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RRG

Leading Sectors IDXFIN, IDXPROP, IDXENER;

Lagging Sectors IDXTRANS, IDXNCYC, IDXTECH;

Picture source:
Bloomberg



IHSG

Meskipun membentuk bullish marubozu candle, IHSG saat ini berpotensi melanjutkan turun ke
sideways channel pattern support @ 6965 setelah price reversal di sideways channel pattern
resistance @ 7115. Sideways trend saat ini dibentuk setelah price action rebound dari long-term
uptrend channel support @ 6813.

Support 6965 ; Resistance 7115.
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PRDA 6275 

Fundamental & News:
• PRDA sepanjang kuartal III/2022 membukukan penurunan laba bersih 46,16%

menjadi Rp275,19 miliar. Selain itu, tulisan ini menyajikan data pendapatan,
harga saham, beban, arus kas, aset, liabilitas, hingga ekuitas PRDA periode
September 2018 - September 2022.

• Direktur Business & Marketing Prodia Indriyanti Rafi Sukmawati menuturkan,
PRDA mencatatkan kenaikan permintaan pemeriksaan PCR dan Antigen
sekitar 10%-15% di beberapa cabang dibandingkan bulan sebelumnya.

• Dikutip dari RTI, PRDA diperdagangkan pada 2.73x PBV dibandingkan 7.85x
PBV MIKA.

Technical:
• Trend: Sideways;
• Pattern: Cup-and-handle pattern, flag pattern
• Potential: PRDA membentuk cup-and-handle pattern. Karena

pattern ada sisi kanan yang lebih tinggi, pattern
mengindikasikan bullish momentum yang kuat. Saat ini, Price
action sudah breakout dari flag pattern dan berpotensi ke
minor resistance @ 6675. Stoploss di psychological support @
6050

• Advice : Buy. Entry Level: 6275
• Target : 6675. Stoploss : 6050
• Upside/Downside potential : +6.39 / - 3.54%
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WEHA 127

Technical:
• Trend: Sideways;
• Pattern: Pennant pattern, Indicator: volume;
• Potential: WEHA baru rebound dari major support @ 88 dan

membentuk pennant pattern. Meskipun mengalami throwback, Price
action rebound kuat dari 0.24 FB ratio support @ 107 dan saat ini
mencapai 0.5 FB ratio @ 127 dengan high-volume uptrend. Target Price
di 0.62 FB ratio @ 136. Stoploss di minor support @ 123

• Advice : Buy. Entry Level: 127
• Target : 136;  Stoploss : 123
• Upside/Downside potential : +7.13% / -3.48%

Fundamental & News:
• WEHA membukukan peningkatan Laba bersih di 9M22 sebesar Rp 123

miliar atau meningkat 112% dibandingkan periode sebelumnya Rp 58
miliar di 9M21. 3 unit usaha Perseroan yaitu bus charter, shuttle &
logistic dan open trip telah membukukan kinerja positif dengan
berkontribusi sebesar 87% dari akumulasi pendapatan di 9M21.

• Direktur Utama WEHA mengatakan, di kuartal IV-2022, perseroan
memproyeksikan pendapatan sebesar Rp 51 miliar dengan target laba
bersih sebesar Rp 6 miliar selama kuartal IV-2022 dengan asumsi
adanya peningkatan demand di seKtor transportasi dan logistik karena
mulai meningkatnya mobilitas masyarakat setelah pandemi Covid-19
di Indonesia.

• Dikutip dari RTI, WEHA diperdagangkan pada 11.60x P/E, dibandingkan
17.52x P/E ASSA.
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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.


