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IHSG

IHSG rebound dengan bullish marubozu candle dari major support @ 6558. Karena MA10(biru)
sudah membentuk death cross dengan MA20(merah), Price action masih mengindikasikan
bearish sentiment yang kuat. Meskipun IHSG sudah breakout dari resistance @ 6624 dan
Dynamic resistance MA10(biru) @ 6692, IDX Composite Index sudah breakout ke atas Dynamic
resistance MA20(merah) @ 6748, tapi mengalami bearish reversal dari resistance @ 6813
setelah membentuk bullish gap.

Support 6558 / 6624 ; Resistance 6813 / 6892 / 7017.
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SIDO 840
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Fundamental & News:
• Di tahun 2022, Pendapatan SIDO mengalami penurunan sebesar 3,86%
(YoY). Di tahun 2022, Laba SIDO juga mengalami penurunan sebanyak
12,38% (YoY). Kinerja SIDO menurun di tahun 2022 karena inflasi yang
tinggi yang menyebabkan pelemahan daya beli pelanggan.
• SIDO menargetkan pertumbuhan konservatif tahun ini. SIDO
menargetkan pertumbuhan sekitar 10% hingga 15% tahun ini. Untuk
mencapai target ini, SIDO memotong jalur distribusi yang kurang efisien
agar beban distribusi akan dikurangi dan secara tidak langsung Penjualan
akan meningkat.
• Saat ini SIDO diperdagangkan pada 22,81x P/E dan 7,19x P/B ratio.

Technical:
• Trend: Downtrend (major);
• Indicator(s): MA10(biru)&MA20(merah);
• Potential: SIDO baru-baru ini mulai uptrend kuat setelah breakout dari

sideways trend resistance @ 790. Price action saat ini mencapai major
trendline support dan Dynamic support MA10(biru) @ 840 setelah
breakout dari Dynamic support MA20(merah) @ 865. Entry level di
minor resistance area @ 850-855. Target Price di resistance @ 910.
Stoploss di support @ 815.

• Advice : Buy On Break. Entry Level: 850-855;  
• Target : 910 ; Stoploss : 815;
• Upside/Downside potential : + 7.06 / - 4.12 %



SMGR 6375

Fundamental & News:
• Di tahun 2022, Pendapatan SMGR mengalami kenaikan sebesar 4,06%
(YoY). Di tahun 2022, Laba SMGR juga mengalami kenaikan sebesar 17%
(YoY). Kenaikan ini disebabkan oleh pemenuhan sumber energi dari
batubara dengan harga dometic market obligation (DMO) dan penurunan
beban utang melalui penurunan tingkat hutang.
• Anak usaha SMGR, PT Semen Baturaja Tbk (SMBR), memperoleh
perjanjian kredit sindikasi Sustainability Linked Loan sebesar Rp 901,425
miliar. Perjanjian kredit sindikasi ini dilakukan oleh SMBR dengan 4 bank,
yaitu PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT
Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) dan PT Bank HSBC Indonesia. Perjanjian
kredit sindikasi ini menjadi bagian dari upaya untuk menurunkan emisi
karbon.
• Saat ini SMGR diperdagangkan pada 18,2x P/E dan 1,01x P/B ratio.
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Technical:
• Trend: Uptrend (minor);
• Potential: SMGR baru-baru ini mengalami rebound setelah bearish

price shock. Price action saat ini mulai minor sideways trend. Entry
level di support area @ 6250-6300. Target Price di resistance @ 6625
dan resistance berikutnya @ 6975. Stoploss di support @ minor
support @ 6025.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 6250-6300;  
• Target : 6550-6625 / 6925-6975; Stoploss : 6000-6025;
• Upside/Downside potential : + 5.16 / + 10.86 / - 4.37 %



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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