A. QUOTE
a. 1101 – STOCK PRICE
Fitur ini memudahkan Anda untuk melihat detail secara lengkap suatu saham.

1. Pada bagian ini Anda bisa mengetahui detail harga suatu saham dengan rinci dan terbaru.
Informasi yang bisa Anda dapatkan berupa harga Bid/Offer, volume perdagangan, frekuensi
perdagangan, dan lainnya.
Jika Anda memilih tab menu Order2, maka akan menampilkan Bid/Offer dengan versi berbeda.
10 harga saham akan ditampilkan dengan volume transaksi dan persentase
kenaikan/penurunannya.

2. Anda bisa mengecek informasi detail dari saham pilihan Anda sendiri seperti tick, history tick,
daily, stock chart, line chart, volume chart, dan menu-menu lainnya yang bisa Anda pilih dengan
menggeser menu yang ada.
Terdapat pula tombol Special Notation, Buy, Sell, Chart, dan F/S. Special notation berisikan
simbol untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki kondisi kurang baik. Tombol Buy jika Anda
ingin membeli saham tersebut, sedangkan tombol Sell ketika Anda ingin menjual saham.
Tombol Chart menampilkan grafik pergerakan saham sesuai rentang waktu yang Anda pilih. Dan
tombol F/S merupakan financial statement / laporan keuangan perusahaan.
3. Pada bagian ini bisa mengetahui detail Broker Sum dan Trade Book.
b. 1104 – STOCK DAILY
Pada screen ini Anda dapat melihat detail saham berdasarkan periode waktu tertentu.

1. Pilih saham pada kolom pencarian dan pilih icon
untuk memilih periode waktu yang Anda
inginkan lalu klik tombol Load. Harga saham saat ini, persentase kenaikan dan penurunan, harga
High dan Low, serta volume perdagangan akan ditampilkan.
2. Harga saham, persentase kenaikan dan penurunan, harga High dan Low, volume perdagangan,
frekuensi perdagangan, nilai perdagangan, nilai rata-rata (Avg), serta harga pembukaan akan
ditampilkan
sesuai
dengan
tanggal
yang
diinginkan.

c. 1151 – MINI STOCK PRICE
Screen ini menampilkan rincian harga saham yang sedang berlangsung secara singkat.

1. Pilih saham yang ingin Anda inginkan, lalu Anda bisa tekan tombol Buy untuk membeli saham
dan Sell untuk menjual saham. Pada bagian ini akan ditampilkan rincian singkat berupa harga
bid/offer beserta volume transaksi.
2. Rincian berikut berisi harga saham dan volume transaksi sesuai dengan jam bursa, beserta
broker dari berbagai sekuritas.

d. 1102 – MULTI STOCK PRICE
Memantau beberapa kode saham dalam satu screen.

1. Pilih grid sesuai dengan jumlah saham yang ingin Anda pantau.
2. Stock price sesuai dengan grid yang Anda pilih.
e. 1105 – PREOPEN STOCK INQUIRY
Fitur ini berguna untuk mengetahui harga pembukaan saham yang termasuk ke dalam indeks
LQ45 sebelum jam perdagangan sesi I.

Pada kolom Margin menandakan bahwa saham tersebut bisa dibeli oleh akun margin. Close Price
adalah harga penutupan hari sebelumnya, beserta tanggalnya pada Close Price Date. Unit Vol
menunjukan volume per lot.
f.

1601 – WATCHLIST
Jika Anda mau mengamati saham-saham tertentu, fitur ini berguna untuk Anda.

1. Berikut fungsi dari tombol-tombol:
●
●
●
●

: Nama grup dari watchlist Anda
: Mengatur watchlist Anda
: Mengurangi atau menambahkan layar (jika Anda memiliki lebih dari satu grup
watchlist)
: Untuk memunculkan pengaturan Alarm

2. Di dalam kolom-kolom ini menjelaskan rincian singkat mengenai saham-saham pilihan Anda.

g. 1605 – SET WATCHLIST
Pengaturan watchlist Anda.

1. Stock Settings untuk mengatur saham pilihan dan grup watchlist Anda. Field Settings untuk
mengatur parameter yang ingin Anda pantau. Dan Cloud Settings untuk mengatur
penyimpanan watchlist Anda.
2. Berisi grup watchlist yang telah Anda simpan. Berikut fungsi dari tombol-tombol:
●

: Menambahkan grup watchlist

●

: Mengganti nama grup watchlist Anda

●

: Menghapus grup watchlist Anda

3. Saham-saham yang telah Anda pilih untuk masuk ke dalam grup watchlist Anda
4. Berikut fungsi dari tombol-tombol:
●

: Menambahkan saham ke dalam grup

●

: Mengeluarkan saham dari dalam grup

5. Mencari kode saham berdasarkan sector atau indeks.
6. Sortir kode saham berdasarkan huruf depan.
7. Daftar kode saham. Anda bisa juga mencari kode saham di kolom pencarian.
h. 1521 – FOREIGNER’S STOCKS
Melihat transaksi perdagangan oleh asing sesuai dalam rentang waktu yang dipilih.

i.

1522 – FOREIGNER’S STOCKS IN THE SECTOR
Melihat transaksi perdagangan oleh asing berdasarkan sektor sesuai dalam rentang waktu yang
dipilih.

j.

2101 – BOARD AND STOCK TYPE (MARKET)
Menunjukan rincian transaksi perdagangan berdasarkan pasar sekunder (pasar regular, pasar
tunai, dan pasar nego). Rincian tersebut merupakan akumulasi transaksi perdagangan dari
domestik dan asing.

k. 1109 – SUSPENDED BROKER AND STOCK
Menunjukan broker dan emiten yang disuspensi oleh BEI.

B. INDEX
a. 2204 – MAIN INDICES
Menampilkan indeks beserta dengan
data terkini rata-rata harga saham, nilai
kenaikan/penurunan dan grafiknya.

b. 2201 – INDEX DETAIL
Rincian lengkap semua indeks yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1. Rincian singkat suatu indeks secara live.
2. Kumpulan indeks yang terdaftar di BEI beserta dengan beberapa data yang tersedia.
3. Pergerakan chart suatu indeks secara live.
4. Perubahan persentase dan volume suatu indeks tiap detik.
c. 2200 – INDEX COMPOSITE
Dengan memilih Index atau sektor yang akan dicari, Anda dapat mencari harga saham dari item
yang terdiri dari indeks, harga harian, grafik dan setiap sektor di screen ini.

1. Menu Index : Harga pasar secara real-time sesuai dengan indeks tertentu

2. Menu Daily : Harga harian indeks yang telah Anda pilih

3. Menu Chart : Pergerakan chart/grafik indeks yang telah Anda pilih

4. Menu Stocks : Penjabaran saham-saham yang termasuk ke dalam suatu indeks, beserta
dengan informasi-informasi yang tersedia

d. 2202 – INDEX MOVER
Fitur ini menjelaskan secara detail informasi kode-kode saham yang termasuk ke dalam indeks
tertentu.

e. 2203 – SECTORS
Menampilkan sektor beserta dengan
data terkini rata-rata harga saham, nilai
kenaikan/penurunan dan grafiknya.

f.

1520 – SECTOR LIST
Menampilkan rincian transaksi jual dan beli sektor dan sub-sektor berdasarkan periode waktu
tertentu.

Pilih rentang waktu yang Anda inginkan, lalu pilih Load.
g. 2700 – WORLD INDEX LIST
Screen ini menampilkan informasi berupa indeks luar negeri (indices), mata uang asing
(currency), komoditas (commodities), dan bursa berjangka (futures).

h. 2701 – WORLD INDICES
Pada screen ini Anda bisa mengetahui informasi lebih lengkap mengenai indeks-indeks yang ada
di luar negeri.

1. Daftar indeks-indeks asing
2. Pergerakan chart indeks yang Anda pilih
3. Informasi kenaikan atau penurunan indeks
i.

2702 – CURRENCIES
Pada screen ini Anda bisa mengetahui informasi lebih lengkap mengenai mata uang asing.

1. Daftar mata uang asing terhadap mata uang asing lainnya
2. Pergerakan chart mata uang asing terhadap mata uang asing lainnya
3. Informasi kenaikan atau penurunan mata uang asing

j.

2703 – COMMODITIES
Pada screen ini Anda bisa mengetahui informasi lebih lengkap mengenai komoditas.

1. Daftar komoditas
2. Pergerakan chart suatu komoditas yang Anda pilih
3. Informasi kenaikan atau penurunan suatu komoditas
k. 2704 – FUTURES
Pada screen ini Anda bisa mengetahui informasi lebih lengkap mengenai bursa berjangka.

1. Daftar bursa berjangka asing
2. Pergerakan chart bursa berjangka yang telah Anda pilih
3. Informasi kenaikan atau penurunan suatu bursa berjangka

l.

2705 – WORLD INDEX DAILY
Anda bisa melihat informasi lengkap mengenai indeks asing, mata uang asing, dan komoditas.

Tombol

akan mengarahkan Anda ke screen 2701 (penjelasan pada poin h).

Tombol

akan mengarahkan Anda ke screen 2702 (penjelasan pada poin i). Tombol
akan mengarahkan Anda ke screen 2703 (penjelasan pada poin j).

C. ORDER
a. 8100 – ORDER
Anda dapat memantau harga saham bersamaan dengan order jual / beli suatu saham.

1. Harga saham terkini secara detail
2. Order buy / sell / amend / withdraw
3. Menampilkan informasi seperti balance, stock balance, dan order list
b. 1000 – ORDER COMPOSITE
Order composite terdiri dari kombinasi harga pasar, informasi investasi, informasi akun, dan
screen order. Screen ini memungkinkan Anda untuk membuat pesanan dan mencari informasi
yang Anda butuhkan pada saat yang bersamaan.

1. Berisi beberapa informasi seperti Watchlist, Running trade, Broker’s stock, Foreigner’s stocks,
Foreigner’s sectors, dan News.
2. Stock price suatu saham yang ingin Anda pantau.
3. Berisi informasi akun Anda dan informasi saham, di antaranya adalah Portfolio, Order list,
Stock daily, Stock chart, Broker, Trade book, dan Info.
4. Order screen untuk transaksi perdagangan.
c. 1010 – WIDE ORDER COMPOSITE
Screen ini hampir sama dengan screen Order Composite, hanya saja fitur ini ditampilkan lebih luas
dan lengkap. Pada Wide Order Composite menampilkan 2 screen order yang memudahkan Anda
untuk melakukan transaksi lebih dari 1 secara sekaligus.

1. Stock price yang ditampilkan secara real-time.
2. Order screen yang disajikan lebih dari 1.
3. Berisi beberapa informasi seperti Watchlist, Running trade, Broker’s stock, Foreigner’s stocks,
Foreigner’s sectors, dan News.
4. Berisi informasi saham, di antaranya adalah Stock daily, Stock chart, Broker, Trade book, dan
Info.
5. Berisi informasi akun Anda, di antaranya adalah Portfolio dan Order list.

d. 1700 – RUNNING ORDER
Screen ini dapat berfungsi sebagai order transaksi jual / beli, bersamaan dengan Anda melakukan
pengawasan harga pasar secara real-time.

1. Menampilkan running trade
2. Menampilkan harga saham terkini
3. Watchlist saham-saham yang Anda pantau
4. Order screen untuk buy / sell / amend / withdraw
e. 8150 – MINI ORDER
Dapat melakukan order transaksi tanpa informasi detail.
Menu
BUY: Screen untuk menjalankan order
pembelian.
1. Masukkan kode saham, harga
saham dan jumlah lot.
2. Tombol Buy untuk menjalankan
order pembelian. Tombol Reset
untuk menghapus semua yang
sudah di input.

Tampilan

SELL: Screen untuk menjalankan order
penjualan.
1. Masukkan kode saham, harga
saham dan jumlah lot.
2. Tombol Sell untuk menjalankan
order penjualan. Tombol Reset
untuk menghapus semua yang
sudah di input.

AMEND: Screen untuk mengganti harga
jual / beli yang sudah di input.
1. Masukkan Prev. ID, lalu input
ulang harga saham dan jumlah
lot yang ingin Anda ubah.
2. Tombol Amend untuk
menjalankan harga baru. Tombol
Reset untuk menghapus semua
yang sudah di input.

WITHDRAW: Screen untuk
menghentikan order jual / beli yang
sudah diinput, namun statusnya belum
done.
1. Masukkan Prev. ID.
2. Tombol
Withdraw
untuk
menghentikan order jual / beli
ketika statusnya belum done.
Tombol Reset untuk menghapus
semua yang sudah di input.

f.

8201 – FAST ORDER
Fitur Fast Order memungkinkan Anda melakukan pemesanan jual / beli secara cepat dan
sederhana hanya dengan menggunakan mouse Anda.

1. Menampilkan harga pasar secara real-time dan informasi saham yang sedang Anda miliki.
2. Order beli dengan double click pada harga yang diinginkan. Pilih tombol Withdraw untuk
menghapus order beli.
3. Order jual dengan double click pada harga yang diinginkan. Pilih tombol Withdraw untuk
menghapus order jual. Masukkan jumlah lot, dan di bawahnya ditampilkan informasi dana
Anda yang tersedia.

g. 8204 – QUICK ORDER
Quick order memudahkan Anda dalam
melakukan transaksi perdagangan
hanya dengan sekali klik.
1. Menu alternatif yang bisa Anda pilih
untuk transaksi jual dan beli, setelah
Anda melakukan pengaturan sendiri
2. Pilih tombol Setting untuk melakukan
pengaturan

Pengaturannya sebagai berikut:
1. Indikator yang akan Anda gunakan
untuk mempermudah transaksi
2. Pengaturan posisi menu

h. 8202 – ORDER MATRIX
Anda dapat melakukan jual dan beli saham dalam 1 screen sekaligus.

1. Masukkan PIN Anda. Tombol Execute All untuk menjalankan semua transaksi yang sudah Anda
input. Tombol Clear All untuk menghapus semua transaksi yang sudah Anda input.
2. Berisi field- field untuk jual dan beli saham. Pertama pilih jenis transaksi (jual atau beli), pilih
saham, input harga yang ingin Anda transaksikan beserta dengan jumlah lot, lalu pilih tombol
Send untuk menjalankan transaksi. Tombol Clear untuk menghapus transaksi yang sudah
diinput.

i.

8000 – STOCK CALCULATOR
Berfungsi sebagai kalkulator saham yang membantu Anda dalam mendapatkan keuntungan.
Menu

Tampilan

SETTLEMENT AMOUNT: Menghitung biaya
transaksi Anda.
1. Pilih fee (HTS/MTS fee atau Off line
fee).
2. Jika Account Fee dipilih, maka fee
akan mengikuti ketentuan akun
Anda.
3. Pilih Sell/Buy, serta masukkan
jumlah lot dan harga saham.
4. Tombol
Calculate
untuk
menghitung, tombol Clear untuk
menghapus perhitungan.

ESTIMATED INCOME: Menghitung
perkiraan keuntungan yang Anda
dapatkan.
1. Pilih fee (HTS/MTS fee atau Off line
fee).
2. Jika Account Fee dipilih, maka fee
akan mengikuti ketentuan akun
Anda.
3. Masukkan jumlah lot, harga saham
yang Anda beli, dan target price
Anda.
4. Tombol
Calculate
untuk
menghitung, tombol Clear untuk
menghapus perhitungan.

j.

8210 – AUTO TRADING (EASY VERSION)
Fitur ini membantu Anda dalam menjalankan transaksi ketika Anda tidak mempunyai banyak
waktu untuk terus memantau pergerakan saham. Namun fitur ini disajikan dengan tampilan
yang lebih sederhana.

1. Menu auto trading yang terdiri dari Sell setting, Buy setting, Monitoring, dan Order history.
2. Saham yang sedang Anda miliki dan monitor.
3. Indikator auto trading.
4. Stock price.
k. 8211 – AUTO TRADING
Fitur ini membantu Anda dalam menjalankan transaksi ketika Anda tidak mempunyai banyak
waktu untuk terus memantau pergerakan saham secara lengkap dan mendetail.

1. Pengaturan lebih lengkap mengenai auto trading.
2. Menu auto trading yang terdiri dari Sell setting, Buy setting, Setting for new buying stocks,
Monitoring, dan Order history.
3. Saham yang sedang Anda miliki dan monitor.

l.

8203 – ORDER BOOKING
Screen ini berfungsi untuk melakukan pemesanan saham. Namun, order booking bukan untuk
melakukan transaksi secara real-time, melainkan transaksi akan dijalankan pada hari kerja
berikutnya setelah market tutup.

1. Informasi harga saham
2. Order screen (buy / sell / withdraw)
3. Detail akun (balance / stock balance / booking list / booking result)
m. 8110 – ORDER LIST
Fitur ini menampilkan transaksi perdagangan yang Anda lakukan pada satu hari, beserta dengan
rincian lainnya.

1. Masukkan PIN Anda, beserta pilih kode saham jika Anda ingin melihat transaksi saham
tertentu.
2. Daftar riwayat transaksi perdagangan Anda. Pilih tombol
tombol

untuk melakukan amend, dan

untuk withdraw transaksi Anda.

n. 8120 – HISTORICAL ORDER LIST
Anda bisa mengetahui riwayat pembelian (buy), penjualan (sell), amend, dan withdraw saham
yang pernah Anda lakukan.

1. Masukkan PIN, serta pilih kode saham jika Anda ingin melihat riwayat transaksi saham tertentu
2. Pengaturan periode waktu
3. Daftar riwayat transaksi perdagangan Anda
D. ACCOUNT
a. 6342 – PORTFOLIO
Pada fitur ini Anda dapat mengetahui jumlah dana yang tersedia, saham yang sedang Anda
punya, informasi limit, juga beberapa informasi tentang akun Anda.

b. 6400 – GAIN/LOSS
Menampilkan jumlah untung / rugi dari transaksi yang pernah Anda lakukan sesuai dengan
periode waktu tertentu.

1. Masukan PIN, Acc No, dan kode saham (kosongkan jika ingin melihat untung /rugi seluruh
saham)
2. Pilih periode waktu yang Anda inginkan
3. Detail transaksi Anda
c. 6320 – FUND TRANSFER
Screen ini berfungsi untuk menarik dana (withdraw) Anda dari RDN ke rekening pribadi.
FUND TRANSFER

1. Jumlah saldo Anda yang bisa ditarik pada T+0, T+1, dan T+2
2. Permintaan penarikan dana dengan memasukan tanggal, rekening pribadi Anda, dan jumlah
dana
3. Daftar riwayat penarikan dana yang telah Anda lakukan / batalkan
WITHDRAW CANCEL

Pada Withdraw Cancel, Anda bisa melihat status penarikan dana, dan membatalkan penarikan
dana.
d. 6285 – USER PASSWORD/PIN CHANGE
Fitur ini membantu Anda dalam mengganti password dan PIN Anda. Pilih Password untuk
mengganti password dan PIN untuk mengganti PIN.

e. 6441 – TRADE CONFIRMATION INQUIRY
Anda bisa mengetahui berapa biaya-biaya yang Anda bayarkan ketika transaksi jual / beli.

1. Pilih tanggal transaksi
2. Data diri Anda
3. Rincian transaksi jual / beli
f.

6340 – FINANCIAL HISTORY
Berisi riwayat finansial Anda berupa transaksi jual / beli, deposit dana, dan penarikan dana.

E. CHART
a. 3100 – STOCK CHART
Fungsi dari stock chart adalah menampilkan grafik perdagangan suatu saham, beserta dengan
beberapa pengaturan.

1. Pilih saham yang ingin Anda pantau, lalu pilih interval waktunya (daily/weekly/monthly)
2. Num of Data menampilkan seberapa banyak data yang di-load, dan Num of View
menampilkan zoom level
3. Grafik yang ingin Anda pantau
4. Pengaturan jenis-jenis grafik
b. 3300 – MULTI CHART
Menampilkan 2 hingga 4 grafik suatu saham.

c. 3200 – INDEX CHART
Dapat melihat grafik suatu indeks. Index chart memiliki pengaturan yang sama dengan stock chart.

d. 3101 – CHART COMPARISON
Membandingkan 2 atau lebih grafik suatu saham dalam satu screen.

1. Pilih saham yang ingin Anda bandingkan
2. Atur perbandingan berdasarkan waktu (date, week, month), tipe grafik (bar atau line), dan
kekuatan relative/RSC (absolute atau relative)

F. BROKER
a. 1502 – BROKER’S STOCKS DAILY
Fitur ini membantu Anda melihat ringkasan harian suatu broker dengan periode waktu tertentu.

1. Untuk mencari broker yang ingin Anda lihat
2. Menentukan periode waktu yang Anda inginkan
3. Ringkasan transaksi harian
b. 1503 – BROKER’S TICK
Menampilkan setiap tick transaksi suatu broker.

c. 1505 – BROKER IN THE STOCK – REAL TIME
Menampilkan transaksi broker pada suatu saham secara real-time.

d. 1506 – BROKER IN THE STOCK – DAILY
Menampilkan ringkasan harian transaksi broker pada suatu saham secara periode waktu tertentu.

G. RUNNING
a. 1701 – RUNNING TRADE
Menunjukan transaksi secara real-time
ketika sedang jam perdagangan yang
dilakukan oleh suatu broker.

Jika Anda memilih tombol Filter, maka akan muncul pengaturan. Tombol Stop untuk
menghentikan running trade.

Pilih broker, value, volume, dan jenis
transaksi sesuai keinginan Anda lalu pilih
OK.

b. 1702 – RUNNING TRADE WITHOUT
FILTER
Menunjukan transaksi secara real-time
ketika sedang jam perdagangan yang
dilakukan oleh semua broker (tanpa
filter). Pengaturan secara default akan
menampilkan broker XA (NH Korindo
Sekuritas Indonesia).

c. 1705 – STOCK RADAR
Fitur ini mengenai informasi item yang diperdagangkan, yang ditransaksikan di pasar saham,
secara real-time. Screen ini dikembangkan bagi pengguna untuk mengenali item perdagangan
khusus dengan menemukan counter mana yang menangani semua item yang diperdagangkan
secara besar-besaran.

Jika Anda memilih tombol Filter, maka akan muncul pengaturan. Tombol Stop untuk
menghentikan running trade.

Pilih kode saham, value, volume, dan jenis transaksi sesuai keinginan Anda lalu pilih OK.

d. 1709 – LIVE BUY ORDER
Menunjukan transaksi beli saham yang
Anda pilih secara langsung / live.

Klik kanan, lalu pilih Filter atau Column. Jika Anda memilih Filter atau Column, maka akan
muncul pengaturan seperti di bawah.
Filter

Column

Masukkan kode saham yang ingin Anda Pilih parameter yang ingin Anda pantau, lalu
pantau, lalu klik OK.
klik OK.

Maka tampilan Live Buy Order akan
seperti di atas ini.

e. 1710 – LIVE SELL ORDER
Menunjukan transaksi jual saham yang Anda pilih secara langsung / live.

Klik kanan, lalu pilih Filter atau Column. Jika Anda memilih Filter atau Column, maka akan
muncul pengaturan seperti di bawah.
Filter

Column

Masukkan kode saham yang ingin Anda Pilih parameter yang ingin Anda pantau, lalu
pantau, lalu klik OK.
klik OK.

Maka tampilan Live Sell Order akan
seperti di atas ini.

H. RANKING
a. 1501 – BROKER STOCKS
Memantau peringkat suatu broker berdasarkan transaksi jual dan beli dengan periode waktu
tertentu.

1. Anda bisa memilih transaksi baik dari domestic atau/dan asing, serta jual atau/dan beli
2. Pilih periode waktu, lalu pilih Load
3. Urutan broker sesuai dengan tingkat transaksi jual atau/dan beli yang paling besar
4. Urutan kode saham berdasarkan transaksinya yang paling besar
b. 1504 – MARKET CAPITALIZATION
Fitur ini memungkinkan Anda untuk melihat kapitalisasi pasar saham berdasarkan indeks.

c. 1800 – STOCK GAINER REAL TIME
Mencari saham berdasarkan peringkat tertinggi gainer, loser, value, volume, atau frequency
secara real-time.
1. Top Gainer / Loser : Mengetahui saham yang termasuk top gainer / loser

Anda bisa mensortir jenis saham (all, ordinary stock, right, warrant, ETF) dan memilih parameter
yang ingin Anda pantau (top gainer / loser / unchange)
2. No Transaction : Mengetahui saham yang tidak memiliki transaksi sama sekali

3. Top Value / Volume / Freq : Mengetahui saham yang termasuk top value / volume / freq

Anda bisa mensortir jenis saham (all, ordinary stock, right, warrant, ETF) dan memilih parameter
yang ingin Anda pantau (top value / volume / freq)
d. 1801 – STOCK GAINER
Mencari saham berdasarkan peringkat tertinggi gainer, loser, value, volume, atau frequency
berdasarkan periode waktu tertentu.
1. Top Gainer / Loser : Mengetahui saham yang termasuk top gainer / loser

Anda bisa mensortir jenis saham (all, ordinary stock, right, warrant, ETF), memilih parameter
yang ingin Anda pantau (top gainer / loser / unchange), dan periode waktu yang Anda inginkan

2. No Transaction : Mengetahui saham yang tidak memiliki transaksi sama sekali

Anda bisa mensortir jenis saham (all, ordinary stock, right, warrant, ETF) dan memilih periode
waktu yang Anda inginkan
3. Top Value / Volume / Freq : Mengetahui saham yang termasuk top value / volume / freq

Anda bisa mensortir jenis saham (all, ordinary stock, right, warrant, ETF), memilih parameter
yang ingin Anda pantau (top value / volume / freq) dan periode waktu yang Anda inginkan

e. 1802 – STOCK SCREENER
Pada fitur ini Anda bisa memantau saham berdasarkan beberapa parameter yang telah
disediakan.

1. Pilih kategori untuk menetapkan harga target
2. Anda dapat mencari perbandingan dengan parameter yang sudah disediakan
3. Atur taget nilai dan volume Anda, lalu klik Load
4. Informasi akan tersedia di sini
I.

ORDER QUEUE
a. 8131 – ORDER QUEUE BY PRICE
Berisi rincian antrian transaksi baik jual ataupun beli yang disortir berdasarkan harga tertentu
pada hari itu.

1. Pilih kode saham, harga yang ingin Anda pantau, transaksi jual/beli, lalu tekan tombol Load
2. Rincian singkat stock price saham pada hari itu
3. Rincian transaksi jual ataupun beli
b. 8130 – ORDER QUEUE BY CODE
Berisi rincian antrian transaksi baik jual ataupun beli pada hari itu yang disortir berdasarkan kode
saham.

1. Pilih kode saham, transaksi jual/beli, lalu tekan tombol Load
2. Rincian singkat stock price saham pada hari itu
3. Rincian transaksi jual ataupun beli
c. 8140 – ORDER QUEUE BY ORDER
Berisi rincian transaksi jual ataupun beli berdasarkan order yang telah Anda lakukan.

Pilih tombol Order Number, lalu akan muncul tab seperti di bawah ini.

Klik 2 kali pada antrian jual atau beli. Lalu klik tombol Load, setelah itu akan muncul di screen
8140.
d. 8132 – TRADE BOOK
Berisi rincian semua antrian transaksi jual dan beli suatu saham pada hari itu.

1. Pilih kode saham, transaksi jual/beli, lalu tekan tombol Load
2. Rincian singkat stock price saham pada hari itu
3. Rincian transaksi lengkap jual dan beli suatu saham pada hari itu

J.

STOCK GAME
a. 9740 – STOCK GAME
Fitur ini merupakan simulasi untuk melakukan transaksi perdagangan tanpa harus menggunakan
dana di akun Anda. Stock game bisa berguna bagi Anda yang belum terlalu paham dengan
investasi saham. Berikut langkah-langkah dalam menggunakan stock game:
1. Masukkan jumlah dana yang ingin Anda simulasikan, lalu pilih tombol Set.

2. Pilih tombol Start untuk memulai simulasi.

3. Masukkan kode saham, harga dan jumlah lot yang ingin Anda simulasikan. Lalu klik tombol Buy.
Pembelian Anda akan masuk ke dalam orderlist dengan status OPEN. Jika harga sudah match,
maka status pembelian Anda berubah menjadi DONE. Anda juga bisa melakukan amend atau
withdraw pada order pembelian ini.

4. Pada menu Sell, masukkan harga dan jumlah lot yang ingin Anda jual. Lalu klik tombol Sell.
Penjualan Anda akan masuk ke dalam orderlist dengan status OPEN. Jika order penjualan
match, maka status penjualan Anda berubah menjadi DONE.

K. NEWS/INFORMATION
a. 7101 – NEWS
Menampilkan berita-berita tentang saham yang ditulis oleh tim riset kami.

b. 7105 – RESEARCH
Screen ini akan mengarahkan Anda ke website NH mengenai riset.
c. 7103 – ANNOUNCEMENT
Berisi pengumuman penting dari kami
untuk Anda.

d. 7777 – NOTICE
Ini adalah screen pertama yang Anda lihat setelah Anda masuk / login.

1. Masukkan PIN Anda untuk melanjutkan transaksi jual atau beli
2. Berisi informasi singkat di antaranya adalah Notice, grafik IHSG, indeks asing, mata uang
asing, dan berita
e. 1507 – PRICE HIGH/LOW
Menampilkan informasi harga tertinggi atau terendah suatu saham dalam periode waktu
tertentu.

Pilih saham yang ingin Anda pantau, pilih tanggal, lalu klik tombol Load.

f.

1509 – FUNDAMENTAL COMPARISON
Anda dapat melakukan perbandingan saham secara fundamental.

Masukkan saham yang ingin Anda bandingkan pada baris Enter Stock to Compare.
g. 7550 – ONE PAGE REPORT
Menyajikan laporan suatu perusahaan
secara mendetail namun mudah
dipahami oleh investor.
1. HIGHLIGHTS: Menampilkan beberapa
laporan perusahaan seperti grafik,
state
of
affairs,
consensus,
comparasion, dan financial statement

2. COMPANY PROFILE : Menampilkan
profile perusahaan

h. 7551 – FINANCIAL STATEMENT
Menampilkan laporan keuangan suatu saham yang dapat Anda sortir berdasarkan laporan laba
rugi (income statement), neraca keuangan (balance sheet), rasio (ratio), serta dalam interval
waktu kuartal / tahunan (quarter / year).

i.

6526 – MONTHLY CORPORATE ACTION
Menampilkan kalender yang berisi aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten.

j.

7104 – LINK NEWS
Mengarahkan Anda ke portal berita.

k. 6118 – INQUIRY OF QA
Jika Anda memiliki pertanyaan yang ingin Anda tanyakan, screen ini bisa membantu Anda dalam
menyampaikan pesan Anda kepada kami.

1. Tombol
untuk refresh / memuat ulang
2. Berisi pesan yang telah Anda kirim
3. Tombol

untuk menulis pesan baru. Tombol

yang telah Anda buat. Dan tombol
l.

untuk mengubah isi pesan

untuk menghapus pesan yang telah Anda kirim

7779 – NOTICE POPUP
Menampilkan pemberitahuan singkat.

L. CORPORATE ACTION
a. 6560 – CORPORATE ACTION LIST
Berisi daftar aksi korporasi yang dilakukan oleh beberapa emiten, beserta dengan tanggalnya.

b. 6561 – CASH DIVIDEND
Berisi daftar emiten-emiten yang
melakukan cash dividend. Cash dividend
merupakan pembagian sebagian profit
perusahaan ke pemegang saham. Di sini
ditampilkan cum date, ex date,
recording date, payment date, serta nilai
pembagian dividen.

c. 6562 – STOCK DIVIDEND
Berisi daftar emiten-emiten yang
melakukan stock dividend. Stock
dividend tidak berbeda dengan cash
dividend, hanya saja untuk stock
dividend pembagiannya berupa lembar
saham.

d. 6563 – STOCK SPLIT
Fitur ini berisi daftar emiten-emiten
yang melakukan stock split. Stock split
merupakan pemecahan nilai nominal
saham menjadi angka lebih kecil. Aksi
korporasi ini dilakukan oleh emiten jika
harga sahamnya mencapai belasan ribu
atau puluhan ribu.

e. 6564 – REVERSE STOCK SPLIT
Fitur ini berisi daftar emiten-emiten
yang melakukan reverse stock split.
Berbeda denga stock split, reverse stock
split merupakan kebalikannya. Reverse
stock split bekerja dengan cara
menurunkan jumlah saham yang
beredar di pasar untuk meningkatkan
harga saham.

f.

6565 – RIGHT ISSUE
Pada screen ini Anda bisa melihat
perusahan-perusahaan yang melakukan
right issue. Right issue adalah hak yang
diberikan kepada investor lama untuk
membeli saham baru.

g. 6566 – WARRANT ISSUE
Pada screen ini Anda bisa melihat
perusahan-perusahaan
yang
mengeluarkan waran. Warrant issue
adalah hak yang diberikan kepada
pemegang saham untuk membeli
lembar saham pada harga yang telah
ditentukan (harga eksekusi) oleh emiten
yang menerbitkannya dalam jangka
waktu tertentu.

h. 6567 – MERGER AND ACQUISITIONS
Merger and acquisitions atau merger
dan akuisisi adalah menggambarkan
konsolidasi perusahaan atau aset.
Pengertian merger dan akuisisi dalam
skala luas meliputi berbagai jenis
transaksi keuangan.

i.

6568 – BONUS
Pada screen ini Anda bisa melihat
perusahan-perusahaan yang
mengeluarkan bonus kepada para
pemegang saham.

j.

6569 – TENDER OFFER

Pada screen ini Anda bisa melihat daftar perusahaan-perusahaan yang melakukan tender offer.
Tender offer adalah sebuah penawaran yang diajukan oleh suatu pihak untuk mendapatkan efek
bersifat ekuitas yang dikeluarkan oleh perusahaan tertentu.

