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Harga dari komoditi fisik atau harga dari kontrak berjangka.
Merupakan transaksi fiktif yang dilakukan oleh para pedagang di
bursa melalui persekongkolan dengan maksud untuk
mempengaruhi harga yang terjadi di bursa. Biasanya transaksi ini
dilakukan diatas harga-harga yang sedang berlaku sehingga
merupakan tindakan yang termasuk memanipulasi harga dan
perbuatan ini terlarang dalam perdagangan di bursa.
Seorang agen dari kantor broker/pialang yang bertanggung jawab
dalam berurusan secara langsung dengan nasabah yang
menerima upah, umumnya berdasarkan persentase. Tanggung
jawab tersebut meliputi dokumen yang diperlukan, menjelaskan
peraturan dan tata tertib bursa, memberikan informasi umum,
harga dan kondisi pasar serta memasukan order nasabah. Juga
dikenal sebagai AE, Registered Representative (RR), Registered
Commodity Representative (RCR), Associated atau Approved
Person (AP).
Laporan berkala yang menjelaskan status dari berbagai transaksi
beli / jual di dalam rekening seorang nasabah.
Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai
dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
Hubungan antara pihak dan pegawai, direktur atau komisaris, dari
pihak tersebut;
Hubungan antara dua perusahaan yang mempunyai satu anggota
direksi atau lebih atau anggota dewan komisaris yang sama;
Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun
tidak langsung, yang mengendalikan atau dikendalikan oleh
perusahaan tersebut;
Hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik
langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama;
Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Pihak yang mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau
sarana Bursa Berjangka dan hak untuk melakukan transaksi
Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak
Derivatif lainnya sesuai dengan peraturan dan tata tertib Bursa
Berjangka.
Anggota Bursa Berjangka yang mendapat hak untuk
menggunakan sistem dan/atau sarana Lembaga Kliring Berjangka
dan mendapat hak dari Lembaga Kliring Berjangka untuk
melakukan kliring dan mendapatkan penjaminan dalam rangka
penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif
Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
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Suatu Bank, tempat penyimpanan ternak, penggilingan, gudang,
pelabuhan atau tempat penyimpanan lainnya yang ditetapkan
oleh bursa untuk tempat penyerahan komoditi yang ditenderkan
dalam kontrak berjangka.
Suatu tekhnik perdagangan yang dipergunakan oleh pedagang
atau Hedger dalam melakukan pembelian dan penjualan komoditi
fisik atau kontrak berjangka secara serentak dalam suatu pasar
yang sama atau melalui pasar yang berbeda untuk mendapat
keuntungan dari perbedaan harga antara 2 (dua) transaksi
tersebut.
Pedagang yang menggunakan strategi arbitrage.
Suatu sistem yang terdiri dari 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam
negoisasi penyelesaian suatu sengketa antara 2 (dua) pihak.
Arbitration adalah seolah-olah proses hukum meskipun begitu
menurut hukum mengikat pada pihak-pihak yang terlibat.
Individu atau panel yang diberi kekuasaan untuk menyelesaikan
sengketa dalam arbitration.
Merupakan wadah berbadan hukum yang didirikan dengan
tujuan untuk memperjuangkan kepentingan para anggotanya dan
pengembangan industri Perdagangan Berjangka. Setiap Pihak
yang telah memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau
sertifikat pendaftaran wajib menjadi anggota Asosiasi Industri
Perdagangan Berjangka.
Segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan atau individu, dari
mulai bangunan, peralatan, hingga aktiva yang tak berwujud
seperti paten dan reputasi.
Alokasi investasi dalam berbagai asset demi meraih tujuan-tujuan
tertentu seperti level resiko, tingkat keuntungan, dan potensi
apresiasi.
Estimasi nilai suatu asset yang akan menjadi dasar pengenaan
pajak.
Suatu perintah untuk membeli atau menjual pada harga terbaik
selama periode penutupan pasar pada hari perdagangan.
Suatu order beli atau jual sejumlah kontrak tertentu untuk bulan
penyerahan tertentu pada harga terbaik pada waktu order
sampai ke lantai perdagangan. Juga dikenal dengan Market
Order.
Suatu perintah untuk membeli atau menjual pada harga terbaik
selama periode pembukaan pasar pada hari perdagangan.
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Penulisan tanggal pada suatu cek atau dokumen lain, dimana
tanggal ini lebih awal daripada tanggal penarikan aktual. Juga
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seorang investor yang memegang sertifikat Reksadana yang
awalnya tidak menandatangi letter of intent (LoI), dapat
menandatangani LoI ini dalam 90 hari semenjak tanggal
pembelian Reksadana tersebut.
Suatu bulan kalender yang aktif dan lebih daripada 90 hari dari
bulan berjalan.
Suatu situasi pasar yang sedang mengalami kekurangan suplay,
mengakibatkan penjualan-penjualan untuk bulan kontrak
terdekat dengan premium (harga lebih tinggi) dan bulan kontrak
terjauh dengan discount (harga lebih rendah).Juga dikenal
dengan Inverted Market.
Departemen atau divisi yang bertugas memproses berbagai hal
mengenai transaksi keuangan diluar departemen dealing room.
Biasanya terdiri dari departemen settlement, accounting, finance.
Perbedaan antara harga berjangka untuk suatu komoditi dan
harga spot atau fisik komoditi yang bersangkutan. Perbedaan
tersebut dapat disebabkanoleh beberapa factor seperti suppay
dan demand komoditi yang bersangkutan serta masalah waktu
bentuk produk, mutu, penyimpanan, transportasi dan lokasi.
Standart mutu suatu kontrak yang dipilih dan dipertimbangkan
sebagai mutu yang dapat diserahkan dalam kontrak berjangka
suatu bursa. Faktor-faktor diluar basis yang ditetapkan bursa
dapat diperhitungkan dengan premium atau discount sesuai
dengan ketentuan bursa. Juga dikenal sebagai Contrak Grade,
Deliverable Grade, Deliverable Name, Sample Grade atau par.
Kredit macet, atau saldo piutang kredit yang tak tertagih dan
kemudian dibiayakan oleh perusahaan.
Diagram batang. Jenis grafik ini menunjukkan harga pembukaan,
penutupan tertinggi, dan terendah dari suatu mata uang atau
saham. Perubahan-perubahan nilainya terjadi dari waktu ke
waktu. Biasanya dipakai oleh kalangan dealer / trader di mata
uang / sekuritas untuk melakukan forcasting, atau perkiraan
harga yang mungkin muncul di masa yang akan datang. Pada
analisis bar charts ini dikenal pula berbagai macam pola (chart
pattern) yang menggambarkan sesuatu kondisi kumpulan harga
pada masa tertentu untuk kemudian diantisipasi gerakan harga
selanjutnya menurut pola yang sudah pernah terjadi di masa
lampau.
Penalangan.
Saldo.
Anggaran berimbang. Ekspektasi penerimaan sama dengan
ekspektasi pengeluaran selama suatu periode tertentu.
Neraca pembayaran. Neraca yang mencatat semua transaksi
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keuangan internasional sebuah Negara dengan dasar pembukuan
double-entry. Komponen-komponen neraca pembayaran adalah
neraca berjalan (impor dan ekspor barang serta jasa), neraca
modal (movilitas investasi), dan neraca emas (mobilitas emas
yang dimiliki). Surplus dan defisit ditujukan dalam account yang
berbeda.
Nilai dari ekspor dikurangi impor suatu Negara.
Neraca. Status keuangan sebuah perusahaan atau individupada
suatu waktu tertentu. Komponen-komponen neraca adalah
aktiva, kewajiban dan ekuitas.
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang
selanjutnya disebut adalah lembaga pemerintah yang tugas
pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan,
dan pengawasan Perdagangan Berjangka.
Satu kondisi dimana harga di pasar terus menurun.
Istilah praktisi pasar uang / saham /komoditi yang menunjukkan
tren harga yang menurun.
Harga yang dikehendaki oleh trader untuk membeli . sebuah mata
uang tertentu.
Perbedaan harga beli dan jual pada suatu waktu tertentu. Jarak /
perbedaan harga beli dan jual ini sering dijadikan indikasi
likuiditas pasar. Artinya, jika spread semakin berkurang, maka
semakin tinggi likuiditas keadaan pasar
Harga terendah yang terjadi pada rentang waktu tertentu.
Suatu kondisi harga sebuah mata uang yang sudah lama berada
pada dasar harga yang rendah, dan diperkirakan akan menjadi
harga terendah yang terakhir kalinya, sebelum kemudian harga
mata uang tersebut kembali naik.
Fluktuasi harga dimana harga tertinggi dan harga terendahnya
melampaui fluktuasi harga hari sebelumnya dan trend yang
tercipta. Sebagai contoh, suatu tren positif diperkirakan akan
muncul jika harga terendah hari ini lebih tinggi dari harga
tertinggi hari sebelumnya.
Perantara antara pembeli dengan penjual sekuritas / produk
pasar uang. Pialang biasanya mengenakan komisi untuk setiap
transaksi dari nasabahnya.
Sebuah perjanjian yang menempatkan mata uang utama dunia
yang dipatok untuk pasar valas, disediakan untuk intervensi bank
sentral dalam sebuah pasar uang. Serta mematok nilai harga
mata uang seharga 35 dollar AS per Ounce. Perjanjian ini berakhir
sampai tahun 1971, ketika Presiden AS Nixon menendang sistem
perjanjian Bretton Woods ini dan memulai pasar mata uang dunia
(FOREX) dengan sistem mata uang mengambang pada berbagai
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mata uang utama dunia.
Suatu praktek tidak resmi (illegal) yang dilakukan oleh seorang
broker dalam pengumpulan dan dan penerimaan order dari
nasabahnya yang transaksinya tidak dilaksanakan pada bursa
yang diakui. Dalam praktek baik secara langsung maupun tidak
langsung ia mengambil posisi yang berlawanan dari order
nasabahnya mengawinkan order dari satu nasabah lainnya tanpa
melalui bursa.
Seseorang yang percaya bahwa harga atau pasar akan naik.
Suatu situasi pasar yang mengalami kenaikan harga, ditunjukan
dengan trend kenaikan. Trend ini berdasarkan pada kenaikan
jangka panjang (bulan atau tahun).
Badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem
dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan
Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak
Derivatif lainnya.
Pembelian suatu kontrak berjangka untuk melindungi terhadap
kenaikan harga dimasa mendatang. Juga dikenal sebagai long
Hedge.
Memasang (dengan membooking) BUY Diatasnya harga yang
sekarang sedang berjalan, dengan harapan bila grafik running
price bergerak naik ke suatu titik tertentu, dan di titik tersebut
akan otomatis dipasang Buy dengan harapan agar grafik dapat
bergerak naik lagi supaya mendapatkan profit.
Memasang (dengan membooking) BUY Dibawahnya harga yang
sekarang sedang berjalan, dengan harapan bila grafik running
price bergerak turun ke suatu titik tertentu, dan di titik tersebut
akan otomatis dipasang Buy dengan harapan agar setelah itu
grafik dapat bergerak naik supaya profit.
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Sebuah jenis grafik yang mengindikasikan kisaran transaksi pada
suatu mata uang / saham. Berisi informasi mengenai harga
Pembukaan, Tertinggi, Terendah, dan Penutupan. Jika harga
penutupan berada diatas harga pembukaan, maka jenis candle
kosong, sebaliknya jika harga penutupan berada dibawah harga
pembukaan (harga turun) maka candle akan berisi. Pola analisis
ini diperkenalkan pertama kali oleh para pedagang komuditas di
Jepang pada awal abad 18-an.
Anggota klirng suatu bursa yang memegang atau mengontrol
atau memlihara posisi bukan anggota klirng dan anggota klirng
lainnya.
Penggunaan grafik dan table harga-harga dalam menganalisa
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suatu kontrak berjangka untuk mendapatkan trend pergerakan
harga, perubahan harga, volume transaksi dan jumlah kontrak
terbuka (open interest). Cara menganalisa ini sering disebut
dengan Technical Analysis.
Seseorang yang menggunakan chart dan grafik, serta membuat
interpretasi trend data / sejarah pergerakan harga untuk
menentukan trend an membuat prediksi di masa yang akan
datang. Sering disebut juga sebagai Pialang Teknikal.
Suatu prosedur dalam penyelesaian kontrak yang diperdagangkan
di bursa, melalui suatu lembaga kliring yang bertindak sebagai
pembeli terhadap penjual dan sebagai penjuak terhadap pembeli
kontrak berjangka.
Sejumlah biaya yang dikenakan oleh clearing house untuk biaya
kliring transaksi yang menggunakan fasilitas clearing house.
Suatu lembaga yang bersatu dengan bursa yang bertanggung
jawab dalam menangani penyelesaian kontrak mulai dari kontrak
didaftarkan, diselesaikan, dijamin, dilikuidasi dan diselesaikan
melalui penyerahan komoditi. Penyelesaian keuangan dilakukan
melalui organisasi ini.
Anggota dari claring house. Semua transaksi harus didaftarkan
pada clearing house atas nama/melalui anggota clearing house
dan proses akhirnya diselesaikan dengan anggota clearing yang
bersangkutan.
Harga resmi yang ditetapkan oleh bursa pada penutupan setiap
hari perdagangan dan digunakan sebagai angka sebutan untuk
penyelesaian keuangan hari perdagangan bersangkutan dan
sebagai
limit
harga
hari-hari
mendatang.
Juga dikenal sebagai Settlement Price.
Mengakhiri transaksi dengan jumlah yang sama dan posisi
transaksi yang berlawanan dengan posisi semula (beli-jual). Juga
dikenal sebagai Offset.
Sesuatu kecenderungan pada keamanan sebuah pinjaman atau
sebagai garansi dari pelaksanaan.
Basis fee yang dikenakan pada nasabah oleh broker untuk
transaksi pembelian atau penjualan. Komisi dapat berupa angka
tertentu atau presentase.
Suatu perusahaan yang memperoleh fee atas pembelian atau
penjualan kontrak berjangka komoditi untuk dan atas beban
nasabahnya.
Suatu situasi pasar yang sedang mengalami kelebihan suplai,
mengakibatkan penjualan-penjualan bulan kontrak terjauh
dengan premium dan bulan terdekat dengan discount. (lihat
Backwardation). Juga dikenal sebagai Normal Market, Carrying
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Charges.
Suatu perjanjian yang mengikat antara pembeli dan penjual
dalam suatu transaksi. Dalam perdagangan berjangka sering
dikenal dengan contract unit yaitu jumlah satuaan unit transaksi
yang ditetapkan dalam kontrak berjangka.
Bulan kalender suatu kontrak berjangka yang jatuh tempo dan
cocok untuk diserahkan. Juga dikenal sebagai Delivery Month.
Melakukan hedging terhadap suatu komoditi fisik dengan
pengambilan posisi dalam kontrak berjangka yang tidak untuk
komoditi yang sama akan tetapi terhadap komoditi lain yang
mempunyai korelasi harga yang dekat.
Transaksi yang dilakuakan oleh seorang broker tanpa melalui
prosedur atau mekanisme perdagangan atau tanpa persaingan,
dengan cara mempertemukan satu order jual dengan satu order
beli yang hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan
bursa.
Biaya yang harus dibayar oleh Nasabah kepada pialang setiap kali
terjadi transaksi perdagangan berjangka dari amanat Nasabah
yang disalurkan oleh pialang.
Bentuk konfirmasi baik dalam bentuk rekaman maupun dokumen
yang mengindikasikan telah terjadinya sebuah transaksi dari
konterparti atau pihak tertentu yang bersangkutan dengan
jumlah, satuan dan waktu transaksi tersebut dilakukan.
Standar dari satuan transaksi. Biasanya juga merupakan minimal
satuan kontrak transaksi.
Satu atau beberapa counterparti dalam sebuah transaksi
keuangan.
Resiko yang diartikan bersumber dari landasan utama transaksi
tersebut dilakukan, termasuk pertimbangan legal dan kondisi
politik suatu daerah.
Nilai tukar antara satu atau beberapa mata uang yang tidak
menjadi patokan standar Negara dimana mata uang tersebut
diperdagangkan. Contohnya adalah, di Indonesia atau di Amerika
Serikat transaksi mata uang EURJPY akan disebut sebagai
transaksi cross rate, dimana untuk Negara kawasan zona Euro
dan Jepang kedua mata uang tersebut disebut sebagai mata uang
primer yang diperdagangkan.
Sebuah mata uang yang dilegalkan oleh sebuah Negara yang
dimonitor langsung oleh bank sentralnya dan digunakan sebagai
alat transaksi resmi Negara tersebut.
Suatu tindakan melikwidasi posisi Nasabah yang dilakukan Pialang
Berjangka akibat marjin Nasabah yang tidak cukup menjamin
transaksinya.

Dana Kompensasi

Dana yang digunakan untuk membayar ganti rugi kepada
Nasabah yang bukan Anggota Bursa Berjangka karena cindera
janji dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Anggota Bursa
Berjangka dalam kedudukannya sebagai Pialang Berjangka.
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Dana yang digunakan untuk membayar ganti rugi kepada
Nasabah yang bukan Anggota Bursa Berjangka karena cedera janji
dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka
dalam kedudukannya sebagai Pialang Berjangka.
Suatu order dengan limit harga yang ditempatkan untuk
dilaksanakan selama sesi perdagangan, jika tidak dilaksanakan,
secara otomatis berakhir atau dibatalkan.
Pembentukan dan pengakhiran posisi yang sama pada
perdagangan yang sama pada perdagangan yang sama.
Keuntungan dan kerugian dapat ditentukan dengan segera.
Seseorang atau individu yang memulai dan mengakhiri (offset)
transaksi dalam satu sesi perdagangan untuk membuat
keuntungan yang cepat di pasar. Juga dikenal sebagai Scalper.
Suatu kelalaian dalam melaksanakan kontrak berjangka
sebagaimana ditentukan dalam peraturan bursa, seperti lalai
dalam memenuhi permintaan margin.
Seorang individu yang bertindak melakukan berbagai transaksi
keuangan untuk dan atas nama satu prinsipal tertentu atau
konterparti. Biasanya principal tertentu mengambil satu posisi
yang berharap akan dapat memetik keuntungan dari selisih harga
transaksi tersebut dari konterpartinya. Hal yang lain dilakukan
oleh seorang broker biasanyab menjadi perantara transaksi
tertentu dari individual atau korporasi baik untuk transaksi jual
maupun beli dengan mendapatkan komisi transaksi.
Bulan Ditangguhkan: Semua bulan pengiriman berjangka
melampaui yang berikutnya.
Penyerahan dan penerimaan barang secara fisik atau dokumen
yang ditetapkan sebagai alat penyerahan yang mencakup jumlah
dan jenis komoditi untuk menyelesaikan suatu kontrak berjangka
yang jatuh tempo.
Lokasi dan fasilitas yang ditetapkan oleh bursa untuk komoditi
fisik yang disimpan dan diserahkan dalam memenuhi suatu
kontrak.
Perbedaan harga antara jenis, mutu dan lokasi untuk komoditi
yang bersangkutan. Perbedaan tersebut mendapat premium atau
discount untuk yang lebih tinggi (rendah) dari standar yang

Discretionary Order

ditetapkan dalam kontrak berjangka.
Pesanan sebaik mungkin. Amanat yang dilaksanakan berdasarkan
tingkat harga yang menurut pialang berjangka adalah terbaik
untuk nasabahnya.
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Kejadian atau keadaan perniagaan di bursa yang dapat
mempengaruhi atau mengancam pelaksanaan transaksi secara
wajar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat
mempengaruhi penyerahan komoditi atau mempengaruhi
penyerahan komoditi atau mempengaruhi kontrak berjangka
yang diperdagangkan di bursa, sehingga memerlukan suatu
tindakan dan langkah yang cepat dan tepat untuk
menanggulanginya. Kekuasaan untuk mengambil langkah
penaggulangannya dinamakan Emergency Power yang dimiliki
oleh Pemerintah atau bursa sendiri.
New Balance di tambah dengan Floating Profit atau dikurangi
dengan Floating Loss (New balance ±Floating Profit/Loss).
Seorang anggota bursa yang melakukan order untuk rekening diri
sendiri dilantai perdagangan bursa
Pergerakan harga yang terjadi di pasar terlalu cepat, penafsiran
arah yang cepat dari pergerakan itu sendiri tidak teratur atau
tidak menentu.

F
Fill or Kill Order (FOK) atau
All or None (AON)
Floating Profit/Loss
Floor
Floor Broker

Forward Contract

Transaksi baru dapat dilaksanakan (done) apabila jumlah Kontrak
Berjangka yang ditawarkan sesuai dengan jumlah yang dipesan,
jika tidak maka transaksi tidak dilaksanakan.
Adalah nilai dari posisi jual atau posisi beli yang belum dilikuidasi
sehingga masih dapat mengalami perubahan yang disebabkan
oleh perubahan harga.
Lokasi yang disediakan oleh bursa bagi anggotanya untuk
bertemu dan melaksanakan order.
Seorang yang melaksanakan order di lantai perdagangan untuk
diri sendiri atau commission house.
Kontrak forward adalah suatu kontrak di mana kedua belah pihak
yaitu pembeli dan penjual bernegosiasi dan menandatangani
kontrak tertulis yang berisi kesanggupan kedua belah pihak untuk
memperjualbelikan suatu komoditi atau aset tertentu (dalam
jumlah dan kualitas tertentu), pada tingkat harga tertentu di
kemudian hari. Mekanisme ini ditujukan untuk mengurangi risiko
ketidakpastian harga komoditi atau aset tertentu di masa datang.
Instrumen forward merupakan instrumen keuangan derivatif
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yang paling tua. Kontrak forward berbeda dengan kontrak spot
dalam hal penyerahan barangnya. Kontrak spot memiliki arti
harga berlaku saat ini dan penyerahan barang dilakukan pada
saat ini juga sedangkan dalam kontrak forward harga ditetapkan
saat ini tetapi penyerahan barang dilakukan pada masa
mendatang.
Dalam currency forward contract, maka suatu pihak wajib untuk
membeli atau menjual mata uang tertentu dengan nilai tukar
tertentu, dalam jumlah tertentu, di tanggal yang sudah
ditentukan di masa depan.
Dalam equity forward contract, maka suatu pihak wajib membeli
atau menjual instrumen ekuitas ataupun indeks saham pada
waktu tertentu di masa depan. Jenis kontraknya bisa saham
tertentu, portfolio maupun indeks.
Commodity forward contract adalah kontrak dengan underlying
asset berupa komoditas seperti minyak, emas, jagung, dan
lainnya. Kontrak ini memungkinkan suatu pihak untuk membeli
atau menjual komoditas dengan harga tertentu di masa depan.
Jadi, kontrak ini mengantisipasi terjadinya perubahan harga di
masa depan. Untuk produsen, kontrak ini bermanfaat dalam
mengurangi risiko jika harga komoditas menguat di masa depan.

Forward Contract Bond

Bond forward contract hampir serupa dengan equity forward
contract, hanya saja obligasi punya jatuh tempo, sehingga kontrak
forward pasti kadaluarsanya sebelum tanggal jatuh tempo.
Obligasi yang umum dijadikan bond forward adalah T-bills yang
dikeluarkan Depkeu AS. Pada kontrak ini, satu pihak sepakat
untuk membeli T-bills pada harga yang telah dipatok saat ini,
pada masa depan, sebelum tanggal jatuh tempo T-bills tersebut.

Forward Contract Interest
Rate

Interest Rate Forward contract disebut juga dengan Forward Rate
Agreement (FRA) dimana underlying assets berupa pembayaran
bunga dalam mata uang tertentu. Jadi, dalam FRA ini merupakan
kesepakatan untuk meminjamkan atau meminjam dana tertentu
secara fixed rate.

Futures Contract

Futures Market

Suatu perjanjian yang mengikat antara pembeli dan penjual untuk
menerima atau menyerahkan komoditi tertentu dengan standar
mutu dan bulan penyerahan sesuai dengan peraturan dan tata
tertib yang ditetapkan oleh bursa, dimana penentuan harga
dilaksanakan melalui sistim open outcry (lelang terbuka ) dan
penyelesaian transaksi melalui lembaga kliring (clearing house).
Suatu pasar dimana pedagang membeli dan menjual kontrak

berjangka untuk menerima atau menyerahkan sejumlah dan
mutu komoditi tertentu pada suatu waktu tertentupada suatu
waktu mendatang yang ditentukan. Semua kontrak berjangka
ditetapkan oleh bursa.
G

Gagal Serah

Pihak yang masih memiliki posisi jual terbuka yang tidak
melakukan pemberitahuan penyerahan sampai dengan akhir sesi
pertama hari perdagangan terakhir atau tidak melakukan
penyerahan dokumen sampai dengan akhir sesi pertama hari
perdagangan kedua setelah pemberitahuan penyerahan.

Gagal Terima atau Gagal
Bayar

Pihak yang memiliki posisi beli terbuka belum membayar sampai
dengan akhir sesi pertama hari perdagangan berikutnya setelah
alokasi, maka pembeli dinyatakan gagal terima.

Good till Canceled
Good through the Week
(GTW) dan Good through
the Month (GTM)

Amanat yang tetap aktif di ruang transaksi hingga nasabah
membatalkannya.
Amanat yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang
ditentukan oleh nasabah.

H

Hectic Market

Hedging

I
Initial Margin

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 Pedagang penyelengara. 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 lain yang
mempengaruhi kondisi pasar financial.
Kondisi a,b dan c terjadi bukan disebabkan wrong quote.
Suatu tindakan dalam mengambil posisi di suatu pasar berjangka
berlawanan dengan posisi yang dimiliki di pasar fisik untuk tujuan
memperkecil resiko kerugian sebagai akibat perubahan harga
yang tidak menguntungkan.

Sejumlah dana yang wajib disetorkan oleh Pialang Berjangka

Interest
Intraday Margin Call

Inverted Market

Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring Berjangka sebagai
jaminan atas setiap posisi terbuka dari kontrak Berjangka yang
didaftarkan oleh Anggota Kliring
Perhitungan beban bunga yang dikenakan untuk setiap posisi
overnight berdasarkan pada tingkat suku bunga yang berlaku.
Tambahan dana yang diperlukan sebagai akibat dari terjadi
fluktuasi harga yang sangat tajam atau penambahan posisi
terbuka yang besar pada saat perdagangan berlangsung.
Suatu keadaan di pasar berjangka dimana harga-harga kontrak
berjangka untuk bulan penyerahan terdekat lebih tinggi dari
bulan penyerahan terdekat lebih tinggi dari bulan penyerahan
yang lebih jauh. Keadaan yang sama juga dikenal sebagai
Backwardation dan keadaan sebaliknya dikenal sebagai Normal
Market atau Contango.

K
Komoditi

Semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap
derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi
subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau
Kontrak Derivatif lainnya.

Kontrak Berjangka

Suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual
Komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana
ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa
Berjangka.

Kontrak Derivatif Syariah

Kontrak derivatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kontrak Derivatif

Kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek
Komoditi.

Kontrak Option

Option memberikan hak kepada seseorang untuk membeli
atau menjual kontrak berjangka, tetapi bukan kewajiban
untuk melakukan atau menerima penyerahan untuk jumlah
dan mutu tertentu dari satu kontrak komoditi pada harga
tertentu pada saat atau sebelum hari penyerahan

L
Last Trading Day
Lembaga Kliring Berjangka

Hari terakhir kontrak berjangka untuk bulan penyerahan berjalan
dapat diperdagangkan, diman saat penyerahan barang sesuai
kontrak harus dilaksanakan sesuai kontrak harus dilaksanakan
sesudah tempo hari tersebut. (hari kontrak jatuh tempo).
Badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem

dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan
penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka.
LIBOR :

Limit Order

Limit Price

Liquidation
Liquid Market

Liquidation

Local

Long

Lot

Tarif yang ditawarkan Inter-Bank London. Bank menggunakan
LIBOR ketika meminjam dari bank lain.
Amanat Harga Tertentu, yaitu amanat jual atau beli pada harga
yang telah ditetapkan oleh Nasabah atau lebih baik. Dengan
pengertian, amanat beli harus dilaksanakan pada harga yang
disebutkan atau di bawahnya, sedangkan amanat jual harus
dilaksanakan pada harga yang disebutkan atau di atasnya.
Biasanya digunakan untuk memulai atau membuka posisi baru
sekaligus mendapatkan harga terbaik atau melikuidasi posisi yang
ada pada harga tertentu dengan target keuntungan tertentu.
Perubahan harga harian maksimum di atas atau di bawah
penutupan sebelumnya di pasar berjangka spesifik. Batasan
perdagangan dapat diubah selama periode aktivitas pasar yang
luar biasa tinggi.
Suatu transaksi yang dibuat untuk mengurangi atau menutup
posisi Long atau Short,
Suatu keadaan di pasar berjangka dimana pembelian atau
penjualan dapat dengan mudah dilakukan dengan perbedaan
harga yang kecil.
Suatu transaksi yang dilakukan untuk menghapuskan atau
mengurangi posisi beli (lonng) kontrak berjangka atau disebut
settle. Pengertian lain adalah keadaan pasar dimana jumlah
kontrak terbuka (open interest) menyusut atau menurun.
Pedagang independen yang memperdagangkan uangnya sendiri
di lantai bursa. Beberapa penduduk setempat juga bertindak
sebagai perantara, tetapi tunduk pada aturan tertentu yang
melindungi pesanan pelanggan.
Seseorang yang membeli suatu kontrak berjangka untuk
membuat satu posisi di pasar berjangka atau posisi yang
mengharuskan seseorang menerima penyerahan komoditi dari
kontrak yang jatuh tempo atau seseorang yang memiliki
persediaan komoditi fisik. Keadaan sebaliknya dikenal sebagai
short.
Satuan transaksi terkecil.

M

Margin

Sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh
Nasabah pada Pialang Berjangka, Pialang Berjangka pada Anggota
Kliring Berjangka, atau Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga
Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak
Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif

Margin call

Mark-to-market

Margin Deposit

Maintenance Margin

Margin Call

Market Maker

Market Order

Maturity :
Modal Bersih (Net
Capital)
Modal Bersih Disesuaikan
(Adjusted Net Capital)
Moving average price

lainnya.
Permintaan untuk dana tambahan atau setaranya karena
pergerakan harga yang merugikan atau beberapa kemungkinan
lainnya.
Kegiatan mengkreditkan atau mendebit rekening trader
berdasarkan harga penutupan harian dari kontrak futures dia
panjang atau pendek.
Sejumlah dana yang disetorkan oleh Nasabah kepada
Pialang Berjangka untuk keperluan transaksi perdagangan pada
bursa yang telah di tentukan yang jumlahnya harus lebih
besar dari initial yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring
sebagai jaminan transaksi.
Sejumlah dana yang harus dipertahankan sebagai deposit
sepanjang waktu selama masih memiliki posisi kontrak terbuka.
Apabila terjadi perubahan harga yang berakibat jumalh nilai
margin berkurang sampai pada batas atau berada dibawah batas
Maintenance Margin, karena mengalami kerugian, maka dengan
segera harus menanbah kembali jumlah margin hingga mencapai
margin penuh. Dikenal juga dengan Minimum Margin,
Permintaan dari pialang untuk menambahkan sejumlah deposit
agar posisi yang ada tidak terlikuidasi oleh karena margin tidak
mencukupi.
Dealer yang secara teratur menepatkan harga bid dan ask dan
siap untuk membuat pasar dua sisi untuk instrumen keuangan
apa pun.
Amanat jual atau beli yang penentuan harganya didasarkan pada
harga tersedia yang terjadi di Bursa Berjangka. Order ini harus
segera dilaksanakan begitu diterima pada tingkat harga yang ada
saat itu. Biasanya tidak mencantumkan harga, hanya jumlah lot
dan bulan penyerahan. Digunakan untuk membuka atau
melikuidasi posisi secepat mungkin.
Tanggal jatuh tempo pada sebuah instrument kontrak di pasar
berjangka.
Seluruh aktiva lancar yang telah disesuaikan dikurangi
dengan seluruh kewajiban yang telah disesuaikan,
kemudian dikurangi penyesuaian terhadap modal bersih.
Seluruh aktiva lancar yang telah disesuaikan dikurangi
seluruh kewajiban yang telah disesuaikan kemudian
dikurangi penyesuaian terhadap Modal Bersih.
adalah merupakan chart yang dapat dipergunakan secara
luas untuk mengetahui pergerakan harga rata-rata pada
suatu periode waktu tertentu.

N
Nasabah

Nearby

Necessary Margin (NM)

Negotiable Warehouse
Receipt

Net Position
New Balance (NB)

Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak
Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui
rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.
Suatu bulan terdekat dengan bulan-bulan penyerahan dari
kontrak berjangka suatu komoditi.
Tingkat atau besar margin minimal yang harus dipertahankan
oleh Nasabah dalam bertransaksi perdagangan berjangka. Nilai
Necessary Margin mengikuti ketentuan yang ditetapkan secara
terpisah.
Suatu dokumen yang sah yang diterbitkan oleh sebuah gudang
atau perusahaan perdagangan yang memuat dan memberi
jaminan mengenai keeberadaan atau tersimpannya sebuah
komoditi dengan mutu tertentu dalam gudang yang
bersangkutan. Dokumen ini dapat dipergunakan sebagai
pegangan penyerahan fisik karena dokumen tersebut dapat
digunaskan untuk mengambil komditi pada gudang yang
bersangkutan.
Jumlah kontrak terbuka yang diperoleh dari perbedaan antara
jumlah kontrak beli yang masih terbuka dengan jumlah kontrak
jual dalm setiap kontrak berjangka.
Perubahan margin yang diakibatkan oleh penambahan atau
pengurangan dana secara rill.

O
One Cancels the Other Order Sebuah penunjukan untuk dua pesanan dimana satu bagian dari
(OCO)
dua perintah dieksekusi yang lain secara otomatis dibatalkan.
Transaksi yang berfungsi untuk melikuidasi sebagian atau semua
Offsetting transaction
posisi terbuka dipasar.
Jumlah kontrak-kontrak berjangka suatu komoditi yang telah
terjadi dan belum dilikuidasi atau belum dilakukan penyerahan
Open Interest
untuk bulan penyerahan tertentu atau dari suatu pasar berjangka
pada suatu waktu.
Suatu cara dari lelang umum dan terbuka untuk melakukan tawar
Open Outcry
menawar dengan mengeluarkan suara yang cukup keras dalam
arena perdagangan yang sering disebut pit atau ring di bursa.
Open position
Poaisi dipasar yang masih terbuka dan belum diselesaikan.
Kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli
Opsi
atau menjual Kontrak Berjangka atau Komoditi tertentu pada
tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah
ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.
Original Margin
Sejumlah dana penuh sebagai syarat untuk membuat posisi suatu

Overnight Margin
Overnight Fee
Over the Counter (OTC)
Overtrade

kontrak berjangka. Biasanya antara 5- 15% dari seluruh nilai
kontrak yang bersangkutan.
Sejumlah dana yang dipergunakan untuk menjaga total
volume kontrak terbuka dalam rekening perdagangan
ketika pasar ditutup.
Perhitungan beban biaya yang dikenakan untuk setiap posisi
Overnight sesuai dengan ketentuan dalam spesifikasi kontrak.
Digunakan untuk menggambarkan transaksi apa pun yang tidak
dilakukan melalui Bursa.
transaksi baru yang dilakukan mengakibatkan terjadinya Usable
Margin menjadi minus, maka perusahaan berhak secara sepihak
melakukan likuidasi posisi terakhir tersebut dengan Spread sesuai
spesifikasi kontrak

P
Pips
Position

Position Limit

Prearranged Trading

Price Transparency

Perdagangan Berjangka

Digit yang ditambahkan atau dikurangi dari tempat desimal
keempat, i. e. 0,0001. Juga disebut Poin.
Suatu keinginan masuk ke pasar untuk membeli atau menjual
satu atau lebih kontrak-kontrak berjangka.
Jumlah kontrak terbuka maksimum yang boleh dikuasai seorang
nasabah atau seorang broker untuk satu komoditi, satu bulan
penyerahan atau seluruh bulan penyerahan yang dibenarkan
sesuai dengan peraturan bursa.
Transaksi antar broker dalam kaitannya dengan suatu
kesenjangan atau persetujuan secara diam-diam atau telah ada
persetujuan sebelumnya. Transaksi ini biasanya terlarang dalam
suatu bursa karena harga yang terbentuk menjadi tidak bersaing.
Menggambarkan harga di mana setiap peserta pasar memiliki
akses yang sama.
Segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan
penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian
berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah,
dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Pialang Berjangka

Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi
berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah,
dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan
menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai
Margin untuk menjamin transaksi tersebut.

Pedagang Berjangka

Anggota Bursa Berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi
Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak
Derivatif lainnya di Bursa Berjangka untuk diri sendiri atau

kelompok usahanya.

Penasihat berjangka

Pengelola Sentra Dana
Berjangka
Penyelenggara Sistem
Perdagangan Alternatif

Peserta Sistem Perdagangan
Alternatif

Put Option

Prearranged

Price Manipulation

Pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual
beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif
Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan menerima
imbalan.
Pihak yang melakukan usaha yang berkaitan dengan
penghimpunan dan pengelolaan dana dari peserta Sentra Dana
Berjangka untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka.
Pedagang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka
yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak
Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, untuk dan atas nama
sendiri dalam Sistem Perdagangan Alternatif
Pialang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka
yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak
Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, atas amanat Nasabah
dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
Suatu Opsi yang memberikan hak kepada pembeli Opsi
untuk menjual Kontrak Berjangka yang menjadi subjeknya
pada harga strike pada saat atau sebelum jatuh tempo opsi
yang bersangkutan.
adalah transaksi yang diatur terlebih dahulu secara tidak
wajar
oleh
sekelompok
Pialang
atau
terjadi
persekongkolan.
Pialang dengan cepat menurunkan harga pada saat menjual
namun volumenya sedikit dengan maksud apabila harga
turun dia akan melakukan pembelian dengan volume yang
banyak dan sebaliknya menaikkan harga dengan cepat pada
saat membeli juga dengan volumenya sedikit dengan
maksud apabila harga naik dia akan melakukan penjualan
dalam volume yang banyak.

Q
Quote

Harga indikatif pasar, biasanya digunakan untuk tujuan informasi
saja.

R
Range
Rate
Recovery
Resistance

Perbedaan antra harga tertinggi dan harga terendah dari suatu
komoditi selama jangka waktu tertentu.
Harga satu mata uang dalam mata uang lainnya, biasanya
digunakan untuk tujuan transaksi.
Suatu pergerakan harga komoditi yang mengarah atau cenderung
naik setelah terjadi penurunan.
Suatu istilah yang digunakan dalam analisis teknis yang

Rekening Terpisah

Risk
Risk Management
Roll-Over

Roundturn

menunjukkan tingkat harga tertentu di mana analisis
menyimpulkan orang akan menjual.
Dana milik Nasabah wajib disimpan dalam rekening yang terpisah
dari rekening Pialang Berjangka pada bank yang disetujui oleh
Bappebti.
Dana milik Nasabah hanya dapat ditarik dari rekening terpisah
untuk pembayaran komisi dan biaya lain dan/atau untuk
keperluan lain atas perintah tertulis dari Nasabah yang
bersangkutan, sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka,
Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
Paparan terhadap perubahan yang tidak pasti, paling sering
digunakan dengan konotasi negatif dari perubahan yang
merugikan.
Mempekerjakan analisis keuangan dan teknik perdagangan untuk
mengurangi dan / atau mengontrol paparan berbagai jenis risiko.
Proses dimana penyelesaian transaksi digulirkan ke depan ke
tanggal nilai lain. Biaya proses ini didasarkan pada perbedaan
suku bunga dari dua mata uang.
Suatu cara perhitungan komisi yang merupakan gabungan dari
pembelian atau penjualan kontrak berjangka pada saat masuk
pasar dan penjualan atau pembelian pada waktu keluar pasar
(offsetting) dengan jumlah dan bulan penyerahan yang sama.

S
Scalper

Selling Hedge

Sell Stop

Sell Limit:

Sentra Dana Berjangka

Pedagang di lantai bursa yang melakukan pembelian dan
penjualan secara cepat dengan sedikit keuntungan atau kerugian.
Biasanya ia memegang posisi hanya untuk satu jangka waktu yang
singkat selama satu periode perdagangan (session).
Penjualan suatu kontrak berjangka untuk melindungi terhadap
penurunan harga di masa mendatang. Juga dikenal sebagai Short
Hedge.
Memasang (dengan membooking) SELL Dibawahnya harga yang
sekarang sedang berjalan, dengan harapan bila grafik running
price bergerak turun ke suatu titik tertentu, dan di titik tersebut
akan otomatis dipasang Sell dengan harapan agar grafik dapat
bergerak turun lagi supaya profit.
Memasang (dengan membooking) SELL Diatasnya harga yang
sekarang sedang berjalan, dengan harapan bila grafik running
price bergerak naik ke suatu titik tertentu, dan di titik tersebut
akan otomatis dipasang Sell dengan harapan agar setelah itu
grafik dapat bergerak turun supaya profit.
Wadah yang digunakan untuk menghimpun dana secara kolektif
dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka

Settlement

Settlement Price
Short Price
Sistem Perdagangan
Alternatif

Speculator
Spot price
Spread

Spread transaction

Stop Order

Support Levels

Switch

dan/atau Komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka
dan/atau instrumen lainnya yang diatur dengan Peraturan Kepala
Bappebti.
Proses di mana perdagangan dimasukkan ke dalam pembukuan
dan catatan untuk suatu transaksi. Penyelesaian perdagangan
yang mungkin tidak melibatkan pertukaran fisik yang sebenarnya
dari satu transaksi
Harga resmi yang ditetapkan oleh bursa pada saat penutupan
setiap hari perdagangan yang digunakan sebagai harga patokan
bgi penyelesaian keuangan pada hari yang bersangkutan dan limit
harga bagi hari perdagangan berikutnya.
Harga jual pasar saat ini.
Sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak
Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah,
yang dilakukan di luar Bursa Berjangka, secara bilateral dengan
penarikan Margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.
Seorang Customer yang mengambil posisi panjang atau pendek
langsung di pasar (kebalikan dari "hedger"). Beberapa spekulan
juga berdagang spread.
Harga di mana spot atau komoditas tunai dijual pada pasar tunai
atau spot.
Jarak antara harga sedia beli (BID) dengan harga sedia jual (ASK).
Pengambilan posisi dalam pasar berjangka untuk membeli dan
menjual kontrak berjangka pada saat yang bersamaan dengan
bulan penyerahan yang berbeda untuk jenis komoditi yang sama
atau jenis komoditi yang berbeda dalam bulan penyerahan yang
sama, atau untuk komoditi dengan bulan penyerahan yang sama
di dua pasar yang berbeda, dengan tujuan menarik keuntungan
sehubungan dengan perubahan harga antar komoditi, antar bulan
penyerahan ataupun antar pasar.
Amanat ini biasanya dikenal dengan Amanat Pembatas Rugi yang
bertujuan untuk membatasi kerugian sampai harga tertentu.
Amanat akan dilaksanakan (dan menjadi limit order) ketika harga
yang dikehendaki tercapai atau lebih buruk. Dapat untuk posisi
baru atau melindungi posisi yang ada.
Teknik yang digunakan dalam analisis teknis yang menunjukkan
pagu harga dan lantai tertentu di mana kurs yang diberikan akan
secara otomatis mengoreksinya sendiri. Seberang perlawanan.
Suatu tindakan penghapusan (likuidasi) posisi terbuka dari suatu
bulan penyerahan dan bersamaan dengan itu membuka posisi
baru untuk bulan penyerahan dalam jumlah dan untuk komoditi

yang sama.

Swap

Sebuah swap mata uang adalah transaksi yang simultan pada
jumlah tertentu yang diberikan pada sebuah mata uang yang
levelnya ditentukan kemudian.

T
Technical Analysis
Transaction Cost
Transaction Date
Turnover

Analisa Teknikal: Sebuah upaya peninjauan atau analisis suatu
mata uang dengan mempergunakan data statistik seperti harga
yang telah terjadi, harga rata-rata, volume, dan lain-lain.
Biaya transaksi finansial yang dibutuhkan.
Tanggal transaksi :
Total nilai uang (volume) dalam seluruh transaksi keuangan pada
waktu.

V

Variation Margin

Volatility

Suatu penambahan margin untuk mengembalikan ketingkat
margin penuh (original margin) akibat kerugian atau penarikan
sebagian margin sebagai hasil keuntungan. Permintaan tambahan
margin dari lembaga kliring kepada anggota kliring atau dari
anggota kliring kepada nasabahnya dikenal sebagai Margin Call.
Sebuah metode statistic yang mengukur pergerakan harga di
pasar dalam satu periode waktu tertentu.

W

Wakil Pialang Berjangka

Warehouse Receipt

Withdrawal
Wrong Quote

Orang yang berwenang berhubungan langsung dengan calon
Nasabah atau Nasabah dalam rangka pelaksanaan transaksi
Kontrak Berjangka. Dalam menjelaskan dan menawarkan Kontrak
Berjangka yang akan ditransaksikan; menjelaskan mengenai
risiko Perdagangan Berjangka;
menandatangani dokumen Pernyataan Adanya Risiko;
menjelaskan peraturan perdagangan (trading rules) termasuk
mekanisme transaksi; menjelaskan isi dokumen Perjanjian
Pemberian Amanat; dan menandatangani dokumen Perjanjian
Pemberian Amanat
Suatu dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan pergudangan
yang diakui oleh bursa melalui suatu persyaratan dan peraturan
tertentu. Dokumen ini digunakan untuk melakukan penyerahan
komoditi dari kontrak berjangka.
Pencairan dana yang dilakukan oleh nasabah setelah form
pencairan yang diisi Nasabah diterima oleh Perusahaan dengan
ketentuan sebagai berikut
Jika harga di aplikasi transaksi online bergerak signifikan secara

tiba-tiba dan kembali lagi ke harga awal tanpa adanya kejadian
tertentu. Semua transaksi yang terjadi pada saat Wrong Quote
dapat dibatalkan oleh Perusahaan.

