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Aplikasi Online Trading MNC Trade New Favorit Milenial Indonesia 
 

JAKARTA – Kemudahan dan kenyamanan dalam berinvestasi saham dipengaruhi oleh 
banyak faktor, salah satunya aplikasi online trading yang digunakan. Saat ini ada banyak 
aplikasi online trading yang beredar di masyarakat. Namun, tips mudah dalam memilih 
aplikasi yang terbaik adalah aplikasi tersebut dapat diandalkan, mudah digunakan, dan 
fiturnya lengkap. MNC Trade New dapat menjadi jawaban untuk investor saham di 
Indonesia. 
 
Keunggulan MNC Trade New terbukti melalui penghargaan Indonesia’s Most Popular Digital 
Financial Brands Awards 2021 (Millennial’s Choice) oleh Iconomics yang diraih MNC 
Sekuritas pada Jumat (26/2). MNC Sekuritas berhasil memperoleh penghargaan sebagai 
brand terpopuler secara digital untuk kategori E-trading Securities. Penghargaan ini 
diberikan sebagai apresiasi untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, salah 
satunya sekuritas.  
 
Pemenang ditentukan berdasarkan riset yang dilakukan oleh Iconomics melalui FGD dan 
survei. Adapun mayoritas responden merupakan generasi milenial dengan fokus utama 
pemahaman generasi milenial terhadap produk maupun layanan digital. Responden riset 
sendiri merupakan generasi milenial yang berusia 21 – 38 tahun pada Januari 2021. 
 
Direktur IT & Online Trading MNC Sekuritas Fifi Virgantria mengungkapkan rasa syukurnya 
atas pencapaian yang sangat baik ini. Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi MNC 
Sekuritas untuk dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya. 
 
“Saat ini 70% investor saham di MNC Sekuritas adalah milenial. Untuk menghadirkan 
pengalaman investasi yang nyaman, praktis, dan cepat, kami berupaya terus melengkapi 
fitur-fitur di MNC Trade New sehingga dapat menjadi yang terbaik di industri. Calon investor 
dapat membuka rekening saham secara full online melalui aplikasi. Fitur Super Order juga 
tentunya memudahkan aktivitas trading saham,” jelas Fifi. 
 
Selain itu, lanjutnya, saatini MNC Sekuritas sedang mengembangkan fitur voice command, 
power buy sell screening, dan beberapa fitur canggih lainnya untuk meningkatkan 
kenyamanan dan keamanan nasabah dalam bertransaksi saham. Promo saham gratis untuk 
nasabah baru hingga tanggal 15 April 2021 juga diharapkan semakin meningkatkan minat 
calon investor untuk terjun ke pasar modal. Informasi selengkapnya terkait promo saham 
gratis: bit.ly/MNCSPromoSaham. 
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Tentang PT MNC Sekuritas 
PT MNC Sekuritasadalahanggotadari BEI (Bursa Efek Indonesia) yang merupakanperusahaanterafiliasidengan PT MNC Investama, 
Tbkmelalui PT MNC Kapital Indonesia, Tbk(BCAP) sebagaipemegangsahammayoritas. Di bawahnaungan MNC Group sebagai group 
media terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara. MNC Sekuritastelahberkiprah di dunia Pasar Modal Indonesia sejaktahun 1989.  

Sejalandenganvisinyauntukmenjadiperusahaansekuritasterbaik dan terpercaya di Indonesia, MNC Sekuritasmemiliki divisi 
lengkapuntukmemberikanpelayananmaksimal, di antaranya Equity, Fixed Income, Investment Banking, dan Research. 
Menyadariperkembangan era digital dan kebutuhan investor akantransaksi yang mudah, cepat, dan praktis, MNC Sekuritas juga 
telah dan terusmengembangkansistem Online Trading yaitu MNC Trade New dan MNC Trade Syariah yang 
dapatdiaksesmelaluiperangkatapasaja (PC, basis Android &iOs). 

Sesuaitaglinenya“Invest with The Best”, MNC Sekuritasmembuktikankomitmennyauntukselalumenjadi yang terbaik. 

(MNC Sekuritas - Invest with The Best) 
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