
LAPORAN KINERJA BAHANA INVESTASI  ABADI 

Informasi Umum Tujuan dan Komposisi Investasi

                                                             28-Nov-08

Tanggal Peluncuran 12-May-08

NAB per Unit Rp 1,008.47

Nilai Aset Bersih (dalam Milyar) Rp 64.83

Pembagian Deviden Rp _

Efek Dalam Portofolio Komposisi Portofolio

Nama Efek Peringkat Sektor  % portofolio

1 Obligasi Pemerintah AAA Pemerintah 50.04% Obligasi Pemerintah 50.04%

2 Apexindo A- Industri Berat 14.13% Obligasi Korporasi 49.11%

3 Oto Multiartha A Perbankan & Keu 10.30% Ekuitas 0.00%

4 Wom A- Perbankan & Keu 9.57% Likuiditas 0.85%

5 Truba Jaya BBB+ Infrastruktur 5.90% Total 100.00%

6 Palyja A- Utilities 3.07%

7 Tunas Financindo BBB+ Perbankan & Keu 3.01% Grafik Kinerja

8 Adira A- Perbankan & Keu 1.60%

9 Indorent Ba1.id Perbankan & Keu 1.53%

Total 97.62%

Komposisi Sektor/Industri

Kinerja Portofolio

1 bulan 3 bulan 6 bulan YTD 1 tahun 3 tahun 5 tahun Sejak Awal

Portofolio 5.76% -2.53% 0.25% #DIV/0! #DIV/0! #N/A #N/A 0.85%

ABF Ind. Bond Index Fund 17.23% -9.85% -4.99% -12.40% -9.45% 26.19% #N/A 0.10%

Tolok Ukur* 5.76% -2.53% 0.25% 5.58% 6.18% 32.34% 40.08% 3.41%

Ulasan Pokok

*Tolok ukur adalah berdasarkan rata-rata tingkat suku bunga deposito 6 bulan (ATD 6) dari beberapa bank pemerintah dan swasta (setelah dipotong pajak)

Jenis Investasi

28 Nopember 2008

Mendapatkan tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal melalui investasi pada Efek bersifat utang. 

Target Komposisi Investasi  Bahana Investasi Abadi: 

 -  80% s/d 100% dalam efek bersifat utang

 -  20% instrumen pasar uang

 -  10 % pada efek saham

 -  15 % pada efek bersifat utang luar negeri.

Infrastruktur, 

5.90%

Industri Berat, 

14.13% Keuangan & 

Perbankan, 

26.01%

Pemerintah, 

50.04%

Likuiditas, 0.85%

Bursa saham Asia masih melemah diiringi penciutan nilai perdagangan. Dengan fundamental yang masih melemah, banyak investor yang urung berinvestasi di saham dengan kejatuhan harga yang sangat 

dalam. Meskipun kabar buruk dari sisi keuangan perusahaan telah terefleksikan dalam harga sahamnya, namun menurut kami pemulihan harga saham baru akan terjadi setelah ada berita positif dari 

outlook pendapatan perusahaan. Kami melihat berita negatif tersebut masih akan terus mendera Asia hingga pertengahan 2009. Jelas hal ini akan merintangi kenaikan pasar, namun hal ini juga bisa 

menjadi sinyal positif apabila pasar telah berhenti merespon berita negatif. Sementara itu pasar akan terus berfluktuasi mencari keseimbangan antara murahnya valuasi dengan berita negatif yang masih 

terus mengalir. Bursa Shanghai & Shenzhen meraih keuntungan terbesar masing-masing 14,5% and 8,2%. Bursa bereaksi positif mengikuti penurunan suku bunga acuan dan rasio Giro Wajib Minimum 

oleh Bank Sentral China. Sedangkan bursa saham Vietnam mencatatkan kinerja terburuk setelah anjlok (9,3%). Pada perdagangan mata uang Asia, KRW mencatatkan kinerja terburuk setelah 

terdepresiasi (13,8%). Sementara itu rupiah terdepresiasi hingga 11,9% terhadap USD akibat pembalikan modal asing ke luar negeri. Sedangkan JPY terus menguat dengan 3,0% apresiasi melawan US 

dengan adanya pembalikan arah carry trade.

Inflasi bulanan di November tercatat 0,12% (perubahan terkecil selama 2008), dengan inflasi tahunan sebesar 11,68%. Angka ini mendorong angka inflasi kalender mencapai 11,10%. Angka inflasi tercatat 

lebih baik dari ekspetasi para ekonom yaitu 0,17%. Harga makanan yang sepanjang menjadi pendorong inflasi terbesar mencatatkan deflasi. Otoritas moneter merespon redanya inflasi dengan 

pemotongan suku bunga acuan sebesar 25bp menjadi 9,25%. Langkah ini mendorong kenaikan bursa saham karena pasar masih menganggap BI masih akan menahan suku bunga untuk mendongkrak 

rupiah. Langkah ini juga diiringi penurunan overnight interbank lending rate menjadi BI rate minus 50bp. Sedangkan FASBI short-term deposit rate naik menjadi BI rate minus 50bp. Paket moneter ini 

diambil untuk mendorong momentum perekonomian domestik di tengah-tengah pelemahan ekonomi global. Menurut kami dengan melemahnya harga komoditas, langkah ini bisa menjadi awal dari siklus 

pengenduran kebijakan moneter.

Inflasi bulan November relatif terkendali. BI menyatakan suku bunga dapat diturunkan. Likuiditas masih ketat tetapi menunjukan tanda-tanda kemajuan berupa peningkatan SBI sebesar Rp61,5tn menjadi 

Rp166,2tn pada bulan November. Faktor-faktor tersebut memberi angin positif bagi pasar obligasi. Menjelang akhir bulan, harga obligasi pemerintah, yang imbal hasilnya menarik, meningkat seiring 

antisipasi investor akan apresiasi Rupiah. Imbal hasil obligasi pemerintah berjangka 10 tahun turun 143bp sementara yang berjangka 30 tahun jatuh lebih dari 200bp. Belum ada penerbitan obligasi 

korporasi baru pada bulan November.

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Bahana Investasi Abadi yang berisikan data s/d 30 Nopember 2008.  Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini 

dibuat  Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek melainkan  merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.  Untuk keterangan lebih lanjut 

harap hubungi Bahana Call Center di (021) 250-5585 atau melalui e-mail: btim@bahana.co.id. 

Kinerja Bahana Investasi Abadi

Mei - Nopember 2008
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