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IHSG

IHSG kemarin ditutup menguat di harga @ 6860 dan berpotensi melanjutkan penguatan ke resistance 
terdekat di @ 6943 dan support terdekat ada di 6747

Support 6747; Resistance 6943

Picture source:
Tradingview



ANTM 1825

Fundamental & News:
• Antam telah melaksanakan pembelian kembali saham

dari para pemegang saham yang tidak menyetujui spin-
off sebagian segmen usaha tambang nikel. Antam telah
melaksanakan buyback pada 14 Oktober 2022 sebanyak
22.875 saham atau 0,0001% dengan harga pembelian Rp
2.017 per saham. Antam berkeyakinan bahwa
pelaksanaan buyback saham perseroan tidak akan
memberikan dampak negatif yang material terhadap
kegiatan usaha perseroan.

• Dikutip dari RTI, ANTM memiliki 2.04x PBV ratio vs.
MDKA 5.77x dan INCO 1.99x.

Technical:
• Trend (minor): Downtrend;
• Pattern: Falling Wedge;
• Indicator: MA10;
• Potential: Berhasil rebound dari lower channel @1765. Namun,

masih berada di bawah MA10 @1862. ANTM berpotensi
melanjutkan penguatannya hingga titik previous high @ 1915

• Advice : Speculative Buy. Entry Level: 1820-1810
• Target : 1915. Stoploss : 1765.
• Upside/Downside potential : +5.22% / -3.02%
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INDY 3100

Technical:
• Trend: Uptrend;
• Pattern: Parallel Channel;
• Indicator: MA10;
• Potential: Berhasil rebound dari lower channel @3050.

Namun, masih berada di bawah MA10 @3191. INDY
berpotensi melanjutkan penguatannya hingga titik previous
high @ 3270

• Advice : Speculative Buy. Entry Level: 3090-3110.
• Target : 3270. Stoploss : 3010.
• Upside/Downside potential : +5.48% / -2.90%

Fundamental & News:
• INDY melalui anak usahanya PT Indika Mineral Investindo

menuntaskan akuisisi 100% saham PT Perkasa Investama
Mineral. PIM memiliki kegiatan usaha untuk melakukan
aktivitas konsultasi manajemen dan perdagangan besar
logam dan bijih logam. Transaksi merupakan salah satu
langkah perseroan untuk melakukan ekspansi usaha ke
sektor non-batu bara khususnya mineral bauksit. Bauksit
bisa diolah menjadi aluminium dan kemudian dapat
dimanfaatkan untuk kerangka mobil listrik.

• Dikutip dari RTI, INDY memiliki 1.11x PBV ratio vs. MEDC
1.25x.
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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.


