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IHSG

IHSG berhasil breakout dari MA20 resistance @ 6985 setelah rebound dari major uptrend
channel pattern support @ 6831. Karena price action di atas MA 10 (biru) @ 6957 dan MA20
(merah) @ 6980 mengindikasi bullish momentum kuat, IHSG ada potensi tinggi untuk mencapai
resistance terdekat @ 7183 dan melanjut ke resistance berikutnya @ 7233.

Support 7028 / 6980; Resistance 7183 / 7233
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MLIA 575 

Fundamental & News:
• Kami mempertahankan MLIA dengan peringkat BELI pada TP 700 (potensi

keuntungan 25% dari 570) untuk saat ini, karena berada di jalur untuk
mencapai target FY22. Setelah menetapkan panduan untuk mengurangi total
pinjaman menjadi Rp 939 miliar di FY22, total pinjaman pada Okt-2022 telah
mencapai sedikit di atas Rp 1 triliun. Oleh karena itu, cakupan bunganya
hampir dua kali lipat dari 7,7x di 9M21 menjadi 13,7x di 9M22. Dengan
menginvestasikan US$ 3,2 juta untuk memperluas segmen “Kaca Pengaman”,
perusahaan berencana untuk memproduksi produk peralatan rumah tangga
seperti lemari es pada tahun 2023.

• TP kami menyiratkan 5,8/5,0x dari rasio P/E 22F/23F. Dengan ROE sebesar
19,2% (22F), valuasi MLIA tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan
perusahaan IDX INDUST yang saat ini diperdagangkan di rata-rata 10,65x dari
rasio P/E dengan rata-rata ROE 5,63%.

Technical:
• Trend (minor): Uptrend;
• Pattern: Descending triangle (putih), Indicator: MA10 & MA20;
• Potential: MLIA baru-baru ini telah breakout minor resistance

@ 550 dari rebound di major support @ 510. Price action
memiliki potensi tinggi untuk mencapai descending triangle
resistance @ 620.

• Advice : Speculative Buy. Entry Level: 575
• Target : 620. Stoploss : 550
• Upside/Downside potential : +7.58% / -4.22%
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SIDO 740

Technical:
• Trend (minor): Uptrend; 
• Pattern: Uptrend channel (putih), Indicator: MA10 & MA20
• Potential: SIDO mendekati uptrend channel pattern resistance @ 750-

755. Price action juga baru-baru ini gagal menembus 0.79 FB rasio
resistance @ 745. Namun, momentum bullish kuat ditunjukkan oleh
aksi harga melonjak di atas MA10 @ 681 dan MA20 @ 688. Target
Harga di resistance rasio 1,00 FB @ 780. Stoploss di 0,62 FB rasio
support @ 720.

• Advice : Buy on Break. Entry Level: 745.
• Target : 780;  Stoploss : 720
• Upside/Downside potential : +4.53 % / -3.50%

Fundamental & News:
• Kami mempertahankan SIDO dengan peringkat BELI pada TP 932

(potensi pengembalian 26% dari saat ini 740). TP terbaru kami lebih
rendah dari 965 sebelumnya karena penurunan yang kami lakukan
pada proyeksi Pendapatan/Laba Bersih Perusahaan tahun ini menjadi
Rp 3,88/1,07 triliun dari sebelumnya 3,88/1,07 triliun. Mengantisipasi
pertumbuhan negatif di FY22, Pendapatan dan Laba Bersih 9M22
mampu melampaui nilai yang dicapai pada 9M20 dan 9M19 di tengah
meningkatnya inflasi dan melemahnya daya beli konsumen

• TP kami mencerminkan 26,2/24.9x dari rasio P/E 22F/23F. Meskipun
lebih tinggi dari median perusahaan IDXHEALTH sebesar 22,5x, kami
berpendapat bahwa Perusahaan layak mendapatkan penilaian
premium karena ROE superiornya sebesar 30,9% (22F) vs median
IDXHEALTH yang hanya 15,08%.
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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.


