
HP KEYCALLS

HP ANALYTICS

26 October 2022



IHSG

IHSG kemarin sempat menguat hingga area sekitar MA50 @7106 namun ditutup melemah
dengan pola candle shooting star. IHSG berpotensi melemah hingga area psikologis @7000.

Support 7000,, Resistance 7136.
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GOTO 193

Fundamental & News:
• Pendapatan bersih 1H22 meningkat 73.3% YoY menjadi

Rp3.40 T dari Rp1,96 T pada 1H21. Namun, rugi bersih
meningkat 117.3% dari Rp6.28 T pada 1H21 menjadi
Rp13.65 T pada 1H22.

• Tokopedia melakukan ekspansi gudang pintar ke wilayah
Surabaya. Hal ini bertujuan untuk semakin mendekatkan
penjual dengan pembeli. Selain itu, periode lock-up
saham GOTO akan dibuka pada akhir November 2022.

• Dikutip dari Bloomberg, saat ini GOTO diperdagangkan
dengan PBV 1.58x.

Technical:
• Trend (major): Downtrend;
• Potential: Berhasil rebound dari area support terendah (yellow)

dengan volume yang menguat. RSI menunjukan berada pada
area oversold. GOTO berpotensi menguat dengan target price
terdekat @204. Stoploss jika ditutup di bawah @ 186.

• Advice : Speculative Buy. Entry Level: 191-194
• Target : 204. Stoploss : 186.
• Upside/Downside potential : +5.7% / -3.6%
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PTPP 885

Fundamental & News:
• Pendapatan 1H22 meningkat 39.7% YoY menjadi Rp9.0 T

dari Rp6.46 T pada 1H21. Laba bersih meningkat 1.1%
dari Rp86.0 bn pada 1H21 menjadi Rp87.0 bn pada 1H22.

• PTPP akan melanjutkan proses pembangunan proyek
Smelter Grade Alumina Refinery Mempawah, Kalbar
berkapasitas 1 juta ton per tahun menyusul amendemen
kontrak pekerjaan.

• Dikutip dari Bloomberg, saat ini PTPP diperdagangkan
dengan PBV 0.50x.

Technical:
• Trend (major): Sideways
• Indicator: MA10; Pattern: Parallel Channel (Green)
• Potential: Berhasil ditutup menguat di atas MA10 @874 dengan

volume yang menguat. PTPP berpotensi melanjutkan
penguatannya sampai target price @925. Stoploss jika ditutup di
bawah @ 865.

• Advice : Buy. Entry Level: 875-890
• Target : 925. Stoploss : 865.
• Upside/Downside potential : +4.5% / -2.3%
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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.


