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IHSG

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

Support 6690/6624/6450 ; Resistance 6965.
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GOTO 97

Technical:
• Trend: Sideways;
• Potential: GOTO rebound dari all-time low support @ 81. Setelah

breakout dari Dynamic resistance MA10(biru) @ 90, Price action saat
ini mencapai MA20(merah) @ 97. Meskipun kemarin ada volume
terbesar di dalam 2 minggu, GOTO berpotensi mengalami bearish
reversal jangka pendek. Entry level di opening price kemarin dan minor
support @ 91. Target Price di resistance terdekat @ 97 diikuti target
selanjutnya @ 104. Stoploss di minor support @ 87.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 91
• Target : 97 / 104;  Stoploss : 87
• Upside/Downside potential : + 6.61 / + 14.31 / - 4.07%

Fundamental & News:
• GOTO di 9M22 memperoleh rugi bersih Rp20,12 triliun. Melonjak 75%

dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp11,57 triliun.
Rugi sebelum pajak penghasilan sebesar Rp20,99 triliun, naik 70% dari
periode yang sama tahun lalu sebesar Rp12,30 triliun.

• Goto Peopleverse Fund (GPF) telah mengalihkan 1,06 miliar saham
GoTo Gojek Tokopedia (GOTO). Penyaluran saham karyawan tersebut
di targetkan dengan total Rp2-105 lembar saham. Dengan pelaksanaan
pendistribusian saham untuk karyawan tersebut, tabungan saham GPF
menjadi 95,83 miliar lembar alias 8,09 persen. Susut 1,1 persen dari
sebelum transaksi dengan donasi tidak kurang dari 96,90 miliar helai
atau setara 8,18 persen.

• Dikutip dari RTI, GOTO diperdagangkan dengan 0.82x P/BV
dibandingkan 6.80x BELI
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SCMA 206

Fundamental & News:
• Kami mempertahankan SCMA dengan peringkat BUY pada TP 300 (30%

potensi return dari 230 saat ini), karena kemampuannya secara signifikan
menumbuhkan Pendapatan bisnis Digital 1H22 sebesar 58,8% YoY yang
membuatnya sekarang berkontribusi 17,7% terhadap total Pendapatan, dari
hanya 11,9% pada 1H21.

• Anak usaha Perseroan yaitu Vidio juga diperkirakan memiliki valuasi USD947
juta atau setara Rp14,1 triliun, setelah penambahan modal senilai total
USD195 juta atau setara Rp2,9 triliun dari beberapa investor termasuk
Affinity, Grab, dll, yang membuat kepemilikan SCMA terdilusi menjadi 79,4%.

• TP kami mengimplikasikan 11,7/10,6x EV/EBITDA 22F/23F. SCMA saat ini
diperdagangkan pada 8,8/8,0x dari EV/EBITDA 22F/23F. Masih cukup murah
jika dibandingkan dengan -1 standar deviasi sebesar 9,5x dalam 5 tahun
terakhir.

Technical:
• Trend(major): Downtrend;
• Indicator: RSI
• Potential: SCMA baru-baru ini mengalami bearish momentum

setelah membentuk negative divergence di RSI. Price action
saat ini rebound dari trendline support @ 202 setelah
membentuk positive divergence di RSI dan mencapai Dynamic
resistance MA10(biru) @ 208. Berpotensi breakout dan
melanjutkan bullish momentum, SCMA ada peluang menuju ke
resistance @ 220. Stoploss pada major support di lower
shadow panjang @ 200.

• Advice : Buy On Break. Entry Level: 208
• Target : 220. Stoploss : 200
• Upside/Downside potential : + 5.77 / - 3.85%
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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.


