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IHSG

IHSG telah rebound dan ditutup di atas area psikologis 6800 dengan pola candle hammer.
Indikator RSI menunjukkan pembalikan arah pada area oversold <30. Berpotensi untuk menguat
menuju area resisten terdekat di previous high @6943.

Support 6747; Resistance 6943
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PGAS 1835

Technical:
• Trend: Uptrend; 
• Pattern: Parallel Channel (orange), Indicator: MA20
• Potential: PGAS berhasil rebound dari area support terdekat

di MA20 @1778. Berpotensi melanjutkan kenaikan menuju
Resistance Previous High @1910.

• Advice: Buy on Weakness. Entry Level: 1820-1810
• Target : 1910; Stoploss : 1770
• Upside/Downside potential : +4.9% / -2.8%

Fundamental & News:
• PGAS melakukan inisiatif pemanfaatan limbah sawit menjadi

Biomethane yang diharapkan dapat mendorong penggunaan energi
bersih dan mendorong dekarbonisasi.

• PGAS memberikan pemenuhan layanan gas melalui program jaringan
gas (jargas) yang diharapkan dapat mengurangi LPG impor dengan
target 4 juta sambungan jargas rumah tangga di 2024. Selain itu PGAS
tengah melakukan kajian penggunaan gas bumi sebagai sumber energi
transportasi umum.

• Konsensus analis di Bloomberg memberikan Target Price PGAS di
2057. Dikutip dari RTI, pada harga saat ini 1835 PGAS diperdagangkan
pada valuasi 6.15x P/E dan 1.14x P/BV.
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TPIA 2460

Fundamental & News:
• Baru-baru ini TPIA menjalin kerja sama dengan LX International

untuk potensi investasi mengembangkan fasilitas berbahan baku
nabati atau Hydrotreated Vegetable Oil (HVO). Fasilitas ini dapat
menghasilkan bahan baku terbarukan (renewable feedstock)
berupa bio-naptha. Bahan baku ini akan digunakan untuk
memproduksi produk bahan kimia dan plastic seperti bio-
polyethylene (PE), bio-polypropylene (PP), biopolyvinyl chloride
(PVC), dan bio-solution styrene butadiene rubber (SSBR) dalam
upaya mendukung Chandra Asri menuju produksi bahan baku
polimer berkelanjutan.

• Dikutip dari RTI, pada harga saat ini 2460 TPIA diperdagangkan
pada valuasi 5.05x P/BV.

Technical:
• Trend: Uptrend;
• Pattern: Parallel Channel (orange), Indicator: MA20
• Potential: TPIA berhasil rebound dari area support lower

channel orange @2400 tetapi masih tertahan MA20 @2461.
Berpotensi melanjutkan kenaikan menuju Resistance Previous
High @2570.

• Advice : Speculative Buy. Entry Level: 2450-2430
• Target : 2570. Stoploss : 2390
• Upside/Downside potential : +4.9% / -2.5%
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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.


