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SECTORAL RANK 
 Change 

IDXTRANS 1.64% 

IDXHEALTH 1.12% 

IDXINDUST 0.97% 
IDXENERGY 0.71% 

IDXFINANCE 0.38% 

IDXCYCLIC 0.14% 

IDXTECHNO 0.13% 

IDXINFRA 0.12% 

IDXBASIC 0.10% 

IDXPROPERT -0.12% 

IDXNONCYC -0.43% 

  
  

TOP GAINER 

 Change 

SAGE 28.15% 

GOLD 24.84% 

CUAN 24.82% 
  

TOP LOSER 

 Change 

LION 6.96% 

BLTZ 6.94% 

AMAN 6.92% 
  

MOST ACTIVE 

 Volume 

GOTO 19.22 Mio 

SAGE 6.57 Mio 

TRON 5.69 Mio 

END-DAY HIGHLIGHT 

 

 IHSG Close 6,799.79 

23.425 poin (0.35%) 

Value 8.2 Trillion 

 

 LQ45 Close 942.88 (0.41%) 
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MOST MARKET UPDATE | 9 Maret 2023 

AFTERNOON NEWS 

Asia News – Sebagian besar saham Asia melemah pada hari Kamis karena data inflasi China yang lebih 
lemah dari perkiraan menunjukkan pemulihan ekonomi yang lamban di negara tersebut, sementara 
kekhawatiran Federal Reserve yang lebih hawkish terus menggerogoti sentimen. Indeks Shanghai 
Shenzhen CSI 300 dan Shanghai Composite China turun 0,3% (Investing) 
 
Oil Review – Harga minyak terus berada di kisaran ketat pada hari Kamis, setelah mengalami penurunan 
tajam selama dua hari karena isyarat permintaan yang lumayan dari China dan sinyal hawkish pada suku 
bunga AS meningkatkan kekhawatiran atas lebih banyak tantangan terhadap konsumsi minyak mentah 
tahun ini. Minyak berjangka Brent naik kurang dari 0,1% menjadi USD82,55 per barel, sementara minyak 
mentah berjangka West Texas Intermediate turun 0,2% menjadi USD76,53 per barel(Investing) 

Gold Review – Harga emas bergerak tipis pada hari Kamis, melayang tepat di atas level terlemahnya tahun 
ini di tengah berlanjutnya kekhawatiran atas kenaikan suku bunga AS, dengan fokus beralih ke data 
tenaga kerja yang akan datang untuk lebih mengukur potensi kenaikan lebih lanjut. Emas spot naik 0,1% 
menjadi $1.815,64 per ons, sementara emas berjangka datar di USD1.819,35 per ons. (Investing) 

WOOD - Integra Indocabinet (WOOD) menyiapkan anggaran Rp50 miliar. Belanja tersebut buyback 100 
juta saham pada harga pelaksanaan maksimum Rp500 per eksemplar. Durasi buyback saham sepanjang 
tiga bulan. Tepatnya, berlaku efektif sejak Kamis, 9 Maret 2023 hingga Jumat, 9 Juni 2023. Pembelian 
kembali akan dilaksanakan melalui transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI), dan untuk itu perseroan akan 
menggunakan jasa dari perantara pedagang efek.  (EmitenNews) 

PPRE - PT PP Presisi Tbk (PPRE) mencetak kinerja positif sepanjang 2022. Laba bersih anak usaha PT PP 
(Persero) Tbk ini naik 30,98% menjadi Rp 100,75 miliar. Hasil itu didorong kenaikan pendapatan menjadi 
Rp 3,63 triliun. Angka itu tumbuh 29,64% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp 2,8 triliun. Pendapatan 
didorong dari segmen konstruksi sebesar 42,25% menjadi Rp 3,4 triliun. Sementara segmen sewa tercatat 
turun 26,92% menjadi Rp 117,61 miliar dan segmen ready mix juga turun 55,65% menjadi Rp 110,33 
miliar. (Kontan.co.id) 

PNBN - PT Bank Panin Tbk atau Panin Bank mencatatkan pertumbuhan kinerja yang signifikan di 
sepanjang tahun 2022. Bank Panin membukukan laba bersih setelah pajak konsolidasi sebesar Rp 3,27 
triliun atau tumbuh 80,14% dibanding tahun 2021. Presiden Direktur PaninBank, Herwidayatmo 
menyampaikan pertumbuhan tersebut disebabkan adanya penurunan Beban Operasional Selain Bunga, 
sejalan dengan semakin baiknya kualitas kredit yang diberikan. (Kontan.co.id) 
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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. 

Pesta Reksa Dana: Mandiri Sekuritas mempersembahkan Pameran Virtual Reksa Dana MOST 

2023,  menghadirkan jajaran Manajer Investasi berkelas dengan berbagai promo dan webinar 

berkualitas.  Segera kunjungi exhibition hall di most.pestareksadana.com, raih cashback unit 

penyertaan total puluhan jutaan rupiah hingga 31 Maret 2023. 

http://www.mandirisekuritas.co.id/
http://www.most.co.id/
http://www.mandirisekuritas.co.id/
http://www.most.co.id/
mailto:corsec@mandirisek.co.id
https://most.pestareksadana.com/visitor/login

