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SECTORAL RANK 
 Change 

IDXENERGY 3.03% 

IDXINDUST 1.18% 

IDXNONCYC 0.86% 
IDXTECHNO 0.81% 

IDXCYCLIC 0.72% 

IDXFINANCE 0.45% 

IDXHEALTH 0.37% 

IDXBASIC 0.12% 

IDXTRANS -0.13% 

IDXPROPERT -0.22% 

IDXINFRA -0.59% 

  
  

TOP GAINER 

 Change 

ZATA 34.00% 

SDPC 24.83% 

IPPE 24.00% 
  

TOP LOSER 

 Change 

KRYA 7.00% 

FWCT 6.98% 

GZCO 6.96% 
  

MOST ACTIVE 

 Volume 

GOTO 31.52 Mio 

IPPE 13.81 Mio 

IRSX 6.45 Mio 

END-DAY HIGHLIGHT 

 

 IHSG Close 6,935.30 

61,510 poin (+0.89%) 

Value 10.6 Trillion 

 

 LQ45 Close 956.60 (+0.86%) 
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MOST MARKET UPDATE | 7 Februari 2023 

AFTERNOON NEWS 

Asia News – Sebagian pasar saham Asia naik pada hari Selasa dengan pulihnya bursa-bursa regional besar 
lainnya. Meskipun kenaikannya sedikit sebagai antisipasi isyarat-isyarat ekonomi dari ketua Federal 
Reserve, Jerome Powell. Indeks Hang Seng Hong Kong mencatat kinerja terbaik dengan kenaikan 0.9%, 
indeks CSI 300 Shanghai Shenzen dan Shanghai Composite naik 0.3%, serta Indeks Nikkei 225 Jepang yang 
stabil tidak berubah. (Investing) 
 
Coal Review – Harga batu bara coke melesat ke level tertingginya dalam tujuh bulan. Harga kontrak batu 
bara di Singapura berakhir di USD345.67 per ton. Harga ini telah naik 70.3% sejak titik terendahnya pada 
Agustus 2022 di USD203 per ton. Impor batu bara kokas dunia dari pasar seaborne naik menjadi 24.84 
juta ton pada Januari 2023, tertinggi sejak Juli 2022. (Reuters) 
 
Copper Review – Harga tembaga mengalami sedikit kenaikan setelah merosot pada lima sesi sebelumnya. 
High-grade copper di pasar berjangka naik 0.2% menjadi USD4.0442 per pon, hanya beda tipis dengan 
batas USD4 per pon di tengah ketidakpastian atas pemulihan ekonomi di importir utamanya, Tiongkok. 
Kekhawatiran resesi global juga membebani industry logam, terutama karena kenaikan berkelanjutan 
suku bunga dan inflasi yang tinggi. (Investing) 
 
BBRI  - Sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia dan juga merupakan agent of development, BRI 
terus memberikan kontribusinya untuk negara dan juga rakyat. Wujud konkretnya ialah kontribusi yang 
ditorehkan BRI melalui kinerja keuangan yang cemerlang dalam rangka meningkatkan kontribusi ke 
penerimaan Negara dan pada akhirnya digunakan untuk program-program memajukan ekonomi 
Indonesia. Oleh karenanya pertumbuhan profitabilitas perseroan penting untuk keberlanjutan bisnis, 
karena sebagai BUMN yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah, laba BRI juga akan disetorkan 
kembali ke Negara (dalam bentuk Dividen dan Pajak) yang pada akhirnya kembali ke rakyat. Hal tersebut 
diungkapkan oleh Direktur Utama BRI Sunarso.(EmitenNews) 
 
BYAN  -  Dato’ DR Low Tuck Kwong tidak pernah lelah menyapu saham Bayan Resources (BYAN). Orang 
terkaya nomor wahid nasional itu, memborong 1.086.400 lembar. Aksi pembelian terjadi pada harga 
Rp19.559,57 per eksemplar. Pembelian tersebut telah dibakukan pada 3 Februari 2023. Dengan skema 
harga pelaksanaan tersebut, Dato’ Low Tuck Kwong hanya merogoh dana sekitar Rp21,24 miliar. Sebuah 
nominal yang tergolong kecil untuk ukuran tertajir nomor urut 50 dunia.(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. 

Daftar MOST Trading Challenge 1-2023, dengan total hadiah Rp888 juta! 

Lebih seru! MTC kembali hadir mengawali tahun dengan hadiah spektakuler dan penambahan liga baru. 

Kesempatan menang makin terbuka lebar. Dapatkan ragam hadiah seru berupa saldo RDN, lembar saham 

BMRI, fee transaksi, sampai logam mulia. Daftar di mtc.most.co.id sebelum 28 Februari 2023, ya 

#SobatMOST! 
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