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MNC Sekuritas Luncurkan MNC Research 
 
JAKARTA — Pandemi COVID-19 mendorong banyak pihak, termasuk investor saham, untuk 
beraktivitas di rumah. Menyikapi kondisi ini, MNC Sekuritas tetap bersemangat dalam 
menghadirkan inovasi bagi investor pasar modal Tanah Air. Selain kemudahan bertransaksi 
saham secara online, MNC Sekuritas juga menawarkan kemudahan menjadi investor melalui 
pembukaan rekening saham secara online melalui aplikasi online trading unggulan MNC 
Trade New. Tak berhenti di situ, Perseroan juga melengkapi fitur-fitur yang telah ada di 
MNC Trade New dengan fitur terbaru yaitu MNC Research pada hari Senin (11/05/2020). 
 
Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menjelaskan dalam keterangan tertulisnya, 
tujuan pembuatan MNC Research adalah supaya pengguna MNC Trade New dapat 
mengakses produk riset MNC Sekuritas dengan lebih mudah dan praktis. Kemudahan ini 
menjadikan MNC Trade New semakin unggul karena investor akan semakin diperlengkapi 
dengan informasi terbaru yang mempengaruhi pergerakan pasar modal serta saham-saham 
pilihan rekomendasi analis MNC Sekuritas, tanpa perlu kuatir kehilangan momentum 
trading. 
 
Produk riset yang tersedia di MNC Research antara lain laporan riset harian yaitu Early Bird, 
MNCS Daily Scope Wave, MNCS Morning Navigator, laporan riset bulanan tentang emiten 
‘MNCS Company Update’, laporan riset bulanan mengenai strategi investasi dan 
pembahasan sektoral ‘Market Focus’, serta majalah riset semesteran ‘MNCS Compendium’. 
Selain itu, pengguna juga dapat mengakses Menu ‘Stock Watchlist’ berupa informasi indeks 
pilihan dan Menu ‘News’ yang berisi berita ekonomi dan pasar modal terkini. 
 
 “MNC Research merupakan bukti komitmen kami untuk tetap memberikan layanan terbaik 
bagi nasabah MNC Sekuritas dan pengguna MNC Trade New dalam kondisi apa pun. 
Bertepatan dengan launching MNC Research, kami juga meluncurkan program terbaru 
HaloAnalis, yang memungkinkan nasabah untuk berkonsultasi online tentang investasi 
saham secara eksklusif dengan tim analis MNC Sekuritas yang berpengalaman di bidangnya. 
Program ini terbuka bagi umum, dan dapat diikuti dari kota atau negara manapun karena 
berbasis online,” kata Susy. 
 
Penggunaan aplikasi MNC Trade New yang multi-fungsi dari A hingga Z, mulai dari 
pengajuan pembukaan rekening saham hingga transaksi saham itu sendiri terbukti 
meningkat di masa pandemik saat ini. Jumlah download MNC Trade New meningkat lebih 
dari 25% pada bulan Maret dan April 2020 dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. 
 
“Pembukaan akun secara online maupun nilai transaksi saham melalui MNC Trade New juga 
meningkat lebih dari 60% pada periode ini. Kami optimis digitalisasi yang kami lakukan 
secara terus-menerus akan menjadikan MNC Sekuritas semakin terpercaya dan terdepan di 
industri,” tutup Susy. 
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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 investor 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 


