
HP KEYCALLS

HP ANALYTICS

1 November 2022



IHSG

IHSG berhasil breakout di minor resistance @ 7092 dan ada bepotensi untuk mencapai
resistance terdekat @ 7183 dan melanjutkan ke resistance berikutnya @ 7233. MA10 (biru) @
7008 telah cross upwards ke atas MA20 (merah) @ 6985. Price action mengindikasikan bullish
momentum kuat di dalam uptrend channel pattern meskipun minor trend saat ini sideways.

Support 7028 / 6980; Resistance 7183 / 7233

Picture source:
Tradingview



CARS 91

Technical:
• Trend: Sideways; 
• Indicator: MA10(biru) and MA20(merah)
• Potential: CARS telah breakout dari MA10(biru) @ 79 dan

MA20(merah) @ 81. Price action mengindikasikan trend yang kuat saat
ini. Namun, Candle kemarin membentuk hanging man setelah
membentuk 2 marubozu candles, jadi ada potensi tinggi CARS akan
mengalami price reversal. Entry price di Dynamic MA20 support @ 81.
Stoploss di minor support @ 78.

• Advice : Buy on Weakness. Entry Level: 81.
• Target : 89;  Stoploss : 78
• Upside/Downside potential : +10 % / -4%

Fundamental & News:
• Semester I/2022, PT Industri Dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk

(CARS) membukukan laba bersih sebesar Rp52,469 miliar atau
membaik dibandingkan periode sama tahun 2021 yang tercatat rugi
sebesar Rp105,3 miliar.

• Investor Relation and Corporate Communication CARS Yosef Hwang
mengatakan, sejauh ini perseroan baru mengumumkan rencana
menerbitkan sebanyak-banyaknya 30 miliar lembar saham baru
melalui rights issue.

• Dikutip dari RTI, CARS diperdagangkan 43.13% ROE dibandingkan
MPMX 10.20% ROE
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INDY 3260 

Fundamental & News:
• PT Indika Energy Tbk (INDY) membukukan pendapatan US$ 1,94 miliar

sepanjang semester I-2022, melesat 67,24% dari periode yang sama tahun
lalu yang sebesar US$ 1,16 miliar. Laba kotor INDY pada semester I-2022
mencapai US$ 668,87 juta, melonjak dari periode yang sama tahun lalu yang
berjumlah US$ 258,91 juta.

• INDY memproduksi motor listrik di pabrik yang berlokasi di Cikarang, Jawa
Barat. Pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi mencapai 100.000 unit per
tahun.

• Dikutip dari RTI, INDY diperdagangkan 2.85x P/E dibandingkan ADRO 3.29x
P/E, ITMG 3.72x P/E, dan PTBA 3.38x P/E.

Technical:
• Trend: Uptrend;
• Pattern: Ascending triangle (oranye), Indicator: MA10 (biru);
• Potential: INDY baru-baru ini rebound dari Dynamic support @

3195 kemudian mencapai ascending triangle resistance @3260.
Memakai base dari ascending triangle sebagai reference, Target
Price setelah breakout ada potensi mencapai @ 3470. Stoploss
di minor support @ 3130

• Advice : Buy On Break. Entry Level: 3270
• Target : 3470. Stoploss : 3130
• Upside/Downside potential : +6.18% / -4.22%
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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.


