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News Highlights
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Vaksin Covid-19 Kalbe Farma (KLBF) berpotensi menjadi
vaksin gotong royong.
Warren Buffett benamkan investasi Rp 7,15 triliun di bank
digital Brasil.
Pemerintah akan gelar tax amnesty, ini yang perlu dipersiapkan.
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HSG ditutup naik 0.80% ke angka 6047.47. Sektor transportasi logistik naik
paling besar +4.77%. Sektor kesehatan turun paling banyak –0.97%. Total nilai
transaksi sebesar Rp. 12.68 triliun. Investor asing mencatat nett Buy Rp. 262
milyar. Nett buy investor asing pada BBCA dan SMMA. Nett sell terbesar pada
AMRT, dan MIKA. Top gainers LQ45 pada saham MEDC dan MDKA, top loser
LQ45 pada saham MIKA, dan BSDE.
Dari bursa Asia, Indeks Nikkei ditutup melemah (-0.35%), Indeks Shanghai SE
menguat (+0.32%), Indeks Hang Seng melemah (-0.13%). Selanjutnya dari bursa
Eropa, Euronext 100 menguat (+0.26%), FTSE 100 melemah (-0.20%). Setelah
itu di bursa AS, indeks Dow Jones melemah (-0.44%), S&P 500 melemah (0.18%), dan Nasdaq melemah (-0.09%).
Dari bursa AS: Dow, S&P, dan Nasdaq ditutup melemah. Perlemahan karena
sikap wait and see investor terhadap data inflasi yang akan dikeluarkan malam
ini. Data inflasi dianggap cukup penting karena data tersebut diperkirakan
dapat mengubah pandangan The Fed mengenai kebijakan moneternya. Yield
US treasury 10 tahun juga menurun 3.9 basis poin menjadi 1.4891%.
Dari bursa asia, bursa Hang Seng Hongkong ditutup melemah, dipicu oleh
penurunan saham sektor teknologi setelah senator Amerika mengeluarkan
peraturan yang meningkatkan kemampuannya untuk menghadapi persaingan
dengan teknologi dari China. Bursa Shanghai China ditutup sedikit menguat
setelah angka Producer Price Index naik menjadi 9% yang disebabkan oleh
naiknya harga komoditas. Ditambah, angka consumer price yang hanya 1.3%,
diyakini oleh analis, data–data tersebut tidak akan memicu pemerintah China
untuk mengubah kebijakan moneternya.
Kemudian dari bursa Eropa ditutup menguat. Didorong oleh peningkatan harga
saham sektor penerbangan setelah CDC Amerika melonggarkan perjalanan ke
110 negara tujuan. Sementara itu, penurunan saham sektor tambang dan
energi seperti Rio Tinto, Anglo American dan BHP, membuat indeks FTSE
menurun tipis.
Sementara itu dari dalam negeri, kenaikan indeks IHSG didorong dengan
dirilisnya data Indeks Kepercayaan Konsumen yang membaik ke angka 104.4
pada bulan Mei yang lalu. Ditambah dengan aksi nett buy investor asing dalam
jumlah besar pada beberapa hari terakhir, ikut mendorong naik Indeks IHSG.
Secara teknikal, kenaikan IHSG kemarin menunjukkan adanya usaha untuk
bergerak reli naik perlahan. Stochastik yang masih di area jenuh beli yang
relatif panjang, kemungkinan bisa menunjukkan tren naik. Pergerakan IHSG
diperkirakan akan bergerak sideways tipis, dengan rentang pada 5980 - 6140.
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•

Vaksin Covid-19 Kalbe Farma (KLBF) berpotensi menjadi vaksin gotong royong.
Vaksin Covid-19 hasil kerja sama PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) dan Genexine, perusahaan asal Korea Selatan, diharapkan meluncur di kuartal keempat 2021
mendatang. Presiden Direktur Kalbe Farma Vidjongtius mengungkapkan, vaksin Covid-19 yang sejauh ini masih dinamai dengan kode GX-19N itu tengah
dalam proses finalisasi protokol uji klinis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Di semester II tahun ini KLBF berharap, GX-19N bisa masuk uji
klinis fase II B dan III. Sehingga, vaksin ditargetkan dapat digunakan di akhir tahun 2021 ataupun awal tahun 2022. (Kontan)
link klik disini

•

Warren Buffett benamkan investasi Rp 7,15 triliun di bank digital Brasil.
Investor kawakan dan CEO Berkshire Hathaway, Warren Buffett, membenamkan investasi sebesar US$ 500 juta atau setara Rp 7,15 triliun (kurs Rp 14.300) di
perusahaan Nubank, sebuah bank digital swasta yang berbasis di Brasil. Melansir CNBC, Selasa (8/9), Nubank, yang didirikan pada 2013, membuat penampilan pertamanya di daftar 50 Disruptor CNBC awal tahun ini. Perusahaan mengatakan memiliki sekitar 40 juta pelanggan. (Kontan)
link klik disini

•

Pemerintah akan gelar tax amnesty, ini yang perlu dipersiapkan.
Pemerintah Pemerintah berencana akan segera menggelar pengampunan pajak atau tax amnesty. Agenda tersebut tertuang dalam perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Bila tidak ada aral melintang beleid tersebut akan dibahas
oleh pemerintah dan parlemen di tahun ini sebab sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.(Kontan)
link klik disini

•

BEI terapkan penghapusan kode broker pada Agustus.
Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal tetap menghapus kode broker di tampilan running trade. Namun, waktunya sedikit mundur. Semula, penghapusan kode
broker bakal dilakukan pada Juli. Namun, pelaksanaannya mundur hingga bulan berikutnya. "Mundur sedikit dari Juli ke Agustus. Ini untuk menunggu kesiapan semua partisipan," terang Laksono Widodo, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Rabu (9/6). (Kontan)
link klik disini

•

Ini bank yang akan IPO untuk penuhi aturan modal inti.
Melantai di bursa saham atau penawaran umum perdana (IPO) jadi salah satu pilihan bagi bank-bank kecil untuk melakukan penambahan modal agar bisa
memenuhi aturan modal inti minimum yang ditetapkan regulator sebesar Rp 3 triliun pada 2022. Akhir 2021, bank umum dipersyaratkan wajib memenuhi
modal inti minimum Rp 2 triliun. Sementara jumlah bank yang memiliki modal inti di bawah itu masih cukup banyak dimana sebagian merupakan masih
perusahaan tertutup. (Kontan)
link klik disini

•

Harga batubara melejit, China bakal kekang kenaikan harga.
Harga komoditas terus melaju. Kondisi ini membuat inflasi pabrik di China. Bahkan kenaikan ini menjadi level tertinggi sejak 2008 di bulan Mei. Harga batubara di Comex untuk pengiriman Juli 2021 berada di US$ 116,75 per ton pada Selasa (8/6). Ini adalah level tertinggi harga batubara sejak tahun 2008. Harga
minyak WTI juga kembali menguat 0,44% menjadi US$ 70,36 per barel pada Rabu (9/6) hingga pukul 14.41 WIB. (Kontan)
link klik disini

•

Sederet miliarder dilaporkan mengemplang pajak, AS selidiki pembocor data.
Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) telah meminta otoritas penegak hukum untuk menyelidiki atas bocornya catatan pajak yang dijadikan kutipan
oleh ProPublica dalam laporannya yang menyebutkan sejumlah orang-orang kaya terkaya di AS telah mengemplang pajak dalam beberapa tahun. Menurut
laporan ProPublica yang dirilis pada Selasa (8/6), orang-orang terkaya di AS dan dunia membayar pajak lebih sedikit pajak penghasilan atas kekayaan mereka
dari yang seharusnya dan ada pula yang tidak membayar sekali pajaknya dalam beberapa tahun. (Kontan)
link klik disini

•

Permintaan bahan bakar melonjak, harga minyak WTI tembus US$ 70 per barel.
Harga minyak dunia jenis West Texas Intermediate (WTI) akhirnya berhasil menembus level US$ 70 per barel. Merujuk Bloomberg, pada pukul 18.25 WIB,
harga minyak WTI kontrak pengiriman Juli berada di level US$ 70,32 per barel. Level ini merupakan yang tertinggi sejak Oktober 2018 silam. Analis Global
Kapital Investama Alwi Assegaf menjelaskan, kenaikan harga minyak didorong oleh pulihnya ekonomi di negara-negara besar, seperti AS, China dan Uni
Eropa, maka harapan akan pemulihan permintaan bahan bakar juga meningkat. Selain itu, tingkat kedisiplinan anggota OPEC+ dalam pembatasan pasokan
juga berhasil mengangkat harga dari level terendah tahun lalu. (Kontan)
link klik disini

•

Imbas BTS Meal, 20 gerai McDonald's di Jakarta ditutup dan 12 kena sanksi tertulis.
PT Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Satpol PP memberi sanksi 32 gerai McDonald's yang ada di wilayah Jakarta terkait kerumunan yang ditimbulkan
saat peluncuran promo menu BTS Meal. "Jadi karena ada kerumunan yang luar biasa maka Satpol PP mengambil tindakan langkah -langkah melakukan
penyegelan dan (dibantu) TNI, Polri, Satgas dan ditutup sementara 1x24 jam," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Balai Kota
DKI Jakarta, Rabu (9/6/2021). (Kontan)
link klik disini

•

Progres pembangunan MRT fase 2 capai 16,5%, Dirut MRT Jakarta: Jauh lebih menantang.
Pengerjaan kontruksi MRT Fase 2A Paket Kontrak 201 (CP201) per Mei 2021 telah mencapai 16,5%. Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengatakan, hingga akhir tahun nanti ditargetkan pembangunan akan mencapai 23%. Adapun untuk proses pelelangan pengadaan Fase 2 Paket Kontrak
202 (CP202) saat ini sedang berjalan. Kemudian Fase 2 Paket Kontrak 203 (CP203) sudah dilakukan teken kontrak pada April lalu. (Kontan)
link klik disini

•

5G diprediksi akan membunuh Playstation dan kawan-kawan, mengapa?.
Kemunculan jaringan internet 5G akan mengubah tren dalam industri game. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Square Enix sekaligus produser game Final
Fantasy, Naoki Yoshida. Teknologi jaringan generasi kelima ini menurut Yoshida, akan "membunuh" konsol game populer seperti PlayStation, Xbox, hingga
Nintendo. (Kontan)
link klik disini
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In-Depth Stock Analysis
ELSA Accumulative Buy | Entry 318 - 320 | Stoploss 304 | Target 370
ELSA bakal mengembangkan teknologi geothermal sebagai salah satu upaya strategis perseroan ke bisnis
energi baru terbarukan (EBT). Pengembangan teknologi tersebut akan dilakukan bersama PT Pertamina
Geothermal Energy (PGE) yaitu dengan membuat teknologi pengukuran laju aliran dua fasa atau (two
phase flow meter) sebagai terobosan teknologi geothermal pertama di dunia. Kedua perseroan telah menandatangani perjanjian kerjasama pengembangan teknologi pada Kamis kemarin (9/6). Kerja sama akan
diawali dengan pemanfaatan teknologi pada field prototype untuk uji operasi di lapangan panas bumi
sebelum dapat dimanfaatkan secara luas. ELSA memiliki kompetensi yang unggul pada sisi engineering dan
fabrikasi, serta pemasaran produk-produk peralatan teknis yang digunakan dalam operasional geothermal.
Terlepas dari kerjasama tersebut, PGE direncanakan akan menggelar IPO, dengan rencana penawaran
umum perdana saham holding BUMN panas bumi itu disebut mencapai US$500 juta atau sekitar Rp7 triliun (kurs Rp14.000). Kementerian BUMN tengah menyelesaikan penggabungan tiga perusahaan untuk
menjadi satu dalam holding panas bumi. Ketiga perusahaan itu adalah PT Pertamina Geothermal Energy,
PT PLN Gas dan Geothermal, dan PT Geo Dipa Energy (Persero). Rencananya, holding itu akan mngoperasikan kapasitas pembangkit 1.022,5 megawatt, terhitung hampir setengah dari pemanfaatan energi terbarukan yang dimiliki Indonesia. Pada 2019, Indonesia memiliki 2.100 megawatt kapasitas terpasang panas
bumi.
ELSA membentuk pola descending wedge pada perdagangan kemarin, mengisyaratkan adanya potensi
reversal ke arah bullish, ditambah lagi dengan resistance fibo pada level 324, yang tidak lama lagi ditembus oleh ELSA, menguatkan trend bullish nantinya. Kami memberi rekomendasi accumulative buy untuk
saham ELSA dengan rentang entry 318 - 320, stoploss 304, dan target harga berpotensi mencapai level 370

ELSA
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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.

