
Peringatan Resiko 

Perdagangan dengan margin memiliki tingkat resiko yang tinggi untuk modal Anda, 

dan Anda bisa kehilangan lebih dari deposit awal Anda. Silakan melihat peringatan 

risiko kami sebelum membuka Akun Trading dengan kami. 

a) Foreign Exchange, Contracts for Difference dengan GKInvest merupakan produk margin 

trading. Oleh karena itu mereka bersifat memiliki tingkat resiko yang tinggi dibandingkan 

dengan investasi lain dan dengan demikian Anda dapat dengan cepat kehilangan lebih 

dari investasi awal Anda. Hal ini memiliki kekuatan hukum di bawah pengawasan 

BAPPEBTI. 

b) Margin trading adalah transaksi pada pergerakan harga produk. Settle berdasarkan pada 

perbedaan antara harga open dan harga close trading. Mereka bisa settle di mata uang 

selain mata uang dasar Anda dan oleh karena itu, keuntungan atau kerugian bisa 

bergantung pada fluktuasi valuta asing. 

c) Anda sebaiknya tidak bertansaksi margin kecuali Anda sepenuhnya memahami semua 

risiko yang terlibat dan bahwa Anda memiliki sumber daya yang cukup. Namun 

demikian ada kemungkinan terjadi gerakan yang merugikan di harga yang membuat 

Anda memenuhi kewajiban keuangan yang dibutuhkan sehubungan dengan pembayaran 

dan kerugian margin. 

d) Margin trading adalah leverage trading yang memungkinkan 'gearing' yang berarti bahwa 

Anda dapat menempatkan transaksi yang besar dengan hanya memasang sejumlah kecil 

uang sebagai margin. Jika harga bergerak menguntungkan maka akan cepat 

meningkatkan profit Anda. Tetapi bahkan gerakan kecil dalam harga melawan posisi 

Anda dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar dan Anda mungkin diminta untuk 

deposit margin tambahan segera untuk menjaga open trade. Anda bertanggung jawab 

untuk ini dan untuk setiap kerugian yang mungkin terjadi jika posisi Anda ditutup. 

Potensi kerugian, atau keuntungan, untuk produk margin trading bisa saja tak terbatas dan 

ini harus selalu dipertimbangkan oleh Anda ketika membuat keputusan transaksi. 

e) Tidak semua transaksi dapat dibuka atau ditutup 24 jam sehari. Akan tergantung pada 

open dan close pasar. Ini dapat dilihat di Market Information Sheets (MIS) yang tersedia 

secara online dan selalu kami berusaha perbaharui, tanpa ada kewajiban atau tanggung 



jawab kami untuk melakukan ataupun untuk akurasinya. Misalnya libur nasional dan 

perubahan musim akan mempengaruhi waktu ketika Anda trading. Juga pasar dapat 

ditangguhkan untuk berbagai alasan dan selama waktu ini Anda tidak dapat melakukan 

transaksi. 

f) Anda menempatkan transaksi pada harga kami dan bukan di bursa. Tergantung pada 

pasar, harga kami biasanya akan didasarkan pada harga bursa tetapi dapat berfluktuasi 

jauh dari harga yang mendasari karena berbagai alasan. Semua open posisi hanya dapat 

ditutup dan settle dengan kami. 

g) GKInvest akan menyimpan dana nasabah dalam rekening segregated. Tetapi bahkan 

dalam rekening segregated Anda mungkin tidak terlindungi sepenuhnya. Semua dana 

klien tunduk pada aturan perundang-undangan yang berlaku dan berada di bawah 

pengawasan BAPPEBTI. (See Deposits / Withdrawals / Balances). 

h) Jika Anda berada dalam keraguan apapun tentang aspek risiko yang terlibat dalam FX 

dan CFD maka kami sarankan Anda mencari saran atau bantuan profesional yang 

independen sebelum melanjutkan. 

i) Jika Anda mempertimbangkan perdagangan saham di sebuah perusahaan tempat Anda 

bekerja maka Anda harus mencari nasihat hukum terlebih dahulu untuk memastikan 

bahwa Anda tidak melanggar peraturan apapun. 

j) Margin trading tidak selalu dirancang untuk menggantikan metode investasi tradisional 

ataupun yang sudah ada maka oleh karena itu tidak cocok untuk semua orang. 

 


