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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. Price action saat ini mengalami
price reversal ke bawah dari minor resistance 6892. Selain dari itu, IHSG mencapai MA20(merah)
dan berpotensi melanjutkan bearish trend jangka pendek ke minor support @ 6784 sebelum
bullish price reversal.

Support 6784/6690 ; Resistance 6892/6965.
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BRMS 162

Fundamental & News:
• BRMS membukukan pendapatan senilai US$ 8,32 juta per akhir September

2022. Angka ini naik tipis 1,03% dari realisasi pendapatan di periode yang
sama tahun lalu sebesar US$ 8,25 juta

• Bumi Resources Minerals siap produksi seiring beroperasinya pabrik emas
kedua yang berada di Palu. Direktur Bumi Minerals Herwin Hidayat
mengatakan, anak usaha BRMS, yakni PT Citra Palu Minerals (CPM) telah
menyelesaikan pembangunan pabrik emas keduanya di Palu, Sulawesi pada
bulan Oktober dan telah beroperasi pada bulan ini. Nantinya, kapasitas bijih
yang dapat diproses oleh pabrik baru ini akan meningkat secara bertahap.
Pabrik berkapasitas 4.000 ton bijih per hari ini akan mulai memproses sekitar
200 ton sampai dengan 500 ton bijih per hari di kuartal keempat 2022.

• Dikutip dari RTI, BRMS diperdagangkan dengan 1.31x P/B dibandingkan
74.08x MDKA.

Technical:
• Trend(major): Sideways;
• Indicator: Volume
• Potential: BRMS price reversal ke support @ 162 setelah failed

breakout ke bawah dari resistance @ 169. Karena bearish
momentum untuk jangka pendek kuat, entry level di support @
159. Target Price di 169 dan berpotensi mencapai target
selanjutnya @ 175. Stoploss di minor support @ 152

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 159
• Target : 169 / 175. Stoploss : 152
• Upside/Downside potential : + 6.29 / + 10.15 / - 4.40%
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FREN 69

Technical:
• Trend: Uptrend;
• Potential: FREN mencapai support @ 69 dengan bearish marubozu

candle setelah price reversal dari resistance @ 72. Karena candle saat
ini mengindikasikan bearish momentum kuat, entry level di support
selanjutnya @ 68. Target Price di closing price kemarin @ 72 dan
bepotensi melanjutkan ke resistance berikutnya @ 75. Stoploss di
major support @65.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 68
• Target : 72 / 75;  Stoploss : 65
• Upside/Downside potential : + 5.88 / + 10.27 / - 4.41%

Fundamental & News:
• PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) membukukan laba bersih sebesar

Rp1,64 triliun pada kuartal III/2022 dari sebelumnya mencatat rugi.
• Smartfren, selaku penyedia layanan telekomunikasi memiliki pilihan

terbaru untuk memperkuat paket Unlimited Nonstop, yaitu Smartfren
Kuota 3GB. Paket Smartfren ini, cocok sekali untuk mendukung anak-
anak muda kreatif Indonesia. Hermansyah Arifin, Chief Product and
Services Strategy Smartfren, mengatakan seharga Rp15.000 dengan
masa aktif 15 hari, paket Smartfren Kuota 3GB akan menjadi paket
kuota yang bisa digunakan anak-anak muda Indonesia untuk kegiatan
kreatifnya

• Dikutip dari RTI, FREN diperdagangkan dengan 10.56x P/E
dibandingkan 23.48x EXCL
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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.
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