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Selenggarakan Market Outlook 2015
Citi Indonesia Bahas Potensi Kota Bandung Sebagai Salah Satu Kota
Penggerak Ekonomi Bangsa
Bandung, 23 Februari 2015 - Pola kegiatan investasi banyak bergantung kepada
situasi dan kondisi ekonomi dan politik sebuah negara. Oleh karena itu, Citi
Indonesia sebagai penasihat keuangan terpercaya menyelenggarakan Market
Outlook 2015 yang bertajuk "Indonesia : A new Beginning Building Bandung as
the New Economic Machine in Indonesia" untuk membagikan informasi terbaru
terkait pergerakan ekonomi dan politik di Indonesia yang dikhususkan untuk
nasabah Citigold di Kota Bandung.
Pada pidato pembukaannya Soly Soenyana, Senior Vice President, District
Manager 2, Citi Indonesia mengatakan, "Jawa Barat semakin memegang peranan
penting sebagai salah satu penggerak roda ekonomi nasional. Hal tersebut
tercermin dari pesatnya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berasal dari
Jawa Barat, terutama dari Kota Bandung yang menyumbangkan sekitar 40% dari
seluruh DPK Jawa Barat tersebut."
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah Kota Bandung saat ini sedang
melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup warganya melalui
perbaikan tata kota dan fasilitas umumnya seperti pembangunan monorail, skywalk
dan taman-taman kota. Hal ini diseimbangkan dengan penerapan berbagai
kebijakan dan pemberlakukan peraturan yang selama ini sudah dijalani dan
dianggap tepat.
Menurut Anton Sunarwibowo, ST, MT, MSc., Kepala Bidang Perencanaan Tata
Ruang dan Sarana Prasarana Bappeda Kota Bandung dalam sambutannya
mengatakan, "Kota Bandung sebagai salah satu pusat perekonomian Indonesia
mengalami pertumbuhan yang pesat selama beberapa tahun terakhir. Tentunya,
kami selaku pemkot akan berusaha untuk terus meningkatkan pertumbuhan sektor
industri kreatif, pariwisata dan pendidikan yang selama ini telah menjadi sumber
kekuatan perekonomian kota ini."
Ivan Jaya, Senior Vice President, Wealth Management Head Citi Indonesia pada
sesi talkshow menyatakan, "Citi Indonesia, sebagai penasihat keuangan terpercaya,
memiliki komitmen untuk secara aktif memberikan informasi yang relevan dan
bermanfaat bagi para nasabah, terutama para nasabah Citigold, untuk membentuk
strategi investasi yang tepat dan sesuai dengan tujuan investasi mereka. Acara
Market Outlook ini pun menjadi bentuk realisasi dari komitmen tersebut." Turut hadir
sebagai narasumber di sesi ini adalah Yunarto Wijaya, Executive Director Charta
Politica yang memberikan paparan mengenai situasi politik terkini di Indonesia.
Pada kesempatan ini, Citi Indonesia juga memperkenalkan kepada para nasabah
kerja sama strategis yang dijalin dengan Manulife Aset Manajemen Indonesia
(MAMI) pada pertengahan bulan Januari lalu. Kerja sama yang dilandasi oleh

kebutuhan nasabah akan produk investasi yang lebih bervariasi ini juga
menghasilkan produk reksa dana saham Manulife Saham Strategi Unggulan
(MANSATU) yang diyakini bisa memperkuat jajaran instrumen investasi yang bisa
ditawarkan kepada para nasabah.
Citigold merupakan layanan khusus dan premium Citi untuk kalangan
berpenghasilan tinggi (kalangan atas), yang bertujuan memberikan layanan dan
produk eksklusif perbankan kelas dunia. Citigold menyediakan akses bagi nasabah
untuk level layanan dan manfaat lebih tinggi serta produk yang berfokus pada tiga
pilar utama: pengelolaan kekayaan, perbankan global serta keuntungan & hak-hak
istimewa.
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