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   PERATURAN TRANSAKSI ONLINE 

Saham Tunggal Asing 

 

 

KONTRAK DERIVATIF SAHAM TUNGGAL AMERIKA 

 

SYMBOL 

 

KODE KONTRAK 

 

NAMA KONTRAK SAHAM 

 

SATUAN KONTRAK 

 BABA.US BABA-US, BABA-USI, BABA-USI12 Alibaba Group Holding Ltd. Per Lembar Saham 

FB.US FB-US, FB-USI, FB-USI12 Facebook Inc. Per Lembar Saham 

NFLX.US NFLX-US, NFLX-USI, NFLX-USI12 Netflix, Inc. Per Lembar Saham 

MCD.US MCD-US, MCD-USI, MCD-USI12 McDonald’s Corp. Per Lembar Saham 

NKE.US NK-US, NK-USI, NK-USI12 Nike Inc. Per Lembar Saham 

MSFT.US MSFT-US, MSFT-USI, MSFT-USI12 Microsoft Corp. Per Lembar Saham 

JPM.US JPM-US, JPM-USI, JPM-USI12 JP Morgan Chase & Co. Per Lembar Saham 

BA.US BA-US, BA-USI, BA-USI12 Boeing Co. Per Lembar Saham 

GS.US GS-US, GS-USI, GS-USI12 Goldman Sachs. Per Lembar Saham 

KO.US KO-US, KO-USI, KO-USI12 Coca Cola Co. Per Lembar Saham 

XOM.US XOM-US, XOM-USI, XOM-USI12 Exxon Mobil Corp. Per Lembar Saham 

F.US F-US, F-USI, F-USI12 Ford Motor Co. Per Lembar Saham 

T.US T-US, T-USI, T-USI12 AT&T Inc. Per Lembar Saham 

AMZN.US AMZN-US, AMZN-USI, AMZN-

USI12 

Amazon Corp. Per Lembar Saham 

UPS.US UPS-US, UPS-USI, UPS-USI12 United Parcel Service Inc. Per Lembar Saham 

AAPL AAPL-US, AAPL-USI, AAPL-USI12 Apple Inc. Per Lembar Saham 
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JAM TRANSAKSI 

 

INDEKS KONTRAK SAHAM TUNGGAL ASING (ROLL OVER) 

 

 
 
  

 

 Symbol 

BABA.US  

FB.US  

NFLX.US  

MCD.US  

NKE.US  

MSFT.US  

JPM.US  

BA.US 

GS.US  

KO.US  

XOM.US  

F.US  

T.US 

AMZN.US 

UPS.US 

AAPL.US 

 

Summer 

 

20:35 – 02:50 (WIB) 

 

Winter 

 

21:35 – 03:50 (WIB) 

 

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. 

 

KEBUTUHAN MARGIN 

 

US SINGLE STOCK 

 

Initial Margin 

 

10% x Volume x Contract Size x Price 
 

Contract Size 

 

1 ( Satu ) Lembar Saham 

 

METODE EKSEKUSI TRANSAKSI 

 

 

 

 1. Metode Market Execution 

Waktu eksekusi paling lama 1 (satu) detik sejak order diterima sampai 

dengan order direspon oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan 

Alternatif. 

Tidak ada Penawaran Kembali (requote) 

Harga yang terjadi sesuai dengan harga pasar dan dalam rentang yang 

wajar. 
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SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI 

 

Semua transaksi mengikuti syarat dan ketentuan berikut : 

 

TRANSAKSI SPOT SINGLE STOCK US 

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 : 

Bid atau Offer hanya ada satu sisi. 

Spread  antara Bid  dan  Offer  lebih  dari  spread  normal  yang  ditetapkan  oleh pedagang (penyelenggara). 

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, Penyelenggara berhak 

memperlebar spread sesuai dengan situasi market. 

4. Setiap transaksi dibatasi dengan minimum 10 Lot maksimum 100 lot untuk semua produk. Transaksi yang 

melebihi jumlah lot maksimum akan ditolak (reject) 

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. 

7. Tidak diperkenankan melakukan pemecahan (split order) untuk setiap 1 (satu) kali klik transaksi. 

 

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 

Equities LO/SO dapat dipesan sebagai Day Order, atau Good Till Cancelled (GTC). Waktu pemasangan 

dapat berubah sesuai dengan hari libur market. 

3. Kriteria Pemasangan Order 

 

Equities 

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

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

4. Dalam kondisi Hectic Market/kondisi market bergejolak, apabila kemampuan untuk pemasangan LO/SO 
terganggu jika bank dan market maker lamban atau tidak menetapkan harga, Penyelenggara 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. 
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WRONG QUOTE 
 

Apabila  terjadi  kesalahan  harga   (Wrong  Quote)   pada   sistem,  maka  pihak  penyelenggara,   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. 
 

4. Peserta 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 Kami berhak melikuidasi sebagian atau seluruh posisi open nasabah 

dengan menggunakan harga penutupan terakhir yang tersedia pada trading platform (tergantung posisi 

Bid/Ask), sampai equity dapat memenuhi kecukupan margin untuk posisi overnight. 

 

 

 

 

 

 

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 FBUS di harga 180.00 

Harga 179.45/179.90, TIDAK TERJADI 

Harga 179.55/180.00, TERJADI di harga 180.00 

Harga 179.65/180.10, TERJADI di harga 180.10 

Apabila harga tiba-tiba meloncat dari 179.50/179.95 ke 180.20/180.65, TERJADI di harga 180.65  

b. Nasabah dapat memasang stop sell untuk FBUS di harga 180.00 

Harga 179.45/179.90, TIDAK TERJADI 

Harga 180.00/180.45, TERJADI di harga 180.00 

Harga 180.01/180.46, TERJADI di harga 180.01 

Apabila harga tiba-tiba berfluktuasi kebawah ke 177.00/177.00 dari 179.00/179.45TERJADI di harga 177.00 

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. 
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SWAP dan Deviden Berlaku untuk SINGLE STOCK  

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

dividen adalah ketika sebuah perusahaan membagikan sebagian dari pendapatan mereka, yang diputuskan oleh 

dewan direksi, ke kelas pemegang sahamnya. Dividen dapat diterbitkan sebagai pembayaran tunai, saham, atau 

properti lainnya. 

Tingkat dividen mungkin dalam jumlah dolar dari setiap saham yang diterima (DPS, dividen per saham). Selain itu, 

hasil dividen dapat dikutip dalam persentase dari harga pasar saat ini. Dengan demikian, laba bersih perusahaan 

dapat dialokasikan kepada pemegang saham melalui dividen atau disimpan di dalam perusahaan sebagai laba 

ditahan. Pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dan dapat ditampilkan sebagai dividen khusus 

satu kali atau sebagai arus kas yang berkelanjutan untuk pemilik maupun investor. 

 
Dividen akan dikreditkan / didebit dari akun Anda setelah pasar tutup malam sebelum tanggal ex-div. 
  
Sebagai contoh dividen saham tunggal: 
 

• Seorang klien memiliki posisi terbuka beli adalah 10 CFD Facebook dan dividen $ 0,07 telah diumumkan. 
Jika klien memegang posisi terbuka hingga tanggal ex-div, mereka akan menerima dividen yang setara 
dengan kredit $ 0,70 (10 * $ 0,07 = $ 0,70). 
 

• Seorang klien memiliki posisi terbuka jual adalah 10 CFD Facebook dan dividen $ 0,07 telah diumumkan. 
Jika klien memegang posisi terbuka hingga tanggal ex-div, mereka akan membayar dividen yang setara 
dengan debit $ 0,70 (10 * $ 0,07 = $ 0,70). 
  

• Seorang klien memiliki posisi terbuka jual adalah 5 CFD WS30 dan perusahaan konstituen membayar 
dividen yang setara dengan 7 poin indeks. Jika klien memegang posisi terbuka hingga tanggal ex-div, 
mereka akan membayar dividen yang setara dengan debit $ 35 (5 * 7 = $ 35). 

 
 

 

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 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. 

PT. Global Kapital Investama Berjangka menggunakan IFH ( International Financial House ) sebagai penyedia 

harga untuk seluruh produk yang di sediakan. 
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CLOSING PRICE 

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 dan seketika (instant) dari trading platform. 

PEMBERITAHUAN 

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 aturan PBK.  

• GKInvest  berhak  untuk  melakukan  perubahan  atas  peraturan  transaksi  ini  sewaktu-waktu  tanpa 

sepengetahuan / persetujuan dari Nasabah. 

Dengan mengisi kolom “YA” di bawah ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca tentang PERATURAN 

PERDAGANGAN (TRADING RULES), mengerti dan menerima ketentuan dalam bertransaksi.  

Pernyataan menerima / tidak                       Ya                              Tidak   

Menerima pada Tanggal                        

 

 


