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PRIVATE TRADING ROOM
Sepanjang bulan April 2020 Layanan Private Trading Room telah
memberikan 68 rekomendasi dalam bentuk Hotlist, Watchlist, maupun
Stockcall yang sampai pada laporan ini disusun telah mencapai target
maupun stoploss. Dari keseluruhan rekomendasi tersebut, 42
rekomendasi mencapai target pertama maupun ke dua dan 26
rekomendasi mencapai stoploss. Keuntungan tertinggi didapatkan dari
rekomendasi AKRA pada Stockcall Edisi 05 April 2020 yang
mencapai target kedua dengan keuntungan sebesar 11% pada 06 April
2020 atau dua hari perdagangan setelah direkomendasikan. Sedangkan
kerugian terdalam pada rekomendasi RALS pada Hotlist Edisi 12
April 2020 yang mencapai stoploss pada tanggal 15 April 2020 dengan
kerugian sebesar -5,8%.
Rata-rata profit/loss untuk rekomendasi selama bulan April 2020
sebesar +2,88% dengan win rate ratio sebesar 61,76%. Pada tabel
dibawah kami sajikan rincian rekomendasi selama bulan April 2020.
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Keterangan Tabel :
1. Rekomendasi : Watchlist, Hotlist dan Stockcall
2. Kode Saham
3. Buy : Harga beli yang direkomendasikan
4. Closed Date : tanggal tercapai target profit (TP) atau Stoploss (SL)
5. Sell : harga jual profit (TP) atau Loss (SL)
6. Profit/Loss : Persentase keuntungan maupun kerugian.
7. Status : Success artinya rekomendasi berhasil mencapai TP1 atau
TP2, Sedangkan Failed artinya rekomendasi gagal dan mencapai SL.
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Pada perdagangan bulan April 2020 layanan PTR memberikan sebanyak
54 instruksi beli sampai dengan jual. Detail selengkapnya dari transaksi
selama bulan Januari bisa dilihat di tabel blotter dibawah ini.
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Selama bulan April 2020, layanan PTR menginstruksikan langsung
sebanyak 54 transaksi trading. Dari 54 transaksi tersebut, 32 diantaranya
mencatatkan keuntungan, 19 transaksi mencatatkan kerugian, dan 3 draw.
Keuntungan yang memiliki impact positif paling besar pada transaksi
saham LPPF sebesar 0,9pv terhadap pertumbuhan portofolio. Sedangkan
kerugian paling dalam pada transaksi saham ASRI yang memiliki impact
sebesar -0,50pv terhadap portofolio.
Alokasi PV

Jumlah Instruksi

5pv

58x

10pv

6x

15pv

-

20pv

-

Selama perdagangan bulan April 2020 tercatat layanan PTR
menggunakan pembobotan 5pv sebanyak 58 kali transaksi, dan 6 transaksi
sisanya menggunakan pembobotan 10pv.
Durasi transaksi terlama pada saham CPIN dan BBTN dengan
trading plan swing selama 4 hari dan rata-rata durasi transaksi pada bulan
April adalah 1 hari /transaksi.
Pada bulan April 2020 layanan Private trading room telah
mencatatkan perkembangan portofolio sebesar 4,72pv dengan win rate
ratio sebesar 59,2%.
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Grafik diatas menggambarkan kinerja portofolio layanan Private
Investing Room yang belum terealisasi (Floating Growth/Loss) sejak
awal dirilisnya layanan PIR pada Agustus 2018 sampai April 2020.
Pada pencatatan terakhir Portofolio untuk layanan Private Investing
Room masih membukukan Floating Loss sebesar -25,17%. Floating
loss tertinggi terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar -33,63%.
Sedangkan Floating Growth tertinggi masih berada pada bulan
Januari 2019 sebesar 10,8%.
Sedangkan untuk mengetahui profit yang telah terealisasi dapat
dilihat pada halaman berikutnya.
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Sepanjang bulan April 2020 Private Investing Room
membukukan total loss sebesar -1,73%. Hasil tersebut berasal dari
kegiatan distribusi yang membukukan penyusutan sebesar -1,81%.
Kemudian pada bulan April 2020 layanan PIR juga mendapatkan
pembagian dividen dan merealisasikan pertumbuhan sebesar 0,08%.
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Kami tidak bisa memberikan informasi detail komposisi sahamsaham didalam portofolio karena informasi tersebut untuk jangka
panjang dan bersifat sangat rahasia. Sedangkan untuk rincian transaksi
distribusi dan dividend dapat dilihat pada halaman berikutnya.
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Berikut kami sajikan rekapan blotter transaksi distribusi pada
bulan April 2020.

Pada bulan April 2020 layanan Private Investing Room telah
mendistribusikan sebagian kepemilikan saham BJTM dan seluruh
kepemilikan saham JPFA di portofolio. Selama bulan April, saham
JPFA telah didistribusikan sebanyak 3 kali dengan total loss sebesar 1,26pv terhadap total portofolio dengan rata-rata loss tiap transaksi
sebesar -46,3%. Untuk saham BJTM telah didistribusikan sebanyak 4
kali dengan loss terhadap portofolio sebesar -0,56pv dan rata-rata loss
transaksi sebesar -22,42%.
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Berikut kami sajikan rekapan blotter pembagian dividen pada bulan
April 2020.

Pada bulan April 2020 layanan Private Investing Room
mendapatkan pembagian dividen dari posisi BBTN. Saat pencatatan
portofolio PIR memiliki posisi sebesar 10pv dan dapat merealisasikan
pertumbuhan sebesar 0,08%.
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Grafik diatas menggambarkan kinerja portofolio layanan Private
Investing Room Syariah yang masih belum terealisasi (Floating
Growth/Loss) sejak awal dirilisnya layanan PIR pada Agustus 2019
sampai April 2020. Pada pencatatan terakhir Portofolio untuk layanan
Private Investing Room Syariah membukukan Floating Loss sebesar 12,2%.
Selama layanan PIRS terbentuk Floating Growth tertinggi dicapai
pada bulan Desember 2019 sebesar 0,44% dan Floating Loss terdalam
pada bulan Maret 2020 sebesar -16,67%. Sedangkan untuk mengetahui
profit yang telah terealisasi kami sajikan dihalaman berikutnya.
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Sepanjang bulan April 2020 Private Investing Room Syariah
tidka merealisasikan profit karena tidak melakukan kegiatan distribusi.
Sedangkan untuk bulan April 2020 layanan PIRS juga tidak
mendapatkan pembagian hasil dividen.
Kami tidak bisa memberikan informasi detail komposisi sahamsaham didalam portofolio karena informasi tersebut untuk jangka
panjang dan bersifat sangat rahasia..
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IHSG mengawali perdagangan di tahun 2020 dengan penurunan
yang sangat dalam, namun pada bulan April IHSG berhasil
membukukan kinerja positif sebesar +3,91%. Layanan PTR kami
mampu mengungguli kinerja pasar yang diwakilkan oleh IHSG
tersebut. Layanan PTR mampu mencetak profit sebesar +4,72%
namun, kedua layanan invetasi kami membukukan loss sebesar -1,73%
untuk layanan PIR dan 0% untuk layanan PIRS karena tidak
melakukan kegiatan distribusi maupun mendapat pembagian dividen.

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

