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Entry Automatic Order
Automatic Order adalah order yang dilakukan secara otomatis ketika harga saham atau
waktu telah mencapai titik tertentu yang kita inginkan.
Anda dapat melakukan pasang posisi trading yang dapat ditinggalkan. Dan jika sudah
mencapai posisi atau kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya baik dari sisi harga
maupun waktu, maka program akan mengirimkan order tersebut secara otomatis.
Keuntungan menggunakan Automatic Order adalah:
1. Dengan fitur ini Anda tidak perlu lama-lama didepan komputer yang terhubung
dengan internet
2. Anda tidak harus selalu berada di depan komputer untuk close transaksi.
3. Meminimalkan kerugian yang bisa terjadi.
4. Mendapatkan profit sebesar yang anda inginkan
5. Bisa memasang Order berdasarkan rentang waktu yang ditentukan
Entry Automatic Order, terdapat pada menu Transaction. Atau dapat juga dengan
menggunakan shortcut F9+2044

a. Menu entry automatic order

Pada saat pertamakali klik menu Entry Automatic Order maka akan tampil Disclaimer yang
harus disetujui. Klik Setuju/Agree, jika menyetujui dan akan melakukan auto order. Jika
tidak setuju (disagree), maka form entry automatic order tidak akan muncul.
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b. Disclaimer

Untuk mengetahui bahwa mesin Automatic order dalam keadaan hidup atau mati dapat
dilihat dari status server pada keterangan paling bawah aplikasi.

Jika ada kondisi darurat yang menyebabkan kegagalan sistem / keterlambatan datafeed
maka internal BNIS dapat menghentikan layanan automatic order dengan cara mengganti
status tersebut menjadi “Automatic Order Server : 02 - Not Ready / Not Available”
Terdapat 3 jenis cara Entry Automatic Order :
1. Booking By Price; mengatur kondisi order beli atau jual berdasarkan
parameter harga.
2. Booking By Time ; mengatur kondisi order berdasarkan waktu
3. Booking By Gainloss; mengatur kondisi stop loss (batasan toleransi kerugian)
dan profit taking (batasan profit).
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Booking By Price

A
C

B

D

E

F

G

H
A – Jenis kondisi yang akan dikirim, pilih Booking By Price
B – Tipe Kondisi by price, terdiri dari Last Price, Bid Price atau offer Price
C – Tentukan operator = . <= atau >=
D – Isi harga kondisi
E – Isi harga dan jumlah lot yang akan dijadikan order ke bursa.
F – Tentukan rentang periode, dari dan sampai kapan kondisi akan terus dipasang.
G – Send Order, untuk mengirimkan Automatic Order
H – Send as alert, untuk mengirimkan alert by email saja. Tidak mengirimkan order.

Note : Sales tidak dapat mendapatkan kondisi Booking By price, hanya mendapatkan menu
Booking by Time.
1.

Untuk menampilkan menu :
a. Pilih menu Transaction ► Entry Automatic Order
b. atau tekan shorcut pada keyboard F9+2044

2.
3.

Tekan Setuju/Agree
pada Disclaimer
Isi kode transaksi Anda untuk melakukan order beli pada kolom TradingID.
a. Tanpa mouse, untuk langsung pindah ke kolom Account, gunakan tombol F6.
b. Pilih kode transaksi Anda menggunakan panah atas dan bawah, atau Anda
bisa langsung mengetik kode transaksi Anda.
c. Untuk selalu menampilkan kode nasabah tertentu, beri tanda √ pada kolom
di samping nama nasabah.

4.

Isi kode saham yang akan dijual pada kolom Stock:
a. Untuk berpindah dari kolom TradingID ke kolom Securities, tekan tombol
Tab.
b. Untuk langsung ke kolom Stock tanpa mouse, tekan tombol F5.
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5.

Tentukan jenis kondisi berdasarkan harga dengan klik Booking By Price

6.

Pilih tipe kondisi by price akan berdasarkan Harga terakhir (Last Price), Harga Beli (Bid
Price) atau Harga Jual (Offer Price). Secara default akan terpilih berdasarkan last price.

7.

Tentukan operator
a. Pilih “=” , jika “sama dengan” dengan harga kondisi yang ditentukan
b. Pilih “<=”, jika “lebih kecil sama dengan” dengan harga kondisi yang ditentukan
c. Pilih “>=”, jika “lebih besar sama dengan” dengan harga kondisi yang ditentukan
A

B

A – Operator kondisi
B – Harga kondisi
8.

Isi harga kondisi. Harga disini bukan harga order yang dikirim ke bursa, namun harga
sebagai acuan yang ditentukan sebagai kondisi.

Poin 9 dan selanjutnya akan dikirim order ke bursa jika kondisi poin 4 s.d 8 terpenuhi.
9.

Tentukan tipe transaksi apakah Buy atau Sell. Jika booking by price dan booking by time ,
secara default akan terpilih tipe Buy. Jika booking by gain/loss secara default akan
terpilih tipe Sell.

10.

Stock akan terisi secara otomatis, saat poin 4 ditentukan.

11.

Isi harga pembelian saham pada kolom Price :
a. Untuk berpindah dari kolom tipe transaksi ke kolom Price, gunakan tekan Tab.
b. Untuk langsung ke kolom Price tanpa menggunakan mouse, tekan tombol F7

12.

Isi jumlah saham yang ingin dibeli pada kolom Lot :
a. Untuk berpindah dari kolom Price ke kolom Lot, tekan tombol Tab.
b. Untuk langsung ke kolom Lot tanpa menggunakan mouse, tekan tombol F8

13.

Buying Limit dan Porfolio akan terisi otomatis berdasarkan jumlah yang dimiliki nasabah
tersebut.
a. Pada saat pengiriman Automatic Order ini tidak ada validasi Risk
Management (Buying Limit dan Portfolio). Risk Management akan berlaku
setelah kondisi terpernuhi dan order diproses menjadi order ke bursa.
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Contoh kasus Buy, nasabah A mempunyai trading limit sebesar 1 jt. Ketika
nasabah melakukan input automatic order/queuing sebesar 10jt, maka
automatic order tidak akan di reject. Reject order akan dilakukan setelah
order queuing tersebut memenuhi kondisi dan dikirim ke bursa.
Contoh kasus Sell, nasabah B mempunyai portfolio saham TLKM 10 lot.
Nasabah melakukan input automatic order sebanyak 3x ( Total jual TLKM
sebanyak 15 Lot), maka ketiga inputan tsb tidak akan direject oleh sistem.
Reject order akan diilakukan setelah order queuing tsb memenuhi kondisi
dan dikirim ke bursa
14.

Tentukan jenis Board, apakah akan Reguler (RG) atau Tunai (TN).

15.

Tentukan jenis Order Type, apakah akan Day atau Session.

16.

Tentukan rentang periode lamanya kondisi tersebut akan terus dipasang. Pilih dengan
klik tanggal pada kalender yang tampil. Tanggal akan terisi dengan format mm-dd-yyyy.
a. Valid From; dapat diinput bebas tidak harus hari ini. Dapat diinput untuk hari
kedepan. Secara default akan terisi dengan tanggal hari ini.
b. Valid To ; Maksimal 30 hari kalender dari from Periode . Jika lebih dari 30 hari maka
akan tampil pesan error.

c. Periode Valid To ini harus lebih besar sama dengan Valid From.
d. Sistem akan terus mengirim automatic order, selama order masih masuk rentang
periode dan berstatus Request atau Queuing.
e. Order yang sudah memenuhi kriteria tidak akan dimunculkan kembali.
f. Pengiriman berdasarkan periode ini dapat diberhentikan dengan menu Cancel
secara manual oleh nasabah.
17.

Untuk mengirimkan automatic order berdasarkan kondisi yang sudah ditentukan.
a. Tekan
Atau Alt+S
b. Order yang mencapai kondisi lebih dulu yang akan dieksekusi oleh sistem
(Tidak diproses sacara FIFO sesuai dengan jam antrian)
c. Automatic order by price ini akan diekseskusi setelah fase pre-opening atau
sesi 1 (09am).

18.

jika hanya ingin sistem mengirimkan alert berupa email saat order queuing sudah
memenuhi kondisi.
a. Tekan
atau Alt+t
b. Order ini tidak akan langsung dikirim ke bursa.
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19.

Tekan

untuk membatalkan order tersebut atau Alt+C

20.

Tekan

Atau Alt+R untuk mengosongkan data yang sudah Anda isi.

Contoh kasus :





Nasabah akan membeli saham BBNI, jika kondisi harga lastprice di pasar = 1400. Order yang
dipasang sebanyak 50 lot dengan harga order = 1350.
Order akan dikirim hari ini (27 Mei 2015), dan jika belum menemukan kondisi yang sesuai
maka program akan berada di antrian (status=queuing) setiap hari sampai dengan tanggal 5
Juni 2015.
Jika misalnya tanggal 2 Juni 2015 order auto sudah menemukan kondisi yang diinginkan
(status = Execute), maka tanggal 3, 4 dan 5 order tersebut tidak akan di eksekusi kembali
oleh sistem dan akan hilang dari automatic order list.

Pengisian form kasus diatas adalah sebagai berikut :
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Booking By Time

A

B

C

D

E

F

G

H
A – Jenis kondisi yang akan dikirim, pilih Booking By Time
B – Tipe Kondisi By time, terdiri dari Custom (hh:mm:yy), Pre-Opening, Session 1 atau Session 2.
C – Tentukan jam jika memilih tipe custom.
D – Tentukan use best price atau use entry price ( user sales tidak dapat field ini)
E – Isi harga dan jumlah lot yang akan dijadikan order ke bursa. Jika memilih use best price, maka
field price akan disable, tidak dapat diinput.
F – Tentukan rentang periode, dari dan sampai kapan kondisi akan terus dipasang.
G – Send Order, untuk mengirimkan Automatic Order
H – Send as alert, untuk mengirimkan alert by email saja. Tidak mengirimkan order.

1.

Untuk menampilkan menu :
a. Pilih menu Transaction ► Entry Automatic Order
b. atau tekan shorcut pada keyboard F9+2044

2.

Tekan Setuju/Agree

3.

Isi kode transaksi Anda untuk melakukan order beli pada kolom TradingID.
a. Tanpa mouse, untuk langsung pindah ke kolom Account, gunakan tombol F6.
b. Pilih kode transaksi Anda menggunakan panah atas dan bawah, atau Anda
bisa langsung mengetik kode transaksi Anda.
c. Untuk selalu menampilkan kode nasabah tertentu, beri tanda √ pada kolom
di samping nama nasabah.

4.

Isi kode saham yang akan dijual pada kolom Securities :
a. Untuk berpindah dari kolom TradingID ke kolom Securities, tekan tombol
Tab.
b. Untuk langsung ke kolom Securities tanpa mouse, tekan tombol F5.

pada Disclaimer
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5.

Tentukan jenis kondisi berdasarkan harga dengan klik Booking By Time

6.

Pilih tipe kondisi booking by time, akan berdasarkan Custom (hh:mm:ss), Pre-Opening,
Session 1 atau Session 2.
Secara default akan terpilih berdasarkan Custom.

7.

Jika memilih Custom, tentukan jam dengan format hh:mm:ss. Wajib diinput oleh
nasabah. Jam ini harus diatas jam 09:00:00. Jika lebih kecil atau sama dengan 09:00:00
maka akan terdapat message alert sebagai berikut :

Lalu akan terisi default jam 09:00:01
8. Session 1 dan 2, maka harus m
a. Pilih “=” , jika “sama dengan” dengan harga kondisi yang ditentukan
b. Pilih “<=”, jika “lebih kecil sama dengan” dengan harga kondisi yang ditentukan
c. Pilih “>=”, jika “lebih besar sama dengan” dengan harga kondisi yang ditentukan
A

B

A – Operator kondisi
B – Harga kondisi

9.

Isi harga kondisi. Harga disini bukan harga order yang dikirim ke bursa, namun harga
sebagai acuan yang ditentukan sebagai kondisi.

Poin 9 dan selanjutnya akan dikirim order ke bursa jika kondisi poin 4 s.d 8 terpenuhi.
10.

Tentukan tipe transaksi apakah Buy atau Sell. Jika booking by price dan booking by time ,
secara default akan terpilih tipe Buy. Jika booking by gain/loss secara default akan
terpilih tipe Sell.

11.

Stock akan terisi secara otomatis, saat poin 4 ditentukan.

12.

Isi harga pembelian saham pada kolom Price :
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a. Untuk berpindah dari kolom tipe transaksi ke kolom Price, gunakan tekan Tab.
b. Untuk langsung ke kolom Price tanpa menggunakan mouse, tekan tombol F7
13.

Isi jumlah saham yang ingin dibeli pada kolom Lot :
a. Untuk berpindah dari kolom Price ke kolom Lot, tekan tombol Tab.
b. Untuk langsung ke kolom Lot tanpa menggunakan mouse, tekan tombol F8

14.

Buying Limit dan Porfolio akan terisi otomatis berdasarkan jumlah yang dimiliki nasabah
tersebut.
a. Pada saat pengiriman Automatic Order ini tidak ada validasi Risk
Management (Buying Limit dan Portfolio). Risk Management akan berlaku
setelah kondisi terpernuhi dan order diproses menjadi order ke bursa.
Contoh kasus Buy, nasabah A mempunyai trading limit sebesar 1 jt. Ketika
nasabah melakukan input automatic order/queuing sebesar 10jt, maka
automatic order tidak akan di reject. Reject order akan dilakukan setelah
order queuing tersebut memenuhi kondisi dan dikirim ke bursa.
Contoh kasus Sell, nasabah B mempunyai portfolio saham TLKM 10 lot.
Nasabah melakukan input automatic order sebanyak 3x ( Total jual TLKM
sebanyak 15 Lot), maka ketiga inputan tsb tidak akan direject oleh sistem.
Reject order akan diilakukan setelah order queuing tsb memenuhi kondisi
dan dikirim ke bursa

15.

Tentukan jenis Board, apakah akan Reguler (RG) atau Tunai (TN).

16.

Tentukan jenis Order Type, apakah akan Day atau Session.

17.

Tentukan rentang periode lamanya kondisi tersebut akan terus dipasang. Pilih dengan
klik tanggal pada kalender yang tampil. Tanggal akan terisi dengan format mm-dd-yyyy.
a. Valid From; dapat diinput bebas tidak harus hari ini. Dapat diinput untuk hari
kedepan. Secara default akan terisi dengan tanggal hari ini.
b. Valid To ; Maksimal 30 hari kalender dari from Periode . Jika lebih dari 30 hari maka
akan tampil pesan error.

c. Periode Valid To ini harus lebih besar sama dengan Valid From.
d. Sistem akan terus mengirim automatic order, selama order masih masuk rentang
periode dan berstatus Request atau Queuing.
e. Order yang sudah memenuhi kriteria tidak akan dimunculkan kembali.
f. Pengiriman berdasarkan periode ini dapat diberhentikan dengan menu Cancel
secara manual oleh nasabah.
18.

Untuk mengirimkan automatic order berdasarkan kondisi yang sudah ditentukan.
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a. Tekan
Atau Alt+S
b. Order yang mencapai kondisi lebih dulu yang akan dieksekusi oleh sistem
(Tidak diproses sacara FIFO sesuai dengan jam antrian)
c. Automatic order by price ini akan diekseskusi setelah fase pre-opening atau
sesi 1 (09am).

19.

jika hanya ingin sistem mengirimkan alert berupa email saat order queuing sudah
memenuhi kondisi.
a. Tekan
atau Alt+t
b. Order ini tidak akan langsung dikirim ke bursa.

20.

Tekan

untuk membatalkan order tersebut atau Alt+C

21.

Tekan

Atau Alt+R untuk mengosongkan data yang sudah Anda isi.

Contoh kasus :
-

Nasabah ingin membeli saham BBNI pada pukul 15:45:00 sebanyak 20 Lot dengan harga best
price (karena transaksi beli, maka gunakan best offer price ).
Order hanya akan dikirim hari ini saja , meskipun belum menemukan kondisi yang diinginkan
pada hari ini, sistem tidak akan memproses kembali pada keesokan harinya.

Pengisian form kasus diatas adalah sebagai berikut :
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Booking By GainLoss
1.

Untuk menampilkan menu :
a. Pilih menu Transaction ► Entry Automatic Order
b. atau tekan shorcut pada keyboard F9+2044

2.

Tekan Setuju/Agree

3.

Isi kode transaksi Anda untuk melakukan order beli pada kolom TradingID.
a. Tanpa mouse, untuk langsung pindah ke kolom Account, gunakan tombol F6.
b. Pilih kode transaksi Anda menggunakan panah atas dan bawah, atau Anda
bisa langsung mengetik kode transaksi Anda.
c. Untuk selalu menampilkan kode nasabah tertentu, beri tanda √ pada kolom
di samping nama nasabah.

4.

Isi kode saham yang akan dijual pada kolom Securities :
a. Untuk berpindah dari kolom TradingID ke kolom Securities, tekan tombol
Tab.
b. Untuk langsung ke kolom Securities tanpa mouse, tekan tombol F5.

5.

Tentukan jenis kondisi berdasarkan harga dengan klik Booking By Gain Loss.

6.

Pilih tipe kondisi booking by GainLoss, akan berdasarkan %UnReal - Gain atau %UnReal - Loss.
Secara default akan terpilih berdasarkan %UnReal - Gain.
Biasanya untuk order beli menggunakan %UnReal-Loss sedangkan untuk jual menggunakan
%UnReal – Gain.

pada Disclaimer

A

B

C

A – Operator kondisi
B – Persentase kondisi
C – Harga Kondisi
7.

Tentukan Operator kondisi
a. Pilih “=” , jika last price “sama dengan” dengan prosentase kondisi yang ditentukan
b. Pilih “<=”, jika last price “lebih kecil sama dengan” dengan prosentase kondisi yang
ditentukan
c. Pilih “>=”, jika last price “lebih besar sama dengan” dengan prosentase kondisi yang
ditentukan
Note :
Perhatikan nilai operator >= dan <= pada kasus booking By GainLoss ini, pemahamannya
tergantung Gain atau Loss yang dipilih.
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-

%UnReal-Loss dengan operator “>=” (lebih besar sama dengan).
Contoh kasus : Order beli dengan kondisi Booking GainLoss, % Unreal – Loss , Operator “>=”
persentase “10%”. Maka order akan terkirim jika kondisi lastprice lebih kecil sama dengan dari
nilai prosentase 10% dikali previous stock tersebut. Jadi misal nilai previous 2000, dan 10% dari
previous tsb 1800, maka order Automatic dengan kondisi ini akan terkirim menjadi execute jika
lastprice lebih kecil dari lastprice 1800. Sebaliknya jika lastprice 2100, maka order belum
terkirim masih status queuing.

-

%UnReal-Loss dengan operator “<=” (lebih kecil sama dengan).
Contoh kasus : Order beli dengan kondisi Booking GainLoss, % Unreal – Loss , Operator “<=”
persentase “10%”. Maka order akan terkirim jika kondisi lastprice lebih besar sama dengan dari
nilai prosentase 10% dikali previous stock tersebut. Jadi misal nilai previous 2000, dan 10% dari
previous tsb 1800, maka order Automatic dengan kondisi ini akan terkirim menjadi execute jika
lastprice lebih besar dari lastprice 1800. Sebaliknya jika lastprice 2100, maka order belum
terkirim masih status queuing.

-

%UnReal-Gain dengan operator “>=” (lebih besar sama dengan).
Contoh kasus : Order Jual dengan kondisi Booking GainLoss, % Unreal – Gain , Operator “>=”
persentase “10%”. Maka order akan terkirim jika kondisi lastprice lebih besar sama dengan dari
nilai prosentase 10% dikali Average price pada portfolio nasabah tersebut. Jadi misal nilai
average price nasabah tersebut 2000, dan 10% dari average tersebut 2200, maka order
Automatic dengan kondisi ini akan terkirim menjadi execute jika lastprice lebih besar dari 2200.
Sebaliknya jika misalnya lastprice 2000, maka order belum terkirim masih status queuing.

-

%UnReal-Gain dengan operator “<=” (lebih kecil sama dengan) .
Contoh kasus : Order Jual dengan kondisi Booking GainLoss, % Unreal – Gain , Operator “<=”
persentase “10%”. Maka order akan terkirim jika kondisi lastprice lebih kecil sama dengan dari
nilai prosentase 10% dikali Average price pada portfolio nasabah tersebut. Jadi misal nilai
average price nasabah tersebut 2000, dan 10% dari average tersebut 2200, maka order
Automatic dengan kondisi ini akan terkirim menjadi execute jika lastprice lebih kecil dari 2200.
Sebaliknya jika misalnya lastprice 2300, maka order belum terkirim masih status queuing.

8.

Isi Persentase kondisi dengan nilai persentase yang diinginkan ( ex : 5 untuk 5 %, 2.5 untuk
2.5%). Nilai persentase ini akan mengalikan dengan harga Previous Price atau Average Price
- Jika Booking By GainLoss ini dipakai untuk Order Beli, maka nilai harga kondisi akan dihitung
dari nilai Previous Price Stock yang dipilih.
- Jika Booking By GainLoss ini dipakai untuk Order Jual, maka nilai harga kondisi akan dihitung
dari Average Price stock yang dipilih pada portfolio

9.

Harga kondisi akan terisi secara otomatis. Merupakan hasil perkalian Previous Price atau
Average Price dengan nilai persentase kondisi.
Harga disini bukan harga order yang dikirim ke bursa, namun harga sebagai acuan yang
ditentukan sebagai kondisi.
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Poin 10 dan selanjutnya akan dikirim order ke bursa jika kondisi poin 3 s.d 9 terpenuhi.
10.

Tentukan tipe transaksi apakah Buy atau Sell. Jika booking by gain/loss secara default
akan terpilih tipe Sell.

11.

Stock akan terisi secara otomatis, saat poin 4 ditentukan.

12.

Isi harga pembelian saham pada kolom Price :
a. Untuk berpindah dari kolom tipe transaksi ke kolom Price, gunakan tekan Tab.
b. Untuk langsung ke kolom Price tanpa menggunakan mouse, tekan tombol F7

13.

Isi jumlah saham yang ingin dibeli pada kolom Lot :
a. Untuk berpindah dari kolom Price ke kolom Lot, tekan tombol Tab.
b. Untuk langsung ke kolom Lot tanpa menggunakan mouse, tekan tombol F8

14.

Buying Limit dan Porfolio akan terisi otomatis berdasarkan jumlah yang dimiliki nasabah
tersebut.
a. Pada saat pengiriman Automatic Order ini tidak ada validasi Risk
Management (Buying Limit dan Portfolio). Risk Management akan berlaku
setelah kondisi terpernuhi dan order diproses menjadi order ke bursa.
Contoh kasus Buy, nasabah A mempunyai trading limit sebesar 1 jt. Ketika
nasabah melakukan input automatic order/queuing sebesar 10jt, maka
automatic order tidak akan di reject. Reject order akan dilakukan setelah
order queuing tersebut memenuhi kondisi dan dikirim ke bursa.
Contoh kasus Sell, nasabah B mempunyai portfolio saham TLKM 10 lot.
Nasabah melakukan input automatic order sebanyak 3x ( Total jual TLKM
sebanyak 15 Lot), maka ketiga inputan tsb tidak akan direject oleh sistem.
Reject order akan diilakukan setelah order queuing tsb memenuhi kondisi
dan dikirim ke bursa

15.

Tentukan jenis Board, apakah akan Reguler (RG) atau Tunai (TN).

16.

Tentukan jenis Order Type, apakah akan Day atau Session.

17.

Tentukan rentang periode lamanya kondisi tersebut akan terus dipasang. Pilih dengan
klik tanggal pada kalender yang tampil. Tanggal akan terisi dengan format mm-dd-yyyy.
a. Valid From; dapat diinput bebas tidak harus hari ini. Dapat diinput untuk hari
kedepan. Secara default akan terisi dengan tanggal hari ini.
b. Valid To ; Maksimal 30 hari kalender dari from Periode . Jika lebih dari 30 hari maka
akan tampil pesan error.
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c. Periode Valid To ini harus lebih besar sama dengan Valid From.
d. Sistem akan terus mengirim automatic order, selama order masih masuk rentang
periode dan berstatus Request atau Queuing.
e. Order yang sudah memenuhi kriteria tidak akan dimunculkan kembali.
f. Pengiriman berdasarkan periode ini dapat diberhentikan dengan menu Cancel
secara manual oleh nasabah.
18.

Untuk mengirimkan automatic order berdasarkan kondisi yang sudah ditentukan.
a. Tekan
Atau Alt+S
b. Order yang mencapai kondisi lebih dulu yang akan dieksekusi oleh sistem
(Tidak diproses sacara FIFO sesuai dengan jam antrian)
c. Automatic order by price ini akan diekseskusi setelah fase pre-opening atau
sesi 1 (09am).

19.

jika hanya ingin sistem mengirimkan alert berupa email saat order queuing sudah
memenuhi kondisi.
a. Tekan
atau Alt+t
b. Order ini tidak akan langsung dikirim ke bursa.

20.

Tekan

untuk membatalkan order tersebut atau Alt+C

21.

Tekan

Atau Alt+R untuk mengosongkan data yang sudah Anda isi.

Contoh kasus :







Nasabah akan menjual saham BBNI yang dimiliki, dengan kondisi harga Average Price 1300
saat itu .
Nilai persentase keuntungan yang diinginkan sebagai kondisi adalah lebih besar dari (>=)
20%. Jadi Harga kondisi sebagai acuan adalah 1300*20% = 1560.
Jadi orderan akan dikirim jika terdapat trigger yang nilainya lebih besar samadengan
daripada 1560.
Order akan dikirim hari ini (24 Juni 2015), dan jika belum menemukan kondisi yang sesuai
maka program akan berada di antrian (status=queuing) setiap hari sampai dengan tanggal 26
Juni 2015.
Jika misalnya tanggal 25 Juni 2015 order auto sudah menemukan kondisi yang diinginkan
(status = Execute), maka tanggal 26 order tersebut tidak akan di eksekusi kembali oleh
sistem dan akan hilang dari automatic order list.

Pengisian form kasus diatas adalah sebagai berikut :
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Automatic Order List
Automatic Order list adalah daftar order yang menampilkan semua data kriteria automatic
order yang diinput dari menu entry automatic order. Ditampilkan semua status, baik
Queuing, Reject, Cancel dan maupun Execute. List ini tidak menampilkan data order list yang
diinput dari form order biasa.
D
A

B

E
C

D

A – Tentukan filter order yang ingin Anda tampilkan pada Order List ini
B – Option > Save to Image, untuk men-capture Automatic Order list ini ke dalam bentuk
gambar
Option > Save to Excel, untuk meyimpan data order list
Option > Properties, untuk melakukan settingan kolom apa saja yang akan ditampilkan.
C – Untuk menentukan filter order berdasarkan Status.
D – Untuk melakukan Cancel, klik kanan pada baris yang berstatus Queuing atau tunjukan kursor
pada baris yang akan dicancel lalu klik tombol Cancel pada pojok kanan atas.
E – Dengan tombol Clear ini, Anda dapat menghilangkan semua kriteria yang sudah Anda
tentukan, sehingga akan tampil semua order tanpa criteria

Secara default kolom yang ditampilkan pada Automatic Order List ini hanya kolom
ID, Order, Status, Entry Date dan Order ID. Namun sistem dapat menampilkan lebih
detail lagi dengan cara tekan Option pada pojok kanan atas lalu pilih properties
(Option > Properties.,
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Tentukan pada bagian Hide kolom mana yang akan ditampilkan, dengan cara
arahkan kursor dan gunakan tombol

untuk memindahkan ke bagian Show.

Jika akan menampilkan semua kolom klik tombol

.

Membatalkan Automatic Order
Dari Autiomatic Order List ini user dapat melakukan cancel automatic trading dengan
melakukan klik kanan pada order atau klik Button cancel pada kanan atas list. Hanya data
yang berstatus request dan queing saja yang boleh dilakukan cancel.
Adapun kondisi order yang dapat dilakukan cancel adalah :
 Untuk automatic order by time yang diinput oleh sales / order taker, maka user
sales/order taker dan nasabah dapat melakukan cancel.
 Untuk automatic order yang diinput oleh nasabah, maka hanya nasabah yang
dapat melakukan cancel (Sales / order taker hanya dapat melihat data saja, tidak
boleh melkukan cancel kriteria)
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Cara membaca Order pada Automatic Order list
Contoh diambil dari gambar diatas


1S070 – BBNI, If Last Price =1.500 then send alert Buy 150 lot@1500 (RG-Day) valid
(26/05/2015 - 26/05/2015
Artinya : Jika last price BBNI = 1500, maka kirim alert.



1S070 – BUMI, If Bid Price =100 then send order Sell 100 lot@110 (RG-Day) valid
(26/05/2015 - 05/06/2015
Artinya : Jika Bid Price BUMI = 100, maka kirim order Jual sebanyak 100 lot dengan
harga 110. Order ini jika belum menemukan kondisi yang diinginkan akan terus
dikirim sampai dengan tanggal 5 juni 2015



1S070 – BTEL, If Offer Price =70 then send order Buy 50 lot@68 (RG-Day) valid
(26/05/2015 - 26/05/2015
Artinya : Jika Offer Price BTEL= 70, maka kirim order Beli sebanyak 50 lot dengan
harga 68. Order ini hanya untuk periode 1 hari saja.



1S070 – BBNI, If Last Price >=2000 then send order Sell 5 lot@2000(RG-Day) valid
(26/05/2015 - 29/05/2015)
Artinya : Jika Last Price BBNI lebih besar sama dengan 2000, maka kirim order jual
sebanyak 5 lot dengan harga 2000. Order ini jika belum menemukan kondisi yang
diinginkan akan terus dikirim selama 3hari sampai dengan tanggal 29 Mei 2015.



1S070 – BBNI, If Session 2 then send order Sell 50 lot@1250(RG-Day) valid
(26/05/2015 - 26/05/2015)
Artinya : Jika sesi 2, kirim order jual BBNI sebanyak 50 lot dengan harga 1250. Order
ini hanya untuk periode 1 hari saja.

19 | Enterprise Solution Market Information and Real Time Trading Ver 3.5

Status Automatic Order

Status

Keterangan

All

Menampilkan semua status order pada Autimatic Order List

Failed

Order yang gagal pengiriman dari client ke server

Request

Order sudah terkirim ke server dan sedang menunggu untuk diproses.

Queuing

Order sudah diinput oleh nasabah, sudah masuk dan tersimpan pada
sistem/server dan menunggu untuk dikirim ke bursa sesuai dengan kondisi
yang diinput oleh nasabah

Executed

Order yang sudah memenuhi kondisi yang diinginkan dan sudah diproses
sistem untuk dikirim ke bursa

Cancelled

Order yang sudah masuk didalam sistem/server , dibatalkan oleh user (hanya
yang berstatus Queuing saja yang bisa dicancel)

Cancel Request

Order yang sudah dibatalkan oleh user, sudah diterima oleh server namun
masih menunggu antrian untuk mendapatkan status cancelled

Reject

Order telah ditolak, lihat pada Informasi Description untuk mengetahui alasan
penolakan order. Mungkin dikarenakan: waktu, fraksi harga, suspend, dll
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Field Automatic Order List
Properties Keterangan
ID

Nomor Urut Sistem

Order

Automatic Order yang dikirim

Status

Status Automatic Order (Request, Queuing, Execute, Reject,Cancelled, dll)

EntryDate

Tanggal input Automatic Order

OrderID

ID saat order sudah terkirim dan sudah mendapatkan status di bursa

AccId

Kode nasabah per type account

AccType

Tipe account (regular, margin, fasilitas, dll)

B/S

Buy atau sell

Board

Board yang digunakan untuk transaksi (regular, tunai, neg deal, dll)

Booking Type

Jening booking (By Time, By Price atau By Gainloss)

CanceledBy

User id yang melakukan cancel/batal automatic order

CancelledDate

Tanggal dan jam saat melakukan cancel

Client ID

Kode Trading nasabah

CriteriaPrice

Harga Kondisi/kriteria , jika

CriteriaTime

Waktu kapan dikirimkan nya kondisi yang diinginkan

EntryBy

User id yang melakukan input automatic order

ExecutedDate

Tanggal dan jam saat order ter-Execute

Lot

Jumlah lot order

MyCust

Yes atau No

Operator

= atau <= atau >=

OrdType

Day atau Session

Price

Harga untuk dipasangkan sebagai order yang dikirim ke bursa

PriceType

Use entry Price atau Use Best Price

QueueDate

Tanggal dan waktu saat berubah status menjadi Queuing

RejectDesc

Descripsi atau alasan reject

RejectedDate

Tanggal dan waktu reject

SendAs

Order atau Allert

Stock

Kode stok

TradingID

Kode Trading nasabah

ValidFrom

Periode tanggal awal

ValidTo

Periode tanggal akhir

Volume

Jumlah lembar order
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