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SECTORAL RANK 
 Change 

IDXFINANCE 1.80% 

IDXHEALTH 1.20% 

IDXNONCYC 0.89% 
IDXINDUST 0.64% 

IDXCYCLIC 0.45% 

IDXPROPERT 0.39% 

IDXENERGY 0.33% 

IDXBASIC 0.31% 

IDXTRANS -0.13% 

IDXINFRA -0.17% 

IDXTECHNO -1.81% 
  

  

TOP GAINER 

 Change 

PTIS 25.00% 

SINI 25.00% 

SHID 24.63% 
  

TOP LOSER 

 Change 

GGRM 6.99% 

IPPE 6.99% 

PGUN 6.94% 
  

MOST ACTIVE 

 Volume 

GOTO 31.6 Mio 

BUMI 26.7 Mio 

BIPI 20.7 Mio 

END-DAY HIGHLIGHT 

 

 IHSG Close 7,081.31 

69,244 poin (0.99%) 

Value 26.5 Trillion 

 

 LQ45 Close 1,008.28 (1.31%) 
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MOST MARKET UPDATE | 30 November 2022 

AFTERNOON NEWS 

Asia News – Saham di kawasan Asia diperdagangkan bervariasi pada perdagangan hari Rabu 30 
November 2022, indeks Hangseng Hongkong menempati posisi dengan penguatan terbaik sebesar 
1.75% disusul oleh Kospi Korea sebesar 1.61% pada posisi kedua. Pegawai manufaktur China di 
Guangzhou bentrok dengan polisi pada Selasa malam, video online menunjukkan, yang terbaru dari 
serangkaian protes yang meningkat selama akhir pekan karena penguncian COVID-19 yang ketat. 
Bentrokan ini terjadi dikarenakan dampak dari tindakan protes di Shanghai, Beijing dan di tempat lain, 
dikarenakan China mencatat rekor jumlah kasus Covid-19 setiap hari dan pejabat kesehatan, termasuk 
di wilayah selatan sekitar Guangzhou, mengumumkan sedikit pelonggaran pembatasan. (Reuters Asia) 
 
Oil Review - Harga minyak membukukan kenaikan sebesar lebih dari 1% di perdagangan Asia pada hari 
Rabu, karena penurunan persediaan minyak mentah AS dan greenback yang lebih rendah, tetapi 
kekhawatiran OPEC+ akan membuat jumlah produksi atas komoditas ini tidak berubah pada pertemuan 
mendatang dan data China yang lemah membatasi kenaikan tersebut. Minyak mentah berjangka Brent 
menguat sebesar 95 sen atau 1,14% menjadi $83,98 per barel pada 04:11 GMT, sementara minyak 
mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik sebesar 80 sen atau 1,02% menjadi $79,00 
per barel. (Reuters Commodities) 
 
ADMR -  PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) melalui anak usahanya yaitu PT Adaro Baterai 
Indonesia (ABI) melakukan penambahan modal pada PT Adaro Indo Aluminium (AIA) pada tanggal 28 
November 2022. Heri Gunawan Direktur dan Corporate Secretary ADMR Rabu (30/11) menyampaikan 
bahwa ABI meningkatkan modal kepada AIA sebesar Rp1,51 triliun atau setara dengan USD96.780.043 
dan selanjutnya, AIA melakukan penambahan modal kepada PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI) 
sebesar Rp1,57 triliun setara dengan AS$100.779.490 Lebih lanjut Heri memaparkan alasan peningkatan 
modal ini sehubungan dengan kelanjutan restrukturisasi unit-unit bisnis untuk pengelompokkan anak 
usaha ADMR sesuai klasifikasi jenis industri dan tujuan bisnisnya masing-masing, serta untuk 
mendukung kebutuhan pendanaan bagi pengembangan bisnis anak usahanya.(EmitenNews) 
 
BUAH  -   PT Tebar Jala Korpora pemegang saham bukan pengendali mulai mengoleksi  saham PT Segar 
Kumala Indonesia Tbk (BUAH) pada tanggal 29 Nopember 2022. Renny Lauren Direktur Utama PT Segar 
Kumala Indonesia Tbk (BUAH) dalam keterangan resmi Selasa (29/11) menyampaikan bahwa Tebar Jala 
Korpora pertama kali melakukan pembelian saham BUAH sebanyak 55.876.500 saham atau 5,58 persen 
pada harga Rp684 per saham. Dari pembelian saham BUAH Tebar Jala Korpora merogoh dana  senilai 
Rp38.219.526.000. "Tujuan Transaksi Investasi dengan Status Kepemilikan Saham Langsung" jelas 
Renny. Pasca pembelian saham BUAH Tebar Jala Korpora menggenggam sebanyak  55.876.500 saham 
atau 5,58 persen dari sebelumnya tidak memiliki. (EmitenNews) 
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DISCLAIMER :  

 Informasi/materi (“Report”) ini tidak dimaksudkan untuk kepentingan publikasi umum. Tanpa mendapatkan izin dan konfirmasi terlebih dahulu dari Mandiri Sekuritas maka isi dari Report tidak dapat digunakan, 

ditulis ulang dan/atau disampaikan kembali dalam bentuk maupun jenis media apapun. Untuk kepentingan publikasi silahkan menghubungi email: corsec@mandirisek.co.id  

 Investasi dan transaksi saham memiliki potensi keuntungan maupun risiko kerugian, setiap tindakan dan/atau keputusan yang Anda ambil berdasarkan Report ini sepenuhnya merupakan risiko Anda sendiri. 

Mandiri Sekuritas tidak bertanggung jawab serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan informasi dan/atau rekomendasi dalam Report ini. Walaupun Mandiri Sekuritas telah berupaya 

menyajikan teks, gambar maupun tampilan grafis dalam Report ini secara cermat, namun Mandiri Sekuritas tidak memberikan jaminan terhadap kelengkapan, ketepatan dan keakuratan data dan/atau 

informasi dimaksud.  

 Hasil analisa saham pada Report ini semata-mata berdasarkan analisa teknikal dalam kurun waktu investasi efektif di bawah satu bulan. Pendekatan analisa teknikal belum tentu sesuai dan dapat digunakan 

oleh semua investor, dalam hal ini Anda wajib melakukan penilaian sendiri terhadap kesesuaian pendekatan analisa investasi dengan profil risiko masing-masing. Perlu dipahami bahwa fokus dari analisa 

teknikal adalah melihat arah pergerakan saham dengan mempertimbangkan beberapa indikator pasar yang berbeda dengan analisa fundamental, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dari kedua pendekatan 

analisa tersebut bisa berbeda. 
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