USER MANUAL ONLINE TRADING
APLIKASI ICDX TRADER

Gambar diatas merupakan bentuk isi dari aplikasi Online Trading J-Trader versi 9.4
untuk tampilan Hot Quotes.
-

-

Berisikan produk-produk yang ditransaksikan
Bid dan Offer harga running dan menu-menu yang bisa ditampilkan sesuai
kebutuhan nasabah.
Penambahan dan pengurangan produk pada tampilan layar.
Untuk menjalankan transaksi jual beli nasabah.

Gambar diatas merupakan bentuk isi dari aplikasi Online Trading J-Trader versi 9.4
untuk tampilan Status. Ada 2 menu :
1. Working Order
Merupakan transaksi nasabah yang masih berupa order yang belum terjadi (masih
dalam antrian)
2. Complet Order
Merupakan transaksi nasabah yang sudah dilakukan atau sudah terjadi maupun
transaksi yang di batalkan.

Gambar diatas merupakan bentuk isi dari aplikasi Online Trading J-Trader versi 9.4
untuk tampilan Posisi.
Dalam menu ini kita dapat melihat posisi kita yang sudah berhasil, baik posisi Beli
maupun posisi Jual, bisa mengetahui net posisi kita serta kita dapat mengetahui dana
nasabah (equity) serta Profit/ Loss.

Langkah – Langkah Membuka Aplikasi J-Trader

A. Cara Masuk
Masukkan user id dan password yang sudah diberikan

Selanjutnya diminta untuk merubah password.

Masukan kata sandi (password) lama dan kata sandi (password) baru anda 2 kali untuk
merubahnya, lalu klik “ OK” untuk mengkonfirmasi.

B. Tampak Layar Platform Perdagangan

Setalah anda berhasil masuk (log in ) ke dalam J-Trader, system akan secara otomatis
membuka 3 layar berbeda, yaitu : Layar Trading Utama ( main trading window ), layar
status koneksi ( Connectivity Status window ), dan Layar pesan (message window ).
- Layar Trading Utama ( main trading window )

- layar status koneksi ( Connectivity Status window ).Layar ini menunjukan koneksi anda
dengan server.

- Layar pesan (message window ).Layar ini menunjukkan pesan koneksi anda,
peringatan-peringatan, dan permohonan untuk “quotes”

C. Cara Menambah Kontrak
Langkah 1
Pada layer Trading Utama, Klik di Ikon “New default Hot Quotes

Langkah 2
Klik “ Add “

Langkah 3
Klik tanda “+”hingga anda melihat nama kontrak yang anda minati

Langkah 4.
Klik tanda “+” sekali lagi untuk menampilkan bulan kontrak.

Langkah 5
Untuk menambah kontrak, klik dua kali di bulan yang diminati

Kontrak akan muncul di tab “Hot Quotes”. Untuk menambahkan bulan lainnya ulangi
langkah 2 sampai langkah 5.
D. Cara memasang Order Jual / Beli
Ada beberapa cara untuk memasang Jual /beli .cara yang pertama adalah dengan
menggunakan trak ticket. Untuk menggunakan “trade ticket”, klik di kontrak yang anda
inginkan dan klik “trade” pada tab “Hot Quotes”.

Untuk memasang trade :
•
•
•
•

Pilih “Exchange”, “Contract date “, dan Order Type “dimana anda ingin
memasang trade.
Masukkan kuantitas yang diinginkan di “lots”
Masukan harga yang diinginkan di trade di “price”
Klik “buy” atau anda ingin menjual, klik “change ti sell dan klik “sell”

Cara lainnya untuk memasang order adalah dengan menggunakan Reflector.
Reflector adalah layar tangga harga dimana anda bisa melihat market depth
sebuah kontrak, termasuk harga yang belum di dapati volumenya di antara bid
dan offer. Reflector hanya dpt digunakan saat market buka dan telah ada harga
Untuk menampilkan Reflector, klik di kontrak yang anda inginkan dan klik
“Reflector” pada tab “ Hot Quotes”

Order akan dikirimkan ke market dan akan terlihat di Reflector.

E. Cara membatalkan atau merubah Order Jual /Beli
Anda bisa membatalkan order anda dengan dua cara. Cara yang pertama
adalahmenggunakan tab “status”. Tab “Status” menunjukkan status-status daripada
seluruh order dan order anda yang “ working” 9berjalan),”filled” (di isi), dan
“rejected” (di tolak).Pertama, klik tab “sattus”.Order anda yang “working” akan
diperlihatkan di bagian atas layar

Untuk membatalkan Order tertentu, pilih order tersebut dan klik “Pull Order”. Untuk
meralat/merubah trade , klik “Amend”. “Trade ticket” akan tampil dan anda bisa merubah
jumlah lot dan harga.klik “Buy” (atau “Sell” jika anda ingin menjual untuk
menginformasikan perubahan.

Order yang akan
kita ubah /
amend dari
jumlah lot
ataupun
price/harganya

Cara Lain membatalkan order adalah dengan menggunakan Reflector.

Symbol berikut
menunjukan order
yang anda
miliki.untuk
membatalkan order
tersebut,klik di
symbolnya

F. Cara Melihat Posisi Anda
Untuk melihat Posisi anda, Klik tab “Position”

Anda bisa menambah kolom-kolom yang ada di tab “Position”. Untuk menambah kolom,
klik kanan di “main heading ”dan pilih “Select Columns”

Pilih kolom yang anda ingin tampilkan dengan mencentang kotak di sisinya, lalu klik
‘OK’

Tabel dibawah ini menyediakan penjelasan tentang apa yang di tunjukkan olejh kolomkolom di tab “Position”
Net Psition
Buys
Sells
Average Price

Buy Average Price

Sell Average Price

Open P/L

Menunjukkan posisi net anda. Contoh : ‘+20’ untuk “20 lot long”
dan ‘-10 utnuk”10 lot short”.
Menunjukan jumlah lot yang dibeli.
Menunjukan jumlah lot yang terjual.
Menunjukkan harga rata-rata dari posisi Anda. Pada saat
pembukaan, harga rata- rata yang akan ditampilkan adalah harga
dari settlement.
Menunjukkan harga rata-rata dari posisi long Anda. Pada saat
pembukaan, harga rata-rata yang akan ditampilkan adalah harga
dari settlement kemarin.
Menunjukkan harga rata-rat dari posisi short anda. Pada saat
pembukaan, harga rata-rata yang akan ditampilkan adalah harga
dari settlement kemarin.
Menunjukkan mark to market profit/loss dari posisi Anda,
profit/loss dihitung dari harga rata-rata dan harga trade terakhir.
Jika tidak ada harga last-traded, posisi net akan dibandingkan
dengan settlement price hari ini (atau hari sebelumnya).

Cumulative P/L
Total P/L
Commision
Currency
Margin per lot
% P/L Burn Rate
Buying Power
Remaining
Cash Buying
Power Remaining
Net Position
Change On Day
Margin Paid
Equity

Menunjukkan profit/ loss posisi tutup.
Menunjukkan jumlah open P/L dan cumulative P/L
Menunjukkan total komisi yang dibayar untuk kontrak yang
ditransaksikan. komisi x jumlah lot.
Menunjukkan mata uang untuk kontrak yang diperdagangkan
Menunjukkan margin yang diperlukan untuk setiap lot
Menunjukkan rasio dari P & L dan net liquidity value pada waktu
awal.
Menunjukkan (SODNLV +/- P/L) dikurangi posisi margin yang
diperlukan, dalam bentuk persentase.
Menunjukkan (SODNLV +/- P/L) dikurangi posisi margin yang
diperlukan, dalam bentuk jumlah yang sebenarnya.
Menunjukkan perbedaan antara posisi awal dan posisi net sekarang.
Menunjukkan total margin yang dgunakan untuk kontrak tertentu,
termasuk working order margin.
Menunjukkan nilai net liquiditas start-off-day ditambah atau
dikurangi profit/loss.

***

