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IHSG

IHSG saat ini mengalami bearish momentum dari minor resistance 6892. Membentuk dead cat
bound pattern dan mencapai support @ 6624, IHSG berpotensi melanjutkan downtrend
breakout ke support selanjutnya @ 6502 setelah membentuk falling window pattern dari
resistance @ 6685.

Support 6624/6502 ; Resistance 6785/6892.
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ADMR 1515

Technical:
• Trend: Sideways;
• Potential: ADMR baru-baru ini mencapai resistance @ 1515 setelah

rebound dengan lower shadow panjang dari support @ 1420. Entry
level di minor support @ 1485. Target Price di minor resistance @ 1615
dan berpotensi melanjutkan ke target selanjutnya di major resistance
@ 1720.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 1485
• Target : 1615 / 1720;  Stoploss : 1420
• Upside/Downside potential : + 8.51 / + 15.82 / - 4.38%

Fundamental & News:
• Hingga Kuartal III/2022, ADMR mencatatkan pendapatan USD666,48

juta atau tumbuh 188% YoY. Laba bersih mencapai USD284,26 juta
atau meningkat 481.59% YoY. Kenaikan kinerja ditopang oleh
peningkatan produkis dan harga jual rata-rata.

• ADMR menandatangani MoU sebagai pemasok aluminium rendah
karbon ke Hyundai Motor Company (HMC) dengan volume offtake di
kisaran sekitar 50.000 ton per tahun sampai 100.000 ton per tahun.
Diharapkan smelter aluminium ADMR dapat memulai operasi
komersial pada Kuartal I/2025 dengan kapasitas produksi 500.000 ton
per tahun.

• Dikutip dari RTI, ADMR saat ini diperdagangkan pada 8.36x PBV ratio.
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GOTO 95

Fundamental & News:
• Hingga Kuartal III/2022, GOTO mencatatkan kerugian bersih Rp20,32 triliun

atau meningkat 75,49% dari periode yang sama tahun sebelumnya.
• GOTO melakukan transaksi afiliasi senilai Rp583,12 miliar dimana anak usaha

perseroan, Paket Anak Bangsa (PAB) membeli 441.758 saham Swifts Logistic
Solutions (SLS) yang mana menjadikannya sebagai pemegang saham
mayoritas. Selain GOTO mendapatkan keuntungan tidak langsung dari
pembagian perolehan dividen, transaksi afiliasi tersebut bertujuan dan
bagian dari reorganisasi serta konsolidasi struktur group.

• Dikutip dari RTI, GOTO saat ini diperdagangkan pada 0.80x PBV ratio.

Technical:
• Trend(major): Sideways;
• Pattern: Sideways Channel pattern
• Potential: GOTO baru-baru ini menstabil dan mengalami

sideways trend. Price action saat ini membentuk minor
sideways channel pattern dan mendekati pattern resistance.
Entry level di support @ 91. Target Price di sideways channel
resistance @ 97 dan berpotensi melanjutkan ke resistance
selanjutnya @ 104. Stoploss di support @ 87.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 91
• Target : 97 / 104. Stoploss : 87
• Upside/Downside potential : + 7.03 / + 14.29 / - 4.40%
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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.


