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Bisnis Mulai Ngebul, Tapi Masih Tipis
Mengukur prospek kinerja PT HM Sampoerna Tbk sepanjang tahun ini seiring kinerja di kuartal satu yang masih melambat

JAKARTA. PT HM Sampoerna 
Tbk (HMSP) membukukan 
penurunan kinerja di kuartal 
pertama tahun ini. Emiten ro-
kok ini membukukan penuru-
nan pendapatan 4,4% menjadi 
Rp 23,35 triliun. Sementara, 
laba bersih anjlok 22,1% men-
jadi Rp 2,6 triliun.

Analis Ciptadana Sekuritas 
Muhammad Fariz dalam riset  
per 29 April menuliskan, reali-
sasi top line HMSP setara de-
ngan 27,9% proyeksi Ciptada-
na. Sementara bottom line 
HMSP justru berada di atas 
proyeksi Ciptadana dan kon-
sensus, yakni masing-masing 
memenuhi 41% dan 33% pro-
yeksi tahun ini. 

Penyesuaian average sel-

ling price (ASP) pada sigaret 
kretek mesin 2,5% di kuartal I 
lalu lebih cepat dari perkira-
an. "Sementara ASP segmen 
lainnya stagnan," tulis Fariz.

Kepala Riset Henan Putihrai 
Sekuritas Robertus Yanuar 
Hardy menilai, sepanjang 
kuartal satu lalu, sektor rokok 
memang masih tertekan. Dari 
kinerja HMSP terlihat bahwa 
emiten kesulitan meningkat-
kan profi tabilitas.

Robertus menyebut, pem-
berlakukan kenaikan tarif cu-
kai rokok masih jadi peng-
hambat kinerja HMSP kuartal 
satu lalu. Ia meyakini senti-
men tersebut akan menekan 
kinerja HMSP hingga akhir 
tahun nanti.

Analis Samuel Sekuritas 
Yosua Zisokhi menuliskan 
dalam risetnya, perbedaan 

cukai antara SKM golongan I 
dan IIA melebar menjadi 
61,7% dari sebelumnya 57,4%. 
Sehingga, HMSP akan lebih 
sulit memperbaiki margin tan-
pa kehilangan pangsa pasar. 

Yosua memperkirakan, vo-
lume penjualan HMSP berpo-
tensi turun 3% yoy tahun ini. 
Sementara, gross profi t mar-

gin HMSP berpotensi turun 
174 bps yoy menjadi 18,6%.

Beban cukai bisa naik 12,8%. 
Sedangkan net profi t margin 
berkurang 66 bps yoy menjadi 
8,6%, terendah dalam lima ta-
hun terakhir.

Tapi, tiga tahun terakhir 
HMSP selalu membagi 100% 
laba bersih sebagai dividen. 
"Dengan kebutuhan belanja 
modal yang relatif stabil, kami 
memperkirakan HMSP mem-
berlakukan kebijakan yang 
sama tahun ini," kata Yosua. 

Laba bersih HMSP di 2020 
memang turun 37,5% yoy. Tapi 
proyeksi yield dividen bisa 
mencapai 5%. 

Kinerja tertekan
Di akhir tahun, Fariz mem-

prediksi pendapatan HMSP 
mencapai Rp 94,63 triliun, de-
ngan laba bersih Rp 9,72 trili-
un. Kendati demikian, dia 
melihat HMSP masih berpo-
tensi tertekan kenaikan cukai 
sejak Februari. 

Fariz memasang rekomen-
dasi jual bagi HMSP. Ia mema-
tok target harga saham ini 
menjadi Rp 1.100 per saham. 

Robertus dan Yosua juga 

merekomendasikan jual 
HMSP. Target harga dari Ro-

bertus Rp 1.100 dan target 
harga dari Yosua Rp 1.140. 

Kemarin, harga HMSP ditutup 
di Rp 1.305 per saham.   ■

Hikma Dirgantara

Cukai yang masih 
naik membuat 
margin HMSP 
masih akan 
tertekan. 

■SAHAM ■REKSADANA ■VALUTA

Masyarakat harus tetap membuat prioritas 
pengeluaran buat hari raya.
Agustina Fitria, 
Financial Planner OneShildt

Prediksi Rupiah

Tertekan 
Kasus 

Korona
JAKARTA. Analis menilai 
kurs rupiah masih sulit 
menguat. Padahal, ada 
beberapa sentimen positif 
yang melingkupi mata 
uang Garuda ini.

Pertama, The Fed me-
nyatakan akan mengu-
rangi dukungan di pasar 
keuangan. Kedua, data-
data ekonomi sejumlah 
negara positif. "Sejatinya 
data manufaktur Eropa, 
AS bahkan Inggris me-
nunjukkan ekspansi," 
kata Nanang Wahyudin, 
Research and Education 
Coordinator Valbury Asia 
Futures, kemarin.

Tapi, perkembangan 
kasus Covid-19 di sejum-
lah negara menimbulkan 
kekhawatiran pemulihan 
ekonomi global akan ber-
jalan lambat. "Adanya pe-
ningkatan kasus Covid-19 
di beberapa negara, yang 
masih meninggi, jadi sen-
timen negatif," kata Reny 
Eka Putri, Analis Pasar 
Uang Bank Mandiri.

Hari ini (4/5), Nanang 
memperkirakan, kurs ru-
piah akan bergerak antara 
Rp 14.380-Rp 14.510 per 
dollar AS. Sedangkan me-
nurut perhitungan Reny, 
rupiah akan melemah ti-
pis dan bergerak antara 
Rp 14.430-Rp 14.495 per 
dollar AS.

Senin (3/5), kurs spot 
rupiah melemah tipis 
0,03% menjadi Rp 14.450 
per dollar AS. Sedangkan 
kurs referensi JISDOR 
melemah 0,1% menjadi 
Rp 14.467 per dollar AS.

Achmad Nurjaman Jatnika

Rekomendasi                     Anggota Indeks KOMPAS 100

KETERANGAN: Target harga merupakan target harga tertinggi suatu saham berdasarkan perhitungan para analis.

Adi Sarana Armada (ASSA)
Pergerakan saham ASSA membentuk 
three black crows pattern. Indikator 
MACD dan stochastic bergerak 
menurun. Sedangkan RSI melemah 
namun volume perdagangan menurun. 
Indikator MA20 bergerak area rebound.

Rekomendasi : Spekulative buy 
Support : Rp 2.070
Resistance : Rp 2.200

Achmad Yaki
BCA Sekuritas

BTPN Syariah (BTPS)
Saat ini, pergerakan saham BTPS berada 
dalam uptrend channel dengan candle 
membentuk white dan menunjukkan 
potensi kenaikan lanjutan. Indikator 
stochastic bergerak downtrend. MACD 
dalam histogram positif.

Rekomendasi : Buy 
Support : Rp 3.200
Resistance : Rp 3.870

Dimas Wahyu Putra
NH Korindo Sekuritas

Japfa Comfeed Indonesia (JPFA)
Pola pergerakan candlestick saham JPFA 
membentuk hanging man. Ini mengindi-
kasikan bearish dan RSI dalam tren 
menurun. Sedangkan stochastic 
menunjukkan kondisi jenuh beli, 
sehingga membuka peluang koreksi.

Rekomendasi : Hold 
Support : Rp 2.000
Resistance : Rp 2.150

William Hartanto
Panin Sekuritas

Kinerja PT HM Sampoerna Tbk
(dalam miliar rupiah, kecuali laba bersih per saham)

 Per 31/03/2020 Per 31/03/2021
Total Aset 63.299,95 45.919,59
Total Kewajiban 24.232,44 13.071,78
Total Ekuitas 39.067,52 32.847,81

Pendapatan 23.688,76 23.558,05
Laba Kotor 5.867,55 5.037,34
Laba Usaha 3.952,25 3.158,33
Laba Bersih 3.321,65 2.586,28
Laba Bersih per Saham 29 22

Margin Laba Kotor (%) 24,64 19,44
Margin Laba Usaha (%) 16,14 10,41
Margin Laba Bersih (%) 12,99 8,50
ROA (%) 21,73 17,09
ROE (%) 35,21 23,89

Sumber: RTI

CPO (MDEX)

945,95 989,21

4,57%
Pengiriman Juli 2021

Bursa Derivatif Malaysia (MDEX)
(Dollar AS per ton)

Sumber: Logam Mulia, Bloomberg Pukul : 18.20 WIB 
Keterangan: *Harga periode 29/4/2021–30/4/2021

Minyak Mentah

63,58 63,63

0,08%
Pengiriman Juni 2021

Minyak WTI di Bursa NYMEX-AS
(Dollar AS per barel)

Harga Komoditas Harian
(30/4/2021-3/5/2021)

Batubara*
90,00 90,75

0,83%
Pengiriman Juni 2021

Batubara Newcastle di Bursa ICE
(Dollar AS per ton)

Emas Berjangka
1.767,70 1.778,00

0,58%
Pengiriman Juni 2021

Divisi Comex Bursa NYMEX-AS
(Dollar AS per ons troi)

Emas Batangan
922.000 921.000 

-0,11%
Divisi Logam Mulia-PT Antam Tbk

Emas batangan seberat 1 gram
(Rupiah per gram)

CPO (ICDX)

13.880 14.495

4,43%
Pengiriman Juli 2021

Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia
(ICDX) (Rupiah per Kilogram)

KINERJA REKSADANA■

Reksadana Pendapatan Tetap 
Cetak Kinerja Terbaik di April
JAKARTA. Kondisi pasar ke-
uangan di April membaik bila 
dibandingkan Maret. Ini mem-
buat kinerja rata-rata reksada-
na juga membaik. Reksadana 
pendapatan tetap mencetak 
kinerja paling unggul di antara 
jenis reksadana lain. 

Infovesta Utama mencatat, 
return rata-rata reksadana 
pendapatan tetap di April. se-
bagaiman tercermin dari per-
gerakan Infovesta 90 Fixed 
Income Fund Index, mencapai 
1,41% . Sementara imbal hasil 
rata-rata reksadana pasar 
uang sebesar 0,24%, sesuai 
pergerakan Infovesta 90 Mo-
ney Market Fund Index.

Imbal hasil rata-rata kinerja 
reksadana campuran, yang 
tergambar dari pergerakan 
Infovesta 90 Balanced Fund 
Index, masih turun 0,74%. Im-
bal hasil rata-rata reksadana 

saham tercatat turun 2,44% 
secara bulanan, sebagaimana 
terlihat dari pergerakan ter-
cermin dari Infovesta 90 Equ-
ity Fund Index. 

Head of Investment Re-
search Infovesta Utama Wa-
wan Hendrayana mengatakan, 
selama April memang terjadi 
perbaikan di pasar obligasi. 
Tercatat, Infovesta Govern-
ment Bond Index, yang meni-
lai kinerja obligasi pemerin-
tah, naik signifi kan 1,26% se-
cara bulanan. 

Kinerja obligasi korporasi, 
yang tercermin melalui Info-
vesta Corporate Bond Index, 
naik 0,49% secara bulanan.
Pasar obligasi kembali positif 
lantaran yield US Treasury 
kembali stabil dan cenderung 
turun dari 1,7% ke 1,5%.

Performa Indeks Harga Sa-
ham Gabungan (IHSG) sejati-

nya sempat membaik. Tapi, 
IHSG akhirnya hanya naik tipis 
0,17% secara bulanan. Alhasil, 
performa rata-rata reksadana 
saham juga masih memble. 

Wawan mengamati kinerja 
rekadana saham menurun ka-
rena investor asing masih ba-
nyak melepas aset saham big 
caps. Selain itu, kinerja reka-
dana saham belum melaju 
kencang karena tertahan sen-
timen pelarangan mudik.

"Ekspektasi penurunan per-
tumbuhan ekonomi dan pela-
rangan mudik membuat pela-
ku pasar yang tadinya berha-
rap pasar saham akan pulih, 
jadi meleset," kata Wawan.

Wawan menilai reksadana 
pendapatan tetap berpotensi 
mencetak kinerja unggul ta-
hun ini.

Danielisa Putriadita
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Jangan Habiskan THR, Sisakan 
Sebagian Dana untuk Investasi

DANA yang diperlukan untuk 
memenuhi berbagai kebutuh-
an di lebaran tahun ini 
mungkin masih tidak akan 
sebesar kebutuhan dana 
sebelum pandemi. Apalagi, 
masyarakat masih belum 
boleh mudik. Jadi, dana yang 
biasanya dialokasikan untuk 
mudik bisa dialihkan buat 
menambah pundi-pundi 
tabungan maupun investasi.

Meski pengeluaran di lebar-
an tahun ini kemungkinan 
berkurang, Financial 
Planner OneShildt Agustina 
Fitria menyarankan masyara-
kat tetap membuat prioritas 
pengeluaran buat hari raya. 
Pertama, alokasikan dana 
untuk memberi THR kepada 
asisten rumah tangga 
maupun satpam di lingkung-
an tempat tinggal. 

Kedua, jangan lupa 
alokasikan dana untuk 
memberi uang pada orangtua 

maupun keluarga. "Karena 
tidak mudik biasanya dana 
dialihkan untuk pengeluaran 
lain, seperti memberi 
bingkisan atau uang," kata 
Agustina, Jumat (30/4). 
Ketiga, jangan lupa alokasi-
kan dana THR untuk keperlu-
an membayar zakat. 

Keempat, siapkan dana 
untuk membeli makanan atau 
bahan-bahan makanan yang 
akan dimasak di hari Lebar-
an. "Bagaimanapun, meski 
tidak mudik, saat hari raya 
setiap keluarga biasanya 
akan menyiapkan makanan 
spesial," kata Agustina. 

Bila dana bonus lebaran 
masih tersisa, Agustina 
menyarankan kelebihan dana 
THR bisa dialokasikan untuk 
menambah simpanan dana 
darurat. Ini demi mengantisi-
pasi pandemi yang belum 
kunjung selesai. 

Bila dana darurat sudah 
terpenuhi dengan maksimal, 
sisa uang THR bisa dialihkan 
untuk melunasi cicilan 
konsumtif. Tujuannya, agar 
beban keuangan ke depan 
juga semakin ringan. Apalagi, 
bagi masyarakat yang selama 
pandemi keuangannya 
terganggu, sehingga kesulitan 
melakukan pembayaran 
cicilan karena pemasukan 
yang menurun. 

Jika masih ada sisa, THR 
baiknya dimasukkan dalam 
instrumen investasi. Investor 
agresif dan memiliki tujuan 
investasi jangka panjang bisa 
memilih instrumen saham 
maupun aset kripto yang saat 
ini sedang digandrungi 
masyarakat. 

Agustina mengingatkan 
bila investor ingin coba berin-
vestas di aset kripto, maka 
baiknya mereka memahami 
betul pasar kripto sebelum 

membeli. "Memang saat ini 
kinerja aset kripto tinggi, 
tetapi bagaimanapun 
investasi yang baik adalah 
investasi yang kita pahami, 
karena tidak selamanya aset 
kripto selalu naik," kata 
Agustina.

Saran tambahan dari 
Agustina, investor aset kripto 
baiknya sudah lebih dulu 
memiliki keuangan yang kuat 
seperti memiliki dana 
darurat, arus kas lancar dan 
memiliki investasi lain yang 
lebih stabil seperti di pasar 
obligasi. Tentunya, gunakan 
uang dingin dalam investasi 
aset kripto. 

Sementara, bagi investor 
yang memiliki tujuan 
investasi jangka pendek, 
baiknya memasukkan 
kelebihan dana THR ke 
reksadana pasar uang atau 
reksadana pendapatan tetap, 
mengingat belum adanya 
penerbitan obligasi ritel baru. 

Sementara bagi investor 
yang menyukai investasi riil, 
bisa berinvestasi di emas. 
Namun, Agustina mengingat-
kan investasi emas baiknya 
untuk tujuan investasi di atas 
tiga tahun. 

Senada, Head of Invest-
ment Research Infovesta 
Utama Wawan Hendrayana 
juga menyarankan kelebihan 
uang THR bisa diparkirkan di 
reksadana pasar uang untuk 
jangka pendek. Wawan 
memprediksi imbal hasil 
reksadana pasar uang 
berkisar 2%-4% hingga akhir 
tahun. Kelebihan reksadana 
pasar uang adalah dana 
investasi dipastikan likuid.

Reksadana pendapatan 
tetap dan reksadana saham 
juga bisa menjadi pilihan. 
Namun, sesuaikan dengan 
durasi tujuan investasi. ■

Pemerintah kembali 
melarang mudik 
pada lebaran 

tahun ini akibat pandemi 
Covid-19. Meski begitu, 
masyarakat yang bekerja 
sebagai karyawan tetap 
mendapat Tunjangan 
Hari Raya (THR). Dengan 
asumsi kebutuhan dana 
turun akibat pembatasan 
aktivitas, masyarakat 
bisa mengalokasikan 
dana untuk investasi.

Danielisa Putriadita

Kiat Mengelola Dana THR
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