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IHSG

IHSG saat ini sudah breakout ke atas dari minor resistance 6624 setelah rebound dari support @
6558 dengan spinning top candle. Karena membentuk upper shadow panjang dan MA10(biru)
sudah crossing ke bawah MA20(merah), bearish sentimen masih kuat, jadi price action
berpotensi melanjutkan downward momentum ke support @ 6502.

Support 6502/6558/6624 ; Resistance 6687/6813.
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EMTK 1020
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Technical:
• Trend(major): Sideways;
• Potential: EMTK saat ini breakout dari minor resistance @ 1005 setelah

rebound dari major support @ 965. Entry level di minor support @
1005-1010. Target Price di resistance @ 1060 dan berpotensi
melanjutkan ke resistance selanjutnya @ 1090.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level : 1005-1010
• Target : 1060 / 1090; Stoploss : 965
• Upside/Downside potential : + 5.47 / + 8.60 / - 3.98%

Fundamental & News:
• EMTK mencatatkan pendapatan Rp11 triliun di kuartal III/2022, naik 15

persen YoY, ditopang segmen penjualan barang sebesar Rp4,45 triliun,
pendapatan iklan Rp4,1 triliun, dan jasa kesehatan dan rumah sakit
Rp1,38 triliun. Laba usaha turun 41,74 persen YoY menjadi Rp735
miliar, tetapi laba bersih melonjak 2.454 persen YoY menjadi Rp5.5
triliun karena investasi di entitas asosiasi, salah satunya Bukalapak.

• Anak usaha EMTK, SCMA mengklaim peningkatan 280 persen jumlah
pengguna aktif untuk konten olahraga pada platform Vidio sejak
pembukaan Piala Dunia 2022. SCMA juga mencatat peningkatan
signifikan 389 persen untuk total pengguna harian, kunjungan situs,
hingga durasi untuk platform sepakbola lainnya.

• Dikutip dari RTI, pada harga saat ini 1020 EMTK diperdagangkan pada
valuasi 1.77X P/BV, vs MLPL dan SRTG masing-masing 0.39X dan 0.51X
P/BV



SMGR 7400

Technical:
• Trend (major): Sideways;
• Potential: SMGR baru-baru ini rebound dari support @ 6550 dengan

bullish momentum kuat. Price action saat ini breakout dari resistance
7100. Entry level di minor support range @ 7225-7300. Target Price di
7750 dan berpotensi melanjutkan ke resistance selanjutnya di
resistance @ 8250. Stoploss di support 6925.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 7225-7300
• Target : 7750 / 8250;  Stoploss : 6925
• Upside/Downside potential : + 7.27 / + 14.30 / - 4.15%

Fundamental & News:
• Kami menginisiasi SMGR dengan peringkat BUY dengan TP 9000

menyusul pemulihan industri properti dan konstruksi, yang dapat
meningkatkan volume penjualan semen, yang didukung oleh kenaikan
anggaran infrastruktur Pemerintah menjadi Rp392 triliun dalam APBN
2023.

• Setelah akuisisi SMBR, kapasitas produksi SMGR akan meningkat
menjadi 56,5 MT/tahun (tidak termasuk Quang Ninh Plant – Vietnam
sebesar 2,3 MT/tahun) yang setara dengan 50% dari kapasitas produksi
nasional. SMGR juga menjadi pemimpin pasar nasional dengan 47%
pangsa pasar.

• Dikutip dari RTI, pada harga saat ini 7400 SMGR diperdagangkan pada
valuasi 22.7X P/E, vs INTP 30X P/E
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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.
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