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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 DEPAN.

Informasi di dokumen ini sepenuhnya hanya untuk digunakan 
oleh warga negara Indonesia. Isi dari dokumen ini adalah untuk 
kepentingan informasi saja dan tanpa mempertimbangan 
kesesuaian dan relevansi atas produk investasi tertentu, 
situasi keuangan dan kebutuhan tertentu dari Investor. 
Anda disarankan untuk meminta petunjuk dari penasehat 
keuangan, hukum dan pajak sebelum melakukan pembelian 
reksa dana Schroder manapun. Bila Anda memilih untuk tidak 
menggunakan jasa penasehat keuangan sebelum berinvestasi, 
pastikan pilihan reksa dana Anda tepat dan sesuai untuk 
kebutuhan dan profil risiko Anda. Kinerja masa lalu bukan suatu 
pedoman untuk kinerja masa depan. Nilai dan imbal hasil dari 
investasi tersebut bisa naik atau turun. Investasi selalu memiliki 
risiko. Anda harus membaca dan memahami prospektus yang 
dapat diakses dari situs ini atau melalui agen penjual resmi kami 
sebelum mulai berinvestasi.

PT Schroder Investment Management Indonesia percaya 
informasi yang kami berikan dapat diandalkan sampai dengan 
tanggal publikasi ini dikeluarkan, tapi kami tidak menjamin dan 
bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan (termasuk 
yang dilakukan oleh pihak ketiga) yang diterima Schroders atau 
afiliasinya atau direksinya atau pegawai Schroders. Informasi 
yang ada dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan 
terlebih dahulu. PT Schroder Investment Management Indonesia 
telah menerima izin manajer investasi dari, dan diawasi oleh 
Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK).

PT Schroder Investment Management Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lt. 30 
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
T: (+62) 21 2965 5100
F: (+62) 21 515 0505
www.schroders.co.id

KONFIRMASI ATAS INVESTASI PADA EFEK REKSA DANA 
YANG DITERBITKAN OLEH BANK KUSTODIAN ADALAH 
BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH.

Sekilas Schroders Indonesia
PT Schroder Investment Management Indonesia 
(Schroders Indonesia) adalah manajer investasi 
terkemuka yang telah hadir di Indonesia lebih dari 27 
tahun. Kami telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas 
Jasa Keuangan, dengan izin manajer investasi dari 
Otoritas Jasa Keuangan/OJK (d/h BAPEPAM-LK) No. 
KEP-04/PM/MI/1997 tertanggal 25 April 1997. 

Schroders Indonesia adalah bagian dari Schroders 
Plc, manajer investasi global yang berkantor pusat di 
London Inggris dan selama lebih dari 200 tahun telah 
berpengalaman membantu institusi, intermediary 
dan perorangan mencapai tujuan keuangan dan 
mempersiapkan masa depan mereka. Schroders 
Plc didukung oleh lebih dari 5000 karyawan  yang 
tersebar di 34 negara dan mengelola lebih dari USD 
662,6 miliar per Desember 2019.

Schroders Indonesia menyediakan jasa dan layanan 
investasi yang komprehensif untuk membantu 
nasabah memenuhi tujuan keuangan. Per Desember 
2019, Schroders Indonesia mengelola dana sebesar 
Rp 76 trilliun untuk klien-klien ritel maupun institusi 
seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan 
lembaga sosial. Kenali Schroders lebih jauh dengan 
mengunjungi schroders.co.id.



Informasi Singkat Reksa DanaSchroder USD Bond Fund

Reksa Dana Schroder USD Bond Fund 
merupakan reksa dana pendapatan tetap 
terbuka berdenominasi USD (Dolar Amerika 
Serikat) yang dikelola secara aktif oleh tim 
investasi Schroders Indonesia. Sesuai dengan 
kebijakan investasinya, reksa dana ini sesuai 
untuk investor dengan profil risiko konservatif 
dan jangka waktu investasi menengah hingga 
panjang.

Strategi Investasi
Untuk memberikan hasil investasi yang menarik sesuai 
tingkat risiko, reksa dana ini terutama berinvestasi di 
obligasi pemerintah berdenominasi USD dan memberikan 
akses ke pasar obligasi yang bersifat jangka menengah.

Keunggulan Schroder USD Bond Fund

Potensi Hasil Investasi Menarik
Menawarkan potensi hasil investasi 
yang lebih tinggi dari tabungan atau 
deposito berjangka melalui investasi 
mayoritas di obligasi pemerintah 
Indonesia berdenominasi USD dengan 
jangka menengah hingga panjang.

Akses ke pasar obligasi
Memberikan akses ke pasar obligasi 
USD bagi investor dengan jumlah 
investasi yang terjangkau.

Likuiditas
Dapat dicairkan setiap saat di hari 
bursa dan dibayarkan kembali 
sesegera mungkin paling lambat 
dalam 7 hari bursa.

Tim Investasi
Reksa dana Schroder USD Bond Fund dikelola oleh tim 
investasi berpengalaman dengan kerjasama tim yang kuat 
dan rekam jejak yang teruji di berbagai siklus pasar. Selain 
itu, kami juga didukung oleh jaringan Schroders global 
yang luas dengan lebih dari 740 profesional investasi di 
seluruh dunia.

Filosofi Perusahaan
Kami adalah manajer investasi yang mengelola portofolio 
secara aktif (active fund manager) dan kami percaya bahwa 
potensi untuk menghasilkan pengembalian kompetitif 
diperoleh dari riset fundamental independen.  Analis 
ekuitas dan kredit kami mengevaluasi perusahaan dari 
berbagai perspektif, dengan fokus pada potensi bisnis untuk 
penciptaan nilai jangka panjang dan mencetak  pendapatan, 
serta kemampuannya untuk membayar kembali hutang. 
Riset ekstensif kami menerapkan  metode bottom-up dan 
berfokus pada sisi jangka panjang serta penciptaan nilai.
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Kelas Aset Pendapatan Tetap

Tujuan investasi Untuk memberikan suatu tingkat 
pengembalian yang menarik melalui 
Pengelolaan portofolio secara aktif pada 
Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar 
Amerika Serikat yang ditransaksikan diBursa 
Efek di Indonesia maupun Bursa Efek Luar 
Negeri serta kas dalam denominasi Dollar 
Amerika Serikat, sesuai  dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Investasi  
 Efek Bersifat utang 80%-98%
 
 Kas 0%-20%
 
 Investasi pada efek bersifat utang dengan 

tenor kurang dari 1 tahun dan kas tidak 
akan melebihi 95%

Mata Uang USD (Dolar Amerika Serikat)

Periode Valuasi Harian

Tolok Ukur IBPA Indonesia Global Bond Index

Biaya Pembelian Maks. 1,00%

Biaya Penjualan Maks. 1,00%

Biaya Pengalihan Maks. 0,50%

Biaya Agen Penjual N/A

Manajer Investasi PT Schroder Investment Management 
Indonesia

Imbalan Jasa 
Manajer Investasi 
per tahun

Maks. 1,00%

Imbalan Jasa Bank 
Kustodian per tahun

Maks 0,25%

Minimum Pembelian 
Awal

USD 100

Minimum Penjualan 
Kembali

USD 100

Rekening Reksa 
Dana

 
 Nama Rekening: RD Schroder USD Bond 
Fund

 
 Nomor Rekening: 00.85522.05.9
 
 Bank: Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Risiko investasi 
utama

 
 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
 
 Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
 
 Risiko Likuiditas
 
 Risiko Pembubaran & Likuidasi

Bank Kustodian Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta


