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❑ KINERJA PRIVATE INVESTING 
ROOM

Sepanjang Kuartal II 2019, Private Investing Room telah
mendistribusikan sebagian posisi yang telah mencapai
target yang ideal untuk direalisasikan sebagai profit.

Dibawah ini detail data distribusi Private Investing Room
(PIR):

• Sepanjang bulan April 2019, PIR mendistribusikan sebagian
dari 3 saham yang telah layak untuk di distribusikan. Saham-
saham tersebut diantaranya KAEF, MPMX, dan BBRI. Hasil dari
realisasi capital gain tersebut berdampak terhadap
pertumbuhan portofolio sebesar +2.74 pv. Sedangkan untuk
dividen pada bulan april berasal dari saham JPFA yang
berdampak sebesar +0.15 pv. Jadi PIR membukukan
pertumbuhan total portofolio sebesar +2.89 pv pada bulan
April 2019.

• Sepanjang bulan Mei 2019, PIR mendistribusikan sebagian dari
3 saham yang telah layak untuk di distribusikan. Saham-saham
tersebut diantaranya MPMX, ADRO dan HRUM. Hasil dari
realisasi capital gain tersebut berdampak penyusutan sebesar -
1.82 pv. Sedangkan untuk dividen pada bulan Mei berasal dari
saham ANTM, ADRO, HMSP, ASII, BJTM dan BBTN yang
berdampak sebesar +5.86 pv. Jadi PIR merealisasikan total
pertumbuhan sebesar +4.04 pv pada bulan Mei 2019.

• Sepanjang bulan Juni 2019, PIR mendistribusikan sebagian dari
3 saham yang telah layak untuk di distribusikan. Saham-saham
tersebut diantaranya ADRO, INDF, dan TLKM. Hasil dari
realisasi capital gain tersebut berdampak ke pertumbuhan
terhadap portofolio sebesar +0.74 pv. Pada bulan Juni PIR
mendapatkan dividen dari saham KLBF, TLKM dan BBTN yang
berdampak terhadap pertumbuhan portofolio sebesar +5.84
pv. Jadi PIR merealisasikan total pertumbuhan sebesar +6.58
pv pada bulan Juni.

• Sehingga total keseluruhan pada kuartal 2 pertumbuhan
portofolio dari capital gain dan dividen adalah sebesar +13.51
pv.
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Ringkasan
• Di Kuartal II tahun 2019, Private Investing Room

berhasil mencatatkan realisasi capital gain sebesar
+1,66pv dan mendapatkan total dividend 11,85pv,
Total sampai dengan bulan Juni 2019 Private
Investing Room berhasil membukukan total
keseluruhan pertumbuhan portofolio sebesar
13,51pv. Pertumbuhan portofolio berasal dari
penjualan saham-saham yang tercantum diblotter
dan dividend.

• Kinerja kuartal II tahun 2019 mengungguli IHSG
dan EIDO (MSCI Indonesia). Data perbandingan
kinerja kami sajikan dihalaman berikutnya..



• Berdasarkan data dari Bloomberg, sepanjang kuartal
II EIDO mengalami kenaikan sebesar 1,3% dan data
dari bursa efek Indonesia IHSG mengalami
penurunan sebesar -1,61% sepanjang kuartal II
tahun 2019. jadi jika kita lihat data diatas
pertumbuhan portofolio PIR jauh mengungguli EIDO
dan IHSG.
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• Rekomendasi

• Instruksi Trading

Berikut ini laporan kinerja rekomendasi Private Trading 
Room (PTR) sepanjang Kuartal II 2019. rekomendasi terdiri
dari Stockcall, Watchlist & Hotlist:

• Pada bulan April 2019, PTR memberikan sebanyak 79 
kali rekomendasi dengan total keberhasilan sebanyak 37 
kali, total kegagalan 42, Hasil dari rekomendasi
membukukan rata-rata keuntungan 4,71% /transaksi.

• Pada bulan Mei 2019, PTR memberikan sebanyak 75 kali 
rekomendasi dengan total keberhasilan sebanyak 40 
kali, total kegagalan 35 kali, Hasil dari rekomendasi
membukukan rata-rata keuntungan 2,37% /transaksi.

• Pada bulan Juni 2019, PTR memberikan sebanyak 67 kali 
kinerja rekomendasi dengan total keberhasilan sebanyak
45 kali, total kegagalan 22 kali, Hasil dari rekomendasi
membukukan rata-rata keuntungan 3,38% /transaksi.
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Laporan Kinerja Instruksi Trading (PTR)

Berikut ini laporan kinerja Instruksi trading layanan
Private Trading Room (PTR) selama Kuartal I 2019:

• Sepanjang Kuartal dua Private Trading Room (PTR) 
melakukan 63 kali instruksi trading dengan total 
keberhasilan sebanyak 33 kali, total kegagalan 27 
kali, dan draw 3 kali. Hasil dari instruksi
membukukan pertumbuhan portofolio sebesar
+2,82 pv.




