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IHSG

IHSG saat ini membentuk bearish marubozu candle pattern dan breakout minor support @
7015. Meskipun sentimen bearish kuat sekarang dengan breakout ke bawa MA10(biru) @ 7049
dan MA20(merah) @ 7003, Price action masih belum breakout dari minor sideways channel
pattern support @ 6965. IHSG berpotensi mencapai long-term uptrend channel pattern support
@ 6852

Support 6852 / 6965 ; Resistance 7015 / 7098
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AGII 2070

Technical:
• Trend: Sideways; 
• Indicator: MA10(biru) & MA20(merah)
• Potential: AGII baru-baru ini rebound dari 0.24 FB ratio support @ 1910 

setelah breakout dari trendline support (kuning).  Price action saat ini
membentuk spinning top setelah rebound dari MA10(biru) @ 2019 dan 
jatuh dari 0.5 FB ratio resistance @ 2060. Target Price di 0.38 FB ratio 
resistance @ 2060. Stoploss di minor resistance @ 1840. 

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 1910
• Target : 2060;  Stoploss : 1840
• Upside/Downside potential : +7.60% / -3.50%

Fundamental & News:
• Penjualan AGII sebesar Rp 1,26 triliun di semester I-2022. Nilai ini

turun 2,27% secara tahunan atawa year on year (yoy) dari Rp 1,29
triliun di semester I-2021. AGII menargetkan pertumbuhan sekitar 1
kali hingga 1,5 dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) selama
dua sampai tiga tahun ke depan seiringan dengan berbagai proyek
yang diincar perseroan.

• AGII melalui anak usahanya PT Samator Gas Industri telah resmi
mengoperasikan pabrik yang akan menjadi pemasok utama oksigen
untuk smelter pemurnian timah berteknologi TSL Ausmelt di Kota
Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

• Dikutip dari RTI, AGII diperdagangkan dengan 1.79x PBV dibandingkan
AKRA 2.90x PBV
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BBYB 865

Fundamental & News:
• BBYB berhasil memacu kinerja hingga kuartal III 2022. Tecermin dari

kemampuan bank bersandi saham BBYB ini membukukan aset sebesar Rp
15,9 triliun per September 2022. Nilai aset ini naik sebesar 98,75% secara
tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan dengan posisi September 2021
yang sebesar Rp 8,1 triliun. Ini tak terlepas dari pertumbuhan himpunan DPK
sebesar 88,9% dari Rp 6,67 triliun menjadi Rp 12,6 triliun di September 2022.

• BBYB berencana melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek
terlebih dahulu (PMHMETD) alias rights issue sebanyak-banyaknya 5 miliar
lembar saham baru pada kuartal IV/2022. Perusahaan yang dikendalikan
kelompok Alibaba melalui Akulaku ini akan memanfaatkan dana hasil rights
issue ini untuk memperkuat modal inti.

• Dikutip dari RTI, BBYB diperdagangkan dengan 3.62x PBV dibandingkan BBCA
5.12x PBV

Technical:
• Trend: Downtrend;
• Pattern: Flag, Indicator: MA10(biru) & MA20(merah)
• Potential: BBYB saat ini mencapai 0.24 FB ratio resistance @

910 dan berpotensi breakout ke bawah Flag pattern ke 0.00 FB
ratio resistance @ 700. Target Price di minor resistance @ 765.
Stoploss di minor support @ 675.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 700
• Target : 765. Stoploss : 675
• Upside/Downside potential : +9.19% / -3.85%
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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.


