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IHSG

IHSG breakout dari Dynamic resistance MA10(biru) @ 7062 setelah rebound dari MA20(merah)
@ 6991. Meskipun price action saat ini di minor sideways trend, IHSG membentuk bullish
harami, jadi berpotensi untuk breakout dari minor resistance @ 7098 lagi dan lanjut ke
resistance @ 7183.

Support 7015 ; Resistance 7098 / 7183
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BUKA 292

Technical:
• Trend: Sideways; 
• Pattern: Flag, Indicator: MA10(biru) & MA20(merah)
• Potential: BUKA telah breakout dari 0.38 FB ratio resistance dengan

rising window pattern setelah rebound dari MA10(biru) @ 280. Price 
action baru-baru ini melanjutkan uptrend dari continutation flag 
pattern. Mempakai trend pertama sebagai referensi, harga berpotensi
mencapai 0.62 FB ratio resistance @ 314. 

• Advice : Buy. Entry Level: 292.
• Target : 314;  Stoploss : 280
• Upside/Downside potential : +7.60% / -4.27%

Fundamental & News:
• BUKA membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan

kepada pemilik entitas induk Rp 3,62 triliun hingga kuartal III-2022.
Berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun lalu dengan rugi
bersih Rp 1,12 triliun. Dalam laporan keuangan hingga 30 September
2022, Bukalapak mencatatkan pendapatan neto Rp 2,58 triliun. Naik
dari sebelumnya Rp 1,34 triliun pada kuartal III-2021.

• Presiden sekaligus Sekretaris Perusahaan BUKA Teddy Oetomo
mengatakan dalam beberapa kuartal terakhir, pendorong pendapatan
dominan BUKA berasal dari segmen Mitra. Menurutnya, pendapatan
dari bisnis Mitra ini lebih besar dibandingkan dengan lokapasar atau
marketplace.

• Dikutip dari RTI, BUKA diperdagangkan dengan 6.23x P/E dibandingkan
GOTO -8.63x P/E
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PNBN 2160

Fundamental & News:
• PNBN mencatat laba bersih sebesar Rp 2,51 triliun per kuartal III 2022.

Adapun realisasi ini tumbuh 9,3 persen dibandingkan periode sama tahun
sebelumnya. Laba bersih Perseroan didorong pendapatan bunga bersih 4,6
persen menjadi Rp 7,56 triliun per kuartal III 2022. Peningkatan laba juga
sejalan naiknya marjin bunga bersih sebesar 5,59 persen.

• PNBN menyatakan bahwa masa program kredit pemilikan rumah (KPR)
dengan bunga tetap berjenjang 4,5 persen selama tiga tahun serta tanpa
bunga mengambang atau floating masih berlaku hingga kini. Direktur Bank
Panin Edy Heryanto mengatakan program KPR yang diluncurkan pada akhir
2021 tersebut masih dapat dinikmati masyarakat yang sedang mencari
hunian. Program ini pun memungkinkan masyarakat untuk memiliki rumah
dengan bunga murah.

• Dikutip dari RTI, PNBN diperdagangkan dengan 16.15x P/E dibandingkan
BBCA 28.34x P/E

Technical:
• Trend: Uptrend;
• Pattern: uptrend channel, Indicator: MA10(biru) &

MA20(merah), volume
• Potential: PNBN baru-baru ini breakout dari uptrend channel

dengan volume yang melemah. Meskipun MA10 @ 2320 dan
MA20 @ 2440 menginikasikan bearish trend, Price action
berpotensi reversal balik ke uptrend channel dan membentuk
failed breakout.

• Advice : Speculative Buy. Entry Level: 2160
• Target : 2320. Stoploss : 2070
• Upside/Downside potential : +7.27% / -3.99%
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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.


