


KATA PENGANTAR

Kinerja Semester I ini disusun berdasarkan ringkasan

kinerja dari bulan Januari sampai dengan Juni atau gabungan

dari kinerja kuartal I-II kedua layanan kami, Private Trading

Room (PTR) dan Private Investing Room (PIR). Sebagai

pembanding kinerja, kami menggunakan acuan Indeks Harga

Saham Gabungan (IHSG) untuk mengukur seberapa baik

performa kinerja layanan kami.

Tidak terasa perdagangan tahun 2019 sudah memasuki

paruh kedua. Kami telah menyusun laporan kinerja 2 layanan

kami yaitu Private Investing Room dan Private Trading Room.

Laporan kami ini terdiri dari laporan detil kinerja bulan Juni

dan ringkasan kinerja kuartal 2 dan semester 1.

Kami selaku penyusun laporan kinerja ini mengucapkan

banyak terima kasih kepada YEF Team, keluarga, dan member

aktif maupun yang sudah tidak aktif atas dukungannya baik

secara langsung maupun tidak langsung. Kami selaku

penyusun mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada

laporan kinerja ini. Kritik dan saran anda akan menjadi

dorongan kami kedepan untuk lebih baik lagi. Terimakasih.

Yogyakarta, 15 Juli 2019

YEF



Sepanjang Semester I tahun 2019 Private Trading
Room (PTR) berhasil mencatatkan total kinerja
pertumbuhan portofolio sebesar 5,04%. Pertumbuhan
kinerja terbesar terjadi pada bulan Januari sebesar 3,87%
dan kinerja terburuk terjadi pada bulan Maret sebesar
-2,67%. Sementara itu, IHSG membukukan total kinerja
sepanjang Semester I sebesar 2,87%. Pertumbuhan
kinerja terbesar pada bulan Januari sebesar 5,46% dan
kinerja terburuk pada bulan Mei sebesar
-3,81%.
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Sepanjang Semester I Tahun 2019, Private
Investing Room (PIR) berhasil mencatatkan total
pertumbuhan portofolio sebesar 16,28%. Pertumbuhan
kinerja terbesar dibukukan pada bulan Juni sebesar
6,58% dan kinerja terburuk terjadi pada bulan Maret
sebesar 1,57%. Sementara itu, IHSG membukukan total
kinerja sebesar 2,87%. Pertumbuhan kinerja terbesar
terjadi pada bulan Januari sebesar 5,46% dan kinerja
terburuk terjadi pada bulan Mei sebesar -3,81%.

Dengan demikian kinerja semester 1 tahun 2019
untuk kedua layanan kami masih diatas kinerja Indeks
Harga Saham Gabungan (IHSG).

0%

3.10%

6.20%

7.78%

9.35%

12.15%

16.28%

0.00%

5.46%

4.09% 4.48% 4.27%

0.46%

2.87%

DESEMBER JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI

YEF IHSG

LAPORAN KINERJA PRIVATE INVESTING ROOM 
SEMESTER I



Sekian informasi yang dapat kami berikan semoga

bermanfaat dan dapat menjadi motivasi untuk lebih baik

dimasa yang akan datang. Kami akan senantiasa

meningkatkan kualitas panduan supaya member kami

mendapatkan hasil trading dan investasi yang lebih baik

lagi.

Salam Sukses

YEF


