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IHSG

IHSG mengalami failed breakout dari Dynamic resistance MA10(biru) @ 7059 setelah rebound
dari MA20(merah) @ 6991. Meskipun price action saat ini di minor sideways trend, IHSG di
tengah major uptrend channel, jadi berpotensi untuk breakout dari minor resistance @ 7098 lagi
dan lanjut ke resistance @ 7183.

Support 7015 ; Resistance 7098 / 7183
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MEDC 1180

Fundamental & News:
• MEDC berhasil membukukan kinerja ciamik sepanjang semester pertama

2022. Emiten yang bergerak di bidang minyak dan gas (migas) ini
membukukan laba bersih senilai US$ 270 juta. Realisasi ini naik 480% dari
laba bersih di periode yang sama tahun lalu sebesar US$ 46,48 juta.

• MEDC telah menandatangani perjanjian dengan Singapura untuk terus
memasok gas ke negara singa putih selama 5 tahun yang akan dimulai pada
Agustus 2023. Perjanjian tersebut akan menggantikan kontrak gas alam
melalui Pipa Grissik-Batam-Singapura saat ini yang akan berakhir tahun
depan.

• Dikutip dari RTI, MEDC diperdagangkan dengan 3.70x P/E dibandingkan 7.12x
PGAS dan 14.15x AKRA

Technical:
• Trend: Uptrend;
• Pattern: uptrend channel, Indicator: MA10(biru) &

MA20(merah)
• Potential: MEDC baru-baru ini membentuk uptrend channel

dan mengalami failed breakout dua kali dari major resistance @
1220. Price action saat ini rebound dari Dynamic support
MA10(biru) @ 1144. Target Price di all-time high @ 1335.
Stoploss di uptrend channel support @ 1165

• Advice : Buy On Break. Entry Level: 1220
• Target : 1335. Stoploss : 1165
• Upside/Downside potential : +9.33% / -4.40%
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MPMX 1095

Technical:
• Trend: Sideways; 
• Indicator: MA10(biru) & MA20(merah)
• Potential: MPMX telah breakout dari sideways channel pattern 

resistance @ 1060. Seiring dengan Price action mencapai minor 
resistance @ 1095membentuk dragonfly candlestick saat ini dengan
uptrend kuat, volume yang berkurang mengindikasikan downside price 
reversal. Entry level di Dynamic support MA20(merah) @ 1020. 
Stoploss di sideways channel support @ 990

• Advice : Buy on Weakness. Entry Level: 1020.
• Target : 1095;  Stoploss : 990
• Upside/Downside potential : +7.39% / -3.02%

Fundamental & News:
• Kami memulai peringkat BUY pada TP 1,300 (23,16% potensi return

dari 1,055) karena pemulihan balap dari basis rendahnya di 2Q22 yang
ditunjukkan oleh run-rate 87% dengan target penjualan sepeda motor
600.000 unit tahun ini. Pandangan kami menunjukkan pertumbuhan
akan mencapai pedal gas di FY23 yang akan didorong oleh program
inisiatif digital 'MPMXplore.’

• TP kami masing-masing mencerminkan 8,9x dan 0,9x dari rasio 22F P/E
dan PBV. Masih cukup murah jika dibandingkan dengan median
IDXCYCLIC masing-masing 14,85x dan 1,18x. Kami juga menyukai
Perseroan karena dividennya yang konsisten. Dari Jan-Sep, telah
dibagikan total dividen tunai sebesar Rp 784 miliar, atau setara dengan
Rp180 /saham.
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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.


