Risk Disclaimer
Harap diperhatikan risiko dan kemungkinan kerugian yang dapat muncul dari penggunaan buku
panduan ini. Pengarang dan penerbit panduan ini tidak bertanggung jawab atas segala aksi yang
mungkin Anda lakukan dan menyebabkan kerugian.
Semua informasi yang terdapat pada buku panduan dan website asiatradefx.com hanya
bertujuan untuk tujuan edukasi dan bukan sebagai arahan finansial atau financial advice. Setiap
pernyataan tentang profit atau keuntungan dalam buku ini tidak memiliki garansi. Anda
bertanggung jawab penuh terhadap setiap aksi atau perbuatan dalam transaksi perdagangan
yang menyebabkan keuntungan maupun kerugian.
Trading forex dengan margin memiliki risiko tinggi dan tidak cocok untuk semua orang.
Leverage yang tinggi dapat meningkatkan risiko Anda. Sebelum memutuskan untuk melakukan
trading forex, Anda harus mengetahui tujuan berinvestasi, memiliki pengalaman yang cukup,
serta dapat mengelola sisi psikologis anda. Pahamilah resiko sepenuhnya, baca risk warning
untuk selengkapnya.

PT. Asia Trade Point Futures merupakan perusahaan perdagangan investasi berjangka yang
memberikan nilai lebih berupa pendidikan terbaik serta menggunakan teknologi yang handal. Kami
berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perdagangan
online dengan selisih jual-beli (spread) yang rendah serta komisi terendah. Benefit yang akan Anda peroleh
dengan trading bersama PT. Asia Trade Point Futures:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kemudahan dalam trading dengan teknologi perdagangan yang diadopsi dari salah satu perusahaan
forex ternama di Amerika Serikat.
Trading dengan berbagai produk dengan spread dan margin yang kompetitif serta fleksibel.
Akses tak terbatas ke seluruh materi edukasi kami, mulai dari tingkat pemula hingga profesional
Pelatihan bersama para instruktur handal di ruang kelas PT. Asia Trade Point Futures.
Update berita terbaru seputar trading melalui email
Forum trading khusus untuk memastikan Anda selalu update dengan teknologi terbaru.
Kegiatan trading dan investasi berjangka yang lebih mudah.

PT. Asia Trade Point Futures adalah perusahaan Pialang Berjangka Resmi/Legal di Indonesia yang
terpercaya dan terbaik.
Visi :
-

Asia Trade Point Futures berkomitmen untuk selalu memberikan jasa pelayanan terbaik di sektor
finansial, sesuai dengan standar internasional. Kami memiliki cita-cita untuk membangun
fundamental investasi jangka panjang kepada seluruh nasabah.

Misi :
-

Membangun kepercayaan masyarakat dan nasabah melalui pelaksanaan transaksi di pasar
finansial secara aman dan transparan.
Berusaha untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dengan ramah dan
profesional.

Mengapa PT. Asia Trade Point
Teknologi Terkini
1. Award winning MT4 trading platform, trading otomatis, transaksi dari grafik menggunakan tools
dan sistem analisis lengkap dengan harga dan saldo real time.
2. News update langsung di inbox Anda melalui newsletter khusus bagi trader PT. Asia Trade Point
Futures.
3. Seminar dan workshop bebas biaya dengan pembicara baik dari Indonesia maupun internasional.

Kemudahan Ekstra
1. Penarikan Dana yang dilakukan setiap hari sebelum pukul 12.00 WIB akan diterima pada hari
yang sama. Permintaan penarikan dana lewat dari pukul 12.00 WIB akan diterima pada
keesokan harinya (H+1).
2. Konsultan keuangan yang berpengalaman dan berdedikasi.
3. Trading Lounge di kantor pusat PT. Asia Trade Point Futures. Nikmati kemudahan online
trading dengan butler service di Trading Lounge kami.

Keamanan Transaksi
1. Dana Nasabah disimpan pada akun terpisah (Segregated Account*) milik perusahaan dan
terdaftar di BAPPEBTI sebagai lembaga pengawas yang berada dalam naungan Kementerian
Perdagangan Republik Indonesia.
2. PT. Asia Trade Point Futures merupakan anggota dari 2 bursa resmi (BBJ dan BKDI) dan 2
Lembaga Kliring Penjamin Dana Nasabah (KBI dan ICH).

*Definisi Segregated Account: Rekening terpisah dari Perusahaan Pialang yang menampung dana nasabah sehingga
jika pialang mengalami insolvency/masalah, dana nasabah dapat diamankan karena dipisahkan antara dana
operasional perusahaan dengan dana investasi nasabah.

Legalitas PT. Asia Trade Point Futures
BAPPEBTI
BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi Indonesia) adalah suatu badan
pemerintah yang mengatur segala perdagangan jual beli komoditi dengan penyerahan ‘kemudian’
berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka.
Segala sesuatu yang berkaitan dengan perdagangan berjangka diatur oleh Undang-Undang Republik
Indonesia pasal 1 Undang-Undang No. 32 tahun 1997 dikarenakan perdagangan berjangka merupakan
kegiatan bisnis yang kompleks dengan pengelolaan dana masyarakat (margin) sehingga perlu dilindungi
dari praktek perdagangan yang merugikan, serta memberikan kepastian hukum yang mampu memberikan
kepastian usaha bagi para pihak yang terlibat.
Tugas dan fungsi BAPPEBTI adalah melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan
perdagangan berjangka, antara lain:
1. Memberikan perizinan dan persetujuan kepada pengelola maupun perdagangan berjangka komoditi
(PBK).
2. Melakukan pemeriksaan dan penyidikan.
3. Memberikan persetujuan terhadap kontrak berjangka sebagai dasar jual beli.

Bursa Berjangka Jakarta
Fungsi utama BBJ adalah menyediakan fasilitas bagi anggota untuk bertemu dan bertransaksi Kontrak
Berjangka. Harga ditentukan dengan metode elektronik melalui interaksi antara permintaan dan
penawaran dalam sistem perdagangan. Berikut detail tentang BBJ:
• Didirikan pada tanggal 21 November 2000
Menyediakan fasilitas bagi anggota untuk bertemu dan bertransaksi Kontrak Berjangka atau pasar
tempat pertemuan antara penjual dan pembeli semua jenis perdagangan berjangka di Indonesia.
• Memiliki peran yang sama dengan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dalam dunia saham. Hanya saja BBJ
merupakan ‘floor’ untuk setiap perdagangan produk-produk berjangka seperti indeks, komoditi, dan
forex.

PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
PT Kliring Berjangka Indonesia atau disingkat dengan KBI merupakan salah satu otoritas pada Industri
Berjangka dan Derivatif di Indonesia yang saat ini dimiliki secara penuh oleh Pemerintah.
Pada tanggal 4 September 2001 melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi (BAPPEBTI) No.128/IX/2001, KBI memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Kliring Berjangka.
Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, KBI dapat menjalankan fungsi utamanya yaitu kliring, penjaminan,
dan penyelesaian atas seluruh transaksi kontrak berjangka dan derivatif di bursa/ luar bursa yang
didaftarkan oleh masing-masing anggota kliring.

Pada saat ini, KBI melakukan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi yang terjadi di Bursa Berjangka
Jakarta (BBJ) serta transaksi-transaksi yang terjadi di luar bursa yang dilakukan oleh anggota-anggotanya.
Selain ini, KBI dapat juga mendukung keberadaan bursa atau institusi lainnya atas transkasi berjangka
dan/atau derivatif selama bursa atau institusi tersebut telah mendapatkan izin operasional dari BAPPEBTI

PORTFOLIO
PT. Asia Trade Point Futures
Forex Online Trading
&
Gold Online Trading

Apa yang Dimaksud dengan Forex Trading?
Foreign Exchange (Forex) atau valuta asing merupakan pertukaran nilai mata uang antara suatu negara
dengan negara lain. Transaksi forex mengacu pada selisih nilai tukar antara dua mata uang yang
diperjualbelikan. Selisih tersebut bersifat dinamis karena terus berfluktuasi dari waktu ke waktu sehingga
menjadi awal terciptanya transaksi forex.
Produk foreign exchange (FOREX) telah diakui sebagai aset investasi paling liquid dan menguntungkan di
seluruh dunia. Transaksi yang dilakukan mengacu pada perubahan nilai tukar beberapa mata uang
terhadap mata uang utama dunia lainnya, seperti Dollar Amerika Serikat (USD), Yen Jepang (JPY), Euro
(EUR), Poundsterling (GBP) dan lain-lain.
Forex trading adalah aktivitas membeli satu mata uang dan secara otomatis menjual mata uang lainnya
dalam waktu bersamaan.
Tabel di bawah ini memperlihatkan beberapa mata uang utama dunia yang umumnya diperdagangkan di
pasar uang internasional. Simbol setiap mata uang selalu disingkat menjadi tiga huruf, misalnya IDR untuk
Rupiah Indonesia, USD untuk Dollar Amerika Serikat dan seterusnya.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Simbol
USD
EUR
JPY
GBP
CHF
CAD
AUD
NZD

Negara
Amerika Serikat
Euro Zone Members
Jepang
Inggris Raya
Swiss
Canada
Australia
Selandia Baru

Mata Uang
Dollar
Euro
Yen
Pound
Franc
Dollar
Dollar
Dollar

Sebutan
Greenback
Fibers
Yen
Cable
Swissy
Loonie
Aussie
Kiwi

Ukuran Pasar dan Likuiditas
Pasar forex merupakan suatu pasar Over-the-Counter (OTC) atau “Interbank”, disebut demikian
karena seluruh pasar forex dijalankan secara terus menerus selama 24 jam via elektronik dalam jaringan
bank. Tidak seperti pasar keuangan lainnya, pasar spot forex tidak memiliki lokasi fisik atau pertukaran
pusat. Hal ini menguntungkan bagi para pemain forex karena perdagangan dapat dilakukan kapanpun dan
di mana saja. Hal ini menyebabkan pasar Forex dikenal sebagai pasar keuangan terbesar dan paling populer
di dunia, diperdagangkan secara luas baik oleh individu maupun organisasi.
Dari seluruh mata uang yang ada, Dollar Amerika Serikat merupakan mata uang yang paling banyak
diperdagangkan, sebanyak 84,9% dari seluruh transaksi. Posisi kedua ditempati oleh Euro sebanyak 39,1%
dan ketiga adalah Yen sebanyak 19%.
Terdapat beberapa alasan yang membuat Dollar Amerika Serikat (USD) diakui sebagai mata uang sentral
di pasar forex:
1. Nilai perekonomian negara Amerika Serikat merupakan yang terbesar di dunia
2. Posisi USD sebagai cadangan aset utama di seluruh dunia karena USD merupakan mata uang paling
likuid dan paling aktif diperdagangkan oleh investor internasional
3. Kondisi politik Amerika Serikat yang cenderung stabil
4. Reputasi Amerika Serikat sebagai negara super power
USD telah ditetapkan sebagai satuan ukur dalam transaksi keuangan dan komoditi dunia.
Sebagai contoh, transaksi minyak mentah dan emas denominasinya menggunakan satuan USD. Hal ini
berarti setiap investor, pelaku bisnis, maupun pemerintah negara yang ingin bertransaksi di pasar komoditi
harus membayar dengan mata uang USD. Apabila tidak memiliki aset USD, maka diharuskan menukar mata
uang negaranya ke dalam bentuk USD.

Memahami Forex Trading
Forex Quotes
Dalam bursa Forex (mata uang), Anda akan melihat semua mata uang dicantumkan dalam daftar secara
berpasangan. Terdapat lebih banyak pilihan di dalam bursa Forex apabila dibandingkan dengan bursa
lainnya. Sebagai contoh, Anda mungkin memiliki posisi bullish terhadap Euro tentunya Anda akan berminat
membeli Euro. Di bursa Forex, Anda dapat memilih mata uang yang anda kehendaki dalam membeli Euro
tersebut. Anda dapat membelinya dengan USD, JPY, AUD sesuai dengan pilihan Anda.
Sebagai contoh, jika Anda memilih untuk membeli Euro menggunakan USD, maka pasangan mata uang
akan ditampilkan sebagai berikut:

EUR / USD
Mata uang pertama yang tercantum di daftar tersebut disebut sebagai “base currency” dan mata uang
kedua merupakan “counter currency”.
Maka, untuk pasangan EUR/USD tersebut:

Euro ⇒ Base currency
US Dollar ⇒ Counter currency.
Apabila pasangan tersebut diperdagangkan dengan harga 1.3000, maka penawaran tersebut
menyebutkan seberapa besar counter currency yang harus dikeluarkan untuk membeli satu unit base
currency. Dengan demikian, biaya untuk membeli satu Euro adalah USD 1.30.
Hal penting yang harus diingat pada saat mengambil suatu posisi adalah keterkaitannya dengan base
currency. Sebagai contoh adalah:
 Apabila Anda membeli satu pasangan, berarti Anda membeli base currency.
 Apabila Anda menjual satu pasangan, itu berarti Anda menjual base currency.
Pada counter currency, hal ini berlaku sebaliknya! Jadi apabila Anda membeli EUR/USD, berarti Anda
membeli Euro dan menjual US Dollar.
Apakah hal tersebut membingungkan? Anda dapat melihatnya secara sederhana:

“Beli apabila Anda berharap kursnya naik dan Jual apabila Anda merasa bahwa kursnya akan
turun!” Cukup Sederhana bukan?
Penawaran dapat dilihat dari dua sisi dalam bursa Forex. Pada platform PT. Asia Trade Point Futures,
Anda akan melihat harga Buy (Beli) dan harga Sell (Jual). Kedua harga tersebut masing-masing juga
disebut sebagai “Ask” dan “Bid”.

-

Harga Buy (Ask) adalah jumlah kurs yang dapat Anda gunakan untuk membeli pasangan tersebut
Harga Sell (Bid) adalah kurs yang dapat Anda gunakan untuk menjual pasangan tersebut.
Swap adalah bunga yang akan dikenakan atau diberikan kepada Anda jika Anda memiliki posisi
yang menginap.
Spread adalah angka perbedaan antara harga Buy (Ask) dan harga Sell (Bid). Spread ditentukan
oleh penyedia harga dan likuiditas di pasar pada saat yang bersangkutan.

Ada 3 jenis Pasangan Mata Uang (Pair):
- Direct Rates
Pair dengan USD sebagai counter currency (USD terletak di belakang), contoh: GBP/USD,
EUR/USD, AUD/USD, dan NZD/USD
- Indirect Rates
Pair dengan USD sebagai base currency (USD terletak di depan), contoh: USD/JPY, USD/CHF,
dan USD/CAD
- Cross Rates
Pair yang tidak mengandung USD, contoh: GBP/JPY, EUR/JPY, AUD/JPY, EUR/GBP, dan GBP/CHF

Rumus Perhitungan Forex
- Direct Currencies:
= (Harga Jual-Harga Beli) x Contract Size x Jumlah lot x Fix rate

- Indirect Currencies:
= (Harga Jual-Harga Beli) x Contract Size x Jumlah lot x Fix rate
Harga Penutupan

- Cross Rates ;
= {[(Harga Jual – Harga Beli) x Rate Base Currency Saat Ini] / Rate Pair Saat Ini} x Contract Size x
Jumlah Lot x Fix Rate

Rumus Perhitungan Swap
- Direct Currencies:
= (100.000 x Jumlah Lot x Jumlah Hari) X Suku Bunga
360 Hari

- Indirect Currencies
= (Harga penutupan X 100.000 X Jumlah lot X Jumlah hari) X Suku Bunga
360 Hari
*Fix Rate= Rp 10.000,- dan Rp 12.000,-

Contoh Transaksi Forex Trading
Nasabah membeli Euro sejumlah 1 lot dengan harga

Skenario profit
Liquid (Jual) di harga 1.4100
Profit = (Harga Jual - Harga Beli) x Satuan Kontrak x Jumlah Lot
= (1.4100 – 1.4000) x 100,000 x 1 lot
= $ 1,000
Skenario Loss
Liquid (Jual) di harga 1.3900
Loss = (Harga Jual - Harga Beli) x Satuan Kontrak x Jumlah Lot
= (1.3900 – 1.4000) x 100,000 x 1 lot
= – $ 1,000

Rollover Pada Forex Trading
Pembahasaan kali ini adalah mengenai Rollover, dimulai dari konsep, cara perhitungan, hingga bagaimana
memanfaatkannya. Banyak trader sukses menjadikannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam
strategi trading mereka.
Rollover adalah bunga yang dibayarkan atau diperoleh untuk mempertahankan suatu posisi selama satu
malam. Suku bunga target yang terkait dengan setiap mata uang/ rollover forex rates (yang pada umumnya
ditetapkan oleh Bank Sentral dari mata uang yang bersangkutan). Berikut contohnya:

Ketika melakukan trading forex, hari aktual yang digunakan adalah 2 hari ke depan. Contoh: untuk trading pada
hari Kamis, maka hari aktualnya adalah Senin (bunga dihitung 1 hari). Trading pada hari Jumat maka hari
aktualnya adalah Selasa (bunga dihitung 1 hari), dan seterusnya. Sedangkan khusus untuk hari Rabu, hari
aktualnya adalah 3 hari, yaitu Jumat, Sabtu, dan Minggu (bunga dihitung 3 hari). Meskipun hari Sabtu dan Minggu
pasar forex tutup, bunga dihitung sebanyak 3 hari sebagai kompensasi libur trading.

Apakah yang dimaksud dengan Gold Trading?
Apa Itu Komoditas?
Komoditas adalah benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat
disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu, dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis
yang sama, yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka. Secara lebih umum,
komoditas adalah suatu produk yang diperdagangkan, termasuk valuta asing, instrumen keuangan,
dan indeks.
Komoditas lebih mudah dipahami karena banyak bergantung pada kondisi fundamental permintaan dan
penawaran. Volatilitas harga komoditas lebih kecil dibandingkan saham dan obligasi sehingga menyediakan
pilihan diversifikasi portofolio yang efisien untuk pelaku pasar. Apa yang membuat komoditas lebih
menarik dan lebih berisiko dalam transaksi dibandingkan saham adalah jumlah leverage atau daya ungkit.
Pada kenyataannya, risiko transaksi di pasar komoditas kemungkinan tidak akan lebih dari resiko yang Anda
tentukan.

Gold Trading
Produk emas berdasarkan pasar fisik Loco London yang diperdagangkan dengan sistem perdagangan
alternatif (SPA). Emas dalam gold trading biasa diperjualbelikan dengan ukuran kontrak 100 troy ounce
atau 3.110,35 gram (3,1 kg) dan tidak membutuhkan penyerahan fisik.
Keunggulan Gold Trading di PT. Asia
Trade Point Futures:
- Tidak ada biaya transportasi dan penyimpanan
- Kontrak standar 100 troy ounce
- Spread sangat rendah dengan likuiditas tinggi
- Kecepatan pelaksanaan transaksi dalam hitungan detik.
- Short selling pada market bearish buka 24 jam pada hari kerja
- Margin yang sangat rendah sehingga ROI dapat meningkat secara signifikan
- Dilakukan secara online dengan platform ATPF Trader.
Rumus Perhitungan Gold trading (XAU/USD)
= Harga Jual – Harga Beli X Contract Size X Jumlah Lot X Fix Rate
Rumus Penghitungan Swap XAU/USD
= Suku Bunga X Harga Penutupan X Contract Size X Fix Rate
365 Hari

Jam Kerja Forex Trading dan Gold Trading
Mengingat bahwa perdagangan mata uang bersifat global, bursa dibuka sepanjang hari selama 24 jam
dalam sehari. Trader perlu mengetahui waktu aktif bursa-bursa utama dan bagaimana proses transaksi
dapat dilaksanakan dalam kegiatan trading mereka.
Mata uang biasanya akan sangat aktif pada waktu buka bursa yang berkaitan dengan mata uang tersebut.
Misalnya, GBP dan pasangan-pasangannya, meskipun selalu aktif dan dapat diperdagangkan 24 jam setiap
hari, namun cenderung paling aktif dan diperdagangkan secara luas pada saat bursa London buka.
Sementara itu, JPY dan pasangan-pasangannya akan diperdagangkan secara lebih luas sepanjang jam
kerja di Tokyo.
Jam kerja untuk bursa-bursa forex utama adalah sebagai berikut:

Informasi di atas dapat digunakan dengan berbagai cara. Semakin banyak perdagangan yang dilaksanakan
dalam jangka waktu tertentu (di mana semua hal dalam keadaan setara), maka spread Penawaran/
Permintaan (Bid/Ask) akan semakin sempit. Likuiditas yang lebih besar menghasilkan spread yang lebih
sempit.
Selain itu, dapat dilihat bahwa antara jam 19.00 sampai 23.00 WIB, dua bursa terbesar (London dan New
York) akan mengalami tumpang tindih selama sekitar 4 jam. Waktu tersebut merupakan slot waktu
perdagangan yang penting bagi banyak trader, karena sering kali lebih banyak peluang perdagangan yang
muncul. Ingat bahwa setiap hari perdagangan akan berbeda dengan hari-hari lainnya dan tidak ada jaminan
bahwa kerangka waktu tersebut akan menghasilkan perdagangan yang luar biasa secara reguler.
Meskipun terdapat tumpang tindih antara jam perdagangan di bursa Tokyo dan Sydney, hal tersebut tidak
sesignifikan seperti tumpang tindih antara jam perdagangan di London dan New York karena volume
perdagangan yang lebih rendah.

Perdagangan Pada Akhir Pekan
Meskipun bursa forex secara khusus tidak pernah tutup, hampir semua bank dan entity perdagangan
utama tutup selama akhir pekan. Volume sepanjang akhir pekan begitu kecil sehingga cenderung tidak
menawarkan banyak peluang perdagangan bagi trader. Walau beberapa kegiatan dapat terjadi
bergantung pada berita-berita yang kadang timbul sepanjang akhir pekan, namun biasanya pergerakan
pada pasangan-pasangan mata uang tidak terlalu besar. Likuiditas perdagangan juga sangat tipis
sehingga pelaksanaan perdagangan menjadi sulit dan begitu luas. Oleh karena itu, PT. Asia Trade Point
Futures Trading Station tutup pada saat penutupan market Amerika dan buka kembali pada hari Senin
jam 5.00 pagi WIB.
Biasanya ada beberapa trader yang menjaga posisi mereka tetap terbuka sepanjang akhir pekan sementara
ada juga yang menutup semua posisi terbuka (melakukan likuiditas) sebelum pasar Amerika ditutup.

Konsep perdagangan Forex dan Gold
Apa yang dimaksud dengan Pip?
“PIP” adalah kependekan dari Percentage In Point. Dalam dunia Forex, PIP dianggap sebagai suatu “titik”
untuk menghitung keuntungan dan kerugian. Dalam sebuah rekening standar (US$ 100,000), setiap pip
memiliki nilai yang setara dengan satu unit mata uang yang digunakan sebagai denominasi rekening Anda.
Apabila denominasi rekening Anda adalah USD, setiap pip (tergantung pada mata uang pasangannya)
memiliki nilai $10. Contohnya untuk pasangan mata uang EUR/USD senilai 1,3165/1,3168 seperti pada
gambar di bawah, maka selisihnya adalah 3 pip yang senilai dengan $30.

Konsep Leverage dan Margin
Leverage dan margin adalah konsep yang sangat penting untuk dimengerti karena dapat menjadi
boomerang apabila tidak digunakan dengan baik. Namun, apabila leverage diterapkan dengan baik,
keuntungan dari trading Anda dapat meningkat pesat.
Leverage dan margin mengacu pada konsep yang sama, namun dari sudut yang sedikit berbeda. Ketika
trader membuka suatu posisi, mereka diwajibkan untuk memasukkan uang pecahan dari nilai posisi
tersebut. Dalam hal ini, trader tersebut dinyatakan sebagai leveraged. Jumlah yang diwajibkan untuk
dimasukkan disebut sebagai margin requirement.
Margin requirement sering disebut sebagai dana jaminan yang dikenakan untuk melakukan suatu
transaksi. Trader akan mendapatkan kembali seluruh jumlah margin yang mereka gunakan ketika mereka
menutup posisi, kecuali apabila terjadi margin call. Margin requirement merupakan persyaratan untuk
melakukan perdagangan, bukan biaya perdagangan.
Keunggulan dari bursa forex adalah memiliki persyaratan margin yang paling rendah untuk setiap
instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan. Berarti daya beli dari rekening Anda jauh lebih tinggi dari
daya beli rekening perdagangan equity lainnya, misalnya dibandingkan dengan rekening perdagangan
obligasi pada ukuran yang sama.

Berikut contoh tentang konsep leverage dan margin.
Seorang trader membuka suatu posisi sebesar 1 lot dalam pasangan USD/JPY. Trader tersebut tidak harus
memasukkan jumlah sebesar $100.000. Dana yang harus dimasukkan hanyalah $1.000.
Sebelum penjelasan lebih lanjut, terdapat satu hal penting yang perlu diperhatikan: margin
requirement bukanlah suatu jumlah maksimum dari kerugian pada suatu posisi. Jumlah kerugian atau
keuntungan Anda tergantung dari posisi di mana Anda melakukan “closing position” dan bukan
ditentukan dari margin requirement.
Contoh: Bila Anda memperdagangkan 1 lot kontrak USD/JPY senilai $100.000, margin requirementnya adalah $1.000.

Perlu diingat bahwa leverage bekerja seperti sebuah pedang bermata ganda: meskipun leverage yang
tinggi dapat memperbesar keuntungan ketika suatu posisi bergerak sesuai dengan arah trading Anda,
namun juga akan memperbesar kerugian apabila posisi tersebut bergerak berbalik arah.
Penting bagi Anda untuk tidak melakukan over leverage terhadap rekening Anda. Pahamilah manajemen
resiko dan jangan membuka posisi yang terlalu banyak untuk meminimalkan kerugian.
Besar kecilnya posisi yang diambil tergantung dari cara trading masing-masing trader. Trader jangka
pendek pada umumnya merasa nyaman dengan menggunakan leverage yang lebih banyak karena mereka
tahu bahwa posisi tersebut tidak akan terbuka dalam jangka waktu yang terlalu lama. Trader jangka
panjang akan memilih untuk menggunakan leverage yang lebih sedikit sehingga mereka tidak akan
dirugikan oleh fluktuasi-fluktuasi ringan.
PT. Asia Trade Point Futures menjamin bahwa tidak akan ada account yang masuk ke daerah minus. Apabila
pasar bergerak dengan sangat cepat (volatile ke arah yang salah sehingga berakibat equity menjadi negatif), maka
PT. Asia Trade Point Futures akan melakukan penyesuaian terhadap rekening tersebut agar kembali menjadi
nol secara otomatis. Tidak ada klien PT. Asia Trade Point Futures yang akan mengalami kerugian lebih besar dari
apa yang telah mereka setorkan ke account mereka.

