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RRG

Leading Sectors IDXFIN, IDXPROP, IDXENER;

Lagging Sectors IDXTRANS, IDXNCYC, IDXTECH;
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IHSG

Dengan membentuk bearish marubozu candle setelah bullish marubozu candle, IHSG saat ini
berpotensi melanjutkan turun ke sideways channel pattern support @ 6965. Sideways trend saat
ini dibentuk setelah price action rebound dari long-term uptrend channel support @ 6813.

Support 6965 ; Resistance 7115.
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AMRT 2950

Fundamental & News:
• Perseroan membukukan laba bersih di Kuartal III-2022 sebesar Rp 1,8 Triliun

tumbuh 58,2% YoY. Pertumbuhan laba bersih tersebut didorong oleh
kenaikan penjualan segmen makanan dan minuman yang tumbuh 16,9% YoY
dan penjualan segmen non-makanan yang tumbuh 8,8 YoY.

• AMRT menyiapkan belanja modal atau capex sebesar Rp3,5 Triliun untuk
ekspansi bisnis di luar Pulau Jawa yang berasal dari kas internal. Corporate
Communication AMRT mengatakan, dana capex tersebut nantinya akan
dialokasikan untuk memperpanjang sewa gerai dan pembukaan gerai baru
serta pergudangan. Terkait penambahan gerai baru, AMRT menargetkan
penambahan 800 - 1000 gerai baru di tahun 2023. Melihat ekspansi tersebut,
AMRT optimistis kinerja Perseroan mampu tumbuh hingga 10% dibandingkan
tahun sebelumnya.

• Dikutip dari RTI, AMRT diperdagangkan pada 1.27xP/SR dibandingkan
1.53xP/SR HERO.

Technical:
• Trend: Uptrend;
• Pattern: Uptrend channel,
• Indicator: MA10(biru)&MA20(merah)
• Potential: AMRT baru-baru ini membentuk failed breakout dari

uptrend channel resistance @ 3000-3070 setelah rebound dari
MA10(biru) @ 2800. Entry level di uptrend channel support @
2800. Stoploss di minor support @ 2700.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 2800
• Target : 3070. Stoploss : 2700
• Upside/Downside potential : + 9.64 / - 3.57%
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TPIA 2380

Technical:
• Trend(minor): Uptrend;
• Potential: TPIA baru-baru ini breakout dari resistance 0.38 FB ratio @

2340 setelah rebound dari trendline support @ 2280-2290. Price action
saat ini mengalami uptrend dan membentuk dragonfly candle pattern.
Entry level di 0.5 FB ratio @ 2420. TP di 0.79 FB ratio resistance @
2630.

• Advice : Buy On Break. Entry Level: 2420
• Target : 2630;  Stoploss : 2340
• Upside/Downside potential : +8.68 / -3.31%

Fundamental & News:
• TPIA membukukan pendapatan di 9M22 sebesar US$1,97 miliar, naik

4% YoY dibandingkan dengan periode sebelumnya US$1,88 miliar.
• Investor Relations TPIA, Asri Harry Tamin mengatakan, TPIA tertarik

untuk menerbitkan 3 surat utang atau Obligasi senilai Rp 6 Triliun.
Obligasi yang diterbitkan TPIA terdiri dari tiga seri yaitu Obligasi Seri A
dengan nominal Rp1,42 triliun, Seri B dengan nominal Rp347 miliar
dan Seri C yang akan ditawarkan sebesar Rp226,55 miliar.

• Dikutip dari bloomberg, TPIA diperdagangkan pada 107.77x valuasi di
bawah average 3 tahun (166.14x).
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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.


