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IHSG

IHSG tembus pennant pattern resistance dengan rising window pattern. Meskipun sudah
breakout ke atas, Price action membentuk red candle, jadi belum ada konfirmasi bahwa pennant
pattern mengindikasikan reversal. RSI baru-baru keluar dari overbought zone dan sudah
mendekati midline.

Support 6690/6624/6450 ; Resistance 6888.
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BMRI 9,950 

Fundamental & News:
• Laba bersih konsolidasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) di 9M22

mencapai 59,4% YoY atau Rp 30,7 triliun dibandingkan periode yang sama
sebelumnya. Pertumbuhan tersebut direalisasi melalui pertumbuhan kredit
yang tercatat sampai dengan akhir September 2022 berhasil tumbuh 14,28%
secara YoY mencapai Rp1.167,51 triliun.

• PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) telah menambah penyertaan modal kepada PT
Bank Syariah Indonesia Tbk/BSI (BRIS) sebesar Rp2,759 triliun, dalam rangka
pelaksanaan hak atas rights issue yang dilakukan BSI. Manajemen bank
Mandiri menyebut, perseroan akan melaksanakan seluruh HMETD yang
berjumlah 2,54 miliar lembar HMETD dalam PMHMETD I.

• Dikutip dari RTI, BMRI diperdangkan pada rasio 2.19x P/BV dibandingkan
2.53x P/BV BBRI.

Technical:
• Trend(major): Sideways;
• Potential: BMRI baru-baru ini rebound dari 0.38 FB ratio

support @ 9,900 setelah breakout dari trendline support
bearish price shock dengan evening doji di all-time high. Karena
membentuk higher high dan higher low, price action berpotensi
breakout dari 0.5 FB ratio resistance @ 10,100. TP di trendline
resistance @ 10,800. Stoploss di 0.24 FB ratio support @ 9,650

• Advice : Buy On Break. Entry Level: 10,100
• Target : 10,800. Stoploss : 9,650
• Upside/Downside potential : + 6.93 / - 4.46%

Picture source:
Tradingview



SMGR 6,725

Technical:
• Trend: Sideways;
• Indicator: OBV
• Potential: SMGR baru-baru ini mencapai support @ 6625 dengan sell-

off volume besar dari OBV. Price action berpotensi melanjutkan
downtrend dan membentuk dead cat bounce. Entry level di 0.24 FB
ratio support @ 6475. Target Price di 0.5 FB ratio resistance @ 7100.
Stoploss di minor support @ 6225.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 6,475
• Target : 7,100;  Stoploss : 6,225
• Upside/Downside potential : + 9.65 / - 3.85%

Fundamental & News:
• EBITDA dan Laba Bersih 3Q22 masing-masing naik 28% dan 150% QoQ

menjadi Rp2,2 tn dan Rp822 miliar, menyusul pendapatan segmen
semen yang lebih tinggi 22% QoQ menjadi Rp8,4 tn dan peningkatan
volume penjualan domestik dan regional sebesar 18% QoQ menjadi
9,2 juta ton.

• SMGR dan SMCB menyetujui perjanjian kredit sindikasi sustainability
linked Loan (SLL) senilai Rp6,89 triliun dengan SIG mendapat bagian
Rp4,15 triliun, dan SBI sejumlah Rp2,74 triliun. Kredit SLL. Salah satu
tujuan dari program SLL ini bertujuan untuk mewujudkan komitmen
SIG terhadap implementasi prinsip ESG, refinancing eksisting utang
bank sindikasi dan dekarbonisasi.

• Dikutip dari RTI, SMGR diperdagangkan pada rasio 1.18x P/BV
dibandingkan 1.90x P/BV INTP.
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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.


