Ajak Investor Indonesia Akses Pasar Greater China, Eastspring
Tawarkan Reksa Dana Eastspring Syariah Greater China Equity USD
•

Standard Chartered tawarkan produk Reksa Dana Eastspring Syariah Greater China Equity
USD khusus bagi nasabahnya selama periode peluncuran di 15 Juni – 30 September 2020

Jakarta, 24 Juni 2020 – Pasar Greater China (Republik Rakyat Tiongkok, Hongkong, Taiwan) menawarkan
potensi investasi yang menarik dalam jangka panjang. Dalam satu dekade terakhir, ekonomi China (RRT)
mampu tumbuh baik rata-rata 7% per tahunnya di atas pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya tumbuh 3%
per tahunnya. Pada tahun 2020, China juga merupakan satu-satunya negara yang diprediksi masih dapat
tumbuh positif saat seluruh dunia dilanda pertumbuhan ekonomi negatif akibat wabah COVID-19. Dalam jangka
panjang, China akan terus memainkan peran utama terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi dunia serta
pemimpin di sektor teknologi. Didukung dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, potensi pertumbuhan
konsumsi domestik dan tumbuhnya kelas menengah, diharapkan investasi di negara ini akan memberikan
peluang investasi yang menarik.

Bagi investor Indonesia, pilihan produk investasi di pasar Greater China masih sangat terbatas dan juga belum
banyak dipahami. Salah satu produk investasi yang dapat menjadi pilihan adalah Reksa Dana Eastspring
Syariah Greater China Equity USD dari PT Eastspring Investments Indonesia (”Eastspring Indonesia”).
Reksa dana ini tidak hanya menyediakan akses bagi investor lokal ke salah satu negara dengan pertumbuhan
ekonomi tercepat di dunia, namun juga dirancang untuk memenuhi berinvestasi di saham-saham yang asset
portfolio dan cara transaksinya memenuhi kriteria Syariah.

Eastspring Indonesia, sebagai perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia yang menyediakan jasa
keuangan yang berkualitas dan terpercaya, bekerja sama dengan Standard Chartered Bank Indonesia
(“Bank”) untuk menawarkan reksa dana ini khusus bagi nasabah Bank sampai dengan September 2020 dan
akan dipasarkan ke masyarakat luas pada 1 Oktober 2020. Sejak diluncurkan dan mulai penjualan melalui Bank
pada 15 Juni 2020, produk Reksa Dana Eastspring Syariah Greater China Equity USD mendapatkan respons
positif dari nasabah Bank dan telah membukukan volume penjualan sebesar USD 1.994.445,- sampai dengan
22 Juni 2020.

"Kami gembira dengan kerjasama pemasaran produk reksa dana ini, khususnya dengan kepercayaan yang
telah diberikan Standard Chartered Bank Indonesia kepada Eastspring Investments. Melalui kerjasama ini,
produk kami yang akan dipasarkan oleh Standard Chartered. Kami harapkan Reksa Dana Eastspring Syariah
Greater China Equity USD dapat membantu para nasabah Priority Banking Standard Chartered dalam
memenuhi kebutuhan mereka akan solusi keuangan terbaik dan memberikan nilai tambah,” ungkap Alan J.
Tangkas Darmawan, Presiden Direktur PT Eastspring Investments Indonesia.

“Kami senang sekali dapat mengembangkan kemitraan kami dengan Eastspring yang mana untuk produk reksa
dana ini Standard Chartered bertindak sebagai agen penjual efek reksa dana dan penyedia jasa kustodian.
Peluncuran Reksa Dana Eastspring Syariah Greater China Equity USD ini spesial karena ini merupakan produk
reksa dana pertama Bank yang menawarkan tujuan investasi khusus di kawasan Greater China. Ini juga sejalan
dengan salah satu fokus Standard Chartered Bank Indonesia di 2020 untuk terus menawarkan pilihan baru
produk-produk investasi bagi para nasabah,” jelas Andrew Chia, Chief Executive Officer, Standard
Chartered Bank Indonesia.

Reksa Dana Eastspring Syariah Greater China Equity USD cocok untuk investor dengan jangka waktu investasi
menengah dan panjang berbasis saham yang menawarkan akses investasi untuk menangkap potensi
pertumbuhan pasar di kawasan Greater China. Produk reksa dana ini merupakan salah satu instrumen investasi
yang dapat menjadi pilihan khususnya bagi investor yang memiliki modal, pengetahuan dan waktu yang
terbatas. Reksa dana ini juga turut memberikan ketenangan hati bagi para investor yang lebih memilih
berinvestasi pada reksa dana dan saham-saham yang dikelola dengan prinsip Syariah.

Dengan berinvestasi di reksa dana ini, investor juga akan mendiversifikasi portofolio mereka di sektor-sektor
yang biasanya tidak tersedia di Indonesia, salah satunya adalah di sektor teknologi yang mana perusahaanperusahan teknologi raksasa China seperti Tencent, Alibaba Group, JD.com merupakan beberapa top holdings
dari saham investasi reksa dana ini. Selain itu, dengan juga berorientasi pada nilai, menggunakan pendekatan
bottom-up, dan memiliki strategi yang seimbang untuk mengantisipasi pasar yang bergejolak.

Produk ini juga dapat diakses oleh nasabah Bank, di mana saja dan kapan saja melalui modul Online Mutual
Fund (OMF) di Standard Chartered Online Banking dan aplikasi SC Mobile.

--- SELESAI ---

Tentang PT Eastspring Investments Indonesia
PT Eastspring Investments Indonesia (“Eastspring Indonesia”) adalah salah satu perusahaan manajer
investasi terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan mencapai lebih dari Rp 74.86 triliun per 31 Maret 2020,
meliputi reksa dana dan discretionary fund. Dengan didukung oleh profesional yang berkualitas dan
berpengalaman di bidang manajemen investasi dan reksa dana, Eastspring berkomitmen penuh untuk
menyediakan jasa keuangan berkualitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan investasi nasabah.
Sejak memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan April 2012, Eastspring telah menerbitkan
15 (lima belas) produk reksa dana, yaitu 2 (dua) reksa dana saham, 3 (tiga) reksa dana pendapatan tetap, 1
(satu) reksa dana pasar uang, 4 (empat) reksa dana syariah dan 5 (lima) reksa dana proteksi. Produk reksa
dana Eastspring dipasarkan oleh mitra-mitra distribusi terkemuka seperti Standard Chartered, CTBC Indonesia,
Bank BCA, Commonwealth, DBS Indonesia, HSBC, Invisee, Mandiri Sekuritas, Phillip Sekuritas Indonesia,
Bank Permata, Ajaib, Tanam Duit, Bibit, Moduit dan Bareksa. Informasi lainnya dapat diperoleh di
eastspring.co.id.

Tentang Eastspring Investments
Eastspring Investments adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Asia yang mengelola dana mecapai
lebih dari USD 241 miliar per 30 Desember 2019, baik bagi nasabah retail maupun institusi. Eastspring
Investments merupakan bisnis aset manajemen grup layanan keuangan internasional, Prudential plc di Asia,
yang memiliki rekam jejak terluas di seluruh wilayah*. Eastspring Investments menyediakan solusi investasi di
berbagai set termasuk: saham, pendapatan tetap, multi asset solutions, quantitative investment solutions dan
alternatives.Eastspring Investments merupakan salah satu penandatangan prinsip UN terhadap Principles of
Responsible Investment (PRI), sebuah program sukarela dimana mendorong praktek lingkungan , sosial dan
tata kelola perusaan terbaik.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Eastspring Investments, kunjungi www.eastspring.com.
*Perusahaan Eastspring Investments (tidak termasuk usaha patungan) merupakan dimiliki sepenuhnya/ anak perusahaan tidak langsung/
rekan Prudential plc Inggris. Prudential plc tidak terafiliasi dengan Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili usaha di
Amerika Serikat atau perusahaan Prudential Assurance, anak perusahaan M&G plc, perusahaan tergabung di Inggris.

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI
PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU
TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA ADALAH LEMBAGA
MANAJER INVESTASI YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA, TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA
KEUANGAN (OJK).

Tentang Standard Chartered
Kami adalah grup perbankan internasional terdepan dengan kehadiran di 59 negara paling dinamis di dunia,
dengan melayani klien-klien di 85 negara lainnya. Kami memiliki tujuan untuk mendorong perdagangan dan
kemakmuran melalui keberagaman unik kami. Warisan dan nilai-nilai kami tercermin di janji brand kami, yaitu
Here for good.
Standard Chartered PLC tercatat di Bursa Efek London dan Hongkong, serta juga di Bursa Efek Bombay dan
Nasional di India. Untuk cerita-cerita dan pandangan dari para ahli, silakan kunjungi Insights at sc.com. Ikuti
Standard Chartered di Twitter, LinkedIn dan Facebook.
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