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ECN ZERO 
 

Symbol                                 Securities                                                                          Description                                                                                 Spread                                    Commission 

EURUSD                                      FX                                                                            Euro vs US Dollar 0,00                                              $10 

0,00                                              $10 

0,20                                              $10 

0,20                                              $10 

0,20                                              $10 

0,30                                              $10 

0,30                                              $10 

0,40                                              $10 

0,40                                              $10 

0,60                                              $10 

0,60                                              $10 

0,60                                              $10 

0,60                                              $10 

0,70                                              $10 

0,70                                              $10 

0,90                                              $10 

2,00                                              $10 

3,40                                              $10 

3,70                                              $10 

0,90                                              $10 

0,70                                              $10 

0,50                                              $10 

3,00                                              $10 

1,80                                              $10 

1,40                                              $10 

1,00                                              $10 

2,50                                              $10 

1,80                                              $15 

USDJPY                                       FX                                                                    US Dollar vs Japanese Yen 

AUDUSD                                      FX                                                                 Australian Dollar vs US Dollar 

GBPUSD                                      FX                                                              Great British Pound vs US Dollar 

NZDUSD                                      FX                                                              New Zealand Dollar vs US Dollar 

AUDNZD                                      FX                                                       Australian Dollar vs New Zealand Dollar 

EURCHF                                       FX                                                                          Euro vs Swiss Franc 

USDCAD                                      FX                                                                  US Dollar vs Canadian Dollar 

USDCHF                                       FX                                                                     US Dollar vs Swiss Franc 

CHFJPY                                       FX                                                                  Swiss Franc vs Japanese Yen 

EURAUD                                      FX                                                                     Euro vs Australian Dollar 

EURGBP                                       FX                                                                  Euro vs Great British Pound 

EURJPY                                       FX                                                                        Euro vs Japanese Yen 

AUDJPY                                       FX                                                             Australian Dollar vs Japanese Yen 

EURCAD                                      FX                                                                      Euro vs Canadian Dollar 

NZDJPY                                       FX                                                          New Zealand Dollar vs Japanese Yen 

GBPJPY                                       FX                                                          Great British Pound vs Japanese Yen 

GBPCHF                                       FX                                                            Great British Pound vs Swiss Franc 

GBPAUD                                      FX                                                       Great British Pound vs Australian Dollar 

AUDCAD                                      FX                                                           Australian Dollar vs Canadian Dollar 

AUDCHF                                       FX                                                               Australian Dollar vs Swiss Franc 

CADJPY                                        FX                                                              Canadian Dollar vs Japanese Yen 

EURNZD                                       FX                                                                  Euro vs New Zealand Dollar 

GBPNZD                                       FX                                                     Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 

GBPCAD                                       FX                                                         Great Britan Pound vs Canadian Dollar 

NZDCAD                                       FX                                                        New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 

NZDCHF                                       FX                                                            New Zealand Dollar vs Swiss Franc 

XAGUSD                                  METALS                                                                      Silver vs US Dollar 

http://www.gkinvest.co.id/
mailto:contact@gkinvest.co.id


 

 

 

 
Symbol                                 Securities                                                                          Description                                                                                  Spread                                    Commission 

XAUUSD                                 METALS                                                                       Gold vs US Dollar 18,00                                             $15 

2,00                                               $2 

10,00                                              $2 

100,00                                             $2 

                           $2 

200,00                                             $2 

10,00                                              $2 

100,00                                             $2 

5,00                                               $2 

4,00                                               $2 

DAX30R                                    INDEX                                                                       German 30 Rolling 

                       INDEX                                                                           N225 Rollover 

DJ5R                                      INDEX                                                                      Dow jones Rollover 

NQ20R                                    INDEX                                                                         Nasdaq Rollover 

SP50R                                     INDEX                                                                         S&P500 Rollover 

HK5R                                      INDEX                                                                            HAS Rollover 

CLR                                        INDEX                                                                              WTI Rolling 

NIK-Contract Month                 INDEX FUTURES                                                      NIK225 Fut exp dd/mm/yyyy 

       HAS- Contract Month                INDEX FUTURES                                                         HAS Fut exp dd/mm/yyyy 

        NQ- Contract Month                 INDEX FUTURES                                                      Nasdaq Fut exp dd/mm/yyyy 

         DJ- Contract Month                  INDEX FUTURES                                                   Dow jones Fut exp dd/mm/yyyy 

         SP- Contract Month                  INDEX FUTURES                                                      S&P500 Fut exp dd/mm/yyyy 

        CL- Contract Month             COMMODITY FUTURES                                              Crude Oil Fut exp dd/mm/yyyy 

       NG- Contract Month             COMMODITY FUTURES                                            Natural Gas Fut exp dd/mm/yyyy 
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10,00                                               $2

200,00                                             $2

10,00                                               $2

JP5R

5,00                                               $2
10,00
10,00                                               $2
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PERATURAN TRANSAKSI ONLINE FX DAN LOGAM MULIA 
 

PRODUK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foreign Exchange (FX) 

 

 

EUR/USD 

USD/JPY 

AUD/USD 

GBP/USD 

UKURAN KONTRAK 

EUR 100,000 

USD 100,000 

AUD 100,000 

GBP 100,000 

NZD/USD 

AUD/NZD 

EUR/CHF 

USD/CAD 

NZD 100,000 

AUD 100,000 

EUR 100,000 

USD 100,000 

USD/CHF 

CHF/JPY 

EUR/AUD 

EUR/GBP 

 

USD 100,000 

CHF 100,000 

EUR 100,000 

EUR 100,000 

EUR/JPY 

AUD/JPY 

EUR/CAD 

NZD/JPY 

EUR 100,000 

AUD 100,000 

EUR 100,000 

NZD 100,000 

GBP/JPY 

GBP/CHF 

GBP/AUD 

AUD/CAD 

GBP 100,000 

GBP 100,000 

GBP 100,000 

AUD 100,000 

AUD/CHF 

CAD/JPY 

EUR/NZD 

GBP/NZD 

 

AUD 100,000 

CAD 100,000 

EUR 100,000 

GBP 100,000 

 

 

 

 



 

 

 

 

 GBP/CAD 

NZD/CAD 

NZD/CHF 

 

GBP 100,000 

NZD 100,000 

NZD 100,000 

  

Logam Mulia XAU/USD 

XAG/USD 

100 troy ounce 

5,000 troy ounce 
 

Kurs yang ditawarkan untuk pembukaan Account : 
 

• Fixed @ Rp.12,000 

• Fixed @ Rp.10,000 

• Floating Rate (USD



 

 

 
JAM TRANSAKSI 

 

• Transaksi FX dibuka oleh trading platform : 

 
Musim Panas (Summer) 

Senin                       : 05:00 WIB – 05:00 WIB hari berikutnya 

Selasa-Kamis          : 05:00 WIB – 05:00 WIB hari berikutnya 

Jum’at                     : 05:00 WIB – 04:00 WIB hari berikutnya 

 

 
 

• Khusus untuk XAU dan XAG transaksi dibuka oleh trading platform : 

 
Musim Panas (Summer) 

Senin                       : 05:00 WIB – 04:00 WIB hari berikutnya 

Selasa-Kamis          : 05:00 WIB – 04:00 WIB hari berikutnya 

Jum’at                     : 05:00 WIB – 04:00 WIB hari berikutnya

 

Musim Dingin (Winter) 

Senin                       : 05:00 WIB – 05:00 WIB hari berikutnya 

Selasa-Kamis          : 05:00 WIB – 05:00 WIB hari berikutnya 

Jum’at                     : 05:00 WIB – 05:00 WIB hari berikutnya 

Musim Dingin (Winter) 

Senin                       : 06:00 WIB – 05:00 WIB hari berikutnya 

Selasa-Kamis          : 06:00 WIB – 05:00 WIB hari berikutnya 

Jum’at                     : 06:00 WIB – 05:00 WIB hari berikutnya

 

Khusus untuk XAU dan XAG setiap hari terdapat waktu rehat transaksi antara jam 04:00 WIB sampai dengan jam 05:00 WIB pada musim panas atau antara jam 05:00 WIB sampai dengan jam 
06:00 WIB pada musim dingin. Selama masa rehat transaksi tersebut nasabah tidak dapat melakukan transaksi. 

 

Waktu/hari perdagangan dapat berubah sesuai dengan hari libur market. 
 
 

 

KEBUTUHAN MARGIN 
 

FX 

Maintenance Margin Day Trade   : USD 1,000 per lot (contracts) 

Over Night                                        : USD 1.000 per lot hanya dikenakan pada waktu penutupan pasar hari Jumat 

Hedging Margin                               : USD 500 per pasang 

 
XAU 

Maintenance Margin Day Trade   : USD 1,000 per lot (contracts) 

Over Night                                        : USD 1.000 per lot hanya dikenakan pada waktu penutupan pasar hari Jumat 

Hedging Margin                               : USD 200 per pasang



 

 

 
 

XAG 

Maintenance Margin Day Trade   : USD 2,000 per lot (contracts) 

Over Night                                        : USD 2,000 per lot hanya dikenakan pada waktu penutupan pasar hari Jumat. 

Hedging Margin                               : USD 500 per pasang 

 

Ketentuan margin requirements yang ditetapkan diatas dapat berubah sesuai dengan kebijakan GKInvest. 
 

 
 

TRANSAKSI SPOT FOREIGN EXCHANGE (FX) DAN LOGAM MULIA 
 

1.  Setiap transaksi akan diberikan harga penawaran dengan spread berdasarkan harga pasar (live market price). 

2.  Definisi Hectic Market/kondisi market bergejolak 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 digunakan oleh penyelenggara. Yang dimaksud dengan kondisi Hectic apabila dipenuhi minimal salah satu 
dari situasi sebagai berikut : 

a. Bid atau Offer hanya ada satu sisi. 
b. Spread antara Bid dan Offer lebih dari spread normal yang ditetapkan oleh pedagang (penyelenggara). 
c. Adanya berita politik, ekonomi, terorisme, bencana alam dan hal-hal yang dapat mempengaruhi pasar. 

3.  Dalam kondisi Hectic Market/kondisi market bergejolak, kemampuan untuk bertransaksi mungkin akan terganggu jika bank dan market maker lamban atau tidak menetapkan harga, 
GKInvest berhak memperlebar spread sesuai dengan situasi market. 

4.  Setiap transaksi dibatasi dengan maksimum 50 lot untuk semua produk pasangan mata uang, dan logam mulia. 

5.  Setiap transaksi yang terjadi akan diikuti dengan konfirmasi yang menunjukkan transaksi nasabah secara detail. 

6.  Semua harga yang telah dieksekusi berdasarkan harga yang ada dari server. 
 

 

LIMIT ORDER (LO)/STOP ORDER (SO) 
 

1.  Setiap LO/SO dapat dirubah/dibatalkan oleh nasabah selama belum dieksekusi oleh sistem. 

2.  Masa berlaku untuk LO/SO : 
 

 

FX dan XAU 

•  LO/SO dapat dipesan sebagai Day Order, atau Good Till Cancelled (GTC). Waktu pemasangan dapat berubah sesuai dengan hari libur market. 
 

XAG 

•  LO/SO hanya dapat dipesan sebagai Day Order. Waktu pemasangan dapat berubah sesuai dengan hari libur market.



 

 

 

 

3.  Kriteria untuk pemasangan order : 
 

FX 
•  Limit Order : dipasang setidaknya 10.0 pip dari harga market. 

•  Stop Order : dipasang setidaknya 10.0 pip dari harga market. 
 

XAU 

•  Limit Order : dipasang setidaknya USD 2.00 (dua dollar) dari harga market. 

•  Stop Order : dipasang setidaknya USD 2.00 (dua dollar) dari harga market. 
 

XAG 

•  Limit Order : dipasang setidaknya USD 0.10 (sepuluh sen) dari harga market. 

•  Stop Order : dipasang setidaknya USD 0.10 (sepuluh sen) dari harga market. 
 

4.  Dalam kondisi Hectic Market/kondisi market bergejolak, kemampuan untuk pemasangan LO/SO mungkin akan terganggu jika bank dan market maker lamban atau tidak menetapkan 
harga, GKInvest berhak memperlebar spread sesuai dengan situasi market. 

5.  LO/SO dieksekusi berdasarkan harga trading platform. LO/SO untuk posisi BUY akan dieksekusi berdasarkan harga ASK dan untuk posisi SELL akan dieksekusi berdasarkan harga BID. 

6.  Stop Order terjadi (DONE) menggunakan harga transaksi berikutnya yang muncul di trading platform sesuai dengan fluktuasi market karena kemungkinan tidak selalu terjadi sesuai dengan 
harga yang telah dipasang sebelumnya. Dibawah ini adalah contoh Stop Order yang dinyatakan terjadi (DONE) sesuai dengan pergerakan market : 

a. Nasabah memasang stop buy untuk EUR/USD di harga 1.10900 

i. Harga 1.10850/880, TIDAK TERJADI 

ii. Harga 1.10870/900, TERJADI di harga 1.10900 

iii. Harga 1.10890/920, TERJADI di harga 1.10920 

iv. Apabila harga tiba-tiba meloncat dari 1.10850/880 ke 1.11000-030, TERJADI di harga 1.11030 

b. Nasabah memasang stop sell untuk EUR/USD di harga 1.10300 

i. Harga 1.10320-350, TIDAK TERJADI 

ii. Harga 1.10300-330, TERJADI di harga 1.10300 

iii. Harga 1.10280-310, TERJADI di harga 1.10280 

iv. Apabila harga tiba-tiba berfluktuasi kebawah ke 1.10170-200 dari 1.10320-350, TERJADI di harga 1.10170 

7.  Perhitungan Maintenance Margin dilakukan pada saat LO/SO dieksekusi. Jika ternyata account tersebut tidak memenuhi dana yang cukup maka LO/SO tersebut akan dibatalkan.



 

 

 
 

WRONG QUOTE 
 

Apabila terjadi kesalahan harga (Wrong Quote) pada sistem, maka pihak perusahaan berhak untuk membatalkan transaksi yang terjadi dengan atau tanpa persetujuan dari nasabah. 
 

 

MARGIN CALL AND AUTO CUT 
 

1.  Margin Call terjadi apabila Equity nasabah telah turun ke 50% atau kurang, dari Margin Requirement (margin yang dibutuhkan). Pemberitahuan tentang margin call akan disampaikan 
kepada nasabah melalui pesan otomatis (popup message) pada trading platform. Nasabah dilarang untuk menambah posisi baru sampai kekurangan Equity telah terpenuhi. 

2.  Semua Margin Call harus terpenuhi secara baik. Gagal dalam memenuhinya dapat berakibat pada terlikuidasinya posisi yang ada tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

3.  Apabila Equity turun pada posisi 10% atau kurang, dari jumlah margin yang dibutuhkan maka sistem akan secara otomatis melikuidasi semua posisi yang ada baik yang dihedge, 
berdasarkan harga yang tersedia berikutnya tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah. 

4.  Nasabah berkewajiban untuk memenuhi kecukupan margin untuk posisi overnight (Friday market close) , termasuk kecukupan margin untuk posisi hedging. Apabila Equity nasabah tidak 
cukup untuk mempertahankan posisi overnight, maka GKInvest berhak melikuidasi sebagian atau seluruh posisi open nasabah dengan menggunakan harga penutupan terakhir yang 
tersedia pada trading platform (tergantung posisi Bid/Ask), sampai equity nasabah dapat memenuhi kecukupan margin untuk posisi overnight. 

 

 
SWAP (BERLAKU UNTUK FX DAN LOGAM MULIA) 

 

Jumlah swap poin setiap harinya akan di debit atau di kreditkan ke rekening nasabah sebagai cash entry. 
 

 

PHONE SUPPORT 
 

Seluruh DQ, LO dan SO yang terjadi melalui fasilitas telepon support akan dikenakan dealing spread. 

Telepon support dapat juga membantu pembatalan LO/SO yang sudah ada. 
 

Seluruh transaksi untuk produk FX, dan LOGAM MULIA yang terjadi melalui telepon support (konvensional) harga yang diberikan tetap mengacu pada empat (4) digit atau dua (2) digit 

tergantung produk yang diminta, tetapi harga yang dieksekusi pada trading platform menjadi lima (5) digit atau tiga (3) digit dengan nilai angka terakhir otomatis ditambahkan sebagai nol (0). 
 

Nomor telepon Helpdesk GKInvest yang dapat dihubungi : 021-22083010 
 

 
 

POINT TAMBAHAN 
 

Fasilitas Charting yang tersedia pada trading platform adalah dari pihak MT5, harga High/Low yang tampil pada trading platform berdasarkan harga BID.



 

 

 

 

Closing Price (Harga Penutupan) yang berlaku adalah closing price BID dan ASK yang tersedia pada trading platform, tergantung dari posisi yang dimiliki oleh nasabah. Jika posisi yang dimiliki 
adalah posisi BUY, maka harga closing yang dipakai adalah harga BID. 

 

 

Sedangkan, jika posisi yang dimiliki adalah posisi SELL, maka harga closing yang dipakai adalah harga ASK. 

Proses akhir hari (EOD) dilakukan pada pukul 04:00 WIB, hari Jum’at pada pukul 04:00 WIB pada musim panas, untuk musim dingin +1 jam. 
 

 
STATEMENT 

 

Nasabah dapat mencetak laporan transaksi (statement) langsung dari trading platform. 
 

 
 

PEMBERITAHUAN 
 

Nasabah diharuskan untuk menyertakan keterangan atas nomor account pada saat melakukan transfer dana. Untuk menghindari terjadinya likuidasi oleh sistem secara otomatis, nasabah 
harus segera memberitahukan setoran marginnya dan memberikan waktu yang cukup kepada Perusahaan untuk memeriksa dan memproses setoran margin tersebut. 

• Semua perselisihan atau permintaan dari nasabah akan diselesaikan berdasarkan kasus per kasus. GKInvest berhak untuk menyetujui atau menolak permintaan nasabah. 

• GKInvest berhak untuk melakukan perubahan atas peraturan transaksi ini sewaktu-waktu tanpa sepengetahuan / persetujuan dari Nasabah. 

 

Telah dibaca dan dimengerti



 

 

 
 

ASIAN INDEX (GULIR), CFD EROPA INDEX (GULIR), CFD US INDEX (GULIR) DAN CRUDE OIL (GULIR) 
 

PRODUK 

 
Asian Indeks Kontrak Gulir 
Berjangka 
 
 

Symbol 

Nikkei (JP5R) 

Hang Seng (HK5R)  

 

Ukuran Kontrak 

USD 5.00 per indeks point 

USD 5.00 per indeks point  

  Eropa Indeks Kontrak Gulir 

Berjangka 
DAX (DAX30R) EUR 25 per 0.5 indeks point 

CFD US Indeks Kontrak Gulir 
Berjangka 

Nasdaq (NQ20R)  

Dow Jones (DJ5R)  

S&P 500 (SP50R) 

USD 20.00 per indeks point 

USD 5.00 per indeks point 

USD 50.00 per indeks point 

Gulir Berkala Crude Oil CL/USD (CLR) 1000 Barel 

Kurs yang ditawarkan untuk pembukaan Account : 
 

• Fixed @ Rp.12,000 

• Fixed @ Rp.10,000 

• Floating Rate (USD Notes) 
 

 

JAM TRANSAKSI 
 

ASIAN INDEKS KONTRAK GULIR BERKALA (ROLL OVER) 

 
Symbol 
 
 

Nikkei 

JP5R 

 

Hang Seng 

HK5R 

 
 Sesi 1 06:30 – 13:25 (WIB) 08:15 – 11:00 (WIB) 

Sesi 2 14:30 – 04:15 (WIB) 12:00 – 15:30 (WIB) 

Sesi 3  16:15 – 00:00 (WIB) 

 
 
 
 



 

 

 
 

CFD EROPA INDEKS KONTRAK GULIR BERKALA (ROLL OVER) 

 
Symbol 
 
 

DAX 

DAX30R 

 

HK5R 

08:15 – 11:00 (WIB) 

Summer 12:00 – 02:00 (WIB) 

Winter 13:00 – 03:00 (WIB) 

 
 

CFD US INDEKS KONTRAK GULIR BERKALA (ROLL OVER) 

 
Symbol  

Nasdaq 

NQ20R 

 

Dow Jones 

DJ5R 

 

S&P 500 

SP50R 

 Summer 05:00 – 03:15 (WIB) 

 

05:00 – 03:15 (WIB) 

 

05:00 – 03:15 (WIB) 

 
Winter 06:00 – 04:15 (WIB) 06:00 – 04:15 (WIB) 06:00 – 04:15 (WIB) 

 

 

CRUDE OIL INDEKS KONTRAK GULIR BERKALA /CLR (ROLL OVER) 

 
Symbol  

Crude Oil 

CLR 

 

Waktu Rehat* 

 

Summer 05:00 – 04:00 (WIB) 

 

04:00 – 05:00 (WIB) 

 
Winter 06:00 – 05:00 (WIB) 05:00 – 06:00 (WIB) 

 

*Selama masa rehat transaksi tersebut nasabah tidak dapat melakukan transaksi dan semua limit order dan stop order yang sudah terpasang akan dibatalkan (dicancel). 

 

Kontrak diatas tidak mengenal hari perdagangan terakhir tetapi terdapat Bulan Referensi. Posisi yang masih terbuka pada hari ganti bulan referensi akan tetap tercatat sama (original price) 
dan diperpanjang secara otomatis ke hari berikutnya, tetapi harga penutupan yang digunakan adalah harga penutupan bulan kontrak referensi baru. 

 

 



 

 

 
 

 
 

BULAN REFERENSI (BERLAKU UNTUK ASIAN INDEX KONTRAK GULIR BERKALA) / ROLL OVER 
 

1.Nikkei              : Maret, Juni, September, dan Desember 
Hari pergantian bulan referensi akan dilaksanakan setelah akhir jam perdagangan sesi II , pada tiga (3) hari kerja sebelum hari Jumat    
kedua pada bulan kontrak yang bersangkutan. 

2. Hang Seng     : Setiap bulan 
Hari pergantian bulan referensi akan dilaksanakan setelah akhir jam perdagangan sesi III , pada dua (2) hari kerja sebelum hari kerja   
terakhir pada bulan kontrak yang bersangkutan. 

 
 

BULAN REFERENSI (BERLAKU UNTUK CFD EROPA INDEX KONTRAK GULIR BERKALA) / ROLL OVER 
 
DAX    : Maret, Juni, September, dan Desember 

Hari pergantian bulan referensi akan dilaksanakan setelah akhir jam perdagangan, pada dua (2) hari kerja sebelum hari Jumat ketiga di bulan kontrak yang    
bersangkutan (apabila hari tersebut bukan hari perdagangan, maka hari perdagangan sebelumnya yang menjadi patokan). 

 
 

BULAN REFERENSI (BERLAKU UNTUK CFD US INDEX KONTRAK GULIR BERKALA )/ROLL OVER 
 

Nasdaq, Dow Jones, S&P 500 : Maret, Juni, September, dan Desember 
Hari pergantian bulan referensi akan dilaksanakan setelah akhir jam perdagangan, pada dua (2) hari kerja sebelum hari Jumat ketiga di bulan kontrak yang 
bersangkutan (apabila hari tersebut bukan hari perdagangan, maka hari perdagangan sebelumnya yang menjadi patokan). 
 
 

BULAN REFERENSI (BERLAKU UNTUK CRUDE OIL INDEX KONTRAK GULIR BERKALA)/ROLL OVER 
 
Referensi untuk kontrak bulan spot adalah setiap bulan dari Januari sampai Desember. 
Hari pergantian bulan referensi akan dilaksanakan setelah akhir jam perdagangan, pada lima (5) hari kerja sebelum tanggal 25 bulan spot (apabila hari tersebut bukan hari perdagangan, maka 
hari perdagangan sebelumnya yang menjadi patokan). 



 

 

 
 

 
KEBUTUHAN MARGIN 

 

ASIAN INDEX 

Maintenance Margin Day Trade USD 500 per lot (contracts) 

 Overnight USD 1,500 per lot (contracts) 

Hedging  USD 150 per pasang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GULIR BERKALA CRUDE OIL 

Maintenance Margin Day Trade USD 2,000 per lot (contracts) 

 Overnight USD 2,000 per lot hanya dikenakan pada waktu Friday market close dan New York holiday. 

Hedging Margin  USD 500 per pasang 
 

 

Ketentuan margin requirements yang ditetapkan diatas dapat berubah sesuai dengan kebijakan GKInvest. 
 

 
 
 

CFD EROPA INDEX 

Maintenance Margin Day Trade USD 2,000 per lot (contracts) 

 Overnight USD 2,000 per lot (contracts) 

Hedging  USD 500 per pasang 

CFD US INDEX 

Maintenance Margin Day Trade USD 1,500 per lot (contracts) 

 Overnight USD 1,500 per lot (contracts) 

Hedging  USD 500 per pasang 



 

 

 
SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI 

 

Semua transaksi mengikuti syarat dan ketentuan berikut : 
1.  Setiap transaksi akan diberikan harga penawaran dengan spread berdasarkan harga pasar (live market price). 
2.  Definisi Hectic Market/kondisi market bergejolak 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 digunakan oleh penyelenggara. Yang dimaksud dengan kondisi Hectic apabila dipenuhi minimal salah satu dari 
situasi sebagai berikut : 
a. Bid atau Offer hanya ada satu sisi. 
b. Spread antara Bid dan Offer lebih dari spread normal yang ditetapkan oleh pedagang (penyelenggara). 
c. Adanya berita politik, ekonomi, terorisme, bencana alam dan hal-hal yang dapat mempengaruhi pasar. 

3.  Dalam kondisi Hectic Market/kondisi market bergejolak, kemampuan untuk bertransaksi mungkin akan terganggu jika bank dan market maker lamban atau tidak menetapkan harga, 
GKInvest berhak memperlebar spread sesuai dengan situasi market. 

4.  Setiap transaksi dibatasi dengan maksimum 50 lot. 
5.  Setiap transaksi yang terjadi akan diikuti dengan konfirmasi yang menunjukkan transaksi nasabah secara detail. 
6.  Semua harga yang telah dieksekusi berdasarkan harga yang ada dari server. 

 

 
LIMIT ORDER (LO)/STOP ORDER (SO) 

 

1. LO/SO harus dipasang dengan jarak tertentu dari harga market. Jarak ini ditentukan seperti dibawah: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dalam kondisi Hectic Market/kondisi market bergejolak, kemampuan untuk pemasangan LO/SO mungkin akan terganggu jika bank dan market maker lamban atau tidak menetapkan 
harga, GKInvest berhak memperlebar spread sesuai dengan situasi market. 

3. Semua LO/SO hanya berlaku dalam satu sesi perdagangan. Jika ada LO/SO yang tidak terhapus secara otomatis akibat gangguan sistem dan LO/SO tersebut terkonfirmasi pada sesi 
berikutnya, maka order tersebut akan dibatalkan. 

4. LO/SO order untuk posisi BUY akan dieksekusi berdasarkan harga ASK dan untuk posisi SELL akan dieksekusi berdasarkan harga BID. 

5. SO tidak dapat dipasang untuk posisi baru (posisi new), tetapi SO dapat dipasang untuk likuidasi posisi. Stop Order terjadi (DONE) menggunakan harga transaksi berikutnya yang muncul 
di trading platform sesuai dengan fluktuasi market karena kemungkinan tidak selalu terjadi sesuai dengan harga yang telah dipasang sebelumnya. 

6. Perhitungan Maintenance Margin dilakukan pada saat LO/SO dieksekusi. Jika ternyata Account tersebut tidak memenuhi kecukupan dana maka LO/SO tersebut akan dibatalkan. 
 

Produk                          Limit order/Stop order Jarak dari harga market 
 

Nikkei  30 point 

  Hang Seng 30 point 

  Nasdaq 3.00 point 

 Dow Jones 15 point 

S&P 500 

 

1.50 point 

 CL/USD 0.30 point 



 

 

 

WRONG QUOTE 
 

Apabila terjadi kesalahan harga (Wrong Quote) pada sistem, maka pihak perusahaan berhak untuk membatalkan transaksi yang terjadi dengan atau tanpa persetujuan dari nasabah. 
 

MARGIN CALL AND AUTO CUT 
 

1.  Margin Call terjadi apabila Equity nasabah telah turun ke 50% atau kurang, dari Margin Requirement (margin yang dibutuhkan). Pemberitahuan tentang margin call akan disampaikan 
kepada nasabah melalui pesan otomatis (pop-up message) pada trading platform.Nasabah dilarang untuk menambah posisi baru sampai kekurangan Equity telah terpenuhi. 

2.  Semua Margin Call harus terpenuhi secara baik. Gagal dalam memenuhinya dapat berakibat pada terlikuidasinya posisi yang ada tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

3.  Apabila Equity turun pada posisi 10% atau kurang, dari jumlah margin yang dibutuhkan maka sistem akan secara otomatis melikuidasi semua posisi yang ada baik yang dihedge, 
berdasarkan harga yang tersedia berikutnya tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah. Semua posisi, walaupun dalam keadaan market tutup, akan dilikuidasi berdasarkan harga 
penutupan tergantung open posisi (Bid/Ask). 

 

Contoh      : HAS beli 1 lot (market tutup) - margin yang digunakan USD 500 
NIK beli 1 lot (market masih berjalan) - margin yang digunakan USD 500 
Total margin yang digunakan USD 1,000.Semua posisi (HAS dan NIK) akan dilikuidasi apabila Equity telah mencapai USD 100 atau lebih rendah. 

 

4.  Nasabah berkewajiban untuk memenuhi kecukupan margin untuk posisi overnight. Apabila Equity nasabah tidak cukup untuk mempertahankan posisi overnight maka GKInvest berhak 
melikuidasi sebagian atau seluruh posisi open nasabah dengan menggunakan harga penutupan terakhir yang tersedia pada trading platform (tergantung posisi Bid/Ask), menurut urutan 
produk dengan jam closing market paling akhir ke produk dengan jam closing market sebelumnya (from Top to Bottom) sampai equity nasabah dapat memenuhi kecukupan margin untuk 
posisi overnight. 

 

 

PEMBATASAN GAP 
Semua posisi overnight mempunyai pembatasan keuntungan atau kerugian berdasarkan tabel dibawah ini, berdasarkan harga penutupan hari sebelumnya (tergantung posisi Bid/Ask) ke harga 

pembukaan hari berikutnya seperti yang terdapat dalam platform. Apabila terjadi gap mencapai keuntungan atau kerugian sesuai tabel, atau lebih maka semua posisi terbuka untuk produk 

tersebut akan dilikuidasi secara otomatis oleh sistem dengan metode FIFO, kecuali posisi hedging. Tidak ada pembatasan gap untuk Gulir Berkala Crude Oil. 

 

Produk                         
Pembatas Gap 
Dari harga penutupan hari sebelumnya (Bid/Ask) 

Nikkei  500 point 
 

Hang Seng 300 point 

Nasdaq 75.00 point 

Dow Jones 300 point 
 

S&P 500 30.00 point 



 

 

 
 

PEMBATASAN PERGERAKAN HARGA 
 

NIKKEI 

Previous Daily Settlement 
Price for the front quarter 
month of the SGX 
Yen- denominated Nikkei 225 
Indeks Futures Contract 

 

 
 

Initial Price Limits 

 

 
 

Initial Price Limits 

 

 
 

Final Price Limits 

Below 7,000 points +/- 1,000 point +/- 1,500 points +/- 2,000 points 

7,000 points below 
10,000 points 

 

N.A 
 

+/- 1,500 points 
 

+/- 2,000 points 

10,000 points and above N.A N.A +/- 2,000 points 

 

Setiap kali Batas Harga awal dan / atau Menengah tercapai, periode Cooling Off * selama sepuluh (10) menit akan dilaksanakan selama perdagangan pada Batas Harga yang berlaku. Setelah 

periode Cooling Off 

*Batas Harga akan diperluas ke Batas Harga yang berlaku berikutnya (Lanjutan atau akhir). 
 

Tidak akan ada perdagangan dalam setiap kontrak di luar Batas Akhir Harga untuk sisa Hari Perdagangan. 
 

*Informasi ini berdasarkan Singapore Exchange (SGX)* 
 

 
CFD US INDICES 

Batas harga akan dihitung pada awal setiap kuartal kalender oleh Bursa yang bersangkutan. Batas harga untuk kontrak indeks Amerika, batas harga adalah sebagai berikut : 
 

RTH Level 1                             RTH Level 2                             RTH Level 3                                    ETH 

Indeks NASDAQ 
Indeks Dow Jones 
Indeks S&P 500 

 

 

10% Limit Down only 

 

 

20% Limit Down only 

 

 

30% Limit Down only 

 

 

5% Limit Up and Down 

 
Untuk aturan-aturan ini, kontrak indeks utama dapat didefinisikan sebagai bulan kontrak indeks terdekat. 

 

Batas Harga Selama Reguler Trading Hour (RTH): Batas-batas harga dan penghentian perdagangan berlaku untuk open outcry dan electronic trading, pada bulan berakhirnya kontrak utama 

saja, selama Bursa regular trading hours.



 

 

 

 

(A) Level1 
Ketika batas yang ditawarkan kontrak indeks utama berada pada level 1 batas harga, periode 10 menit dimulai. Jika kontrak indeks utama tidak melampaui batas yang ditawarkan di akhir 
periode 10 menit, perdagangan akan dilanjutkan dengan batas harga berikutnya. Jika kontrak indeks utama mencapai batas yang ditawarkan pada akhir periode 10 menit, perdagangan akan 
dihentikan untuk jangka waktu 2 menit, setelah itu pasar akan dibuka kembali. Batas harga berikutnya yang berlaku berdasarkan harga pembukaan kembali. 

 
(B) Level2 
Ketika batas yang ditawarkan kontrak indeks utama berada pada level 2 batas harga, periode 10 menit dimulai. Jika kontrak indeks utama tidak melampaui batas yang ditawarkan di akhir 
periode 10 menit, perdagangan akan dilanjutkan dengan batas harga berikutnya. Jika kontrak indeks utama mencapai batas yang ditawarkan pada akhir periode 10 menit, perdagangan akan 
dihentikan untuk jangka waktu 2 menit, setelah itu pasar akan dibuka kembali. Batas harga berikutnya yang berlaku berdasarkan harga pembukaan kembali. 

 
(C) Level3 
Batas harga level 3 akan berlaku selama regular trading hours. Batas harga 30% akan mewakili total batas harga harian. 

 
Selama Electronic Trading Hours (ETH), ada satu batas harga ditetapkan sebesar 5%. Perdagangan hanya dapat terjadi pada atau di atas batas harga 5% kebawah dan pada atau di bawah 
batas 5% keatas. Jika pasar itu membatasi tawaran atau membatasi yang ditawarkan ( 15 ) menit sebelum pembukaan RTH, dan tetap membatasi tawaran atau membatasi menawarkan lima ( 
5 ) menit sebelum pembukaan RTH akan ada penghentian perdagangan berlaku sampai dimulainya Regular Trading Hours (RTH). 

 
*Informasi ini berdasarkan Chicago Mercantile Exchange (CME)* 

 
 

GULIR BERKALA CRUDE OIL 
 

Apabila fluktuasi harga ke atas / ke bawah mencapai USD 10.00 per barrel dari harga settlement hari sebelumnya maka transaksi tersebut akan dihentikan (suspended) selama 5 menit. Jika 
sesudah transaksi dibuka kembali dan harga kembali berfluktuasi ke atas / ke bawah sebesar USD 10.00 per barrel maka transaksi kembali akan dihentikan (suspended) selama 5 menit. Tidak 
ada batasan pergerakan harga ke atas / ke bawah dalam waktu satu hari perdagangan. 

 
 

ROLL OVER (BERLAKU UNTUK INDEX KONTRAK GULIR BERKALA, CFD US INDEX KONTRAK GULIR BERKALA, DAN GULIR BERKALA CRUDE OIL) 
 

Tata cara pergantian bulan referensi. 
 
 

BIAYA GANTI BULAN REFERENSI 
 

Tata cara penyesuaian akibat pergantian bulan referensi adalah sebagai berikut : 
 

Posisi yang masih terbuka pada hari ganti bulan referensi akan tetap tercatat sama (original price), tetapi harga penutupan yang digunakan adalah harga penutupan bulan kontrak referensi 
baru. Untuk penyesuaian terhadap equity nasabah (Adjustment) akan dihitung dari selisih harga penutupan antara bulan kontrak referensi lama dengan bulan kontrak referensi baru. 

 

 
 
 



 

 

 
 
Contoh penyesuaian akibat pergantian bulan referensi : 

 

INDEX KONTRAK GULIR BERKALA 
 

1. Posisi terbuka beli Nikkei (JP5R) 1 lot di 10300 untuk value USD5.00 Closing kontrak lama 10100/10105 , 

closing kontrak baru 10150/10155 Proses penyesuaian equity (Adjustment) adalah sebagai berikut : 

Selisih Harga penutupan kontrak lama – harga penutupan kontrak baru x ukuran kontrak x lot 

10100 – 10150 = -50 x USD5.00 x 1 = USD - 250.00 (penyesuaian) 
 

2.         Posisi terbuka jual Nikkei (JP5R) 1 lot di 10200 untuk value USD5.00 Closing kontrak lama 10100/10105 , closing kontrak baru 10150/10155 Proses penyesuaian equity (Adjustment) 

adalah sebagai berikut : 

Selisih Harga penutupan kontrak baru – harga penutupan kontrak lama x ukuran kontrak x lot 

10155 – 10105 = 50 x USD5.00 x 1 = USD 250.00 (penyesuaian) 

 
PHONE SUPPORT 

 

Seluruh DQ, LO dan SO yang terjadi melalui fasilitas telepon support akan dikenakan dealing spread. 
Telepon support dapat juga membantu pembatalan LO/SO yang sudah ada. 
Nomor telepon Helpdesk GKInvest yang dapat dihubungi : 021-22083010 

 
POINT TAMBAHAN 

 

Fasilitas Charting yang tersedia pada trading platform adalah dari pihak MT5, harga High/Low yang tampil pada trading platform berdasarkan harga BID. 
Closing Price (Harga Penutupan) yang berlaku adalah closing price BID dan ASK yang tersedia pada trading platform, tergantung dari posisi yang dimiliki oleh nasabah. Jika posisi yang dimiliki 
adalah posisi BUY, maka harga closing yang dipakai adalah harga BID. Sedangkan, jika posisi yang dimiliki adalah posisi SELL, maka harga closing yang dipakai adalah harga ASK. 

 
STATEMENT 

 

Nasabah dapat mencetak laporan transaksi (statement) langsung dari trading platform. 
 

PEMBERITAHUAN 
 

Nasabah diharuskan untuk menyertakan keterangan atas nomor account pada saat melakukan transfer dana. Untuk menghindari terjadinya likuidasi oleh sistem secara otomatis, nasabah 
harus segera memberitahukan setoran marginnya dan memberikan waktu yang cukup kepada Perusahaan untuk memeriksa dan memproses setoran margin tersebut.



 

 

 

 

• Semua perselisihan atau permintaan dari nasabah akan diselesaikan berdasarkan kasus per kasus. GKInvest berhak untuk menyetujui atau menolak permintaan nasabah. 

• GKInvest berhak untuk melakukan perubahan atas peraturan transaksi ini sewaktu-waktu tanpa sepengetahuan / persetujuan dari Nasabah.  

 

Telah dibaca dan dimengerti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

PERATURAN TRANSAKSI ONLINE 

Asian Index (Non Gulir), CFD US Index (Non Gulir) 

PRODUK 

 
Asian Indeks Kontrak Gulir 
Berjangka 
 
 

Symbol 

Nikkei (NIK-Contact Month) 

Hang Seng (HAS-Contract Month)  

 

Ukuran Kontrak 

USD 5.00 per indeks point USD 

5.00 per indeks point  

 CFD US Indeks Kontrak Gulir 
Berjangka 

Nasdaq (NQ-Contract Month)  

Dow Jones (DJ-Contract Month)  

S&P 500 (SP-Contract Month) 

USD 20.00 per indeks point USD 

5.00 per indeks point 

USD 50.00 per indeks point 

Gulir Berkala Crude Oil Crude Oil (CL-Contract Month) 1000 Barel 

Natural Gas Natural Gas (NG-Contract Month) 10000 Milion British Thermal Unit 

 
 

Kurs yang ditawarkan untuk pembukaan Account : 
 

• Fixed @ Rp.12,000 

• Fixed @ Rp.10,000 

• Floating Rate (USD Notes) 
 
 

JAM TRANSAKSI 
 

INDEKS KONTRAK BERKALA (NON ROLL OVER) 

Symbol Nikkei 

NIK-Contract Month 

Hang Seng 

HAS-Contract Month 

Sesi 1 06:30 - 13:25 (WIB) 08:15 – 11:00 (WIB) 

Sesi 2 13:55 - 03:45 (WIB) 12:00 – 15:30 (WIB) 

Sesi 3  16:15 – 00:00 (WIB) 



 

 

 

 

Harga penutupan untuk Nikkei berdasarkan harga Bid/Ask sesi 2 (dua) jam 01:00 (WIB). 
Kecuali pada hari terakhir kontrak bulan berjalan berdasarkan harga Bid/Ask sesi 1 (satu) jam 13:25 (WIB). 

Harga penutupan untuk Hang Seng berdasarkan harga Bid/Ask sesi 3 (tiga) jam 22:45 (WIB). 
Kecuali pada hari terakhir kontrak bulan berjalan berdasarkan harga Bid/Ask sesi 3 (tiga) jam 22:45 (WIB). 

 

CFD US INDEKS KONTRAK BERKALA (NON ROLL OVER) 

 
Symbol  

Nasdaq 

NQ-Contract Month  

Dow Jones 

DJ-Contract Month  

S&P 500 

SP-Contract Month  

Summer 05:00 – 03:15 (WIB) 

 

05:00 – 03:15 (WIB) 

 

05:00 – 03:15 (WIB) 

 
Winter 06:00 – 04:15 (WIB) 06:00 – 04:15 (WIB) 06:00 – 04:15 (WIB) 

 
Pada hari terakhir kontrak, jam transaksi berubah menjadi : 05:00 – 20:30 (WIB) summer time / 06:00 – 21:30 (WIB) winter time Kontrak diatas mengenal hari perdagangan terakhir, Nasabah 
harus menutup semua posisinya yang terbuka pada saat waktu kontrak berakhir (expired). Tidak ada Roll Over secara otomatis. Apabila Nasabah belum melikuidasi posisinya yang terbuka 
pada saat waktu kontrak berakhir, maka Sistem akan melikuidasi posisi yang terbuka secara otomatis (dengan harga closing market pada Platform untuk kontrak tersebut). 
 

CRUDE OIL INDEKS KONTRAK BERKALA /CLR (NON ROLL OVER) 

 
Symbol  

Crude Oil 

CLR 

 

Waktu Rehat* 

 

Summer 05:00 – 04:00 (WIB) 

 

04:00 – 05:00 (WIB) 

 
Winter 06:00 – 05:00 (WIB) 05:00 – 06:00 (WIB) 

*Selama masa rehat transaksi tersebut nasabah tidak dapat melakukan transaksi dan semua limit order dan stop order yang sudah terpasang akan dibatalkan (dicancel). 
 

NATURAL GAS INDEKS KONTRAK BERKALA /NG (NON ROLL OVER) 

 
Symbol  

Crude Oil 

CLR 

 

Waktu Rehat* 

 

Summer 05:00 – 04:00 (WIB) 

 

04:00 – 05:00 (WIB) 

 
Winter 06:00 – 05:00 (WIB) 05:00 – 06:00 (WIB) 

*Selama masa rehat transaksi tersebut nasabah tidak dapat melakukan transaksi dan semua limit order dan stop order yang sudah terpasang akan dibatalkan (dicancel). 
 
 



 

 

 
 

BULAN KONTRAK (BERLAKU UNTUK ASIAN INDEX KONTRAK BERJANGKA) / NON ROLL OVER 
 

1.Nikkei             : Maret, Juni, September, dan Desember 
  Hari terakhir transaksi adalah satu hari sebelum Jumat kedua kontrak bulan berjalan. 

 
2. Hang Seng     : Setiap bulan 

  Hari terakhir transaksi adalah satu hari sebelum hari kerja terakhir pada kontrak bulan berjalan. 
 

 
 

BULAN KONTRAK (BERLAKU UNTUK CFD US INDEX KONTRAK BERJANGKA)/NON ROLL OVER 
 

Nasdaq, Dow Jones, S&P 500 : Maret, Juni, September, dan Desember 
Hari terakhir transaksi adalah hari Jumat ketiga pada kontrak bulan berjalan (apabila hari tersebut bukan hari perdagangan, maka hari perdagangan 
sebelumnya yang menjadi patokan). 

 
 

BULAN REFERENSI (BERLAKU UNTUK CRUDE OIL INDEX KONTRAK BERJANGKA)/NON ROLL OVER 
 
1. Crude Oil     : Setiap bulan 

  Hari terakhir transaksi adalah satu hari sebelum hari kerja terakhir pada kontrak bulan berjalan. 
 
 

BULAN REFERENSI (BERLAKU UNTUK NATURAL GAS INDEX KONTRAK BERJANGKA)/NON ROLL OVER 
 
1. Natural Gas     : Setiap bulan 

  Hari terakhir transaksi adalah satu hari sebelum hari kerja terakhir pada kontrak bulan berjalan. 
 



 

 

 

 
 

KEBUTUHAN MARGIN 
 

ASIAN INDEX 

Maintenance Margin Day Trade USD 500 per lot (contracts) 

 Overnight USD 1,500 per lot (contracts) 

Hedging Margin  USD 150 per pasang 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan margin requirements yang ditetapkan diatas dapat berubah sesuai dengan kebijakan GKInvest. 
 

 

SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI 
 

Semua transaksi mengikuti syarat dan ketentuan berikut : 
1.  Setiap transaksi akan diberikan harga penawaran dengan spread berdasarkan harga pasar (live market price). 
2.  Definisi Hectic Market/kondisi market bergejolak 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 digunakan oleh penyelenggara. Yang dimaksud dengan kondisi Hectic apabila dipenuhi minimal salah satu dari 
situasi sebagai berikut : 
a. Bid atau Offer hanya ada satu sisi. 
b. Spread antara Bid dan Offer lebih dari spread normal yang ditetapkan oleh pedagang (penyelenggara). 
c. Adanya berita politik, ekonomi, terorisme, bencana alam dan hal-hal yang dapat mempengaruhi pasar. 

3.  Dalam kondisi Hectic Market/kondisi market bergejolak, kemampuan untuk bertransaksi mungkin akan terganggu jika bank dan market maker lamban atau tidak menetapkan harga, 
GKInvest berhak memperlebar spread sesuai dengan situasi market. 

4.  Setiap transaksi dibatasi dengan maksimum 50 lot. 
5.  Setiap transaksi yang terjadi akan diikuti dengan konfirmasi yang menunjukkan transaksi nasabah secara detail. 
6.  Semua harga yang telah dieksekusi berdasarkan harga yang ada dari server.

CFD US INDEX 

Maintenance Margin Day Trade USD 1,500 per lot (contracts) 

 Overnight USD 1,500 per lot (contracts) 

Hedging Margin  USD 150 per pasang 

CRUDE OIL INDEX 

Maintenance Margin Day Trade USD 2,000 per lot (contracts) 

 Overnight USD 2,000 per lot (contracts) 

Hedging  USD 500 per pasang 

NATURAL GAS INDEX 

Maintenance Margin Day Trade USD 1,000 per lot (contracts) 

 Overnight USD 1,000 per lot (contracts) 

Hedging  USD 150 per pasang 



 

 

 
 

LIMIT ORDER (LO)/STOP ORDER (SO) 
 

1. LO/SO harus dipasang dengan jarak tertentu dari harga market. Jarak ini ditentukan seperti dibawah: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Dalam kondisi Hectic Market/kondisi market bergejolak, kemampuan untuk pemasangan LO/SO mungkin akan terganggu jika bank dan market maker lamban atau tidak menetapkan 

harga, GKInvest berhak memperlebar spread sesuai dengan situasi market. 

3. Semua LO/SO hanya berlaku dalam satu sesi perdagangan. Jika ada LO/SO yang tidak terhapus secara otomatis akibat gangguan sistem dan LO/SO tersebut terkonfirmasi pada sesi 
berikutnya, maka order tersebut akan dibatalkan. 

4. LO/SO order untuk posisi BUY akan dieksekusi berdasarkan harga ASK dan untuk posisi SELL akan dieksekusi berdasarkan harga BID. 

5. SO tidak dapat dipasang untuk posisi baru (posisi new), tetapi SO dapat dipasang untuk likuidasi posisi. Stop Order terjadi (DONE) menggunakan harga transaksi berikutnya yang muncul 
di trading platform sesuai dengan fluktuasi market karena kemungkinan tidak selalu terjadi sesuai dengan harga yang telah dipasang sebelumnya. 

6. Perhitungan Maintenance Margin dilakukan pada saat LO/SO dieksekusi. Jika ternyata Account tersebut tidak memenuhi kecukupan dana maka LO/SO tersebut akan dibatalkan. 
 
 

WRONG QUOTE 
 

Apabila terjadi kesalahan harga (Wrong Quote) pada sistem, maka pihak perusahaan berhak untuk membatalkan transaksi yang terjadi dengan atau tanpa persetujuan dari nasabah. 
 

 
 

MARGIN CALL AND AUTO CUT 
 

1.  Margin Call terjadi apabila Equity nasabah telah turun ke 50% atau kurang, dari Margin Requirement (margin yang dibutuhkan). Pemberitahuan tentang margin call akan disampaikan 
kepada nasabah melalui pesan otomatis (pop-up message) pada trading platform. Nasabah dilarang untuk menambah posisi baru sampai kekurangan Equity telah terpenuhi. 

2.   Semua Margin Call harus terpenuhi secara baik. Gagal dalam memenuhinya dapat berakibat pada terlikuidasinya posisi yang ada tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

 

 

Produk                          Limit order/Stop order Jarak dari harga market 
 

Nikkei  30 point 

  Hang Seng 30 point 

  Nasdaq 3.00 point 

 Dow Jones 15 point 

S&P 500 

 

1.50 point 

 CL/USD 0.30 point 

Natural Gas 5 point 



 

 

 

 

3.  Apabila Equity turun pada posisi 10% atau kurang, dari jumlah margin yang dibutuhkan maka sistem akan secara otomatis melikuidasi semua posisi yang ada baik yang dihedge, 
berdasarkan harga yang tersedia berikutnya tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah. Semua posisi, walaupun dalam keadaan market tutup, akan dilikuidasi berdasarkan harga 
penutupan tergantung open posisi (Bid/Ask). 

 

Contoh      : HAS beli 1 lot (market tutup) - margin yang digunakan USD 500 
NIK beli 1 lot (market masih berjalan) - margin yang digunakan USD 500 
Total margin yang digunakan USD 1,000. Semua posisi (HAS dan NIK) akan dilikuidasi apabila Equity telah mencapai USD 100 atau lebih rendah. 

 

4.  Nasabah berkewajiban untuk memenuhi kecukupan margin untuk posisi overnight. Apabila Equity nasabah tidak cukup untuk mempertahankan posisi overnight maka GKInvest berhak 
melikuidasi sebagian atau seluruh posisi open nasabah dengan menggunakan harga penutupan terakhir yang tersedia pada trading platform (tergantung posisi Bid/Ask), menurut urutan 
produk dengan jam closing market paling akhir ke produk dengan jam closing market sebelumnya (from Top to Bottom) sampai equity nasabah dapat memenuhi kecukupan margin untuk 
posisi overnight. 

 

 
PEMBATASAN GAP 

 

Semua posisi overnight mempunyai pembatasan keuntungan atau kerugian berdasarkan tabel dibawah ini, berdasarkan harga penutupan hari sebelumnya (tergantung posisi Bid/Ask) ke harga 

pembukaan hari berikutnya seperti yang terdapat dalam platform. Apabila terjadi gap mencapai keuntungan atau kerugian sesuai tabel, atau lebih maka semua posisi terbuka untuk produk 

tersebut akan dilikuidasi secara otomatis oleh sistem dengan metode FIFO, kecuali posisi hedging. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produk                         
Pembatas Gap 
Dari harga penutupan hari sebelumnya (Bid/Ask) 

Nikkei  500 point 
 

Hang Seng 300 point 

Nasdaq 75.00 point 

Dow Jones 300 point 
 

S&P 500 30.00 point 



 

 

 
 
 

PEMBATASAN PERGERAKAN HARGA 
 

NIKKEI 

Previous Daily Settlement 
Price for the front quarter 
month of the SGX 
Yen- denominated Nikkei 225 
Indeks Futures Contract 

 

 
 

Initial Price Limits 

 

 
 

Initial Price Limits 

 

 
 

Final Price Limits 

Below 7,000 points +/- 1,000 point +/- 1,500 points +/- 2,000 points 

7,000 points below 
10,000 points 

 

N.A 
 

+/- 1,500 points 
 

+/- 2,000 points 

10,000 points and above N.A N.A +/- 2,000 points 
 

Setiap kali Batas Harga awal dan / atau Menengah tercapai, periode Cooling Off * selama sepuluh (10) menit akan dilaksanakan selama perdagangan pada Batas Harga yang berlaku. Setelah 

periode Cooling Off 

*Batas Harga akan diperluas ke Batas Harga yang berlaku berikutnya (Lanjutan atau akhir). 

Tidak akan ada perdagangan dalam setiap kontrak di luar Batas Akhir Harga untuk sisa Hari Perdagangan. 

*Informasi ini berdasarkan Singapore Exchange (SGX)* 
 
 

 

CFD US INDICES 

Batas harga akan dihitung pada awal setiap kuartal kalender oleh Bursa yang bersangkutan. Batas harga untuk kontrak indeks Amerika, batas harga adalah sebagai berikut : 
 

RTH Level 1                             RTH Level 2                             RTH Level 3                                    ETH 

Indeks NASDAQ 
Indeks Dow Jones 
Indeks S&P 500 

 

 

10% Limit Down only 

 

 

20% Limit Down only 

 

 

30% Limit Down only 

 

 

5% Limit Up and Down 

 

GULIR BERKALA CRUDE OIL 
 

Apabila fluktuasi harga ke atas / ke bawah mencapai USD 10.00 per barrel dari harga settlement hari sebelumnya maka transaksi tersebut akan dihentikan (suspended) selama 5 menit. Jika 
sesudah transaksi dibuka kembali dan harga kembali berfluktuasi ke atas / ke bawah sebesar USD 10.00 per barrel maka transaksi kembali akan dihentikan (suspended) selama 5 menit. Tidak 
ada batasan pergerakan harga ke atas / ke bawah dalam waktu satu hari perdagangan. 



 

 

 

 

(A)Level1 
Ketika batas yang ditawarkan kontrak indeks utama berada pada level 1 batas harga, periode 10 menit dimulai. Jika kontrak indeks utama tidak melampaui batas yang ditawarkan di akhir 
periode 10 menit, perdagangan akan dilanjutkan dengan batas harga berikutnya. Jika kontrak indeks utama mencapai batas yang ditawarkan pada akhir periode 10 menit, perdagangan akan 
dihentikan untuk jangka waktu 2 menit, setelah itu pasar akan dibuka kembali. Batas harga berikutnya yang berlaku berdasarkan harga pembukaan kembali. 

 
(B)Level2 
Ketika batas yang ditawarkan kontrak indeks utama berada pada level 2 batas harga, periode 10 menit dimulai. Jika kontrak indeks utama tidak melampaui batas yang ditawarkan di akhir 
periode 10 menit, perdagangan akan dilanjutkan dengan batas harga berikutnya. Jika kontrak indeks utama mencapai batas yang ditawarkan pada akhir periode 10 menit, perdagangan akan 
dihentikan untuk jangka waktu 2 menit, setelah itu pasar akan dibuka kembali. Batas harga berikutnya yang berlaku berdasarkan harga pembukaan kembali. 

 
(C)Level3 
Batas harga level 3 akan berlaku selama regular trading hours. Batas harga 30% akan mewakili total batas harga harian. 
Selama Electronic Trading Hours (ETH), ada satu batas harga ditetapkan sebesar 5%. Perdagangan hanya dapat terjadi pada atau di atas batas harga 5% kebawah dan pada atau di bawah 
batas 5% keatas. Jika pasar itu membatasi tawaran atau membatasi yang ditawarkan ( 15 ) menit sebelum pembukaan RTH, dan tetap membatasi tawaran atau membatasi menawarkan lima ( 
5 ) menit sebelum pembukaan RTH akan ada penghentian perdagangan berlaku sampai dimulainya Regular Trading Hours (RTH). 

 
*Informasi ini berdasarkan Chicago Mercantile Exchange (CME)* 

 

 

PHONE SUPPORT 
 

Seluruh DQ, LO dan SO yang terjadi melalui fasilitas telepon support akan dikenakan dealing spread. 
Telepon support dapat juga membantu pembatalan LO/SO yang sudah ada. 
Nomor telepon Helpdesk GKInvest yang dapat dihubungi: 021-22083010 

 
 

POINT TAMBAHAN 

Fasilitas Charting yang tersedia pada trading platform adalah dari pihak MT5, harga High/Low yang tampil pada trading platform berdasarkan harga BID. 
Closing Price (Harga Penutupan) yang berlaku adalah closing price BID dan ASK yang tersedia pada trading platform, tergantung dari posisi yang dimiliki oleh nasabah. Jika posisi yang dimiliki 
adalah posisi BUY, maka harga closing yang dipakai adalah harga BID. Sedangkan, jika posisi yang dimiliki adalah posisi SELL, maka harga closing yang dipakai adalah harga ASK. 

 
 

STATEMENT 
 

Nasabah dapat mencetak laporan transaksi (statement) langsung dari trading platform.
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PEMBERITAHUAN 
 

Nasabah diharuskan untuk menyertakan keterangan atas nomor account pada saat melakukan transfer dana. Untuk menghindari terjadinya likuidasi oleh sistem secara otomatis, nasabah 
harus segera memberitahukan setoran marginnya dan memberikan waktu yang cukup kepada Perusahaan untuk memeriksa dan memproses setoran margin tersebut. 

 

 

• Semua perselisihan atau permintaan dari nasabah akan diselesaikan berdasarkan kasus per kasus. 

• GKInvest berhak untuk menyetujui atau menolak permintaan nasabah. 

• GKInvest berhak untuk melakukan perubahan atas peraturan transaksi ini sewaktu-waktu tanpa sepengetahuan / persetujuan dari Nasabah. 
 

 

Telah dibaca dan dimengerti 
 

http://www.gkinvest.co.id/
mailto:contact@gkinvest.co.id



