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Eksklusif di MotionTrade: Global Research AGCO Lengkapi Kebutuhan Riset Investor 

 
 
JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) 
dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam 
penghargaan. Sejalan dengan komitmen memberikan layanan terbaik bagi investor, MNC 
Sekuritas senantiasa mengembangkan fitur-fitur dalam aplikasi online trading saham dan 
reksa dana unggulannya, yaitu MotionTrade. 
 
MNC Sekuritas melengkapi aplikasi MotionTrade dengan fitur terbarunya yaitu Global 
Research Auerbach Grayson & Company LLC (“AGCO”) sejak Rabu (10/08/22). Fitur terbaru 
ini menghadirkan riset berskala global dari 125 negara mitra AGCO di berbagai belahan 
dunia. Sebagai informasi, AGCO adalah perusahaan perantara pedagang efek yang berpusat 
di New York, yang diakuisisi pada akhir tahun 2020 oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk 
(BCAP), induk usaha PT MNC Sekuritas. 
 
Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menjelaskan, pengembangan fitur Global 
Research merupakan bukti komitmen MNC Sekuritas untuk memudahkan investor dalam 
mengambil keputusan investasi berdasarkan analisa data secara 360°. Dengan hadirnya fitur 
ini, pengguna MotionTrade memiliki akses bukan hanya ke berita dan riset di Tanah Air, 
tetapi juga ke perkembangan makro ekonomi dan industri secara global dan menyeluruh 
dari jaringan distribusi AGCO. 
 
“Pengguna MotionTrade dapat menikmati pengalaman bertransaksi saham dan reksa dana, 
mulai dari analisa data, akses ke berbagai riset domestik dan mancanegara, pengambilan 
keputusan investasi hingga eksekusi order hanya melalui satu aplikasi. Aplikasi MotionTrade 
adalah aplikasi online trading saham dan reksa dana yang dapat diandalkan, praktis, mudah, 
dan nyaman,” jelas Susy. 
 
Anda dapat langsung mencoba fitur baru yang tersedia di aplikasi MotionTrade ini. 
Informasi selengkapnya dapat Anda akses di: bit.ly/MNCSglobalresearch! Nikmati layanan 
investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi 
MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di 
Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC 
Sekuritas, Invest with The Best! 
 

 
*** 

 
 
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 
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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 MotionTrade dan MotionTrade 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 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 
Email : nathania.lukman@mncgroup.com 


