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News Highlight
•
•
•

Tahun 2021, United Tractors (UNTR) targetkan penjualan
alat berat capai 1.700 unit.
Sudah lebih dari 31% pemegang polis korporasi menyetujui restrukturisasi Jiwasraya.
Hindari shutdown pemerintahan, Trump meneken UU
pendanaan sementara.

Daily Outlook
IHSG

6,104.32

Change

-9.06

Change (%)

-0.15

Total Value (IDR triliun)

23.22

Total Volume (miliar saham)

30.47

Net Foreign Buy (IDR miliar)

-2,679.97

Up: 248

Down: 249

Unchange: 218

Index

Last

Chg

%

Nikkei 225

26,763.39

(43.28)

(0.16)

Hang Seng

26,498.60

(179.78)

(0.67)

Strait Times

2,848.98

(9.04)

(0.32)

FTSE 100

6,529.18

(21.88)

(0.33)

Dow Jones

30,179.05

(124.32)

(0.41)

S&P 500

3,709.41

(13.07)

(0.35)

Nasdaq

12,755.64

(9.11)

(0.07)

Commodities

Price (USD)

Chg

%

Crude Oil

49.3

0.69

1.42

Palm Oil

777.0

10.50

1.37

Gold

1,893.0

(1.50)

(0.08)

Nickel

17,499.0

76.00

0.44

Coal

82.0

0.35

0.43

Exchange

Rate

Chg

%

USD IDR

14,143.0

(6.00)

(0.04)

SGD IDR

10,660.4

(17.67)

(0.17)

JPY IDR

136.9

(0.29)

(0.21)

Stock
Pick
PWON
UNVR
ACES

Buy / Sell Range
555
7,450
1,800

-

590
7,700
1,875

I

HSG melemah 9,06 poin (-0,15%) pada perdagangan Jumat pekan
lalu. IHSG ditutup pada level 6.104,32. Bursa mencatat transaksi
sebanyak Rp 23,22 triliun dengan volume sebesar 30,47 miliar
lembar saham. Investor asing mencetak jual bersih (net sell) di pasar
sebesar Rp 2.679,97 miliar. penurunan terjadi hanya pada 2 sektor
industri, yaitu sektor keuangan (-1,08%), dan sektor industri dasar (0,86%), sementara sektor yang menguat diantaranya adalah sektor
perkebunan (+3,20%), sektor properti (+1,23%), dan sektor tambang
(+0,90%).
Dari Bursa Asia, Indeks Nikkei ditutup melemah (-0,16%), Indeks
Hang Seng melemah (-0,67%), Indeks Straits Times ditutup melemah
(-0,32%). Selanjutnya dari bursa Eropa, FTSE 100 ditutup melemah (0,33%). Kemudian dari bursa AS indeks Dow Jones melemah (0,41%), indeks S&P 500 melemah (-0,35%), serta indeks Nasdaq
melemah (-0,07%).
Dari bursa AS meski indeks-indeks melemah, namun saham
produsen mobil listrik Tesla Inc. mencapai level tertinggi sepanjang
masa untuk mengantisipasi penambahan ke dalam indeks S&P 500
pada pekan depan. Saham Tesla juga diperdagangkan dalam volume
besar. Pelemahan pada indeks disebabkan karena pesimistis para
investor terhadap kongres AS yang terlihat semakin tidak mungkin
memenuhi tenggat waktu untuk menyetujui bantuan baru Covid-19
senilai US$ 900 miliar, namun kongres masih dapat meloloskan
Undang-Undang anggaran sementara yang ketiga untuk mencegah
pemerintah mengalami shut down pada tengah malam.

Recommendation Stoploss
Trading Buy
535
Accumulative Buy 7,325
Trading Buy
1,750

Kemudian dari bursa Asia, terjadi koreksi pada mayoritas indeks
dipicu oleh kewaspadaan investor tentang prospek kemajuan
ekonomi dan kekhawatiran pasca Brexit.
Sementara itu dari dalam negeri, IHSG berpotensi koreksi karena
sedang berada pada rentang konsolidasi. Pelemahan diproyeksi akan
terjadi apabila tidak mamu bertahan diatas level resistance terdekat,
yaitu di sekitar 6200. Pelemahan indeks berpotensi dipicu oleh
perkembangan stimulus AS, dan kekhawatiran lonjakan kasus covid19. Kami melihat IHSG akan bergerak sideways pada hari ini, dengan
rentang 6060 - 6160.

PT SURYA FAJAR SEKURITAS
Satrio Tower Building Lt. 9, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4/5, Kuningan, DKI Jakarta 12950, Indonesia
Phone : 021-2788-3989 | www.sfsekuritas.co.id

SEKURITAS
DAILY RESEARCH
News Update
•

Budi Starch & Sweetener (BUDI) anggarkan capex Rp 80 miliar di tahun depan. PT Budi Starch & Sweetener Tbk (BUDI) masih berupaya
mendorong kinerja bisnisnya hingga akhir tahun ini. Meski pertumbuhan di kuartal ketiga tahun 2020 melambat, perseroan optimistis di
kuartal terakhir ini dapat memperbaiki kinerjanya. Hal itu, kata Alice Yuliana, Corporate Secretary BUDI, didorong oleh panen singkong di
kuartal keempat ini. "Jadi ada kenaikan kuantitas (produksi), diharapkan mampu memperbaiki performance hingga akhir tahun," sebutnya
saat paparan publik perseroan, Jumat kemarin (18/12). Perusahaan berusaha mempertahankan pendapatan bersihnya, minimal tidak turun
terlalu jauh dibandingkan tahun lalu. Sedangkan untuk perolehan laba bersih tahun ini diperkirakan di atas Rp 50 miliar, proyeksi laba tersebut tergolong rendah dibandingkan laba bersih tahun lalu yang mencapai Rp 61,2 miliar. (Kontan)
Link klik disini

•

Tahun 2021, United Tractors (UNTR) targetkan penjualan alat berat capai 1.700 unit. PT United Tractors Tbk (UNTR) memasang target
penjualan alat berat Komatsu yang lebih tinggi di tahun depan. Sekretaris Perusahaan United Tractors Sara K. Loebis mengatakan, tahun
depan diperkirakan penjualan alat berat Komatsu bisa mencapai sekitar 1.700 unit. Adapun perkiraan naiknya penjualan alat berat tahun
depan akan terdorong pertumbuhan dari sektor non-pertambangan. Jika diakumulasikan, total penjualan alat berat Komatsu hingga akhir
Oktober 2020 berada di angka 1.345 unit. Realisasi ini memang masih terkontraksi 50,8% dari penjualan di periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencapai 2.734 unit. (Kontan)
Link klik disini

•

Sudah lebih dari 31% pemegang polis korporasi menyetujui restrukturisasi Jiwasraya. Upaya restrukturisasi polis Jiwasraya terus berlanjut.
Hingga saat ini, ada 656 korporasi menyetujui restrukturisasi polis Jiwasraya hingga 15 Desember 2020. Korporasi tersebut berasal dari perusahaan BUMN, anak usaha BUMN, BUMD, swasta, dan lainnya. "Dengan restrukturisasi ini, maka sudah lebih dari 31% pemegang polis
korporasi yang menyepakati program restrukturisasi polis dari total kontrak polis korporasi Jiwasraya secara keseluruhan sebanyak 2.094
kontrak," kata Indra Widjaja, Anggota Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya Jangka Menengah di Jakarta, pekan lalu. Angka ini meningkat
sejak Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya mengumumkan program tersebut pada Agustus lalu. Pihaknya optimistis, bahwa program ini
dapat disetujui oleh seluruh pemegang polis baik ritel, bancassurance, maupun korporasi. (Kontan)
Link klik disini

•

BPH Migas buka peluang Bakrie & Brothers (BNBR) garap transmisi gas Cirebon-Semarang. Pasca penyerahan penetapan PT Rekayasa
Industri sebagai pemenang Hak Khusus Ruas Transmisi Gas Bumi Cirebon –Semarang kepada BPH Migas melalui Surat Direktur Utama PT
Rekayasa Industri Nomor 357/10000-LT/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020, BPH Migas telah melakukan kajian internal dan koordinasi dengan
Kementerian ESDM serta pihak lainnya untuk mengambil langkah-langkah terbaik agar pembangunan pipa Gas Bumi Cirebon - Semarang
tetap dapat berjalan sesuai target mengingat pembangunan pipa transmisi tersebut masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Berdasarkan hasil kajian evaluasi ruas transmisi Cirebon-Semarang, Komite BPH Migas menyepakati opsi pemberian peluang kepada pemenang lelang
kedua atau ketiga terlebih dahulu sesuai peraturan BPH Migas yang berlaku saat ini. Selanjutnya, dapat dilakukan opsi lelang ulang oleh BPH
Migas atau opsi penugasan sesuai Pasal 46 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Terkait penugasan oleh Menteri ESDM, maka perlu pertimbangan dari BPH Migas sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 4 Tahun 2018
tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Migas. (Kontan)
Link klik disini

•

Realisasi pnyaluran FLPP Rp 10,87 triliun per 17 Desember, biayai 105.960 rumah. Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR menyebutkan, hingga Kamis (17/12), penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sudah mencapai Rp 10,87 triliun. Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin, mengatakan,
penyaluran dana FLPP yang sebesar Rp 10,87 triliun untuk 105.960 unit rumah atau telah melebihi target penyaluran tahun ini untuk 102.500
unit. Dengan demikian, total penyaluran FLPP dari tahun 2010 hingga 17 Desember 2020 telah mencapai Rp 55,24 Triliun untuk 761.562 unit
rumah. “Kami laksanakan evaluasi penyaluran FLPP tahun 2020 berdasarkan Kinerja realisasi penyaluran Dana FLPP, Ketepatan sasaran KPR
Sejahtera serta dukungan operasional," kata Arief, Jumat (18/12). (Kontan)
Link klik disini

•

Genggam 22% saham Bank Jago (ARTO), ini rencana ke depan Gojek. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) melalui PT Dompet Karya Anak
Bangsa (Dokab) resmi menjadi pemegang saham PT Bank Jago Tbk. Aplikasi layanan on-demand dan penyedia layanan pembayaran itu
menggengam 22% saham bank berkode saham ARTO tersebut. Dokab melakukan transaksi pembelian pada hari ini, Jumat (18/12) sebanyak
1.956.600.000 lembar. Transaksi terjadi di harga Rp 1.150 per lembar saham sehingga total dana yang digelontorkan Gojek mencapai Rp 2,25
triliun. Direktur Utama PT Dompet Karya anak Bangsa Andre Soelistyo dalam keterbukaan di Bursa Efek Indonesia mengatakan, Dokab telah
memiliki 449,145,000 lebar saham Bank Jago atau sekitar 4,14% sebelum transaksi yang dilakukan hari ini. (Kontan)
Link klik disini

•

Hindari shutdown pemerintahan, Trump meneken UU pendanaan sementara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani
Undang-Undang perpanjangan sementara dua hari dari dana federal yang ada, yang disahkan oleh Kongres untuk menghindari shutdown
pemerintah tengah malam. Langkah ini dilakukan lantaran anggota parlemen belum mencapai kesepakatan tentang anggaran bantuan tambahan pandemi Covid-19 senilai US$ 900 miliar. Mengutip Reuters, Sabtu (19/12), Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, dengan sedikit debat
dan hanya beberapa jam sebelum pendanaan pemerintah berakhir, memberi para pemimpin kongres lebih banyak waktu untuk mencoba
menyusun RUU bantuan Covid-19 bipartisan yang akan sejalan dengan undang-undang pengeluaran besar-besaran. "Saya yakin semua pihak
merasa kami membuat kemajuan yang baik pada RUU bantuan besar yang akan berjalan dengan ukuran alokasi setahun penuh," kata Pemimpin Senat Republik Mitch McConnell, seorang Republikan, tepat sebelum RUU pengeluaran sementara disahkan. (Kontan)
Link klik disini
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ULTJ Accumulative Buy | Entry 1650 - 1660 | Stoploss 1610 | Target 1820
ULTJ mengalami kenaikan yang cukup tinggi terlihat dari grafik, meskipun kenaikan yang
dirasakan hanya sebesar 1,5%, hal ini dikarenakan ULTJ berada didalam sektor industri barang konsumen yang memang pergerakannya lebih stabil dibandingkan dengan sektor industri lain. Kenaikan ULTJ pada hari kemarin disertai dengan entuk golden cross pada indikator MACD dan stochastic yang mendukung sinyal bullish. Kami merekomendasikan accumulation buy untuk saham ULTJ, dengan rentang beli disekitar 1650 - 1660, dengan
stoploss 1610, dan target harga berkisar di level 1820.
Total pendapatan bersih ULTJ hingga kuartal ketiga tahun ini mencapai Rp 4,45 triliun atau
turun 2,9% secara tahunan. Secara gross margin, terjadi pelemahan pada penjualan ULTJ,
dikarenakan pelemahan pasar selama masa pandemi covid-19. Namun secara bottom line,
net margin ULTJ mengalami peningkatan karena perusahaan berhasil melakukan pengendalian biaya. Laba ULTJ naik 19,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya
yang tercatat Rp 814,31 miliar.
Secara segmentasi, penjualan susu ULTJ masih mampu tumbuh di kuartal III/2020. Segmen bisnis susu UHT hingga kuartal III tercatat senilai Rp 3,26 triliun atau naik 1% secara
tahunan. Penjualan segmen teh kemasan karton turun 15,4% secara tahunan menjadi Rp
864 miliar.

ULTJ
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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.

