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MNC Sekuritas Gelar Mid-Year Investment Outlook 2022
“Sailing into Headwinds”
JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas yang aktif dan konsisten dalam
menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas. MNC
Sekuritas berinisiatif menggelar Webinar Mid-Year Investment Outlook 2022 bertema
“Sailing into Headwinds” pada hari Selasa (26/07/2022) dengan pembicara yaitu Chief
Economist PT Bank Permata Tbk Josua Pardede yang memaparkan prospek ekonomi dan
pasar modal semester II tahun 2022 secara virtual.
Acara webinar ini turut dihadiri oleh Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Iman Rachman
dan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo sebagai Keynote Speaker. Tak
hanya itu, Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Uriep Budhi Prasetyo dan
Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Iding Pardi juga turut mendukung
acara ini.
Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina saat membuka acara secara resmi
menyampaikan, pihaknya mengangkat tema "Sailing into Headwinds" untuk mendukung
pergerakan pasar modal Indonesia di tengah fluktuasi ekonomi global. Pasar modal
Indonesia masih dihadapkan oleh berbagai tantangan, antara lain normalisasi kebijakan
moneter dunia dan perlambatan ekonomi global. Melalui webinar ini, MNC Sekuritas
berkomitmen memberikan navigasi sebagai acuan bagi investor dalam menghadapi pasar
modal di tengah situasi ekonomi seperti saat ini.
"MNC Sekuritas berkomitmen terus menjangkau investor maupun calon investor seluasluasnya melalui kegiatan edukasi dan literasi, dimana MNC Sekuritas telah
menyelenggarakan 450 kegiatan edukasi yang diikuti oleh 116.197 peserta sepanjang
semester I tahun 2022. Saat ini MNC Sekuritas memiliki 154 point of sales yang tersebar
secara Nasional, belum termasuk Galeri Investasi Digital yang mampu menjangkau investor
tanpa batasan ruang dan waktu, serta kehadiran aplikasi online trading MotionTrade
dengan berbagai kecanggihan fiturnya yang memberikan solusi investasi saham dan reksa
dana secara full online,” ucap Susy.
MotionTrade sebagai bagian dari inovasi digital MNC Sekuritas, lanjut Susy, menunjukkan
pertumbuhan positif, dimana pengguna/user MotionTrade per Juni 2022 tercatat naik 52%
YoY. Pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari fitur-fitur pengembangan yang menjawab
kebutuhan investor di Indonesia, diantaranya 110 produk reksa dana dari 22 Manajer
Investasi terkemuka di Indonesia, fitur terbaru e-IPO dan Time Frame Chart, serta filantropi
syariah (wakaf, zakat, dan infak saham).
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Dalam webinar ini, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman menyampaikan, di
tengah kondisi ekonomi global yang ditandai inflasi dan risiko resesi, kebijakan pemerintah
Indonesia mampu memberikan sentimen positif untuk pasar modal, sehingga kondisi pasar
modal Indonesia masih dalam teritori positif sepanjang tahun 2022. Per 22 Juli 2022, IHSG
ditutup menguat di level 6.886,96, naik 4,64% YTD dengan market capitalization sebesar
lebih dari Rp9.000 triliun.
“Meskipun sempat mengalami fluktuasi, aktivitas perdagangan pada tahun 2022 terbilang
stabil dan cenderung mengalami pertumbuhan dibandingkan akhir tahun 2021. Kami akan
terus menjaga aktivitas perdagangan pasar modal agar terus bertumbuh dan berharap
pencapaian baik ini akan tetap berlangsung hingga akhir tahun 2022,” ucap Iman.
Dalam kesempatan yang sama, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo
menyampaikan, di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, Indonesia didukung
oleh komoditi yang meningkat pesat, serta tindakan pemerintah membangun industri yang
berbasis nilai tambah. Selain itu, dengan adanya Covid-19, tercipta bisnis baru,
pertumbuhan home industry, kehadiran e-commerce, dan pertumbuhan hal-hal berbasis
digital yang sangat pesat.
“Digitalisasi ini yang mendasari MNC Group melakukan banyak perubahan, dimana sektor
yang berbasis digital didorong semaksimal mungkin. Selain digitalisasi, pertumbuhan
ekonomi Indonesia juga dapat didukung dengan banyaknya investor lokal yang
mendominasi di Indonesia. Harapannya, kondisi tersebut akan mendorong perekonomian
Nasional yang kuat dan semakin berkembang. Ini adalah tugas kita bersama sebagai pelaku
pasar modal untuk membangun pasar modal Indonesia demi kepentingan Nasional,” ujar
Hary.
Sejalan dengan itu, pembicara dalam webinar ini yaitu Chief Economist PT Bank Permata
Tbk Josua Pardede mengemukakan, tantangan risiko global memang masih banyak, tetapi
kita perlu percaya bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Masyarakat perlu
tetap menjaga optimisme, namun tetap waspada terhadap risiko.
“Dari sisi investor, kondisi market dapat menjadi peluang untuk memperkuat investor lokal
di Indonesia. Penerapan beberapa strategi fundamental dan teknik analisis, serta bagaimana
risiko menyangkut sektor yang rentan terhadap pelemahan Rupiah, kenaikan transportasi,
dan kenaikan bahan baku dapat dikurangi dahulu, seperti pertambangan, kesehatan, telko,
dan lain-lain. Harapannya, kinerja investasi dapat tetap memiliki daya tahan,” tutup Josua.
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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 (BCAP) 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)
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