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MNC Sekuritas Berkomitmen Semakin Dekatkan Diri dengan Nasabah  
 
JAKARTA— Sebagai perusahaan sekuritas lokal yang telah hampir 30 tahun menjejakkan 
kakinya di Indonesia, PT MNC Sekuritas memahami bahwa kedekatan dengan nasabah menjadi 
faktor penting yang mempengaruhi kepercayaan dan loyalitas. Untuk itu, MNC Sekuritas 
menggelar acara Investor Gathering and Corporate Forum 2018 dengan tema “At The 
Crossroad!” pada hari Senin, 22 Januari 2018. Acara tahunan tersebut menjadi wadah bagi MNC 
Sekuritas untuk memberikan informasi mengenai prediksi ekonomi di pasar modal maupun 
pasar surat berharga, serta informasi mengenai emiten yang dapat menjadi pilihan investasi. 
 
Sejalan dengan tema yang diangkat, Head of Institution Research MNC Sekuritas Thendra 
Crisnanda berpendapat kondisi ekonomi Indonesia sedang berada di persimpangan, 
dipengaruhi faktor dari luar maupun dalam negeri. IHSG terus mencatatkan rekor terbaru tetapi 
investor perlu mencermati capital outflow investor asing di Bursa Indonesia, serta pengetatan 
moneter global.  
 
Menyikapi kondisi pasar modal tahun 2018, ada beberapa sektor dan saham yang dapat 
dicermati investor. Head of Retail Research MNC Sekuritas Edwin Sebayang memberikan 
penjelasan mengenai rotasi beberapa sektor, antara lain properti, konsumsi, retail, industri 
dasar, industri lain-lain, infrastruktur, perkebunan, dan pertambangan. 
 
Dari sisi pasar surat utang, Fixed Income Analyst MNC Sekuritas I Made Adisaputra optimis 
bahwa pasar surat utang Indonesia di tahun 2018 masih akan menarik di tengah tantangan tren 
kenaikan suku bunga acuan dunia.  
 
Sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kali ini manajemen MNC Sekuritas berhasil 
menghadirkan lebih banyak pembicara dari emiten yang sudah tidak asing lagi bagi para 
investor, antara lain: PT Waskita Beton Precast Tbk, PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Garuda 
Maintenance Facility Aero Asia Tbk, PT Bumi Resources Tbk, PT Hartadinata Abadi Tbk,                      
PT Arwana Citra Mulia Tbk, dan PT Media Nusantara Citra Tbk. 
 
Selain pemaparan Company Update dari emiten-emiten tersebut, nasabah retail maupun 
institusi MNC Sekuritas juga dibekali dengan tips-tips berinvestasi dan trading di pasar modal 
dari seorang praktisi pasar modal, Benny Tjokrosaputro, yang lebih sering dikenal dengan 
julukan “Bentjok.” 
 
Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina berharap acara yang digelar secara rutin sejak 
tahun 2012 tersebut dapat semakin membuka wawasan nasabah, termasuk dalam hal 
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pemilihan sektor dan saham. Nasabah juga bukan hanya mendengar “cerita” mengenai suatu 
perusahaan dari pemberitaan melalui media massa, tetapi dapat secara langsung 
mendengarkan penjelasan dari sumbernya.  
 
Susy menambahkan, acara Investor Gathering & Corporate Forum 2018 dihadiri hampir dua kali 
lipat nasabah dibandingkan tahun sebelumnya. Antusiasme nasabah terhadap agenda tahunan 
yang digelar ke-7 kalinya pada tahun ini begitu besar, tercermin dari pendaftaran peserta yang 
telah masuk. 
 
“Pada tahun-tahun sebelumnya, biasanya kami menyediakan slot peserta bagi 200 orang 
nasabah. Seiring bertumbuhnya jumlah nasabah MNC Sekuritas menjadi hampir 30.000 
nasabah per Desember 2017, kami merasa perlu untuk membuka kesempatan bagi lebih 
banyak nasabah untuk memperoleh informasi komprehensif mengenai pasar modal dalam 
memasuki tahun 2018,” jelas Susy. 
 
Ternyata kedekatan dengan nasabah bukan hanya dijalin melalui agenda tahunan tersebut. 
Susy menjelaskan, pihaknya juga secara rutin menjalankan program “Klinik Edukasi” sejak tahun 
2017 lalu berupa kelas belajar saham gratis bagi calon investor maupun investor pemula yang 
diselenggarakan setiap bulan. Melalui kelas yang terbuka untuk umum itu, peserta dapat 
belajar bukan sekedar teori, tetapi juga praktek melalui kegiatan trading bersama.  
 
Selain itu, MNC Sekuritas juga memiliki program Klinik Riset” khusus bagi nasabah MNC 
Sekuritas. Susy mengatakan MNC Sekuritas merupakan sekuritas pertama yang memberikan 
kesempatan bagi nasabah untuk berkonsultasi  secara one-on-one mengenai portofolio 
sahamnya langsung dengan tim analis MNC Sekuritas. 
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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 


