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IHSG

IHSG baru-baru ini rebound dari support @ 6558 dengan spinning top candle. Meskipun
membentuk doji dan MA10(biru) sudah crossing ke bawah MA20(merah) yang mengindikasikan
bearish momentum kuat, Price action breakout dari Dynamic resistance MA20(merah) @ 6761
setelah membentuk positive divergence di RSI. IHSG berpotensi melanjutkan bullish momentum
ke resistance @ 6813 dan resistance berikutnya @ 6892.

Support 6502/6558/6624 ; Resistance 6813/6892.
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ASSA 725

Technical:
• Trend (minor): Sideways;
• Indicator(s): MA10(biru);
• Potential: ASSA baru-baru ini rebound dari support @ 685 dan

breakout ke atas MA10(biru) @ 720. Price action saat ini membentuk
doji candle setelah bearish reversal dari resistance @ 770. Entry level di
Dynamic support area MA10(biru) @ 715-720. Setelah breakout dari
resistance @ 770, Target Price berpotensi melanjutkan ke resistance
berikutnya @ 790. Stoploss di minor support @ 685.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 715-720
• Target : 770 / 790;  Stoploss : 685
• Upside/Downside potential : + 6.94 / + 9.89 / - 4.86%

Fundamental & News:
• Kami mempertahankan peringkat BUY untuk ASSA pada TP 1,165

karena kemungkinan pemulihan di segmen Sewa menyusul relaksasi
pembatasan sosial yang lebih luas dan kemungkinan perseroan
mengalokasikan kembali belanja modal mereka untuk menyewa
daripada membeli mobil baru karena suku bunga yang lebih tinggi.

• ASSA menyuntikkan dana senilai Rp9,99 miliar ke anak perusahaan, PT
Adi Sarana Investindo (ASI) untuk berekspansi ke logistik dingin atau
cold chain. Direktur Utama ASSA Prodjo Sunarjanto menjelaskan bisnis
cold chain atau rantai dingin meliputi rantai pasok yang menjaga suhu
barang agar tetap rendah, mulai dari produksi, penyimpanan,
distribusi, dan logistik terkait untuk menjaga kualitas produk tertentu
seperti produk pertanian segar, makanan laut, makanan beku, film,
fotografi, bahan-bahan kimia, dan produk farmasi.

• Dikutip dari RTI, ASSA diperdagangkan pada 14.7x P/E dan 1.57x P/B
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EXCL 2350
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Technical:
• Trend: Uptrend;
• Indicator(s): MA10(biru)&MA20(merah);
• Pattern: Pennant pattern;
• Potential: EXCL baru-baru ini rebound dari support @ 2010 dan

membentuk continuation pennant pattern. Price action saat ini
breakout dari pennant pattern resistance @ 2310-2330. Entry level di
minor support @ 2330-2340. Target Price di resistance @ 2480 dan
berpotensi melanjutkan ke resistance berikutnya @ 2560. Stoploss di
Dynamic support MA20(merah) @ 2230.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level : 2310-2330
• Target : 2480 / 2560; Stoploss : 2230
• Upside/Downside potential : + 6.92 / + 7.51 / - 4.29 %

Fundamental & News:
• Kami mempertahankan EXCL dengan peringkat BUY di TP 3.000. Selain

pertumbuhan data-payload yang kuat baru-baru ini, beban bunga
pinjaman 9M22 yang lebih rendah dari perkiraan kami dan data-yield
yang relatif stabil sejak 4Q21, kami menyukai Perseroan karena
integrasi XL-LinkNet yang sedang berlangsung yang telah berjalan
dengan baik sesuai rencana.

• EXCL mencatat layanan streaming mendominasi lonjakan kenaikan
trafik data selama periode libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023
(Nataru). Direktur & Chief Teknologi Officer XL Axiata, I Gede
Darmayusa, mengatakan puncak kenaikan trafik data terjadi pada
malam tahun baru 2023 yang mencapai 50 persen dibandingkan
kondisi hari normal.

• Dikutip dari RTI, EXCL diperdagangkan pada 1.50x P/B, vs ISAT 1.79x
P/B



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.
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