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Rekomendasi Hari Ini

Kekhawatiran tentang lonjakan inflasi dan kenaikan suku bunga berpotensi
menimbulkan resesi, hal ini telah membuat koreksi dalam di pasar saham
Amerika Serikat (AS) sepanjang kuartal II tahun ini. Pada 19 Mei 2022,
Deutsche Bank mengatakan bahwa indeks S&P 500 dapat anjlok ke 3.000 jika
ada resesi. S&P 500 dan Nasdaq melacak penurunan selama tujuh minggu
berturut-turut. Ini adalah penurunan mingguan terpanjang sejak 2001.
Sementara Dow Jones melemah di pekan kedelapan berturut-turut, yang
terpanjang sejak 1932. Sepanjang pekan kemarin aksi jual tercatat masih kuat
di Pasar Saham dan diperkirakan masih akan berlanjut. Krisis pangan global
karena akibat dari inflasi serta perang Rusia dan Ukraina akan membuat  

IHSG mencatatkan rebound sepanjang pekan lalu. Pada hari Jumat, kenaikan
terjadi di semua sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil rilis
kinerja emiten kuartal I 2022 dan kuatnya perekonomian Indonesia
berdasarkan surplus neraca perdagangan menjadi salah satu pendorong
IHSG pekan kemarin. Mayoritas bursa Asia menguat. Sentimen penggerak
pasar hari ini dari luar negeri, Pertemuan Pertama Champions Group of the
GCRG (Global Crisis Response Group) on Food, Energy, and Finance secara virtual
pada Jumat lalu menginformasikan keadaan yang saat ini terjadi di berbagai
negara. Permasalahan yang dihadapi antara lain berupa kenaikan harga-
harga komoditas dan gangguan rantai suplai. Dukungan yang tepat sasaran
perlu diberikan kepada negara yang rentan akses pasar, rantai pasok, logistik
global dan akses pembiayaan. Dari dalam negeri adalah sebagai pengekspor
komoditas batu bara, CPO, dan pangan, Indonesia berpotensi tetap
diuntungkan berdasarkan situasi yang terjadi. Kebutuhan dan permintaan
global yang meningkat berpeluang mengangkat harga saham komoditas
terutama yang bergerak di ekspor dalam beberapa bulan ke depan.
Perkembangan kasus Covid di Indonesia per 22 Mei 2022 bertambah 227
kasus baru. Nilai tukar rupiah mengakhiri  perdagangan di pasar spot
melemah di Rp 14.661/US$. Dari sisi  komoditas, harga Minyak Mentah, Batu
Bara, CPO, Timah dan Emas naik. Sementara, harga Gas dan Nikel turun. Hari
ini IHSG berpotensi menguat.

ADARO ENERGY INDONESIA TBK (ADRO)
ADRO ditutup menguat 200 poin di 3,310
Indikator stochastic RSI menandakan ADRO ada peluang
melanjutkan rebound.
Untuk Trading Harian, kami merekomendasikan  Speculative
buy ADRO pada area 3,200-3,380 dengan Target Harian
3,400-3,600. Stoploss jika close < 3,190
Untuk Mid dan Long term, kami merekomendasikan untuk
akumulasi ADRO pada saat harga terkoreksi. Bukan saat ini
atau kejar harga atas. Jika bisa dapat di < 2,660 lebih baik.
Target terdekat ke > 3,750

kinerja pasar saham semakin turun, karena investor akan beralih ke obligasi, instrumen yang lebih aman dan memberikan return
yang lebih baik Pada hari Jumat, saham perbankan dan saham pertumbuhan megacap naik, harga saham Alphabet Inc, Apple Inc,
Meta Platforms, Microsoft Corp, Amazon.com dan Tesla Inc naik antara 1,3% dan 1,7% . Citigroup naik 1% dan memimpin kenaikan
di antara bank-bank besar.



Rangkuman Berita Hari Ini
PT Dharma Polimetal Tbk (DRMA) gencar memproduksi komponen kendaraan listrik berupa battery pack dan battery
management system pada kendaraan roda tiga dan juga e-bike. perseroan telah memproduksi rangka badan
kendaraan dengan menggunakan lightweight material yang terbukti memiliki daya tarik yang tinggi. Dengan
menggunakan rangka badan kendaraan listrik menjadi lebih ringan dengan bahan high-tensile. Sejalan dengan hal
tersebut, DRMA menargetkan pertumbuhan 20% di tahun ini. (Investor.ID)
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) bakal melaksanakan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih
dahulu (PMTHMETD) alias private placement sebanyak 118.436.392.950 saham seri A. Jumlah saham itu sekitar 10%
dari modal ditempatkan dan disetor dalam perseroan pada tanggal keterbukaan informasi diterbitkan pada 20 Mei
2022. Harga pelaksanaan private placement paling sedikit 90% dari rata-rata harga penutupan saham perseroan
selama kurun waktu 25 hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan saham
baru hasil PMTHMETD kepada BEI. (Investor.ID)
PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo menyematkan peringkat idAAA kepada PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk.
(MTEL) atau Mitratel, dengan outlook stabil untuk peringkat perusahaan. Dimana, peringkat idAAA merupakan
peringkat tertinggi yang diberikan oleh Pefindo kepada obligor. Peringkat perusahaan mencerminkan posisi pasar
Perusahaan yang sangat kuat, visibilitas pendapatan yang kuat dengan kontrak jangka panjang yang berasal dari pihak
klien dengan profil bisnis, dan profil keuangan yang kuat. (Bisnis.com)
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) menyikapi secara optimistis putusan perpanjangan terakhir tahapan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), hingga tanggal 20 Juni 2022 mendatang. Hal ini menjadi sinyal
positif atas langkah percepatan restrukturisasi Garuda Indonesia. Kinerja operasional Garuda Indonesia dari pada
bulan April 2022 jika dibandingkan dengan periode Februari 2022 menunjukkan pertumbuhan angkutan penumpang
yang signifikan yakni sebesar 74 persen. (Bisnis.com)
Emiten ritel modern PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) mencatatkan peningkatan kinerja pada periode kuartal I/2022,
sejalan dengan meningkatnya antusiasme pelanggan untuk kembali berbelanja di mal akibat pelonggaran mobilitas
masyarakat. Manajemen dalam keterangan resmi menjelaskan peningkatan laba bersih yang signifikan mencakup
hasil transaksi divestasi sebagian Burger King yang telah terealisasi pada awal tahun ini. (Bisnis.com)
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UNILEVER INDONESIA TBK (UNVR)
UNVR ditutup menguat 170 poin di 5,050
Indikator Moving Average (MA) pada MA60 dan MA20
menunjukkan UNVR berpeluang melanjutkan uptrend.
Kami merekomendasikan HOLD UNVR
Speculative Buy UNVR pada area 4,890-5,000 dengan Target 
 5,225-5,425. Stoploss jika close < 4,680
UNVR merupakan salah satu emiten defensif karena berada
di sektor Consumer Non-Cyclical yang menjual produk personal
care. Daya beli masyarakat diikuti dengan perbaikan kondisi
ekonomi memberi sentimen positif pada pendapatan UNVR
yang mulai tercermin pada Laporan Q1 2022.
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Hari Libur Indonesia - Kenaikan Isa Al-Masih

DISCLAIMER: Laporan ini dimiliki oleh PT Paramitra Alfa Sekuritas. Informasi yang tersaji diperoleh dari sumber yang diyakini dapat dipercaya. PT Paramitra Alfa Sekuritas tidak dapat menjamin
keakuratan dan kelengkapan informasi yang ada. Laporan ini bukan rekomendasi untuk membeli/ menjual saham tertentu. Segala keputusan investasi yang diambil merupakan tanggung jawab investor.
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