
HP KEYCALLS

HP ANALYTICS

17 October 2022



IHSG
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IHSG berpotensi melanjutkan penurunan ke area support Lower Channel @ 6770-6736.
Resistance tedekat ada di MA20 @ 7058.

Support 6770-6736; Resistance 7058



BTPS 2730

Technical:
• Trend: Sideways,
• Pattern: Triangle (putih); Indicator: MA20 & MA50
• Potential: BTPS berhasil ditutup di atas Support kuat @

2690 dan berpotensi melanjutkan penguatan menuju
Resistance Previous High di sekitar 2860. Target
selanjutnya adalah Upper Channel putih @ 2950-2960.

• Advice : Buy. Entry Level: 2720-2740
• Target : 2860, 2950-2960; Stoploss : 2670
• Upside/Downside potential : +4.7% s/d 8.1% / -3.1%

Fundamental & News:
• BTPS mencatatkan laba bersih sebesar Rp 865 miliar atau tumbuh

11% YoY, sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan sebesar Rp11,1
triliun atau tumbuh 11% YoY. BTPS berencana menaikkan rasio
pembayaran dividen tahun depan sejalan dengan rasio keuangan
perseroan yang semakin menguat, maksimal 40% dari laba FY22 akan
dibagikan sebagai dividen.

• BTPS tetap fokus pada pembiayaan segmen ultra mikro di seluruh
wilayah Indonesia, salah satunya di Pekanbaru, Riau. Selain itu, BTPS
juga tengah focus memberdayakan perempuan sebagai nasabah
prioritas.

• Dikutip dari RTI, pada harga 2730 saham BTPS diperdagangkan pada
valuasi 12.28x P/E ratio dan 2.81x P/BV ratio
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WIKA 935

Fundamental & News:
• WIKA tengah mengikuti tender beberapa proyek untuk

pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai total Rp
9 triliun. Sebelumnya, WIKA telah mengantongi total kontrak di
proyek IKN sebesar Rp 1,1 triliun. Ke depan, WIKA akan
mengantisipasi proyek penugasan Pemerintah, baik yang
bersifat Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
maupun proyek dengan kontrak Capital Protected Fund (CPF).
Sebab, saat ini WIKA sedang menyeleksi proyek-proyek yang
mempunyai kemampuan bayar yang baik.

• Dikutip dari RTI, pada harga 935 saham WIKA diperdagangkan
pada valuasi 0.64x P/BV.

Technical:
• Trend: Sideways
• Pattern: Parallel Channel (putih); Indicator: MA10 &

MA20
• Potential: WIKA sedang berada di area Support Parallel

Channel putih dan berhasil ditutup di atas MA10 @ 930.
WIKA berpotensi untuk melanjutkan perjalanan ke utara
menuju Resistance Previous High di sekitaran 1005-1010

• Advice : Buy. Entry Level: 930-940
• Target : 1005-1010. Stoploss : 905
• Upside/Downside potential : +7.5% / -3.2%
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Disclaimer

Kami menyatakan bahwa seluruh pendapat/pandangan yang dinyatakan dalam dokumen ini secara akurat merefleksikan pandangan pribadi kami tentang sekuritas yang

bersangkutan dan tidak ada bagian dari kompensasi kami yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan rekomendasi atau pandangan yang telah

dinyatakan tersebut.

Semua informasi, perangkat dan materi dalam riset ini disajikan sebagai informasi dan tidak diartikan sebagai tawaran atau ajakan untuk menjual, membeli atau memesan

efek dan/atau instrumen keuangan lainnya. Nasabah diharap melakukan penilaian sendiri secara independen atas informasi yang terdapat dalam materi riset ini, dengan

mempertimbangkan tujuan investasi, kondisi dan kebutuhan keuangan masing-masing. Nasabah harap berkonsultasi dengan profesional dalam hal hukum, bisnis, keuangan

dan implikasi lainnya sebelum melakukan transaksi-transaksi sebagaimana termaktub dalam materi riset ini.

Ringkasan/harga/kutipan/statistik sebagaimana dimaksud dalam materi riset ini diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap dapat diandalkan, namun demikian Henan

Putihrai (HP) tidak menjamin dan mewakili, baik tersurat maupun tersirat, mengenai akurasi, kecukupan, kehandalan atau kewajaran informasi tersebut dan pendapat yang

terkandung dalam materi ini dan karenanya HP tidak bertanggung jawab dalam hal apapun atas setiap konsekuensi (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian langsung,

tidak langsung atau konsekuensial, kehilangan keuntungan dan kerugian) dari pemanfaatan informasi yang terdapat dalam materi ini dan membebaskan HP dari segala

tuntutan atau upaya hukum apapun yang diakibatkannya.

Kinerja masa lalu tidak dapat diartikan sebagai indikasi atau jaminan atas kinerja masa yang akan datang, dan tidak ada representasi atau jaminan, baik yang tersurat

maupun tersirat, yang dibuat sehubungan dengan kinerja masa yang akan datang. Informasi, pendapat, dan perkiraan yang terdapat dalam materi ini mencerminkan

pendapat pada saat dipublikasikan oleh HP dan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.


