PERATURAN TRANSAKSI ONLINE CFD SAHAM
Efektif 01 November 2012
Produk
Deskripsi

CFD saham Amerika Serikat

Dasar Kontrak

Harga saham yang terdapat di bursa NYSE & NASDAQ

Satuan Kontrak

Minimum unit saham

Minimum Tik

Sesuai dengan bursa NYSE & NASDAQ

Hari Perdagangan

Senin – Jumat
Musim Panas : 20:30 WIB – 03:00 WIB
Musim Dingin : 21:30 WIB – 04:00 WIB

Jam Perdagangan (WIB)
Harga Penyelesaian Harian

Harga settlement adalah berdasarkan bursa NYSE atau
NASDAQ pada platform

Mata Uang Referensi

Penyelesaian dilakukan dalam mata uang USD

Margin*

Mulai dari 5%

Valbury Base Rate (VBR)

Dapat dilihat pada tabel biaya dan tarif pendanaan

Deskripsi

CFD saham Hong Kong

Dasar Kontrak

Harga saham yang terdapat di bursa Hong Kong

Satuan Kontrak

Sesuai dengan bursa Hong Kong

Minimum Tik

Sesuai dengan bursa Hong Kong

Hari Perdagangan

Senin – Jumat
Sesi I : 08:30 WIB – 11:00 WIB
Sesi II : 12:00 WIB – 15:00 WIB

Jam Perdagangan (WIB)
Harga Penyelesaian Harian

Harga settlement adalah berdasarkan bursa Hong Kong
pada platform

Mata Uang Referensi

Penyelesaian dilakukan dalam mata uang USD

Margin*

Mulai dari 5%

Valbury Base Rate (VBR)

Dapat dilihat pada tabel biaya dan tarif pendanaan

*Tidak termasuk biaya
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Mata uang dasar
Mata uang dasar untuk account CFD adalah USD dan Kurs yang ditawarkan untuk pembukaan
Account:
• Floating Rate (USD Notes)
• Fixed @ Rp.10,000
Kewajiban Margin (Margin Requirements)
-

Nasabah hanya dapat melakukan transaksi jika memiliki margin yang dibutuhkan dan
batas perdagangan dalam account nasabah.
Untuk tabel margin terbaru, dapat dilihat pada website kami www.vaf.co.id

Margin Call dan Auto Cut
•

•
•

•

Untuk semua posisi terbuka peringatan pertama terjadi apabila persentase penggunaan
margin berada pada level 100%. Margin Call terjadi apabila persentase penggunaan
margin berada pada level 125%. Nasabah diharapkan untuk menambah dana untuk
menjaga posisinya. 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 margin telah terpenuhi.
Semua Margin Call harus terpenuhi secara baik. Gagal dalam memenuhinya dapat
berakibat pada terlikuidasinya posisi yang ada tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Nilai pada account dihitung berdasarkan posisi yang diambil, dikurangi biaya untuk
membuka posisi, dikurangi biaya untuk menutup posisi, dikurangi kerugian atau
ditambah keuntungan pada posisi, kurang biaya bunga, pemotongan-pemotongan lainnya
seperti deviden, biaya tambahan pinjaman, dll.
Apabila persentase penggunaan margin telah mencapai atau lebih dari 500%, maka
sistem akan secara otomatis melikuidasi semua posisi yang ada berdasarkan harga yang
tersedia berikutnya tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah.

Contoh:
a) Jika margin requirement sebesar USD 10,000 dan equity (account value) adalah USD
20,000 , maka persentase margin adalah USD 10.000 / USD 20,000 x 100 = 50% maka
tidak terjadi Margin Call.
b) Jika margin requirement sebesar USD 8,900 dan equity (account value) adalah USD
8,900 , maka persentase margin adalah USD 8.900 / USD 8,900 x 100 = 100% maka
terjadi peringatan pertama.
c) Jika margin requirement sebesar USD 8,750 dan equity (account value) turun ke USD
7,000 , maka persentase margin adalah USD 8.750 / USD 7,000 x 100 = 125% maka
terjadi peringatan kedua Margin Call.
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d) Jika margin requirement sebesar USD 7,500 dan equity (account value) turun ke USD
1,500 , maka persentase margin adalah USD 7.500 / USD 1,500 x 100 = 500% maka
terjadi Auto Cut.
Biaya Overnight
Posisi CFD saham yang dipertahankan hingga melewati akhir jam perdagangan akan dibebankan
biaya overnight. Besarnya biaya overnight akan ditetapkan berdasarkan VBR dan financing fee.
Biaya overnight yang dibebankan berdasarkan nilai awal transaksi (lembar saham x harga).
Contoh:
a. Posisi beli CFD saham Amerika
Posisi beli yang dipertahankan hingga jam perdagangan berakhir akan dibebankan VBR dan
financing fee sebesar 3%.
Asumsi VBR yang sedang berlaku saat ini adalah 0.2% untuk Amerika dan financing fee 3% ,
dan anda membeli 1,000 lembar saham MCD pada harga USD 100.00 per lembar. Nilai awal
transaksi anda adalah sebesar USD 100,000. (1,000 lembar saham x USD 100.00). Jika posisi
tersebut dipertahankan selama 2 malam, dengan demikian biaya overnight adalah :
Nilai awal transaksi tersebut x (VBR + financing fee) / 360 x jumlah hari
1,000 x USD 100 x (0.2% + 3%) / 360 x 2 hari = USD 17.78
Dengan kata lain nasabah diharuskan untuk membayar sejumlah USD 17.78 untuk 2 hari.
b. Posisi jual CFD saham Amerika
Posisi jual yang dipertahankan hingga jam perdagangan berakhir memungkinkan untuk
menerima VBR dengan pengurangan financing fee sebesar 3%.
Asumsi VBR yang sedang berlaku saat ini adalah 0.2% untuk Amerika dan financing fee 3% ,
dan anda menjual 2,000 lembar saham AXP pada harga USD 50.00 per lembar. Nilai awal
transaksi anda adalah sebesar USD 100,000. (2,000 lembar saham x USD 50.00). Jika posisi
tersebut dipertahankan selama 2 malam, dengan demikian biaya overnight adalah :
Nilai awal transaksi tersebut x (VBR - financing fee) / 360 x jumlah hari
2,000 x USD 50 x (0.2% - 3%) / 360 x 2 hari = USD -15.56
Dengan kata lain nasabah diharuskan untuk membayar sejumlah USD 15.56 untuk 2 hari.
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c. Posisi beli CFD saham Hong Kong
Posisi beli yang dipertahankan hingga jam perdagangan berakhir akan dibebankan VBR dan
financing fee sebesar 3%.
Asumsi VBR yang sedang berlaku saat ini adalah 0.1% untuk Hong Kong dan financing fee 3% ,
dan anda membeli 10,000 lembar saham HSBC pada harga HKD 60.00 per lembar. Nilai awal
transaksi anda adalah sebesar HKD 600,000. (10,000 lembar saham x HKD 60.00). Jika posisi
dibiarkan overnight, dengan demikian biaya overnight adalah :
Nilai awal transaksi tersebut x (VBR + financing fee) / 365 x jumlah hari
= 10,000 x HKD 60 x (0.1% + 3%) / 365 x 1 hari = HKD 50.96 (USD 6.53, asumsi USD 1 =
HKD 7.8)
Dengan kata lain nasabah diharuskan untuk membayar sejumlah HKD 50.96 untuk 1 hari.
d. Posisi jual CFD saham Hong Kong
Posisi jual yang dipertahankan hingga jam perdagangan berakhir memungkinkan untuk
menerima VBR dengan pengurangan financing fee sebesar 3%.
Asumsi VBR yang sedang berlaku saat ini adalah 0.1% untuk Hong Kong dan financing fee 3% ,
dan anda menjual 20,000 lembar saham MTR pada harga HKD 25.00 per lembar. Nilai awal
transaksi anda adalah sebesar HKD 500,000 (20,000 lembar saham x HKD 25.00). Jika posisi
dibiarkan overnight, dengan demikian biaya overnight adalah :
Nilai awal transaksi tersebut x (VBR - financing fee) / 365 x jumlah hari
20,000 x HKD 25 x (0.1% - 3%) / 365 x 1 hari = HKD -39.73 (USD 5.09, asumsi USD 1 = HKD
7.8)
Dengan kata lain nasabah diharuskan untuk membayar sejumlah HKD 39.73 untuk 1 hari.
Short-Selling CFD
CFD saham dapat dijual terlebih dahulu sepanjang tersedia dalam sistem. Daftar saham yang ikut
ambil bagian, dapat ditemukan pada paltform perdagangan. Ketika menjual CFD, posisi anda
beresiko ditutup apabila CFD anda ditarik kembali, atau peristiwa pasar lain seperti suspensi
pasar.VAF mempunyai kebijakan mutlak untuk memutuskan menutup CFD atau
mempertahankan posisi terbuka dan menyesuaikan persyaratan margin yang dianggap perlu.
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Penyesuaian untuk Aksi Emiten
Semua aksi perusahaan memiliki dampak terhadap pemegang posisi CFD. Bentuk dari aksi
perusahaan tersebut termasuk rights issues, bonus issues, pembayaran modal, stock split, reverse
stock split, dll. Demikian pula terhadap suspensi saham, delisting dan tindakan pasar lainya yang
mempengaruhi saham juga akan diterapkan pada pemegang posisi CFD. VAF mempunyai hak
untuk menyesuaikan kewajiban margin dan meminta tambahan margin. Pemegang posisi CFD
tidak diijinkan untuk memberikan keputusan dalam rapat perusahaan.
Deviden
Setiap deviden yang terdapat dalam saham juga akan tercermin pada account CFD anda pada
hari ex-deviden. Akan menerima jika mempunyai posisi beli sebelum ex-date, dan akan
membayar jika mempunyai posisi jual sebelum ex-date.
Deviden akan dihitung dalam mata uang saham yang dikonversikan menjadi USD dengan
menggunakan kurs yang berlaku setelah penutupan pasar, sehari sebelum ex-dividen, atau
sebagaimana ditentukan oleh VAF.
Contoh deviden :
Asumsikan bahwa hari ex-dividen untuk AT&T adalah pada tanggal 5 April, dan deviden
dibayarkan per kuartal. Deviden tahunan yang dibayarkan adalah sebesar USD 1.76 per lembar
saham, dengan demikian deviden kuartalnya adalah sebesar USD 0.44. Jika anda memiliki posisi
beli AT&T sebelum tanggal 5 April dan dipertahankan hingga hari ex-dividen, maka anda telah
memenuhi syarat atas setiap deviden yang akan dibayarkan sebesar USD 0.44 kedalam account
CFD anda.
Jika anda membeli 1,000 CFD AT&T, sebelum ex-dividen dan ditahan sampai ex-dividen maka
anda akan MENERIMA sebesar USD 440.00 ke dalam account CFD anda pada akhir jam
perdagangan tanggal 5 April.
Jika anda menjual 1,000 CFD AT&T, sebelum ex-dividen dan ditahan sampai ex-dividen maka
anda akan MEMBAYAR sebesar USD 440.00 dari account CFD anda pada akhir jam
perdagangan tanggal 5 April.
Statement
Nasabah dapat mencetak laporan transaksi (statement) langsung dari trading platform.
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CFD saham yang dapat diperdagangkan dalam flatform
Untuk daftar terkini dari saham-saham CFD yang tersedia dapat dilihat didalam website Valbury
www.vaf.co.id . Harap dicatat bahwa daftar saham-saham yang dipilih oleh perusahaan dan
disetujui oleh ICDX. Karena kita menggunakan penyedia pihak ketiga anda mungkin
menemukan bahwa sistem memungkinkan anda untuk menambahkan instrumen lain untuk
perdagangan dalam sistem.VAF tidak akan bertanggung jawab jika transaksi anda diluar daftar
saham yang disetujui dan nasabah akan menanggung resiko transaksi mereka sendiri.
Phone support
Seluruh DQ, LO dan SO yang terjadi melalui fasilitas telepon support harus mematuhi aturan
sesuai peraturan transaksi melalui telepon dan dikenakan biaya yang relevan.
Seluruh transaksi yang terjadi melalui telepon support dikenakan biaya seperti yang tertera pada
tabel biaya dan tarif pendanaan yang dapat dilihat pada website kami www.vaf.co.id
Telepon support dapat juga membantu pembatalan LO/SO yang sudah ada.
Nomor telepon Helpdesk VAF yang dapat dihubungi : 021-3103040
PEMBERITAHUAN
Nasabah diharuskan untuk menyertakan keterangan atas nomor account pada saat melakukan
transfer dana. Untuk menghindari terjadinya likuidasi oleh system 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.
PT.Valbury Asia Futures (VAF) tidak bertanggung jawab atas LOGIN dan PASSWORD
nasabah yang disebabkan oleh kelalaian nasabah.

Telah dibaca dan dimengerti,

______________________
Nama Nasabah
:
Tanggal
:
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