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IHSG

IHSG membentuk hammer pattern di tengah Dynamic resistance MA10(biru) @ 7051 dan
Dyanmic support MA20(merah) @ 6979 setelah failed breakout di Moving Average masing-
masing. IHSG berpotensi price reversal upwards untuk breakout dari Dynamic resistance
MA10(biru) ke resistance selanjutnya @ 7098.

Support 6980 / 6814; Resistance 7098 / 7183
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BTPS 3310 

Fundamental & News:
• BTPS melaporkan laba bersih per kuartal III/2022 senilai Rp1,3 triliun, naik

21,1 persen secara tahunan yoy. Capaian ini disokong oleh pendatapan
setelah distribusi bagi hasil yang tumbuh 18,8% yoy menjadi Rp3,7 tn.

• Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank BTPN Syariah
Tbk (BTPS) menetapkan Ongki Wanadjati Dana sebagai dewan komisaris
perseroan efektif per Kamis 13-Oct-2022. Ongki Wanadjati Dana saat ini juga
menjabat sebagai komisaris PT Bank BTPN Tbk (BTPN), yang merupakan
induk perseroan.

• Dikutip dari RTI, BTPS diperdagangkan dengan 1.87% Dividend Yield
dibandingkan 1.32% Dividend Yield BRIS meskipun dividend payout ratio
(DPR) BTPS mencapai 26.87% dibandingkan 17.71% DPR BRIS.

Technical:
• Trend(major): Sideways;
• Pattern: Downtrend channel(putih), Indicator: MA10(biru) &

MA20(merah);
• Potential: BTPS baru-baru ini membetuk hanging man pattern

di 0.618 FB ratio resistance @ 3370 setelah breakout dari
downtrend channel pattern resistance @ 2920-2880. Karena
price action mengindikasikan price reversal di waktu dekat,
Entry Price di 0.382 FB ratio support @ 2920. Target Price di 0.5
FB ratio resistance @ 3150. Stoploss di minor support @ 2810

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 2920
• Target : 3150. Stoploss : 2810
• Upside/Downside potential : +7.60% / -2.79%
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BFIN 1110

Technical:
• Trend: Downtrend; 
• Pattern: Downtrend channel(putih), Indicator:MA10(biru) & 

MA20(merah).
• Potential: BFIN baru-baru ini breakout dari downtrend channel pattern

@ 1100-1075 dan mendekati 0.382 FB ratio resistance @ 1130. Price
action terbaru mengindikasikan bullish momentum setelah MA10(biru)
@ 1068 cross upwards dari MA20(merah) @ 1048. Target Price di 0.5
Fb ratio resistance @ 1195. Stoploss di minor support @ 1090

• Advice : Buy On Break. Entry Level: 1130.
• Target : 1195;  Stoploss : 1090
• Upside/Downside potential : +5.56 % / -3.47%

Fundamental & News:
• BFIN mencatat laba setelah pajak sebesar Rp 1,3 tn hingga kuartal III-

2022. Angka tersebut tumbuh 64,5 persen secara tahunan (yoy)
dibandingkan laba setelah pajak pada periode yang sama tahun lalu
sebesar Rp 796 miliar.PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) mengaku
belum berniat menaikkan bunga kredit nasabah, meski Bank Indonesia
(BI) telah menaikkan suku bunga acuan yang berdampak pada bunga
pinjaman bank dan obligasi, sebagai sumber dana multifinance.
Direktur Keuangan BFI Finance Indonesia Sudjono mengatakan,
sepanjang 2022, pihaknya mendapat banyak pinjaman modal baru
dengan suku bunga yang atraktif.

• Dikutip dari RTI, BFIN diperdagangkan dengan 10.15x P/E dibandingkan
28.10x P/E BBCA dan 14.22x P/E BBRI
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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.


