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IHSG

IHSG saat ini mengalami bearish momentum dari minor resistance 6892. Meskipun sudah
rebound dan mencapai minor support @ 6685, IHSG berbentuk doji dan berpotensi melanjutkan
downtrend setelah breakout support @ 6624 ke support selanjutnya @ 6502.

Support 6685/6624/6502 ; Resistance 6785/6892.
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BRPT 815

Technical:
• Trend: Sideways;
• Pattern: Evening star candle
• Potential: BRPT baru-baru ini rebound kuat dari trendline support @

750-760. Setelah mencapai trendline resistance @ 820, Price action
mengalami koreksi turun. Karena pergerakan waktu jangka pendek
adalah bearish, entry level di minor support @ 790. Target Price di
resistance @ 850 dan berpotensi melanjutkan ke resistance selanjutnya
@ 880. Stoploss di support @ 755.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 790
• Target : 850 / 880;  Stoploss : 755
• Upside/Downside potential : + 7.59 / + 11.62 / - 4.43%

Fundamental & News:
• Hingga akhir Sep-22, BRPT meraih pendapatan sebesar US$2,337

miliar atau setara Rp36,7 triliun (+3% YoY). Pendapatan BRPT yang naik
tipis ini membuat posisi laba bersih BRPT turun menjadi hanya sebesar
US$39 juta atau setara Rp613,7 miliar, dari porsi laba bersih US$272
juta pada 9M22.

• BRPT juga mengukuhkan komitmennya mendukung Indonesia dalam
transisi energi secara berkelanjutan. Dua anak usaha BRPT yaitu Star
Energy Geothermal dan Indo Raya Tenaga menunjukkan upayanya
dalam mencapai transisi energi untuk masa depan. Keduanya
menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Grup PLN untuk
mengurangi jejak karbon dan mengurangi emisi gas buang dari
kegiatan operasional.

• Dikutip dari RTI, BRPT saat ini diperdagangkan pada 2.72x PBV Ratio.
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INCO 7425 

Fundamental & News:
• HP Research menginisiasi INCO dengan peringkat BUY pada TP 8.000.

Terlepas dari kemungkinan Perseroan memasuki siklus belanja modal yang
lebih besar tahun depan yang diharapkan dapat meningkatkan leverage
keuangannya karena upayanya untuk meningkatkan kapasitas produksi
dengan melaksanakan 3 proyek secara bersamaan, kami berpandangan
bahwa dalam jangka panjang, INCO akan mendapatkan keuntungan dari
volume produksi yang diharapkan lebih tinggi.

• TP kami mengimplikasikan 12,8x rasio 22F EV/EBITDA. Meskipun lebih tinggi
dibandingkan dengan median IDXBASIC sebesar 8,5x, kami berpandangan
bahwa Perusahaan layak mendapatkan penilaian yang lebih premium karena
margin EBITDA yang unggul sebesar 23,3%, vs IDXBASIC sebesar 10,3%.
Produksi nikel dalam matte pada 4Q22F diperkirakan akan lebih tinggi
setelah selesainya pembangunan kembali electric furnace 4 pada Juni 2022.

Technical:
• Trend(major): Sideways;
• Pattern: Sideways channel, evening star candle;
• Potential: INCO saat ini sudah breakout ke atas dari sideways

channel pattern dengan rising window pattern. Karena
membentuk evening star candle, Price action berpotensi turun
jangka pendek ke sideways channel pattern resistance @ 7350
yang fill gap. Target Price di resistance @ 7650 dan resistance
selanjutnya @ 7950. Stoploss di sideways channel pattern
support @ 7100.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 7350
• Target : 7650 / 7950. Stoploss : 7100
• Upside/Downside potential : + 4.08 / + 8.03 / - 3.40%
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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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