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IHSG

Membentuk falling window pattern dengan doji, IHSG kembali ke dalam pennant pattern, tapi
Price action saat ini rebound dan membentuk throwback. Price action berpotensi melanjutkan
bullish sentiment ke minor support @ 6888 dan resistance selanjutnya @ 6965.

Support 6690/6624/6450 ; Resistance 6888/6965.
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ADHI 510

Fundamental & News:
• ADHI mencatatkan peningkatan pendapatan dan laba bersih sebesar Rp9,1

triliun dan 7,4 triliun dan Rp21,0 miliar, meningkat 24% masing-masing. Debt
to Equity Ratio (utang berbunga) pada September 2022 menurun menjadi
1,75x dibanding edisi sama tahun lalu 2,03x.

• ADHI per November 2022 meraih kontrak baru dengan target dana mencapai
Rp22,4 triliun, meningkat 63% dibandingkan dengan perolehan kontrak baru
sebelumnya di 2021. Profil kontribusi per lini bisnis pada perolehan kontrak
baru sampai dengan bulan November 2022, meliputi lini bisnis Engineering &
Construction sebesar 88%, Property & Hospitality sebesar 6%, dan sisanya
merupakan lini bisnis lainnya. Dengan meningkatnya perolehan kontrak baru
ini, dinilai akan mendukung peningkatan kinerja Perseroan tetap tumbuh
menyambut tahun 2023 mendatang.

• Dikutip dari RTI, ADHI diperdagangkan pada 0.75x P/BV dibandingkan 1.20x
P/BV WSKT

Technical:
• Trend(major): Downtrend;
• Potential: ADHI baru-baru ini rebound dari major support @

476. Price action saat ini mencapai minor resistance @ 525 dan
berpotensi melanjutkan uptrend momentum. Entry level di
0.24 FB ratio support @ 555. TP di 0.38 FB ratio resistance @
600.

• Advice : Buy On Break. Entry Level: 555
• Target : 600. Stoploss : 525
• Upside/Downside potential : + 8.14 / - 5.42%
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UNVR 4,750

Technical:
• Trend:Downtrend;
• Pattern: Uptrend channel pattern
• Potential: UNVR baru-baru ini membentuk uptrend channel pattern

setelah rebound dari major support @ 4,460. UNVR saat ini sudah
breakout ke bawah Dynamic support MA10 (biru) @ 4771 dan
mendekati Dynamic support MA20(merah) @ 4739. Entry level di 0.24
FB ratio dan uptrend channel support @ 4,700. TP di 0.5 FB ratio
resistance @ 4,970. Stoploss di minor support @ 4,530.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 4,700
• Target : 4,970;  Stoploss : 4,530
• Upside/Downside potential : + 5.74 / - 3.62%

Fundamental & News:
• UNVR mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp 31,53 triliun per 30

September 2022. tumbuh 5,02% YoY dari Rp 30,02 triliun pada periode
yang sama tahun lalu.

• Perseroan resmi mengangkat Nurdiana Darus sebagai Direktur
sekaligus Sekretaris Perusahaan dan Alper Kulak sebagai Direktur
Supply Chain. Presiden Direktur UNVR mengatakan, beberapa tahun
belakangan memberikan banyak tantangan bagi dunia bisnis, termasuk
Fast Moving Consumer Goods (FMCG) seperti UNVR. Ia menilai,
dengan formasi terbaru dewan direksi ini akan mendukung UNVR
untuk memperkuat fundamental bisnis dan membangun pertumbuhan
jangka panjang.

• Dikutip dari RTI, UNVR diperdagangkan pada valuasi 4.31x P/SR
dibandingkan 1.82x P/SR ICBP.
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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.


