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Membentuk falling window pattern dengan doji, IHSG kembali ke dalam pennant pattern dan
konfirmasikan failed breakout ke atas. Price action masih berpotensi mengalami bearish
sentiment ke support terdekat @ 6624 kemudian ke support selanjutnya @ 6500.

Support 6690/6624/6450 ; Resistance 6888.
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Fundamental & News:
• PT Aneka Tambang (ANTM) di 9M22 mencatatkan penjualan sebesar Rp33,68

triliun. Melonjak 27,22% dari periode yang sama tahun lalu Rp26,47
triliun. Disusul laba bersih sebesar Rp2,62 triliun, melonjak 53,57% dari
periode sama tahun lalu Rp1,71 triliun.

• PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menjadi bagian dari indeks environmental,
social and corporate governance (ESG) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Saham
emiten tambang logam ini tercatat menjadi bagian Indeks SRI-KEHATI, ESG
Sector Leaders IDX KEHATI dan Indeks ESG Quality 45 IDX KEHATI di BEI untuk
periode perdagangan Desember 2022 sampai dengan Maret 2023. Dalam
aspek pengelolaan lingkungan, ANTM berkomitmen menjalankan
penggunaan energi baru terbarukan di beberapa elemen operasional, serta
melakukan upaya dekarbonisasi.

• Dikutip dari RTI, ANTM diperdagangkan pada valuasi 2.13x P/BV
dibandingkan 6.25x P/BV MDKA.

Technical:
• Trend(major): Sideways;
• Potential: ANTM baru-baru ini rebound dari support @1910

setelah mengalami bearish price reversal dari 0.61 FB ratio
resistance @ 2,080. Karena sudah break out ke bawah 0.5 FB
ratio support @ 2,020. Karena price action berpotensi
melanjutkan bearish sentiment, entry level di 0.38 FB ratio
support @ 1,960. Stoploss di 0.24 FB ratio support @ 1,880

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 1,960
• Target : 2,080. Stoploss : 1,880
• Upside/Downside potential : + 6.12 / - 4.08%
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Technical:
• Trend:Downtrend;
• Potential: ENRG mengalami downtrend downtrend price reversal

setelah failed breakout ke atas major resistance @ 400. Price action
baru-baru ini fill falling window pattern yang dibentuk di 2017, tapi
belum balik ke level sebelum bearish price shock. ENRG mencapai
support @ 300 setelah turun dari trendline resistance @ 330. Entry
level di support selanjutnya @ 254. Target Price di minor resistance @
278. Stoploss di 242.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 254
• Target : 278;  Stoploss : 242
• Upside/Downside potential : + 9.48 / - 4.74%

Fundamental & News:
• ENRG di 9M22 mencatat penjualan USD344 juta, naik 17% dari

periode sama tahun lalu USD295 juta, laba bersih melonjak USD44
juta, (138%) dari periode yang sama di tahun lalu sebesar USD18 juta.
Peningkatan penjualan dan Laba bersih tersebut ditopang oleh
peningkatan produksi, dan harga jual minyak dan gas.

• Perseroan berkomitmen menambah nilai bagi para pemegang saham,
dan berencana untuk memproduksikan aset-aset migas yang baru
diakuisisi dalam jangka pendek, dengan menargetkan kenaikan
produksi minyak dan gas (produksi migas) hingga 15% di 2023. Adapun
produksi minyak hingga September 2022 tercatat sebesar 5.148
BOEPD, sisanya 34.089 BOEPD merupakan jumlah produksi gas.

• Dikutip dari RTI, ENRG diperdagangkan pada 0.85x P/BV dibandingkan
2.52x P/BV RAJA.
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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.


