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RRG

Leading Sectors IDXBASIC, IDXPROP, IDX TECH, IDXTRANS ;

Lagging Sectors IDXINDUS, IDXHLTH, IDXENER;
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IHSG

IHSG saat ini berpotensi price reversal ke sideways channel support @ 6965 setelah price
reversal dari sideways channel resistance @ 7115. Meskipun short-term trend saat ini sideways,
Price action masih di dalam long-term uptrend channel pattern.

Support 6965 ; Resistance 7115.
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ARKO 655

Fundamental & News:
• ARKO membukukan peningkatan Laba bersih di 1H22 sebesar 70% YoY

menjadi Rp 25 miliar, dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp 14 miliar
di 1H21. Peningkatan ini salah satunya didukung melalui Transaksi
penambahan kepemilikan saham di ARKO dilakukan Grup Astra yaitu UNTR
dengan transaksi pembelian mencapai Rp 176,5 miliar, sehingga total
kepemilikan Grup Astra melalui UNTR di ARKO bertambah menjadi sebesar
31,49%

• ARKO memiliki dua proyek PLTM yang sedang dalam tahap konstruksi an
diperkirakan akan beroperasi pada 2023-2024. Kedua PLTM ini akan kan
memiliki pembangkit listing dengan total kapasitas terpasang 32,8 MW

• Dikutip dari RTI, ARKO saat ini diperdagangkan pada 9.44x P/E lebih murah
dibandingkan 16.45x P/E KEEN.

Technical:
• Trend: uptrend;
• Indicator: MA10(biru)&MA20(merah), volume
• Potential: ARKO baru-baru ini rebound dan membentuk bullish

trend line support dengan tweezer bottom. Price action saat ini
membentuk three white soldiers pattern dan breakout dari
opening price marubozu candle @ 650. Namun, volume
merendah dengan uptrend. Entry Price di 0.5 FB ratio
resistance @ 680. Target Price di 0.62 FB ratio resistance @
715. Stoploss di minor support @ 655.

• Advice : Buy on Break. Entry Level: 680
• Target : 715. Stoploss : 655
• Upside/Downside potential : +5.38% / - 3.59%

Picture source:
Tradingview



PGAS 1880

Technical:
• Trend (major): Uptrend;
• Pattern: Uptrend channel, Indicator: MA10(biru)&MA20(merah), 

volume;
• Potential: Meskipun saat ini PGAS membentuk bullish marubozu candle

dengan volume spike, Price action sudah failed breakout dari major
resistance @ 1990. Karena tren volume baru-baru ini turun, PGAS
berpotensi price reversal dan breakout ke bawah uptrend channel
pattern support. Entry price di 0.62 FB ratio @ 1715. Target Price di
0.79 FB ratio @ 1835. Stoploss di minor support @ 1650.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 1715
• Target : 1835;  Stoploss : 1650
• Upside/Downside potential : +7.20% / -3.71%

Fundamental & News:
• PGAS membukukan peningkatan pendapatan dan laba bersih masing-

masing sebesar US$2,6 miliar dan US$366 juta atau naik 17% dan 11 %
YoY pada semester III/2022.

• Perseroan baru-baru ini telah memproyeksikan akan membangun
infastruktur gas bumi menuju Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB),
demi mendukung utilisasi Pipa Transmisi Cirebon - Semarang yang
dibangun oleh pemerintah. Proyek ini didanai oleh Kementerian ESDM
sebesar Rp 1 triliun.

• Dikutip dari RTI, PGAS diperdagangkan pada valuasi 1.14x P/BV dan
7.22x P/E dibandingkan dengan 2.76x PBV AKRA
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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.


