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IHSG

IHSG saat ini mengalami price reversal ke bawah dari minor resistance 6892. Price action
membentuk bearish marubozu candle setelah breakout dari Dynamic support MA20(merah) @
6813 dan support @ 6784. Meskipun sudah rebound dan mencapai minor resistance @ 6685,
IHSG berpotensi melanjutkan downtrend setelah breakout support @ 6624 ke support
selanjutnya @ 6502.

Support 6624/6502 ; Resistance 6685/6785/6892.
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ANTM 1985

Fundamental & News:
• ANTM mencatatkan penjualan sebesar Rp33,68 triliun pada 9M22, tumbuh

27 persen YoY. Laba bersih periode berjalan mencapai Rp2,63 triliun, tumbuh
54 persen YoY.

• ANTM menargetkan volume penjualan emas sebesar 30 ton hingga 35 ton di
sepanjang 2023, tumbuh 3,8% YoY dari 2022. ANTM melampaui target
penjualan 2022 yang sebesar 27,1 ton dengan mencatatkan penjualan
mencapai 33,7 ton.

• ANTM menargetkan pabrik feronikel di Halmahera Timur (Haltim) dapat
mulai beroperasi pada semester II-2023, sehingga nantinya total kapasitas
produksi terpasang feronikel tahunan ANTM menjadi 40.500 TNi.

• ANTM fokus ke pasar domestik seiring dengan rencana Presiden Joko Widodo
menghentikan ekspor bauksit mulai Juni 2023.

• Dikutip dari Bloomberg, di harga 1985 ANTM diperdagangkan pada 9.2x
EV/EBITDA, vs MDKA 28.7x.

Technical:
• Trend(major): Sideways;
• Pattern: Sideways channel;
• Potential: ANTM baru-baru ini membentuk sideways channel

pattern. Price action saat ini rebound dari minor support @
1935. Entry level di minor support @ 1970. Target Price di
minor resistance @ 2070 dan berpotensi melanjutkan di
resistance selanjutnya di 2120. Stoploss di major support @
1910.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 1970
• Target : 2070 / 2120. Stoploss : 1910
• Upside/Downside potential : + 5.03 / + 7.61 / - 3.05%
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EXCL 2260

Technical:
• Trend: Sideways;
• Indicator: MA10(biru) & MA20(merah)
• Potential: EXCL baru-baru ini mengalami bearish price reversal dari

resistance @ 2340. Meskipun saat ini turun, price action membentuk
lower shadow panjang dan hammer candle pattern di support @ 2260
yang mengindikasikan rebound di waktu dekat. Namun, EXCL masih
bisa mencapai minor support @ 2220. Target Price di resistance @
2340 dan berpotensi melanjutkan ke resistance 2380. Stoploss di
support @ 2140.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 2220
• Target : 2340 / 2380;  Stoploss : 2140
• Upside/Downside potential : + 5.40 / + 7.26 / - 3.60%

Fundamental & News:
• Kami mempertahankan EXCL dengan peringkat BUY di TP 3000. 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 mencatatkan lonjakan layanan data sepanjang periode libur
Nataru 2023 sebesar 8% dibandingkan hari normal dan naik 29%
dibandingkan periode Nataru tahun sebelumnya. Puncak kenaikan
trafik layanan terjadi pada malam tahun baru yang mencapai 50%
dibandingkan kondisi hari normal.

• Dikutip dari Bloomberg, di harga 2260 EXCL diperdagangkan pada 4.9x
EV/EBITDA, vs TLKM dan ISAT masing-masing 5.6x dan 5.4x.
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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.
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