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DISCLAIMER INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RESIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI 

PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA 
MASA DEPAN. 
PT Majoris Asset Management (“Majoris”) telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 
dalam melakukan kegiatannya diawasi oleh OJK. Dokumen ini dibuat oleh Majoris hanya sebagai informasi singkat dan disesuaikan dengan 
ketentuan Peraturan yang berlaku. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam 
dokumen ini tidak menyesatkan. Namun demikian, Calon Pemodal tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen 
ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung. 

 

 
Mengenal Reksa Dana Saham 

 
Setelah mengenal Reksa Dana Pendapatan Tetap di edisi sebelumnya, kali ini Majoris mengajak 
pembaca untuk memahami Reksa Dana Saham, yang mungkin cocok bagi investor yang mencari produk 
untuk mencapai tujuan finansial jangka panjangnya. 
 
Reksa Dana Saham adalah sebuah Reksa Dana yang memiliki kebijakan investasi minimal 80% sampai 
dengan maksimal 100% di Efek bersifat Ekuitas atau saham; dan minimal 0% sampai dengan maksimal 
20% di instrumen pasar uang dan/ataudeposito. 
 
Saham sendiri adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. 
Sebuah Reksa Dana Saham akan membentuk sebuah portofolio yang terdiri dari sejumlah saham dengan 
tujuan untuk mencari potensi imbal hasil yang optimal dengan risiko yang terdiversifikasi. Dalam hal 
pembelian Reksa Dana Saham, investor bukan akan mendapatkan Saham itu sendiri, melainkan Unit 
Penyertaan Reksa Dana. 
 
Dalam sebuah Reksa Dana Saham, fluktuasi harga saham dan pembagian deviden akan diperhitungkan 
dalam satuan yang dinamakan Nilai Aktiva Bersih per Unit (NAB/Unit), yang perkembangannya 
kemudian dijadikan sebagai acuan dalam menghitung potensi laba/rugi investasi Reksa Dana. 
 
Dari segi imbal hasil, Reksa Dana Saham menawarkan potensi imbal hasil jangka panjang yang paling 
tinggi dibandingkan dengan jenis Reksa Dana lainnya. 
 
Di sisi lain dari segi risiko, Reksa Dana Saham memiliki potensi risiko yang paling tinggi dibandingkan 
dengan jenis Reksa Dana lainnya. Namun demikian, risiko berinvestasi pada Reksa Dana, dimana dana 
investor didiversifikasikan ke dalam berbagai Efek, relatif lebih rendah dibandingkan dengan berinvestasi 
secara langsung pada beberapa atau bahkan satu saham saja yang menyebabkan risiko konsentrasi di 
dalam portofolio investor. 
 
Risiko utama yang terkait dengan Reksa Dana Saham adalah risiko pasar, yaitu risiko fluktuasi harga 
saham emiten yang diinvestasikan di dalam portofolio Reksa Dana. Dalam kasus yang ekstrim, apabila 
saham suatu emiten mengalami kepailitan, maka jumlah pokok investasi investor dapat berkurang atau 
bahkan hilang sama sekali. Oleh karena itu, kami selalu menghimbau agar investor selalu 
memperhatikan strategi dan proses investasi yang dijalankan oleh pengelola Reksa Dana Saham. 
 
Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia merupakan Reksa Dana Saham yang dikelola oleh PT Majoris 
Asset Management (“Majoris”), yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang optimal 
atas nilai investasi pada Efek bersifat ekuitas melalui pemilihan Efek dengan mempertimbangkan kondisi 
global, makro ekonomi Indonesia dan kinerja masing-masing emiten. Dari segi strategi investasi, tim 
pengelola Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia melakukan pendekatan analisa “Bottom Up” dalam 
pemilihan saham dan pengalokasian portofolio yang dinamis ke saham growth stock dan value stock. 
Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia dapat menjadi pilihan investasi bagi investor yang mencari 
produk Reksa Dana Saham berkualitas, untuk mencapai tujuan investasi jangka panjangnya, seperti 
pensiun dan pendidikan anak. 
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Majoris merupakan salah satu Manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa 
Keuangan. Majoris dapat menjadi pilihan bagi masyarakat dan investor yang membutuhkan solusi 
investasi pada Reksa Dana dalam berbagai kelas aset. Untuk informasi lengkap mengenai produk – 
produk Reksa Dana yang dikelola oleh Majoris, Anda dapat mengunjungi website www.majoris-
asset.com. 
 
Happy Investing with Majoris! 
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