Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan
Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan (MPB) ideal Anda jadikan gerbang memulai perjalanan investasi Anda. Berfokus pada obligasi yang
dikelola secara taktis, MPB adalah investasi pasar modal dengan karakteristik deposito.

Keunggulan
Manulife Pendapatan Bulanan (MPB) menawarkan keunggulan dibanding deposito: dapat dicairkan kapan saja dan potensi imbal hasil 2% di atas
rata-rata bunga deposito*. Dengan alokasi terbesar pada obligasi yang dipadankan dengan pengelolaan secara aktif, MPB menjadi alternatif yang
ideal untuk investor dengan tujuan jangka pendek, maupun yang mengincar investasi dengan fluktuasi minimal namun memberikan hasil relatif
lebih tinggi daripada simpanan konvensional seperti deposito.

Waktu bebas

Tidak dipotong pajak

Unit MPB bisa dibeli,
dicairkan dan dialihkan ke
produk Reksa Dana
Manulife lainnya, kapan
saja.

Hasil investasi MPB tidak
dipotong pajak.
Semuanya buat Anda!

Pendapatan bulanan

Hasil lebih

MPB memberikan dividen
bulanan dalam bentuk
tunai atau unit.

Mengincar imbal hasil
setara Bunga deposito
+ 2%*

Untuk berbagai tujuan investasi Anda
Tujuan jangka pendek
MPB ideal sebagai wadah menumbuhkan
dana bagi tujuan-tujuan konservatif seperti
pendidikan anak dan tujuan lain yang akan
direalisasikan dalam waktu dekat.

Langkah pertama investasi
Dengan fluktuasi yang relatif rendah, MPB
dapat menjadi langkah awal Anda
menyusun strategi investasi sebagai bagian
dari rencana keuangan Anda.

“Rest area”
Saat pasar bergejolak, daripada mencairkan
investasi di posisi rugi, beralihlah sementara
ke MPB untuk menghindari fluktuasi
berlebihan sambil masih mempertahankan
potensi hasil.

Fitur
Umum

investasi

Alokasi

Tanggal penawaran

23 Januari 2009

Obligasi

Jumlah dana kelolaan
(31 Des 2018)

Rp2,051.33 miliar

Pasar uang

Bank kustodian

Deutsche Bank

Biaya**

Minimum pembelian pertama
dan seterusnya**

Rp 100.000,-

Biaya pembelian

Tolok ukur kinerja*

Rata-rata deposito 1 bulan di bank lokal
(BNI, BCA, Mandiri) + 2% (net setelah pajak)

Biaya penjualan kembali (DSC), dihitung dari
harga unit saat pembelian dan dikenakan
apabila unit dijual pada:
Tahun pertama
Tahun kedua dst

Risiko investasi

Min

Max

80%

100%

0%

20%

-

1.25%
-

Biaya pengalihan

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.

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

MPB dapat diperoleh di

Produk Manulife Pendapatan Bulanan dalam brosur ini adalah Reksa Dana Manulife Pendapatan
Bulanan II, dan segala ketentuan mengenai produk tersebut mengacu pada prospektus Reksa Dana
Manulife Pendapatan Bulanan 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 Manajemen Indonesia
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

LANI chat di:

@reksa.dana.manulife

www.klikmami.com
Bank Bukopin, Bank CIMB Niaga, Bank Commonwealth, Bank DBS Indonesia, Bank
Mandiri, Bank Maybank Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Permata, Bank
Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank UOB Indonesia, Bareksa, Citibank NA,
HSBC Indonesia, Mercato, Standard Chartered Bank.

@reksadana.manulife

(021) 2555 2255 / 0804 1 222 555

www.klikMAMI.com

www.reksadana-manulife.com

MAMI_customer_id@manulifeam.com

