PERATURAN TRANSAKSI VALUTA ASING
LOGAM MULIA ON-LINE TRADING

Waktu Trading
a.VALUTA ASING
Dimulai pada hari :
Senin pukul 04.00 WIB sampai dengan hari Sabtu pukul 04.00 WIB (SUMMER)
Senin pukul 05.00 WIB sampai dengan hari Sabtu pukul 05.00 WIB (WINTER)
b.Logam Mulia (XAUUSD10)
Dimulai pada hari:
Senin pukul 05.00 WIB sampai dengan hari sabtu pukul 04.00 WIB (SUMMER)
Senin pukul 06.00 WIB sampai dengan hari sabtu pukul 05.00 WIB (WINTER)
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.
c. Crude Oil (CLSCID)
Dimulai pada hari:
Senin pukul 05.00 WIB sampai dengan hari Sabtu pukul 04.00 WIB (SUMMER)
Khusus untuk Cruide Oil setiap hari terdapat masa rehat transaksi antara jam
04.00 WIB s/d jam 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 yang sudah terpasang akan dicancel.
Proses akhir hari (End Of Day) pada pukul 03.30 WIB (SUMMER) Winter + 1 jam.
Jam perdagangan Winter + 1 jam (Khusus Senin mulai jam 05.00 WIB)
Waktu (Time) yang tampil pada Sinarmas Trader adalah GMT +4

Harga Penutupan
Harga penutupan diambil sesuai dengan jam penutupan transaksi
Maksimum Lot per Transaksi
Valuta Asing XAUUSD10

: 50 Lot

CLSCID

: 20 Lot
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Contract size ( Satuan Kontrak ) :
Valuta Asing

: 100.000 mata uang

Logam Mulia ( XAUUSD10 )

: 100 Troy Ounce

CLSCID

: 1.000 Barel

Untuk kontrak CLSCID yang ditawarkan merupakan kontrak yang diperdagangkan di Bursa dan
tidak mengenal akhir bulan perdagangan tetapi terdapat Bulan Referensi. Pada bulan referensi
tersebut akan diadakan penyesuaian untuk open posisi yang masih ada dan open posisi (original
price) tetap ada selama belum dilikuidasi nasabah.
Penyesuian yang akan terjadi :
- Open posisi buy CLSCID, maka akan dilakukan penyesuaian MOC sell CLSCID
(kontrak lama) diliquid MOC buy CLSCID (kontrak baru)
- Open posisi sell CLSCID, maka akan dilakukan penyesuaian MOC buy CLSCID
(kontrak lama) diliquid MOC sell CLSCID (kontrak baru)
Contoh : Open Posisi Nasabah A Buy CLSCID 2 Lot 92.20
Open Posisi Nasabah B Sell CLSCID1 Lot 92.00
Closing Kontrak lama 92.60; kontrak baru 92.95; maka penyesuaian yang akan terjadi adalah:
Sell CLSCID 2 Lot 92.60 diliquid dengan Buy CLSCID 2 Lot 92.95
Buy CLSCID 1 Lot 92.60 diliquid dengan Sell CLSCID 1 Lot 92.95
- Open posisi (original price) tetap ada selama belum dilikuidasi oleh nasabah.
- Tanggal (waktu) open posisi yang diperpanjang akan diumumkan (diberitahukan).

Margin Requirement
Valuta Asing
XAUUSD10
CLSCID

$ 1.000/ 1 Lot
$ 1.000/ 1 Lot
$ 2.000/ 1 Lot

semua transaksi dalam USD ( fixed rate 1 USD = Rp. 10.000,- dan US$ )

Interest rate
Dapat berubah tergantung dari pergerakan suku bunga setiap mata uang, dan perubahan tersebut
akan dikeluarkan setiap hari Senin.
Untuk hari Rabu perhitungan Interest Rate akan dikenakan 3 hari dan untuk hari Senin, Selasa,
Kamis dan Jumat akan dikenakan masing-masing 1 hari.

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.
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Limit dan Stop Order
Limit Order Adalah amanat dari nasabah untuk mengambil harga sedia jual (bid) atau harga
sedia beli (ask) pada saat mencapai suatu harga tertentu. Biasanya untuk membuka posisi atau
melikuidasi.
Stop Order Adalah amanat dari nasabah untuk mengambil harga sedia jual (bid) atau harga sedia
beli (ask) kalau sudah mencapai suatu harga tertentu. Biasanya untuk menutup posisi agar tidak
menderita rugi lebih besar.
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 ).
Limit Order dan Stop Order untuk dianggap sudah DONE apabila harga Jual/Beli pada layar
online tepat muncul atau melewati harga yang dipasang dan harga yang di eksekusi sesuai
dengan Limit/Stop Order yang dipasang.
Bid berlaku untuk order jual/sell dan ask berlaku untuk order beli/ buy
Contoh :

Running EURUSD10 1.15503/533
Day High 1.15503
- Limit Sell 1.15503 or below …………………………DONE
- Stop Buy 1.15533 or below ………………………...DONE
Note : Maka harga eksekusi sesuai dengan harga yang dipasang 1.15503
Running EURUSD10 1.15503/533
Day Low 1.15533
- Limit Buy 1.15533 or above …………………………DONE
- Stop Sell 1.15503 or above …………………………DONE
Note : maka harga eksekusi sesuai dengan harga yang dipasang 1.15533

Stop Order berdasarkan pergerakan Tick
Contoh

: Nasabah Pasang Stop buy EURUSD10 di 1.15600
Running EURUSD10 1.15503/533 harga tick bergerak ke 1.15756/788

Maka harga eksekusi untuk Stop Buy diatas DONE pada harga 1.15788
Wrong Quotes
Apabila terjadi system error, yang mengakibatkan kesalahan harga
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Keadaan Hectic Market
Adalah keadaan ketika pasar dalam kondisi yang tidak normal atau tidak menentu. Pada situasi
ini spread akan didasarkan pada kondisi pergerakan harga sebagaimana quotasi yang
disampaikan oleh provider yang akan digunakan oleh pedagang penyelenggara.
Yang dimaksud dengan kondisi hectic apabila di penuhi minimal salah satu dari situasi sebagai
berikut :
a. Bid atau Ask hanya ada satu sisi
b. Spread antara Bid dan Ask lebih dari spread normal yang di tetapkan oleh pedagang
penyelenggara.
c. Adanya berita politik, ekonomi,terorisme, bencana alam dan hal-hal lain yang
mempengaruhi kondisi pasar financial
d. Kondisi a, b, dan c terjadi bukan di kategorikan “Wrong Quote”.

Bulan Referensi
Bulan referensi untuk Crude Oil akan dilaksanakan setelah akhir jam perdagangan/ masa rehat
pada 5 hari kerja sebelum tanggal 25 setiap bulannya. Apabila hari tersebut bukanlah hari kerja
maka menggunakan hari kerja sebelumnya.
Pengumuman mengenai Bulan Referensi akan diberitahukan melalui Platform.

Margin In & Out
-

-

Deposit Margin awal minimal adalah Rp. 50.000.000,- (US$ 5.000)
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)

Margin Call dan Auto Cut
-

Call margin akan dilaksanakan apabila FREE ( Efektif Margin ) sudah mencapai
80% ( 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.
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Minimum Transaksi
Minimum per transaksi adalah 1 Lot

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 atau penyelenggara mengalami gangguan.

Currency pair yang tersedia (FOREX DAN LOGAM MULIA )
CURRENCY
GBPUSD10
EURUSD10
AUDUSD10
USDCHF10
USDJPY10
XAUUSD10
CLSCID

SPREAD MAKSIMUM
10.0 Pips
10.2 Pips
10.2 Pips
12.4 Pips
9.8 Pips
$ 1.58
$ 0.05

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

_______,___________________

NASABAH,

_________________________
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