
HP KEYCALLS

HP ANALYTICS

15 November 2022



RRG

Pergerakan sektor-sektor mengindikasikan market sentiment yang positif soalnya sektor-sektor
agresif IDXFIN dan IDXTEC saat ini bergerak ke Leading quadrant. Sedangkan, sektor-sektor
defensif IDXHEALTH, IDXCYC, dan IDXENER saat ini menuju ke quadrant Lagging. Para investor di
pasar baru-baru ini sinyal berani masuk ke sektor-sektor dengan risiko yang lebih tinggi
meskipun IHSG di sideways trend, tapi karena sektor-sektor agresif menuju ke Leading quadrant,
IHSG berpotensi mulai uptrend di waktu dekat.

Leading Sectors IDXBASIC, IDXTRANS, IDXCYC, IDXPROP ;

Lagging Sectors IDXINDUS, IDXFIN, IDXENER;
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IHSG

IHSG breakout ke bawah Dynamic support MA10(biru) @ 7044 dan MA20(merah) @ 7026 dari
sideways channel pattern resistance @ 7115. Price action berpotensi melanjutkan tren turun ke
sideways channel pattern support @ 6965.

Support 6965 ; Resistance 7044 / 7115.
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BBTN 1535

Technical:
• Trend: Sideways; 
• Pattern: Flag(kuning), Indicator: MA10(biru) & MA20(merah), volume
• Potential: BBTN mencapai resistance @ 1550 setelah breakout dari flag 

pattern. Price action saat ini rebound dari MA20(merah) @ 1526. Entry 
level di 0.62 FB ratio support @ 1530. Target Price di 1.0 FB ratio 
resistance @ 1625. Stoploss di 0.38 FB ratio support @ 1470.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 1530
• Target : 1625;  Stoploss : 1470
• Upside/Downside potential : +6.28% / -3.90%

Fundamental & News:
• BBTN hingga kuartal III-2022 meraih laba bersih senilai Rp2,28 trililun,

atau melonjak 50,11 persen dibanding periode yang sama tahun
sebelumnya senilai Rp1,51 triliun.

• BBTN akan menerbitkan right issue maksimal 4,6 miliar lembar. Saham
baru seri B itu, dibalut dengan nilai nominal Rp500 per lembar.
Pemegang saham utama negara Republik Indonesia akan menyerap
right issue melalui penyertaan modal negara (PMN).

• Dikutip dari RTI, BBTN diperdagangkan 5.36x PE dibandingkan 27.94x
PE BBCA
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BEST 140 

Fundamental & News:
• BEST sampai 30 September 2022 mencatat laba bersih Rp94,66 miliar.

Meningkat 204% dari periode sama tahun lalu minus Rp90,72 miliar. Laba per
saham dasar menjadi Rp9,81 dari sebelumnya rugi Rp9,40.

• BEST berkolaborasi dengan PT Megalopolis Manunggal Industrial
Development (MMID) melalui wadah MM2100 Peduli melakukan
penanaman mangrove di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong,
Bekasi, Jawa Barat.

• Dikutip dari RTI, BEST diperdagangkan 0.31x PBV dibandingkan 1.54x PBV
WSKT

Technical:
• Trend: Sideways;
• Indicator: MA10(biru) & MA20(merah), volume
• Potential: BEST baru-baru ini rebound dari 0.38 FB ratio support

@ 135 dan breakout dari MA10(biru) @ 136. Entry level di 0.5
FB ratio resistance @ 145. TP di 0.62 FB ratio resistance dan
MA20(merah) @ 155. Stoploss di minor support @ 140.

• Advice : Buy On Break. Entry Level: 145
• Target : 155. Stoploss : 140
• Upside/Downside potential : +6.82% / - 3.58%
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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.


