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RRG

Leading Sectors IDXHLTH, IDXPROP, IDXENER, IDXNCYC;

Lagging Sectors IDXTRANS, IDXBASIC, IDXTECH, IDXINFRA;
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IHSG

Setelah rebound dari support 6624, IHSG sudah rebound di waktu jangka pendek. Saat ini, Price
action membentuk pennant pattern yang mengindikasikan potensi tinggi melanjutkan bearish
momentum ke support 6624 dan support selanjutnya 6450.

Support 6690/6624/6450 ; Resistance 6888.
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LPPF 4,950

Technical:
• Trend: Uptrend;
• Pattern: Uptrend channel
• Indicator: RSI
• Potential: LPPF baru-baru ini breakout ke bawah uptrend channel

support dan mencapai 0.79 FB ratio support @ 4,970. Price action saat
ini berpotensi melanjutkan down trend setelah membentuk negative
divergence di RSI. Entry level di 0.62 FB ratio support @ 4,690. TP di
major resistance @ 5,325. Stoploss di 0.5 FB ratio support @ 4,490.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 4,690
• Target : 5,325;  Stoploss : 4,490
• Upside/Downside potential : + 13.65 / - 4.26%

Fundamental & News:
• LPPF melaporkan penjualan kotor sebesar Rp 9,5 Triliun untuk periode

yang berakhir pada 30 September 2022, 26,5% di atas periode yang
sama pada 2021 disusul pertumbuhan Penjualan pada Gerai yang
Sama (SSSG) sebesar 144,7% dengan pembatasan perdagangan yang
lebih sedikit.

• Auric Digital Retail Pte. Ltd kembali melanjutkan pembelian saham
Matahari Department Store (LPPF) dengan transaksi sebesar
21.165.200 lembar alias 21,16 juta ata senilai Rp104 miliar melalui
pasari negosisasi dan pasar reguler dengan harga pelaksanaan
pembelian saham dilakukan di kisaran Rp4.738-4.990 per lembar.
Tujuan transaksi tersebut adalah untuk berinvestasi dengan status
kepemilikan saham secara langsung dengan akumulasi total transaksi
mencapai RP104 miliar

• Dikutip dari RTI, LPPF diperdagangkan pada rasio 8.33x P/E
dibandingkan 15.73x P/E ACES.
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WSKT 358

Fundamental & News:
• WSKT membukukan Total Pendapatan sebesar Rp4,21 tn, lebih tinggi 26,1%

QoQ yang terutama terangkat oleh segmen Konstruksi sebesar Rp3,61 tn
(+20,5% QoQ) dan segmen Precast sebesar Rp275 miliar (+1864% QoQ).

• WSKT menargetkan dana segar sebesar Rp3,98 tn melalui Rights Issue, di
mana Rp3 tn (75%) berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan sisanya
(25%) diharapkan dapat diserap oleh masyarakat. Rp3 tn akan digunakan
untuk menyelesaikan pembangunan jalan tol, karena Perseroan tidak dapat
mengambil pinjaman bank. Aksi korporasi ini diharapkan selesai pada
Desember-2022 atau Jan-2023.

• WSKT diperdagangkan pada rasio 0,7x P/S dan 1,2x P/B. Valuasi yang lebih
premium dibandingkan dengan perusahaan Konstruksi BUMN lainnya yang
saat ini diperdagangkan dengan median rasio 0,3x P/S dan 0,5x P/B. Sxxxx

Technical:
• Trend(major): Sideways;
• Indicator: RSI
• Potential: WSKT baru-baru ini mendekati support all-time low

338-350. Price action saat ini sudah di oversold zone dan
berpotensi rebound. Entry level @ 350. TP di minor resistance
@ 396. Stoploss @ 338.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 350
• Target : 396. Stoploss : 338
• Upside/Downside potential : + 13.14 / - 3.43%
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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.
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