Bursa
Proyeksi IHSG

Masih Dipengaruhi Sentimen AS
JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun
0,54% ke level 6.324,26 pada
perdagangan Senin (15/3). Investor asing masih membukukan jual bersih (net sell) mencapai Rp 159,34 miliar.
Analis Artha Sekuritas Dennies Christoper Jordan mengatakan, penurunan IHSG
kemarin sejalan dengan pelemahan yang terjadi pada sebagian besar bursa saham di kawasan Asia. Padahal, kemarin
pemerintah mengumumkan
neraca dagang Indonesia Februari 2021 mencatatkan surplus US$ 2 miliar. Tapi sentimen ini juga tidak mampu
menahan penurunan IHSG.
Untuk perdagangan hari ini
(16/3), Dennies memprediksi
IHSG akan kembali melemah.
Hitungan dia, support ada di
kisaran 6.303-6.282 dan resistance di 6.366-6.408.
Secara teknikal, formasi
candlestick membentuk dark
cloud cover. Indikator stochastic yang bergerak menyempit
juga menunjukkan potensi
pembalikan arah.

Ada indikasi pelemahan
berlanjut. "Investor akan mencermati pergerakan yield obligasi Amerika Serikat (AS)
dan pelaksanaan stimulus jelang penetapan suku bunga
beberapa hari ke depan," ujar
Dennies, Senin (15/3).
Analis Indo Premier Sekuritas Mino juga sepakat, saat ini
pelaku pasar masih akan mencermati perkembangan yield
obligasi AS. Selain itu, pelaku
pasar juga memantau pergerakan harga komoditas.
Karena itu, Mino memprediksikan IHSG masih bergerak
melemah dengan support
6.275 dan resistance 6.375.
Dia memaparkan, sejumlah
saham yang dapat diperhatikan ialah AKRA, MAPI, BBNI
dan BJBR.
Analis Phintraco Sekuritas
Valdy Kurniawan juga mengatakan, IHSG akan kembali turun ke kisaran 6.275-6.300.
Support IHSG diperkirakan
berada di level 6.180 dengan
resistance di 6.380.
Menurut Valdy, investor
akan bersikap wait and see
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Hot Money di Saham*
Tanggal
Net Buy
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Total
*Rp miliar

Net Sell
469,41
782,69
456,76
159,34
1.572,04

Sumber: Bloomberg

menjelang pengumuman hasil
rapat FOMC dan pidato Gubernur The Fed Jerome Powell pada Kamis (18/3) dini
hari WIB mendatang.
Nur Qolbi

Bullish-Bearish
Prediksi IHSG 10 Analis (16 Maret 2021)
Nama

Institusi

Support

Resistance

Okie Ardiastama

Pilarmas Investindo Sekuritas

6.273

6.393

Valdy Kurniawan

Phintraco Sekuritas

6.180

6.380

Hendri Widiantoro

Erdikha Elit Sekuritas

6.300

6.370

Nafan Aji

Binaartha Sekuritas

6.281

6.394

Dimas Wahyu Pratama
Hendriko Gani
Dennies Christoper
Achmad Yaki

NH Korindo Sekuritas
Sucor Sekuritas
Artha Sekuritas
BCA Sekuritas

6.300
6.281
6.282
6.275

6.400
6.400
6.408
6.395

Chris Apriliony

Jasa Utama Capital

6.275

6.350

Lanjar Nafi

Reliance Sekuritas

6.277

6.394

6.279

6.394

Median

Disclaimer: Prediksi 10 analis disajikan berdasarkan kondisi pasar saham pada saat prediksi ini dibuat. KONTAN dan para
analis tidak bertanggungjawab atas segala risiko yang timbul akibat penggunaan prediksi ini.

Kontan Selasa, 16 Maret 2021

Menakar Performa
Indeks Pefindo25
Kinerja indeks Pefindo25 masih lesu sepanjang tahun ini
Kenia Intan Nareriska

Sumber: RTI, 15 Maret 2021



JAKARTA. Kinerja indeks
Pefindo25 kurang memuaskan sejak awal tahun. Mengutip data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks Pefindo25 turun 4,53%, atau
merosot paling dalam ketimbang indeks lainnya di BEI,
hingga penutupan perdagangan Senin (15/3).
Sekadar mengingatkan,
Pefindo25 merupakan indeks
saham yang berisi 25 saham
perusahaan tercatat kecil
dan menengah, yang memiliki kinerja keuangan baik
dan likuiditas transaksi tinggi. Indeks ini diluncurkan
dan dikelola BEI bersama
dengan PT Pemeringkat Efek
Indonesia (Pefindo).
Analis Panin Sekuritas William Hartanto mengamati,
saham-saham dalam indeks
tersebut sebenarnya menarik, hanya saja minim sentimen. Sehingga, tidak begitu
diperhatikan pelaku pasar.
Selain itu, saham UNVR
dengan kapitalisasi pasar
Rp 251 triliun dinilai menjadi
salah satu pemberat indeks
ini. Asal tahu saja, sejak awal
tahun harga saham UNVR
telah terkikis 10,54% menjadi
Rp 6.575 per saham.
Sementara itu, Analis Phillip Sekuritas Indonesia Anugerah Zamzami Nasr mencermati, kinerja Pefindo25
lesu lantaran faktor alokasi
saham. Indeks ini cenderung
overweight pada saham-saham sektor consumer staples, yang kinerjanya masih

deks ini sebernarnya masih
menarik. "Saham-saham
yang menjadi anggota indeks
saham ini memiliki valuasi
relatif lebih murah, sehingga
cocok untuk strategi investasi jangka panjang," imbuhWilliam.
Belum lama ini, indeks Pefindo25 juga mengalami rebalancing. Dalam daftar
yang berlaku mulai Februari
hingga Juli 2021, ada beberapa saham yang baru masuk
indeks ini. Contohnya, AKRA,
APIC, ASSA, BEST, BULL,
HEAL, ITMG, KLBF, MAPI,
MDKA, MNCN, PTBA, SSMS,
KONTAN/Muradi TOTL dan UNVR.
William mengamati, saKinerja lesu dari Pefindo25 disebabkan faktor alokasi saham.
ham-saham yang masuk dalam jajaran Pefindo25 masih
menarik secara teknikal. Mitertekan. Sementara itu, in- mampu beat atau outperform salnya AKRA, HEAL, KLBF,
deks ini underweight di sek- IHSG," ujar Zamzami kepada SSMS dan ASSA. Ia pun
tor finansial yang justru me- KONTAN, Senin (15/3).
memberikan target harga
miliki performa baik.
Di sisi lain William menilai, AKRA di kisaran Rp 3.700-Rp
kendati kinerja indeks Pefin- 4.000, HEAL di level Rp 4.800,
do25 cenderung tertekan, in- KLBF di Rp di 1.700, SSMS di
Valuasi murah
Rp 1.200, dan ASSA di
Zamzami mengataRp 2.000 per saham.
kan, jika dibandingkan Top Gainers Indeks Pefindo25
Sementara itu Zamdengan IHSG, kinerja
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40,25
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kencang secara year to WOOD
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33,93
1,63 21,06 dan KLBF dengan tardate (ytd) bukan ang- HEAL
4.100
16,15
5,16 39,50 get harga Rp 1.810 per
gota indeks Pefindo25,
saham. Menurut ZamAKRA
3.590
12,89
1,66 17,49
seperti sektor IT, matezami, saham-saham ini
ELSA
396
12,50
0,77 11,60 masih berpotensi merial dan finansial.
1.585
7,09
4,36 28,37 ningkat karena rasio
"Untuk jadi acuan, KLBF
biasanya tergantung MIKA
2.850
4,40
8,25 48,18 PE dan PBV saham
karakteristik produk APIC
tersebut masih rendah
815
3,82
5,13 74,76
manajer investasinya.
dan berada di bawah
815
3,16
2,55 -16,7* rata-rata lima tahun
Tapi dalam jangka pan- MAPI
Sumber: Bloomberg terakhir.		
jang, Pefindo25 belum *Data RTI
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TINS Menargetkan Beban Keuangan Tahun Ini Turun Hingga Rp 400 Miliar
JAKARTA. PT Timah Tbk
(TINS) masih berupaya keluar
dari jerat kerugian. Salah satu
caranya ialah dengan menurunkan beban bunga utang.
Direktur Keuangan TINS
Wibisono menargetkan, tahun
ini beban keuangan TINS bisa
turun Rp 300 miliar-Rp 400
miliar. "Tahun ini kami berusaha semaksimal mungkin
untuk mengurangi pinjaman
kami," ujarnya kepada KONTAN, Senin (15/3).
Pinjaman yang akan diluna-

si terutama ialah utang kredit
modal kerja (KMK). Menurut
Wibisono, upaya mengurangi
mengurangi beban bunga sudah dilakukan sejak tahun
2020 lalu. Beban bunga TINS
tahun lalu pun turun dari sekitar Rp 700 miliar menjadi
Rp 600 miliar.
Wibisono optimistis, dengan
penurunan beban utang, TINS
dapat mencatatkan laba bersih. "Apalagi kerugian yang
kami bukukan lebih disebabkan implementasi PSAK 71,"

jelas dia. Sayangnya, Wibisono masih enggan membeberkan proyeksi laba bersih TINS
tahun ini.
Sepanjang tahun lalu, TINS
membukukan rugi bersih sebesar Rp 340,59 miliar. Kerugian ini menyusut 44,28% dibandingkan posisi tahun 2019,
dengan total kerugian sebesar
Rp 611,28 miliar.
Penyusutan kerugian ini lebih disebabkan turunnya sejumlah pos beban. Pasalnya,
pendapatan TINS di tahun

2020 masih turun 21,33% yoy
menjadi Rp 15,21 triliun.
TINS berharap tahun ini
dapat menjual timah minimal
31.000 ton. Sementara volume
produksi bijih timah diharapkan mencapai 30.000 ton dan
produksi logam 34.000 ton.
TINS juga tetap mendorong
penjualan ekspor yang sempat
tertekan pandemi Covid-19.
Penjualan ekspor TINS dilakukan ke tiga benua, yaitu
Asia, Eropa dan Amerika.
Penjualan ke pasar Asia

menjadi kontributor penjualan utama dengan porsi 68%.
Lalu, penjualan ke Eropa berkontribusi 16% terhadap pendapatan dan penjualan ke
Amerika sebesar 14%.
Kendati pendapatan ekspor
turun, penjualan TINS di dalam negeri masih bisa tumbuh
tipis 1,92% menjadi sebesar
Rp 951,35 miliar. Wibisono
menjelaskan, peningkatan
tersebut didorong hilirisasi
produk timah logam.
"Penjualan domestik dido-

rong dari anak usaha kami,
Timah Industri, yang menjual
dalam bentuk solder," ujar
Wibisono.
Tahun ini, TINS juga tengah
mengejar target pengembangan konstruksi smelter Ausmelt. Konstruksi proyek ini
telah mencapai 44% dan diharapkan selesai pada akhir tahun ini. Dengan beroperasinya
smelter tersebut, TINS berharap dapat meningkatkan kapasitas produksi menjadi
70.000 ton hingga 80.000 ton

per tahun.
Tahun ini TINS menganggarkan belanja modal atawa
capital expenditure (capex)
sebesar Rp 1,95 triliun. Dari
dana tersebut, sekitar 94%
dialokasikan untuk biaya investasi dan 6% untuk entitas
anak usaha.
Pada penutupan perdagangan bursa, Senin (15/3), saham
TINS turun 6,86% menjadi
Rp 1.900 per saham.
Sugeng Adji Soenarso

