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Citi Indonesia sebagai yang Pertama Pasarkan Produk Reksadana
Syariah USD dengan Cakupan Global




Sebagai bank berskala global terkemuka, Citi Indonesia mulai besok, 16 Februari
2016 akan memasarkan produk reksadana syariah dengan cakupan global pertama
di Indonesia, yaitu Reksadana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD
Citi Indonesia pun dipercaya sebagai Bank Kustodian yang akan mengelola produk
ini, yaitu Reksadana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD

Jakarta, 15 Februari 2016 – Citi Indonesia menjadi bank pertama yang memasarkan produk
reksadana syariah global, dimulai besok, 16 Februari 2016. Produk keluaran PT. BNP Paribas
Investment Partners bernama Reksadana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD (BNP
Paribas Cakra Syariah USD) merupakan produk reksadana lokal pertama di Indonesia yang
memberikan akses pada investor lokal untuk berinvestasi pada pasar modal di berbagai
negara.
Menurut Batara Sianturi, Chief Executive Officer Citi Indonesia, ”Kami bangga menjadi bank
pertama yang menawarkan reksadana saham syariah dengan basis utama efek syariah luar
negeri. Sebagai bank global yang memiliki kemampuan di bidang Wealth Management kami
merupakan mitra yang tepat dalam memasarkan produk ini. Produk ini merupakan solusi
yang tepat bagi para individu yang memiliki kekayaan bersih yang tinggi seperti para
nasabah Citigold kami sehingga mereka dapat memperluas diversifkasi aset mereka.”
Citi Indonesia juga telah ditunjuk sebagai Bank Kustodian yang akan mengelola produk ini.
Menurut David Russell, Regional Head of Securities Services, Citi Asia Pacific,”Citi sangat
bangga menjadi mitra PT. BNP Paribas Investment Partners dan menjadi bank kustodian
pertama yang mendukung reksadana syariah global pertama di Indonesia. Peluncuran BNP
Paribas Cakra Syariah merupakan sebuah terobosan bagi Indonesia karena produk ini
menawarkan berbagai peluang baru bagi investor lokal untuk dapat mengakses berbagai
pasar modal di seluruh dunia dengan mengoptimalkan dukungan Citi berupa rekam jejak
dan keahlian di bidang Markets and Securities Services.”
Peluncuran perdana produk ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan daya
tarik pasar investasi reksadana di Indonesia di hadapan para investor dengan memberikan
kesempatan berinvestasi di pasar luar negeri. Reksadana ini diciptakan untuk melayani para
investor yang memiliki portfolio dasar dalam US Dollar karena berfokus pada pasar modal di
negara maju yang secara historis memiliki tingkat volatilitas yang lebih rendah serta

diversifikasi produk yang lebih luas di berbagai negara dan sektor. Hari ini akan diterbitkan
nilai aktiva bersih (NAB) senilai USD 1, reksadana ini akan berinvestasi pada saham luar
negeri yang sesuai dengan prinsip Syariah.
Menurut Presiden Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners Vivian Secakusuma,
“Kami bangga dapat bermitra dengan Citi Indonesia untuk menjadi perusahaan manajer
investasi pertama di Indonesia yang meluncurkan reksadana Syariah global. Peluncuran BNP
Paribas Cakra Syariah USD merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus berinovasi
dalam memenuhi kebutuhan nasabah pada kondisi yang terus berubah dan akan lebih
memperkuat posisi PT. BNPP IP sebagai manajer investasi terkemuka yang mengelola salah
satu reksadana saham Syariah terbesar di Indonesia.”

--oo00oo-Tentang Citi Indonesia
Citi Indonesia adalah cabang yang dimiliki secara penuh oleh Citigroup, Inc – New York, Amerika Serikat. Di
Indonesia, Citi telah berdiri sejak tahun 1968 dan merupakan salah satu bank asing terbesar di negara ini. Citi
mengoperasikan 14 cabang di enam kota besar – Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, dan
Denpasar. Di Indonesia, Citi memiliki salah satu jaringan transaksi konsumen terbesar, dengan 50.000 titik
pembayaran dan salah satu jaringan distribusi korporasi terbesar dengan 4.800 lokasi di 34 provinsi.
Citi juga memainkan peranan penting di bidang inisiatif jangkauan komunitas dan kemasyarakatan dibawah
payung Citi Peka (Peduli dan Berkarya). Di tahun 2015 Citi Peka mendistribusikan dana hibah sebesar USD
900,000 dari Citi Foundation untuk menjalankan berbagai program yang berfokus pada: pendidikan finansial
bagi anak-anak, wanita usia produktif serta kelompok petani; kewirausahaan muda dan kewirausahaan mikro.
Lebih dari 90% karyawan Citi melakukan kegiatan sukarela setiap tahunnya di berbagai program Citi Peka.
Pada tahun 2014-2015 Citi telah menerima beragam penghargaan dan pengakuan, termasuk “Best Bank” dari
Triple A Asset, “Best Foreign Bank in Indonesia” dari Global Banking & Finance Review, “Best Tax Payment
Bank in Indonesia” dari KPPN VII Kantor Pajak Indonesia, “Best Service Provider – Transaction Bank” dari The
Asset Magazine, “Best Foreign Bank in Indonesia” dari Alpha Southeast Asia, “Best Wealth Management in
Indonesia” dari The Asian Banker, “Best Consumer Digital Bank (Indonesia)” dari Global Finance Magazine dan
“Best Bank in Digital Services” dari Tempo Media.
Untuk mendapatkan pengalaman perbankan digital, silakan kunjungi www.citibank.co.id.
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