
TOP GAINERS: Saham Mitrabahtera (MBSS) Sentuh Auto Rejection Atas 
 

 
Bisnis.com, JAKARTA – PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. membukukan penguatan harga 
saham paling signifikan pada perdagangan hari ini, Selasa (24/7/2018). 
Harga saham emiten bersandi MBSS tersebut memimpin penguatan saham (top gainers) 
setelah ditutup menguat 25% atau 145 poin ke level Rp725 per lembar saham, sekaligus menyentuh batas atas penghentian perdagangan saham otomatis atau auto rejection atas. 
Berdasarkan aturan BEI Nomor Kep-00113/BEI/12-2016 perihal Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, untuk saham di kisaran harga Rp200-Rp5.000, akan 
dikenai auto rejection jika batasannya adalah turun atau naik sebesar 25% dan lebih. 
Mengekor penguatan saham MBSS adalah saham PT Tira Austenite Tbk. (TIRA) yang ditutup 
menguat 22,22% atau 30 poin di posisi Rp165 per lembar saham. 
Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil ditutup menguat hari ini, 
melanjutkan reli di hari perdagangan ketiga berturut-turut. 
IHSG ditutup di zona hijau dengan penguatan 0,27% atau 16,05 poin ke level 5.931,84. Pagi 
tadi, indeks dibuka di zona hijau dengan kenaikan 0,31% atau 18,61 poin ke level 5.934,41. 
Adapun pada perdagangan kemarin, IHSG ditutup menguat 0,73% atau 43,01 poin kelevel 5.915,80. 



Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak pada kisaran 5.925,05 - 5.945,85. Dari 597 saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sebanyak 203 saham menguat, 155 
saham melemah, dan 239 saham stagnan. 
Berdasarkan data Bloomberg, lima dari sembilan indeks sektoral IHSG berakhir di zona hijau 
dengan dorongan utama dari sektor industri dasar yang menguat 1,23%, disusul sektor properti yang naik 0,64%. 
Adapun empas sektor lainnya melemah dan menahan penguatan IHSG lebih lanjut, didorong oleh sektor pertanian yang turun 0,4%. 
Saham apa saja yang menjadi top gainers dalam perdagangan Bursa Efek Indonesia hari ini? Berikut rinciannya: 

Kode            Harga (Rp) (%) 

MBSS 725 +25 

TIRA 165 +22,22 

PTRO 1.735 +15,67 

JAWA 195 +14,71 

WICO 540 +12,97 
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