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IHSG

IHSG rebound dengan bullish marubozu candle dari major support @ 6558. Karena MA10(biru)
sudah membentuk death cross dengan MA20(merah), Price action masih mengindikasikan
bearish sentiment yang kuat. Meskipun IHSG sudah breakout dari resistance @ 6624 dan
Dynamic resistance MA10(biru) @ 6692, IDX Composite Index failed breakout dari Dynamic
resistance @ 6760.

Support 6558 / 6624; Resistance 6813 / 6892 .
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EMTK 755

Fundamental & News:
• EMTK belum mengeluarkan Laporan Keuangan Q4 2022. Di 9 bulan
pertama tahun 2022, EMTK mengalami kenaikan Pendapatan – Neto
sebanyak 15,02%. Di periode yang sama, EMTK mengalami kenaikan Laba
sebanyak 932.34%.
• EMTK resmi menjadi official broadcaster Piala Dunia U-20 2023. Melalui
anak usahanya, yaitu Surya Citra Media (SCM), EMTK akan menyiarkan
sebanyak 52 pertandingan. Pertandingan – pertandingan tersebut akan
dapat diakses masyarakat Indonesia melalui media multi-platform milik
EMTK, yakni: SCTV, Indosiar, Vidio, Moji, Mentari TV, Nex Parabola, dan
Champions TV.
• Saat ini EMTK diperdagangkan pada 6,25x P/E dan 1,31x P/B ratio.
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Technical:
• Trend: Downtrend (major);
• Indicator(s): RSI;
• Pattern: Positiv Divergence (RSI);
• Potential: EMTK baru-baru ini rebound dari major support @ 725

setelah mengalami major downtrend. Price action saat ini melanjutkan
uptrend dengan membentuk positive divergence di RSI yang
mengindikasikan trend reversal. Entry level di minor support area @
745-750. Target Price di resistance @ 790 dan berpotensi melanjutkan
ke resistance selanjutnya @ 815. Stoploss di major support area @
720-725.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 745-750;  
• Target : 790 / 815; Stoploss : 720-725;
• Upside/Downside potential : + 5.34 / + 8.66 / - 4.00 %



ESSA 970
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Fundamental & News:
• Di tahun 2022, ESSA mengalami kenaikan Pendapatan sebesar 141,07%.
Di tahun 2022, ESSA mengalami kenaikan Laba sebesar 14,38 kali lipat.
• ESSA telah menyelesaikan akuisisi tambahan 10% atas saham PT Panca
Amara Utama. Dengan selesainya proses akuisisi tersebut, total
kepemilikan saham ESSA di Panca Amara Utama menjadi 70%. Panca
Amara Utama adalah perusahaan yang menginisiasi produksi amonia
sebesar 700.000 metrik ton per tahun.
• Saat ini ESSA diperdagangkan pada 7,65x P/E dan 3,01x P/B ratio.

Technical:
• Trend: Sideways (major);
• Potential: ESSA baru-baru ini rebound dari major support @ 810 dalam

major sideways trend. Price action saat ini breakout ke atas Dynamic
resistance MA10(biru) @ 965. Entry level di support area @ 955-965.
Target Price di resistance @ 1035 dan resistance berikutnya @ 1075.
Stoploss di support @ 920.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 955-965;  
• Target : 1035 / 1075; Stoploss : 920;
• Upside/Downside potential : + 7.25 / + 11.27 / - 4.66 %



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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