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IHSG

IHSG kembali ditutup menguat dan berhasil ditutup di atas MA20 @6985, sekaligus menembus
level resistance psikologis @7000. Tetapi, candle membentuk pola shooting star yang berarti ada
tekanan jual, sehingga dalam jangka pendek IHSG berpotensi untuk terkoreksi dahulu.

Support 6926, Resistance 7075.
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JSMR 3470

Technical:
• Trend: Downtrend;
• Pattern: Falling Wedge (orange);
• Indicator: MA20; MACD
• Potential: JSMR ditutup di atas MA20 @3330 dan telah break

resisten falling wedge @3430 dengan volume kuat. Indikator
MACD menunjukkan bullish divergence. Berpotensi
melanjutkan kenaikan dengan target di 3690-3700.

• Advice : Buy. Entry Level: 3450-3490.
• Target : 3690-3700. Stoploss : 3360.
• Upside/Downside potential : +6.3-6.6% / -3.2%

Fundamental & News:
• Per semester I/2022, Pendapatan JSMR tumbuh 16,1% YoY

menjadi Rp 7,50 triliun. Laba yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk turun 14,1% YoY menjadi Rp
734,75 miliar.

• Untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan kesinambungan
bisnis, JSMR akan melepas 30-40% kepemilikan pada jalan
tol dengan lalu lintas harian rata-rata yang baik untuk
melanjutkan pembangunan jalan tol yang memiliki tingkat
lalu lintas belum ramai.

• Konsensus analis di Bloomberg memberikan TP JSMR di
5300-5400. Dikutip dari RTI, JSMR diperdagangkan pada 1.2x
P/BV dan 17.1x P/E.
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NISP 750

Technical:
• Trend: Uptrend;
• Pattern: Parallel Channel (orange);
• Indicator: MA20
• Potential: NISP telah rebound dari area support lower

channel sekaligus MA20 @725. Berpotensi melanjutkan
kenaikan ke level previous high 780.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 740-730.
• Target : 780. Stoploss : 720.
• Upside/Downside potential : +5.4% / -2.7%

Fundamental & News:
• NISP mencatatkan laba bersih senilai Rp 1,64 triliun di

semester I/2022, tumbuh 12% YoY, didorong pendapatan
bunga bersih yang tumbuh 4,2% YoY menjadi Rp 4,03 triliun
dan juga penurunan pada beban cadangan kerugian
penurunan nilai sebesar 16% YoY menjadi Rp 659 miliar.

• NISP akan terus mengakselerasi kapabilitas digital dan
melakukan edukasi literasi digital. Hingga akhir Juni 2022,
nilai transaksi digital Bank OCBC NISP tumbuh sebesar 26%
YoY.

• Dikutip dari RTI, NISP diperdagangkan pada 0.5x P/BV dan
5.2x P/E.
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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.


