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Rekomendasi Hari Ini

Wall Street ditutup beragam. Penurunan harian terbesar dicatat oleh indeks
yang berisi saham-saham teknologi, Nasdaq, telah terkontraksi 29% year to
date. Saham Snap Inc tercatat turun 40%, diikuti saham-saham di industri
media sosial dan internet, yaitu Twitter Inc, pemilik Google Alphabet Inc, Meta
Platforms Inc dan Pinterest Inc. Ini terjadi setelah Snap Inc mengatakan
ekonomi telah memburuk daripada pada bulan lalu dan memangkas perkiraan
pendapatan kuartal kedua. Selain itu, penurunan juga terjadi di sembilan
sektor utama S&P. Pergerakan pasar selanjutnya masih menunggu data
ekonomi dari laba peritel untuk mengukur dampak inflasi terhadap kinerja
sektor tersebut. Data lain yang akan segera rilis adalah data penjualan rumah

IHSG berakhir menguat dengan pelemahan pada awal perdagangan. Hampir
seluruh sektor menguat kecuali, Technology dan Consumer Non-Cyclicals.
Disamping itu, Inflow asing positif, tetapi mengalami penurunan, jika
dibanding dengan hari Senin. Penurunan inflow asing mencapai 70,27 Miliar
di pasar reguler. Mayoritas Bursa Asia dan Eropa melemah. Dari luar negeri,
dunia dibanyangi krisis minyak. Pemulihan aktivitas industri berbagai negara
termasuk China pasca lockdown akan segera menambah permintaan minyak
global. Namun, maksimalisasi kapasitas produksi membutuhkan biaya
investasi dan waktu yang tidak sedikit. Sedangkan, saat ini, transisi bahan
bakar fosil ke energi yang tidak menghasilkan karbon lebih diutamakan. Hal
ini dapat membuat harga minyak global melanjutkan rally nya dan berimbas
ke inflasi global, yang juga akan berimbas ke Indonesia, jika Pemerintah tidak
turun tangan memberikan subsidi bagi kebutuhan yang berasal dari impor
minyak. Dari dalam negeri, BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) bulan ini
ditetapkan tidak berubah, tetap pada 3,50%, ini dikarenakan inflasi masih
terkendali, BI memprediksi inflasi akan berada maksimal di 4% selama tahun
ini. Kesimpulannya, hal-hal tersebut menjadi katalis positif bagi sektor energi,
properti, konstruksi, dan otomotif di bulan ini. Nilai tukar rupiah mengakhiri
perdagangan di pasar spot melemah di Rp 14.706/US$. Dari sisi  komoditas,
harga Gas, Emas, dan CPO naik. Sementara, harga Minyak Mentah, Batu Bara,
Nikel dan Timah turun. Hari ini IHSG berpotensi melemah.

BUKIT ASAM TBK (PTBA)
PTBA ditutup menguat 300 poin di 4,400
Indikator stochastic RSI menandakan PTBA ada peluang
melanjutkan rebound.
Untuk Trading Harian, kami merekomendasikan  Speculative
buy PTBA pada area 4,200-4,400 dengan Target Harian 4,500-
4,600. Stoploss jika close < 4,150
Untuk Mid dan Long term, kami merekomendasikan untuk
akumulasi PTBA pada saat harga terkoreksi. Bukan saat ini
atau kejar harga atas. Jika bisa dapat di < 3,600 lebih baik.
Target terdekat ke > 4,750

baru dan pernyataan dari Ketua bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed) hari ini. Disamping itu, kondisi global
saat ini tidak kondusif karena banyaknya krisis yang mulai bermunculan. Krisis energi dan pangan, konflik Rusia dan Ukraina, juga
wabah baru yang mulai merebak di AS dan Eropa berpotensi menekan pasar saham yang berisiko dan volatil.



Rangkuman Berita Hari Ini
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar hari ini, Selasa (24/5/2022), para pemegang
saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2021 yang dapat
diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan, yaitu dividen sebesar 50 persen atau Rp930,87 miliar dan
sisanya sebesar 50 persen dicatat sebagai saldo laba. RUPST PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) memutuskan untuk
membagikan seluruh laba yang diperoleh sepanjang 2021 menjadi dividen. Laba bersih PTBA mencapai Rp7,91 triliun
sepanjang 2021, atau naik 231 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2,39 triliun. Kinerja emiten pertambangan
pada 2022 akan didorong oleh peningkatan harga jual rata-rata (ASP), imbas dari kenaikan harga komoditas.
(Bisnis.com)
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) menjual 25% saham anak usaha, yakni PT Krakatau Information Technology
(KIT) senilai Rp 16,51 miliar kepada PT Krakatau Sarana Infrastruktur. Divestasi saham tersebut dilakukan untuk
mendukung rencana pengembangan bisnis PT KSI dengan fokus terhadap peningkatan bisnis yang terkait dengan
kawasan industri terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan kinerja perseroan secara konsolidasi. (Investor.ID)
PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) masih dapat mencetak kenaikan penjualan 22% selama 2021 menjadi Rp 3,8 triliun.
Makanan beku hasil laut nilai tambah (frozen value added seafood) menjadi kontributor terbesar dalam peningkatan
tersebut. Hal ini didukung penjualan ekspor udang yang meningkat, ditambah kenaikan pasar domestik. Kenaikan
penjualan didukung oleh pabrik-pabrik pengolahan udang baik Tangerang dan Sidoarjo. Selain itu, perseroan
menerima persetujuan sebagai approved-supplier supermarket retailer besar di Amerika Serikat, seperti Walmart,
Costco, Kroger, Ahold, Publix, Aldi, Woolworths, dan sebagainya. (Investor.ID)
PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) berencana untuk menambah jumlah cadangan lahan atau landbank yang dimiliki
saat ini di lokasi eksisting. Untuk memuluskan rencana tersebut perusahaan menganggarkan belanja modal atau
capex Rp 600 miliar. Di tahun ini SMRA akan menambah lebih dari 2000 hektare (ha) tanah yang belum
dikembangkan. Perseroan juga berencana meluncurkan dua proyek yakni Summarecon Bogor dan Kota baru
Summarecon Crown Gading. (Kontan)
PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) tengah bersiap untuk masuk ke sektor usaha hilir kelapa sawit. TAPG tengah
mempertimbangkan untuk menambah fasilitas penyulingan (refinery) sawit agar perusahaan memiliki nilai tambah
dalam bisnis CPO. Opsi yang dikaji untuk untuk menambah fasilitas  adalah membangun pabrik penyulingan tersebut
sendiri dan bermitra dengan perusahaan lain. (Bisnis.com)
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MAYORA INDAH TBK (MYOR)
MYOR ditutup menguat 15 poin di 1,690.
Indikator stochastic RSI menandakan MYOR ada peluang
melanjutkan rebound.
Untuk Trading Harian, kami merekomendasikan Speculative
buy MYOR pada area 1,660-1,700 dengan Target Harian
1,720-1,760. Stoploss jika close <  1,620
Untuk Mid dan Long term, kami merekomendasikan untuk
akumulasi MYOR pada saat harga terkoreksi. Bukan saat ini
atau kejar harga atas. Jika bisa dapat di < 1,620 lebih baik.
Target terdekat ke > 1,850
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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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