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IHSG

IHSG telah breakout ke bawah dari Dynamic support MA10(biru) @ 7046. Kemudian, Price
action rebound dari Dynamic support MA20(merah) @ 6980. Karena Bullish momentum mulai
melemah, IHSG berpotensi breakout ke bawah Dynamic support MA20(merah). Target
selanjutnya

Support 6980 / 6814; Resistance 7098 / 7183
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ISAT 6925 

Fundamental & News:
• ISAT cetak lonjakan pendapatan hingga kuartal III-2022. Di mana,

pendapatan Indosat melonjak 49,8% menjadi Rp 34,53 triliun hingga
kuartal III 2022. Sejalan dengan kenaikan pendapatan tersebut, EBITDA
ISAT pada Januari-September 2022 naik 35,6% menjadi Rp 14,09 triliun
dengan EBITDA margin 40,8%. Berdasarkan Investor Memo ISAT, hal
ini merupakan imbas dari penggabungan usaha serta pencapaian
operasional yang baik.

• ISAT mempercepat realisasi nilai sinergi (synergy value) sebesar US$ 400 juta
atau ekuivalen Rp 6,2 triliun dalam waktu empat tahun dari rencana
sebelumnya lima tahun. Nilai sinergi itu berasal dari integrasi aset dua
operator telekomunikasi di Indonesia, yakni Im3 dan Hutchison 3 Indonesia,
usai keduanya resmi memutuskan merger pada September tahun lalu.

• Dikutip dari RTI, ISAT diperdagangkan 11.36x P/E dibandingkan 18.91x P/E
TLKM.

Technical:
• Trend: Sideways;
• Indicator: MA10(biru) & MA20(merah);
• Potential: ISAT telah breakout 0.618 FB ratio resistance @ 6700

setelah rebound dari 0.382 FB ratio support @ 6100. Saat ini,
ISAT membentuk hanging man pattern yang mengindikasikan
potensi untuk trend reversal di waktu dekat. Entry price di
Dynamic Resistance MA20(merah) @ 6625. Target Price di
0.786 FB ratio resistance @ 7125. Stoploss di 0.5 FB ratio
resistance @ 6400.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 6625
• Target : 7125. Stoploss : 6440
• Upside/Downside potential : +7.69% / -3.36%
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TECH 4740

Technical:
• Trend: Downtrend; 
• Pattern: Downtrend channel(putih), Indicator:MA10(biru) & 

MA20(merah).
• Potential: TECH baru-baru ini breakout dari MA10(biru) @ 4688 di

tengah downtrend channel pattern. Karena cenderung Buy lemah,
Entry Price di MA20(merah) @ 4980. Target Price di pattern resistance
@ 5400. Stoploss di minor support @ 4770.

• Advice : Buy On Break. Entry Level: 4980.
• Target : 5400;  Stoploss : 4770
• Upside/Downside potential : +9.58 % / -4.08%

Fundamental & News:
• TECH cetak penuruanan pendapatan dan laba bersih sebesar -8 dan -

41.4% YoY ke Rp 8.22 tn dan Rp. 495.27 bn masing-masing di Semester
I/2022.

• TECH berkolaborasi dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta
Indonesia (Aptisi) menjalankan program Digitalisasi 1.000 Kampus dari
Indonesia bagian Barat sampai ke Timur. Caranya dengan
mengoptimalkan pemanfaatan Edufecta, sebuah platform teknologi
pendidikan.

• Dikutip dari RTI, TECH diperdagangkan 1.72% ROE dibandingkan -
18.82% ROE GOTO.
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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.


