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IHSG

IHSG kembali ditutup menguat di atas MA20 @ 6982 dengan membentuk pola candle Shooting
Star. IHSG berpotensi mengalami koreksi dengan Support terdekat berada di MA20.

Support 6982-6974; Resistance 7124.
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HEAL 1495

Fundamental & News:
• HP Research mempertahankan HEAL dengan peringkat BUY pada TP 1,470

(potensi return 11% dari 1,320 saat ini) karena kemampuannya untuk
meningkatkan bisnis dasarnya, yang tercermin oleh jumlah penerimaan
pasien yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pra-pandemi - karena
kami mengharapkan pemulihan yang lebih cepat mengingat keunggulan
kompetitifnya sebagai penyedia layanan kesehatan yang terjangkau yang
paling banyak melayani pasien BPJS, dibandingkan dengan rumah sakit
swasta lainnya.

• Selain pengembangan rumah sakit baru dan Center of Excellence yang
sedang berlangsung, kami menyukai Perseroan karena kemitraan strategisnya
dengan Astra, yang diharapkan dapat membawa lebih banyak manfaat
dengan sinergi antara satu sama lain. TP kami menyiratkan 19.6/17.1x dari
rasio EV/EBITDA 22/23F.

Technical:
• Trend: Uptrend;
• Pattern: Parallel Channel (putih), Indicator: MA20 & MA50;
• Potential: Candle saat ini sedang berada di area Support

Parallel Channel Putih. Buy on Break ketika berhasil menembus
MA20 @ 1520 dan Average Up di sekitaran 1545. Target
terdekat ada di area 1625-1645 yang merupakan Resistance
Previous High.

• Advice : Buy on Break. Entry Level: 1520
• Target : 1625-1645. Stoploss : 1480
• Upside/Downside potential : +6.9% s/d +8.2% / -2.6%
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MARK 700

Technical:
• Trend (minor): Uptrend; 
• Pattern: Rising Wedge (putih), Indicator: MA20
• Potential: Candle berhasil ditutup di atas Support Lower Channel Rising

Wedge putih, serta kembali berhasil bertahan di atas MA20. MARK
berpotensi melanjutkan kenaikan menuju target terdekat @ 780 yang
merupakan Resistance Previous High.

• Advice : Buy. Entry Level: 695-705.
• Target : 780;  Stoploss : 680
• Upside/Downside potential : +11.4% / -2.9%

Fundamental & News:
• MARK berharap utilisasi produksi pabrik cetakan sarung tangannya

bisa kembali naik ke level normal di kisaran 90%-95% pada kuartal II -
kuartal III di tahun 2023. Presiden Direktur MARK mengatakan,
permintaan cetakan sarung tangan berpotensi membaik di kuartal I-
2023 dipicu oleh pemulihan permintaan sarung tangan global. MARK
disebut juga sedang melakukan diversifikasi melalui penguatan bisnis
produksi kloset dan tengah membangun pabrik kloset duduk di Deli
Serdang, Sumatera Utara.

• Dikutip dari RTI, pada harga 700 saham MARK diperdagangkan pada
valuasi 6,49x P/E ratio dan 3,52x P/B ratio.
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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.


