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Yuk Buka Rekening Saham Syariah MNC Sekuritas
di Sharia Investment Week 2020
JAKARTA — Banyak orang masih beranggapan bahwa investasi saham belum bisa dikategorikan
“halal” atau sesuai dengan prinsip syariah. Padahal, saat ini pasar modal syariah di Indonesia terus
bertumbuh dengan keberadaan sistem online trading saham syariah, yang mampu mengakomodir
kebutuhan untuk berinvestasi sesuai prinsip syariah. Dari ratusan perusahaan sekuritas yang menjadi
Anggota Bursa, hanya beberapa sekuritas saja yang memiliki aplikasi online trading syariah, salah
satunya adalah MNC Sekuritas.
Aplikasi online trading saham berbasis syariah unggulan MNC Sekuritas yaitu MNC Trade Syariah
sudah menerima sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).
Dengan sistem transaksi berbasis syariah, nasabah hanya akan dapat bertransaksi pada sahamsaham berbasis syariah. Selain itu, nasabah juga tidak bisa berhutang, hanya dapat bertransaksi
berdasarkan dana yang dimiliki di Rekening Dana Investor (RDI) miliknya.
Sharia Business & Development MNC Sekuritas Sutrisna Amijaya menjelaskan, investasi saham
syariah bisa dilakukan dengan mudah karena calon investor hanya perlu melakukan pembukaan
rekening saham secara online. Jika sudah menjadi nasabah, mereka dapat mengikuti kelas
pengenalan pasar modal secara online, sehingga dapat mempelajari dasar-dasar pasar modal
syariah. Lebih lanjut, dia mengajak calon investor syariah untuk mengikuti rangkaian acara Sharia
Investment Week 2020 (SIW 2020) yang digelar oleh Bursa Efek Indonesia pada 16 -21 November
2020 secara virtual.
“Kunjungi booth virtual MNC Sekuritas dan tanyakan apa saja mengenai pasar modal syariah kepada
kami, melalui chat maupun tatap muka secara virtual. Tim syariah MNC Sekuritas siap membantu,”
jelas Sutrisna.
Penyelenggaraan SIW 2020 kali ini dilakukan secara virtual, sehingga pameran maupun kegiatan
seminar dapat diakses oleh siapa pun dan di mana pun. Acara yang digelar di antaranya live seminar
& talkshow, virtual expo, dan charity entertainment. Acara ini terbuka untuk umum. Jangan lupa
sempatkan waktu untuk mampir ke booth virtual MNC Sekuritas melalui link:
www.shariainvestmentweek.com. Peserta yang beruntung bisa memperoleh doorprize yang
nilainya puluhan juta rupiah loh!

***
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).
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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
Email
: nathania.lukman@mncgroup.com

