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Kabar baik! Vaksin corona yang dikembangkan Pfizer 90%
efektif mencegah virus corona.
Laba bersih Bukit Asam (PTBA) anjlok 44%, begini rekomendasi analis.
Maybank: Pembobolan dana Rp 22,9 miliar milik atlet eSport bukan kasus sederhana.

Daily Outlook
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Change

20.48

Change (%)

0.38

Total Value (IDR triliun)

10.73

Total Volume (miliar saham)

13.72

Net Foreign Buy (IDR miliar)

190.80

Up: 239

Down: 207

Unchange: 266

Index

Last

Chg

%

Nikkei 225

24,839.84

514.61

2.12

Hang Seng

26,016.17

303.20

1.18

Strait Times

2,609.36

30.68

1.19

FTSE 100

6,186.29

276.27

4.67

Dow Jones

29,157.97

834.57

2.95

S&P 500

3,550.50

41.06

1.17

Nasdaq

11,713.78

(181.45)

(1.53)

Commodities

Price (USD)

Chg

%

Crude Oil

40.3

3.15

8.48

Palm Oil

763.3

11.00

1.46

Gold

1,853.2

(97.10)

(4.98)

Nickel

15,321.8

0.00

0.00

Coal

62.1

0.40

0.65

Exchange

Rate

Chg

%

USD IDR

14,050.0

(268.00)

(1.87)

SGD IDR

10,446.4

(175.00)

(1.65)

JPY IDR

133.6

(4.96)

(3.58)

Stock
KBLI
TOWR
PGAS

Buy / Sell Range
314
1,005
1,110

-

322
1,050
1,135

Recommendation Stoploss
Accumulative Buy 308
Speculative Buy
980
Trading Buy
1,090

I

HSG menguat 20,48 poin (+0,38%) pada perdagangan kemarin,
IHSG ditutup pada level 5.356,01. Bursa mencatat transaksi sebanyak
Rp 10,73 triliun dengan volume sebesar 13,72 miliar lembar saham.
Investor asing mencetak beli bersih (net buy) di pasar sebesar Rp
190,80 miliar. terdapat 3 sektor industri yang melemah ditengah
penguatan IHSG, yakni sektor aneka industri (-2,94%), sektor
konsumen (-0,84%), dan sektor perkebunan (-0,16%), dan beberapa
sektor yang mengalami kenaikan adalah sektor tambang (+2,38%),
sektor infrastruktur (+1,18%), dan sektor keuangan (+0,96%).
Dari Bursa Asia, Indeks Nikkei menguat (+2,12%), Indeks Hang Seng
menguat (+1,18%), Indeks Straits Times ditutup menguat (+1,19%).
Selanjutnya dari bursa Eropa, FTSE 100 ditutup menguat (+4,67%).
Kemudian dari bursa AS, indeks Dow Jones menguat (+2,95%), S&P
500 ditutup menguat (+1,17%), dan indeks NASDAQ melemah (1,53%).
Meningkatnya indeks pada bura AS disebabkan oleh kenaikan
beberapa emiten besar disana, seperti contoh saham Boeing,
Chevron, JP Morgan, dan Walt Disney. Terdapat sentimen positif
setelah Pfizer (+10%) dan partnernya BioNTech (+16%)
mengumumkan tingkat efektivitas vaksinnya lebih dari 90%. Yang
menarik lagi, harga minyak dunia meningkat pesat sebesar 8,48%.
Kemudian, Bursa saham Asia ditutup di zona hijau pada perdagangan
kemarin, di tengah kian dekatnya kemenangan Joe Biden-Kamala
Harris dalam pemilihan presiden (pilpres) AS atas hasil perhitungan
cepat disana.
Sama halnya dengan IHSG, penguatan bursa disebabkan oleh
kepastian kemenangan calon presiden AS. Pada hari ini, IHSG
diperkirakan akan naik dipengaruhi oleh berita dari AS mengenai
vaksin pandemi corona yang sudah efektif 90%, namun perlu
diwaspadai, berkaca pada bursa AS penguatan tersebut hanya
bertahan dalam jangka waktu yang tidak lama, hingga kenaikan
terkikis hingga penutupan bursa.
IHSG akan bergerak pada rentang 5280 - 5430.
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Kabar baik! Vaksin corona yang dikembangkan Pfizer 90% efektif mencegah virus corona. Kabar menggembirakan. Produsen obat, Pfizer
menyebutkan, vaksin eksperimentalnya lebih dari 90% efektif dalam mencegah virus corona berdasarkan data awal dari sebuah penelitian
besar. Ini menjadi kemenangan besar dalam perang melawan pandemi corona yang telah menewaskan lebih dari 1 juta orang dan membuat ekonomi dunia bergejolak. Reuters melaporkan, Pfizer dan mitranya asal Jerman BioNTech SE adalah perusahaan farmasi pertama yang
menunjukkan data sukses dari uji klinis berskala besar dari vaksin virus corona. Pfizer menyatakan, sejauh ini mereka tidak menemukan
masalah keamanan yang serius dan berharap untuk mencari otorisasi penggunaan darurat di Amerika Serikat (AS) akhir bulan ini. Jika
diizinkan, jumlah dosis vaksin awalnya akan dibatasi. Banyak pertanyaan juga tetap ada termasuk berapa lama vaksin akan memberikan
perlindungan. Namun berita tersebut memberikan harapan bahwa vaksin lain yang sedang dikembangkan untuk melawan virus corona
baru juga terbukti efektif. (Kontan)
Link klik disini

•

Laba bersih Bukit Asam (PTBA) anjlok 44%, begini rekomendasi analis. Kinerja PT Bukit Asam Tbk (PTBA) hingga kuartal III-2020 mengecewakan. Mengingat, dalam sembilan bulan pertama tahun ini, laba bersih perusahaan pelat merah tersebut anjlok 44% menjadi Rp 1,7
triliun. Penurunan laba bersih ini sejalan dengan koreksi pendapatan bersih PTBA. Hingga September 2020, PTBA membukukan pendapatan bersih senilai Rp 12,8 triliun, turun 20,94% dari realisasi pendapatan bersih di periode yang sama tahun 2019 yang mencapai Rp 16,25
triliun. Kepala Riset Kresna Sekuritas Robertus Hardy mengatakan, pendapatan PTBA pada kuartal ketiga juga turun 1,4% secara kuartalan,
dari Rp 3,89 triliun di kuartal kedua menjadi Rp 3,84 triliun. Namun, beban umum dan administratif yang lebih rendah secara signifikan
berhasil meningkatkan marjin laba operasi dari Bukit Asam di periode Juli-September 2020. Laba bersih PTBA di kuartal ketiga naik 14%
menjadi Rp 439 miliar dari sebelumnya hanya Rp 386 miliar pada kuartal II-2020. (Kontan)
Link klik disini

•

Maybank: Pembobolan dana Rp 22,9 miliar milik atlet eSport bukan kasus sederhana. PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) mengaku
tak bisa serta merta mengembalikan dana yang hilang milik nasabahnya yaitu Winda Lunardi dan ibunya Fioletta Lizzy Wiguna yang dibobol
digunakan secara tidak sah oleh Kepala Cabang Maybank Cipulir berinisial AT. Perseroan beralasan perkara tersebut bukan kasus pembobolan sederhana, sebab dana pada rekening tersebut juga turut dialirkan oleh AT yang kini telah berstatus tersangka kepada Ayah Winda
yaitu Herman lunardi. “Herman Lunardi dan tersangka AT sudah saling mengenal sebelum tersangka AT bekerja di Maybank. Tersangka AT
bekerja di Maybank sejak 2014,” ungkap Head of Financial Crime Compliance and National Anti-Fraud Maybank Indonesia Nehemia Andiko
di Jakarta, Senin (9/11). Kuasa hukum Maybank Hotman Paris menambahkan sejumlah kejanggalan juga terjadi terkait rekening Winda dan
ibunya. Pertama, buku rekening dan ATM mereka sejak awal dikuasai oleh tersangka AT, dan keduanya tak pernah mengajukan keluhan
terhadap Maybank. (Kontan)
Link klik disini

•

Kementerian PUPR tangani 158 proyek KPBU senilai Rp 1.308 triliun, proyek apa saja? Hingga saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menangani 158 proyek pembangunan infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha (KPBU). "Kami saat ini di PUPR menangani 158 proyek, ini terkait dengan KPBU, bukan proyek APBN. 158 proyek dengan nilai Rp
1.308 triliun," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko D. Heripoerwanto dalam konferensi pers, Senin
(9/11). Sebanyak 158 proyek senilai 1.308,52 triliun tersebut meliputi sektor sumber daya air, jalan dan jembatan, pemukiman, serta perumahan. "Ini terbagi-bagi di dalam tahapan proses KPBU mulai dari usulan, penyiapan dan transaksi," terang Eko. Dia menjelaskan, dari
seluruh proyek tersebut, ada 84 proyek senilai Rp 646,1 triliun yang masih dalam tahap usulan, 48 proyek senilai Rp 300,45 triliun dalam
tahap penyiapan, dan 26 proyek senilai Rp 361,65 triliun uang sudah masuk dalam tahap transaksi. (Kontan)
Link klik disini

•

Industri Jababeka (KIJA) sambut baik beleid asing mewariskan kepemilikan properti. PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) menyatakan pihaknya menyambut baik aturan yang membuat pasar properti terbuka pada warga asing. Hal ini tertera pada aturan Rancangan
Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Pada Pasal 26, disebutkan jika warga asing dapat mewariskan kepemilikan properti. "Tentunya kami menyambut baik aturan tersebut artinya pasar properti semakin terbuka dan positif bagi
perkembangan bisnis properti. Tentu pengembangan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan pasar," jelas Muljadi Suganda, Corporate
Secretary KIJA kepada Kontan, Senin (9/11). Muljadi melanjutkan, untuk segmen properti asing pihaknya memiliki apartemen Jababeka
Residence dan Apartemen Kawana yang memang menyasar orang asing. Pihaknya sendiri menargetkan market end user dari orang Jepang
dan Korea yang tinggal di kawasan industri tersebut. (Kontan)
Link klik disini

•

Terbitkan MTN Rp 3 triliun, Pefindo beri peringkat Ultrajaya Milk (ULTJ) idAA-. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan
peringkat idAA- untuk penerbitan Medium-Term Notes (MTN) Tahun 2020 PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) senilai
Rp 3 triliun dengan prospek stabil. Pefindo, menyebut dana hasil penerbitan surat utang itu akan digunakan dalam mendukung pembangunan tambahan peternakan sapi perah dan perkebunan, pabrik pakan serta investasi baru pada pembangunan pusat distribusi, pabrik,
dan mesin pendukung lainnya. "Obligor dengan peringkat idAA memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya dibandingkan obligor lain di Indonesia," kata Pefindo dalam keterangan resmi, Jumat (6/11). Adapun tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan. Peringkat juga
mencerminkan posisi pasar Ultrajaya yang kuat sebagai produsen domestik minuman susu cair dan teh Suhu Sangat Tinggi (UHT). "Hal ini
juga didukung struktur permodalan yang konservatif serta arus kas dan likuiditas yang kuat, dan produk yang terdiversifikasi dengan baik,"
ungkap Pefindo. (Kontan)
Link klik disini
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DMAS Trading Buy | Entry 224 - 228 | Stoploss 208 | Target 256
DMAS pada perdagangan kemarin mengalami kenaikan hingga membentuk candle bar putih panjang,
memberi sinyal positif, disertai juga dengan volume perdagangan yang tinggi dan indikator stochastic
yang membentuk golden cross, serta indikator MACD yang hampir membentuk golden cross juga.
Apabila dicermati lagi, pada tanggal 4/11 dan 5/11 terbentuk pola matching low yang juga merupakan
sinyal beli. Kami merekomendasikan trading buy untuk saham DMAS, dengan rentang beli disekitar
224 - 228, dengan stoploss disekitar 208, dan target harga berpotensi mencapai level 256.
DMAS mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp 654,99 miliar, turun 48,42% secara YoY dari Rp
1,27 triliun, dan meningkat 159,31% dari kuartal II/2020 sebesar Rp 252,59 miliar. Sementara itu, laba
bersih sebesar Rp 302,56 miliar pada periode kuartal III/2020, turun 60,16% YoY dari Rp 759,1 miliar
di kuartal III/2019, namun secara kuartalan meningkat 283,14% dari Rp 78,93 miliar pada kuartal
II/2020.
penyebab masih lemahnya kinerja di kuartal III/2020 adalah rendahnya pencatatan pendapatan di
periode sembilan bulan pertama tahun 2020 disebabkan karena tingginya pencatatan pendapatan di
periode yang sama di tahun sebelumnya, serta masih adanya backlog penjualan yang cukup besar
yang belum dicatatkan sebagai pendapatan di periode sembilan bulan pertama tahun ini. Lebih lanjut,
DMAS telah meraih pendapatan pra-penjualan (marketing sales) sebesar Rp 1,38 triliun pada periode
sembilan bulan pertama tahun 2020, dimana sebagian besar dari marketing sales tersebut belum
dibukukan pada pendapatan usaha di periode sembilan bulan pertama tahun 2020 dan menjadi backlog penjualan.
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DISCLAIMER
RISET HARIAN (“Laporan”) ini disusun oleh PT Surya Fajar Sekuritas dan disediakan hanya untuk tujuan informasi.
Laporan ini tidak dapat digunakan untuk, atau dianggap sebagai, tawaran untuk menjual, atau ajakan untuk membeli
apa pun. Informasi yang terkandung dalam laporan ini seluruhnya diproduksi secara independen dan dimiliki oleh PT
Surya Fajar Sekuritas. Seluruh opsi, analisis, ramalan, proyeksi, dan harapan yang terkandung dalam laporan ini didasarkan pada informasi-informasi dan hanya merupakan ekspresi dari kepercayaan saja. Informasi yang diberikan dalam
laporan ini adalah pada tanggal laporan ini dan tidak ada jaminan bahwa hasil atau peristiwa di masa depan akan konsisten dengan informasi ini. Informasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan PT Surya Fajar Sekuritas
berhak untuk membuat modifikasi dan perubahan terhadap pernyataan ini sebagaimana yang diperlukan dari waktu ke
waktu.
Laporan ini disediakan hanya untuk tujuan informasi kepada klien PT Surya Fajar Sekuritas yang diharapkan membuat
keputusan investasi atas keputusan sendiri dan tidak bergantung kepada isi laporan ini. Baik PT Surya Fajar Sekuritas,
petugas dan/atau karyawan PT Surya Fajar Sekuritas tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung, tidak langsung,
konsekuensial, atau kerugian lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian yang disebabkan oleh pengguna
atau pihak ketiga lainnya yang timbul dari penggunaan laporan ini. PT Surya Fajar Sekuritas dan/atau orang-orang yang
terkait dengannya mungkin telah bertindak atau menggunakan informasi yang ada disini, atau penelitian atau analisis
yang menjadi dasarnya, sebelum publikasi. PT Surya Fajar Sekuritas dapat turut berpartisipasi dalam penawaran ekuitas
perusahaan pada masa yang akan datang.
Target harga saham dalam laporan ini merupakan nilai fundamental, bukan nilai pasar wajar atau harga transaksi yang
direferensikan oleh peraturan.
Laporan ini disusun oleh tim analis SF Sekuritas dan dipublikasikan secara umum.

