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Rekomendasi Hari Ini

Pada perdagangan Rabu, Wall Street kompak menghapus kenaikan hari
sebelumnya di akhir perdagangan. Aksi jual nampak masih cukup kuat di Wall
street. Gubernur Federal Reserve Jerome Powell mengatakan kepada Wall
Street Journal pada hari Selasa 17 Mei 2022, bahwa bank sentral Amerika
Serikat (AS) akan terus mendorong kenaikan suku bunga sampai melihat
inflasi turun dengan cara yang jelas dan meyakinkan. Powell juga meyakinkan
bahwa ia akan bertindak lebih agresif jika target belum tercapai. Hal ini
membuat gejolak di pasar karena ketidakpastian dari inflasi akan dikekang
tanpa waktu atau batasan yang jelas. Di sisi lain, rilisnya penjualan ritel AS
yang naik memberikan kabar baik juga buruk. Kabar baiknya adalah saat ini  

IHSG bergerak di zona hijau sepanjang perdagangan Rabu. Mayoritas bursa
Asia ditutup menguat. Outflow asing yang keluar dari seluruh pasar
menunjukkan bertambah Rp 281.32 Miliar. Hampir seluruh indeks sektoral
yang tercatat di BEI mengalami kenaikan, kecuali energy dan infrastructure. 
 Pendorong IHSG juga dipelopori oleh sejumlah emiten berkapitalisasi besar
yang kompak bergerak di zona hijau. Sentimen penggerak pasar hari ini yang
berasal dari Indonesia adalah surplus perdagangan. Hal ini secara tidak
langsung berdampak pada daya beli masyarakat. Alasannya, bertambah uang
beredar didorong permintaan rupiah yang tinggi karena penukaran rupiah
digunakan untuk pembayaran pengimpor dari Indonesia. Naiknya laba
perusahaan yang ekspor berpotensi meningkatkan lapangan kerja yang
dibutuhkan dan upah. Efek singkatnya, mendorong minat investasi yang
berimbas baik ke pasar saham Indonesia. Dari luar negeri, potensi tambahan
pasokan dari Venezuela menyebabkan harga minyak turun dan terhambatnya
rencana Uni Eropa (UE) untuk mengembargo minyak Rusia. Di saat yang sama
laporan terbaru dari OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries)
serta data stok minyak rendah dari API (American Petroleum Institute)
mendukung pergerakan harga minyak. Nilai tukar rupiah mengakhiri 
 perdagangan di pasar spot melemah di Rp 14.703/US$. Beralih ke
komoditas, harga Timah, CPO dan Emas naik. Sementara, harga Minyak
Mentah, Batu Bara, Gas, dan Nikel turun. Hari ini IHSG berpotensi menguat.

BANK NEGARA INDONESIA TBK (BBNI)
BBNI ditutup menguat 300 poin di 8,750
Indikator stochastic RSI menandakan BBNI ada peluang
melanjutkan uptrend.
Untuk Trading Harian, kami merekomendasikan  Speculative
buy BBNI pada area 8,500-8,775 dengan Target Harian 8,825-
9,125 Stoploss jika close < 8,185
Untuk Mid dan Long term, kami merekomendasikan untuk
akumulasi BBNI pada saat harga terkoreksi. Bukan saat ini
atau kejar harga atas. Jika bisa dapat di <8,200 lebih baik.
Target terdekat ke > 9,500

tidak terjadi stagflasi di AS yang biasanya terjadi bersamaan dengan resesi. Stagflasi merupakan kondisi dimana inflasi tinggi diikut
pertumbuhan ekonomi melambat. Peningkatan penjualan ritel ini menunjukan konsumen AS tetap berbelanja saat tingginya inflasi.
Buruknya, apabila kondisi ini terus terjadi inflasi akan semakin melonjak sehingga The Fed akan bergerak semakin agresif untuk
menanggulanginya.



Rangkuman Berita Hari Ini
PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) memproyeksikan kontribusi Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated
sebesar Rp 2,2-2,3 triliun terhadap total pendapatan tahunan. Hal ini akan mendorong pesatnya pertumbuhan
pendapatan perseroan setelah ruas tersebut dioperasikan. JORR Elevated ini merupakan unsolicited proyek yang
pendapatannya masih bergantung pada besaran tarif yang diberlakukan nantinya. Saat ini, tarif yang ditetapkan
sebesar Rp 16 ribu. Ketika proyek tersebut selesai, besaran tarif JORR Elevated kemungkinan berada dikisaran Rp 19-
20 ribu. Jika besaran tarif tersebut diintegrasikan dan disetujui, Tol JORR Elevated akan mengontribusi sebesar Rp 2,2-
2,3 triliun terhadap pendapatan META. Sementara saat ini kontribusi bisnis tol terhadap pendapatan perseroan baru
mencapai Rp 450-600 miliar, yang artinya berpotensi tumbuh hingga 5 kali lipat. (Investor.ID) 
Emiten otomotif grup Saratoga, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) bakal membagikan dividen final sebesar
Rp800 miliar atau setara Rp180 per lembar sahamnya, setelah mendapatkan persetujuan dalam RUPST, Rabu
kemarin. Perseroan memberikan hasil yang baik dengan Laba Bersih (NPAT) sebesar Rp412 miliar pada tahun 2021
mengalami kenaikan signifikan sebesar 208 persen dibandingkan Rp134 miliar pada tahun 2020. Sebagai hasilnya
neraca keuangan Perseroan menjadi kuat dengan posisi kas yang mencapai Rp1,84 triliun per 31 Desember 2021.
(Bisnis.com)
PT Alkindo Naratama Tbk (ALDO), emiten yang bergerak pada bisnis kertas dan bahan kimia yang terintegrasi
merambah segmen bisnis produk kemasan untuk e-commerce. Setelah membuat produk paper box dan paper bag
sebagai pengganti plastik, ALDO kembali meluncurkan pengganti plastik gelembung pertama di Indonesia, yaitu
Hexcel Wrap untuk mengurangi sampah plastik yang banyak digunakan dalam bisnis e-commerce. Sebagai informasi,
melalui kinerja dan berbagai inovasinya pada 2021 ALDO meraih pendapatan Rp1,46 triliun atau naik 32 persen YoY.
Sepanjang 2021, bisnis sub-grup Kertas ALDO menjadi kontributor utama dengan kontribusi 65 persen, yakni 38
persen dari ECO Paper, dan 27 persen dari Alkindo.(Bisnis.com)
Di tengah penurunan harga saham, PT Bank Jago Tbk dikabarkan memiliki strategi bisnis baru untuk meningkatkan
penetrasi kredit.Bank Jago aktif melakukan kerja sama pembiayaan atau partnership lending dengan sejumlah fintech,
lembaga keuangan, dan startup. Totalnya ada 32 institusi yang bekerja sama dengan Bank Jago dan sebagian besar di
antaranya adalah kerja sama pembiayaan. Beberapa waktu ini Bank Jago sudah menjalin komunikasi yang intensif
dengan ekosistem otomotif dan akan segera signing kerja sama dalam bisnis baru. (Investor.ID) 
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PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK (PGAS)
PGAS ditutup menguat 15 poin di 1,575
Indikator stochastic RSI menandakan PGAS ada peluang
melanjutkan uptrend.
Untuk Trading Harian, kami merekomendasikan Buy on
Weakness PGAS pada area 1,540-1,565 dengan Target Harian
1,595-1,615 Stoploss jika close < 1,530
Untuk Mid dan Long term, kami merekomendasikan untuk
akumulasi PGAS pada saat harga terkoreksi. Bukan saat ini
atau kejar harga atas. Jika bisa dapat di < 1,350 lebih baik.
Target terdekat ke > 1,630
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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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