Reksa Dana Saham Baru: Panin Dana Ultima
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI
Menghasilkan nilai investasi yang optimal melalui investasi di efek saham yang memiliki prospek investasi jangka panjang.
Reksa dana ini secara aktif berinvestasi pada saham-saham undervalue dan/atau yang berpotensi memberikan tingkat return di atas rata-rata, serta mempertimbangkan untuk
menempatkan alokasi yang lebih terkonsentrasi pada saham-saham pilihan.
Kebijakan investasi: Efek bersifat Saham minimum 80%.

LATAR BELAKANG, KEUNIKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN DANA
Panin Dana Ultima adalah produk komplementer dari reksa dana saham Panin Asset Management yang sudah ada saat ini. Panin Dana Ultima diluncurkan dengan pertimbangan
rasional akan adanya kebutuhan investor terhadap produk reksadana yang bersifat high conviction, didukung oleh tim riset yang semakin kuat.
Dengan menempatkan fokus dalam alokasi saham-saham pilihan, Panin Dana Ultima memberikan investor ekspektasi return yang tinggi di jangka menengah/ panjang. Konstruksi
portofolio Panin Dana Ultima didirikan atas dasar riset dan pengertian yang mendalam sehingga menurunkan tingkat resiko investasi.
Strategi Pengelolaan Dana:
Berinvestasi pada portofolio yang terdiri kurang dari 25 perusahaan yang menjanjikan prospek investasi baik dalam jangka menengah/ panjang
Portofolio yang terkonsentrasi : 10 saham terbesar memberikan kontribusi 55 – 65% dana kelolaan
Berinvestasi pada perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif, kualitas bisnis yang baik dan, atau memiliki turnaround story
Mengidentifikasi perusahaan yang dijual di bawah harga pasar dengan potensi mampu menghasilkan tingkat return di atas rata-rata dalam jangka panjang
Berfokus pada pemilihan saham dengan melakukan riset kuantitatif dan kualitatif yang mendalam untuk mendukung keputusan investasi
Ada pertimbangan untuk memberikan alokasi yang lebih besar pada saham-saham pilihan

PERBANDINGAN ANTAR REKSA DANA SAHAM
Panin Dana Maksima

Panin Dana Prima

Panin Dana Syariah Saham

Panin Dana Ultima

Saham berbasis Value

Saham berbasis Value dan Growth

Saham berbasis Value dan Growth
pada saham yang sesuai kaidah Syariah

Saham dengan ekspektasi return
semaksimal mungkin di jangka
menengah/ panjang

Relatif Stabil

Dinamis

Dinamis

Dinamis

Perubahan komposisi
Kas- Saham

Perubahan sektor/ saham secara lebih
aktif, dan peningkatan tingkat kas

Perubahan sektor/ saham secara lebih
aktif, dan peningkatan tingkat kas

Perubahan sektor/ saham, dan
peningkatan tingkat kas

Jumlah saham dalam Portofolio

60 - 80

40 - 60

25 - 40

< 25

Alokasi Berdasarkan Kapitalisasi

Relatif Fleksibel

Fleksibel pada saham dengan semua
kapitalisasi

Fleksibel pada saham dengan semua
kapitalisasi

Fleksibel pada saham dengan
semua kapitalisasi

Pemilihan Saham

Alokasi pada Sektor Industri

Penyesuaian terhadap gejolak
pasar

INFORMASI UMUM
Bank Kustodian

:

Bank Central Asia, cabang Jakarta

Tanggal Peluncuran

:

13 Juni 2014

NAB/UP awal

:

Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Biaya Pembelian Unit Penyertaan

:

Maks. 2% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan

Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

:

Maks. 0,5% dari nilai transaksi penjualan kembali untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 bulan;
0% untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 bulan

Informasi Nomor Rekening

:

Menggunakan nomor Virtual Account BCA

Batas Minimum Pembelian awal dan
selanjutnya Unit Penyertaan

:

Rp 250.000,- ( duaratus limapuluh ribu rupiah)

Reksa Dana Panin Dana Ultima tidak menjamin hasil investasi yang tetap. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil investasi masa datang. Nilai Aktiva Bersih/Unit dari Reksa Dana Panin Dana
Ultima tersebut dapat berubah-rubah setiap saat. Informasi yang kami sampaikan ini tidak mengikat siapapun, dan tidak mengandung penawaran, undangan, atau permintaan untuk pembelian Unit Pernyertaan
Reksa Dana Panin Dana Syariah Saham. Kepada calon investor disarankan untuk membaca isi prospektus, dan mendapat nasihat dari penasihat keuangan atau petugas bagian pelayanan penjualan yang berwenang
sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana Panin Dana Ultima.


Reksa Dana Panin dikelola oleh: PT Panin Asset Management
Bursa Efek Indonesia Tower 1 Suite 306, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190

WEBSITE: www.panin-am.co.id
Tel.: (62-21) 515 0595, Fax: (62-21) 515 0601, E-mail: cs@panin-am.co.id

