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IHSG

IHSG membentuk dua hammer pattern di tengah Dynamic resistance MA10(biru) @ 7054 dan
Dyanmic support MA20(merah) @ 6980 setelah rebound dari MA20(merah). IHSG berpotensi
melanjutkan uptrend saat ini untuk breakout dari Dynamic resistance MA10(biru) ke resistance
selanjutnya @ 7098.

Support 6980 / 6814; Resistance 7098 / 7183
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LSIP 1130 

Fundamental & News:
• Laba kotor LSIP tercatat meningkat 11% yoy menjadi Rp 840 miliar, dengan

capaian laba usaha Rp 651 miliar (tumbuh 7% yoy) dan EBITDA Rp 907 miliar
atau lebih tinggi 13% yoy. laba periode berjalan yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk alias laba bersih LSIP meningkat 9% yoy menjadi
Rp 549 miliar per semester pertama tahun ini.

• LSIP produksi tandan buah segar (TBS) LSIP mengalami penurunan sebesar
18% yoy menjadi 505.000 ton sepanjang semester I-2022. Total produksi
Crude Palm Oil (CPO) LSIP di semester pertama menyusut 23% yoy menjadi
127 ribu ton. Pihaknya mencatat, pada kuartal II-2022 produksi TBS inti dan
CPO naik masing-masing 24% dan 42% dibandingkan kuartal pertama tahun
2022.

• Dikutip dari RTI, LSIP diperdagangkan dengan 0.72x PBV dibandingkan 3.15x
PBV STAA dan 0.82x PBV DSNG.

Technical:
• Trend(major): Downtrend;
• Indicator: MA10(biru) & MA20(merah);
• Potential: LSIP baru-baru ini turun dari 0.618 FB ratio resistance

@ 1155 dan failed breakout dari Dynamic support MA10(biru)
@ 1116. Saat ini, price action membentuk dragonfly candle
pattern dan berpotensi price reveral upwards. Target Price di
resistance @ 1245.

• Advice : Buy On Break. Entry Level: 1155
• Target : 1245. Stoploss : 1115
• Upside/Downside potential : +7.77% / -3.52%
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MDKA 3990

Technical:
• Trend: Sideways; 
• Pattern: Descending triangle; Indicator: MA10(biru)
• Potential: MDKA baru-baru ini telah mengalami upside breakout dari

descending triangle resistance dan 0.236 FB ratio resistance @ 3910-
3890 dengan bullish marubozu candle pattern setelah rebound dari
MA10(biru) @ 3819. Target Price di 0.382 FB ratio resistance @ 4320. 

• Advice : Speculative Buy. Entry Level: 3990.
• Target : 4320;  Stoploss : 3820
• Upside/Downside potential : +8.21 % / -4.17%

Fundamental & News:
• PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) melalui anak usahanya, PT

Gorontalo Sejahtera Mining (GSM) dan PT Merdeka Mining Servis
(MMS), ditunjuk sebagai penyediaan jasa konstruksi tambang dengan
nilai kontrak Rp 325,7 miliar.

• MDKA telah merampungkan eksplorasi di Tujuh Bukit, Jawa Timur;
Pulau Wetar, Maluku Barat; dan Pani, Gorontalo dengan total biaya Rp
301,6 miliar pada kuartal III-2022. Kegiatan di daerah Tujuh Bukit fokus
pada sumber daya tembaga-emas dan emas-perak, di Pulau Wetar
fokus pada sumber daya tembaga, sedangkan di Pani fokus pada
eksplorasi sumber daya emas.

• Dikutip dari RTI, MDKA ada profitibilitas yang lebih tinggi dengan
28.35% Net Profit Margin (NPM) dibandingkan 19.27% NPM INCO
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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.


