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RRG

Leading Sectors IDXFIN, IDXPROP, IDXENER;

Lagging Sectors IDXTRANS, IDXNCYC, IDXTECH;
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IHSG

IHSG saat ini berpotensi melanjutkan turun ke sideways channel pattern support @ 6965.
Sideways trend saat ini dibentuk setelah price action rebound dari long-term uptrend channel
support @ 6813.

Support 6965 ; Resistance 7115.
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ADMR 1685

Technical:
• Trend(minor): sideways;
• Indicator: Volume
• Potential: ADMR baru-baru ini rebound dari failed breakout ke bawah

dengan volume besar di 0.38 FB ratio support @ 1680. Meskipun
mengalami sideways trend, volume saat ini mulai mengingkat. Target
Price di 0.62 FB ratio resistance @ 1820. Stoploss di minor support @
1620.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 1680
• Target : 1820;  Stoploss : 1620
• Upside/Downside potential : +8.33 / -3.57%

Fundamental & News:
• ADMR per 30 September 2022 mencatat laba bersih sebesar

USD283,36 juta. Melesat 479% YoY dari periode sebelumnya USD48,89
juta. Disusul Pendapatan usaha USD666,48 juta, melonjak 188% YoY
dibandingkan periode sebelumnya USD231,31 juta.

• ADMR melalui anak Perusahaannya yaitu PT Adaro Baterai Indonesia
(ABI) melakukan penambahan modal pada PT Adaro Indo Aluminium
(AIA) pada tanggal 28 November 2022. Corporate Secretary ADMR
mengatakan, ABI meningkatkan modal kepada AIA sebesar Rp1,51
triliun. Menurutnya, transaksi ini akan berdampak positif terhadap
struktur Perusahaan guna mendukung perkembangan kegiatan
operasional anak usaha ADMR kedepan.

• Dikutip dari RTI, ADMR diperdagangkan pada 9.30x P/BV dibandingkan
12.69x P/BV BYAN.
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ASSA 905

Fundamental & News:
• Kami mempertahankan peringkat BUY untuk ASSA pada TP 1,165 karena

kemungkinan kelanjutan pemulihan di segmen Sewa menyusul relaksasi
perseroan mengalokasikan kembali belanja modal mereka untuk menyewa
daripada membeli mobil baru karena suku bunga yang lebih tinggi. TP kami
lebih rendah dari 2.200 sebelumnya, karena kinerja yang buruk baru-baru ini
di AnterAja, yang mengakibatkan perkiraan Laba Bersih yang lebih rendah
untuk tahun ini.

• TP kami mencerminkan 6,3x dari 22F EV/EBITDA-nya. Masih jauh di bawah
rata-rata 2 tahun 9,98x. Disusul Leverage keuangan yang lebih rendah,
ditandai dengan peningkatan interest coverage ratio menjadi 4,31x dari 3,92x
di 9M21.

Technical:
• Trend (major): Downtrend;
• Indicator: volume
• Potential: ASSA baru-baru ini rebound di major support @ 860

dengan volume yang meningkat terus mengalami sideways
trend. Price action berpotensi turun balik ke major support
sebelum meningkat lagi kalau dilihat secara historis. Target
Price di minor resistance @ 915. Stoploss di minor support @
830.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 860
• Target : 915. Stoploss : 830
• Upside/Downside potential : + 6.38 / - 3.48%
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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.


