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IHSG

IHSG saat ini mengalami minor sideways trend setelah failed breakout dari minor resistance
pada harga @ 7098 di tengah pattern uptrend channel. Karena harga di atas MA10(biru) @ 7030
dan MA20@6984, Price action masih mengindikasikan bullish momentum kuat dengan potensi
naik ke minor resistance @ 7183

Support 7028 / 6980; Resistance 7098 / 7183
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MBSS 1275 

Fundamental & News:
• MBSS melaporkan kenaikan laba bersih sebesar 178,59% selama Januari-

September 2022 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Mitrabahtera Segara Sejati membukukan pendapatan sebesar US$63,41 juta
atau setara Rp919,52 miliar. Nilai tersebut naik 17,95% dibandingkan dengan
periode yang sama tahun lalu sebesar Rp53,76 juta.

• PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (MBSS) kian serius melakukan diversifikasi
bisnis ke angkutan komoditas nonbatubara pada tahun ini. Direktur MBSS
Susan Faustine mengungkapkan, pada kuartal II 2022 MBSS mengoperasikan
sekitar 54 armada tug & barge dan 6 floating crane. Adapun, mayoritas kargo
yang diangkut MBSS masih didominasi oleh batubara.

• Dikutip dari RTI, MBSS diperdagangkan 0.86x dibandingkan 1.36x PBV ADRO
dan 1.10x PBV INDY.

Technical:
• Trend: Sideways;
• Pattern: Ascending triangle (oranye), Indicator: MA10 (biru);
• Potential: MBSS mengalami price reversal di 0.784 FB ratio

resistance @ 1500. Kemudian, Price action membentuk Doji
setelah rebound di Dynamic Support MA10(biru) @ 1252. TP di
resistance @ 1400. Stoploss di 0.618 FB ratio support @ 1220

• Advice : Buy. Entry Level: 1275
• Target : 1400. Stoploss : 1220
• Upside/Downside potential : +9.76% / -4.14%
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PNBN 2240

Technical:
• Trend(minor): Downtrend; 
• Pattern: Uptrend channel(putih), Indicator: MA20(merah)
• Potential: PNBN telah mencapai uptrend channel pattern support @

2240 setelah failed breakout di pattern resistance @ 2630-2690.
Mengindikasikan down trend kuat, Candlestick kemarin membentuk
bearish marubozu setelah mencapai Dynamic resistance MA20(merah)
@ 2447. Stoploss di minor support @ 2150.

• Advice : Speculative Buy. Entry Level: 2240.
• Target : 2450;  Stoploss : 2150
• Upside/Downside potential : +9.58 % / -4.05%

Fundamental & News:
• PT Bank Pan Indonesia Tbk. atau Bank Panin (PNBN) mengantongi laba

bersih Rp2,51 triliun pada kuartal III/2022, naik 9,3% yoy. Capaian laba
Bank Panin itu terdorong oleh peningkatan pendapatan bunga bersih
4,6% yoy menjadi Rp7,56 triliun pada kuartal III/2022. Peningkatan
laba juga sejalan dengan naiknya marjin bunga bersih (net interest
margin/NIM) Bank Panin yang kini mencapai 5,59%

• Sumitomo Mitsui Financial Group dikabarkan kepincut dengan PNBN.
Due dilligence terkait akuisisi PNBN oleh MUFG masih berlangsung.
Diskusi kedua pihak bahkan melahirkan isu baru, merger PNBN dan
BDMN.

• Dikutip dari RTI, PNBN diperdagangkan 1.17x PBV PNBN dibandingkan
5.12x BBCA dan 2.50x PBV BBRI.
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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.


