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RRG

Leading Sectors IDXBASIC, IDXPROP, IDX TECH, IDXTRANS ;

Lagging Sectors IDXINDUS, IDXHLTH, IDXENER;
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IHSG

IHSG baru-baru ini breakout dari minor support @ 7044 dan sudah mendekati sideways channel
resistance @ 7115 dengan high kemarin @ 7107. Price action saat ini berpotensi price reversal
ke sideways channel support @ 6965.

Support 6965 ; Resistance 7115.
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GOTO 210

Technical:
• Trend (minor): Uptrend;
• Indicator: MA10(biru)&MA20(merah), volume;
• Potential: GOTO baru-baru ini menginikasikan bullish momentum kuat

dengan MA10(biru) @ 206 crossing ke atas MA20(merah) @ 200
rebound dari major support @ 182. Meskipun price action saat ini
mengalami price reversal ke bawah dari 0.24 FB ratio resistance,
volume meningkat dengan uptrend. Stoploss di minor support @ 198.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 206
• Target : 220;  Stoploss : 198
• Upside/Downside potential : +7.13% / -3.59%

Fundamental & News:
• GOTO membukukan pendapatan GTV di kuartal III-2022 pertama tahun ini

sebesar 4% QoQ menjadi Rp 156 triliun, naik tipis dari periode sebelumnya
yaitu Rp150,5 Triliun di kuartal II-2022. Disusul Pendapatan 9M22 yang
meningkat 134% YoY menjadi Rp 7,968 triliun dari sebelumnya Rp3,405
triliun di 9M21 dan 140% QoQ menjadi Rp 4,569 Triliun dari yang
sebelumnya Rp1,903 triliun di Q2-22.

• GoPay Coins dan GoTo Plus masing-masing telah menunjukan tren yang
positif yaitu akuisisi pelanggan lintas platform sebesar 2,3 kali lebih tinggi,
dan mencatatkan lebih dari 50.000 pelanggan dalam waktu singkat. Kedua
segmen ini telah menghasilkan margin kontribusi yang positif pada bulan
september yang dimana Rasio EBITDA yang dipersentase dari GTV meningkat
44 basis poin di Q3-22 meningkat -2.3% dibandingkan -2.8% di Q2-22.

• Dikutip dari RTI, GOTO saat ini diperdagangkan pada 1.76x P/BV, lebih murah
dibandingkan dengan 7.00x P/BV BELI.
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PNLF 480

Fundamental & News:

• PNLF per September 30 2022, mencatatkan kinerja ciamik di Q3-22
dengan membukukan peningkatan laba bersih sebesar 182% QoQ
menjadi Rp 363.5 miliar dari yang sebelumnya sebesar Rp 128.7 miliar
di Q2-22. Perseroan juga mencatatkan penurunan rugi bersih di Q3-22
sebesar 61% QoQ menjadi Rp -162.0 miliar dari yang sebelumnya Rp -
413.1 miliar di Q2-22.

• PNLF berencana untuk melakukan penjualan sebesar 806.103.041
lembar saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam AMAG kepada
Fairfax Asia Limited (Fairfax Asia).

• Dikutip dari RTI, PNLF diperdagangkan pada 8.37x P/E, 0.57x P/BV.

Technical:
• Trend: Sideways;
• Potential: PNLF baru-baru ini rebound dari 0.24 FB ratio

support @ 440 dengan bullish engulfing pattern. Price action
saat ini price reversal setelah failed breakout dari 0.38 FB ratio
resistance @ 505. Stoploss di minor support @ 420. Target
price di closing price bullish engulfing pattern @ 475

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 440
• Target : 475. Stoploss : 420
• Upside/Downside potential : +8.01% / - 3.70%
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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.


