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INFORMASI LEGAL

Tradomart SV Ltd. adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Saint Vincent
dan Grenadines dengan Nomor Registrasi  23071 IBC 2015 yang berkantor  pusat  di
Shamrock Lodge, Murray Road, Kingston St. Vincent & the Grenadines, dan memberikan
investasi dan Layanan tambahan (selanjutnya disebut “Perusahaan”) kepada Kliennya
melalui  Platform  Trading.  Untuk  informasi  lebih  lanjut,  silahkan  kunjungi

www.forexmart.com.

PENDAHULUAN

Perusahaan menetapkan Kebijakan ini  untuk mengambil  semua langkah yang wajar
untuk mendapatkan hasil terbaik bagi Klien, baik saat mengeksekusi order Klien atau
menerima  dan  mengirimkan  order  untuk  dieksekusi  sehubungan  dengan  instrumen
keuangan,  atau  menempatkan  order  dengan  entitas  lain  untuk  eksekusi  yang
menghasilkan dari keputusan Perusahaan untuk menangani instrumen keuangan atas
nama Klien.
Perusahaan telah menetapkan Kebijakan Eksekusi Order (selanjutnya disebut sebagai
“Kebijakan”).
Perusahaan  di  sini  memberikan  ringkasan  Kebijakan  yang  dipertahankannya  untuk
menetapkan  gambaran  umum  tentang  bagaimana  Perusahaan  akan  mendapatkan
eksekusi terbaik untuk Kliennya dan untuk memberikan informasi yang sesuai kepada
Klien tentang Kebijakan.

LINGKUP KEBIJAKAN

http://www.forexmart.com/


3.1. Kebijakan ini berlaku untuk semua direktur dan karyawan Perusahaan, serta setiap
orang yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan Perusahaan (selanjutnya
disebut 'orang terkait') dan mengacu pada semua interaksi dengan semua Klien.



3.2. Kebijakan  merupakan  bagian  dari  Syarat  dan  Ketentuan  Perusahaan
(selanjutnya disebut Perjanjian). Oleh karena itu, dengan mengadakan Perjanjian
dengan  Perusahaan,  Klien  juga  menyetujui  Kebijakan  yang  berkaitan  dengan
instrumen keuangan yang disediakan oleh Perusahaan, spesifikasi kontrak yang
tersedia secara online di  www.forexmart.com     (di  sini disebut sebagai “Instrumen
Keuangan”).
3.3. Kebijakan  ini  berlaku  saat  melakukan  transaksi  dengan  Klien  untuk
Instrumen  Keuangan  yang  disediakan  oleh  Perusahaan.  Instrumen  Keuangan
yang disediakan oleh Perusahaan adalah Kontrak untuk Perbedaan; diserahkan
pada kebijaksanaan Perusahaan untuk memutuskan jenis Instrumen Keuangan
mana yang akan disediakan dan akan merilis harga agar dapat diperdagangkan.
Perusahaan,  melalui  Platform  Trading,  memberi  Klien  harga  streaming  siaran
langsung,  'Kuotasi',  bersama  dengan  perincian  volume  yang  tersedia
('kedalaman  pasar')  seperti  yang  diterima  dari  penyedia  likuiditas  pihak
ketiganya. Perusahaan selalu menjadi Counterparty (atau prinsipal) untuk setiap
trading; oleh karena itu, jika Klien memutuskan untuk membuka posisi  dalam
Instrumen Keuangan dengan Perusahaan,  maka posisi  terbuka tersebut  dapat
ditutup oleh Perusahaan.
3.4 Jika Perusahaan mengklasifikasikan Klien sebagai Counterparty yang memenuhi
ketentuan, maka Kebijakan ini tidak akan berlaku untuk masing-masing Klien.

DEFINISI JENIS ORDER

Ada berbagai jenis order sebagai berikut::

● Buy Stop: order untuk membeli pada harga tertentu ('the stop price') yang
lebih tinggi dari harga pasar saat ini;

● Sell Stop: order  untuk menjual  pada harga tertentu ('the stop price')  yang
lebih rendah dari harga pasar saat ini;

● Buy Limit: order untuk membeli pada harga tertentu ('the limit price') yang
lebih rendah dari harga pasar saat ini;

● Sell  Limit:  order untuk menjual  pada harga tertentu ('the limit  price')  yang
lebih tinggi dari harga pasar saat ini;

● Stop Loss: order  yang  dapat  dilampirkan  pada  posisi  yang  sudah  terbuka
untuk menutup posisi pada harga tertentu ('the stop loss price'). 'Stop loss'
dapat digunakan untuk meminimalkan kerugian;

● Take profit: order  yang dapat  dilampirkan  pada  posisi  yang sudah terbuka
untuk menutup posisi pada harga tertentu ('the take profit price'). 'Take profit'
dapat digunakan untuk mengamankan keuntungan.

ELEMEN EKSEKUSI ORDER

5.1. Harga: Perusahaan  menghasilkan  harga  yang  dapat  diperdagangkan
berdasarkan umpan harga dari  beberapa penyedia likuiditas terkemuka dunia
dan  penyedia  harga  independen.  Cara  utama  Perusahaan  akan  memastikan
bahwa  Klien  menerima  eksekusi  terbaik  adalah  dengan  memastikan  bahwa
perhitungan  spread 'bid'  dan  'ask'  dibuat  dengan  mengacu  pada  berbagai
penyedia  harga  yang  mendasari  dan  sumber  data.  Perusahaan  meninjau
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penyedia harga independen setidaknya sekali setahun untuk memastikan bahwa
harga benar dan kompetitif.



5.2.Re-kuotasi:  praktik  memberikan  kuotasi  sekunder  kepada  Klien  setelah
'order instan' telah dikirimkan; Klien harus menyetujui kuotasi ini sebelum order
dieksekusi. Perusahaan akan re-kuotasi 'order instan' jika harga yang awalnya
diminta oleh Klien tidak tersedia. Kuotasi sekunder yang diberikan kepada Klien
adalah harga tersedia berikutnya yang diterima oleh Perusahaan dari penyedia
likuiditas pihak ketiganya. Perusahaan tidak re-kuotasi 'order yang tertunda'.

5.3. Slippage:  pada saat order disajikan untuk dieksekusi, harga spesifik yang
diminta oleh Klien mungkin tidak tersedia; oleh karena itu, order akan dieksekusi
mendekati atau beberapa pip dari harga yang diminta Klien. Jika harga eksekusi
lebih  baik  dari  harga yang diminta  oleh  Klien  yang disebut  sebagai  'positive
slippage'. Sebaliknya, jika harga eksekusi lebih buruk dari harga yang diminta
oleh  Klien,  ini  disebut  sebagai  'negative slippage'.  Harap  diperhatikan bahwa
'slippage' adalah praktik pasar normal dan fitur reguler pada pasar valuta asing
dengan ketentuan* seperti likuiditas dan volatilitas karena pengumuman berita,
peristiwa ekonomi,  dan pembukaan pasar.  Perangkat  lunak eksekusi  otomatis
Perusahaan tidak  beroperasi  berdasarkan  parameter  individual  apa  pun yang
terkait dengan eksekusi order melalui akun Klien tertentu.

5.4.Pengisian Sebagian: praktik melaksanakan order sebagian jika tidak ada
cukup likuiditas di pasar pada saat itu untuk mengisi order penuh pada harga
tertentu. Pengisian sebagian dapat dilakukan dengan harga yang berbeda.

5.5. Komisi:  Klien  akan  dikenakan  komisi  ketika  trading  beberapa  jenis
instrumen  keuangan.  Informasi  lebih  lanjut  tersedia  secara  online  di:
www.forexmart.com

5.6. Mark-up: dalam konteks www.forexmart.com, Klien akan dikenakan mark-
up per pasangan mata uang.

* Harap dicatat bahwa ini bukan daftar lengkap.

PELAKSANAAN JENIS ORDER
“Meta     Trader”  

ORDER INSTAN

6.1. Order Instan: order untuk membeli atau menjual pada harga 'ask' atau 'bid'
(masing-masing)  seperti  yang  muncul  dalam  aliran  kuotasi  pada  saat  Klien
menyajikan order untuk dilaksanakan.

ORDER TERTUNDA

6.2.Stop Order:  order untuk membeli atau menjual setelah pasar mencapai 'stop
price'.  Setelah  pasar  mencapai  'stop  price',  'stop  order'  dipicu  dan  diperlakukan
sebagai 'market order'* Jika 'stop order'  tidak dipicu, akan tetap berada di sistem
hingga  di  kemudian  hari  dengan  ketentuan  yang  dijelaskan  di  bagian  'Good  till
Cancel'. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web Perusahaan.
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6.3. Stop Loss:  order untuk meminimalkan kerugian. Setelah pasar mencapai
'stop loss price', order dipicu dan diperlakukan sebagai 'order pasar'*. Jika 'stop
loss'  tidak  dipicu,  akan  tetap  ada  di  sistem  hingga  di  kemudian  hari.  Untuk
informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web Perusahaan.

6.4. *Order Pasar:  order untuk membeli  atau menjual pada harga pasar saat ini
yang tersedia.  Sistem secara otomatis  mengumpulkan volume yang diterima dari
penyedia likuiditas pihak ketiga dan mengeksekusi 'order pasar' di VWAP ('Volume-
Weighted Average Price')  yang merupakan harga rata-rata dan terbaik  pada saat
eksekusi.  Setelah  'order  pasar'  dipicu,  akan  tunduk  pada  ketentuan  yang  telah
dijelaskan di bagian 'Good till Cancel'.

Good  till  Cancel (‘GTC’)  (=Kedaluwarsa):  pengaturan  waktu  yang  dapat
diterapkan oleh Klien untuk 'order tertunda'. Klien dapat memilih tanggal tertentu di
masa mendatang hingga order dapat tetap 'live' dan eksekusi tertunda; jika order
tidak dipicu selama jangka waktu ini, order akan dihapus dari sistem.
6.5.Order Limit: order untuk membeli atau menjual setelah pasar mencapai 'limit
price'. Setelah pasar mencapai 'limit price', 'limit order' dipicu dan dieksekusi pada
'limit price' atau lebih baik. Jika 'limit order' tidak dipicu, akan tetap berada di sistem
hingga di kemudian hari dengan tunduk pada ketentuan yang dijelaskan di bagian
'Good till Cancel'. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web Perusahaan.
6.6. Take Profit: order  untuk  mengamankan  profit.  Setelah  pasar  mencapai

'take profit price', order dipicu dan diperlakukan sebagai 'limit order'. Jika 'take
profit order' tidak terpicu, maka akan tetap berada di sistem hingga di kemudian
hari. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web Perusahaan.
6.7. Modifikasi/Pembatalan  Order  Tertunda:  Klien  dapat

mengubah/membatalkan 'order tertunda' jika pasar tidak mencapai level harga
yang ditentukan oleh Klien. 
6.8. CATATAN:      Sebagian besar order akan dieksekusi secara otomatis oleh
MetaTrader4 Perusahaan, seperti  yang telah dijelaskan di  atas. Namun, perlu
dicatat  bahwa  Perusahaan  berhak,  atas  kebijakan  mutlaknya,  untuk
mengeksekusi  secara manual  seluruh atau sebagian order  sebanyak 100 lot
atau lebih, untuk pasangan mata uang utama; praktik yang sama berlaku untuk
order dengan ukuran signifikan untuk pasangan mata uang minor.

ORDER PASAR

6.9. Order Pasar:  order untuk membeli atau menjual pada harga pasar saat ini
yang tersedia.  Sistem secara otomatis  mengumpulkan volume yang diterima dari
penyedia likuiditas pihak ketiga dan mengeksekusi 'order market' di VWAP ('Volume-
Weighted Average Price') yang merupakan harga rata-rata dan terbaik yang tersedia
pada saat eksekusi.

ORDER TERTUNDA

6.10. Stop  Order:  order  untuk  membeli  atau  menjual  setelah  pasar
mencapai 'stop price'. Setelah pasar mencapai 'stop price',  'stop order' dipicu
dan diperlakukan sebagai  'market  order'*  Jika  'stop  order'  tidak dipicu,  maka
akan  tetap  berada  di  sistem  hingga  di  kemudian  hari  dengan  tunduk  pada
ketentuan yang telah  dijelaskan  dalam bagian 'Good till  Cancel'.  'Stop  order'



dapat  ditempatkan  sedekat  mungkin  dengan  harga  pasar  saat  ini  sesuai
keinginan Klien; tidak ada batasan.

6.11. Stop  Loss:  order  untuk  meminimalkan  kerugian.  Setelah  pasar
mencapai 'stop loss price', order dipicu dan diperlakukan sebagai 'market order'*.
Jika 'stop loss' tidak dipicu, akan tetap ada di sistem hingga  di kemudian hari.
'Stop loss order' dapat ditempatkan sedekat mungkin dengan harga pasar saat
ini sesuai keinginan Klien; tidak ada batasan.

6.12. *Order Pasar (Dapat diterapkan pada ‘Stop Orders’ dan ‘Stop Loss
Orders’): order  untuk  membeli  atau  menjual  pada harga  pasar  saat  ini  yang
tersedia.  Sistem  secara  otomatis  mengumpulkan  volume  yang  diterima  dari
penyedia  likuiditas  pihak  ketiga  dan  melaksanakan  'market  order'  di  VWAP
('Volume-Weighted Average Price') yang merupakan harga rata-rata dan terbaik
yang tersedia pada saat eksekusi.  Setelah 'market order'  dipicu,  akan tunduk
pada ketentuan yang telah dijelaskan di  bagian 'Good till  Day'  dan 'Good till
Cancel'.
Good  till  Cancel (‘GTC’)  (=Kedaluwarsa):  pengaturan  waktu  yang  dapat
diterapkan oleh Klien untuk 'order tertunda'. Klien dapat memilih tanggal tertentu di
masa mendatang hingga saat order dapat tetap 'live' dan pelaksanaan ditunda; jika
order tidak dipicu selama jangka waktu ini, order akan dihapus dari sistem. Good till
Day ('GTD'):  pengaturan  eksekusi  yang  berlaku  untuk  'order  tertunda'  yang
diperdagangkan melalui "Meta Trader".  Ini mengacu pada periode lima detik yang
dimulai sejak order dipicu. Selama lima detik ini, order menunggu eksekusi sesuai
dengan jenisnya seperti yang telah dijelaskan di atas.

6.13. Limit Orders: order  untuk  membeli  atau  menjual  setelah  pasar
mencapai 'limit price'. Setelah pasar mencapai 'limit price', 'limit order' dipicu
dan dieksekusi pada 'limit price' atau lebih baik. Jika 'limit order' tidak dipicu,
akan  tetap  berada  di  sistem  hingga  di  kemudian  hari  dengan  tunduk  pada
ketentuan  yang  dijelaskan  di  bagian  'Good  till  Cancel'.  'Limit  order'  dapat
ditempatkan  sedekat  mungkin  dengan  harga  pasar  saat  ini  sesuai  keinginan
Klien; tidak ada batasan.

6.14. Take Profit: order untuk mengamankan profit. Setelah pasar mencapai
'take profit price', order dipicu dan diperlakukan sebagai 'take profit order'. Jika 'take
profit order' tidak terpicu, maka akan tetap berada di sistem hingga di kemudian hari.
'Take profit order' dapat ditempatkan sedekat mungkin dengan harga pasar saat ini
sesuai keinginan Klien; tidak ada batasan.

6.15. Modifikasi/Pembatalan  Order  Tertunda:  Klien  dapat
mengubah/membatalkan 'order tertunda' jika pasar tidak mencapai level harga yang
ditentukan oleh Klien.

6.16. Posisi Serentak: Seorang Klien dapat memegang hingga 200 posisi
secara bersamaan (dianggap sebagai ringkasan "Pasar" dan "Order Tertunda" per
Klien.



6.17. Perusahaan berhak untuk mengubah platform trading perangkat lunak
dari waktu ke waktu.



EKSEKUSI ORDER

7.1. Perusahaan  harus  mengambil  semua  langkah  yang  wajar  untuk
mendapatkan  hasil  terbaik  bagi  Klien  dengan  mempertimbangkan  beberapa
faktor saat melaksanakan order Klien terhadap harga yang dikuotasi Perusahaan.
Harga,  biaya  dan  konversi  mata  uang  membawa  kepentingan  tertinggi  saat
melakukan transaksi untuk Klien kami.

7.2. Harga

● Bid – Ask Spread: untuk Instrumen Keuangan apa pun, Perusahaan akan
mengkuotasi dua harga: harga yang lebih tinggi (ASK) saat Klien dapat
membeli  (go long) Instrumen Keuangan tersebut, dan harga yang lebih
rendah (BID) saat  Klien dapat  menjual  (go short)  Instrumen Keuangan;
secara kolektif disebut sebagai 'Harga Perusahaan'. Selisih antara harga
yang lebih rendah dan harga yang lebih tinggi dari Instrumen Keuangan
tertentu disebut spread;

● Pending  Orders:  order  seperti  Buy  Limit,  Buy  Stop dan  Stop
Loss/Take Profit untuk posisi short terbuka dieksekusi pada harga
ASK.  Perintah  seperti  Sell  Limit,  Sell  Stop dan  Stop  Loss/Take
Profit untuk posisi long terbuka dieksekusi pada harga BID;

● Harga  Perusahaan  untuk  Instrumen  Keuangan  tertentu  dihitung  dengan
mengacu pada harga instrumen keuangan dasar yang relevan yang diperoleh
Perusahaan dari  penyedia likuiditas pihak ketiga.  Perusahaan memperbarui
harganya  sesering  yang  dimungkinkan  oleh  keterbatasan  teknologi  dan
tautan komunikasi. Perusahaan tidak akan mengkuotasi harga apa pun di luar
waktu operasi Perusahaan (lihat Tempat Eksekusi di bawah), oleh karena itu
tidak ada order yang dapat dilakukan oleh Klien selama waktu itu;

● Untuk  platform ECN,  trader  diarahkan  langsung  ke  penyedia  likuiditas
melalui sistem eksekusi elektronik. Sistem ini secara otomatis meminta
kuotasi  dari  penyedia  likuiditas  pilihan.  Sehubungan  dengan  harga,
Perusahaan  mengkuotasi  likuiditas  yang  tersedia,  (atau  'kedalaman
pasar'), seperti yang telah diperoleh dari penyedia likuiditas pihak ketiga.
Perangkat  lunak  Perusahaan  akan  secara  otomatis  menggabungkan
semua likuiditas yang tersedia dengan harga terbaik yang tersedia dan
mengisinya dengan Volume-Weighted Average Price (V.W.A.P.).

7.3. Beban biaya dan harga lainnya: untuk membuka posisi  di  beberapa
jenis Instrumen Keuangan, Klien mungkin akan diminta untuk membayar komisi
atau biaya lainnya, jika berlaku. Jumlah ini diungkapkan dalam spesifikasi kontrak
yang tersedia di Situs Web Perusahaan. Komisi akan dibebankan dalam jumlah
tetap dan dapat dilihat di situs web Perusahaan di www.forexmart.com.
•Pembiayaan:  dalam  hal  pembiayaan,  nilai  posisi  terbuka  di  beberapa  jenis

Instrumen Keuangan ditambah  atau  dikurangi  dengan "swap"  pembiayaan harian
sepanjang  masa  kontrak.  Pembiayaan  didasarkan  pada  suku  bunga  pasar  yang
berlaku, yang dapat bervariasi. Rincian pembiayaan harian yang diterapkan tersedia
di bagian Spesifikasi Kontrak Instrumen Keuangan di Situs Web Perusahaan.
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Untuk semua jenis Instrumen  Keuangan yang ditawarkan  Perusahaan,  komisi  dan
pembiayaan  tidak  dimasukkan  ke  dalam  harga  kuotasi  Perusahaan  dan  sebagai
gantinya dibebankan secara terpisah ke akun Klien.
7.4. Konversi  Mata Uang: Perusahaan dapat  memberikan  kuotasi  konversi
mata uang dari mata uang dasar Klien ke mata uang Instrumen Keuangan yang
relevan. Ini tidak akan mencerminkan konversi mata uang yang sebenarnya di
akun Klien, dan hanya berfungsi untuk menghitung pertimbangan dalam mata
uang dasar.

7.5. Eksekusi  Kecepatan:  Perusahaan  menempatkan  kepentingan  yang
signifikan  ketika  mengeksekusi  order  Klien  dan  berusaha  untuk  menawarkan
kecepatan eksekusi yang tinggi dalam batasan teknologi dan tautan komunikasi.
Penggunaan koneksi nirkabel atau koneksi  dial-up atau bentuk lain dari koneksi
yang tidak stabil di pihak Klien, dapat mengakibatkan konektivitas yang buruk
atau terputus atau kurangnya kekuatan sinyal yang menyebabkan keterlambatan
dalam transmisi data antara Klien dan Perusahaan saat menggunakan platform
trading elektronik Perusahaan. Hal ini dapat mengakibatkan penempatan order
Klien pada harga yang kedaluwarsa, yang mungkin ditolak oleh Perusahaan dan
memberikan penawaran baru kepada Klien (yaitu re-kuotasi).

Jika Klien melakukan transaksi pada sistem elektronik, Klien akan dihadapkan pada risiko yang
terkait  dengan  sistem  termasuk  kegagalan  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak
(Internet/Server).  Hasil  dari  kegagalan  sistem  mungkin  adalah  order  Anda  tidak  dieksekusi
sesuai dengan instruksi Anda atau tidak dieksekusi sama sekali.  Perusahaan tidak menerima
tanggung jawab apa pun jika terjadi kegagalan seperti itu. Penggunaan koneksi nirkabel atau
koneksi  dial-up atau  bentuk  lain  dari  koneksi  yang  tidak  stabil  di  pihak  Klien,  dapat
mengakibatkan konektivitas yang buruk atau terputus atau kurangnya kekuatan sinyal  yang
menyebabkan  keterlambatan  dalam  transmisi  data  antara  Klien  dan  Perusahaan  saat
menggunakan  Platform Trading  Elektronik  Perusahaan.  Penundaan  ini  dapat  mengakibatkan
pengiriman  “market  order”  kedaluwarsa  ke  Perusahaan.  Dalam  hal  ini,  Perusahaan  akan
memperbarui harga dan melakukan order pada harga pasar yang tersedia.

7.6. Kemungkinan  Eksekusi:  Kemungkinan  eksekusi  tergantung  pada
ketersediaan  harga  pasar/pembentuk/lembaga  keuangan  lain.  Dalam  beberapa
kasus, tidak mungkin untuk mengatur order untuk dieksekusi, misalnya tetapi tidak
terbatas dalam kasus berikut: selama waktu berita, saat sesi trading dimulai, selama
pasar yang bergejolak saat harga dapat bergerak naik atau turun secara signifikan
dan menjauh dari harga yang telah diumumkan, saat ada pergerakan harga yang
cepat, saat likuiditas tidak mencukupi untuk eksekusi volume tertentu pada harga
yang  telah  diumumkan,  Force  Majeure  Event telah  terjadi.  Jika  Perusahaan  tidak
dapat melanjutkan order sehubungan dengan harga atau ukuran atau alasan lain,
maka order tidak akan dieksekusi. Selain itu, Perusahaan berhak setiap saat dan atas
kebijakannya  sendiri  tanpa  memberikan  pemberitahuan  atau  penjelasan  apa  pun
kepada klien, untuk menolak atau tidak mengirimkan atau mengatur eksekusi order
atau Permintaan atau Instruksi Klien dalam keadaan yang dijelaskan dalam Perjanjian
Klien.  Selain itu,  ketika Perusahaan mengirimkan order untuk dieksekusi  ke pihak
ketiga  lainnya,  kemungkinan  eksekusi  tergantung  pada  ketersediaan  harga  oleh
pihak ketiga tersebut.

Order:  Market Order,  Buy Limit,  Sell Limit,  Sell Stop,  Buy Stop,  Stop Loss,  Take
Profit pada  Instrumen  Keuangan  dieksekusi  dengan  cara  yang  dijelaskan  di



bagian  'Eksekusi  Order'  di  atas.  Perlu  dicatat  bahwa  harga  saat  trading
dieksekusi dapat bervariasi secara signifikan dari harga asli yang diminta selama
kondisi  pasar yang tidak normal.  Hal  ini  dapat terjadi,  misalnya,  dalam kasus
berikut:

● Selama pembukaan Pasar;
● Selama waktu berita;
● Selama pasar bergejolak saat harga mungkin bergerak jauh dari harga yang

diumumkan;
● Saat terjadi pergerakan harga yang cepat;
● jika harga naik atau turun dalam satu sesi trading sedemikian rupa sehingga 

berdasarkan aturan bursa yang relevan, trading ditangguhkan atau dibatasi;
● Jika likuiditas tidak mencukupi untuk eksekusi volume tertentu pada harga yang 

telah diumumkan.

7.7. Perusahaan berusaha untuk memberikan harga terbaik kepada Klien, dan
melakukan segala upaya dan pengaturan yang diperlukan untuk melakukannya.

7.8. Kemungkinan  Pembayaran:  Perusahaan  akan  memproses  pembayaran
semua transaksi pada saat pelaksanaan transaksi tersebut.

7.9 Ukuran Order: semua order ditempatkan dalam ukuran lot. Lot adalah unit
yang mengukur jumlah transaksi dan berbeda untuk setiap Instrumen Keuangan.
Rincian ukuran lot tersedia di Spesifikasi  Kontrak pada situs web Perusahaan.
Meskipun  tidak  ada  ukuran  order  maksimum  yang  dapat  ditempatkan  Klien
dengan  Perusahaan,  Perusahaan  berhak  untuk  menolak  order  sebagaimana
dijelaskan  dalam  Syarat  dan  Ketentuan  (Perjanjian).  Perusahaan  melakukan
segala upaya untuk memenuhi order Klien berapa pun volumenya. Namun, jika
ini tercapai, mungkin pada harga terbaik yang tersedia karena likuiditas pasar
memungkinkan pada saat eksekusi. (Lihat 'Kemungkinan Eksekusi').

7.10. Dampak  Pasar:  beberapa  faktor  dapat  mengubah  secara  signifikan
harga instrumen keuangan yang mendasarinya, dari bagaimana harga yang dikuotasi
oleh  Perusahaan  untuk  Instrumen  Keuangannya  berasal.  Perusahaan  akan
mengambil  semua  langkah  yang  wajar  untuk  mendapatkan  hasil  terbaik  bagi
Kliennya.
7.11. Perusahaan tidak menganggap faktor-faktor tersebut di atas sebagai
faktor  yang  lengkap  dan  urutan  penyajian  faktor-faktor  di  atas  tidak  akan
dijadikan sebagai faktor prioritas.
7.12. Namun demikian, setiap kali ada instruksi khusus dari Klien, Perusahaan
harus memastikan bahwa order Klien akan dieksekusi mengikuti instruksi khusus.



7.13. Perusahaan akan menentukan kepentingan relatif dari faktor-faktor
di atas dengan menggunakan penilaian dan pengalaman komersial berdasarkan
informasi yang tersedia di pasar dan dengan mempertimbangkan kriteria yang
dijelaskan di bawah ini:

● Karakteristik Klien termasuk kategorisasi Klien sebagai ritel atau 
profesional;

● Karakteristik order Klien;
● Karakteristik instrumen keuangan yang menjadi subjek order tersebut;
● Karakteristik tempat eksekusi di mana order tersebut dapat diarahkan.

7.14. Hasil  terbaik untuk Klien akan ditentukan dalam hal pertimbangan
total,  mewakili  harga  instrumen  keuangan  dan  biaya  yang  terkait  dengan
eksekusi, yang harus mencakup semua biaya yang dikeluarkan oleh Klien yang
terkait langsung dengan eksekusi order.

TEMPAT EKSEKUSI

Tempat  Eksekusi  adalah  entitas  yang  padanya  order  ditempatkan  atau  tempat
Perusahaan mengirimkan order untuk dieksekusi. Setiap order yang akan dilakukan
Klien  kepada  Perusahaan  untuk  Instrumen  Keuangan  yang  ditawarkan  oleh
Perusahaan, Perusahaan akan bertindak sebagai Agen atau Prinsipal atas nama Klien.
Perusahaan akan menerima dan mengirimkan order untuk eksekusi ke entitas lain
atau  Eksekusi  Order  antar  prinsipal  atas  dasar  akun sendiri.  Klien menerima dan
mengakui  bahwa Tempat  Eksekusi  beroperasi  sebagai  Perusahaan  Investasi  yang
Diatur,  tetapi  tidak  beroperasi  sebagai  Pasar  yang  Diatur  atau  Fasilitas  Trading
Multilateral (MTF) atau Fasilitas Trading Terorganisir (OTF).

Jam operasional:

Jam operasional Perusahaan adalah sebagai berikut:

● Sepanjang waktu: dari pukul 00:00 hari Senin hingga pukul 00:00 hari 
Jumat sesuai waktu GMT+2 (atau GMT+3 selama musim panas).

● Periode  tidak  bekerja:  Pukul  00:00 hari  Sabtu  hingga  pukul  00:00 hari
Minggu sesuai  waktu GMT+2 (atau GMT+3 selama musim panas).  Hari
libur akan diumumkan melalui surat internal pada terminal trading yang
disediakan oleh Perusahaan.

Perusahaan sangat  mengandalkan Tempat  Eksekusi  di  atas  pada faktor-faktor
yang disebutkan di atas dan kepentingannya yang relevan. Merupakan kebijakan
Perusahaan untuk mempertahankan prosedur dan prinsip internal tersebut untuk
bertindak demi kepentingan terbaik Kliennya dan memberi mereka hasil terbaik
saat bertransaksi dengan mereka.

Klien mengakui bahwa transaksi yang dimasukkan dalam Instrumen Keuangan
dengan  Perusahaan  tidak  dilakukan  di  bursa  yang  telah  diakui,  melainkan



dilakukan melalui  Platform Trading Perusahaan dan, oleh karena itu,  transaksi
tersebut  dapat  menyebabkan  risiko  yang  lebih  besar  kepada  Klien  daripada
transaksi  bursa  yang  diatur.  Oleh  karena  itu,  Perusahaan  tidak  dapat
mengeksekusi order, atau dapat mengubah harga pembukaan (penutupan) order
jika terjadi kegagalan teknis pada platform trading atau umpan kuotasi (quote
feed).  Syarat dan Ketentuan dan aturan trading ditetapkan semata-mata oleh
Counterparty yang dalam hal ini adalah Perusahaan. Klien berkewajiban untuk
menutup posisi  terbuka pada Instrumen Keuangan apa pun selama jam buka
Platform Trading Perusahaan. Klien juga harus menutup posisi apa pun dengan
Counterparty yang sama dengan yang awalnya dimasuki, yaitu Perusahaan.

PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN

9.1. Perusahaan akan, secara teratur, memantau dan menilai keefektifan Kebijakan
ini  dan  urutan  pengaturan  eksekusi  order  dan,  khususnya,  kualitas  pelaksanaan
prosedur yang dijelaskan dalam Kebijakan untuk memberikan hasil terbaik bagi Klien,
dan, jika sesuai, Perusahaan berhak untuk memperbaiki kekurangan apa pun dalam
Kebijakan ini dan melakukan perbaikan pada pengaturan pelaksanaannya.

9.2 Selain itu, Perusahaan akan meninjau Kebijakan serta pengaturan eksekusi
order  sedikitnya  per  satu  tahun.  Peninjauan  juga  akan  dilakukan  setiap  kali
terjadi perubahan material yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk
terus mendapatkan hasil terbaik untuk eksekusi order dari Klien secara konsisten
menggunakan tempat yang termasuk dalam Kebijakan ini.

9.3. Perusahaan akan  memberi  tahu  Klien  yang  terpengaruh  oleh  perubahan
material dalam Kebijakan atau pengaturan eksekusi order.

PERSETUJUAN KLIEN

Perusahaan diharuskan, ketika menjalin hubungan bisnis dengan Klien, untuk
mendapatkan persetujuan Klien sebelumnya terhadap Kebijakan ini.

INFORMASI PENTING

Beberapa Instrumen Keuangan yang diperdagangkan oleh Perusahaan tidak
memenuhi syarat untuk dijual di yurisdiksi atau negara tertentu. Kebijakan ini
tidak  ditujukan  ke  yurisdiksi  atau  negara  mana  pun  yang  publikasi,
ketersediaan,  atau  distribusinya  akan  bertentangan  dengan  undang-undang
atau  peraturan  setempat,  termasuk  Amerika  Serikat.  Kebijakan  ini  bukan
merupakan  suatu  penawaran,  undangan,  atau  ajakan  untuk  membeli  atau
menjual instrumen keuangan ini. Instrumen Keuangan tidak boleh direproduksi
atau  diungkapkan  (seluruhnya  atau  sebagian)  kepada  orang  lain  tanpa  izin
tertulis  sebelumnya.  Kebijakan  ini  tidak  dimaksudkan  untuk  menjadi  satu-
satunya dasar untuk evaluasi keputusan Klien untuk melakukan trading dalam
instrumen keuangan yang telah disebutkan.



FAQ

Pertanyaan mengenai  Kebijakan Eksekusi  Order harus ditujukan,  didahulukan,  ke
Departemen Dukungan Klien: support@forexmart.com.

mailto:support@forexmart.com
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