Reksa Dana Manulife Dana Kas Syariah
Reksa Dana Manulife Dana Kas Syariah (MDKS) adalah reksa dana pasar uang syariah, dengan pertumbuhan cenderung stabil. Dikelola dengan
prinsip-prinsip syariah dan berinvestasi hanya pada efek pasar uang syariah dan deposito syariah. MDKS, ideal Anda jadikan alternatif beralih dari
simpanan konvensional Anda. Dengan MDKS, Anda berpeluang meningkatkan pertumbuhan uang Anda tanpa meninggalkan prinsip-prinsip
syariah.

Keunggulan
Simpanan biasa memang menawarkan likuiditas. Tetapi apakah cukup? Kebutuhan dana likuid saat ini kerap dibarengi dengan tuntutan akan
tingkat pertumbuhan yang baik, selain pengelolaan sesuai amanah. MDKS hadir dengan fitur-fitur yang menjawab kebutuhan Anda.

Likuid

Tanpa Biaya

Sesuai Amanah

Unit MDKS bisa dibeli,
dialihkan ke produk Reksa
Dana Manulife lainnya,
bahkan dicairkan kapan
pun Anda perlu.

Anda dapat membeli dan
menjual unit MDKS tanpa
biaya apapun.

MDKS dikelola oleh Unit
Pengelolaan Investasi
Syariah (UPIS), dan diawasi
oleh Dewan Pengawas
Syariah.

Tidak dipotong pajak
Imbal hasil MDKS tidak
dipotong pajak, semua buat
Anda.

Untuk berbagai tujuan investasi Anda
Berkenalan dengan investasi
Memahami reksa dana syariah bisa Anda
lakukan dengan lebih tenang. Di MDKS
Investor pemula mampu belajar seluk beluk
investasi reksa dana syariah tanpa terpapar
fluktuasi berlebih.

Dana darurat dan dana siap pakai
Dana darurat harus selalu siap digunakan.
Selain itu, berbagai keperluan yang segera
perlu direalisasikan juga memerlukan tempat
penampungan dana yang minim fluktuasi.
MDKS ideal untuk tujuan-tujuan ini.

Tahap realisasi tujuan investasi
Saat investasi syariah Anda sudah dipacu
dengan alternatif investasi yang agresif,
mendekati saat realisasi tujuan jangka
panjang Anda, fluktuasi investasi harus
diturunkan namun harus tetap bertumbuh.
MDKS sesuai untuk tahapan ini.

Fitur
Umum

Alokasi

Tanggal penawaran

31 Agustus 2018

Jumlah dana kelolaan
(31 Desember 2018)

Rp37.32 miliar

Bank kustodian

Standard Chartered Bank

Minimum pembelian pertama
dan seterusnya

Rp10.000,-

Tolok ukur kinerja

investasi

Instrumen Pasar Uang Syariah/
Deposito Syariah/Efek Syariah
Berpendapatan Tetap <1 Tahun

Rata-rata bagi hasil deposito syariah
1 bulan di bank lokal
(net setelah pajak)

100%

Biaya
Biaya pembelian

Tidak ada

Biaya penjualan kembali

Tidak ada

Biaya pengalihan

Tidak ada

MDKS dapat diperoleh di

Risiko investasi

Risiko yang timbul dari berkurangnya nilai unit penyertaan, likuiditas, perubahan
alokasi efek dalam kebijakan investasi, perubahan kondisi ekonomi dan politik, nilai
investasi, perubahan peraturan perpajakan, tingkat suku bunga, pembubaran dan
likuidasi.

www.klikmami.com

Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon investor wajib membaca dan memahami
prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak
mencerminkan kinerja masa depan. Brosur ini khusus untuk pembelian Reksa Dana melalui
www.klikMAMI.com maupun kantor-kantor POSS PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI).
MAMI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

LANI chat di:

@reksa.dana.manulife

@reksadana.manulife

(021) 2555 2255 / 0804 1 222 555

www.klikMAMI.com

www.reksadana-manulife.com

MAMI_customer_id@manulifeam.com

