
HP KEYCALLS

HP ANALYTICS

21 March 2023



RRG



IHSG

IHSG rebound dengan bullish marubozu candle dari major support @ 6558. Karena MA10(biru)
sudah membentuk death cross dengan MA20(merah), Price action masih mengindikasikan
bearish sentiment yang kuat. IHSG sudah breakout ke bawah support @ 6624 lagi yang
mengindikasikan potensi tinggi untuk melanjutkan downtrend ke support @ 6558 dan @ 6491.

Support 6491 / 6558; Resistance 6624 / 6813 / 6892 .
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INCO 6375
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Fundamental & News:
• Di tahun 2022, INCO mengalami kenaikan Pendapatan sebanyak 23,74%
(YoY). Di tahun 2022, INCO juga mengalami kenaikan Laba sebanyak 20,87%
(YoY).
• Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah memastikan kesiapan untuk
mencaplok jatah saham INCO. INCO perlu melaksanakan divestasi 11%
sahamnya sebagai kelanjutan komitmen perpanjangan Kontrak Karya (KK)
menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). INCO memiliki lahan
konsesi seluas 22.699 hectare di Sulawesi Tengah.
• Saat ini INCO diperdagangkan pada 20,30x P/E dan 1,73x P/B ratio.

Technical:
• Trend: Uptrend;
• Indicator(s): Bollinger Band and Volume
• Potential: INCO baru-baru ini rebound dari lower band support @ 6075

dan menuju ke midline resistance. Meskipun volume melemah dalam
minor uptrend, price action saat ini membentuk lower shadow panjang
yang mengindikasikan bullish momentum masih berlanjut. Entry Price
di resistance @ 6425-6475. Target Price di resistance @ 7050 dan
berpotensi melanjutkan ke resistance selanjutnya @ 7525. Stoploss di
support @ 6150.

• Advice : Buy On Break. Entry Level: 6425-6475;  
• Target : 7050 / 7525; Stoploss : 6150;
• Upside/Downside potential : + 9.73 / + 17.33 / - 4.28 %



INDF 6200

Fundamental & News:
• INDF belum mengeluarkan Laporan Keuangan Q4 2022. Di 9 bulan
pertama tahun 2022, INDF mengalami kenaikan Penjualan Neto sebanyak
11%. Tetapi, di periode yang sama, INDF mengalami penurunan Laba
sebanyak 16,47%.
• Dalam meningkatkan Penjualagn, INDF dalam waktu dekat akan
meluncurkan produk anyar guna menambah kontribusi bisnis snack yang
sudah ada. Produk makanan ringan yang akan diluncurkan merupakan
adaptasi dari produk – produk yang tengah digemari di negara lain, seperti
Korea Selatan. Di samping itu, mendekati momen seasonal seperti Lebaran,
akan terjadi lonjakan di Penjualan INDF.
• Saat ini INDF diperdagangkan pada 8,79x P/E dan 1,05x P/B ratio.
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Technical:
• Trend: Sideways;
• Indicator: Volume;
• Potential: INDF baru-baru ini mengalami minor sideways trend setelah

downtrend. Setelah bearish price shock di candle sebelumnya, price
action saat ini membentuk bullish marubozu candle yang
mengindikasikan uptrend akan dilanjutkan, tapi karena volume kecil
untuk bullish marubozu, ada peluang untuk entry di minor support @
6125-6150. Target Price di resistance area @ 6500-6550 dan resistance
area berikutnya @ 6850-6900. Stoploss di support @ 5925.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 6125-6150;  
• Target : 6500-6550 / 6850-6900; Stoploss : 5925;
• Upside/Downside potential : + 6.50 / + 12.13 / - 3.66 %



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.
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