SEKURITAS
DAILY RESEARCH

Monday, 07 June 2021

DAILY STATISTICS

News Highlights
• Harga minyak pekan ini melonjak hampir 5%.
• Wall Street menguat, imbas kenaikan saham
teknologi dan redanya kekhawatiran inflasi.
• China mengesahkan penggunaan darurat vaksin
Sinovac ke anak usia 3-17 tahun.

Daily Outlook
IHSG

6,065.17

Change

-26.35

Change (%)

-0.43

Total Value (IDR triliun)

11.06

Total Volume (miliar saham)

17.72

Net Foreign Buy (IDR miliar)

265.38

Up: 202

Down: 292

Unchange: 238

Index

Last

Chg

%

Nikkei 225

28,941.52

(116.59)

(0.40)

Shanghai SE

3,591.84

7.63

0.21

Hang Seng

28,918.10

(47.93)

(0.17)

Strait Times

3,151.04

(13.96)

(0.44)

Euronext 100

1,262.79

3.66

0.29

FTSE 100

7,069.04

4.69

0.07

Dow Jones

34,756.39

179.35

0.52

S&P 500

4,229.89

37.04

0.88

Nasdaq

13,814.49

199.98

1.47

Commodities

Price (USD)

Chg

%

Crude Oil

69.6

0.81

1.18

Palm Oil

977.3

(4.50)

(0.46)

Gold
Nickel

1,889.8
18,003.8

18.60
130.25

0.99
0.73

Coal

110.3

(2.35)

(2.09)

Exchange

Rate

Chg

%

USD IDR
SGD IDR
JPY IDR

14,313
10,815
131

18.00
48.93
1.14

0.13
0.45
0.88

Index

Last

Chg

%

IDXENERGY
IDXBASIC
IDXINDUST
IDXNONCYC
IDXCYCLIC
IDXHEALTH
IDXFINANCE
IDXPROPERT
IDXTECHNO
IDXINFRA
IDXTRANS

749.46
1,173.26
971.18
739.51
750.86
1,290.81
1,359.00
819.51
5,317.29
942.92
1,025.44

(3.99)
(22.84)
(14.24)
(6.24)
(2.49)
(5.50)
(1.45)
(10.16)
612.17
(0.34)
(24.65)

(0.53)
(1.91)
(1.44)
(0.84)
(0.33)
(0.42)
(0.11)
(1.22)
13.01
(0.04)
(2.35)

Stock Pick
BRIS
PTBA
SCMA

Buy / Sell Range
2,120 - 2,170
2,270 - 2,310
1,620 - 1,695

Recommendation
Buy if Break
Speculative Buy
Speculative Buy

Stop-loss Target
1,900
2,250
1,590

2,600
2,370
1,795

I

HSG selama sepekan ditutup naik 3.7% ke angka 6065.17 dibandingkan
pekan yang lalu. Sektor teknologi naik paling besar +52.31%. Sektor
transportasi melemah –1.2%. Total nilai transaksi dalam 1 minggu sebesar Rp.
52 triliun. Investor asing mencatat nett buy Rp. 3.97 triliun, nett buy terbesar
pada BBRI, dan BRPT. Top gainers dalam seminggu terakhir pada saham DCII
dan PDES, top loser pada saham TECH, dan LMSH.
Dari bursa Asia, Indeks Nikkei ditutup melemah (-0.40%), Indeks Shanghai SE
menguat (+0.21%), Indeks Hang Seng melemah (-0.17%). Selanjutnya dari
bursa Eropa, Euronext 100 menguat (+0.29%), FTSE 100 menguat (+0.07%).
Setelah itu di bursa AS, indeks Dow Jones menguat (+0.52%), S&P 500
menguat (+0.88%), dan Nasdaq menguat (+0.88%).
Bursa AS ditutup menguat. Penguatan didorong oleh pengumuman angka
pengangguran yang cenderung tidak berubah dan data non farm payroll
dibawah ekspektasi analis. Hal tersebut meredakan kekhawatiran investor
terhadap kenaikan inflasi yang mendorong Fed menarik stimulus. Saham
sektor teknologi kelas berat S&P naik sebesar 1.9% karena jatuhnya yield US
Treasury.

Dari bursa Asia, indeks Hang Seng melemah, karena masih diliputi
kekhawatiran sebelum pengumuman data tenaga kerja di Amerika. Bursa
saham China menguat didorong oleh kenaikan sektor finansial dan rencana
penurunan stamp duty.
Kemudian dari bursa Eropa ditutup menguat. Karena data tenaga kerja
Amerika yang lemah sehingga membangkitkan optimisme atas pemulihan
ekonomi zona Euro. Saham sektor teknologi naik 1.2% didorong oleh
kenaikan saham AMS, yang merupakan pembuat chip dari Austria.
Sementara itu dari dalam negeri, koreksi pada hari sebelumnya adalah hal
wajar bagi IHSG ditengah tren naik. Suasana bullish akan tetap terasa pada
seminggu kedepan karena sentimen ramainya cum date cash dividen seperti
TOWR, TLKM, HMSP, KLBF dan UNVR. Ditambah dengan meredanya
kekhawatiran inflasi dan perkiraan suku bunga rendah di Amerika, dapat
lebih memicu capital inflow sehingga menjadi salah satu katalis naiknya IHSG.
Pergerakan IHSG akan mencoba menyentuh batas resisten berikutnya pada
angka 6370an. Namun, IHSG perlu membuat keseimbangan baru pada tingkat
saat ini karena secara stokastik sudah menunjukkan jenuh beli dan ada
rentang gap di 5960—5980. Kami memperkirakan untuk seminggu kedepan,
IHSG bergerak pada rentang 5950—6200.
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•

Harga minyak pekan ini melonjak hampir 5%.
Minyak memperpanjang kenaikan pada hari Jumat (4/6). Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) kontrak Juli 2021 di NYMEX ditutup pada US$ 69,62 per
barel yang merupakan level tertinggi tahun ini. Sedangkan harga minyak Brent kontrak Agustus 2021 di ICE Futures ditutup pada US$ 71,89 per barel. Ini juga
harga tertinggi minyak Brent tahun 2021. (Kontan)
link klik disini

•

Wall Street menguat, imbas kenaikan saham teknologi dan redanya kekhawatiran inflasi.
Wall Street menguat pada akhir perdagangan Jumat (4/6) dipimpin oleh kenaikan saham teknologi, setelah laporan pekerjaan bulanan AS yang hangat meredakan kekhawatiran investor bahwa Federal Reserve mungkin akan segera mengendalikan stimulus moneter. Indeks Dow Jones Industrial Average naik 179,35
poin atau 0,52% ke 34.756,39, S&P 500 naik 37,04 poin atau 0,88% ke 4.229,89 dan Nasdaq Composite naik 199,98 poin atau 1,47% ke 13.814,49. (Kontan)
link klik disini

•

China mengesahkan penggunaan darurat vaksin Sinovac ke anak usia 3-17 tahun.
Otoritas China memberikan izin penggunaan darurat vaksin Covid-19 Sinovac terhadap anak usia 3 sampai 17 tahun. Pengumuman ini terjadi beberapa hari
setelah vaksin itu juga mendapat izin darurat dari Badan Kesehatan Dunia (WHO). Sinovac bergabung bersama Pfizer-BioNtech, Moderna, Astra-Zeneca, maupun Johnson&Johnson sebagai vaksin yang disetujui WHO. Diberitakan Wall Street Journal, pemberian otorisasi darurat merupakan upaya WHO memberikan
vaksin kepada negara berkembang, demi menangkal Covid-19. (Kontan)
link klik disini

•

Mohon perhatian! Tarif PPN diusulkan naik menjadi 12%.
Pemerintah berencana untuk mengubah Undang-Undang (UU) Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Salah satu yang diubah adalah mengenai tarif PPN. Dalam
dokumen revisi kelima Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diterima Kontan.co.id, aturan tarif
PPN diusulkan naik menjadi 12% dari yang saat ini berlaku sebesar 10%. (Kontan)
link klik disini

•

Startup chip kecerdasan buatan asal China berencana IPO di AS.
Horizon Roboctics Inc tengah mempertimbangkan untuk melakukan penawaran saham perdana (IPO) di Amerika Serikat (AS) dengan membidik dana segara
US$ 1 miliar. Perusahaan rintisan (startup) China yang mengembangkan chip kecerdasan buatan untuk kendaraan pintar itu didukung oleh sejumlah investor,
diantaranya Intel Capital, Hillhouse Capital dan Yunfeng Capital milik Jack Ma. (Kontan)
link klik disini

•

Indofood CBP akan menerbitkan obligasi global, begini posisi utang terakhir ICBP.
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) tengah bersiap menerbitkan obligasi global (global bond) bernilai jumbo. Menurut sumber Bloomberg, nilai penawaran global bond tersebut ditargetkan mencapai US$ 1,5 miliar atau setara Rp 21,42 triliun. Adapun nilai final dan persyaratan kesepakatan obligasi itu akan
sangat bergantung pada kondisi pasar. "Hasil perolehan bersih dari rencana penawaran umum obligasi global tersebut akan digunakan untuk membiayai pembayaran kembali sebagian pinjaman bank sehubungan dengan akuisisi Pinehill Company Limited," kata Sekretaris Perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur
Gideon A. Putro kepada kontan.co.id, Jumat (4/6). (Kontan)
link klik disini

•

Harga emas melesat lebih dari 1% di akhir pekan.
Harga emas spot membalikkan penurunan pada perdagangan terakhir pekan ini. Jumat (4/6), harga emas spot melonjak 1,11% ke US$ 1.891,59 per ons troi
jika dibandingkan dengan hari sebelummya US$ 1.870,76 per ons troi. Tapi dalam sepekan harga emas spot masih melemah 0,64% dari US$ 1.903,77 per ons
troi pada akhir pekan lalu. Harga emas rebound dari level terendah lebih dari dua minggu pada hari Jumat setelah nonfarm payrolls AS tidak naik sebanyak
yang diharapkan. (Kontan)
link klik disini

•

Bobot indeks saham big caps dengan free float kecil akan berkurang.
Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menyeragamkan metode penghitungan indeks saham berdasarkan jumlah saham publik yang beredar alias free float secara
bertahap. Lewat langkah ini BEI berharap perdagangan saham dapat berjalan dengan lebih wajar dan efisien. Sudah ada sembilan dari 38 indeks yang
menggunakan metode free float, termasuk Indeks LQ45 dan IDX30. Sementara itu, indeks lainnya masih menggunakan metode rata-rata tertimbang atas
kapitalisasi pasar alias market capitalization weighting. Metode lama ini memperhitungkan seluruh saham tercatat sebagai pembobotan. (Kontan)
link klik disini

•

Bersiap melawan China dan Rusia, Joe Biden meminta anggaran pertahanan AS ditambah.
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah mengajukan rincian anggaran pertahanan untuk tahun fiskal 2022. Anggaran mencapai US$ 715 miliar disisihkan
khusus untuk Departemen Pertahanan (DOD). Dilansir dari laman newsroom DOD alias Pentagon, pemerintahan Biden-Harris pada Jumat (28/5) mengajukan
permintaan anggaran tersebut kepada Kongres, total sebesar US$ 752,9 miliar untuk kebutuhan pertahanan nasional. (Kontan)
link klik disini

•

Ini 12 proyek PLTU mangkrak yang dihentikan.
Dana ementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ada 34 proyek pembangkit listrik yang terkendala atau mangkrak. Proyek mangkrak pun
sempat menjadi sorotan KPK dan Presiden Joko Widodo pada 2016 lalu. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan, berdasarkan
data per Mei 2021, dari 34 proyek tersebut, sebanyak 7 proyek berhasil beroperasi, 15 proyek dilanjutkan, dan 12 proyek dihentikan atau terminasi. Dia
mengungkapkan, 12 proyek pembangkit yang dihentikan itu sebagian besar merupakan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dikerjakan oleh PT PLN
(Persero). Hanya 1 proyek pembangunan PLTU yang milik swasta atau independen power producer (IPP). (Kontan)
link klik disini

•

Laba Campina Ice Cream (CAMP) melonjak 46,86% pada kuartal I 2021.
Produsen es krim, PT Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) membukukan penjualan bersih sebesar Rp 232,76 miliar pada kuartal I 2021. Jumlah ini meningkat 9,88% year on year (yoy) dibandingkan penjualan bersih perusahaan di kuartal I 2020 sebesar Rp 211,83 miliar. Bersamaan dengan itu, CAMP juga mengalami kenaikan beban pokok penjualan sebesar 20,04% yoy menjadi Rp 103,85 miliar pada kuartal I 2021. Sedangkan pada kuartal I 2020, beban pokok
penjualan CAMP berada di level Rp 86,51 miliar. (Kontan)
link klik disini
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ADHI Accumulative Buy | Entry 1020 - 1025 | Stoploss 940 | Target 1200
ADHI mengungkapkan progres konstruksi kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Jabodebek tahap I
telah mencapai 84,76% per Mei 2021, menyisakan proses finishing dari serangkaian pembangunan konstruksi tersebut. Dari proyek besar konstruksi LRT tersebut, secara detil terdapat 3 linstas pelayanan, yaitu lintas pelayanan I Cawang-Cibubur telah mencapai 93,81%, lintas pelayanan II Cawang-KuninganDukuh Atas telah mencapai 84,29%, lintas pelayanan III Cawang-Bekasi Timur mencapai sekitar 90,94%.
Selain progres pekerjaan fisik, sarana berupa kereta kini juga telah terparkir di sepanjang jalur lintas pelayanan I, dengan jumlah sebanyak 25 trainset. Diperkirakan LRT sudah dapat beroperasi pertengahan tahun 2022.
Dari laporan keuangan, ADHI melaporkan penurunan sales yang cukup signifikan pada periode kuartal
1/2021 vs kuartal 1/2020 sebesar Rp 2,1 triliun vs Rp 3,1 triliun (-30,9% YoY), serta pelemahan pada net
income dari periode kuartal 1/2021 vs kuartal 1/2020 sebesar Rp 6,7 miliar vs Rp 14,5 miliar (-53,6% YoY).
Namun meski mengalami pelemahan, ADHI mencetak peningkatan efisiensi yang berasal dari marjin laba
kotor 15,3% vs 13,4% dan marjin laba operasional 8,2% vs 7,5%, mengisyaratkan perusahaan semakin
baik dalam mengelola keuangannya meskipun dalam masa sulit perusahaan dalam keadaan laba
menurun.
ADHI terlihat baru saja naik dari level resistancenya yang terbentuk oleh fibonacci di 1004, setelah sebelumnya sempat mengalami penurunan dibawah level tersebut di sekitar 950-an. Level ini bisa juga kita
sebut sebagai level psikologis support untuk ADHI. Dari indikator MACD, ADHI juga baru saja membentuk
golden cross yang merupakan sinyal beli. Kami memberi rekomendasi accumulative buy untuk saham ADHI dengan rentang entry 1020 - 1025, stoploss 940, dan target harga berpotensi mencapai level 1200.

ADHI

3

SEKURITAS
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

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.

