


PRIVATE TRADING ROOM

Selama bulan September 2022, Layanan PTR menginstruksikan beli 
sampai dengan jual sebanyak 44 kali dengan 23 kali profit dan 21 kali 
loss. Profit yang memiliki impact positif paling besar terhadap 
pertumbuhan portofolio yaitu transaksi saham ASPI sebesar +1,25. 
Sedangkan kerugian terbesar dari transaksi saham MPMX yang memiliki 
impact sebesar -0,30 terhadap portofolio. 

Total kinerja pada bulan September 2022 layanan Private Trading 
Room mencatatkan kinerja positif sebesar 6,39 pv dengan win rate 
sebesar 52,27%.



PRIVATE INVESTING ROOM

Grafik di atas menggambarkan kinerja portofolio layanan 
Private Investing Room yang belum terealisasi (Floating 
profit/Loss) sejak awal dirilis pada Agustus 2018 sampai 
September 2022. Pada pencatatan terakhir bulan September 
2022 Portofolio untuk layanan Private Investing Room masih 
membukukan Floating Loss sebesar -18,36% menurun tipis dari 
bulan Agustus 2022 yang sebesar -18,07%. 

Sedangkan untuk mengetahui profit yang telah terealisasi 
dapat dilihat di halaman berikutnya.



PRIVATE INVESTING ROOM

Sepanjang bulan Agustus 2021 hingga September 2022 
Private Investing Room masih melakukan restrukturisasi 
portofolio berdasarkan M1 system dan dalam proses 
restrukturisasi ini PIR menjual beberapa posisi yang membebani 
kinerja.

Sepanjang bulan September 2022 layanan Private 
Investing Room melakukan distribusi beberapa saham yang 
masih diportofolio sebesar -1.6%. Selain itu juga mendapatkan 
dividend sebesar 0.11% dari total portofolio sehingga sejak 
awal dirilis pada Agustus 2018 sampai September 2022 total 
realisasi profit sebesar 73.96% dari total portofolio.

Untuk rincian transaksi distribusi dan dividend dapat dilihat 
pada halaman berikutnya.



Berikut kami sajikan rekapan Blotter transaksi distribusi dan 
dividend pada bulan September 2022.

Sepanjang bulan September 2022 Private Investing Room 
melakukan distribusi saham IRRA & EKAD. 

PIR juga memperoleh dividend dari posisi kepemilikan saham 
IRRA.

PRIVATE INVESTING ROOM



PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH

Grafik di atas menggambarkan kinerja portofolio layanan 
Private Investing Room Syariah yang masih belum terealisasi 
(Floating profit/Loss) sejak awal dirilis pada Agustus 2019 sampai 
September 2022. Pada pencatatan terakhir Portofolio untuk 
layanan Private Investing Room Syariah sudah membukukan 
Floating loss sebesar -3.08% membaik dari bulan Agustus 2022 
yang sebesar -3.23%. 

Untuk mengetahui profit yang telah terealisasi kami sajikan di 
halaman berikutnya.



PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH

Sepanjang bulan September 2022 layanan Private 
Investing Room Syariah melakukan distribusi beberapa 
saham-saham yang masih diportofolio dan merealisasikan 
kerugian sebesar 0,34% namun mendapatkan dividend sebesar 
0.11% dari total portofolio sehingga sejak awal dirilis pada 
Agustus 2019 sampai September 2022 total realisasi profit 
sebesar +46% dari total portofolio.

Untuk rincian transaksi distribusi dan dividend dapat 
dilihat pada halaman berikutnya.



Berikut kami sajikan rekapan Blotter transaksi distribusi dan 
dividend layanan Private Investing Room Syariah pada bulan 
September 2022.

Sepanjang bulan September 2022 Private Investing Room 
Syariah melakukan distribusi saham KEEN, JAYA, IRRA & EKAD. 

PRIVATE INVESTING ROOM

Untuk bulan September 2022 ada pembagian Dividend 
dari saham IRRA.



KESIMPULAN

Acuan dan Layanan Kinerja

IHSG -1,92%

YEF PTR +6,39%

YEF PIR -1,24%

YEF PIRS -0,08%

Pada bulan September 2022, IHSG mencatatkan 
kinerja negatif sebesar -1,92%. Ketiga Layanan kami 
mampu mengungguli kinerja IHSG. Private Trading Room 
mencatatkan kinerja positif signifikan sebesar +6,39%. 
Namun layanan investasi syariah (PIRS) mampu 
mencatatkan kinerja negatif sebesar -0,08% & PIR 
mencatatkan -1,24%. 



Sekian informasi yang dapat kami berikan semoga 
bermanfaat dan dapat menjadi motivasi untuk lebih baik di 
masa yang akan datang. Kami akan senantiasa meningkatkan 
kualitas panduan supaya member kami mendapatkan hasil 
trading dan investasi yang lebih baik lagi.

Salam Sukses

YEF

WWW.YEFADVISOR.COM

https://yefadvisor.com/

