
Manual Book 

Online Trading 

 PT Indo Capital Sekuritas 



 LOGIN 

Masukkan User Name dan Password pada kotak yang tersedia 

Klik tombol “OK” untuk masuk ke dalam aplikasi 

\ 

ACCOUNT 

Masukkan Pin pada kotak yang tersedia, Lalu tekan 

tombol “Login Trading”.  

Change Password dan PIN 

Menu ini untuk mengubah password atau PIN Jika 

ingin mengubah password, masukkan password lama, 

kemudian masukkan password baru pada kotak new 

password dan ulangi masukkan password baru pada 

kotak repeat new password, lalu tekan tombol 

Change Password, dan Password otomatis berubah 

menjadi password yang baru. 

Jika ingin mengubah PIN, masukkan PIN lama, 

kemudian masukkan PIN baru pada kotak new PIN 

dan ulangi masukkan PIN baru pada kotak repeat new 

PIN, lalu tekan tombol Change PIN, dan PIN otomatis 

berubah menjadi PIN yang baru. 



Portofolio 

Menu ini untuk melihat saham-saham dan jumlah uang yang dimiliki nasabah, serta melihat potensi 

keuntungan dan kerugiannya. 

Semua Kolom-kolom dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan susunan kolom yang diinginkan. Semua 

Menu yang memiliki kolom-kolom seperti ini dapat dipindah-pindah dengan cara click kolom yang 

mau dipindahkan dan drag 

Keterangan Portofolio 

Starting Balance Posisi di awal   (Cash RDN + Net AP) 

Cash in RDN Dana yang tersedia di RDI 

Net AP Ending Balance 

New Outstanding Balance Posisi saat ini (Starting Balance-Matched Buy+Matched Sell) 

Credit Limit Maksimum limit yang diberikan perusahaan 

Available Limit Credit Limit- New Outstanding Balance-Open Buy 

Funding Available Jumlah limit yang dimiliki nasabah untuk melakukan pembelian 

Withdrawal Jumlah dana yang ditarik oleh nasabah 

Total Asset jumlah seluruh asset nasabah (Total Market Value + New 

Outstanding Balance ) 

Open Buy Nilai transaksi beli yang belum match 

Matched Buy Value Net transaksi buy yang terjadi hari ini 

Open Sell Nilai transaksi jual yang belum match 

Matched Sell Value Net transaksi jual yang terjadi hari ini 

Current Ratio Nilai rasio (real-time) 

Code Kode saham yang dimiliki nasabah 

Avg Harga rata-rata saham yang dimiliki nasabah 

Last Harga saham saat ini 

Lots Jumlah saham yang dimiliki nasabah dalam satuan lot 

Shares Jumlah saham dalam satuan lembar 

Value Total nilai saham saat transaksi dilakukan (Harga saham saat 
transaksi x Jumlah saham dalam lembar) 

P/L Keuntungan atau Kerugian pada masing-masing saham 

P/L% Persentase Keuntungan atau Kerugian pada masing-masing saham 



Quote 

Running Trade 

Menu ini digunakan untuk melihat pergerakan semua transaksi saham secara realtime 

Time Waktu terjadinya transaksi 

Code Kode saham 

Price Harga saham perlembar 

Qty Jumlah saham (dalam Lot) yang ditransaksikan 

Chg Selisih harga antara harga Close (harga penutupan kemarin) dengan harga yang sedang 
terjadi transaksi 

(%) Persentase selisih harga antara harga Close (harga penutupan kemarin) dengan harga yang 
sedang terjadi transaksi 

Vol Total saham yang ditransaksikan pada harga tersebut (dalam lot) 

Buyer Kode perusahaan Sekuritas yang membeli saham 

Seller Kode perusahaan Sekuritas yang menjual saham 



Orderbook 

Order book untuk melihat harga saham, masukkan kode saham pada kotak Code lalu tekan Enter 

untuk melihat keterangan harga saham 

Current Harga saham saat ini perlembarnya 

Avg Harga rata-rata saham 

+/- Selisih harga antara harga Prev (harga penutupan kemarin) dengan harga yang sedang 

terjadi transaksi 

% Persentase selisih harga antara harga Close (harga penutupan kemarin) dengan harga 
yang sedang terjadi transaksi 

Last Harga transaksi terakhir 

High Harga tertinggi yang terjadi hari ini 

Open Harga pembukaan hari ini 

Low Harga terendah yang terjadi hari ini 

Prev Harga penutupan kemarin 

Val(B) Total nilai saham yang ditransaksikan dalam satuan Milyar 

Freq Berapa kali transaksi terjadi 

Vol (K) Total saham yang ditransaksikan pada harga tersebut (dalam lot) 

Last Vol Jumlah saham (dalam Lot) yang terakhir ditransaksikan 

B Lot Banyak saham (dalam Lot) yang antri untuk membeli saham pada harga tersebut 

Bid Harga saham perlembarnya yang diminta 

Offer Harga saham perlembarnya yang ditawarkan 

O Lot Banyak saham (dalam Lot) yang antri untuk menjual saham pada harga tersebut 



Gambar diatas menampilkan IHSG & nilai total perdagangan seluruh saham, yang terupdate tiap 

beberapa saat, keterangan dari kiri ke kanan : 

IDX Indeks Harga Saham Gabungan terakhir 

Open Harga Indeks pembukaan hari ini 

High Harga tertinggi Indeks yang terjadi hari ini 

Low Harga terendah Indeks yang terjadi hari ini 

Close Harga penutupan Indeks kemarin 

Freq Total frekuensi transaksi seluruh saham yang terjadi hari ini 

Vol Total volume transaksi seluruh saham yang terjadi hari ini 

Val(B) Total nilai transaksi seluruh saham yang terjadi hingga hari ini dalam satuan Milyar 

Up Jumlah saham - saham yang harganya naik 

Down Jumlah saham-saham yang harganya turun 

Unchg Jumlah saham-saham yang harganya tidak mengalami perubahan 

Untrade Jumlah saham yang tidak ada transaksi 

Orderbook (board) 

Perbedaan pada Orderbook(board) ini terdapat 

pilihan dimana saham-saham dapat dilihat 

berdasarkan board yg ada, yaitu regular, tunai 

dan negosiasi (untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar disamping) 



Personal Quote 

Menu ini untuk memantau pergerakan saham-saham tertentu yang ingin kita lihat dengan 

mengelompokkan sahammya.  



Idx Indices 

Menu ini untuk melihat indeks stock di Indonesia sesuai dengan masing-masing sektor perusahaan 



IDX Indices Stock 

Menu ini menunjukkan stok-stock berdasarkan sektor perusahaan 

IDX Stock Card 



IDX Stock Card untuk memantau pergerakan saham secara cepat, yang ditampilkan dengan informasi 

saham persektornya, sehingga memudahkan untuk mengetahui naik turun nya harga dalam satu layar 

saja. 

IDX Sector Card 

IDX Sector Card untuk memantau pergerakan keseluruhan sektor dalam satu layar 

IDX All Sector 

Menu ini menunjukkan informasi seluruh sektor di Indonesia 



IDX Sector Stock 

Menu ini menunjukkan stok-stok berdasarkan sector 

Advertising List 



        Currency 

       Regional Indices 



      Quick Order 

Quick Order adalah fasilitas yang simple yang 

digunakan untuk mempercepat dalam 

memasukkan order, baik itu buy, sell, amend 

maupun withdraw 

Matrix Order 

Menu Matrix Order untuk mengirimkan order sekaligus dalam waktu bersamaan. 



Buy 

Isi kode saham yang akan dibeli pada kolom Stock, dan harga saham pada kolom price, jumlah 

saham (lot) pada kolom Quantity, pilih Client lalu klik tombol SEND, maka akan muncul konfirmasi 

Jika sudah yakin benar dengan stock sahamnya, harga dan volume yang akan ditransaksikan tekan 

tombol YES, maka secara otomatis order akan dilakukan. 

Pada Menu BUY ini terdapat pilihan split method, untuk “Smart” split method ini berfungsi untuk 

mengirimkan order secara periodik dengan pola acak 



         Sell 

Isi kode saham yang akan dijual pada kolom Stock, dan harga saham pada kolom price, jumlah 

saham (lot) pada kolom Quantity, pilih Client lalu klik tombol SEND, maka akan muncul konfirmasi 

Jika sudah yakin benar dengan stock saham, volume dan harga yang akan ditransaksikan tekan 

tombol YES, maka secara otomatis order akan dilakukan. 

Amend & Withdraw 

Amend (A) : mengubah order yang sedang dipasang (status Open) 

Withdraw (W): membatalkan order yang sedang dipasang (status Open) Pada intinya amend atau 

withdraw dilakukan melalui order list, caranya dengan menekan tombol “A” untuk Amend dan 

tombol “W” untuk withdraw, yang terdapat disebelah kanan orderlist. 





Order List 

Untuk melihat Menu ini, maka nasabah harus mengisi PIN pada Login Trading 

Jika nasabah memiliki beberapa account, untuk melihatnya dapat dipilih berdasarkan account 

nasabah. 

Jika sudah dipilih, akan terlihat informasi order saham yang dilakukan nasabah pada hari itu. 

Jika mouse didekatkan akan muncul keterangan pada order list. Contoh pada gambar diatas, status 

nya itu memberi keterangan order direject. 

Trade List 

Menu ini untuk menyediakan informasi mengenai semua order yang statusnya matched/transaksi 

terjadi 



Historical Trade List 

Untuk melihat histori transaksi yang sudah terjadi/matched pada periode yang diinginkan. 

Pilih tanggal lalu tekan tombol “Load” 



Search Order 

Trade Summary 

Menu ini digunakan untuk mencari order, isi kolom sesuai dengan yang ingin dicari, setelah itu tekan 

tombol “Search” maka akan muncul halaman seperti dibawah yang berisi hasil pencariannya. 

Menu ini untuk melihat semua order yang telah terjadi (Matched) dan dikelompokkan perstock 

saham



Estimate Stock Balance 

Menu ini untuk melihat informasi stock saham yang dimiliki setiap account yang dipilih berdasarkan 

per stock saham 

Equity Ratio 

Menu ini merupakan informasi mengenai rasio margin yang dimiliki nasabah 

Nego Order List 

Menu ini menampilkan semua informasi mengenai Order-order yang dipasang pada pasar negosiasi 



         Advanced Order 

Advanced Order Buy 

Menu ini untuk mengatur orderyang akan kita pasang secara lebih detil dengan kriteria harga 

tertentu serta sampai tanggal yang diinginkan 

pilih Client , Isi kode saham yang akan dibeli pada kolom Stock, dan harga 

saham pada kolom price, jumlah saham (lot) pada kolom Quantity, Pilih 

tanggal sampai kapan order akan dipasang Pilih Kondisi harga yang 

diinginkan 

Last Price = Harga transaksi yang terjadi terakhir kali 

Bid Price = Harga saham perlembarnya yang diminta 

Ask Price = Harga saham perlembarnya yang ditawarkan 



Contoh berdasarkan gambar diatas, Apabila ingin membeli saham AALI dengan harga 19750 atau 

dibawahnya, maka kondisi yang akan dipilih yaitu : 

Bid Price Less(<) 19800 

lalu klik tombol “Advanced BUY” maka akan muncul konfirmasi 

Advanced Order Sell 

pilih Client , Isi kode saham yang akan dibeli pada kolom Stock, dan harga saham pada kolom price, 

jumlah saham (lot) pada kolom Quantity, 

Pilih tanggal sampai kapan order akan dipasang 

Pilih Kondisi harga yang diinginkan 

Last Price = Harga transaksi yang terjadi terakhir kali 

Bid Price = Harga saham perlembarnya yang diminta 

Ask Price = Harga saham perlembarnya yang ditawarkan 

lalu klik tombol “Advanced SELL” maka akan muncul konfirmasi 

Advanced Order List 



  Stock/Broker 

Pada menu ini, di setiap menu dapat diurutkan berasarkan berbagai kategori (Kode Broker, value 

(nilai), volume,dll) yang dapat diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil ataupun sebaliknya, 

dengan cara mengklik pada header field yang diinginkan, 

Stock Ranking 

Menu ini untuk melihat informasi transaksi saham-saham pada tanggal yang diinginkan 



Stock Summary 

Menu ini untuk melihat informasi saham per tiap stock yang ditransaksi oleh sekuritas mana dan 

berapa nilai serta volume sahamnya 

Stock Tracking 

Menu ini untuk memantau transaksi yang terjadi pada periode yang diinginkan berdasarkan per 

stock saham 



Broker Ranking 

Menu ini untuk melihat urutan ranking broker/sekuritas berdasarkan transaksi yang terjadi 

berdasarkan tanggal, bulan dan tahun yang dipilih. 

Broker Activity 

Menu ini untuk melihat aktivitas broker pada periode yang diiinginkan 



Broker Running 

Halaman ini untuk melihat transaksi saham secara real time per broker/sekuritas. 

Broker Stock 

Menu ini memberikan informasi mengenai stock-stock saham yang ditransaksikan per broker 



All Broker 

Halaman ini menampilkan daftar seluruh broker-broker yang terdaftar pada BEI (bursa Efek 

Indonesia) serta informasi transaksinya 

Counter Broker 

Menu ini menampilkan informasi mengenai broker lawan transaksi dari broker yang dipilih 

Foreign Activity 



Menu ini menampilkan informasi stock saham yang ditransaksikan oleh broker asing berdasarkan 

periode yang dipilih 

Historical Price 

Menu ini untuk mengetahui informasi historikal harga per stock saham 

Stock Trade Detail 

Menu ini memberikan informasi mendetil mengenai transaksi saham yang terjadi, dari broker mana 

yang membeli dan broker mana yang menjual serta volume dan harga saham yang ditransaksikan 

berdasarkan pada tanggal yang dipilih. 



Scanner 





       Chart 

      Masukkan kode saham yang ingin dilihat chart nya, lalu klik Get Char



       TOOLS 


	ManualBook_Part1
	ManualBook_Part2
	ManualBook_Part3
	ManualBook_Part4
	ManualBook_Part5
	ManualBook_Part6
	ManualBook_Part7
	ManualBook_Part8
	ManualBook_Part9
	ManualBook_Part10
	ManualBook_Part11
	ManualBook_Part12
	ManualBook_Part13
	ManualBook_Part14
	ManualBook_Part15
	ManualBook_Part16
	ManualBook_Part17
	ManualBook_Part18
	ManualBook_Part20
	ManualBook_Part21
	ManualBook_Part22
	ManualBook_Part23
	ManualBook_Part24
	ManualBook_Part25
	ManualBook_Part26
	ManualBook_Part27
	ManualBook_Part28
	ManualBook_Part29
	ManualBook_Part30
	ManualBook_Part31
	ManualBook_Part32
	ManualBook_Part33



