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MNC Sekuritas Pacu Digitalisasi Pasar Modal melalui MNC Trade
JAKARTA – PT MNC Sekuritas terus berinovasi dalam mengembangkan fitur yang terdapat dalam
aplikasi online trading saham unggulannya MNC Trade New. Setelah meluncurkan aplikasi stock
screening MNC Stock Radars pada Juli 2019 lalu, PT MNC Sekuritas juga melengkapi aplikasi MNC
Trade New dengan fitur Speed Order di Jakarta pada hari Kamis (21/11/2019). Pengenalan fitur
Speed Order MNC Trade New ini terbuka untuk umum dan dilakukan dengan aktivitas yang
menyenangkan yaitu makan duren sepuasnya.
Direktur Utama PT MNC Sekuritas Susy Meilina dalam keterangan tertulisnya memaparkan, fitur
Speed Order memberikan kesempatan bagi nasabah untuk bertransaksi secara lebih cepat dan
praktis. Dengan fitur ini, trader yang membutuhkan kecepatan transaksi dapat memasukkan order
jual maupun beli dalam sekejap.
“Speed Order memungkinkan nasabah untuk dapat melakukan transaksi beli, jual, mengubah
maupun membatalkan order secara ekspres. Selain itu, MNC Trade New kini juga dilengkapi dengan
tampilan grafik terbaru yang sophisticated dan Order Tracking untuk melihat histori order dengan
lengkap dan terperinci,” jelas Susy.
Tak hanya itu, MNC Trade New juga dilengkapi dengan fitur Corporate Action at Chart dimana aksi
korporasi emiten juga tercantum jelas pada grafik sahamnya.
“Penambahan fitur-fitur pada MNC Trade New bukan tanpa alasan. Tentunya, setiap fitur yang
tersedia diharapkan mampu membuat nasabah semakin bersemangat dalam berinvestasi saham,”
tutup Susy.
MNC SEKURITAS DAN PEGADAIAN GELAR EDUKASI KEUANGAN DIGITAL DI UNIS TANGERANG
Pada hari yang sama, PT MNC Sekuritas bersama PT Pegadaian (Persero) juga menggelar acara
Edukasi Keuangan Digital bertema “Let’s Invest in Industry 4.0”. Acara ini merupakan bentuk
Corporate Social Responsibility (CSR) Pendidikan berupa pengenalan investasi saham dengan
menggunakan aplikasi MNC Virtual Trading di Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang pada
hari Kamis (21/11/2019). Kegiatan CSR Pendidikan ini merupakan hasil kerjasama antara PT MNC
Sekuritas dengan PT Pegadaian (Persero) serta didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan Kantor
Regional 1.
Head of Investment Gallery PT MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra mengungkapkan acara ini
diharapkan dapat membantu generasi milenial untuk memahami proses trading saham melalui
penggunaan MNC Virtual Trading. Produk ini terintegrasi dengan aplikasi MNC Trade sehingga
pengguna dapat merasakan langsung kemudahan produk ini.
“MNC Virtual Trading adalah salah satu produk unggulan MNC Sekuritas berbasis aplikasi yang
khusus digunakan untuk edukasi saham, baik untuk investor pemula maupun nasabah MNC
Sekuritas. Produk ini merupakan sarana pembelajaran untuk mempelajari mekanisme perdagangan
saham secara virtual. Investor pemula dapat bertransaksi saham secara langsung dengan
menggunakan dana virtual yang disediakan senilai Rp 100 juta,” tutur Andri.
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Kelebihan MNC Virtual Trading antara lain terintegrasi dengan aplikasi MNC Trade New dan memiliki
tampilan serta menu yang user friendly, sehingga sangat mudah digunakan. Selain itu, produk ini
juga dapat diakses melalui berbagai device, baik PC, laptop, tablet maupun smartphone. Kemudahan
penggunaan produk Virtual Trading diharapkan mampu membuat investor pemula semakin yakin
berinvestasi saham.
Di kesempatan yang sama, AVP Komunikasi, Literasi & Inklusi PT Pegadaian (Persero) Khoiriyah Dwi
Putranti mengatakan, “Dalam kegiatan ini, generasi milenial juga dapat belajar berinvestasi di
tabungan emas melalui aplikasi Pegadaian Digital secara mudah, murah dan aman karena dapat
diakses secara transparan serta terdaftar dan diawasi oleh OJK.”
MNC SEKURITAS RAIH PENGHARGAAN IDX ISLAMIC CHALLENGE 2019
Bukan hanya mengembangkan produk di bidang pasar modal konvensional, MNC Sekuritas juga
berkomitmen untuk semakin mengembangkan pasar modal syariah. Setelah peluncuran wakaf
saham digital bernama MNC Wakafku pada Mei 2019, MNC Sekuritas kembali menorehkan catatan
positif dalam pengembangan pasar modal syariah.
MNC Sekuritas berhasil meraih penghargaan Best Participant IDX Islamic Challenge 2019 dengan
kategori Jumlah Partisipasi Peserta Aktif Terbanyak dalam acara Sharia Investment Week 2019 yang
diselenggarakan Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis (21/11/2019). Direktur Utama MNC Sekuritas
Susy Meilina mengungkapkan Perseroan merasa bangga atas pencapaian di bidang pasar modal
syariah ini.
“Penghargaan Best Participant IDX Islamic Challenge 2019 ini merupakan pemicu bagi MNC Sekuritas
untuk senantiasa mengembangkan pasar modal syariah melalui cara yang kreatif dan inovatif. Kami
meyakini bahwa kesadaran masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di pasar modal syariah perlu
didukung oleh sistem online trading yang user-friendly seperti MNC Trade Syariah agar dapat
digunakan oleh investor dari berbagai kalangan,” tutup Susy.

***
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. PT MNC Sekuritas telah berkiprah di
dunia Pasar Modal Indonesia sejak tahun 1989.
Sejalan dengan visinya untuk menjadi perusahaan sekuritas terbaik dan terpercaya di Indonesia, PT 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, PT 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”, PT MNC Sekuritas membuktikan komitmennya untuk selalu menjadi yang
terbaik.
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