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IHSG

Setelah rebound dari support sideways channel @ 6965 dan breakout dari Dynamic resistance
MA20(merah) @ 7015, IHSG mencapai sideways channel resistance @ 7116. Price action
berpotensi turun ke Dynamic support MA10(biru) @ 7052.

Support 6965 / 7052 ; Resistance 7115.
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ARTO 5680

Technical:
• Trend: Sideways; 
• Pattern: Sideways channel;
• Potential: ARTO baru-baru ini membentuk major support @ 4540 

setelah dua volume spike rebound. Saat ini, Price action mencapai
sideways channel resistance @ 5790 dengan volume spike dengan
rising window pattern dan berpotensi price trend reversal. Target Price 
di minor resistance @ 4900. Stoploss di minor support bawah sideways 
channel @ 4380.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 4540
• Target : 4900;  Stoploss : 4380
• Upside/Downside potential : +7.60% / -3.50%

Fundamental & News:
• ARTO mengumpulkan laba bersih setelah pajak senilai Rp41 miliar per

kuartal III/2022. Pada periode yang sama tahun lalu, bank digital yang
didirikan oleh Jerry Ng ini masih merugi Rp32,9 miliar. laba Bank Jago
disokong oleh pertumbuhan pendapatan bunga yang lebih tinggi
dibandingkan dengan beban bunga. Per kuartal III/2022, pendapatan
bunga dari bisnis konvensional dan syariah mencapai Rp1,08 triliun,
naik 205 persen secara tahunan yoy.

• Bank Jago melanjutkan pertumbuhan yang solid dengan risiko kredit
yang terjaga. Sejumlah kolaborasi baru yang terjadi pada tahun ini
mendorong jumlah nasabah funding Bank Jago mencapai 4,2 juta
nasabah pada akhir September 2022. Jumlah ini tumbuh tiga kali lipat
dalam sembilan bulan, dibandingkan akhir 2021 yang tercatat 1,4 juta
nasabah.

• Dikutip dari RTI, ARTO diperdagangkan 45.78x PCFR dibandingkan -
22.19x PCFR
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DRMA 635

Fundamental & News:
• Kami mempertahankan DRMA dengan peringkat BUY pada TP 750 (20%

potensi return dari harga saat ini 630). Selain potensi kelanjutan pemulihan
dari low-base pada 2Q22 akibat kekurangan suplai semikonduktor, kami
menyukai Perseroan karena terus berlanjutnya ekspansi kapasitas untuk
menjadi produsen suku cadang otomotif yang paling favorit di Indonesia.
Penjualan sepeda motor Indonesia tahun ini diperkirakan tumbuh 2-8% YoY
mencapai 5,1-5,4 juta unit. Sementara itu, penjualan mobil diproyeksikan
tumbuh 8% YoY mencapai 960 ribu unit.

• TP kami masing-masing mengimplikasikan 8,0x dan 7,8x dari rasio 22F
EV/EBITDA dan P/E. Dengan margin EBITDA 12,9% (22F), kami berpendapat
bahwa DRMA layak mendapatkan penilaian yang lebih premium jika
dibandingkan dengan konstituen IDXCYCLIC saat ini. Kami juga menyukai
Perseroan karena kemampuannya untuk memproduksi baterai EV dan suku
cadang kabel.

Technical:
• Trend: Sideways;
• Indicator: MA10(biru) & MA20(merah), RSI
• Potential: DRMA saat ini membentuk hammer pattern setelah

RSI mengindikasi price reversal dengan positive divergence.
Entry Price di 0.38 FB ratio resistance @ 640. Target Price di
0.79 FB ratio resistance @ 680. Stoploss di minor resistance @
615.

• Advice : Buy On Break. Entry Level: 640
• Target : 680. Stoploss : 616
• Upside/Downside potential : +6.28% / - 3.88%
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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.


