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SECTORAL RANK 
 Change 

IDXTRANS 1.03% 

IDXNONCYC 0.73% 

IDXBASIC 0.48% 
IDXHEALTH 0.33% 

IDXFINANCE 0.07% 

IDXCYCLIC -0.22% 

IDXINFRA -0.22% 

IDXINDUST -0.27% 

IDXENERGY -0.34% 

IDXPROPERT -0.46% 

IDXTECHNO -0.73% 

  
  

TOP GAINER 

 Change 

ZATA 31.34% 

AHAP 20.63% 

HALO 17.00% 
  

TOP LOSER 

 Change 

KRYA 6.99% 

ENAK 6.97% 

MKPI 6.88% 
  

MOST ACTIVE 

 Volume 

GOTO 27.82 Mio 

HALO 9.11 Mio 

IPPE 9.03 Mio 

END-DAY HIGHLIGHT 

 

 IHSG Close 6,940.12 

4,823 poin (+0.07%) 

Value 8.8 Trillion 

 

 LQ45 Close 958.94 (+0.24%) 

 

www.most.co.id    14032    care_center@mandirisek.co.id   @Mandiri_OLT   MandiriSekuritas Online Trading   mandiri_sekuritas 

MOST MARKET UPDATE | 8 Februari 2023 

AFTERNOON NEWS 

Europe News – Pasar saham berjangka di Eropa naik di perdagangan hari Rabu. Indeks Eurostoxx 50 
berjangka naik 1.07%, DAX Jerman berjangka lebih tinggi 1.01%, dan FTSE berjangka naik 0.59%. 
dikarenakan ekspektasi pasar yang memperkirakan bank sentral untuk memotong suku bunga pada akhir 
tahun ini. (Reuters) 
 
Gold Review – Harga emas stabil pada perdagangan hari Rabu, mengikuti sinyal kebijakan moneter yang 
beragam dari Federal Reserve. Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, menyebutkan bahwa bank sentral 
mungkin perlu menaikkan suku bunganya lagi. Namun, di saat yang sama, ia juga mengakui bahwa inflasi 
mulai mereda, membebani dolar, hingga pada harga emas bergerak stabil. Emas spot stabil di 
USD1,873.65 per ons, sedangkan emas berjangka mengalami kenaik sebesar 0.1% menjadi USD1,886 per 
ons. (Investing) 
 
Oil Review – Harga minyak turun pada hari Rabu (08/02/2023) dikarenakan para investor mencerna 
sinyal-sinyal baru mengenai persediaan minyak mentah AS dan informasi gangguan pasokan yang 
disebabkan oleh bencana gempa bumi di Turki kemarin. Data dari American Petroleum Institute 
menunjukkan bahwa persediaan minyak AS menyusut 2.1 juta barel minggu lalu. Minyak Brent berjangka 
merosot 0.5% menjadi USD83.68 per barel, sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate turun 
0.3% menjadi USD77.28 per barel. (Investing) 
 
BIRD  - Banyak titik di DKI Jakarta hari ini dilaporkan mengalami kemacetan parah. Faktanya, macet 
Jakarta hari Rabu (8/2) ini sudah lebih buruk dibanding sebelum pandemi datang, tahun 2019. Dilihat 
dari data live traffic Tomtom Traffic Index, pada pukul 09.30 WIB, rata-rata angka indeks kemacetan di 
Jakarta sejak pukul 07.00 hingga 09.00 WIB berada di kisaran 59% sampai yang terparah 63%. Untuk 
diketahui, angka indeks tersebut menunjukkan tambahan durasi perjalanan yang harus dialami 
pengendara akibat macet. (EmitenNews) 
 
MIDI  -  PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) akan melakukan Penambahan Modal Dengan Hak 
Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau right issue setelah melakukan pemecahan nilai 
nominal saham atau stock split. Suantopo Po Corporate Secretary MIDI dalam keterangan resmi Rabu 
(8/2) menyebutkan saham Baru yang akan diterbitkan tersebut berubah setelah pemecahan nilai 
nominal saham atau stock split dari Rp100 menjadi Rp10 perlembar atau rasio 1:10. Sehingga jumlah 
saham right issue menjadi sebanyak 4.611.764.800 saham biasa atas nama dengan nilai nominal 
Rp10,00 (sepuluh Rupiah) per saham.(EmitenNews) 

 

Daftar MOST sekarang dengan 

scan QR code 

 

Atau KLIK DISINI 

 

http://www.most.co.id/
http://www.most.co.id/
mailto:care_center@mandirisek.co.id
mailto:care_center@mandirisek.co.id
https://www.instagram.com/mandiri_sekuritas/?utm_source=Testing+Audience&utm_campaign=b5a3870a8e-EMAIL_CAMPAIGN_2022_01_10_02_48_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a4c5fe89db-b5a3870a8e-357394574
https://www.instagram.com/mandiri_sekuritas/?utm_source=Testing+Audience&utm_campaign=b5a3870a8e-EMAIL_CAMPAIGN_2022_01_10_02_48_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a4c5fe89db-b5a3870a8e-357394574
https://register.most.co.id/


RETAIL DIVISION MANDIRI SEKURITAS | 8 Februari 2023 

 

 
 Page 2 of 2 

 
 

 

Please see important disclosure at the back of this report  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divisi Retail Mandiri Sekuritas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

14032 

care_center@mandirisek.co.id 

www.most.co.id  
www.mandirisekuritas.co.id 

www.most.co.id  

Mandiri Sekuritas 

@mandiri_sekuritas 

Mandiri Sekuritas 

@Mandiri_OLT 

Mandiri-Sekuritas-Online-Trading 

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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