Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia
Berfokus pada obligasi pemerintah berjangka menengah-panjang, Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia (MONI)
menyuguhkan alternatif moderat dengan peluang hasil menarik dan fluktuasi lebih terjaga.

Keunggulan
Dengan pengelolaan aktif dan diversifikasi melalui penempatan pada beragam tenor obligasi, MONI menyuguhkan peluang bagi
investornya untuk menikmati peluang pasar obligasi Indonesia, khususnya SUN, dengan minimum penempatan yang jauh lebih
terjangkau.

Moderat,
fluktuasi terjaga

Solusi obligasi
terjangkau

Investasi hemat biaya

Melalui penempatan pada
beragam tenor
menengah-panjang, MONI
dirancang sebagai solusi
investasi bagi investor
dengan profil moderat
yang tidak ingin
mengambil risiko berlebih.

Dengan berinvestasi
pada MONI, Anda tidak
perlu membayar biaya
komisi/transaksi seperti
pada investasi langsung
pada obligasi.

Kini Anda memiliki akses
berinvestasi pada
obligasi hanya dengan
minimum Rp100.000,-.

Likuid,
tidak dipotong pajak
Berbeda dari investasi
langsung pada obligasi,
investor MONI menikmati
likuiditas a la reksa dana:
dapat dicairkan kapan
saja, serta tidak dipotong
pajak.

Untuk berbagai tujuan investasi Anda
Tujuan jangka menengah
Dikelola secara aktif, MONI ideal untuk
berbagai tujuan investasi yang ingin
Anda capai dalam jangka menengah 5-7
tahun.

Tujuan prioritas sedang
Dengan tingkat fluktuasi lebih terjaga,
MONI sesuai untuk beragam tujuan yang
memiliki prioritas lebih sedang.

Fitur
Umum

Preservasi tujuan jangka panjang
Setelah
dipacu
dengan
alternatif
investasi yang lebih agresif, mendekati
saatnya
diwujudkan
dana
untuk
tujuan-tujuan jangka panjang Anda
harus diturunkan risikonya. MONI
menjadi alternatif yang baik untuk
tujuan preservasi ini.

Alokasi investasi

Min

Max

Tanggal penawaran

23 Januari 2009

Obligasi

80%

100%

Jumlah dana kelolaan
(31 Des 2018)

Rp1,196.08 miliar

Pasar Uang

0%

20%

Bank kustodian

Deutsche Bank

Biaya*

Minimum pembelian pertama
dan seterusnya*

Rp100.000,-

Tolok ukur kinerja

BINDO Indeks

-

Biaya pembelian
Biaya penjualan kembali
(Deferred Sales Charge)
Tahun pertama
Tahun kedua dst

1,25%
-

Biaya pengalihan
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.
Produk Manulife Obligasi Negara Indonesia dalam brosur ini adalah Reksa Dana Manulife
Obligasi Negara Indonesia II, dan segala ketentuan mengenai produk tersebut mengacu
pada prospektus Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesai II. 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. PT Manulife Aset ManajemenI Indonesia terdaftar dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

LANI chat di:

@reksa.dana.manulife

*Untuk pembelian melalui kantor Reksa Dana Manulife dan klikMAMI.
Pembeliana melalui bank dan mitra distribusi mungkin menggunakan besaran minimum
pembelian dan biaya yang berbeda.

MONI dapat diperoleh di

www.klikmami.com
Bank ANZ Indonesia, Bank Bukopin, Bank CIMB Niaga, Bank Commonwealth, Bank Danamon,
Bank DBS Indonesia, Bank Mandiri, Bank Maybank Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank
QNB Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bareksa, HSBC, Standard Chartered Bank.

@reksadana.manulife

(021) 2555 2255 / 0804 1 222 555

www.klikMAMI.com

www.reksadana-manulife.com

MAMI_customer_id@manulifeam.com

