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IHSG

IHSG kembali ditutup melemah @ 6880 dan melanjutkan pelemahannya menuju support
selanjutnya @ 6857. Apa bila melanjutkan pelemahan support selanjuta berada @ 6810

Support 6857 - 6810, Resistance 6933.
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ESSA 995

Technical:
• Trend (major): Sideways
• Indicator: MA50
• Potential: Ditutup menguat @ 995 dan berhasil rebound dari

support minor @930. ESSA berpotensi melanjutkan
penguatan menuju resistance @ 1035.

• Advice : Buy. Entry Level: 985-1000. 
• Target : 1035. Stoploss : 970.
• Upside/Downside potential : +4.0%; -3.3%

Fundamental & News:
• Kinerja Keuanggan Pendapatan ESSA 9M22 melonjak 132%

YoY menjadi USD557 juta menyusul harga ammonia dan LPG
yang melonjak. EBITDA ESSA meningjat 136% YoY menjadi
USD269 juta

• Dikutip dari RTI, di harga 995 ESSA memiliki PER 7.32x
dengan ROPE 43.77%.
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HEAL 1520

Fundamental & News:
• Menjalin kerjasama Strategic Partnership dengan Grup

ASTRA. Namun, HEAL menyatakan tidak ada rencana
untuk kembali menjual sahamnya kepada ASII agar
perseroan tetap menjadi perusahaan yang independen.

• HPS Research Memberikan TP 1470 yang menyiratkan
19.6/17.1x dari rasio EV/EBITDA 22/23F, valuasi yang
lebih premium dibandingkan dengan perusahaan
IDXHEALTH yang saat ini diperdagangkan dengan median
11.3x.

Technical:
• Trend: Sideways
• Pattern:Ascending Triangle; Indicator: RSI,MA20&MA50;
• Potential: Ditutup menguat dan bertahan di atas MA20 @1512.

HEAL masih memiliki potensi untuk melanjutkan uptrend-nya
menuju resistance pertama @ 1600 sebelum menuju resistance
berikutnya @ 1625 – 1645.

• Advice : Buy. Entry Level: 1510 – 1530
• Target : 1600/1625 – 1645. Stoploss : 1485.
• Upside/Downside potential : +5.3% / -2.3%
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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.


