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Menjelang akhir tahun 2019, maka MNCS kali ini menerbitkan Special Report Windows Dressing, yang

menggunakan analisa teknikal Elliott Wave untuk memetakan beberapa saham pilihan kami yang berpotensi

mengalami event Windows Dressing ataupun uptrend hingga awal tahun 2020. Pada report ini kami menambahkan

satu indikator Bull/Bear Probabilty untuk melihat probabilitas yang terjadi baik pada IHSG maupun saham-saham

pilihan MNCS.

Stock Target Price

Bull/Bear 

Probability in 

December

Bull/Bear 

Probability in 

January

Summary

BBNI 7,900-8,300 100% Bull
83% Bull

17% Bear

Pergerakan BBNI kami perkirakan saat ini sedang berada pada awal wave [iii] 

dari wave C. Hal ini berarti BBNI masih berpotensi untuk melanjutkan

penguatannya dalam jangka pendek .

TLKM 4,000 100% Bull
50% Bull

50% Bear

Pergerakan TLKM saat ini, kami perkirakan sedang berada di wave c dari wave 

(iii), dimana penguatan TLKM saat ini sifatnya hanya sementara. 

INDF 8,350-8,650
83% Bull

17% Bear

83% Bull

17% Bear

Posisi INDF saat ini diperkirakan sedang berada pada awal wave [iii] dari wave 

5, dimana INDF masih berpotensi untuk bergerak menguat, selama tidak

kembali terkoreksi menembus area 7,275. 

PGAS 2,150-2,300 100% Bull
66% Bull

34% Bear

PGAS sedang berada pada awal dari wave (c) dari wave [b], dimana 

pergerakan PGAS akan menguat dalam jangka pendek ke area 2,080 hingga 

2,150. 

UNVR
46,000-

51,000

83% Bull

17% Bear

66% Bull

34% Bear

Posisi UNVR saat ini kami perkirakan sedang berada pada awal wave C dari 

wave (B), dengan catatan, UNVR tidak kembali terkoreksi di bawah 41,000. 

CPIN 7,350-8,500
50% Bull

50% Bear
100% Bull

Pergerakan CPIN saat ini kami perkirakan sedang berada pada awal wave (c) 

dari wave [c] dari wave B, dimana CPIN masih berpotensi untuk melanjutkan 

penguatannya. 

HMSP 2,140-2,550
66% Bull

34% Bear

83% Bull

17% Bear

Selama tidak terkoreksi kembali dan menembus area 1,900, maka kami 

memperkirakan HMSP sudah menyelesaikan wave (v) dari wave 5 dari wave 

(C) dari wave [A]. Dimana saat ini HMSP diperkirakan sedang membentuk 

awal dari wave [B]. 
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JCI

5,870

6,180

6,450
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JCI

Probabilitas Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec

Bull 83% 66% 83% 34% 50% 50% 83% 66% 34% 66% 34% 100%

Bear 17% 34% 17% 66% 50% 50% 17% 34% 66% 34% 66% -
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JCI

Menjelang akhir tahun 2019, pergerakan IHSG kami perkirakan sedang berada pada wave (b)

dari wave [y] dari wave Y dari wave (E) dari wave 5 dalam pola triangle. Dimana IHSG kami

perkirakan masih berpotensi menguat dalam jangka pendek, sebelum terkoreksi kembali

untuk mengkonfirmasi wave 4 dengan target koreksi berada pada 5,870-5,920

Kami juga memberikan skenario alternatif berwarna merah, dimana apabila IHSG mampu

menguat menembus 6,168, maka diperkirakan wave 4 sudah terkonfirmasi selesai, dan IHSG

sedang membentuk awal wave 5.

Pada IHSG Heat Map dan Bull/Bear Probability yang kami olah, dalam rentang waktu 5 tahun,

pola IHSG akan selalu menguat pada pertengahan bulan Desember hingga bulan Maret tahun

berikutnya. Hal tersebut dimungkinkan dengan adanya efek Windows Dressing yang terjadi.
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BBNI

8,300

7,900
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BBNI

Pergerakan BBNI kami perkirakan saat ini sedang berada pada awal

wave [iii] dari wave C. Hal ini berarti BBNI masih berpotensi untuk

melanjutkan penguatannya dalam jangka pendek dengan target

terdekat berada pada area 7,900-8,300.

Apabila dilihat melalui Bull/Bear Probabilty yang telah kami olah,

maka dari bulan Desember hingga Maret adalah momentum

kenaikan BBNI. Dapat diperhatikan pada bulan Desember dan

Februari merupakan probabilitas penguatan BBNI terbesar.
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TLKM

3,650

3,930

4,000
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TLKM

Pergerakan TLKM saat ini, kami perkirakan sedang berada di wave c

dari wave (iii), dimana penguatan TLKM saat ini sifatnya hanya

sementara. Waspadai koreksi TLKM lanjutan untuk mengkonfirmasi

terbentuknya wave c dari wave (iii) pada area 3,750 dan 3,650.

Setelah wave (iii) selesai terbentuk, maka TLKM berpotensi

menguat kembali untuk membentuk wave (iv) dengan area

terdekat 3,900-4,000.

Melalui indikator Bull/Bear Probability, pergerakan

TLKM akan cenderung bergerak positif di bulan

Desember, namun waspadai pada bulan Januari

dimana terdapat probabilitas koreksi TLKM.
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INDF

8,650

8,350
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INDF

Posisi INDF saat ini diperkirakan sedang berada pada awal wave [iii]

dari wave 5, dimana INDF masih berpotensi untuk bergerak

menguat, selama tidak kembali terkoreksi menembus area 7,275.

Adapun target terdekat INDF saat ini berada pada 8,350 dan 8,650.

Menilik Bull/Bear Probability, INDF bergerak positif pada bulan

Desember hingga Februari, sehingga kami memperkirakan INDF

juga akan memiliki imbal hasil positif di tahun ini.
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PGAS

2,080

1,750

2,150

2,300
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PGAS

Saat ini kami perkirakan PGAS sedang berada pada awal dari wave

(c) dari wave [b], dimana pergerakan PGAS akan menguat dalam

jangka pendek ke area 2,080 hingga 2,150. Setelahnya PGAS akan

terkoreksi menuju 1,750 untuk membentuk wave X.

Secara Bull/Bear Probability, pergerakan PGAS pada bulan

Desember hingga Februari mengalami imbal hasil yang positif,

sehingga PGAS dapat menjadi pilihan saham-saham Window

Dressing.
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UNVR

46,000

48,500

51,000



14
14

UNVR

Posisi UNVR saat ini kami perkirakan sedang berada pada awal

wave C dari wave (B), dengan catatan, UNVR tidak kembali

terkoreksi di bawah 41,000. Adapun target penguatan UNVR

diperkirakan terdekat berada pada 46,000.

Melalui Bull/Bear Probability, kami melihat adanya pergerakan

positif untuk UNVR pada akhir tahun, dan diperkirakan dapat

berlanjut hingga bulan Februari tahun depan.
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CPIN

7,350

8,500

7,900



16
16

CPIN

Pergerakan CPIN saat ini kami perkirakan sedang berada pada awal

wave (c) dari wave [c] dari wave B, dimana CPIN masih berpotensi

untuk melanjutkan penguatannya. Adapun target penguatan CPIN

terdekat berada pada area 7,350-8,500.

Meskipun secara Bull/Bear Probability di bulan Desember CPIN

menunjukkan pelemahan, namun kami rekomendasikan untuk

mengakumulasikan CPIN.
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HMSP

2,140

2,360

2,550
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HMSP

Selama tidak terkoreksi kembali dan menembus area 1,900, maka

kami memperkirakan HMSP sudah menyelesaikan wave (v) dari

wave 5 dari wave (C) dari wave [A]. Dimana saat ini HMSP

diperkirakan sedang membentuk awal dari wave [B]. Adapun target

HMSP kami perkirakan berada pada level 2,130, 2,360, dan 2,550.

Secara Bull/Bear Probability selama 5 tahun, imbal hasil HMSP akan

berada bulan Desember hingga Februari, dan HMSP menjadi

pilihan saham MNCS saat ini.
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