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RRG

Leading Sectors IDXBASIC, IDXPROP, IDX TECH, IDXTRANS ;

Lagging Sectors IDXINDUS, IDXHLTH, IDXENER;
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IHSG

IHSG failed breakout MA10(biru) @ 7044 dan MA20(merah) @ 7048 setelah rebound dari
sideways channel pattern support @ 6965. Meskipun price action saat ini membentuk hammer
candle lagi, IHSG masih berpotensi breakout ke resistance selanjutnya 7115 meskipun
MA10(biru) sudah crossing ke bawah MA20(merah).

Support 6965 ; Resistance 7044 / 7115.
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AGII 2030

Technical:
• Trend(minor): Uptrend;
• Pattern: Uptrend parallel channel (kuning);
• Potential: AGII baru-baru ini membentuk upward parallel channel. Price 

action mengalami price reversal dari 0.5 FB ratio resistance dan upward 
channel resistance @ 2180. Saat ini, harga mencapai downward parallel  
@ 2030. Stoploss di minor support @ 750.

• Advice : Buy. Entry Level: 2030
• Target : 2180;  Stoploss : 1960
• Upside/Downside potential : +7.39% / -3.45%

Fundamental & News:
• AGII membukukan penjualan Rp 1,27 triliun pada semester I-2022,

turun tipis dari penjualan periode yang sama tahun lalu dengan raihan
Rp 1,29 triliun. Dalam laporan keuangannya, perseroan mencatatkan
pula beban pokok penjualan Rp 691,43 miliar pada paruh pertama
tahun ini. Angka itu berkurang dari semester I-2021 di Rp 701,21
miliar. Laba kotor AGII di semester I-2022 mengalami penurunan jadi
Rp 574,95 miliar. Pada semester I-2021, jumlah laba kotor Rp 594,59
miliar.

• AGII melalui anak usahanya, PT Samator Gas Industri telah resmi
mengoperasikan pabrik yang akan menjadi pemasok utama oksigen
untuk smelter pemurnian timah berteknologi TSL Ausmelt di Kota
Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

• Dikutip dari RTI, AGII diperdagangkan 1.75x PBV dibandingkan 2.68x
PBV AKRA
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BRPT 830

Fundamental & News:
• BRPT membukukan pendapatan sebesar US$ 2,337 miliar pada sembilan

bulan pertama tahun 2022. Angka itu naik 3% dari posisi US$ 2,313 miliar di
periode yang sama tahun 2021. Naik tipisnya pendapatan membuat posisi
laba bersih perseroan hanya sebesar US$ 39 juta dari porsi laba bersih US$
272 juta pada sembilan bulan 2022.

• BRPT dan Green Era Energy Pte Ltd (GE) akan melaksanakan inbreng atau
mengalihkan saham Star Energy Group Holdings Pte Ltd (SEGHPL) kepada PT
PT Barito Renewables Energy (BREN).

• Dikutip dari RTI, BRPT diperdagangkan 2.77x PBV dibandingkan 4.68x PBV
TPIA

Technical:
• Trend: Sideways;
• Potential: BRPT berpotensi price reversal ke 0.24 FB ratio

support @ 790 setelah membentuk hammer candle di sideways
channel pattern resistance @ 840. Stoploss di minor support @
765.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 790
• Target : 840. Stoploss : 765
• Upside/Downside potential : +6.34% / - 3.17%
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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.


