Regulasi Perdagangan Index ‐ Money Mall Trader
(USD Rate)
PT Gatra Mega Berjangka
1. Spesifikasi Produk
TABEL PRODUK

Sesi 1

INDEX SAHAM
JEPANG
06.45 ‐ 13.25 WIB

INDEX SAHAM
KOREA
07.00 ‐ 13.05 WIB

INDEX SAHAM
HONGKONG
08.45 ‐ 11.30 WIB

Sesi 2

14.15 ‐ 01.00 WIB

‐

13.30 ‐ 15.15 WIB

Produk
Jam
Perdagangan
Kurs Fix Rate
Spread
Nilai per Poin
Daytrade
Dana Jaminan
Overnight
Komisi per lot settled

1 USD = Rp. 10.000,00
5 poin di Money Mall Trader, 10 poin di Phone DQ
(dalam kondisi market normal)
USD 3
USD 3.5
USD 5
USD 450
USD 750
USD 750
USD 900
USD 1500
USD 1500
USD 35
USD 35
USD 35

Bulan Kontrak

Setiap 3 bulan :
Maret (H), Juni (M),
September (U),
Desember (Z)

Setiap 3 bulan :
Maret (H), Juni (M),
September (U),
Desember (Z)

Setiap Bulan :
Januari ‐ Desember
(F,G,H,J,K,M,N,Q,U,V,X,Z)

Hari awal perdagangan

2 (dua) hari sebelum
hari terakhir
perdagangan kontrak
sebelumnya

2 (dua) hari sebelum
hari terakhir
perdagangan kontrak
sebelumnya

2 (dua) hari sebelum hari
terakhir perdagangan
kontrak sebelumnya

Hari terakhir perdagangan

Hari Kamis minggu
kedua dari bulan
kontrak

Hari Kamis minggu
kedua dari bulan
kontrak

Satu hari kerja sebelum
hari kerja terakhir dalam
bulan kontrak

Harga Penutupan

Mengacu pada Closing Price di Money Mall Trader

2. Transaksi
•
•

Maksimum transaksi = 20 lot / transaksi
Seluruh transaksi Sell/Buy akan dieksekusi sebagai Market Order dengan harga terbaik yang
ada pada saat itu, karena itu tidak ada jaminan bahwa eksekusi harga yang akan diperoleh
pada saat Order Accepted (Done) adalah sama dengan tampilan harga pada saat nasabah
klik tombol Sell atau Buy.

3. Limit Order dan Stop Order (Kondisi Market Normal)
• Pemasangan Limit Order dan Stop Order dapat ditempatkan paling sedikit 30 poin dari
running price (Sell dari BID price dan Buy dari ASK price)

• Stop Order hanya boleh untuk posisi Liquidasi / Hedge dan tidak boleh untuk new posisi
• Limit Order dan Stop Order hanya berlaku untuk satu sesi perdagangan.

4. Margin IN dan Margin OUT
•
•

Margin In (Setoran), lihat isi perjanjian no. 18 (2)
Pengajuan penarikan dana (Margin OUT) menggunakan formulir Withdrawal dan akan
dibayarkan dalam 1 (satu) hari kerja setelah formulir tersebut diterima PT Gatra Mega
Berjangka dan telah dikurangi semua kewajiban nasabah.

5. Perdagangan di hari terakhir kontrak
•
•

Nasabah hanya boleh melakukan likuidasi atas posisi terbukanya.
Semua posisi terbuka nasabah yang masih ada pada akhir sesi perdagangan kontrak lama
akan dilikuidasi dengan harga +/‐ 5 poin dari harga penutupan di Money Mall Trader.

6. Open Gap (Maksimum Profit dan Loss)
Apabila terjadi open gap di market, yaitu selisih antara harga open hari ini dan harga penutupan
pada hari perdagangan sebelumnya melebihi atau sama dengan 300 poin, maka semua posisi
terbuka nasabah akan dilikuidasi dengan harga penutupan kemarin +/‐ 300 poin. Apabila
nasabah melikuidasi sendiri posisi terbukanya sebelum sistem melakukan likuidasi pada harga
gap, maka sistem akan menginput order gap sebagai posisi baru di account nasabah.

7. Maintenance Margin
Setiap penutupan market, Equity yang tersisa harus sama atau lebih besar dari Overnight
Margin Requirement. Bilamana equity nasabah dibawah overnight margin requirement, maka
posisi yang masih terbuka akan dilikuidasi secara otomatis oleh sistem secukupnya (sebagian
atau seluruhnya).

8. Auto Cut
Apabila equity ratio nasabah mencapai atau dibawah 20% dari Margin Requirement, maka sistem
akan melikuidasi secara otomatis sebagian atau seluruh posisi terbuka nasabah.

9. Wrong Quote
Pihak Perusahaan berhak membatalkan semua transaksi yang terjadi apabila harga tersebut
tidak benar / Wrong Quote. Pengertian dari Wrong Quote sendiri adalah harga lompat melebihi
atau sama dengan 50 poin dari harga terakhir dan kembali lagi ke harga sebelumnya

REGULASI INI DAPAT BERUBAH SEWAKTU‐WAKTU
TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU

Mengetahui & Menyetujui,

(

)
Nasabah

