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Aplikasi MOST dapat diunduh di:

Atau melalui MOST Web:
Internet browser >> www.most.co.id >> klik panduan pengguna

>> pilih Download Aplikasi Kami >> pilih MOST Mobile

Cara Download1



Instalasi pada Android & IOS

Android
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1. Nasabah dapat memasukkan keyword yaitu “most 
mandiri sekuritas” pada Google Playstore.

2. Pilih MOST Mobile Mandiri Sekuritas dan klik 
“Install”.

3. Pada bagian MOST Mobile Mandiri Sekuritas 
needs access to:
• Device & app history
• Photos /  Media / Files
• Wi-Fi Connection Information
• Device ID & Call Information  
 Klik “Accept”

4. Proses Download MOST Mobile Mandiri Sekuritas.

5. Setelah proses download selesai, nasabah dapat 
meng-klik “Open”  untuk langsung menggunakan 
MOST Mobile atau klik Icon aplikasi MOST Mobile di 
smartphonenya untuk menjalankan aplikasi.



IOS

1

42

3

1. Nasabah dapat memasukkan keywords yaitu “most 
mandiri sekuritas” pada App Store.

2. Pilih MOST Mobile Mandiri Sekuritas dan klik  
“Get”  atau tanda “      ” .

3. Proses download MOST Mobile Mandiri Sekuritas.

4. Setelah proses download selesai, nasabah dapat 
meng-klik “Open” untuk langsung menggunakan 
MOST Mobile atau klik icon aplikasi MOST Mobile di  
smartphonenya untuk menjalankan aplikasi.



Menjalankan Aplikasi3

1. Layar Log In adalah layar pertama yang 
terbuka ketika nasabah membuka aplikasi 
MOST Mobile. Nasabah dapat memasukkan 
User ID dan Password sebagai validasi 
sebelum nasabah memasuki halaman 
transaksi saham di MOST Mobile.

2. Home page adalah layar pertama yang 
terbuka ketika nasabah melakukan validasi 
melalui User ID dan Password. Untuk menuju 
MOST Menu, nasabah dapat meng-klik 
tombol berikut “       ”.
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Keamanan dan Privasi4

1. Ganti Password, fitur yang dapat digunakan 
nasabah untuk mengganti Password. 
Password harus terdiri dari minimal 8 karakter 
dimana nasabah setidaknya harus memenuhi 
3 dari 4 ketentuan di bawah ini: 
• Harus ada huruf kapital
• Harus ada huruf kecil
• Harus ada nomor/angka
• Harus ada simbol

2. Ganti PIN, fitur yang dapat digunakan 
nasabah untuk mengganti PIN. PIN harus 
terdiri dari 6-8 nomor/angka.

3. Input PIN, untuk menjalankan beberapa 
fitur khususnya yang berkaitan dengan 
traksaksi, nasabah diminta untuk memasukkan 
PIN sebagai bentuk verifikasi. Nasabah dapat 
memanfaatkan fitur Auto PIN sehingga 
nasabah hanya perlu memasukkan PIN satu 
kali saja.
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MOST Menu5
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1. Home

2. Watch List

3. Quote

4. Chart

5. Order
 
6. Portfolio

7. Order List

8. Trade List

9. Auto Order

10. Booking Order

Stock



1. Watchlist (tanda bintang) adalah tombol 
yang akan membawa nasabah menuju 
halaman fitur Watchlist.

2. Composite menampilkan performa IHSG.

3. Tombol MOST Menu akan membawa 
nasabah menuju halaman MOST Menu.

4. News menampilkan berita atau informasi 
yang dapat menjadi referensi nasabah untuk 
mengambil keputusan bertransaksi.
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Watch List

Watch List, fitur ini dapat digunakan nasabah 
untuk melihat performa saham-saham favorit.

1. Edit Watchlist (tanda pensil) adalah tombol 
yang akan membawa nasabah menuju 
fitur Edit Watchlist. Nasabah dapat rubah 
atau mengatur ulang list saham-saham apa 
saja yang akan ditampilkan di dalam fitur 
Watchlist.

2. Portfolio berisi list pergerakan harga 
saham-saham yang dimiliki oleh nasabah.



Quote

Quote, fitur ini digunakan untuk melihat 
harga antrian beli (Buy) dan harga antrian 
jual (Sell) suatu saham. Pada menu ini juga 
tersedia informasi lainnya seperti, trade done, 
daily trade, broker trade, chart, news, foreign 
transaction, dan company information untuk 
suatu saham. 
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Chart

Chart, fitur ini berisikan chart dengan 
berbagai parameter untuk menganalisa trend 
saham.

1. Price merupakan pergerakan harga saham 
dari periode ke periode.

2. Volume merupakan jumlah saham yang di 
transaksikan pada suatu periode. Indikator 
warna menunjukan peningkatan/penurunan 
volume transaksi dibanding periode 
sebelumnya.

3. Setting merupakan pengaturan indikator 
yang dapat disesuaikan dengan preferensi 
nasabah.



Order

1. Buy Order, fitur yang dapat digunakan 
nasabah untuk memasukkan pesanan beli. 
Pilih kode saham dengan mengklik tanda ini 
“     ”, isikan harga beli pada kolom Price, isikan 
jumlah volume beli pada kolom Lot kemudian 
klik Buy.

2. Sell Order, fitur yang dapat digunakan 
nasabah untuk memasukkan pesanan jual. 
Isikan kode saham dengan mengklik tanda 
ini “     ”, (atau nasabah bisa memilih dari 
portofolio yang ada), isikan harga jual pada 
kolom Price, isikan jumlah volume jual pada 
kolom Lot kemudian klik Sell.
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1. Amend Order, fitur yang dapat digunakan 
nasabah untuk merubah pesanan jual/beli 
efek selama pesanan tersebut masih dalam 
status “open”.

2. Withdraw Order, fitur yang dapat 
digunakan nasabah untuk membatalkan 
pesanan jual/beli efek selama pesanan 
tersebut masih dalam status “open”.
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1. Portfolio, fitur ini dapat digunakan nasabah 
untuk melihat secara detail posisi cash 
nasabah yang tersedia pada T+0 dan T+3, 
jumlah trading limit, dan saham yang dimilki 
nasabah. 

2. Cash merupakan menu yang digunakan 
nasabah untuk melihat dana nasabah yang 
ada, baik dana saat ini hingga dana T+3.

Portofolio
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Order List, fitur ini berisikan list pesanan 
nasabah beserta status pesanan tersebut. 
Nasabah dapat menentukan jumlah historical 
order dengan memanfaatkan fasilitas filter 
yang tersedia.

Order List



Trade List, fitur ini berisikan list transaksi yang 
sudah “done” oleh nasabah. Nasabah dapat 
menentukan jumlah historical order dengan 
memanfaatkan fasilitas filter yang tersedia.

Trade List



Auto Order, fitur yang dapat digunakan 
nasabah untuk melakukan pesanan secara 
otomatis baik jual maupun beli untuk 
mengakomodir kebutuhan nasabah.

Auto Order



Booking Order, fitur yang dapat digunakan 
nasabah untuk memesan lebih awal saham-
saham tertentu yang dapat ditentukan 
nasabah. Pesanan tersebut akan dijalankan 
pada awal sesi.

Booking Order
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1. News

2. Index

3. Sector

4. Running Trade

5. Ranking
 
6. Suspended

7. Corporate Action

8. Stock Filter

Information



News

News, fitur ini berisikan berita, pengumuman, 
dan informasi yang menjadi panduan 
nasabah untuk mengambil keputusan 
bertransaksi.

Filter News dapat digunakan nasabah untuk 
menentukan informasi-informasi apa saja 
yang akan ditampilkan dengan menggunakan 
filter yang tersedia.



1. Index, fitur yang menampilkan list indeks-
indeks. Baik indeks di Bursa Efek Indonesia 
maupun indeks utama di dunia.

2. World dapat digunakan nasabah untuk 
melihat indeks saham utama didunia.

3. Exchange Rate dapat digunakan nasabah 
untuk  melihat nilai tukar mata uang berbagai 
negara.

2. Commodity dapat digunakan nasabah 
untuk melihat harga dari berbagai macam 
komoditas.

Index
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Sector, fitur yang dapat digunakan nasabah 
untuk melihat besaran frekuensi, volume, 
maupun value dari berbagai sektor yang ada 
di Bursa Efek Indonesia. Nasabah juga dapat 
melihat data-data tersebut berdasarkan 
transaksi jual-beli asing.

Sector



Index

Running Trade, fitur yang digunakan 
untuk melihat perdagangan di Bursa atau 
pergerakan harga saham secara real time.

1. Time adalah waktu terjadinya transaksi.

2. Code adalah Kode Saham.

3. Price adalah harga terjadinya transaksi.

4. Change adalah nilai perubahan harga 
saham.

5. Chg ( % ) adalah prosentase perubahan 
harga saham.

6. Vol adalah jumlah Lot saham yang di 
transaksikan, serta buyer dan seller, untuk 
mengetahui anggota bursa mana yang 
melakukan transaksi.
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1. Stock, fitur ini menampilkan informasi 
kinerja harian saham yang sedang mengalami 
kenaikan/penurunan harga berdasarkan 
frekuensi order, volume, maupun value 
transaksi

2. Broker, fitur ini menampilkan kinerja broker 
yang dilihat berdasarkan frekuensi order, 
volume, dan value transaksi.

3. Foreign, fitur ini menampilkan informasi 
transaksi pihak asing dalam Bursa Efek 
Indonesia.

Rangking

1 2 3



Suspended, fitur yang menampilkan 
list saham yang sedang tidak dapat 
ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia.

Nasabah juga dapat melihat anggota bursa 
yang saat ini sedang tidak bisa menjalankan 
transaksi efek di Bursa Efek Indonesia.

Suspended



Corporate Action

Corporate Action, fitur ini berisikan informasi 
seputar kegiatan yang dilakukan oleh emiten 
baik warrant, cash dividend, dan sebagainya.



Stock Filter, fitur yang dapat digunakan 
nasabah untuk melihat list saham-saham 
yang sesuai dengan klasifikasi-klasifikasi 
tertentu yang ditentukan oleh nasabah. Filter 
yang dapat digunakan diantaranya adalah 
Price, Volume, Value, Market Capitalization, 
PBV, Net Income, Equity, PER, ROA, dan EPS.

Stock Filter



Account
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1. Fund Transfer

2. Transfer List

3. Stock Withdraw

4. Account Info

5. Monthly Position 
 
6. Trade Confirmation



Fund Transfer

Fund Transfer, fitur yang dapat digunakan 
nasabah untuk melakukan instruksi penarikan 
dana.



Transfer List

Transfer List, fitur yang dapat digunakan 
nasabah untuk melihat pesanan penarikan 
dana. Nasabah dapat menentukan periode 
historical penarikan dana yang akan 
ditampilkan dengan menggunakan filter yang 
tersedia.



Stock Withdraw

Stock Withdraw, fitur yang dapat digunakan 
nasabah untuk melakukan penarikan saham. 
Pada withdraw list, nasabah dapat melihat 
list saham-saham yang sudah ditarik oleh 
nasabah.



Account Info

Account Info, fitur yang berisi informasi-
informasi akun nasabah termasuk nomor 
akun, nama akun, nama bank, status akun, 
nomor akun MTBI, pembukaan rekening, 
nomor akun KSEI, nomor SID, dan cabang.



Monthly Position, fitur yang menampilkan 
laporan transaksi efek pada bulan tertentu 
yang ditentukan nasabah dengan 
memanfaatkan filter yang telah tersedia.

Monthly Position



Trade Confirmation, fitur yang dapat 
digunakan nasabah untuk melihat dokumen 
konfirmasi hasil transaksi nasabah.

Trade Confirmation



Transaksi melalui MOST Mobile6
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1. Pada MOST Menu pilih fitur “Order”

2. Pilih “Buy” 

3. Masukan kode saham yang akan dibeli pada kolom 
Stock Code

4. Tentukan harga yang diinginkan pada kolom Price

5. Tentukan jumlah saham yang diinginkan dalam 
satuan lot pada kolom lot (1 lot = 100 lembar)

6. Klik “Buy”

7. Akan muncul pop up “Order Confirm”, nasabah 
diharapkan untyk mengecek kembali pemesanannya, 
apabila sudah benar klik “OK”.

Keterangan:
Nasabah dapat memilih jumlah maksimal 
pemesanan berdasarkan limit atau cash yang
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Buy Order



1. Pada MOST Menu pilih fitur “Order”

2. Pilih “Sell” 

3. Masukan kode saham yang akan dijual pada kolom 
Stock Code atau nasabah dapat memilih saham yang 
yang telah dimiliki di portfolio

4. Tentukan harga yang diinginkan pada kolom Price

5. Tentukan jumlah saham yang diinginkan dalam 
satuan lot pada kolom lot (1 lot = 100 lembar)

6. Klik “Sell”

7. Akan muncul pop up “Order Confirm”, 
nasabah diharapkan untyk mengecek kembali 
pemesanannya, apabila sudah benar klik “OK”.

Sell Order
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