PT. Gatra Mega Berjangka

TRADING RULES
OIL
.

Spesifikasi Produk
Kode Kontrak
Contract Size/Lot
Spread

OIL
1000 Barrel / Lot
0.05
Winter

Jam Perdagangan

Settlement Currency
Margin Requirement
Hedging
Komisi
/1 Lot Settled
Volume Maksimum
Margin Call
Forced Liquidation
Rollover

Summer

Senin :
06.00 WIB - 05.00 WIB (next day)
Selasa-Kamis :
06.00 WIB - 05.00 WIB (next day)
Jumat :
06.00 WIB - 04.00 WIB (next day)

Senin :
05.30 WIB - 04.00 WIB (next day)
Selasa-Kamis :
05.00 WIB - 04.00 WIB (next day)
Jumat :
05.00 WIB - 03.30 WIB (next day)

USD 1 (Satu US Dollar) = IDR 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)
$ 2000

0
$ 50 / Per Settled
20 Lot/Transaksi
Equity sama dengan atau di bawah Margin Requirement
Equity sama dengan atau dibawah 20% Margin Requirement
$ 20 / Lot

 Bulan Referensi
Bulan referensi akan dilakukan pada 5 hari kerja sebelum tanggal 25 setiap bulan.
 Harga yang diperdagangkan
Adalah harga bulan kontrak 1 bulan ke depan
Contoh:
a. Saat ini tanggal 10 Maret 2015, maka yang diperdagangkan adalah harga Crude Oil
untuk bulan April 2015
b. Saat ini tanggal 25 Maret 2015, maka yang diperdagangkan adalah harga Crude Oil
untuk bulan Mei 2015
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 Penyetoran dan Penarikan Dana
 Penyetoran dana berupa setoran tunai, transfer, cek atau giro ke Rekening Bank Terpisah
(Segregated Account) perusahaan akan dikreditkan sebagai Margin-In apabila dana
tersebut sudah Good Fund.
 Margin In tidak akan diterima dan/atau diproses jika Rekening Bank dan/atau Nama
Penyetor berbeda dengan data yang tercantum pada Dokumen Perjanjian Pemberian
Amanat.
 Formulir pengajuan penarikan dana sudah harus diterima oleh perusahaan paling
lambat jam 11:00 WIB pada hari kerja nasional. Jika formulir pengajuan penarikan dana
diterima oleh perusahaan setelah jam 11.00 WIB, maka perusahaan akan memproses
penarikan dana pada hari kerja berikutnya.
 Pending Order (Limit atau (T/P) Order dan Stop atau (S/L) Order)
 Pemasangan (T/P)/(S/L) Order untuk OIL dapat dilakukan dengan jarak antara harga yang
diminta dengan running minimal 20 point
 Semua Pending (Limit atau (T/P) dan Stop atau (S/L)) Order akan dihapus pada setiap
akhir hari perdagangan.
 Semua Limit atau (T/P) dan Stop atau (S/L) Order Sell dinyatakan DONE pada harga BID
dan Limit atau (T/P) dan Stop atau (S/L) Order Buy dinyatakan DONE pada harga ASK (BID
+ Spread).
 Stop atau (S/L) Order hanya untuk melikuidasi posisi terbuka yang telah ada, tidak untuk
membuka posisi baru.
 Jika terdapat Stop Order yang done akan di cek kembali, apabila order tersebut untuk
new posisi / unlock posisi maka akan dikenakan penalti.
 Harga BID dan ASK yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan di atas mengacu pada
harga yang terdapat di Server Sistem Perdagangan On-Line (MoneyMall Trader Server).
 Perusahaan berhak membatalkan semua Pending (Limit atau (T/P) dan Stop atau (S/L))
Order, yang belum maupun sudah DONE, yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan
di atas.
 Harga High/Low
Harga High/Low berdasarkan harga BID yang terdapat di Server Sistem Perdagangan OnLine (MoneyMall Trader Server).
 Closing Price
Closing Price menggunakan harga BID yang terdapat di Server Sistem Perdagangan On-Line
(MoneyMall Trader Server).
 Kesalahan Kuotasi (Wrong Quote)
Suatu kuotasi dianggap salah apabila:
 Harga bergerak melebihi atau sama dengan 20 (Dua Puluh) poin dari harga terakhir dan
kembali lagi ke harga awal sebelumnya.
 Harga yang terjadi dalam transaksi tidak sesuai dengan harga pasar pada saat itu.
 Dalam hal tersebut di atas, maka perusahaan berhak membatalkan semua transaksi yang
terjadi.
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 Margin Call
 Nasabah wajib memelihara/memenuhi tingkat Margin yang harus tersedia di rekening
sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan baik diminta ataupun tidak oleh
perusahaan.
 Margin Call terjadi apabila Equity Nasabah mencapai atau kurang dari 100% Margin
Requirement. Nasabah diwajibkan menambah sejumlah dana untuk memenuhi Margin
yang dibutuhkan. Nasabah dilarang membuka posisi baru sampai kewajiban tersebut
terpenuhi, yang mana jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh Nasabah maka
perusahaan berhak sepenuhnya untuk me-likuidasi posisi terbuka Nasabah baik
sebagian atau seluruhnya tanpa perlu persetujuan dari Nasabah terlebih dahulu.
 Stop Out (Auto Cut/Force Liquidation)
 Likuidasi posisi terbuka Nasabah baik sebagian atau seluruhnya tanpa perlu persetujuan
dari Nasabah terlebih dahulu dapat dilakukan oleh perusahaan dengan kondisi:
 Pada saat Equity Nasabah mencapai atau kurang dari 20% (Dua puluh Persen) Nilai
Margin Requirement.
 Pada saat Equity Nasabah mencapai atau kurang dari 100% (Seratus Persen) Nilai Margin
Requirement pada penutupan pasar hari Jumat.
 Rollover
 Rollover dilakukan secara otomatis apabila masih ada posisi yang terbuka pada hari
akhir kontrak dan dikenakan biaya rollover
 Mekanisme rollover sebagai berikut:
- Untuk open posisi Buy kontrak lama, maka akan dilakukan penyesuaian sebagai
berikut:
 MOC Sell kontrak lama (BID) di liquid MOC Buy kontrak baru (ASK)
 Contoh:
 Open Posisi nasabah A Buy 1 Lot 45.20
 MOC : 45.60 (Harga BID kontrak lama) , 45.95 (Harga ASK kontrak
baru)
 Maka penyesuaian yang terjadi adalah :
o S1 lot 45.60 di liquid dengan B1 45.95
- Untuk open posisi Sell kontrak lama, maka akan dilakukan penyesuaian sebagai
berikut:
 MOC Buy kontrak lama (BID) di liquid MOC Sell kontrak baru (ASK)
 Contoh:
 Open Posisi nasabah B Sell 1 Lot 45.00
 MOC : 45.65 (Harga ASK kontrak lama), 45.90 ( Harga BID kontrak
baru)
 Maka penyesuaian yang terjadi adalah :
 B1 lot 45.65 di liquid dengan S1 45.90
- Harga penyesuaian diberlakukan sebagai harga kontrak bulan baru
- Open posisi (original price) masih tetap ada selama belum dilikuidasi oleh nasabah
dan simbolnya akan dirubah oleh sistem mengikuti simbol kontrak bulan baru
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 Laporan Transaksi
 Setiap akhir hari perdagangan, Sistem Perdagangan On-Line (MoneyMall Trader) akan
mengirim Statement of Account Nasabah melalui email.
 Statement of Account Nasabah tersebut akan dianggap telah disetujui oleh Nasabah dan
dianggap benar dan sah apabila PT. Gatra Mega Berjangka tidak menerima sanggahan
dari Nasabah melalui telepon dan disusul pemberitahuan secara tertulis paling lambat 2
(dua) hari kerja dari tanggal laporan tersebut.
 Lain-Lain
 Waktu yang ditampilkan pada Sistem Perdagangan On-Line (MoneyMall Trader) adalah
GMT +2.
 Untuk mengakses Sistem Perdagangan On-Line (MoneyMall Trader), Nasabah
membutuhkan
Login dan Password yang sifatnya unik dan RAHASIA, yang dikirimkan
ke email Nasabah bersangkutan, sesuai dengan data email yang tercantum pada
Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat. Nasabah wajib mengubah Password tersebut
sesaat setelah menerima email yang dimaksud serta menjaga kerahasiaan Login dan
Password Nasabah dan disarankan untuk mengubah Password tersebut secara berkala.
 Sistem Perdagangan (Trading Platform) yang dipergunakan untuk bertransaksi oleh
Nasabah beroperasi dengan dukungan perangkat keras (hardware), perangkat lunak
(software), koneksi arus listrik dan Internet. Terdapat kemungkinan dimana amanat
Nasabah tidak dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Sehubungan dengan hal
tersebut, Nasabah dapat menyalurkan amanatnya dengan menggunakan komunikasi
telepon ke Dealing Room PT. Gatra Mega Berjangka.
 PT. Gatra Mega Berjangka tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang
mungkin akan diderita Nasabah berkaitan dengan kelalaian Nasabah dalam
melaksanakan hal-hal tersebut di atas.
 Semua Peraturan di atas dapat berubah dengan pemberitahuan terlebih dahulu.
 Penyelesaian Perselisihan
Segala bentuk perselisihan antara PT. Gatra Mega Berjangka dengan Nasabah akan
diselesaikan dengan pembuktian fakta-fakta melalui, tapi tidak terbatas pada, historis
transaksi, data jurnal, laporan-laporan dan data pendukung lainnya yang terdapat di PT.
Gatra Mega Berjangka dengan berpedoman pada ketentuan yang ada dalam Trading Rules
serta Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat.
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Kami telah mengerti dan memahami seluruh isi Trading Rules ini, dan akan taat dan tunduk
pada peraturan yang berlaku dalam Trading Rules ini termasuk perubahan-perubahan
selanjutnya

Tanggal:

( ..................................... )
Tanda tangan Nasabah
Note: TRADING RULES INI BERLAKU EFEKTIF PER 19 FEBRUARI 2016 DAN DAPAT BERUBAH
SEWAKTU-WAKTU DENGAN PEMBERITAHUAN SECARA LISAN TERLEBIH DAHULU.

