PERATURAN TRANSAKSI VALUTA ASING
LOGAM MULIA ON-LINE TRADING
Waktu Trading
a.VALUTA ASING
Dimulai pada hari :
Senin pukul 05.00 WIB sampai dengan hari Sabtu pukul 03.30 WIB (SUMMER)
b.Logam Mulia (XAU/USD)
Dimulai pada hari:
Senin pukul 05.00 WIB sampai dengan hari sabtu pukul 03.00 WIB (SUMMER)
Khusus untuk logam mulia setiap hari terdapat masa rehat transaksi antara jam 04.00
WIB s/d 05.00 WIB (SUMMER) Winter +1 jam, dengan catatan selama masa rehat
transaksi tersebut nasabah tidak dapat melakukan transaksi dan semua limit order dan
stop order yg sudah terpasang tidak akan di cancel.
Jam perdagangan Winter + 1 jam (Khusus Senin mulai jam 05.00 WIB)
Waktu (Time) yang tampil pada Sinarmas Trader adalah GMT +2

Harga Penutupan
Harga penutupan diambil sesuai dengan jam penutupan transaksi

Contract size ( Satuan Kontrak ) :
Valuta Asing : 100.000 mata uang
Logam Mulia ( XAU/USD ) : 100 Troy Ounce

Margin Requirement
Valuta Asing dan Logam Mulia : $ 1.000,-/Lot.
semua transaksi dalam USD ( fixed rate 1 USD = Rp. 10.000,- dan US$ )

Hedging Posisi
Untuk Online trading tidak dapat menghedge posisi
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Interest rate
Dapat berubah tergantung dari pergerakan suku bunga setiap mata uang.

High – Low price
Harga tertinggi pada hari tersebut (Day-high) diambil berdasarkan harga HIGH BID dan Harga
terendah (Day-low) diambil berdasarkan harga LOW BID.

Limit dan Stop Order
LO atau SO dianggap sudah DONE apabila harga Jual/Beli pada layar online tepat muncul atau
terlewati, sesuai dengan LO/SO yang diminta, Bid berlaku untuk order jual/sell dan Ask berlaku
untuk order beli/buy. Limit order berlaku Good Till Cancel (GTC), Stop order berlaku Good Till
Friday ( GTF ).
Contoh :
Running EUR/USD 1.3550/53
Day High 1.3550
- Limit Sell 1.3550 or below …………………………DONE
Note : Maka harga eksekusi sesuai dengan harga yang dipasang 1.3550
Running EUR/USD 1.3450/53
Day Low 1.3450
- Limit Buy 1.3453 or above …………………………DONE
Note : maka harga eksekusi sesuai dengan harga yang dipasang 1.3453

Stop Order berdasarkan pergerakan Tick
Contoh

: Nasabah Pasang Stop buy EUR/USD di 1.3550
Running EUR/USD 1.3550/3553 harga tick bergerak ke 1.3575/78

Maka harga eksekusi untuk Stop Buy diatas DONE pada harga 1.3578
Apabila terdapat WRONG QUOTATION dan terjadi transaksi, maka Sinarmas berhak untuk
melakukan koreksi / membatalkan transaksi tersebut berdasarkan harga market yang sebenarnya
pada saat itu.

Margin In & Out
-

-

Deposit Margin/Initial Margin adalah Rp. 100.000.000,- (Eq. US$10.000)
Minimum Balance di Account Rp. 20.000.000,- (Eq.US$ 2.000)
Anda dapat melakukan transaksi setelah dana good fund dan mengganti password.
Batas Waktu Penambahan Margin diterima paling lambat sampai dengan pukul 17.00
WIB. Apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka akan diproses di hari
berikutnya dan PT. Sinarmas Futures tidak bertanggung jawab atas transaksi yang terkena
Margin Call dan Auto Cut.
Untuk penarikan Margin dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan setiap hari
kerja Senin – Jum’at pukul 09.00 – 12.00 WIB (max. good fund T+1)
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Margin Call dan Auto Cut
-

Call margin akan dilaksanakan apabila FREE ( Efektif Margin ) sudah mencapai
70% ( Equity : Margin X 100 ).
Likuidasi Posisi Terbuka akan dilaksanakan oleh Sistem apabila Margin ( Efektif
Margin ) sudah mencapai dibawah atau sama dengan (≤) 30% ( Equity : Margin X 100 ).
Jika ada lebih dari 1 posisi terbuka, maka yang terlebih dahulu dilakukan likuidasi adalah
posisi yang mempunyai defisit lebih besar.

Phone Trading
Apabila Sistem mengalami gangguan, kami dapat membantu untuk melakukan transaksi pada
account anda dengan menghubungi dealing kami.
Tata cara phone trading ;
- Memberitahu Login dan Phone Password anda
- Menyampaikan amanat anda (DQ) produk yang anda mau setelah mendapat harga anda
dapat langsung bertransaksi ( sebelum dibatalkan (Out) oleh pemberi harga ) dengan
menyebutkan BUY atau SELL terlebih dahulu kemudian jumlah Lot.
Contoh : Login….phone Password….DQ Dollar Swiss….Buy atau Sell…lot
Catatan : Phone Trading hanya dapat dilakukan apabila Sistem dari Penyedia Informasi,
dalam hal ini Pedagang mengalami gangguan.

Currency pair yang tersedia (FOREX DAN LOGAM MULIA )
CURRENCY
EUR/USD,USD/JPY,GBP/USD,USD/CHF
AUS/USD
XAU/USD

SPREAD REGULAR
Market Price
50 (Normal Market)

PT Sinarmas Futures tidak bertanggung jawab terhadap LOGIN dan PASSWORD yang hilang
dikarenakan kelalaian nasabah.

Jakarta,_______________________________
NASABAH,

_________________________
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