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IHSG

IHSG sudah breakout ke upside dari reversal pennant pattern. MA10(biru) sudah crossing ke atas
MA20(merah) yang mengindikasikan bullish momentum kuat. Meskipun price action saat ini
membentuk throwback, IHSG berpotensi menuju ke resistance selanjutnya @ 6965.

Support 6690/6624/6450 ; Resistance 6965.
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ADRO 3,850

Technical:
• Trend: Sideways;
• Indicator: MA10(biru)&MA20(merah);
• Potential: ADRO baru-baru ini membentuk higher high dan higher low

setelah rebound dari major support 3,490. Price action saat ini
mencapai Dynamic resistance MA10(biru) @ 3,850 setelah breakout
dari Dynamic resistance MA20(merah) @ 3,830. Karena volume jumat
kemarin tinggi, bullish momentum berpotensi koreksi ke minor support
@ 3,820. TP di resistance line @ 4,050 Stoploss di support @ 3,680.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 3,820
• Target : 4,050;  Stoploss : 3,680
• Upside/Downside potential : + 6.02 / - 3.66%

Fundamental & News:
• PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) berhasil mencetak

kinerja ciamik hingga kuartal III-2022. Emiten tambang batubara
ini membukukan laba bersih US$ 1,90 miliar hingga kuartal III-
2022.

• Cum dividen emiten tambang batu bara dan energi yang dinakhodai
taipan Garibaldi Thohir, PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) jatuh
pada 30-Dec-2022. ADRO akan membagikan dividen sebesar
US$500 juta atau setara Rp7,79 triliun (estimasi kurs Jisdor
Rp15.594 per saham).

• Dikutip dari RTI, ADRO diperdagangkan dengan 3.19x dibandingkan
8.05x BUMI
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AMRT 2,650

Fundamental & News:
• Kami berpendapat bahwa AMRT dapat diuntungkan dari kelanjutan pertumbuhan

belanja ritel yang lebih tinggi di wilayah luar Jawa, yang baru-baru ini berhasil
melampaui wilayah Jabodetabek. Selain pembukaan beberapa gerai baru, kami
berpandangan bahwa investor harus mengantisipasi kemungkinan peningkatan
profitabilitas setelah antisipasi penyelesaian Distribution Center (DC) baru yang
berlokasi di Gorontalo, Madiun dan Tegal, mengingat hal itu dapat berpotensi
mengurangi beban distribusi Perseroan. Tahun depan Perseroan berencana untuk
membangun 3 DC lainnya di kota lapis kedua (Palangkaraya, Bengkulu, dan Palopo)
karena di beberapa daerah kelebihan beban DC. Namun, belum dilakukan akuisisi lahan
di 3 kota tersebut.

• Dengan kapitalisasi pasar saat ini sebesar Rp 108,0 tn (Rp 2.600/saham), AMRT
diperdagangkan masing-masing pada 39,9x dan 9,9x rasio P/E dan PBV 22F, dengan ROE
24,8%, dibandingkan dengan HERO, RANC dan MPPA yang masih menderita bottom line
negatif. Saat ini kami tidak memiliki peringkat untuk AMRT dan berencana untuk
meninjau kembali di masa mendatang.

Technical:
• Trend(major): Sideways;
• Indicator: MA10(biru)&MA20(merah)
• Potential: AMRT baru-baru ini mulai uptrend dari major

support @ 2,540. Price action saat ini mencapai Dynamic
support MA10(biru) @ 2,650. MA10(biru) mendekati crossing
ke atas MA20(merah) yang mengindikasikan bullish momentum
kuat. Target Price di 2,820.

• Advice : Buy. Entry Level: 2,650
• Target : 2,820. Stoploss : 2,540
• Upside/Downside potential : + 6.42 / - 4.15%
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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.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6

