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1. LOGIN 

 

 Masukkan User Name dan Password pada kotak yang tersedia  

 Klik tombol “Login” untuk masuk ke dalam aplikasi 

 

 

2. MENU 

2.1. Menu Atas 

Ke menu Utama Tombol untuk Logout 



 
 

2.2. Menu Utama  

 
 

          
 

  



 
 
 
 

 
 

Klik Tombol Column untuk 
mengatur kolom yang akan 
ditampilkan pada layar 

Klik pada header untuk melakukan 
pengurutan (sort) data 



 
 

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

tiap beberapa saat, keterangan dari kiri ke kanan : 

 V : Total nilai transaksi seluruh saham yang terjadi hingga hari ini dalam satuan Milyar 

 H : Harga tertinggi Indeks yang terjadi hari ini 

 L: Harga terendah Indeks yang terjadi hari ini 

 F : Total frekuensi transaksi seluruh saham yang terjadi hari ini  

 O : Harga Indeks pembukaan hari ini 

 P : Harga penutupan Indeks kemarin 

 

3. Account 

3.1. Portfolio 

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

potensi keuntungan dan kerugiannya. 

 

Indeks Harga Saham 
Gabungan terakhir 

Kenaikan atau 
penurunan IHSG Persentase Kenaikan 

atau penurunan IHSG 



 
 

Keterangan Portofolio 

 Trading Limit : Jumlah total limit yang dimiliki nasabah untuk melakukan pembelian 

 Market Value : Total value (dalam rupiah) saham dari keseluruhan saham yang dimiliki 

nasabah pada account yg dipilih  

 Potential G/L : Keuntungan atau Kerugian yang dihitung dari keselururhan saham yang 

dimiliki  

 Nett Done : Net transaksi yang terjadi hari ini 

 Cash on T+3 : Jumlah cash yang jatuh tempo pada saat T+3 (Cash Balance + Net Done) 

Klik Untuk memilih 
account 



 Code : Kode saham yang dimiliki nasabah 

 Avg : Harga rata-rata saham yang dimiliki nasabah 

 Last : Harga saham saat ini 

 VLot: Jumlah saham yang dimiliki nasabah dalam satuan lot 

 

3.2.  Login Trading 

 Untuk Melihat informasi yang lengkap dan melakukan transaksi jual atau beli saham 

harus melakukan Login trading terlebih dahulu. 

 Masukkan Pin pada kotak yang tersedia, Lalu tekan tombol “Login Trading”.  

 
 

3.3. Change Password  

 Menu ini untuk mengubah password   



 Jika ingin mengubah password, masukkan password lama, kemudian masukkan 

password baru pada kotak new password dan ulangi masukkan password baru pada 

kotak confirm password, lalu tekan tombol Submit, dan Password otomatis berubah 

menjadi password yang baru. 

 

 
 

 

 

 

 



3.3 Change PIN 

 Menu ini untuk mengubah PIN login trading   

 Jika ingin mengubah PIN, masukkan PIN lama, kemudian masukkan PIN baru pada 

kotak new PIN dan ulangi masukkan PIN baru pada kotak confirm PIN, lalu tekan 

tombol Submit, dan PIN otomatis berubah menjadi PIN yang baru. 

 

 
 



4. Market Info 

4.1. Live Trade 

 
Menu ini digunakan untuk melihat pergerakan semua transaksi saham secara realtime 

 Time : Waktu terjadinya transaksi 

 Code : Kode saham 

 Price : Harga saham perlembar 

 Vol : Jumlah saham (dalam Lot) yang ditransaksikan 

 Chg : Selisih harga antara harga Close (harga penutupan kemarin) dengan harga yang 

sedang terjadi transaksi 

 B : Kode perusahaan Sekuritas yang membeli saham 

 S : Kode perusahaan Sekuritas yang menjual saham 



4.2. Complete Book 

 
 

 Klik kolom saham yang akan dipilih sehingga akan keluar layar untuk mencari kode saham. 

 Menu ini untuk mengetahui informasi dan chart secara detil saham yang dipilih  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Personal Quote 

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

mengelompokkan sahammya. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4. Indices 

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

perusahaan 

 
 

4.5. Broker Ranking 

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

 
 



4.6. Derivatif Book 

 Layar Derivatif ini menampilkan informasi yang lengkap mengenai bursa saham 

berjangka 

 
 

 



5. Summary 

5.1. Stock Summary 

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

mana dan berapa nilai serta volume sahamnya 

 
 



5.2. Stock Ranking 

Menu ini untuk melihat informasi urutan ranking saham berdasarkan transaksi yang 

terjadi dari yang terbesar hingga yang tidak ada transaksi sama sekali  

 



5.3. Broker Ranking 

Menu ini untuk melihat informasi urutan ranking broker atau sekuritas berdasarkan 

transaksi yang terjadi 

 
 

 

 

 

 

5.4. Broker Activity 

Menu ini untuk melihat aktivitas transaksi saham yang dilakukan pada broker yang dipilih 



 

 
 

 

 

 

5.5. Foreign Activity 

Menu ini menampilkan informasi stock saham yang ditransaksikan oleh broker asing 



 
 
 

5.6. Historical Price 

Menu ini untuk mengetahui informasi historikal harga per stock saham 



 
 

 

6. Scanner 

Menu ini untuk memberikan data saham yang memenuhi pada masing-masing kriteria 
teknikal analisis 



6.1. Breaking High & Low Price 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. Golden & Death Cross 
 

Klik untuk pilihan analisis berdasarkan 
harga Last, Harga Open, Harga High Atau 
harga Low. 
 
 
 
Pilihan Kriteria Moving Average yang 
terdiri dari 5 , 10 , 20 dan 60 
 
 
 
 
Pilihan antara Break High atau Break 
Low 



 



6.3. Sharply Rise by Volume 

 



6.4. Gap Going Up & Down 

 



6.5. Price Above & Below

 
 



6.6. Disparity 

 



6.7. Open at High & Low 

 



6.8. Ichimoku 

 



7. Chart 

Menu ini digunakan untuk melihat pergerakan saham yang digambarkan melalui grafik. 
 

 
 

8. Orders 

8.1. Buy 
 Pilih Account dan Kode Saham 
 Isi Harga beli dan jumlah saham yang akan dibeli 
 Setelah terisi semua Tekan tombol Execute, dan muncul konfirmasi 

Kik kolom untuk mencari 
kode saham yang akan dilihat 
chartnya. 



 
 

 
 



8.2. Sell  
 Pilih Account dan Kode Saham 
 Isi Harga Jual dan jumlah saham yang akan dijual 
 Setelah terisi semua Tekan tombol Execute, dan muncul konfirmasi 

 

 
 



8.3. 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. 

 

 



8.4. Trade List 
Menu ini untuk menyediakan informasi mengenai semua order yang statusnya 

matched/transaksi terjadi 

 

 


