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I.

MENU SMART ORDER

Smart Order adalah suatu order yang dapat dilakukan
oleh nasabah sesuai batasan-batasan yang ditentukan
agar mencapai order yang ditargetkan sesuai keinginan,
dan order ini hanya berlaku aktif di mulai pukul 09.00
wib.

Smart order tersebut terdiri dari :
 Smart Order Buy
 Smart Order Sell
 Smart Portfolio
 Smart One Cancel Other , dan
 Smart Order List
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II.

SMART ORDER BUY

Smart Order Buy adalah suatu order Beli yang dapat dilakukan oleh nasabah sesuai batasan yang
ditentukan untuk mencapai order yang ditargetkan sesuai keinginan dan bisa sekaligus untuk menjaga
order beli tersebut dari naik atau turunnya saham pada market yang sedang berjalan.
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Didalam menu Smart Order Buy ini nasabah dapat melakukan tiga order sekaligus untuk menjaga posisi
orderan Beli yang sudah terjadi (matched) dan agar aksi untuk posisi jual rugi (stop loss) atau aksi untuk posisi
jual untung (take profit) dapat ditargetkan oleh nasabah itu sendiri didalam Persen (%) maupun Rupiah (Rp).
Smart Order Buy ini bisa juga hanya untuk melakukan order belinya saja atau Smart Buy dengan cara check
list pada pilihan kotak yang di beri tanda kotak merah dan dapat di pasang untuk 30 hari (kalender)ke depan/
GTC.
Untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya lihat pada halaman berikutnya.
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Untuk melaksanakan Smart Buy, Stop loss,dan Take Profit, setiap nasabah harus mengikuti langkah2 yang
dianjurkan dalam panduan ini.

Langkah ke-1, harus mengisi kolom - kolom yang diberi tanda kotak merah.
Kolom tsb untuk menargetkan saham ,harga, dan lot yang akan dikirim ke Bursa ,bila kolom harga diisi
dibawah harga last , trigger condition akan otomatis posisi equal or below (harga menuju penurunan) dan bila
kolom harga diisi diatas harga last ,trigger condition akan otomatis posisi equal or above
(harga
menuju
keatas), jadi disarankan untuk nasabah agar tidak menggunakan tanda panah pilihan yang tersedia di trigger
condition.
Untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya lihat pada halaman berikutnya.
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Langkah ke-2, harus mengisi kolom-kolom yang diberi tanda kotak berwarna biru.
Kolom-kolom tersebut diisi untuk memilih Smart Buy harus dengan aksi jual Stop Loss dan Take Profit atau
tidak, berdasar tanda (check list) yang di beri pada kolom tersebut.
Dan bila pilihan sudah di beri tanda agar selanjutnya untuk mengisi kolom trigger condition berdasarkan
target harga atau persen (%) yang diinginkan dan dipastikan pada kolom Release Price pada posisi At Price
(harga /persen yang di input yang akan terkirim ke bursa bila kondisi sudah terpenuhi).

Untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya lihat pada halaman berikutnya.
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Langkah ke-3 dapat mengisi (bila diperlukan) kolom-kolom yang diberi tanda kotak berwarna Kuning.
Kolom - kolom tersebut diisi untuk menargetkan volume lebih kecil sama dengan (<=) atau lebih besar sama
dengan (>=) yang berada di Bid dan Offer pada market berjalan berdasarkan Trigger Condition
bila sudah
mencapai Last Price.
Dan apabila kolom – kolom tersebut tidak di isi target harga akan menyesuaikan Trigger Condition saja tidak
akan menyesuaikan target volume yang di inginkan.

Untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya lihat pada halaman berikutnya.
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Bila kotak berwarna Merah, Biru dan Kuning (bila diperlukan) sudah terisi semua, nasabah dapat menekan
tombol Send , dan orderan akan terkirim di smart order list (tidak ke bursa) sampai kondisi harga yang
diinput pada kolom kotak Merah terbentuk Last Price dan Volume in lot pada kolom kotak berwarna
Kuning (bila di input) mencapai target pada market yang berjalan, maka order akan terkirim ke Bursa.



Setelah klik tombol Send diharapkan setiap nasabah agar melihat menu Smart Order List untuk memastikan
Smart Order Buy, Stop Loss, Take Profit dan skenario order yang dibuat sudah masuk di server smart kami,
untuk lebih jelasnya dapat melihat panduan gambar di halaman berikutnya.
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III. SMART ORDER LIST

Smart Order List ini berguna untuk melihat semua permintaan order yang di lakukan melaui menu
Smart Order, apakah order tersebut sudah terkirim ke Bursa atau tidak berdasarkan skenario yang
dibuat oleh nasabah di menu Smart Order itu sendiri.
Untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya lihat pada halaman berikutnya.
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IV. Smart Order List pada Smart Buy

Smart Order Buy yang sudah di klik tombol Send dapat langsung dilihat di Smart Order List ini dengan
rincian sebagai berikut :


Gambar pada kotak Merah adalah rincian semua jenis Smart Order Buy yang dilakukan oleh nasabah
dengan cara memberi tanda (check list ) pada semua jenis order Smart Buy, Stop Loss, dan Take
Profit.



Gambar pada kotak Merah juga bisa melihat Smart Order tersebut sudah terkirim ke bursa atau
tidak, dengan melihat di list STATUS, bila status menunjukan ACTIVE (aktif di server Valbury)
menandakan target harga (release price) yang di buat belum mencapai Last Price pada market yang
berjalan dan apabila status menunjukan NON ACTIVE berarti harga (release price ) pada Smart Order
Buy sudah mencapai Last Price pada market berjalan,maka terkirim ke Bursa.

Untuk informasi selanjutnya lihat pada halaman berikutnya.
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IV. Smart Order List pada Smart Buy



Gambar pada kotak Biru untuk melihat harga (release price) yang di buat oleh nasabah untuk target
yang dicapai berdasarkan target harga Last Price pada market berjalan.
Dan juga dapat melihat skenario atau target harga (release price) yang di buat oleh nasabah agar
nasabah mengetahui alur dan tahapan target harga yang dipilih.
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V.

SMART ORDER SELL

Smart Order Sell adalah suatu order Jual yang dapat dilakukan oleh nasabah sesuai batasan yang
ditentukan untuk mencapai order yang ditargetkan sesuai keinginan dan bisa sekaligus dapat menjaga
order Beli (buy back) setelah smart order sell terkirim ke bursa dan Matched.
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Didalam menu Smart Order Sell ini nasabah dapat melakukan dua order sekaligus agar untuk menjaga posisi
smart order Jual yang sudah terjadi (matched) dan dapat mengambil posisi Beli kembali (Buy Back) dengan
cara memberi tanda (check list ) pada kotak Smart Sell dan Buy Back,dan kedua order tsb dapat di targetkan
oleh nasabah didalam Persen (%) maupun Rupiah (Rp).



Smart Order Sell ini juga bisa hanya untuk melakukan order Jualnya saja (Smart Sell) dengan cara check
list pada pilihan kotak yang di beri tanda kotak merah dan dapat di pasang untuk 30 hari (kalender) ke
depan (GTC).

Untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya lihat pada halaman berikutnya.
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Untuk melaksanakan Smart Order Sell dan Buy Back, setiap nasabah harus mengikuti langkah-langkah yang
dianjurkan dalam panduan ini.
 Langkah 1, mengisi kolom - kolom yang diberi tanda kotak merah.
Kolom tsb untuk menargetkan saham ,harga, dan lot yang akan dikirim ke Bursa ,bila kolom harga diisi
dibawah harga last , trigger condition akan otomatis posisi equal or below (harga menuju penurunan)
dan bila kolom harga diisi diatas harga last ,trigger condition akan otomatis posisi equal or above
(harga menuju keatas).
Untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya lihat pada halaman berikutnya.
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Langkah 2, harus mengisi kolom-kolom yang diberi tanda kotak berwarna biru.
Kolom-kolom tersebut diisi untuk memilih Smart Sell harus dengan aksi Buy Back atau tidak,
berdasar tanda (check list) yang di beri pada kolom tersebut.
Dan bila pilihan sudah di beri tanda agar selanjutnya untuk pehatikan kolom trigger condition
berdasarkan target harga atau persen (%) yang diinginkan pada pilihan Smart Sell atau Buy Back
dan dipastikan pada kolom Release Price di posisi At Price (harga /persen yang di input yang akan
terkirim ke bursa ).

Untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya lihat pada halaman berikutnya.
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Langkah ke-3 dapat mengisi (bila diperlukan) kolom-kolom yang diberi tanda kotak berwarna
Kuning.
Kolom - kolom tersebut diisi untuk menargetkan volume lebih kecil sama dengan (<=) atau lebih
besar sama dengan (>=) yang berada di Bid dan Offer pada market berjalan berdasarkan Trigger
Condition bila sudah mencapai Last Price.
Dan apabila kolom – kolom tersebut tidak di isi target harga akan menyesuaikan Trigger Condition
saja tidak akan menyesuaikan target volume yang di inginkan.

Untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya lihat pada halaman berikutnya.
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Bila kotak berwarna Merah, Biru dan Kuning (bila diperlukan) sudah terisi semua, nasabah dapat
menekan tombol Send , dan orderan akan terkirim di smart order list (tidak ke bursa) sampai kondisi
harga yang diinput pada kolom kotak Merah terbentuk Last Price dan Volume in lot pada kolom kotak
berwarna Kuning (bila di input) mencapai target pada market yang berjalan, maka order akan terkirim
ke Bursa.



Setelah klik tombol Send diharapkan setiap nasabah agar melihat menu Smart Order List untuk
memastikan order Smart Sell, Buy Back dan skenario order yang dibuat sudah masuk di server smart
kami.

untuk lebih jelasnya dapat melihat panduan gambar di halaman berikutnya.
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VI. Smart Order List pada Smart Order Sell

Smart Order Sell yang sudah di klik tombol Send dapat langsung dilihat di Smart Order List ini dengan
rincian sebagai berikut :


Gambar pada kotak Merah adalah rincian semua jenis Smart Order Sell yang dilakukan oleh nasabah
dengan cara memberi tanda (check list ) pada semua jenis order Smart Sell & Buy Back.



Gambar pada kotak Merah juga bisa melihat Smart Order tersebut sudah terkirim ke bursa atau
tidak, dengan melihat di list STATUS, bila status menunjukan ACTIVE (aktif di server Valbury)
menandakan target harga (release price) yang di buat belum mencapai Last Price pada market yang
berjalan dan apabila status menunjukan NON ACTIVE berarti harga (release price ) pada Smart Order
sudah mencapai Last Price pada market berjalan dan sudah terkirim ke Bursa.

Untuk informasi selanjutnya lihat pada halaman berikutnya.
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VI. Smart Order List pada Smart Order Sell



Gambar pada kotak Biru untuk melihat harga (release price) yang di buat oleh nasabah untuk target
yang dicapai berdasarkan target harga Last Price pada market berjalan.
Dan gambar pada kotak biru juga dapat melihat skenario atau target harga (release price) yang di
buat oleh nasabah agar nasabah mengetahui alur dan tahapan target harga yang dipilih.
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VII. SMART PORTFOLIO

Smart Portfolio adalah suatu order Jual yang dapat dilakukan oleh nasabah sesuai target harga yang akan
naik (Take Profit) atau target harga yang akan turun (Stop Loss) yang ditentukan berdasarkan nilai tengah
yang terdapat di kolom AVG.
Untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya lihat pada halaman berikutnya.
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Di menu Smart Order Portfolio ini nasabah dapat melakukan dua order Jual berdasarkan saham yang
tersedia di portfolio (lihat gbr kotak biru) untuk menjaga harga menuju naik (Take Profit) atau harga
menuju turun (Stop Loss) berdasarkan nilai tengah yang di input pada kolom rata-rata (Avg).
Dan Smart Order Portfolio ini juga bisa hanya melakukan untuk order Take Profit saja atau Stop Loss saja
dengan cara check list pada pilihan yang di beri tanda kotak merah dan dapat di pasang untuk 30
hari
ke depan (GTC).
Untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya lihat pada halaman berikutnya.
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Untuk melaksanakan Smart Order Portfolio agar setiap nasabah harus mengikuti langkah2 berikut
dibawah ini :
 Langkah 1, harus mengisi kolom - kolom yang diberi tanda kotak merah
Kolom tsb untuk input saham dan nilai tengah yang berda di kolom AVG (rata-rata),kolom AVG ini juga
berfungsi untuk batasan nilai tengah pada harga yang akan di input pada pilihanTake Profit dan Stop
Loss.
Bila input harga pada Take Profit harus melebihi (diatas) harga AVG dan Apabila untuk harga yang di
input pada Stop Loss harus kurang (dibawah) harga AVG

Untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya lihat pada halaman berikutnya.
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Langkah 2, mengisi kolom-kolom yang diberi tanda kotak berwarna biru.
Kolom-kolom tersebut diisi untuk memilih Smart Portfolio harus dengan aksi Take Profit atau aksi Stop
Loss, berdasarkan tanda (check list) yang di beri pada kolom tersebut.
Dan bila pilihan sudah di beri tanda agar selanjutnya untuk pehatikan kolom Release Price harga harus
di input diatas harga AVG untuk Take Profit dan dibawah harga AVG untuk Stop Loss.
Bila Release Price sudah diisi nasabah dapat mengisi kolom Release Quantity berdasarkan Persen (%)
atau berdasarkan stock lot saham yang tersedia di Portfolio
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Bila kotak berwarna Merah dan Biru sudah terisi semua nasabah dapat menekan tombol Send yang
sudah tersedia ,dan order akan terkirim di smart order list (tidak ke bursa) sampai kondisi harga
yang diinput pada kolom Release Price sudah mencapai Last Price pada market yang berjalan,
maka akan terkirim ke Bursa dan apabila salah satu dari harga Take Profit /Stop Loss sudah
mencapai Last Price dan salah satu akan ter delete secara otomatis.



Setelah klik tombol Send diharapkan setiap nasabah agar melihat menu Smart Order List untuk
memastikan order Smart Portfolio di Take Profit /Stop Loss dan skenario order yang dibuat sudah
masuk di server smart kami,

untuk lebih jelasnya dapat melihat panduan gambar di halaman berikutnya.
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VIII.Smart Oder List pada Smart Portfolio

Smart Portfolio yang sudah di klik tombol Send dapat langsung dilihat di Smart Order List ini dengan rincian
sebagai berikut :


Gambar pada kotak Merah adalah rincian semua jenis Smart Portfolio yang dilakukan oleh nasabah
dengan cara memberi tanda (check list ) pada semua jenis order Take Profit dan Stop Loss
Gambar pada kotak Merah juga bisa melihat Smart Portfolio tersebut sudah terkirim ke bursa atau
tidak, dengan melihat di list STATUS, bila status menunjukan ACTIVE (aktif di server Valbury)
menandakan target harga (releaese price) yang di buat belum mencapai Last Price pada market yang
berjalan dan apabila status menunjukan NON ACTIVE berarti harga (release price ) pada Smart
Portfolio sudah mencapai Last Price pada market berjalan dan sudah terkirim ke Bursa.

Untuk informasi selanjutnya lihat pada halaman berikutnya.
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VIII.Smart Oder List pada Smart Portfolio



Gambar pada kotak Biru untuk melihat harga (release price) yang di buat oleh nasabah untuk target
yang dicapai berdasarkan target harga Last Price pada market berjalan.
Dan juga dapat melihat skenario atau target harga (release price) yang di buat oleh nasabah agar
nasabah mengetahui alur dan tahapan target harga yang dipilih.
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IX. SMART ONE CANCEL OTHER

Smart One Cancel Other adalah suatu order Beli dan Jual pada stock yang tersedia di portfolio dan dapat
dilakukan oleh nasabah sesuai target harga yang akan naik untuk BUY atau target harga yang akan turun
untuk Sell on Stop, ditentukan berdasarkan nilai tengah yang berada pada kolom AVG.
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Di menu Smart One Cancel Other ini nasabah harus melakukan dua order Beli dan Jual (kotak merah)
berdasarkan saham yang tersedia di portfolio (lihat gbr kotak biru) agar menjaga harga menuju naik
untuk BUY dan harga menuju turun untuk SELL ON STOP berdasarkan nilai tengah yang di input pada
kolom rata-rata (Avg).
Untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya lihat pada halaman berikutnya.
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Untuk melakukan Smart One Cancel Other agar setiap nasabah harus mengikuti langkah2 berikut ini :
 Langkah 1, harus mengisi kolom - kolom yang diberi tanda kotak merah
Kolom tsb untuk input saham dan nilai tengah yang berda di kolom AVG (rata-rata),kolom AVG ini juga
berfungsi untuk batasan nilai tengah pada harga yang akan di input pada pilihan Buy dan Sell on Stop.
Bila input harga pada Buy harus melebihi (diatas) harga AVG dan Apabila untuk harga yang di input
pada Sell On Stop harus kurang (dibawah) harga AVG.
Untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya lihat pada halaman berikutnya.
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Langkah 2 harus mengisi kolom-kolom yang diberi tanda kotak berwarna biru.
Kolom-kolom tersebut diisi untuk memilih Smart One Cancel Other harus dengan aksi Buy dan Sell On
Stop, dengan memilih tanda (check list) yang otomatis akan tertandai di semua intruksi.
Dan bila pilihan sudah di beri tanda agar selanjutnya untuk pehatikan kolom Release Price/harga
harus di input diatas harga AVG untuk Buy dan dibawah harga AVG untuk Sell On Stop.
Bila Release Price sudah diisi nasabah dapat mengisi kolom Release Quantity berdasarkan Persen (%)
atau berdasarkan stock lot saham yang tersedia di Portfolio
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Bila kotak berwarna Merah dan Biru sudah terisi semua nasabah dapat menekan tombol Send yang sudah
tersedia ,dan orderan akan terkirim di smart order list (tidak ke bursa) sampai kondisi harga yang diinput
pada kolom Release Price sudah mencapai Last Price pada market yang berjalan baru akan terkirim ke Bursa
dan apa bila salah satu dari harga Buy/Sell On Stop sudah mencapai Last Price dan salah satu akan ter delete
secara otomatis.



Setelah klik tombol Send diharapkan setiap nasabah agar melihat menu Smart Order List untuk memastikan
order Smart One Cancel Other di BUY, Sell On Stop dan skenario order yang dibuat sudah masuk di server
smart kami,

untuk lebih jelasnya dapat melihat panduan gambar di halaman berikutnya.
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X.

Smart Order List pada Smart One Cancel Other

Smart One Cancel Other yang sudah di klik tombol Send dapat langsung dilihat di Smart Order List ini dengan rincian
sebagai berikut :

Gambar pada kotak Merah adalah rincian semua jenis Smart One Cancel Other yang harus dipilih oleh nasabah
pada order Buy dan Sell On Stop.
Gambar pada kotak Merah juga bisa melihat Smart One Cancel Other tersebut sudah terkirim ke bursa atau
tidak, dengan melihat di list STATUS, bila status menunjukan ACTIVE (aktif di server Valbury) menandakan
target harga (releaese price) yang di buat belum mencapai Last Price pada market yang berjalan dan apabila
status menunjukan NON ACTIVE berarti harga (release price ) pada Smart One Cancel Other sudah mencapai
Last Price di market berjalan, maka akan terkirim ke Bursa.
Untuk informasi selanjutnya lihat pada halaman berikutnya.
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X.



Smart Order List pada Smart One Cancel Other

Gambar pada kotak Biru untuk melihat harga (release price) yang di buat oleh nasabah untuk target
yang dicapai berdasarkan target harga Last Price pada market berjalan.
Dan gambar pada kotak biru juga dapat melihat skenario atau target harga (release price) yang di buat
oleh nasabah agar nasabah mengetahui alur dan tahapan target harga yang dipilih.
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XI. Cancel Smart Order



Smart Order yang sudah ada di Smart Order List dapat di batalkan bila sudah tidak diinginkan lagi oleh
Nasabah dan hanya Smart Order yang berstatus ACTIVE (belum terkirim ke bursa) saja yang dapat di
cancel .
Untuk membatalkan Smart Order dapat menekan check list pada order Smart Order yang diinginkan
yang terdapat pada gambar yang diberi panah Biru dan bila check list sudah dilakukan nasabah dapat
menakan tombol Delete yang terdapat pada gambar diberi panah Merah.
Dan bila tombol Delete sudah ditekan status yang berawal ACTIVE menjadi DELETE seperti yang terlihat
pada gambar yang diberi tanda kotak Biru
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