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RRG

Leading Sectors IDXFIN, IDXPROP, IDXENER;

Lagging Sectors IDXTRANS, IDXNCYC, IDXTECH;
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IHSG

IHSG breakout dari sideways channel pattern support @ 6965 dan mencapai long-term uptrend
channel pattern support @ 6892-6905. Meskipun sentiment saat ini bearish, Price action
berpotensi rebound dari uptrend channel support.

Support 6892-6905 ; Resistance 6965.
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BTPS 3000

Technical:
• Trend: Downtrend;
• Pattern: Downtrend channel
• Potential: BTPS baru-baru ini mengalami bearish price reversal dari 0.62

FB ratio resistance @ 3370 setelah breakout dari downtrend channel
pattern resistance @ 2880. Price action saat ini rebound dari 0.32 FB
ratio support @ 2920. Entry level di 0.5 FB ratio resistance @ 3150.
Target Price di 0.62 FB ratio resistance @ 3370. Stoploss di minor
support @ 3030.

• Advice : Buy On  Break. Entry Level: 3150
• Target : 3370;  Stoploss : 3030
• Upside/Downside potential : +6.99 / -3.81%

Fundamental & News:
• BTPS di 9M22 membukukan pendapatan dari jual beli margin

murabahah senilai Rp3,72 triliun meningkat 15,2% dari periode yang
sama pada tahun 2021 yang tercatat Rp3,23 triliun. Dampak kinerja
positif ini langsung mendongkrak laba per saham dasar perseroan
yang melonjak jadi 172 per saham dasar dari sebelumnya hanya 142
per saham dasar.

• BTPS berfokus pada transformasi digital dengan meningkatkan peran
Mitra setempat dan agent banking untuk melayani langsung
kebutuhan nasabah disusul komunitas nasabah dengan membentuk
BTPN Syariah Venture Capital (VC).

• Dikutip dari RTI, BTPS diperdagangkan pada 13.06x P/E dibandingkan
14.11x P/E BBRI.
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BUKA 268

Fundamental & News:
• BUKA di 9M22 mencatatkan laba bersih Rp3,62 triliun, melonjak 423% dari

periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp1,12 triliun. Disusul Pendapatan
bersih yang naik 92% menjadi Rp2,58 triliun dibandingkan periode
sebelumnya sebesar Rp1,34 triliun.

• Corporate Secretary BUKA mengatakan, Perseroan berfokus pada bisnis mitra
yang merupakan diferensiasi pertama dilakukan oleh Bukalapak. Ia
menambahkan, specialty vertical store dinilai akan memberikan BUKA
kesempatan untuk tumbuh meningkatkan kontribusi margin BUKA menjadi
positif untuk menumbuhkan profitabilitas kedepan.

• Dikutip dari RTI, BUKA diperdagangkan pada 1.01x P/BV dibandingkan 1.97x
P/BV EMTK.

Technical:
• Trend (major): Sideways;
• Potential: BUKA baru-baru ini mengalami bullish price reversal

dan berpotensi breakout dari 0.24 FB ratio resistance @ 274.
Target Price di 0.38 FB ratio resistance @ 288. Stoploss di minor
support @ 264.

• Advice : Buy On Break. Entry Level: 274
• Target : 288. Stoploss : 264
• Upside/Downside potential : + 5.11 / - 3.65%
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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.


