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BNP PARIBAS DAN TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA 
MENANDATANDANI KERJA SAMA RISET EKSKLUSIF 

 
BNP Paribas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (Trimegah) hari ini mengumumkan 
perjanjian kerja sama eksklusif untuk menyajikan equities research bagi investor institusi global. 
 
Sejalan dengan komitmen BNP Paribas di pasar Indonesia, dengan perjanjian ini maka kami 
akan memiliki riset yang sangat baik dengan cakupan emiten-emiten Indonesia yang luas, 
berdasarkan analisa dari tim riset Trimegah yang merupakan salah satu yang terbaik di 
Indonesia. 
 
Menanggapi kerja sama ini, Country Head BNP Paribas Indonesia, Luc Cardyn mengatakan: 
"Indonesia merupakan pasar yang tumbuh pesat di mana kami bekerja keras membangun 
bisnis kami”. Kerja sama ini memperkuat komitmen kami kepada Indonesia, baik bagi 
pertumbuhan ekonominya maupun berbagai perusahaan di Indonesia. Kami akan menawarkan 
informasi mendalam mengenai pasar Indonesia kepada nasabah institusi kami di seluruh dunia. 
Hal ini akan memberikan nilai tambah bagi nasabah institusi kami, dengan memperdalam akses 
kami ke pasar domestik dan memperluas jangkauan layanan investment banking, serta 
kemampuan untuk menghubungkan nasabah kami dengan jaringan global kami." 
 
Stephanus Turangan, Direktur Utama Trimegah mengatakan: "Kami berkomitmen penuh untuk 
berinvestasi di tim riset kami yang akan menyajikan analisis yang mendalam dan terkini 
mengenai perekonomian, industri, dan emiten-emiten di Indonesia.  Hal ini didukung dengan 
analisis berbagai data yang tersedia, melalui laporan riset langsung di lapangan dan 
pengumpulan data primer, seperti indeks harga mobil bekas. Cakupan Divisi Research 
Trimegah saat ini mencapai 67 perusahaan yang merupakan 75% dari kapitalisasi pasar Bursa 
Efek Indonesia. Divisi Research didukung oleh 14 analis fundamental, baik senior maupun 
junior, sehingga menjadikan Divisi Research sebagai salah satu tim riset yang terbaik di 
Jakarta." 
 
Dengan dukungan kemampuan riset yang kuat, Trimegah berhasil meningkatkan kegiatan 
perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia lebih dari tiga kali lipat dari pangsa pasarnya 
dalam periode 2013-2017, dan masuk dalam peringkat sepuluh broker teratas di Indonesia per 
akhir Februari. Sebagai salah satu bank internasional terbaik di Asia Pasifik, BNP Paribas 
menuturkan bahwa memiliki mitra domestik seperti Trimegah akan memberikan manfaat yang 
signifikan kepada nasabah BNP Paribas di Indonesia. 
 
 
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:  
 

 

BNP Paribas: 
Ayesha de Kretser 
+852 2108 5458 
Ayesha.deKretser@asia.bnpparibas.com 

Trimegah: 
Agus D Priyambada  
+62 21 2924 9088  
agusdp@trimegah.com 
 

 



 
 

  
 
 
Tentang BNP Paribas Asia Pasifik 
Di Asia Pasifik, BNP Paribas adalah salah satu institusi keuangan internasional terkemuka yang terus hadir sejak tahun 1860. Saat ini, dengan 
lebih dari 15.000 karyawan* dan kehadiran di 14 negara, BNP Paribas menyediakan solusi produk dan layanan yang dirancang khusus sesuai 
dengan kebutuhan nasabah, baik nasabah korporasi, institusi maupun investor swasta. BNP Paribas menawarkan berbagai jasa keuangan 
meliputi corporate & institutional banking, wealth management, asset management, insurance, serta retail banking dan consumer financing 
melalui kemitraan-kemitraan strategis.  
 
Secara global, BNP Paribas telah hadir di 74 negara dengan lebih dari 190.000 karyawan. BNP Paribas memiliki fokus di tiga kegiatan utama: 
Domestic Markets and International Financial Services (di mana jaringan retail-banking dan jasa keuangannya dilayani oleh Retail Banking & 
Services), dan Corporate & Institutional Banking, yang melayani dua grup nasabah: nasabah korporasi dan investor institusi. Asia Pasifik 
merupakan kawasan strategs  bagi BNP Paribas dan BNP Paribas akan terus mengembangkan usahanya di kawasan tersebut.  
* tidak termasuk kemitraan 
 
Tentang PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk: 
Didirikan pada bulan Mei 1990, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan sekuritas dengan permodalan terbesar 
dan terintegrasi di Indonesia. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk menyediakan layanan perantara transaksi saham bagi nasabah ritel dan 
institusi, melayani transaksi instrumen pendapatan tetap, dan layanan investment banking yang juga mencakup jasa penasihat keuangan. Pada 
tahun 2016, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk memperoleh beberapa penghargaan termasuk Penghargaan “Best Listed Company 2016 
Securities and Mutual Funds Sector” dari Majalah Investor, dan Penghargaan “Indonesia Most Innovative Business Award Securities Sector” 
dari Warta Ekonomi pada tahun 2017. 
 
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk adalah Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek Indonesia. Telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi 
oleh Otoritas Jasa Keuangan.  
 
 
 


