
 

 

MARKET OUTLOOK 2019 

KEEP CALM AND INVEST ON 

 

J 
akarta, 26 Februari 2019 lalu, Eastspring Investments  Indonesia (Eastspring Indonesia) kembali menyelenggarakan 

Market Outlook 2019 yang bertajuk “Keep Calm and Invest On” bertempat di Ballroom Hotel Mulia Jakarta. Acara 

tersebut dibuka oleh Alan T. Darmawan, Presiden Direktur, Eastspring Indonesia. 

Dalam acaranya, pembicara memberikan informasi mengenai kondisi pasar terkini, dampak dari gangguan politik,        

volatilitas pasar, pertumbuhan global dan inflasi, serta kesepakatan dengan menggunakan strategi investasi yang baik, 

investor dapat mengubah fenomena pasar menjadi sebuah kesempatan.  

Eastspring juga kembali meluncurkan booklet publikasi tahunan Market Outlook 2019 “Keep Calm and Invest On”.   

Booklet tersedia dalam digital format yang dapat dapat diunduh di eastspring.co.id, tak hanya itu  disela peluncuran 

dibagikan juga ringkasan infografik dari booklet tersebut. 

Tahun ini Eastspring Indonesia menghadirkan Rhenald Kasali, Founder Rumah Perubahan dan Rustika Herlambang,       

Director of Communication, Indonesia Indicator sebagai pembicara dalam sesi pertama. Pada  sesi kedua, hadir Robert 

Rountree, Global Strategist Eastspring Investments dan Ari Pitojo, CFA, Chief Investment Officer Eastspring Indonesia    

sebagai pembicara. Acara berlangsung dengan lancar dan mendapat apresiasi yang sangat baik dari para peserta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kiri-kanan) Robert Rountree, Global Strategist Eastspring Investments, Ari Pitojo, CFA, Chief 

Investment Officer Eastspring Indonesia,  Alan T. Darmawan, Presiden Direktur Eastspring Indo-

nesia dan Rian Wisnu Murti, Chief of Product Development & Head of Sharia Unit Eastspring 

Indonesia, dalam peluncuran booklet Market Outlook 2019 “ Keep Calm and Invest On” pada 

26 Februari 2019 di Jakarta. 
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INFORMASI PENTING 

Eastspring Investments Indonesia 

Eastspring Investments adalah  perusahaan manajer 

investasi bagian dari grup Prudential plc (UK) di Asia. 

Kami adalah salah satu dari perusahaan manajer     

investasi terbesar di Asia, beroperasi di 11 negara 

Asia dengan 3000 karyawan dan jumlah dana     

kelolaan lebih dari USD 195 miliar per 30 September 

2018. Eastspring Investments Indonesia adalah    

lembaga Manajer Investasi yang telah memiliki izin 

usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa    

Keuangan. Saat ini Eastspring Investments Indonesia 

adalah salah satu perusahaan manajer investasi 

terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan sekitar 

Rp 90,76 triliun per 31 Januari 2019. Didukung oleh 

para profesional yang handal dan berpengalaman di    

bidang manajemen investasi dan reksa dana, 

Eastspring Investments Indonesia berkomitmen 

penuh menyediakan layanan keuangan berkualitas 

untuk memenuhi beragam kebutuhan investasi    

Anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasi lebih lanjut hubungi: 

PT Eastspring Investments Indonesia 

Prudential Tower Lantai 23 

 Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910 

Telepon: +(62 21) 2924 5555  

Fax: +(62 21) 2924 5566 

eastspring.co.id 

Disclaimer 

Dokumen ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dan tidak diperbolehkan untuk 

diterbitkan, diedarkan, dicetak ulang, atau didistribusikan baik sebagian ataupun secara 

keseluruhan kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PT Eastspring 

Investments Indonesia. Isi dari dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk 

penawaran atau permintaan untuk pembayaran, pembelian atau penjualan dari setiap 

jenis Efek yang disebutkan di dalam  dokumen ini. Meskipun kami telah melakukan sega-

la tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa informasi yang ada dalam doku-

men ini adalah tidak keliru ataupun tidak salah pada saat penerbitannya, kami tidak bisa 

menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi dalam dokumen ini. Perubahan ter-

hadap setiap pendapat dan perkiraan yang terdapat dalam dokumen ini dapat dilakukan 

kapanpun tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Para investor disarankan untuk 

meminta nasehat terlebih dahulu dari penasehat keuangannya sebelum berkomitmen 

melakukan investasi pada unit penyertaan dari setiap produk keuangan kami. PT 

Eastspring Investments Indonesia dan seluruh pihak terkait dan perusahaan terafiliasinya 

beserta seluruh direksi dan karyawannya, bisa mempunyai kepemilikan atas Efek yang 

disebutkan dalam dokumen ini dan bisa juga melakukan atau berencana untuk 

melakukan perdagangan dan pemberian jasa investasi kepada perusahaan-perusahaan 

yang Efeknya disebutkan dalam dokumen ini dan juga kepada pihak-pihak lainnya. Se-

luruh grafik dan gambar yang ditampilkan hanya digunakan untuk maksud ilustrasi. 

Kinerja masa lalu tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk kinerja masa depan. Seluruh 

prediksi, perkiraan, atau ramalan pada kondisi ekonomi, pasar modal atau kecender-

ungan ekonomi yang terjadi pada pasar tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk masa 

depan atau kemungkinan kinerja PT Eastspring Investments Indonesia atau setiap produk 

yang dikelola oleh PT Eastspring Investments Indonesia. Nilai dan setiap penghasilan yang 

dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila ada, dapat mengalami 

penurunan ataupun kenaikan. Nilai dan setiap penghasilan yang dicatat sebagai imbal 

hasil dari investasi yang dilakukan, apabila ada, dapat mengalami penurunan ataupun 

kenaikan. Suatu investasi mengandung risiko investasi, termasuk kemungkinan hilangnya 

jumlah pokok investasi itu sendiri. PT Eastspring Investments Indonesia merupakan anak 

perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Prudential plc yang berkedudukan di Inggris 

Raya sebagai pemegang saham teratas dalam struktur kepemilikan saham grup perus-

ahaan. PT Eastspring Investments Indonesia dan Prudential plc UK tidak terafiliasi dalam 

bentuk apapun dengan Prudential Financial, Inc., yang memiliki kedudukan utama di 

Amerika Serikat. 

 

 

PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA ADALAH LEMBAGA MANAJER INVESTASI YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA,  

TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK). 

MARKET OUTLOOK EVENT 2017  


