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Tampilan Neo HOTS Home 

1 2 3 

1. Menu 
 Anda dapat menampilkan menu 

dengan menekan tombol yang berada 
di kiri bawah layar.  

 
2. Favorit 
 Menu yang ada di menu bar bagian 

bawah terdiri dari meni-menu yang 
terdapat di favorit. Anda dapat 
menggeser menu bar tersebut secara 
horisontal. 

 
3. Toggle  
 Tekan tombol ini untuk mengubah 

tampilan menjadi ticket atau menu 
favorit. 
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Tampilan Quick Menu 
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1. LOGIN 
 Klik disini untuk login 
 
2. Home, Setting, Exit 
 Tombol Home menampilkan layar 

Home bila ditekan. 
 Tombol Setting akan membawa Anda 

ke layar pengaturan MTS. 
 Tombol Exit akan menutup aplikasi 

Neo HOTS Mobile. 
 
3. Favorit Menu  
 Anda dapat memilih menu-menu 

favorit untuk disimpan di halaman ini. 
 
4. Full Menu 
 Anda dapat melihat seluruh menu 

yang terdapat dalam Neo HOTS 
Mobile dengan menekan tombol ini 

 
5. Edit 
 Anda dapat mengatur menu apa saja 

yang ada di menu favorit dengan 
menekan tombol edit. 

 
6. Banner 
 Banner menampilkan informasi, program, atau promosi yang sedang diadakan 
 
7. MTS Guide 
 Tekan tombol ini untuk melihat panduan aplikasi Neo HOTS Mobile 
 
8. Social Media 
 Klik di tombol ini untuk membuka halaman akun resmi  social media Daewoo 

Securities Indonesia sesuai dengan ikon yang ditekan. 
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Tampilan Full Menu 

1 

2 3 
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1. Quick Menu dan Menu Search 
 Quick Menu menampilan menu-menu favorit 
 Menu search akan memudahkan Anda untuk mencari suatu menu tertentu. 
 
2. Main Menu 
 Main menu merupakan menu-menu utama dan di dalam menu tersebut terdapat 

sub-menu. 
 
3. Sub-Menu 

Pada kolom sisi sebelah kanan setiap main menu terdapat sub menu dari main 
menu tersebut. Anda dapat menggeser menu tersebut secara horizontal untuk 
melihat semua sub-menu yang ada. 
 

4. Pencarian 
 Anda dapat memasukkan keyword untuk mencari menu pada kolom ini 
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Tampilan Edit Favorite 

1. Favorite Menu 
 Anda dapat mengatur lokasi menu favorit dengan cara menekan lalu menggeser 

menu tersebut ke lokasi yang diinginkan Anda. Untuk menghapus, tekan tombol 
silang di pojok kanan atas menu tersebut. 

 
2. Done dan Clear All 
 Menekan tombol done akan menyimpan pengaturan menu favorit dan Anda akan 

kembali ke Quick menu. Tombol Clear all akan menghapus semua menu yang 
terdapat di daftar menu favorit. 

 
3. Menu List 
 Menekan tanda panah ini akan memperbesar tampilan daftar menu yang ada.  
 
4. Main Menu 
 Tekan main menu untuk menampilkan seluruh menu dan sub menu yang tersedia. 

Anda juga dapat mencari nama menu dengan memasukkan kata kunci pencarian di 
kolom search. 

 
5. Sub-Menu 
 Untuk dapat memasukkan suatu menu ke favorit, Anda harus mencentang menu 

tersebut sehingga berwarna oranye (gambar kanan). 
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Memberikan informasi lengkap suatu saham 

Tujuan Fitur Stock Price 

Tampilan Stock Price - Price 
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2 
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4 

1. Tab Menu yang dapat digeser 
 Anda dapat menggeser tab menu untuk melihat seluruh tab menu yang ada di 

halaman stock price. Tekan tab menu tersebut untuk membuka 
 
2. Menggeser secara vertikal 
 Anda dapat menggeser harga yang ditampilkan secara vertikal. 
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3. Harga 
 Tekan pada harga untuk memunculkan Pop-Up yang dapat digunakan untuk 

membeli atau menjual saham 
 
4. 10 Order 
 10 order menampilkan 10 harga Bid dan 10 Harga Offer. 
 
5. Broker volume 
 Anda dapat menggeser informasi yang ada di tabel secara vertikal untuk melihat 

informasi lebih banyak 

6 
7 

7 

6. Harga 
 Anda dapat menekan tombol Buy atau Sell untuk membuat order baru atau 

Amend/Withdraw untuk mengubah order saham yang telah dibuat sebelumnya 
 
7. Tambah/Kurang 1 tick. 
 Anda dapat menambah atau mengurangi harga dengan menekan tombol panah 

atas atau bawah. Penambahan atau pengurangan terjadi sebesar 1 tick dengan 
besaran sesuai dengan fraksi harga yang berlaku.  
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Tampilan Stock Price 

1. Stock Code 
 Masukkan kode saham yang ingin dilhat di pojok kiri atas layar. Menekan icon 

search akan membawa Anda ke layar pencarian kode saham. 
 
2. Stock Type dan Margin 
 Pada sisi kanan atas terdapat informasi tipe saham yang sedang dipilih. Terdapat 3 

tipe saham selain regular, S = Syariah, M = Margin, D = Daytrade. 
 Margin menandakan seberapa besar haircut ratio dan limit saham tersebut yang 

dapat digunakan oleh Anda ketika membeli saham tersebut.  
 
3. Tanda Bintang (Add to Watchlist) 
 Tekan tanda bintang untuk memasukkan saham tersebut ke dalam watchlist Anda 
 
4. Watchlist 
 Anda dapat memasukkan dan mengatur saham  yang ingin Anda pantau disini 
 
5. Choose Watchlist 
 Anda dapat memilih watchlist yang ingin ditampilkan dengan menekan tombol 

panah kebawah. Anda dapat membuat lebih dari 1 watchlist. 
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Tampilan Stock Price – Memasukkan stock ke Watch List 

1. Memilih Watchlist 
 Anda dapat memilih di watchlist mana saham tersebut akan disimpan 
 
2. Add New Watchlist 
 Anda dapat langsung memasukkan kode saham tersebut ke watchlist yang baru 

dengan menekan tombol add new watchlist.  
 
3. Kolom Stock Search 
 Masukkan kode saham di kolom yang tersedia, atau dengan menekan tombol mic 

yang ada di sisi kanan kolom untuk mencari dengan “voice command” 
 
4.   Jenis pasar 
 Anda dapat memilih jenis pasar transaksi. RG = regular, NG = Nego, TN = Tunai. 
 
5. Shortcut  
 Tekan huruf yang ada di samping nama saham untuk menampilkan langsung 

saham-saham yang mempunyai awalan huruf yang sama dengan huruf yang 
ditekan oleh Anda 
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Tampilan Stock Price - News 

1. Judul Berita 
 Tekan judul berita untuk menampilkan berita secara lengkap 
 
2. Font Size 
 Anda dapat memperbesar atau mengecilkan ukuran tulisan pada isi berita dengan 

menekan tombol kurang (A-) atau tambah (A+)  yang ada di sisi kanan atas berita. 
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Tampilan Stock Price - Chart 

1. Periode 
 Anda dapat melihat chart dari berbagai pilihan periode waktu yang telah disediakan. 

Informasi lebih lengkapnya dapat anda temukan pada penjelasan menu Chart. 
 
2. Tools 
 Anda dapat mengganti indikator atau menampilkan tools yang ada di chart dengan 

menekan icon kunci inggris dan icon roda gigi. Dengan menekan icon memperbesar 
maka Anda akan masuk ke layar Full Chart. Silahkan lihat penjelasan lebih lanjut 
pada penjelasan menu Chart. 
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Tampilan Stock Price - Daily 

1. Periode 
 Anda akan dapat melihat chart dari berbagai pilihan periode waktu yang telah 

disediakan, yaitu Harian (Daily), Mingguan  (Weekly), dan Bulanan (Monthly). 
 
2. Tabel 
 Anda dapat menggeser informasi yang terdapat di table dengan cara menggeser 

judul pada tabel tersebut untuk menampilkan informasi yang lain. 
 
3. Data 
 Isi dari tabel akan berubah tergantung periode yang dipilih oleh Anda. Isi tersebut 

dapat di geser kebawah secara vertikal. 
  

1 
2 
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Tampilan Stock Price - Financial 

1. Tahun 
 Anda dapat memilih tahun 

laporan keuangan yang ingin 
dilihat. 

 
2. Kuartal 
 Anda dapat memilih laporan 

keuangan per kuartal yang 
terdiri dari kuartal pertama 
sampai dengan kuartal 
keempat tahun tersebut . 

 
3. Laporan Keuangan 
 Menampilkan rangkuman 

laporan keuangan dari 
perusahaan dengan kode 
saham yang telah Anda pilih. 
Anda dapat menggeser layar 
kebawah untuk melihat 
keseluruhan laporannya. 
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Tampilan Stock Price – Done History 

1. Tabel 
 Anda dapat menggeser tabel 

secara horisontal dengan cara 
menggeser pada judul kolom 
untuk melihat lebih banyak 
informasi. 

 
2. Done History 
 Anda dapat melihat rekaman 

transaksi yang telah terjadi 
pada hari tersebut. Geser tabel 
kebawah untuk melihat lebih 
banyak informasi. 
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Tampilan Stock Price – Broker Sum & Trade book 

Broker Sum 
  
 
  

Menampilkan jumlah lot  yang telah di beli dan dijual oleh masing-masing broker 
pada hari tersebut. 

Trade Book 
  
 
  

Tradebook menunjukan frekuensi, volume dan volume transaksi yang terjadi pada 
suatu harga tertentu di hari tersebut. 
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Tampilan Stock Price – Technical 

1 

2 

3 

4 

1. Periode 
 Anda dapat memilih periode dari data yang ingin dilihat secara Harian (Daily), 

Mingguan  (Weekly), atau Bulanan (Monthly). 
 
2. Moving Average Summary 
 Menunjukan rangkuman dari seluruh signal Beli atau Jual yang ada. Angka di 

samping Buy atau Sell menunjukan jumlah indikator yang memberikan hasil 
tersebut dan buy/sell yang ada di paling kanan menunjukan rekomendasi 
keseluruhan berdasarkan jumlah buy dan sell yang ada di sampingnya. 

 
3. Technical Indicators 
 Geser layar kebawah untuk melihat berbagai indikator yang ada dan signal-signal 

beli atau jual yang dikeluarkan oleh setiap indicator. Icon tanda tanya (?) 
menjelaskan standar yang digunakan untuk setiap indikator. 

 
4. Tabel 
 Anda dapat menggeser tabel dengan cara menggeser nya di bagian atas tabel 

tersebut untuk menampilkan lebih banyak informasi. 
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Tampilan Stock Price – Foreign 

1 

2 
3 

1. Volume dan Nilai 
 Anda dapat memilih untuk melihat 

data transaksi asing yang terjadi 
berdasarkan volume atau nilai 
transaksi. 

 
2. Tabel 
 Anda dapat menggeser tabel dengan 

cara menggeser pada nama kolom 
untuk menampilkan lebih banyak 
informasi. 

 
3. Foreign 
 Geser layar kebawah untuk melihat 

lebih banyak konten. 
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Tampilan Stock Price – Forum 

1 
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1. Membuat Post baru 
 Anda dapat membuat  posting  baru dengan memasukkan nama judul di kolom ini. 

Postingan terbaru akan ditampilkan di bagian atas. 
 

2. Balas atau Like 
 Tekan icon berbentuk hati untuk memberi like ke postingan  tersebut. Tekan 

tombol berbentuk balon percakapan untuk mengirimkan pesan balasan. 
 

3. Informasi mengenai Post tersebut 
 Menunjukan berapa banyak balasan dan like dari Post tersebut 
 

4. Pesan balasan 
 Tekan suatu posting untuk menampilkan seluruh komentar yang ada.  
 

5. Mengirim balasan 
 Ketik dalam kolom ini untuk menambahkan komentar ke posting tersebut 
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Tampilan Stock Price – Recommended 

1 

2 

3 

1. Tabel  
 Geser bagian atas tabel untuk menampilkan informasi lebih banyak 
 

2. Setting 
 Tombol ini digunakan untuk masuk ke menu pengaturan  halaman Stock Price. 
 

3. Rekomendasi saham 
 Geser layar kebawah untuk melihat lebih banyak konten. 
 

4. Done 
 Tekan tombol done untuk menyimpan pengaturan. 
 

5. Select All dan Default 
 Tekan select all untuk memilih semua menu yang ada. 
 Tekan default untuk mengembalikan seluruh pengaturan ke posisi awal. 
 

6. Show & Hide (Tampilkan dan sembunyikan) 
 Anda dapat memilih menu untuk ditampilkan dengan cara mencentang menu yang ingin 

ditampilkan dan menghapus centang dari menu yang tidak ingin dilihat. 
. 

7. Mengubah urutan kolom 
 Anda dapat mengubah urutan menu dengan menekan icon 4 garis dan menarik menu ke 

atas atau kebawah sesuai dengan urutan yang diinginkan. 

4 

5 

6 7 
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20 

1. Stop 
 Klik untuk menghentikan running trade. 
 
2. Setting 
 Klik untuk mengatur konten yang ingin ditampilkan dalam running trade. 
 
3. Running Trade Categories 
 Memilih saham-saham yang akan di tampilkan berdasarkan kategori, antara all 

stock, favorite stock yang ada di watchlist tertentu maupun berdasarkan sektor. 
 
4. Price, Change, & Volume 
 Filter saham berdasarkan harga, perubahan harga, dan volume. 
 
5.. Cancel, OK, & Default 
 Cancel untuk membatalkan, OK untuk menerapkan pengaturan. Default untuk 

mengembalikan seluruh pengaturan ke pengaturan awal. 

2 

1 3 

4 
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Tampilan Running Trade 



Menampilkan informasi pergerakan suatu saham 
dengan berbagai indikator dan signal analisa teknikal. 

Tujuan Fitur Chart 

Tampilan Chart - Portrait 

1 

2 
4 

5 

1. Periode 
 Pilih periode chart yang dilihat secara 

harian, mingguan, bulanan, per menit 
(1-60), dan per tick (1-30) 

 

2. Data Box 
 Tekan beberapa detik bagian chart 

pada poin tertentu untuk melihat 
detail pada posisi tertentu 

 

3. Multi-Chart 
 Mengubah tampilan untuk 

menampilkan lebih dari 1 chart. 
 

4. Zoom 
 Geser tampilan harga secara vertikal, 

untuk memperbesar atau 
memperkecil chart. 

 
5. Mengatur besar chart 
 Tekan garis yang ada pada perbatasan 

antara chart dan signal agak lama 
untuk mengubah ukuran kotak chart. 
Tekan tombol silang untuk 
menghapus chart tambahan yang ada. 

 Anda juga dapat mengubah urutan 
chart dengan menekan dan 
menggeser tombol berbentuk 3 buah 
garis. 

  
  

3 
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Tampilan Multi Chart - Landscape 

1 2 3 4 5 

1. Periode 
 Anda dapat memilih periode chart yang ditampilkan secara harian (D), 

mingguan (W), bulanan (M), per menit (1-60), atau per tick (1-30).  
 

2. Multi Chart Setting 
 Tekan chart pada poin tertentu selama beberapa detik untuk membuka databox 

yang menampilkan informasi detail pada titik-titik tertentu. 
 

3. Single Chart 
 Tekan tombol ini untuk menampilkan hanya 1 buah chart 
 

4. Trend Tools 
 Digunakan untuk membuat gambar pada chart dengan pilihan yang ada. 
 

5. Chart Setting 
 Menu untuk mengubah pengaturan Chart, dan untuk memilih sinyal dan 

indikator yang ada. 
  
6. Chart Selection 
 Anda dapat memilih chart dengan cara menekan salah satu chart yang ada. 

Chart yang dipilih akan memiliki kotak berwarna kuning yang di sekeliling chart. 
Anda dapat mengganti kode saham yang ada di kiri atas layar pada chart yang 
dipilih. 

  

6 
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Tampilan Multi Chart Setting dan Trendtools  

1 

2 

3 

1. Split Select 
 Pilih jumlah dan posisi chart. Maksimal menampilkan 4 chart. 
 

2. Multichart Setting 
 

 Sync by Instrument menyamakan nama saham yang ada pada seluruh chart. 
 

 Sync by period menyamakan periode yang dipilih (Harian/Bulanan/dll). 
 

 Apabila Syncronous scroll dinyalakan, ketika Anda menggeser chart untuk 
melihat informasi, maka seluruh chart yang ditampilkan akan ikut tergeser. 

 

 Sync indicators menyamakan indicator yang digunakan oleh chart yang dipilih 
ke seluruh chart lainnya. 
 

Show Y Axis menampilkan poros Y dari chart tersebut 
 

3. Trendtools 
 Digunakan untuk membuat gambar dengan tools yang telah disediakan. 
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Tampilan Screen settings 

1. Screen Setting 
 Setting Initialize digunakan untuk mengembalikan seluruh pengaturan yang 

telah dilakukan kepada pengaturan awal.  
 

 Screen Setting dilakukan untuk mengatur tampilan chart. Anda dapat merubah 
warna background chart dengan mengganti skin, dan juga dapat mengganti 
tipe chart yang ada menjadi Candle, Line, Bar. 

 

2. Overlay Indicator Setting 
 Anda dapat memilih indicator overlay yang digunakan dari berbagai pilihan 

indicator yang telah disediakan. 
 

3. Signal Indicator Setting 
 Anda dapat memilih signal untuk ditampilkan di chart. 
 

4. Detail  
 Anda dapat menampilkan detail dari indicator yang dipilih dengan menekan 

tombol panah setelah mencentang indicator tersebut. Contoh: 
  
  

1 2 3 

4 
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Tampilan Stock Order - Buy  

1. Buy, Sell, Amend/Withdraw, & Order 
List 

 

 Menu buy untuk membuat order beli. 
 

 Menu Sell untuk membuat order menjual. 
 

 Menu amend / Withdraw untuk 
melakukan pengubahan atau pembatalan 
dari order yang telah dibuat sebelumnya. 

 
 Menu order list untuk menampilkan 

seluruh order yang telah dibuat pada hari 
tersebut. 

 
2.  Price & Volume 
 

 Kolom price digunakan untuk 
memasukkan harga order. 

 

 Kolom volume untuk memasukkan 
jumlah lot atas order yang dikehendaki. 

  

3.  Max Limit & Max Cash 
 Tombol Max Limit untuk memasukkan price dan volume berdasarkan total limit RTL 

yang tersedia. 
 

 Tombol Max Cash untuk membuat order dengan menggunakan seluruh nilai uang 
tunai yang dimiliki Anda. 

 
4. Buy 
 Pada halaman buy order, tekan tombol Buy untuk mengirimkan order buy. 

2 
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Tampilan Stock Order - Buy 

5. Order summary 
 Menampilkan ringkasan dari order yang hendak di submit seperti contoh di bawah: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Price 
 Ketika satu harga di klik, harga tersebut akan masuk ke dalam kolom harga untuk 

membuat order.  
 

7. Swipe 
 Anda dapat menggeser tabel harga secara horisontal untuk mengganti informasi 

yang tercantum disana 
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Tampilan Stock Order - Sell  

3.  Max Sell 
 Tombol max sell untuk membuat order jual untuk seluruh jumlah saham yang 

tersedia dalam portfolio Anda.  
  
4. Sell 
 Klik tombol Sell tombol untuk mengirimkan order jual. 
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1. Buy, Sell, Amend/Withdraw, & Order 
List 

 

 Menu buy untuk membuat order beli. 
 

 Menu Sell untuk membuat order menjual. 
 

 Menu amend / Withdraw untuk 
melakukan pengubahan atau pembatalan 
dari order yang telah dibuat sebelumnya. 

 
 Menu order list untuk menampilkan 

seluruh order yang telah dibuat pada hari 
tersebut. 

 
2.  Price & Volume 
 

 Kolom price digunakan untuk 
memasukkan harga order. 

 

 Kolom volume untuk memasukkan 
jumlah lot atas order yang dikehendaki. 

  



Tampilan Stock Order - Sell 

5. Order summary 
 Klik untuk melihat ringkasan dari order yang hendak di submit seperti screenshot     

berikut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Price 
 Ketika satu harga di klik, harga tersebut akan masuk ke dalam kolom harga untuk 

membuat order.  
 

7. Swipe 
 Anda dapat menggeser tabel harga secara horisontal untuk mengganti informasi 

yang tercantum disana 
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Tampilan Enter Amount  

3. Current open order. 
 Kolom ini menunjukan order yang masi berjalan yang bisa di amend atau di 

withdraw. 
 
 Ketika di klik akan keluar kolom seperti ini di bagian bawah halaman. 

1 

A 

B 

A.  Price & Volume 
 Kolom price digunakan untuk meng-

input harga untuk orderan yang 
dikehendaki. 

 Kolom volume di gunakan untuk 
meng-input jumlah lot saham untuk 
orderan yang dikehendaki. 

 
B. Amend & Withdraw 
 Menu amend digunakan untuk 

meng-koreksi order yang lama 
dengan harga dan volume baru yang 
di tetapkan di kolom price & volume 
diatas. 

 Menu withdraw digunakan untuk 
menghilangkan order tersebut dari 
antrian. 

 

2 
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1. Buy, Sell, Amend/Withdraw, & Order 
List 

 

 Menu buy untuk membuat order beli. 
 

 Menu Sell untuk membuat order menjual. 
 

 Menu amend / Withdraw untuk 
melakukan pengubahan atau pembatalan 
dari order yang telah dibuat sebelumnya. 

 
 Menu order list untuk menampilkan 

seluruh order yang telah dibuat pada hari 
tersebut. 

 
2. Swipe 

Baris judul dapat digeser secara 
horisontal 

   



Tampilan GTC (Good ‘Til Cancel) Order 

1 

2 

4 

3 

1. GTC Buy, GTC Sell, & Order List 
 Menu GTC Buy digunakan untuk 

membuat order beli dengan batas waktu 
yang Anda tentukan. 

 

 Menu GTC Sell digunakan untuk 
membuat order jual dengan batas wantu 
yang Anda tentukan. 

 

 Menu Order List memberikan informasi 
bagi Anda mengenai order jual-beli 
saham yang dilakukan pada hari itu. 

 
2.   Price, Volume, & Valid Date 
 Masukan harga saham yang diinginkan 

pada kolom price. 
 

 Masukan jumlah lot pada kolom volume. 
 

 Kolom valid date untuk mengatur  
tenggat waktu dimana order sudah tidak 
berlaku. Ketika di klik akan terbuka 
halaman kalender seperti dibawah:. 

 
 
 

  
 
 
3.  Max Limit & Max Cash 
 Tombol Max Limit untuk memasukkan price dan volume berdasarkan total limit RTL 

yang tersedia. 
 

 Tombol Max Cash untuk membuat order dengan menggunakan seluruh nilai uang 
tunai yang dimiliki Anda. 

 
 
 
  
  
 

6 
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Tampilan GTC (Good ‘Til Cancel) Buy Order 

4. Order summary 
 Klik untuk melihat ringkasan dari order yang hendak di submit seperti screenshot     

berikut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Buy 
 Dengan menekan tombol BUY, Anda berarti setuju untuk melakukan pembelian 

atau penjualan suatu saham melalui fitur order good ‘til cancel. Order akan 
dikirimkan setelah menekan tombol BUY. 

 
6.  Price 
 Ketika satu harga di klik, harga tersebut akan masuk ke dalam kolom harga untuk 

membuat order.  
 

7. Swipe 
 Anda dapat menggeser tabel harga secara horisontal untuk mengganti informasi 

yang tercantum disana 
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Custom Keyboard  

1. Enter Price, Enter Volume, & Enter 
Amount 

 Masukan harga saham pada tab Enter 
Price. 

 

 Masukan jumlah lot pada tab Enter 
Volume. 

 

 Tab Enter Amount digunakan untuk 
membuat order berdasarkan nilai harga 
total pembelian yang diinginkan. 

 
2. Price 
 Klik pada suatu harga untuk 

menggunakan harga tersebut dalam 
harga order. Kolom harga dapat digeser 
secara vertikal untuk mengetahui harga 
yang tersedia lainnya. 

  

 Harga yang ada di dalam kotak kuning 
adalah last price. 

 

1 

2 

2 

2. Cancel & Confirm 
 

 Pilih Cancel untuk membatalkan dan kembali ke halaman GTC  
 
 Pilih Confirm untuk menyimpan angka yang telah dimasukan. 
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Tampilan Enter Volume  

1. Enter Price, Enter Volume, & Enter 
Amount 

 

 Masukan harga saham pada tab Enter 
Price. 

 

 Masukan jumlah lot pada tab Enter 
Volume. 

 

 Tab Enter Amount digunakan untuk 
membuat order berdasarkan nilai harga 
total pembelian yang diinginkan. 

 
2. Volume Order Shortcut 
 

 Fungsi ini digunakan untuk membantu 
Anda memasukkan jumlah lot orderan 
secara lebih cepat (Contoh : +10 lot 
saham dari jumlah lot yang sudah ada di 
kolom input). 

 

1 

2 

3 
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3. Volume Fraction Shortcut 
 Fungsi ini digunakan untuk membantu Anda mengurangi jumlah lot orderan dengan         

singkat melalui mengkalikan jumlah lot yang di input dengan fraksi yang tersedia 
(Contoh: ½ dari jumlah lot yang di input).  

 
4.  Limit & Cash 
 Tombol Limit membantu Anda untuk memasukkan jumlah volume secara otomatis 

berdasarkan batasan RTL (Remaining Trading limit) yang dimiliki pada harga yang 
telah Anda tentukan. 

 
 

 Tombol Cash membantu Anda untuk memasukkan jumlah volume secara otomatis 
berdasarkan jumlah uang tunai yang dimiliki Anda. 

 
5. Cancel & Confirm 
 Pilih Cancel untuk membatalkan dan kembali ke halaman GTC  
 

 Pilih Confirm untuk menyimpan angka yang telah dimasukan. 
 
6. Swipe 

Simbol ini menunjukan halaman dapat digeser dan juga menunjukan halaman mana 
yang sedang ditampilkan. 

 

6 
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Tampilan Enter Amount  

1. Enter Price, Enter Volume, & Enter 
Amount 

 

 Masukan harga saham pada tab Enter 
Price. 

 

 Masukan jumlah lot pada tab Enter 
Volume. 

 

 Tab Enter Amount digunakan untuk 
membuat order berdasarkan nilai harga 
total pembelian yang diinginkan. 

 
2. Volume Order Shortcut 
 Fungsi ini digunakan untuk membantu 

Anda memasukkan nilai total order saham 
dengan lebih singkat. Jumlah lot akan 
muncul secara otomatis berdasarkan nilai 
total order dibagi dengan harga order 
saham yang telah Anda masukkan. 

1 

3. Limit dan Cash 
 Tombol Limit membantu Anda untuk memasukkan jumlah volume secara otomatis 

berdasarkan batasan RTL (Remaining Trading limit) yang dimiliki pada harga yang 
telah Anda tentukan. 

 
 

 Tombol Cash membantu Anda untuk memasukkan jumlah volume secara otomatis 
berdasarkan jumlah uang tunai yang dimiliki Anda. 

 
4.  Cancel & Confirm. 
      Pilih Cancel untuk membatalkan dan kembali ke halaman GTC  
 

 Pilih Confirm untuk menyimpan angka yang telah dimasukan. 
 
5. Swipe 

Simbol ini menunjukan halaman dapat digeser dan juga menunjukan halaman mana 
yang sedang ditampilkan. 
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Tampilan Non-Regular Order 

1 

2 

4 

3 

1. Buy, Sell, Amend/Withdraw, Order List 
 Buy digunakan Anda untuk melakukan order membeli di pasar negosisasi 

maupun di pasar tunai. 
 
 Sell digunakan Anda untuk melakukan order menjual di pasar negosiasi maupun 

di pasar tunai. 
 
 Amend/Withdraw digunakan  Anda  untuk  koreksi  order maupun  untuk 

membatalkan order yang dilakukan di pasar nego maupun di pasar tunai. 
 
 Order List digunakan Anda untuk melihat daftar order di pasar negosisasi 

maupun di pasar tunai. 
 
2. Stock Price 
 Di kolom ini Anda dapat melihat detail dalam bid dan offer seperti harga, 

volume, dan perubahan dalam volume dengan menggeser kolom tersebut ke 
kanan maupun ke kiri. Dengan klik satu harga di kolom ini akan mengganti 
harga yang akan di pakai dalam orderan yang akan di kirim. 

 
3. Max Sell Calculation 
 Disini  sistem akan menghitung  maksimum lembar  saham yang dapat  di 

transaksikan oleh Anda sesuai dengan keberadaan saham dalam portfolio Anda. 
 
4. NG/TN 
 Dengan klik NG”, maka Anda akan di alihkan ke dalam pasar negosisasi. 

Dengan klik TN, Anda akan di alihkan ke dalam pasar tunai. 
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Non-Regular Order 

1. Price/ Volume 
 Jika di klik, maka Anda akan di alihkan ke customised keyboard enter price, enter 

volume, dan enter amount. 
2. Max Limit, Max Cash 
 Jika di klik, maka kolom volume akan langsung terisi sesuai dengan kapasitas 

maximum lot yang ada dalam portfolio Anda. 
3. Total  
 Kolom ini akan menampilkan total value dari detail volume dan price yang sudah 

di masukkan. Jika ikon tanda tanya di klik, summary order akan keluar dalam pop 
up. 

4. Finalization of Command. 
 Dengan klik tombol ini, Anda akan mengirimkan order. 
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Tampilan Automatic Order  

1. Automatic Order & Order History. 
 Automatic Order digunakan untuk 

mengirimkan pesanan Anda secara 
otomatis. Anda dapat mengatur kondisi 
dan pengaturan pesanan Anda yang 
akan disimpan dan dikirim ke bursa 
apabila kondisi yang Anda inginkan telah 
tercapai. 

 

 Order History menampilkan order yang 
sudah terjadi. 

 
2. Create New Order & Delete All 
 Create new order berfungsi untuk 

membuat pengaturan automatic order 
buy dan automatic order sell. 

 

 Delete All berfungsi untuk menghapus 
seluruh orderan automatic order yang 
telah Anda simpan namun belum terjadi.  
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3. All On & All Off 
 All on akan mengaktifkan seluruh automatic order yang ada. 
 

Fungsi all off akan menonaktifkan semua automatic order yang ada. 
 
4. On & Off 
 Tombol ini berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan orderan 

secara manual. Warna orange menunjukan orderan aktif sedangkan 
abu-abu menunjukan orderan tidak aktif. 

 
5. Edit, Delete, & Details 
 Edit berfungsi untuk membuat revisi pada orderan yang telah ada. 
 

 Delete berfungsi untuk menghapus orderan yang telah ada. 
 

 Details berfungsi untuk melihat detil pengaturan order yang telah Anda 
buat sebelumnya. 
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Tampilan Automatic Order – Create Order Buy 

1. Buy 
 Menu Buy digunakan untuk membuat 

automatic buy order.  
 

Order Anda akan otomatis terkirim 
apabila syarat atau kondisi yang 
ditentukan sudah terpenuhi. 

 

2. Valid Date 
 Anda dapat mengatur masa berlaku 

order dengan memasukkan batas akhir 
masa berlaku order disini.  

 

3. Set Condition 
 Anda dapat mengatur kondisi untuk 

mengirimkan order berdasarkan harga 
atau volume yang terjadi. Kondisi ini 
bukan harga order yang inginkan, 
namun merupakan posisi dimana order 
Anda akan dikirimkan. 
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Set Condition berdasarkan harga 
Pilih baris  pertama dalam set condiiton untuk membuat kondisi berdasarkan harga.  
 
Anda dapat memilih 3 pilihan kondisi harga, yaitu: 
Last Price: harga transaksi saham terakhir. 
Best Offer: harga pada posisi offer (penawaran jual) terendah. 
Best bid: harga pada posisi bid (penawaran beli) tertinggi. 
 
<= dipilih jika Anda ingin harga patokan di bawah atau sama dengan 
>= dipilih jika Anda ingin harga patokan di atas atau sama dengan 
 
Kemudian, Anda dapat memasukkan harga yang Anda inginkan. Order akan terkirim 
apabila harga yang Anda masukkan telah tercapai, sesuai dengan kondisi yang Anda 
buat.   
 
Set Condition berdasarkan Done Volume 
Dengan memilih ini, Order akan terkirim apabila volume transaksi saham yang telah 
terjadi sesuai dengan jumlah done volume yang Anda masukkan.  
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Tampilan Automatic Order – Create Order Buy 

4. Set Order 
 Harga dan jumlah yang Anda masukkan disini adalah harga dan jumlah pembelian 

yang Anda inginkan. 
 

Anda dapat memilih untuk mengatur jumlah berdasarkan Volume (Lot) atau 
dalam bentuk nominal (Rupiah).  
 

Order Qty. 
Masukkan jumlah order yang Anda inginkan disini. Anda dapat memasukkan 
jumlah berdasarkan jumlah lot (volume) atau jumlah nominal transaksi (rupiah) 
yang Anda inginkan. 
 

Order Price. 
 Masukkan harga pembelian yang Anda inginkan disini. Anda dapat memasukkan 

harga yang Anda inginkan secara manual, atau memilih kisaran harga yang 
tersedia seperti dibawah: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Done 
 Klik disini untuk menyimpan pengaturan Automatic Order yang telah Anda buat. 

Untuk mengaktifkan order, silahkan kembali ke halaman Automatic Order dan 
geser toggle di sisi kanan order hingga berwarna orange (lihat hal. 36). 
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4. Set Condition 
 Anda dapat mengatur kondisi untuk mengirimkan order berdasarkan harga atau 

volume yang terjadi. Kondisi ini bukan harga order yang inginkan, namun 
merupakan posisi dimana order Anda akan dikirimkan. 

 
Untuk penjelasan lengkap mohon cek di penjelasan set condition pada bagian 
Automatic Order Buy (hal. 37) 
 

 
 
 

Tampilan Automatic Order – Create Order Sell –Auto Sell  

1. Sell 
  

 Menu Sell digunakan untuk membuat 
automatic sell order.  
 

Order Anda akan otomatis terkirim 
apabila syarat atau kondisi yang 
ditentukan sudah terpenuhi. 

 

2. Valid Date  
Anda dapat mengatur masa berlaku 
order dengan memasukkan batas akhir 
masa berlaku order disini.  

 

3.   Auto Sell  
Anda dapat memilih 2 tipe sell, yaitu 
“Basic Auto Sell” yang berarti menjual 
secara otomatis berdasarkan 
pengaturan harga yang Anda 
masukkan atau “Take Profit / Cut Loss” 
untuk mengatur keuntungan  atau 
membatasi kerugian. 
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5. Set Order 
 Harga dan jumlah yang Anda masukkan disini adalah harga dan jumlah 

penjualan yang Anda inginkan. 
 

Anda dapat memilih untuk mengatur jumlah berdasarkan Volume (Lot) atau 
dalam bentuk nominal (Rupiah).  
 
Order Qty. 
Masukkan jumlah order yang Anda inginkan disini. Anda dapat memasukkan 
jumlah berdasarkan jumlah lot (volume) atau jumlah nominal transaksi (rupiah) 
yang Anda inginkan. 
 

Order Price. 
 Masukkan harga pembelian yang Anda inginkan disini. Anda dapat 

memasukkan harga yang Anda inginkan secara manual, atau memilih kisaran 
harga yang tersedia seperti dibawah: 

 
6. Done 
 Klik disini untuk menyimpan pengaturan Automatic Order yang telah Anda buat. 

Untuk mengaktifkan order, silahkan kembali ke halaman Automatic Order dan 
geser toggle di sisi kanan order hingga berwarna orange (lihat hal. 36). 
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Tampilan Automatic Order – Create Order Sell –Auto Sell  
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Tampilan Automatic Order – Take Profit/Cut loss 

1. Last Price, Percentage, Tick, 
Profit/Loss 

  

 Anda dapat memilih ingin mengukur 
keuntungan atau kerugian 
berdasarkan Harga, persentase, Tick, 
atau nominal rupiah . 

 

2. Cut Loss dan Take Profit 
Anda dapat mengatur cut loss dan take 
profit secara bersamaan  dengan cara 
mencentang kotak yang ada lalu 
mengisi di kolom sebelah kanan kotak 
tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3.   Order Qty  
Anda dapat mengisi jumlah order 
dengan cara memilih ingin 
memasukkan jumlah lot, ataukah 
nominal Rupiah  dan bisa juga 
menggunakan Available lot, dimana 
available lot berarti memasukkan 
persentase lot yang dimiliki oleh Anda 
di portfolio dari 0-100%.  
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<=  dipilih jika Anda mengatur Cut Loss 
 
>= dipilih jika Anda ingin mengatur Take 
Profit 

4 

4. Order Price 
  

 Cara memasukkan Order price pada Take profit/Cut Loss sama dengan cara 
memasukkan pada autoamtic order biasa (Lihat halaman 38) 

 

 
 
  
 
 
 



Tampilan Automatic Order – Order History 

1. Order History 
  

 Order History menampilkan seluruh 
order yang sudah terjadi 

 

2. All, Buy, & Sell 
 All, Buy & Sell membantu Anda untuk 

memilah order history yang 
ditampilkan. 

 

3. Periode 
 Anda dapat mengatur periode order 

history yang ingin ditampilkan. 
 

4. Swipe 
 Tabel dapar digeser secara horizontal 

untuk menampilkan lebih banyak 
informasi. 
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Tampilan Fast Order 

1 2 

1. Max Sell, Max Cash, Max Limit, dan Vol. 
 Max Sell 

Menjual seluruh saham yang Anda pilih 
dari portfolio Anda. 

 

Max Cash  
Melakukan pembelian dengan 
menggunakan seluruh saldo tunai Anda 
yang tersedia. 
 

Max Limit 
Melakukan pembelian dengan 
menggunakan seluruh limit (RTL) yang 
Anda miliki. 
 

Vol. 
 Memasukkan volume secara manual. 
 

2. Fast order Setting 
 Terdapat 3 jenis pengaturan: 
 “Do not show order confirmation” akan 

mematikan konfirmasi pemesanan order. 
 

 “Prevent Same Order” berfungsi untuk 
mencegah terjadinya order yang sama. 

 

 Bila “Do not show order count” 
diaktifkan maka Anda tidak dapat melihat 
jumlah pesanan yang telah dibuat. 

 
 
 
  
 
 
 

3 

3. Order Box 
 Klik 2 kali untuk melakukan order. Kolom merah (kiri) untuk order buy dan 

kolom biru (kanan) untuk order sell. Anda harus memasukkan jumlah volume 
(penjelasan nomor 1) sebelum melakukan order. 

3 
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Tampilan Fast Order 
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1. Mengubah tampilan informasi pada 
tabel 

 Tampilan informasi dapat diubah untuk 
menampilkan jumlah volume bid dan offer 
atau, change (%) yang menunjukkan 
perubahan gain/loss dari harga open, dan 
Add yang menunjukan penambahan dan 
pengurangan volume order.  

 

2. Harga 
 Harga yang ada di fast order dapat digeser 

secara vertikal untuk menampilkan lebih 
banyak pilihan harga. 

 

3. Amend/Withdraw 
 Apabila Anda telah melakukan order yang 

sama sebelumnya, Anda akan melihat 
angka (jumlah order yang ada) yang 
berada dalam tanda kurung. Tekan 
kembali pada kotak tersebut untuk 
melakukan order Buy/Sell, Amend, atau 
Withdraw. 

 
   

 Contoh: 6 (1) = Total Lot pesanan (Jumlah pesanan) 
 Total lot yang di kirimkan pada harga tersebut ada 6 buah lot.  
 Anda telah mengirimkan pesanan sebanyak 1 kali. 
 

 Total Lot pesanan = Total lot dari semua pesanan yang telah dikirim Anda pada 
harga tersebut. 

 

 Jumlah Pesanan = Jumlah dari berapa banyak pesanan yang dikirim Anda di harga 
tersebut. 

 
4. Withdraw All 
 Menekan tombol W yang ada dibawah kolom merah atau biru berfungsi untuk 

membatalkan seluruh pesanan yang ada. 
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Tampilan Order Booking 

Order booking dapat dilakukan antara pk. 
16.30 WIB – 06.20 WIB (T+1) untuk 
booking transaksi  di hari  bursa 
selanjutnya. 

 
1. Book buy, Book sell, book list, book 

results. 
 Book buy di gunakan untuk booking 

membeli di hari trading berikutnya. 
  
 Book sell di gunakan untuk booking 

menjual di hari trading berikutnya. 
 
 Book list menampilkan  daftar 

transaksi yang sudah di booking. 
 
 Book results menampilkan hasil dari 

transaksi yang di booking. 
 
2. Price 
 Menampilkan bid & offer volume dan 

harga. Jika salah satu harga di klik, 
harga yang ada di kolom input order 
(no. 3) akan mengikuti harga yang di 
klik. Kolom ini dapat digeser secara 
horizontal dan vertikal  

3. Input Order 
 Input order pada order booking sama dengan input order pada stock order. 
 
4. Notice 
 Notifikasi untuk Andaan menu Order booking seperti disini:  
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Tampilan Order List 
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1. ID Anda 
 Menampilkan informasi ID Anda, dan dapat diganti apabila di klik. 
 
2. Filter 
 Pengaturan untuk melihat order list berdasarkan kode saham, tanggal order, 

jual/beli, status transaksi. 
 
3. Swipe 
 Tabel dapat digeser secara horizontal untuk melihat lebih banyak informasi. 
 
4. Saham. 
 Klik untuk membuka di halaman amend/withdraw order. 



Tampilan Stock Ranking  

1. Kategori 
 Klik kotak ini untuk mengganti 

kategori yang ingin ditampilkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Informasi 
Klik untuk mengganti tipe informasi. 
Misal: Gainer (%), Loser (%), dll. 

 
   

3. Swipe 
 Judul tabel dapat digeser secara horizontal. 
 
4. Shortcut 
 Jika kode saham di klik maka akan muncul pop up menu shortcut yang dapat 

digunakan untuk membuat order, membuka chart, dll.  

2 1 
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Tampilan Foreign – Foreign Transaction 

1. Foreign Transaction 
 Foreign transaction menampilkan 

transaksi asing dari masing masing 
saham. 

  
2. Penyaringan data 
 Anda dapat memilih untuk 

menampilkan hanya saham yang 
ada di pasar reguler, atau juga 
menampilkan saham-saham yang 
ada di pasar nego. 

 
  
 
 
  
3. Mengurutkan data 
 Data yang ada dapat diurutkan 

berdasarkan jenis transaksinya Buy 
ataupun Sell. 

  
 
 
  
 Dan berdasarkan Nilai atau volume 

transaksinya. 
 
  
        

3 2 
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4. Shortcut 
 Jika saham di klik maka akan tampil shortcut menu yang akan membantu 

Anda untuk masuk ke menu yang diinginkan. Tabel ini juga dapat digeser 
secara horisontal untuk menampilkan informasi lebih lengkap. 
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Tampilan Foreign – Foreign Buy/Sell 

1. Foreign Buy/Sell 
 Foreign Buy/Sell menampilkan 

transaksi dari pihak asing secara 
keseluruhan. 

 
2. Volume & Value 
 Tab volume menampilkan data 

foreign buy/sell berdasarkan dari 
volume transaksi secara 
keseluruhan. 

  
 Tab Value menampilkan data 

foreign buy/sell berdasarkan nilai 
dari transaksi secara keseluruhan. 

 
3. Tabel 
 Data yang ada diurutkan 

berdasarkan tanggal terkini. Tabel 
dapat digeser secara horisontal 
untuk menampilkan lebih banyak 
informasi 
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Tampilan Broker – Broker 

1. Broker Ranking 
 Broker ranking menampilkan rank dari 

broker-broker di Indonesia. 
 
2. Filter 
 Freq membantu menampilkan ranking 

broker bedasarkan banyak nya 
frekuensi jual beli. 

  
 Volume membantu menampilkan 

ranking broker berdasarkan banyak nya 
jumlah saham yang di perjual belikan. 

 
 Value membantu menampilkan ranking 

broker berdasarkan besarnya nilai 
saham yang di perjual belikan. 

 
 
 

2 
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3. Kode Saham 
 Anda dapat memasukkan kode saham 

yang ingin dilihat di bagian kanan atas 
layar 

  
4. Broker Sum 
 Broker Sum menampilkan ranking dan 

jumlah lot saham telah dipilih Anda oleh 
broker-broker di Indonesia . 

3 
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Tampilan Stock Recommendation 

1 

2 

1. Search 
 Disini Anda dapat mencari rekomendasi untuk saham yang dikehendaki oleh Anda. 
2. Stock recommendation 
 Informasi saham yang ada diurutkan berdasarkan tanggal terbit rekomendasi 

tersebut. Table juga dapat digeser horisontal untuk menampilkan informasi lebih 
banyak dan melihat pihak yang mengeluarkan rekomendasi tersebut. 

 Menekan saham akan memunculkan shortcut saham t ersebut. 
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Tampilan Index 

1. Menu available di Index 
 Tab menu yang ada di Index dapat digeser secara horisontal untuk menampilkan 

menu-menu yang terdapat di index. 
 Index akan menunjukan kondisi index pada saat itu. 
 Daily menampilkan perubahan index dalam jangka waktu daily, weekly, dan 

monthly. 
 Chart menampilkan index chart. 
 Stock menampilkan harga dan daftar dari saham yang di pilih. 
 World Index menampilkan status indeks yang ada di dunia dan currencies. 
2. Pilihan Index 
 Tombol refresh dapat digunakan untuk refresh halaman tersebut. 
 Kolom pilihan indeks membantu Anda untuk memilih indeks yang di kehendaki. 
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Tampilan Stock Search 

54 
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1. EZ Finder 
 Di E-Z Finder terdapat teknikal indikator 
 yang dapat digunakkan Anda untuk 

melakukan penyaringan terhadap saham-
saham yang ingin dilihat. 

 
2. Analytical tools 
 Di kolom ini terdapat berbagai macam 

indikator teknikal yang dapat membantu 
Anda untuk mengambil keputusan dalam 
trading. 

 Dengan menekan slaah satu indikator 
penguna dapat melihat saham yang ada dan 
dapat mengatur berbagai pengaturan 
penyaringan secara lebih detil. 

 



Tampilan Stock Search – E-Z Finders, Analysis settings 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

1. Settings  
 Di kolom ini, Anda dapat mengatur 

aplikasi indikator sesuai keinginan 
Anda. 

 
 Jika di klik akan keluar pilihan sebagai 

berikut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Disparity 
 Fungsi ini membantu Anda untuk 

menentukan rentang waktu indikator 
yang dipilih dalam periode harian 
maupun persentase. 

 
3. Stock 
 Dengan mengklik nama saham yang 

ada, Anda dapat langsung masuk ke 
menu yang diinginkan dengan 
menekan tombol shortcut yang muncul. 
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Tampilan Stock Search - Candle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

1. Candle 
 Di halaman Candle Anda dapat 

mencari saham mana yang bentuk 
chartnya menyerupai candle yang 
dipilih Anda. 

 
2. Settings & Load 
 Menekan Load akan memperlihatkan 

saham mana saja yang mempunyai 
bentuk candle sesuai dengan yang di 
atur Anda. 

 
 Settings berfungsi untuk membantu 

Anda memilih kriteria saham yang 
ingin ditampilkan. 
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Tampilan Stock Search - Pattern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

1. Pattern 
 Di halaman Pattern, Anda dapat 

memilih pattern untuk mencari saham 
yang memiliki bentuk chart mirip 
dengan bentuk pattern yang dipilih  

 
2. Period, Settings & Load 
 Period digunakan untuk menentukan 

periode chart yang ingin dicari. 
 
 Load akan menampilkan saham mana 

yang memenuhi kirteria pencarian. 
 
 Settings akan memberikan 

pengaturan lebih untuk menyaring 
saham-saham yang dipilih. 
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Tampilan My Portfolio – Cash 

 
 
  
 
 
 

2 

1 

1. Cash 
 Menu cash menunjukan posisi uang cash 

Anda dan juga nomor RDI Anda. 
 
2. Cash Portfolio 
 Cash portfolio menunjuukan posisi cash 

Anda dari T+0 sampai T+3. 
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Tampilan My Portfolio – Stock  

 
 
  
 
 
 

 
 
  
 
 
 

1. Stock 
 Menu stock menunjukan posisi saham 

Anda 
 
2. Stock Portfolio 
 Menekan kode saham yanga da di tabel 

ini akan membawa Anda ke halaman 
stock order-sell dengan saham yang di 
klik menjadi saham yang akan di jual. 
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Tampilan My Portfolio  - Portfolio Return 

1. P.Return 
 Menu portfolio return menunjukan 

return dari investasi Anda. 
2. Tanggal 
 Anda dapat mengatur periode yang 

ingin dilihat dengan memilih tanggal 
yang diinginkan Anda. 
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3. Daily & Monthly 
 Fungsi daily akan menunjukan portfolio return Anda setiap harinya. 
 Fungsi monthly akan menunjukan portfolio return Anda setiap bulan nya. 

Contohnya seperti berikut 
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Tampilan My Portfolio  - Historical Trade List  

1. H. Trade List 
 Menu historical trade list menunjukan 

list jual beli saham  
  
2. Filter 
 Anda dapat menyaring data transaksi 

yang ada berdasarkan kode saham dan 
juga berdasarkan jenis transakasi 
apakah Beli atau jual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 3. Periode 

 Anda dapat memilih periode transaksi yang dilihat dengan memasukkan tanggal 
dari dan tanggal sampai yang diinginkan. 

1 

2 
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Tampilan My Portfolio  - Gain/Loss  

1. Gain/Loss, Settings 
 Menu gain/loss digunakan untuk 

menunjukan keuntungan/kerugian yang 
telah direalisasikan oleh Anda. 

 
 Settings di gunakan untuk memilih apa 

yang ingin di tampilkan di my portfolio 
 
 
2. Filter 
 Anda dapat menyaring data berdasarkan 

kode saham 
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4. Tanggal  
 Tanggal yang tertera di sini akan menentukan range tanggal dimana Anda ingin 

melihat portfolio return. 
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Tampilan Application of Rights 

1 

2 

3 

4 

1. Stock Code and Apply quantity 
 Stock code akan terisi secara otomatis setelah Anda klik saham yang terdapat di 

apply target. Masukkan jumlah lot yang diinginkan di kolom Apply qty lalu 
amount akan di kalkulasikan secara otomatis. 

 

2. Apply Target 
 Apabila Anda memiliki saham yang dapat mengaplikasikan right issue, maka 

saham tersebut akan muncul di Apply Target List 
 

3. Apply 
 Setelah memilih saham dan memasukkan jumlah lot, tekan tombol Apply yang 

ada di kanan atas layar untuk mengirim aplikasi rights dan warrant. 
 

4. Apply History  
Apply history menampilkan aplikasi yang telah Anda kirimkan sebelumnya. Untuk 
menghapus atau membatalkan aplikasi, tekan tombol Delete yang terdapat di 
kanan atas layar di samping tombol Apply.   

 
 
  
 
 
 



Tampilan Transfer 

1. User ID  
 Menampilkan informasi Anda dan cash on 

T+3. Klik untuk mengganti ID. 
 

2. F. Transfer, List, History, F. History 
 F. Transfer (Fund Transfer) digunakan untuk 

memindahkan  uang  dari  RDN Anda ke 
rekening bank Anda yang terdaftar. 

 

 List menunjukkan  daftar instruksi 
pemindahan yang telah Anda buat. Melalui 
menu ini, Anda dapat membatalkan instruksi 
pemindahan yang telah dibuat. 

 
 History menunjukkan  daftar  pemindahan 

dana yang sudah dilakukan. 
 
 F. History (Fund Transfer) menampilkan 

rekaman keuangan yang telah Anda lakukan 
dalam periode yang bisa ditentukan. 

 
3. Transfer date & Amount (Not Including 

Fee) 
 Transfer date berfungsi untuk menentukan 

tanggal transfer. 
 Amount berfungsi untuk menentukan jumlah 

yang di kehendaki 
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4. Via RTGS dan Send 
 Anda dapat membuat instruksi transfer melalui RTGS dengan memilih via 

RTGS. Simbol tersebut akan berubah warna menjadi orange apabila aktif, dan 
berwarna abu-abu jika tidak aktif. 

 
Send digunakan untuk mengirimkan instruksi transfer. 



Tampilan Financial History 

1 

2 

1. Periode 
 Pilih periode yang ingin ditampilkan. 
 

2. Financial History List. 
 Menampilkan seluruh riwayat finansial berdasarkan periode yang telah diatur 

(no. 1). Tabel dapat digeser secara horizontal untuk lebih banyak informasi. Klik 
untuk menampilkan detail seperti berikut: 

 
 



Tampilan Watchlist 

1. Watchlist  
 Ketika kolom ini di klik, akan keluar drop 

down menu dengan pilihan sebagai 
berikut 

  
 
 
 
 
 
 Dimana Anda dapat menambah watchlist 

baru. 
 
2. Display 
 Jika di klik, tombol ini akan mengganti 

tampilan daftar recent stock view dan 
juga daftar watchlist menjadi List, Candle, 
atau Chart 

 
3. Edit 
 Menekan edit akan menampilkan pilihan 

untuk edit stock pada watchlist yang 
dipilih, atau edit pilihan watchlist yang 
ada. 
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4. Stock list 
 Jika di klik, Anda akan di alihkan ke halaman stock price saham yang di klik. 

4 
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Tampilan Watchlist – Edit Watchlist 

1. Add Watchlist  
 Anda dapat menambah Watchlist 

dengan cara menekan tombol Add, 
lalu memasukkan nama watchlist 
yang ingin dibuat. 

 
2. Delete 
 Anda dapat menghapus watchlist 

dengan menekan tombol delete lalu 
memilih watchlist yang ingin 
dihapuskan. 

 
3. Change Name 
 Dengan menekan change name, Anda 

dapat mengganti nama dari watchlist 
yang dipilih. 
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Tampilan Watchlist – Edit Stock 

1. Add Stock 
 Anda dapat menambah Watchlist 

dengan cara menekan tombol Add, 
lalu memasukkan nama watchlist 
yang ingin dibuat. 

 
2. Delete Stock 
 Anda dapat menghapus watchlist 

dengan menekan tombol delete lalu 
memilih watchlist yang ingin 
dihapuskan. 

 
3. Move to Other Watchlist 
 Dengan menekan change name, Anda 

dapat mengganti nama dari watchlist 
yang dipilih. 

 
4. Stock Name 
 Dengan menekan nama saham, Anda 

akan membuka layar stock price 
saham tersebut. 

 
5. Drag and drop 
 Anda dapat merubah urutan saham 

yang ada dengan cara menekan agak 
lama pada tombol yang berada di 
sebelah kanan layar lalu menggeser 
nya ke posisi yang diinginkan oleh 
Anda. 
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Tampilan Account Settings 

2 

1 

1. Change Password dan Change PIN 
 Menu Change Password dapat 

digunakan ketika Anda ingin 
mengubah kata sandi. 

 
 Menu Change PIN  dapat digunakan 

ketika Anda ingin mengubah PIN 
  
 Untuk mengubah password/Pin Anda 

harus memasukkan password yang 
lama terlebih dahulu lalu 
memasukkan password baru dan 
mengkonfirmasi password baru 
tersebut. 

 
 
2. Update  
 Setelah melakukan perubahan PIN 

dan/atau Password, Anda dapat 
menekan tombol “update” agar PIN 
dan/atau Password baru tersimpan. 
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Tampilan MTS Setting  

1. Home Screen 
 Menentukan apa yang ingin di 

tampilkan di halaman home. Pilihan 
nya adalah Default, Running Trade, 
atau Watchlist. 

2. Ticker 
 Menu ini menentukan apa yang ingin 

di tampilkan di bagian bawah layar 
ketika Anda sedang menggunakan 
MTS seperti di bawah ini. 

 
 
 
3. Push Message Notification 
 Jika kotak pilihan berwarna oranye, 

berarti Anda akan selalu menerima 
notifikasi ketika ada push message 
dari Daewoo. 

4. Order Confirmation 
 Jika kotak pilihan berwarna oranye, 

berarti Anda akan menerima 
konfirmasi pesanan setiap kali 
pesanan selesai untuk dilakukan. 

5. Change Forum Name 
 Menu ini digunakan untuk mengganti 

alias Anda di dalam forum. 
 
 
 
  
 
 
 

1 

 
6.  Prevent sign out when app is minimized 
 Jika kotak pilihan berwarna oranye, berarti akun Anda tidak akan langsung ter 

sign out ketika Anda keluar dari aplikasi. 
7. Auto Log Off when idle 
 Menu ini berfungsi untuk menentukan berapa menit sesudah aplikasi tidak 

terpakai akun Anda akan langsung sign out. 
8. Pop-up Notification 
 Jika kotak pilihan berwarna oranye, maka Anda akan menerima notifikasi dari 

Daewoo. 
9. Background Theme 
 Menu ini berfungsi untuk membantu Anda menentukan warna dari 

background yang di kehendaki. 
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Tampilan MTS Setting - Ticker  

1. Information to be displayed 
 Dengan mengklik fungsi ini, Anda akan 

di berikan pilihan mengenai informasi 
apa yang akan di display di bagian 
bawah screen MTS. 
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