PERATURAN TRANSAKSI FX DAN LOGAM MULIA
Efektif 01 Mei 2017
PRODUK

Foreign Exchange (FX)

Logam Mulia

EUR/USD
USD/JPY
GBP/USD
USD/CHF
AUD/USD
NZD/USD
USD/CAD
AUD/JPY
AUD/NZD
CHF/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
GBP/AUD
GBP/CHF
GBP/JPY
NZD/JPY
XAU/USD
XAG/USD

Ukuran Kontrak
EUR 100,000
USD 100,000
GBP 100,000
USD 100,000
AUD 100,000
NZD 100,000
USD 100,000
AUD 100,000
AUD 100,000
CHF 100,000
EUR 100,000
EUR 100,000
EUR 100,000
EUR 100,000
EUR 100,000
GBP 100,000
GBP 100,000
GBP 100,000
NZD 100,000
100 troy ounce
5,000 troy ounce

Kurs yang ditawarkan untuk pembukaan Account :
 Fixed @ Rp.12,000
 Floating Rate (USD Notes)
JAM TRANSAKSI


Transaksi FX dibuka oleh trading platform :
Musim Panas
Senin
: 06:00 WIB - 04:00 WIB hari berikutnya
Selasa – Kamis
: 04:00 WIB - 04:00 WIB hari berikutnya
Jum’at
: 04:00 WIB - 02:00 WIB hari berikutnya
Musim Dingin
Senin
Selasa – Kamis
Jum’at

: 06:00 WIB - 05:00 WIB hari berikutnya
: 05:00 WIB - 05:00 WIB hari berikutnya
: 05:00 WIB - 03:00 WIB hari berikutnya
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Khusus untuk XAU dan XAG transaksi dibuka oleh trading platform :
Musim Panas
Senin
: 06:30 WIB - 04:00 WIB hari berikutnya
Selasa – Kamis
: 05:00 WIB - 04:00 WIB hari berikutnya
Jum’at
: 05:00 WIB - 02:00 WIB hari berikutnya
Musim Dingin
Senin
Selasa – Kamis
Jum’at

: 06:30 WIB - 05:00 WIB hari berikutnya
: 06:00 WIB - 05:00 WIB hari berikutnya
: 06:00 WIB - 03:00 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, dan semua limit order dan stop order yang sudah
terpasang akan dibatalkan (dicancel).
Waktu/hari perdagangan dapat berubah sesuai dengan hari libur market.
KEBUTUHAN MARGIN
FX dan XAU
Maintenance Margin Day Trade
Over Night
Hedging Margin
XAG
Maintenance Margin Day Trade
Over Night
Hedging Margin

: USD 1,000 per lot (contracts)
: USD 1,000 per lot hanya dikenakan pada waktu penutupan pasar hari
Jumat.
: USD 500 per pasang

: USD 2,000 per lot (contracts)
: USD 2,000 per lot hanya dikenakan pada waktu penutupan pasar hari
Jumat.
: USD 500 per pasang

Setiap transaksi akan dikenakan biaya USD 30.00 per lot per settled.
Ketentuan margin requirements yang ditetapkan diatas dapat berubah sesuai dengan kebijakan Valbury.
TRANSAKSI FOREIGN EXCHANGE (FX) DAN LOGAM MULIA
Semua transaksi mengikuti syarat dan ketentuan berikut :
1. Setiap transaksi akan diberikan harga penawaran dengan spread berdasarkan harga pasar (live market
price).
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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, Valbury berhak
memperlebar spread sesuai dengan situasi market.
4. Setiap transaksi dibatasi dengan maksimum 20 lot per klik 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
 LO/SO dapat dipesan sebagai Day Order, atau Good Till Friday (GTF).Waktu pemasangan
dapat berubah sesuai dengan hari libur market.
XAU dan 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.
 Untuk pemasangan melalui fasilitas telepon support LO/SO harus dipasang setidaknya 30
poin dari harga di layar monitor pada saat market normal. Market Maker/Dealer berhak
menerima atau menolak permintaan pemasangan LO/SO.
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.
 Untuk pemasangan melalui fasilitas telepon support LO/SO harus dipasang setidaknya USD
2.00 (dua dollar) dari harga di layar monitor pada saat market normal. Market Maker/Dealer
berhak menerima atau menolak permintaan pemasangan LO/SO.
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.
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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, Valbury
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.
LIKUIDASI
Nasabah wajib memberitahu Valbury mengenai posisi yang hendak dilikuidasi apabila ada lebih dari satu
posisi yang open. Apabila konfirmasi/instruksi tidak diberikan oleh nasabah maka likuidasi akan mengikuti
cara FIFO (First In First Out) – dimana posisi yang paling awal yang akan dilikuidasi terlebih dahulu.
OVERTRADE
Apabila Nasabah membuka posisi baru atau unhedge tanpa memiliki dana yang cukup maka semua
penambahan tersebut akan dilikuidasi dengan penalti spread.
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MARGIN CALL DAN 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 terbuka yang ada, termasuk posisi 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 Valbury 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 (semua
peraturan untuk DQ dan pemasangan LO/SO melalui telepon support disesuaikan dengan konvensional
trading).
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 VAF yang dapat dihubungi : 021-25533727
POINT TAMBAHAN
Fasilitas Charting yang tersedia pada trading platform adalah dari pihak MT4, 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.
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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.
Valbury berhak untuk menyetujui atau menolak permintaan nasabah.
Valbury berhak untuk melakukan perubahan atas peraturan transaksi ini sewaktu-waktu tanpa
sepengetahuan / persetujuan dari Nasabah.
Telah dibaca dan dimengerti,
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