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SECTORAL RANK 
 Change 

IDXTRANS 1.22% 

IDXENERGY 1.17% 

IDXINDUST 1.14% 
IDXBASIC 0.57% 

IDXPROPERT 0.26% 

IDXINFRA -0.09% 

IDXCYCLIC -0.25% 

IDXHEALTH -0.44% 

IDXNONCYC -0.53% 

IDXFINANCE -1.47% 

IDXTECHNO -1.47% 
  

  

TOP GAINER 

 Change 

OKAS 23.62% 

MIDI 14.66% 

SLIS 13.45% 
  

TOP LOSER 

 Change 

NICK 6.96% 

ATAP 6.93% 

TMPO 6.92% 
  

MOST ACTIVE 

 Volume 

BSBK 14.5 Mio 

BUMI 9.8 Mio 

BIPI 7.2 Mio 

END-DAY HIGHLIGHT 

 

 IHSG Close 7,020.80 

60,510 poin (-0.85%) 

Value 16.6 Trillion 

 

 LQ45 Close 995.96 (-1.22%) 
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MOST MARKET UPDATE | 1 Desember 2022 

AFTERNOON NEWS 

Asia News – Pasar saham Asia meningkat pada hari Kamis, disaat Dolar AS menurun dikarenakan investor 
berpindah ke aset berisiko setelah komentar dari Jerome Powell yang membuka pintu melambatnya 
kebijakan kenaikan suku bunga. Indeks saham MSCI diluar jepang naik 1.65%.  (Investing) 
 
Oil Review - Harga minyak turun pada hari Kamis, ditengah ketidakpastian menjelang pertemuan OPEC 
pada hari Minggu, namun penurunan harga tertahan oleh pelonggaran kebijakan COVID pada negara 
importir terbesar minyak dunia yaitu China. Harga minyak mentah Brent turun 0.3% ke USD86.72 per 
barel. (Investing) 
 
Gold Review –  harga Emas mengejar titik tertinggi selama 3 bulan pada hari Kamis, setelah adanya 
pernyataan bahwa Federal Reserve akan menurunkan tempo kenaikan suku bunga yang menyebabkan 
kenaikan harga di pasar tembaga. Harga emas di pasar spot naik 0.5% ke USD1.778 per Ons. (Investing) 
 
GOTO -  Gerak saham GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) berayun tidak keruan. Mengawali perdagangan pagi 

ini, saham GoTo menukik 10 poin ke posisi Rp141 per helai. Ambrol 6,62 persen dibanding penutupan 

perdagangan kemarin di level Rp151 lembar. Perosotan saham GoTo itu, terjadi menyusul masa lock up 

atau penguncian saham berakhir pada 30 November 2022 kemarin. Dengan pelepasan kuncian tersebut, 

pemegang saham sebelum Initial Public Offering (IPO) bisa menjual atau melakukan transaksi saham. 

Saham GoTo ditransaksikan sebanyak 4 juta lot senilai Rp51,73 miliar. Sejak awal tahun alias year to date 

(Ytd), saham GoTo terpangkas 241 poin atau 63,09 persen dari posisi 11 April 2022 sebesar Rp382 per 

lembar. Saham GoTo mengusung nilai kapitalisasi pasar Rp167 triliun. (EmitenNews) 

 

ABMM  -   ABM Investama (ABMM) per 30 September 2022 mencatat laba bersih USD169,92 juta. Melejit 

79 persen dari periode sama tahun lalu USD94,45 juta. Laba per saham dasar menjadi USD0,06172 dari 

sebelumnya USD0,03431. Pendapatan dari kontrak dengan pelangana USD1,02 miliar, melambung 45 

persen dari edisi sama tahun lalu USD702,81 juta. Beban pokok pendapatan USD636,91 juta, bengkak 

dari USD473,74 juta. Laba kotor USD392,17 juta, menanjak 71 persen dari episode sama tahun lalu 

USD229,07 juta.(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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