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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. Karena
MA10(biru) turun ke bawah MA20(merah) lebih lebar, bearish momentum diindikasi masih kuat.
Price action mencapai dynamic resistance MA10(biru) sebelum melanjutkan price reversal ke
bawah. IHSG melanjutkan bearish downtrend dengan membentuk Dead Cat Bounce dna falling
window pattern.

Support 6690/6624/6450 ; Resistance 6888.
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HEAL 1545

Technical:
• Trend: Sideways;
• Indicator: MA10(biru)&MA20(merah)
• Potential: HEAL baru-baru ini mengindikasikan bullish momentum kuat

dengan MA10(biru) crossing ke atas MA20(merah). Price action saat ini
berpotensi koreksi untuk mencapai 0.79 FB ratio support @ 1,520.
Target Price di major resistance @ 1,690. Stoploss di minor support @
1,465.

• Advice : Buy On Weakness. Entry Level: 1,520
• Target : 1,690;  Stoploss : 1,465
• Upside/Downside potential : + 11.18 / - 3.62%

Fundamental & News:
• Kami mempertahankan HEAL dengan peringkat BUY pada TP 1.680

(potensi return 12% dari 1.500 saat ini) karena pemulihan bisnis dasar
yang kuat, yang ditandai dengan kunjungan pasien yang lebih tinggi
dibandingkan dengan tingkat pra-pandemi, dan mencapai titik
tertinggi sepanjang masa meskipun tidak ada kontribusi signifikan dari
Covid. Kami menyukai Perseroan karena kemitraan strategisnya
dengan Astra, yang diharapkan dapat membawa lebih banyak manfaat
dengan sinergi antara satu sama lain, meskipun masih dalam proses.

• TP kami mencerminkan 22,2x dari rasio EV/EBITDA 22F-nya. Meskipun
lebih tinggi dibandingkan dengan median IDXHEALTH sebesar 10x,
kami berpendapat bahwa Perseroan layak mendapatkan valuasi yang
lebih premium karena margin EBITDA yang unggul sebesar 24% (vs
median IDXHLTH sebesar 16%).
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PALM 665

Fundamental & News:
• Pendapatan dan Laba bersih PALM di Q3-22 masing-masing menurun 69% &

23% YoY menjadi Rp39 miliar dan Rp207 miliar dari yang sebelumnya sebesar
Rp124.4 miliar dan Rp209 miliar di 9M21.

• PT Provident Capital Indonesia (PCI) telah merampungi penawaran tender
sukarela atau voluntary tender offer atas saham PT Provident Investasi
Bersama Tbk (PALM) yang sebelumnya bernama Provident Agro. Tender Offer
ini dinilai akan menjadikan nilai investasi milik Winantio Kartono sebagai
pengendali tunggal PALM yang telah berubah menjadi perusahaan holding
investasi.

• Dikutip dari RTI, PALM diperdagangkan pada rasio 0.85x P/BV dibandingkan
0.54x P/BV GZCO.

Technical:
• Trend: Sideways;
• Potential: PALM baru-baru ini rebound dari major support @

595 dengan three white soldiers pattern. PALM saat ini
mencapai minor resistance 665 dan berpotensi melanjutkan
bullish momentum. Entry level di 0.24 FB ratio @ 695. Target
Price di 0.38 FB ratio resistance @ 755.

• Advice : Buy On Break. Entry Level: 695
• Target : 755. Stoploss : 665
• Upside/Downside potential : + 8.63 / - 4.32%
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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.


