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DISCLAIMER
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. Reksa dana bukan 
merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT 
Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan 

setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh 
Otoritas Jasa Keuangan. 

PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan 
setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh 

Otoritas Jasa Keuangan

Tentang Mandiri Investasi

Profil Perusahaan

Sekilas Tentang Perusahaan
PT Mandiri Manajemen Investasi (“Mandiri Investasi”) 
merupakan manajer investasi lokal terbesar di Indonesia, yang 
didirikan pada 26 Oktober 2004 sebagai spin-off dari PT Mandiri 
Sekuritas. Pemisahan ini dilakukan berdasarkan Keputusan 
Ketua Bapepam-LK No. 48/PM/2004 tanggal 28 Desember 
2004 dan mendapatkan lisensi sebagai manajer investasi 
berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK 11/PM/MI/2004 
tanggal 28 Desember 2004 yang berdampak pada seluruh 
aktivitas manajemen perusahaan, meliputi hak dan obligasi 
yang ada, dialihkan dari PT Mandiri Sekuritas ke PT Mandiri 
Manajemen Investasi. 

Mandiri Investasi tumbuh menjadi manajer investasi dengan 
kapasitas dan kompetensi yang sangat baik untuk tumbuh 
secara berkelanjutan dengan klien dan manajer investasi lain 
dalam industri investasi portofolio. Kapasitas dan kompetensi 
kami didukung dengan pemahaman yang teliti mengenai 
kondisi pasar di Indonesia

Dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang impresif, Mandiri 
Investasi berkomitmen untuk menyediakan pelayanan terbaik 
terhadap konsumer dan stakeholders. Ini dilakukan melalui 
pengembangan kualitas dan kompetensi sumber daya 
manusia perusahaan secara berkelanjutan. Selain itu, Mandiri 
Investasi juga mengikuti standar international terbaik dengan 
dedikasi yang tinggi dan kesiagaan yang baik dalam mengelola 
produk investasi kami. 



Proses Investasi MISB

Value Proposition MISB

Kebijakan Investasi
Saham 5% 78%

20% 79%
2% 75%

Sukuk

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
2. Risiko Wanprestasi
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

1. Manajemen Investasi yang Profesional
2. Diversifikasi Investasi
3. Fleksibilitas Investasi
4. Kemudahan Pencairan Investasi

Pasar Uang Syariah

Min. Maks.

Faktor Risiko Utama

Keuntungan Berinvestasi di MISB

Prospektus & Fund Fact Sheet dapat diperoleh melalui website kami

Tanggal Peluncuran
4 November 2004

Bank Kustodian
Deutsche Bank, Jakarta branch

Mata Uang
Indonesia Rupiah (IDR)

Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 2.50% p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.25% p.a

Biaya Pembelian
Maks. 1%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1% (< 1 tahun) *holding period

Biaya Pengalihan
Maks. 1 %

Memberikan performa yang stabil dengan alokasi pada sukuk 
dan pasar uang syariah sebagai core asset dan tambahan 
alokasi saham untuk memberikan tambahan hasil investasi

Alokasi pada saham syariah bisa dijadikan alternatif untuk 
diversifikasi portfolio dengan pilihan reksa dana saham yang 
lebih defensif, dimana perusahaan syariah tersebut memiliki 
rasio keuangan total utang berbasis bunga dibandingkan 
total asset < 45% sehingga lebih stabil dalam pengeloaannya

Strategi investasi MISB pada saham syariah diterapkan melalui 
metode kuantitatif pengeloaan risiko Risk Trigger Factor yang 
fleksibel dengan tujuan  mencapai hasil optimal sekaligus 
menjaga volatilitas kinerja pada saat koreksi pasar
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Overview

Tentang MISB
Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) untuk memperoleh 
hasil investasi yang menarik dan optimal dalam jangka panjang 
namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui 
investasi pada Efek Bersifat Ekuitas, Obligasi Syariah (Sukuk) dan 
instrumen pasar uang yang sesuai dengan Syariah Islam.
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Membutuhkan Pembacaan temperatur di kelas aset 
global Saham / FX / Rasio / Kredit

Tren lokal terlihat di pasar saham lokal menentukan 
apakah saham tersebut berada pada tren positif 

atau negatif

Semakin tinggi level, 
Semakin tinggi pula 

resiko di pasar

Faktor Risiko Global Faktor Tren Lokal

Dana akan di investasi kan lebih kepada 
saham

Strategi nya akan lebih di investasikan 
ke dalam Kas 

Kombinasi Pengendalian Risiko


