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SECTORAL RANK 
 Change 

IDXBASIC -0.15% 

IDXNONCYC -0.17% 

IDXHEALTH -0.20% 
IDXPROPERT -0.37% 

IDXENERGY -0.51% 

IDXINDUST -0.51% 

IDXCYCLIC -0.53% 

IDXINFRA -0.55% 

IDXFINANCE -0.70% 

IDXTECHNO -1.33% 

IDXTRANS -1.47% 

  
  

TOP GAINER 

 Change 

CUAN 24.56% 

FUJI 24.07% 

PTIS 15.96% 
  

TOP LOSER 

 Change 

BAPA 6.98% 

GLVA 6.94% 

SAGE 6.94% 
  

MOST ACTIVE 

 Volume 

GOTO 23.05 Mio 

NSSS 10.67 Mio 

BIPI 7.39 Mio 

END-DAY HIGHLIGHT 

 

 IHSG Close 6,765.30 

34.493 poin (-0.51%) 

Value 8.9 Trillion 

 

 LQ45 Close 937.13 (-0.61%) 
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MOST MARKET UPDATE | 10 Maret 2023 

AFTERNOON NEWS 

Europe News – Pasar saham Eropa diperkirakan akan dibuka melemah tajam pada hari Jumat, menyusul 
pelemahan di Wall Street menjelang laporan pekerjaan AS yang dapat mempengaruhi kebijakan moneter 
Federal Reserve. Indeks berjangka DAX di Jerman diperdagangkan 1,4% lebih rendah, kontrak berjangka 
CAC 40 di Prancis turun 0,5%, sedangkan kontrak berjangka FTSE 100 di Inggris turun 1,5%. (Investing) 
 
Oil Review – Minyak turun di sesi keempat pada hari Jumat, menuju kerugian mingguan terbesar dalam 
lima minggu di tengah kekhawatiran tentang prospek kenaikan suku bunga yang tajam di Amerika Serikat 
yang memperlambat pertumbuhan dan menekan permintaan bahan bakar. Harga minyak mentah Brent 
turun 0,6%, menjadi USD81,11 per barel. Minyak mentah antara West Texas Intermediate (WTI) AS turun 
0,8%, menjadi USD75,12 per barel. (Investing) 

Gold Review – Harga emas bergerak sedikit pada hari Jumat karena pasar menunggu menjelang data 
nonfarm payrolls yang kemungkinan menjadi faktor kebijakan moneter. Emas spot di harga USD 1.830,06 
per ons, sementara emas berjangka stabil di USD 1.835,25 per ons. Kedua instrumen naik sekitar 0,9% 
pada hari Kamis. (Investing) 

PTBA - Emiten BUMN tambang PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) masih melakukan pengembangan proyek 
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) hilirisasi batu bara meskipun salah satu investornya, Air Products & 
Chemical Inc (APCI), mundur. Sebagai informasi, dalam proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetileter 
(DME), Air Products & Chemical Inc (APCI) berinvestasi sebesar US$2,1 miliar atau setara dengan Rp30 
triliun. (Bisnis.com) 

NOBU - Bank Nationalnobu (NOBU) tahun lalu laba bersih Rp103,84 miliar. Melambung 61 persen dari 
episode sama 2021 sejumlah Rp64,18 miliar. Laba per saham dasar menjadi Rp22,56 dari periode 
sebelumnya Rp14,46. Pendapatan bunga Rp1,16 triliun, melesat 21 persen dari edisi sama 2021 sebesar 
Rp956,77 miliar. Beban bunga Rp502 miliar, bengkak 16 persen dari periode sama 2021 sejumlah Rp431 
miliar. Pendapatan bunga bersih Rp659,09 miliar naik 25 persen dari posisi sama 2021 senilai Rp525,67 
miliar. (EmitenNews) 

ARKO - Arkora Hydro (ARKO) mendirikan entitas usaha anyar. Cucu usaha baru berlabel Arkora 
Padalembara Terbarukan (APT). Ya, APT dibentuk melalui anak usaha perseroan yaitu Sulawesi Hidro 
Mandiri (SHM). Pendirian APT itu, telah dituangkan dalam akta pendirian No. 25 tanggal 6 Maret 2023, 
dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-
0018148.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 6 Maret 2023. (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. 

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. 
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