Trading Rules Kontrak Emas GOLDGR
di PT. Sinarmas Futures
Spesifikasi Kontrak :
1. Standar kemurnian GOLDGR adalah : 9999
2. Deposito awal GOLDGR minimum adalah Rp. 50.000.000,3. Satuan Kontrak GOLDGR (1 lot) adalah 100 gram
4. Kontrak GOLDGR yang ada adalah : bulan berjalan (spot month) dan sampai 3 bulan dimuka
5. Pergerakan harga 1 tick adalah Rp. 100,6. Spread (Bid dengan Offer) GOLDGR = Rp. 500 s/d Rp. 1.000,7. Penyerahan fisik GOLDGR minimum adalah 1 lot = 100 gram, dan kelipatannya
8. Spot Margin GOLDGR per lot untuk bulan berjalan/current month : Rp. 15 juta atau 30% dari
nilai kontrak, mana yang lebih besar dan akan disesuaikan jika ada perubahan ketetapan
besaran margin yang ditetapkan oleh ICDX dan ISI.
9. Futures Margin GOLDGR per lot untuk bulan akan datang/next month : Rp. 2 juta atau 4%
dari nilai kontrak, mana yang lebih besar dan akan disesuaikan jika ada perubahan ketetapan
besaran margin yang ditetapkan oleh ICDX dan ISI.
10. Nasabah wajib memperhatikan open posisinya, karena kebutuhan margin akan meningkat, bila
sudah masuk bulan Spot (bulan berjalan), surat pemberitahuan tidak wajib diberikan oleh
Perusahaan Pialang Berjangka.
11. Pada saat masuk di bulan SPOT Month (bulan berjalan) margin per lot, yang dibutuhkan
adalah sebesar Rp. 15 juta atau 30% dari Nilai Kontrak (mana yang lebih besar).
12. Pembeli atau Penjual yang masih mempunyai posisi terbuka pada saat memasuki bulan Spot
(bulan berjalan) wajib :
- Pembeli di T+1, menyediakan dana yang dibutuhkan (sesuai dengan nilai kontrak)
- Penjual wajib sudah mempunyai bukti serah Emas dari PT. ANTM, tbk (T+1)
13. Bagi Nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya (Gagal bayar atau gagal serah)
akan dikenakan denda sebesar 15% dari Nilai Kontrak dihitung berdasarkan Harga
Penyelesaian pada saat T + 3 dan ditambah selisih harga penyelesaian transaksi.
14. Limit transaksi nasabah GOLDGR adalah sebesar 80% dari Margin yang disetor
15. Call Margin adalah 80% dan Stop Loss (force liquidation) adalah 30%
16. Setoran Margin Call paling lambat diterima jam 16:30 WIB(mohon bukti setoran di fax di
3983-4640)
17. Biaya transaksi GOLDGR adalah
: Rp. 100.000,-/lot settled
18. Biaya pengambilan Emas / penyerahan di PT. ANTM, tbk
: Rp. 75.000,-/lot
19. Biaya Simpan Emas di PT. ANTM, tbk
: Rp. 15.000,-/lot/bulan
20. Biaya-biaya dari no. 17 s/d no. 19 di kenakan ppn sebesar 10%
21. Penyerahan di luar Jakarta dikenakan biaya pengiriman dan biaya asuransi (ditentukan
dikemudian hari dari Agent pengirim RPX)

Jakarta,
Materai Rp. 6.000,-

Nama & Tanda Tangan Nasabah

