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Semakin Go Digital, MNC Sekuritas Luncurkan Aplikasi MNC StockRadars 
 

JAKARTA – Saat ini industri jasa keuangan dituntut semakin digital dalam menjalankan 
bisnis. Pasalnya, masyarakat menginginkan kemudahan dalam setiap hal yang dilakukan, 
termasuk dalam berinvestasi di pasar modal. Meskipun bukan barang baru, teknologi 
dimanfaatkan bukan hanya dalam aplikasi online untuk jual beli saham (online trading), 
tetapi juga dalam aplikasi dengan kegunaan lainnya. 
 
Inovasi teknologi yang semakin pesat ini juga diimbangi dengan kebutuhan investor pasar 
modal yang dituntut untuk bersikap cermat sebelum membeli suatu saham tertentu. Proses 
pengambilan keputusan untuk investasi akan terasa lebih mudah dengan adanya aplikasi 
stock-screening.  
 
Untuk memberikan nilai tambah bagi investor pasar modal Indonesia, PT MNC Sekuritas 
meluncurkan aplikasi stock-screening bernama MNC StockRadars. MNC StockRadars adalah 
aplikasi mobile yang mampu memberikan informasi arah pergerakan saham, serta 
menyajikan informasi saham-saham yang masuk dalam radar sesuai dengan indikator yang 
diinginkan. Dengan demikian, investor dapat mencari saham yang masuk dalam radar secara 
real-time. 
 
Peluncuran aplikasi MNC StockRadars dilakukan pada hari Jumat (26/07/2019). Peluncuran 
aplikasi StockRadars ditandai dengan opening bell pembukaan perdagangan bursa di Main 
Bursa Efek Indonesia oleh Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina, Direktur IT & Online 
Trading MNC Sekuritas Fifi Virgantria, dan CEO SiamSquared Technologies / StockRadars 
(Thailand) Teerachart “Max” Kortrakul.  
 
“Nasabah MNC Sekuritas semakin dimudahkan dalam mencari saham-saham tertentu yang 
secara teknikal maupun fundamental dapat dibeli atau dijual sesuai dengan tools analisis 
masing-masing,” jelas Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina. 
 
Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menyatakan bahwa keberadaan aplikasi MNC 
StockRadars ini merupakan bentuk inovasi dalam bidang teknologi. Dengan tampilan yang 
user-friendly, MNC StockRadars menjadi jawaban analisa saham dalam satu aplikasi. 
 
“MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas pertama di Indonesia yang menyediakan 
aplikasi stock-screening secara khusus, di luar aplikasi online trading yang dimiliki. Kami 
bangga menjadi pioneer aplikasi stock-screening milik sekuritas di Indonesia,” lanjut Susy. 
 
Direktur IT & Online Trading MNC Sekuritas Fifi Virgantria menjelaskan MNC StockRadars 
merupakan hasil kerja sama MNC Sekuritas dengan SiamSquared Technologies Thailand 
Company Limited yang telah lebih dulu mempopulerkan StockRadars Thailand sebagai salah 
satu aplikasi stock-screening favorit para investor saham di Thailand. 
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“Aktivitas jual beli saham menjadi lebih praktis bagi pengguna MNC StockRadars karena 
sistemnya terintegrasi dengan aplikasi online trading MNC Trade New. Pengguna tidak  
perlu berganti aplikasi untuk melakukan jual beli saham, sehingga tidak akan kehilangan 
momentum trading,” jelas Fifi. 
 
Acara peluncuran MNC StockRadars ditutup dengan talk show yang dihadiri 300 peserta dan 
menghadirkan sejumlah pembicara yang menjadi legenda di dunia pasar modal, khususnya 
analisa teknikal. Pembicara yang turut hadir adalah CEO SiamSquared Technologies/ 
StockRadars Thailand Teerachart “Max” Kortrakul, Co-Founder Asia Charts Indonesia Darwin 
Teh, Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee, dan CEO AMTA Angelo Michel. 
 

*** 
 
Tentang PT MNC Sekuritas 

PT MNC Sekuritas adalah anggota dari BEI (Bursa Efek Indonesia) yang merupakan perusahaan terafiliasi 
dengan PT MNC Investama, Tbk melalui PT MNC Kapital Indonesia, Tbk sebagai pemegang saham mayoritas. Di 
bawah naungan MNC Group sebagai group media terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara. MNC Sekuritas 
telah berkiprah di dunia Pasar Modal Indonesia sejak tahun 1989.  

Sejalan dengan visinya untuk menjadi perusahaan sekuritas terbaik dan terpercaya di Indonesia, MNC 
Sekuritas memiliki divisi lengkap untuk memberikan pelayanan maksimal, di antaranya Equity, Fixed Income, 
Investment Banking, dan Research. Menyadari perkembangan era digital dan kebutuhan nasabah akan 
transaksi yang mudah, cepat, dan praktis, MNC Sekuritas juga telah dan terus mengembangkan sistem Online 
Trading yaitu MNC Trade New dan MNC Trade Syariah yang dapat diakses melalui perangkat apa saja (PC, basis 
Android & iOs). 

Sesuai taglinenya “Invest with The Best”, MNC Sekuritas membuktikan komitmennya untuk selalu menjadi 
yang terbaik. 

(MNC Sekuritas - Invest with The Best) 
 
 
 
 
 
Untuk informasi lebih lanjut hubungi: 
 Kantor Pusat PT MNC Sekuritas: 

Nathania 
Corporate Communication & Corporate Secretary PT. MNC Sekuritas 
MNC Financial Center 16th Floor 
Jalan Kebon Sirih No. 21 - 27 
Jakarta 10340 
Call Center : 1 500 899 (tekan 3) 
Telp.  : +62-21-2980 3111 ext. 52107 
HP  : 0812.90.227.998 
Email : nathania.lukman@mncgroup.com 

 


