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News Highlight
•
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•

Bank Indonesia dorong perbankan segera turunkan suku
bunga kredit.
Erick Thohir menantang Telkom (TLKM) capai kapitalisasi
Rp 450 triliun.
BEI: 20 Perusahaan berencana gelar penawaran umum
perdana saham.

Daily Outlook
IHSG

5,594.06

Change

36.54

Change (%)

0.66

Total Value (IDR triliun)

13.15

Total Volume (miliar saham)

19.38

Net Foreign Buy (IDR miliar)

329.44

Up: 285

Down: 162

Unchange: 265

Index

Last

Chg

%

Nikkei 225

25,634.34

(93.80)

(0.36)

Hang Seng

26,356.97

(187.32)

(0.71)

Strait Times

2,777.00

(11.59)

(0.42)

FTSE 100

6,334.35

(50.89)

(0.80)

Dow Jones

29,483.23

44.81

0.15

S&P 500

3,581.87

14.08

0.39

Nasdaq

11,904.71

103.11

0.87

Commodities

Price (USD)

Chg

%

Crude Oil

41.7

(0.08)

(0.19)

Palm Oil

806.5

(5.50)

(0.68)

Gold

1,861.5

(12.40)

(0.66)

Nickel

15,778.0

(129.00)

(0.81)

Coal

64.1

1.00

1.59

Exchange

Rate

Chg

%

USD IDR

14,165.0

50.00

0.35

SGD IDR

10,538.5

8.74

0.08

JPY IDR

136.5

0.54

0.40

Stock
Pick
UNTR
BTPN
TBLA

Buy / Sell Range
20,875
2,400
785

-

Recommendation Stoploss

22,000 Accumulative Buy 20,250
2,460
Speculative Buy 2,370
805
Trading Buy
770

I

HSG menguat 36,54 poin (+0,66%) pada perdagangan kemarin. IHSG
ditutup pada level 5.594,06. Bursa mencatat transaksi sebanyak Rp
13,15 triliun dengan volume sebesar 19,38 miliar lembar saham.
Investor asing mencetak beli bersih (net buy) di pasar sebesar Rp
329,44 miliar. Dari 9 sektor industri, ada 2 sektor yang melemah, yaitu
sektor aneka industri (-0,46%), dan sektor industri dasar (-0,39%),
sementara itu kenaikan terjadi pada beberapa sektor lainnya
diantaranya adalah sektor konstruksi (+2,34%), sektor tambang
(+1,38%), dan sektor konsumen (+1,22%).
Dari Bursa Asia, Indeks Nikkei melemah (-0,36%), Indeks Hang Seng
melemah (0,71%), Indeks Straits Times ditutup melemah (-0,42%).
Selanjutnya dari bursa Eropa, FTSE 100 ditutup melemah(-0,80%).
Kemudian dari bursa AS, indeks Dow Jones menguat (+0,15%), S&P 500
ditutup menguat (+0,39%), dan indeks NASDAQ menguat (+0,87%).
Dari bursa AS, Wall Street ditutup menguat pada akhir perdagangan
kemarin didukung harapan stimulus baru. Kabar ini mendorong
sentimen investor menjelang akhir sesi yang penuh kekhawatiran
imbas peningkatan potensi shutdown dan pemutusan hubungan kerja
terkait melonjaknya tingkat infeksi Covid-19. Musim pelaporan kuartal
ketiga mendekati akhir, dengan 472 perusahaan di S&P 500 telah
melaporkan kinerjanya. Dari jumlah tersebut, 84,5% mengalahkan
konsensus, menurut data Refinitiv.
Bursa saham Asia ditutup bervariasi pada perdagangan kemarin, di
tengah kekhawatiran pelaku pasar global, terutama di AS seiring
dengan melonjaknya kembali kasus terjangkit virus corona. Hal itu
membuat Wali Kota New York, terpaksa menutup kembali sekolahsekolah di kota yang dijuluki sebagai kota terbesar di dunia itu. Hal ini
bakal memicu tekanan ekonomi jangka pendek, yang tak bisa diatasi
dengan vaksin karena peredaran vaksin itu baru bisa dilakukan
secepatnya pada akhir tahun ini.
Kemudian dari dalam negeri, pasar mewaspadai dampak dari
keputusan Bank Indonesia (BI) yang menurunkan suku bunga acuan 25
basis poin ke level 3,75% yang diperkirakan akan berdampak kepada
kinerja pergerakan harga saham baik positif maupun negatif. Kami
memperkirakan IHSG hari ini mampu bergerak di zona positif, namun
terbatas dengan rentang pergerakan diantara 5520 - 5630.
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Erick Thohir menantang Telkom (TLKM) capai kapitalisasi Rp 450 triliun. Menteri Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) Erick Thohir
membidik nilai kapitalisasi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) mencapai Rp 450 triliun. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia
nilai kapitalisasi pasar TLKM mencapai Rp 314 triliun pada Kamis (19/11). "Saya sudah challenge lagi komisaris dan direksi Telkom.
Kalau dahulu nilai kapitalisasi Telkom mencapai Rp 450 triliun, Saya mau di bawah kepengurusan direksi ini valuasi Telkom harus sama
kembali," jelas Erick dalam acara 25th Telkom IPO Anniversary yang digelar secara virtual, Kamis (19/11). Erick optimistis target itu
dapat tercapai, mengingat TLKM merupakan perusahaan pelat merah terbesar secara infrastruktur. Di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, TLKM juga dianggap mampu untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan. Ini akan menjadi faktor pendorong
lain, sebab investor akan lebih percaya kepada perusahaan yang punya strategi jangka panjang dan mampu beradaptasi dengan perubahan. (Kontan)
Link klik disini

•

BEI: 20 Perusahaan berencana gelar penawaran umum perdana saham. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengantongi 20 perusahaan yang berencana menggelar pencatatan umum perdana saham alias initial public offering (IPO) hingga Kamis (19/11). Sektor
perdagangan, jasa, dan investasi mendominasi pipeline IPO ini dengan jumlah enam perusahaan. Lebih rincinya, ada tiga perusahaan
dari sektor properti, real estate, dan konstruksi gedung. Sementara dari sektor industri barang konsumen, aneka industri, dan agrikultur memiliki masing-masing dua perusahaan yang mengantri untuk menggelar IPO. Jumlah yang sama, dua perusahaan, mengantri
dari sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Sektor keuangan pun juga mengantongi dua perusahaan. (Kontan)
Link klik disini

•

Jasa Marga mundur, asing bakal pegang kendali proyek teknologi tol di Indonesia. PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Citra Marga
Nusaphala Persada Tbk (CMNP)-PT Citra Persada Infrastruktur-PT Delameta Bilano-SkyToll a.s. (Slovakia), dikabarkan mundur dan
tidak melakukan submission dokumen lelang pengusahaan Transaksi Tol Non-tunai Nirsentuh atau Multilane Free Flow ( MLFF) berbasis Global Navigation Satellite System (GNSS). Hal tersebut dibenarkan Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur. Ia mengungkapkan, desain yang difinalkan dan dijadikan basis teknologi transaksi MLFF oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI)
adalah GNSS. "Oleh karena itu Jasa Marga mundur, Karena persyaratan teknis teknologi yang digunakan dalam sistem MLFF adalah
teknologi GNSS yang di JSMR baru tahap research jadi belum proven dan uji coba sehingga kalau dipaksakan ikut pasti akan gugur,"
jelas Subakti saat dikonfirmasi Kontan.co.id, Kamis (19/11). Dengan demikian, hingga saat ini tinggal tersisa dua peserta lelang pengusahaan Transaksi Tol Non-tunai Nirsentuh atau MLFF berbasis GNSS. Mereka adalah Konsorsium PT Nusantara Telematics System-PJSC
Mostotrest (Rusia)-Service Telematics LLC (Rusia)-Soft Telematics LLC (Rusia) dan Roatex Ltd Zrt asal Hongaria. (Kontan)
Link klik disini

•

Harga batubara berpeluang menguat, saham Adaro Energy (ADRO) masih menarik dikoleksi. Setelah cukup tertekan pada sembilan
bulan pertama tahun ini, PT Adaro Energy Tbk (ADRO) diperkirakan akan memiliki prospek yang lebih baik ke depan. Pada periode
Januari-September 2020, pendapatan ADRO baru sebesar US$ 1,95 miliar atau turun 26,4% secara year on year (yoy). Adapun untuk
laba bersih ADRO sebesar US$ 120 juta atau turun 72,4% yoy pada periode yang sama. Para analis sepakat salah satu katalis positif
yang berpeluang mendongkrak kinerja ADRO adalah membaiknya harga batubara. Analis MNC Sekuritas Catherina Vincentia mengatakan, menjelang musim dingin, secara historikal permintaan batubara akan meningkat. Oleh sebab itu, ia memperkirakan harga batubara pun akan ikut terkerek naik ke depannya. Sementara analis Samuel Sekuritas Dessy Lapagu juga sepakat bahwa permintaan terhadap batubara memang meningkat. Apalagi, ADRO yang punya mayoritas eksposur ekspor ke ASEAN dan Asia Timur akan paling
diuntungkan dengan membaiknya permintaan. (Kontan)
Link klik disini

•

Bank Indonesia dorong perbankan segera turunkan suku bunga kredit. Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk memangkas suku
bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) ke 3,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI November 2020. Dengan tren suku bunga
yang rendah ini, Gubernur BI Perry Warjiyo mengharapkan agar perbankan segera menurunkan suku bunga kreditnya. “Kami tidak
segan-segannya mengharapkan agar perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit. Sehingga ini bisa mendorong pemulihan
ekonomi. Dan kami ingin sampaikan bahwa perbaikan ekonomi berlanjut,” ujar Perry, Kamis (19/11). Perry membeberkan kalau kenapa suku bunga kredit belum juga turun. Menurutnya, ini juga didorong oleh persepsi risiko kredit oleh perbankan. (Kontan)
Link klik disini

•

Targetkan pengeboran 600 sumur, SKK Migas berharap program kerja tahun 2021 mulus. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kini masih menanti kepastian hukum kelembagaannya. Di tengah penantian ini, SKK
Migas pun berharap agar perubahan tidak bakal berdampak pada program kerja yang sudah di bangun untuk tahun ini dan tahun
depan. Plt Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Susana Kurniasih mengungkapkan pihaknya berharap belum ada perubahan kelembagaan demi memastikan program kerja yang telah dicanangkan dapat tetap dikawal. "Kami harap situasi tak berubah
dulu jadi supaya program yang sudah dicanangkan tahun ini dan tahun depan tetap bisa dilakukan paling tidak itu," kata Susana kepada Kontan.co.id, Kamis (19/11). Di sisi lain, demi meningkatkan produksi, SKK Migas menargetkan pengeboran mencapai 600 sumur
pada tahun 2021 mendatang. Sebenarnya untuk tahun ini, SKK Migas menargetkan pengeboran 400 kegiatan namun terkoreksi akibat
pandemi virus corona (Covid-19). (Kontan)
Link klik disini
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In-Depth Stock Analysis
ADRO Speculative Buy | Entry 1225 - 1240 | Stoploss 1150 | Target 1390
ADRO mengalami penguatan yang signifikan pada perdagangan kemarin, menembus pola symmetrical
wedge serta tingkat volume yang tinggi menjadikan ini sebagai sinyal bullish yang cukup kuat. Kami
memberi rekomendasi speculative buy untuk saham ADRO dengan rentang entry disekitar 1225 1240, dengan stoploss di 1150, dan target harga berpotensi mencapai level 1390.
ADRO telah melaksanakan kegiatan eksplorasi yang dikerjakan oleh anak usahanya PT. Paramitha Cipta Sarana (PCS) pada bulan Oktober 2020. Menurut keterangan tertulis Mahardika Putranto Corporate Secretary Perseroan pada keterbukaan Informasi kamis mengatakan bahwa Saat ini dilakukan
pemboran Phase 2 melanjutkan pemboran sebelumnya di area PCS, Jarak antar lintasan pengeboran
adalah per 200-400 dan program pengeboran ini bertujuan menambah sumberdaya dan cadangan
yang ada di area IUP PCS.
Nampaknya menjelang habisnya masa berlaku izin lama area tambang PT Arutmin menjadi perebutan
setiap kontraktor tambang, salah satunya ADRO yang berminat untuk mendapatkan dan memperpanjang izin tambang Arutmin dari PKP2B (izin lama) menjadi IUPK (izin baru). Menurut manajemen ADRO, saat ini mereka sedang mempersiapkan seluruh persyaratan-persyaratan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk data dari Joint Ore Reserves Commite
(JORC) Maret 2018, cadangan batubara Arutmin mencapai 213 juta ton dan memiliki sumber daya
sebesar 1,66 miliar ton, sementara itu, cadangan batubara ADRO saat ini sebesar 13,5 miliar ton, sehingga rencana penambahan site penambangan Arutmin kedalam ADRO tentu menambah portofolio
areal penambangan ADRO secara signifikan

ADRO
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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.

