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PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI
Valbury Online Trading (VOLT)
VALBURY ONLINE TRADING (VOLT)
VALBURY ONLINE TRADING (VOLT) adalah suatu program aplikasi dari PT. Valbury Sekuritas Indonesia
yang dipergunakan untuk melakukan transaksi jual beli efek secara langsung oleh nasabah (direct market
access) dengan menggunakan media internet.

A. APLIKASI PEMBUKAAN REKENING EFEK ONLINE TRADING
1. Untuk proses pembukaan rekening secara online, nasabah dapat menghubungi Kantor Cabang
terdekat (daftar terlampir) atau Helpdesk di nomor (021) 255-33755;
2. Untuk formulir dan perjanjian pembukaan rekening dapat di download melalui website Valbury di
http://www.valburysekuritas.co.id
3. Formulir dan perjanjian pembukaan rekening yang sudah diisi lengkap (diparaf dan
ditandatangani) dan telah disertakan dokumen-dokumen yang diperlukan (misal KTP, NPWP dsb)
harap dikirim ke Kantor Cabang terdekat ;
4. Deposit minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dapat berupa dana dan atau saham
(untuk saham akan dinilai sesuai kebijakan perusahaan dengan sistem haircut) ;
Deposit disetorkan melalui Rekening Dana Nasabah (RDN) yang sudah ditetapkan peraturannya.

Penyetoran dana RDN disertakan bukti penyetoran bank.
(jika sudah menjadi nasabah)

Untuk pengecekan dana atau saham yang sudah ditransfer bisa menghubungi Helpdesk kami di
nomor (021) 255 33 7 55.
5. Ketentuan Trading Limit (limit transaksi); dana akan dinilai 2 (dua) kali dan saham akan dinilai 1
(satu) kali, (untuk saham akan dinilai sesuai kebijakan perusahaan dengan sistem haircut) ;
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B. DOWNLOAD PROGRAM APLIKASI
Program
aplikasi
VOLT
dapat
di
download
melalui
website
Valbury
http://www.valburysekuritas.co.id dengan meng klik menu DOWNLOAD THE VOLT APPLICATION

di

Download aplikasi, terdiri atas :
a. Program VOLT, untuk aplikasinya, dan
b. Volt Dotnet, untuk frame work (support yang menjalankan aplikasi program VOLT) khusus untuk
Windows XP
c. Proses Download untuk Windows XP
1. Klik Unduh Program VOLT dan simpan di folder yg dikehendaki ;
2. Setelah proses download selesai, Klik VOLT DOTNET
3. Kemudian Klik 2x hasil download program VOLT (untuk penginstallan) dan ikuti sesuai
petunjuk
4. Jika proses install sudah berhasil maka di dekstop akan muncul shortcut VOLT ;
d. Proses Download untuk Windows 7
1. Download, Unduh Program VOLT saja ;
2. Setelah program VOLT ter-download, klik Start, > pilih Control Panel > pilih Date & Time,
Change Time Zone > pilih Bangkok, Hanoi, Jakarta > klik Ok, Region and Language pilih
English (United States) > klik Ok, kemudian lakukan install program VOLT .
Jika terdapat kendala dalam proses download, Anda dapat menghubungi Helpdesk kami di nomor
(021) 255-33755.

C. PROSES INSTALL PROGRAM VOLT
1. Hasil download file dalam bentuk winzip, harus di extract terlebih dahulu.

2. Klik kanan “dotnetfx.rar” dan “volt_install.zip”, kemudian pilih “Extract Here”.
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3. Instal Program DotNet Versi 2.0 (hanya diperlukan untuk sistem operasi Windows XP. Windows 7
dan Windows Vista tidak perlu).
a. Double klik “dotnetfx.exe”, kemudian klik “Next” untuk mulai install.

b. Klik “I accept the terms of the License Agreement” kemudian klik “Install”. Tunggu hingga proses
Install selesai

c. Klik “finish”.
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4. Install Program Volt.
a. Double klik “Valbury.msi”, kemudian klik “Next”.

b. Pilih “Just me” pada pilihan seperti tampilan dibawah ini, kemudian klik “Next".

c. Klik “Next” untuk mulai install dan tunggu hingga proses Instal selesai
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D. MENGGUNAKAN APLIKASI VALBURY ONLINE TRADING (VOLT)
Jika proses download program aplikasi sudah selesai dan sudah dipenuhinya syarat-syarat
administrasi maupun deposit, maka untuk memulai transaksi secara online, dilakukan langkahlangkah sebagai berikut :
1. PROSES LOGIN
2. PROSES BELI (BUY)
3. PROSES JUAL (SELL)
4. PROSES BATAL (WITHDRAW)
5. PROSES PERUBAHAN (AMEND)
6. PUT IN BASKET

Untuk proses-proses tersebut diatas dapat dilihat petunjuk dengan gambar-gambar dibawah ini :
1. PROSES LOGIN
a. Klik 2 (dua) kali pada item yang berlogokan VOLT pada display.
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b. Setelah diklik, akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Anda di minta untuk masukan User
ID dan Password yang sudah di e-mail kan oleh PT. Valbury Sekuritas Indonesia ke email
pribadi Anda, kemudian klik Login.

c. Berikut ini tampilan sistem Valbury Online Trading (VOLT) setelah anda Login
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d. Untuk melakukan transaksi, nasabah harus melakukan login PIN terlebih dahulu dengan
mengikuti langkah-langkah berikut di bawah ini:
i.

Klik Session yang terdapat di kiri atas pada system VOLT.

ii.

Selanjutnya klik Login Trading.

iii.

Masukan PIN yang telah diberikan melalui email dari PT.Valbury Asia Securities
(dikirim bersamaan dengan User ID dan Password), kemudian klik Ok.

Catatan : Sebelum melakukan trading, untuk kepentingan keamanan, Anda diharuskan untuk
mengubah Password dan PIN terlbih dahulu.
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e. Untuk mengubah/mengganti PASSWORD dan PIN dapat mengikuti langkah-langkah sebagai
berikut:
1. Mengubah PASSWORD
i. Klik menu Account yang terdapat di bagian atas pada aplikasi sistem VOLT lalu pilih
Change Password.
ii. Setelah mengklik menu Account tampilan yang akan keluar adalah tampilan
aplikasi Change Password.
iii. Kolom User ID akan secara otomatis terisi sesuai User ID Nasabah.
iv. Kolom Enter Current Password diisi dengan Password yang sekarang dipergunakan
(untuk yang belum pernah merubah Password maka Password sesuai dengan yang
telah diberikan melalui e-mail).
v. Kolom Enter New Password untuk memasukan Password baru, minimal 6 karakter
& numerik / kombinasi.
vi. Kolom Confirm New Password diisi password yang sama dengan kolom Enter New
Password (bertujuan untuk memastikan kembali password yang baru dibuat).
vii. Setelah semua kolom terisi nasabah dapat melanjutkan dengan mengklik tombol
OK, secara otomatis password baru sudah teralokasi ke sistem.
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2. Mengubah PIN
i. Klik menu Account yang terdapat di bagian atas pada aplikasi sistem VOLT lalu
pilih Change PIN.
ii. Setelah mengklik menu Account tampilan yang akan keluar adalah tampilan
aplikasi Change Pin.
iii. Kolom User ID akan secara otomatis terisi sesuai User ID Nasabah.
iv. Kolom Enter Current PIN diisi dengan Password yang sekarang dipergunakan
(untuk yang belum pernah merubah Password maka Password sesuai dengan
yang telah diberikan melalui e-mail).
v. Kolom Enter New PIN untuk memasukan Password baru. Minimal 8 karakter.
vi. Kolom Confirm New PIN diisi password yang sama dengan kolom Enter New PIN
(bertujuan untuk memastikan kembali PIN yang baru dibuat).
vii. Setelah semua kolom terisi nasabah dapat melanjutkan dengan mengklik tombol
OK, secara otomatis PIN baru sudah teralokasi ke sistem.
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2.

PROSES BELI (BUY)
Untuk melakukan proses beli harus mengklik menu ORDER yang terdapat di kiri atas dibawah
menu Session, atau dapat dilakukan secara langsung dengan menekan fungsi F2 untuk melakukan
BUY melalui keyboard komputer, dan bila menggunakan menu order kemudian klik menu BUY.

Dalam aplikasi BUY (beli) terdapat kolom-kolom yang harus diisi oleh nasabah antara lain:
a. Client, adalah User ID nasabah, yang secara otomatis akan ditampilkan.
b. Stock, diisi sesuai kode saham yang akan di beli.
c. Price, di input sesuai harga yang diinginkan.
d. Lot, di input sesuai jumlah saham dalam satuan lot yang akan di beli.
e. Amount, akan terisi otamatis bila ketiga di atas sudah terisi semua.
f.

Limit, suatu batasan transtraksi dengan jumlah satuan rupiah yang diberikan kepada
nasabah sesuai ketentuan PT. Valbury Sekuritas Indonesia.

g. Board, di input sesuai status pasar yang di inginkan (RG : Regular atau TN : Tunai)
h. HC Value, adalah nilai haicut/potongan dalam prosentase atas saham (sesuai ketentuan
PT. Valbury Sekuritas Indonesia), akan terisi otomatis.
i.

Max Lot, adalah jumlah maksimal dalam satuan lot yang bisa dibeli atas saham tersebut
sesuai dengan Limit transaksi, dan akan terisi otomatis.

j.

Ratio, adalah perbandingan jumlah kewajiban/utang dibanding nilai saham setelah
haircut. Current berarti kondisi ratio saat ini sebelum melakukan pembelian, dan
Potential adalah potensi ratio yang dapat terjadi jika sudah done/terlaksana order belinya
(maksimal adalah 50%).
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k. Setelah semua aplikasi sudah terisi dan sudah yakin untuk proses beli kemudian klik
SEND yang terdapat di kanan bawah, setelah send akan muncul berita konfirmasi atas
order yang akan dikirim, klik Yes untuk meneruskan order, atau klik No jika ingin
membatalkanya.
→ Lihat tampilan di bawah :

Semua order yang di order melalui VOLT akan mendapatkan status trading yang dapat di lihat
pada system VOLT di bagian bawah pada aplikasi Order List, Open Order, Match Order. Dimana
status order tersebut diantaranya:
●

status (O) besar , artinya posisi Open di Bursa.

●

status (M) besar, posisi sudah terlaksana/ Match di Bursa.
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3. PROSES JUAL (SELL)
Untuk melakukan proses Jual harus mengklik menu ORDER yang terdapat di kiri atas dibawah
menu Session, atau dapat dilakukan secara langsung dengan menekan fungsi F4 untuk melakukan
Sell melalui keyboard komputer, dan bila menggunakan menu order kemudian klik menu SELL.

Dalam aplikasi SELL (jual) terdapat kolom-kolom yang harus diisi oleh nasabah antara lain:
a. Client, adalah User ID nasabah, yang secara otomatis akan ditampilkan.
b. Stock, diisi sesuai kode saham yang akan di beli.
c. Price, di input sesuai harga yang diinginkan.
d. Lot, di input sesuai jumlah saham dalam satuan lot yang akan di beli.
e. Amount, akan terisi otamatis bila ke tiga di atas sudah terisi semua.
f. Board, di input sesuai status pasar yang di inginkan (RG : Regular atau TN : Tunai)
g. Balance, adalah jumlah lot atas saham tersebut yang dimiliki.
h. Setelah semua aplikasi sudah terisi dan sudah yakin untuk proses jual kemudian klik
SEND yang terdapat di kanan bawah, setelah itu akan muncul berita konfirmasi atas
order yang akan dikirim, klik Yes untuk meneruskan order, atau klik No jika ingin
membatalkanya. → Lihat tampilan di bawah :
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Semua order yang di order melalui VOLT akan mendapatkan status trading yang dapat di lihat
pada system VOLT di bagian bawah pada aplikasi Order List, Open Order, Match Order. Dimana
status order tersebut diantaranya:
●

status (O) besar , artinya posisi Open di Bursa.

●

status (M) besar, posisi sudah terlaksana/ Match di Bursa.
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4. PROSES PEMBATALAN TRANSAKSI (WITHDRAW)
Proses ini dimaksudkan untuk menarik/membatalkan order yang masih berstatus Open atau (O)
besar, untuk melakukan proses ini dilakukan langkah-langkah berikut dibawah ini :
a. Klik aplikasi ORDER yang terdapat di kiri atas dibawah Session.
b. Selanjutnya klik aplikasi WITHDRAW.
c. Langkah selanjutnya klik aplikasi Order List yang terdapat di kolom bawah kiri.
d. Lalu pilih/klik posisi order list yang masih berstatus Open (O) besar. Kemudian Klik tombol
(W) besar.
Note : Dengan cara mengklik tombol (W)besar pada posisi order Open (O) yang akan di
withdraw, akan secara otamatis mengisi kolom aplikasi WITHDRAW.
e. Dengan mengklik tombol Withdraw maka order yang sudah masuk ke bursa akan dibatalkan,
sehingga status yang sebelumnya Open (O) akan berubah menjadi Withdraw (W) besar
(menandakan order pembatalan sukses dilakukan)

a
b

e
c
d
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5. PROSES PERUBAHAN (AMEND)
Proses ini dimaksudkan untuk merubah order khusus pada besaran harga
dan jumlah lot saja, pada order yang masih berstatus Open atau (O) besar,
untuk melakukan proses ini dilakukan langkah-langkah berikut :
a. Klik aplikasi ORDER yang terdapat di kiri atas dibawah Session.
b. Selanjutnya klik aplikasi AMEND.
c. Langkah selanjutnya klik aplikasi Oder List yang terdapat di kolom bawah kiri.
d. Lalu pilih/klik posisi order yang masih berstatus Open (O) besar. Kemudian Klik tombol (A)
besar.
Note : Dengan cara mengklik tombol (A)besar pada posisi order Open (O) yang akan di amend,
akan secara otamatis mengisi kolom aplikasi AMEND.
e. Dengan mengklik tombol Amend maka order yang sudah masuk ke bursa akan berubah,
status transaksi yang di amend akan menjadi Amend (A) dan status transaksi setelah
dilakukan amend akan menjadi status Open (O) besar kembali (menandakan order
perubahan telah sukses dilakukan).

a
b

e
c
d

Perlu Diketahui, untuk melakukan proses ini agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
○

Nama saham/stock, pastikan nama saham (efek) yang akan di amend benar, pada kolom
Stock.

○

Besaran harga/price, dikolom Price diisi harga saham (efek) dengan menaikkan atau
menurunkan, dengan tetap mengingat ketentuan bursa mengenai Fraksi Harga (aturan Auto
Rejection).

○

Jumlah lot, pada kolom Lots, hanya dapat untuk mengurangi jumlah lot pada posisi yang
sudah terpasang, tidak bisa menambahkan jumlah lot pada posisi tersebut.
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6.

PUT IN BASKET
Put in Basket adalah suatu fasilitas untuk memasukkan order sebelum open market (pasar buka),
berfungsi juga untuk memasukkan order tanpa dieksekusi langsung ke market dengan menunda
order masuk ke market sesuai waktu yang diinginkan, dengan cara memberikan tanda check di
Put In Basket dan Sending Time pada menu Order Buy atau Sell.

Dalam melakukan menu Put In Basket ada 2 (dua) langkah yang bisa dilakukan antara lain :
1. Put In Basket
Dalam penginputan Put in Basket ada langkah-langkah dan aturan yang harus dilakukan. Untuk
saham yang bisa diinput di aplikasi ini terdapat 2 (dua) jenis saham yaitu saham-saham Pre
Opening dan saham-saham Non Pre Opening.
A. Saham Pre Opening
Adalah saham-saham yang sudah di tentukan oleh Bursa Efek Indonesia (Contoh
disebutkan dibawah) untuk dapat di input di aplikasi Put in Basket dengan waktu yang
ditentukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan hanya berlaku untuk pasar Regular
(RG)saja, dimana rincian waktu tersebut adalah:
1. Pukul …………. s/d 08.54.50 WIB, adalah waktu untuk melakukan proses input order
beli atau jual saham pre opening, jika dilakukan maka status order terlihat (B) Besar.
Status akan berubah menjadi (O) besar atau order open pada pukul 08.45.00 WIB
yang berarti order telah diterima oleh Bursa Efek Indonesia dan di identifikasi dengan
mendapatnya nomer order.
2. Pukul 08.45.00 s/d 08.54.50 WIB, adalah waktu untuk melakukan proses input order
beli atau jual saham pre opening dengan status langsung menjadi order open atau
(O) besar, yang berarti order telah diterima oleh Bursa Efek Indonesia dan
mendapatkan nomor order .
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3. Pukul 08.55.00 WIB, saham-saham pre opening mulai tercatat di lantai Bursa Efek
Indonesia atau open, tidak menutup kemungkinan order-order yang berstatus open
(O) menjadi menjadi match (M), karena pasangan jual dan beli cocok/match.
Mengikuti trend harga pasar yang terjadi pada saat itu.
4. Pukul 08.55.00 wib s/d 08.59.50 WIB, adalah waktu melakukan proses input beli dan
jual saham pre opening dan non pre opening dengan status (B) Besar. Status
langsung berubah menjadi (O) besar atau di terima oleh Bursa Efek Indonesia dan
mendapat nomer order pada open market sesi 1 pada pukul 9.00.00 WIB.
CONTOH DAFTAR SAHAM PRE OPENING (Periode Feb 2010 s/d Juli 2010)
No

Kode Efek

Nama Emiten

1

AALI

Astra Agro Lestari Tbk

2

ADRO

Adaro Energy Tbk

3

ANTM

Aneka Tambang (Persero) Tbk

4

ASII

Astra International Tbk

5

BBCA

Bca Tbk

6

BBNI

BNI Tbk

7

BBRI

BRI (Persero) Tbk

8

BDMN

Bank Danamon Indonesia Tbk

9

BISI

Bisi International Tbk

10

BLTA

Berlian Maju Tanker Tbk

11

BMRI

Bank Mandiri (Persero) Tbk

12

BNBR

Bakrie & Brother Tbk

13

BRPT

Barito Pasific Tbk

14

BTEL

Bakrie Telecom Tbk

15

BUMI

Bumi Resources Tbk

16

DEWA

Darma Henwa Tbk

17

ELSA

Elnusa Tbk

18

ELTY

Bakrieland Development Tbk

19

ENRG

Energi Mega Persada Tbk

20

GGRM

Gudang Garam Tbk

21

HEXA

Hexindo Adiperkasa Tbk
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No

Kode Efek

Nama Emiten

22

INCO

International Nickel Indonesia Tbk

23

INDF

Indofood Sukses Makmur Tbk

24

INDY

Indika Energy Tbk

25

INKP

Indah Kiat Pulp & Paper Tbk

26

INTP

Indocement Tunggal Prakasa Tbk

27

ISAT

Indosat Tbk

28

ITMG

Indo Tambangraya Megah Tbk

29

JSMR

Jasa Marga Tbk

30

KLBF

Kalbe Farma Tbk

31

LPKR

Lippo Karawaci Tbk

32

LSIP

PP London Sumatera Tbk

33

MEDC

Medco Energi International Tbk

34

MIRA

Mitra International resources Tbk

35

PGAS

Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk

36

PTBA

Tambang Batubara Bukit Asam Tbk

37

SGRO

Sampoerna Agro Tbk

38

SMCB

Holcim Indonesia Tbk

39

SMGR

Semen Gresik (Persero) Tbk

40

TINS

Timah Tbk

41

TLKM

Telekomunikasi Indonesia Tbk

42

TRUB

Truba Alam Manunggal Engineering Tbk

43

UNSP

Bakrie Sumatera Plantation Tbk

44

UNTR

United Tractors Tbk

45

UNVR

Unilever Indonesia Tbk

*) Saham pre Opening akan terus bertambah
B. Saham Non Pre Opening
Adalah saham-saham diluar saham Pre Opening, yang sudah ditetapkan oleh
Bursa Efek Indonesia dan berlaku hanya untuk pasar Regular. dimana rincian
waktu tersebut adalah:
1. Pukul …………. s/d 08.54.50 WIB, adalah waktu untuk melakukan proses input order
beli atau jual saham non pre opening, jika dilakukan maka status order terlihat (B)
Besar. Status akan berubah menjadi (O) besar atau order open pada pukul 09.00.
WIB yang berarti order telah diterima oleh Bursa Efek Indonesia dan di identifikasi
dengan mendapatnya nomer order.
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2. Pukul 08.55.00 wib s/d 08.59.50 WIB, adalah waktu melakukan proses input beli dan
jual saham non pre opening dan pre opening dengan status (B) Besar. Status
langsung berubah menjadi (O) besar atau di terima oleh Bursa Efek Indonesia dan
mendapat nomer order pada open market sesi 1 pada pukul 9.00.00 WIB.

2. PUT IN BASKET dengan SENDING TIME

Order Put In Basket dengan Sending Time bisa dilakukan pada saham-saham Pre Opening dan
saham-saham non Pre Opening, order Put In Basket Sending Time berfungsi untuk pengguna
online trading agar bisa menunda pengiriman order beli dan jual sesuai waktu yang di inginkan
bagi pengguna online trading.
Dengan fasilitas Put In Basket Sending Time, pengguna online trading dapat mempergunakannya
pada saat perdagangan bursa sedang berjalan.
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E. PEMBERITAHUAN DEPOSIT, PENARIKAN DANA (WITHDRAWAL),
NASABAH

SERTA PERUBAHAN DATA

Untuk melakukan langkah-langkah tersebut diatas, Klik menu Account lalu klik menu Account
Information, pada menu sebelah kiri atas, dalam menu tersebut terdapat formulir-formulir antara
lain:
1. Deposit
Untuk pemberitahuan mengenai deposit/setoran dana yang sudah disetorkan ke Rekening Dana
Investor (RDI) Yang sudah ditetapkan peraturannya.
Langkah :
Isi sesuai dengan kolom-kolom yang tersedia, kemudian klik Process, maka secara otomatis akan
di email ke bagian-bagian yang terkait di PT. Valbury Sekuritas Indonesia

2. Withdrawal
Form ini dipergunakan untuk melakukan penarikan dana dari rekening efek.
Langkah :
Isi sesuai dengan kolom-kolom yang tersedia, kemudian klik Process, maka secara otomatis akan
di email ke bagian-bagian yang terkait di PT. Valbury Sekuritas Indonesia.
Catatan :
Pemberitahuan penarikan wajib dilakukan 1 hari sebelumnya maksimal jam 12 siang, sebelum
tanggal efektif penarikan. Permohonan penarikan yang masuk diatas jam tersebut akan
dimasukkan ke pembayaran hari berikutnya.
Penarikan hanya dapat dilakukan ke bank atas nama pemilik rekening/nasabah sendiri.
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3. Perubahan Data
Form ini dipergunakan untuk melakukan perubahan data yang diinginkan, setelah data diterima
oleh PT. Valbury Sekuritas Indonesia, maka CSO department akan melakukan konfirmasi ulang
ke nasabah mengenai perubahan data tersebut.
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F. PENJELASAN MENGENAI FUNGSI-FUNGSI PADA MENU VALBURY ONLINE TRADING
Untuk mempermudah mengerti dan mengenali fungsi-fungsi menu yang terdapat pada layar online
trading, dibawah ini dijelaskan isi dan arti fungsi-fungsi menu tersebut :

1.

Session :
1.1. Login Trading ,Jika akan melakukan transaksi klik menu ini, kolom login diisi sesuai PIN yang
dikirim by email.
1.2. Logout Trading, Untuk keluar dari fungsi transaksi, dengan melakukan Logout, maka fungsi
transaksi tidak bisa dijalankan, sehingga harus Login kembali jika akan melakukan transaksi.
1.3. External Windows, pada menu Session, sementara belum diaktifkan.
1.4. Themes, Untuk melakukan setingan latar belakang berwarna putih atau hitam.
1.5. Exit___Alt X, untuk keluar dari apilkasi on line trading.

2.

WorkSpace :
2.1. Load Work Space
a. Default Workspace____Ctrl L, Menampilkan tampilan layar yang sudah kita atur
dan sudah disimpan/save (Customised).
b. From File, Mengambil tampilan layar dari file yang sudah di save sebelumnya.
2.2. Save Work Space
a. Save to Default____Ctrl S, Menyimpan tampilan layar yang sudah di atur sesuai
keinginan kita dan di save sebagai default.
b. Save to File, Menyimpan tampilan layar yang sudah di atur sesuai keinginan kita dan di
save sebagai file.

3.

Account
3.1. Account Information, Bagi nasabah online trading yang berkeinginan melakukan
penarikan
dana, Penyetoran dana,dan perubahan data diharap kan mengisi aplikasi
yang tersedia di account information.
3.2. Current portofolio_____F5, Untuk melihat posisi saham (efek) dan dana (Net A/C), trading
limit dsb.
3.3. Change Password, Menu untuk merubah password (lihat petunjuk yang sudah dijelaskan
diatas).
3.4. Change PIN, Menu untuk merubah PIN (lihat petunjuk yang sudah dijelaskan diatas).

23

4.

Order
4.1. Buy Regular (F2), menu untuk pembelian saham (efek).
4.2. Sell Regular (F4), menu untuk penjualan saham (efek).
4.3. Order Send (Alt N), menu untuk menampilkan semua order transaksi yang sudah di input.
4.4. Amend (Alt A / F3), menu untuk melakukan perubahan order baik harga maupun jumlah
lot.
4.5. Withdraw (Alt W / F12), menu untuk membatalkan order transaksi.
4.6. Order List (Alt 1), fungsi sama dengan menu “Order Send” (Alt N).
4.7. Trade List (Alt 7), menu untuk melihat order yang sudah di input (dengan menampilkan
Market Trade ID).
4.8. Transaction form Menu yang menampilkan beli, jual, withdraw dan amend dalam satu
kesatuan menu. Pada menu ini juga ditampilkan order list, open order, match order, dan
client portfolio.

5.

Quotes
5.1. Order book (Alt 4), Menu untuk menampilkan indikator pergerakan perdagangan saham di
BEI.
5.2. Selected quote (Alt 8). Menu untuk menampilkan “stock view”, menu ini bisa
menampilkan inputan sebanyak 20 saham dengan perubahan harga, harga terakhir yang
match (last done) dan jumlah lot pada bid offer.
5.3.

Index
a. IDX index, Untuk menampilkan pergerakan saham sesuai dengan sektornya (property,
manufactur, mining), dengan total frequency, total lot, total value dsb.
b. IDX index detail, Untuk melihat “IDX index” secara lebih detail.
c. Regional index, Untuk melihat market regional/bursa efek diluar negeri.

6.

5.4.

Foreign exchange, Untuk melihat pergerakan mata uang asing.

5.5.

All brokers, Untuk melihat broker/perusahaan sekuritas dan aktifitas transaksinya.

Transaction
6.1. Stock Trade / Time Detail
Untuk melihat transaksi broker pembeli dan penjual beserta harga dan jumlah lot dari
saham tertentu, di menu ini dapat dilakukan filter sesuai keinginan transaksi yang
diinginkan.
6.2.

Stock Price / Volume Summary.
Untuk melihat summary harga dan volume dari saham yang kita inginkan.

6.3. Stock – Broker Buy / Sell Activity
Untuk melihat summary transaksi satu saham dari satu broker, yang terdiri dari buy/sell
lot, buy/sell value, buy/sell frequency, nett lot, nett value dan total frequency.
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7.

Top 20
7.1.

Stock
a. Volume, Top 20 volume stock, 20 besar saham berdasarkan Volume/jumlah saham
yang ditransaksikan.
b. Value, Top 20 value stock, 20 besar saham berdasarkan value/nilai transaksi
c. Active, Top 20 active stock, frekuensi 20 besar saham aktif.
d. Gainer, Top 20 gainer stock. 20 besar saham yang mengalami keuntungan berdasarkan
perubahan tertinggi.
e. Loser, Top 20 loser stock, 20 besar saham yang mengalami kerugian berdasarkan
perubahan tertinggi.

7.2.

8.

Running
8.1.

9.

Broker
a. Volume, Top 20 volume broker,20 besar broker berdasarkan volume
b. Value, Top 20 value broker, 20 besar broker berdasarkan value
c. Active, Top 20 active broker, frekuensi 20 besar broker tertinggi.

Running Trade (F8), Untuk menampilkan aktivitas perdagangan Bursa yang terjadi
disetiap sesi market.

Chart
9.1.

Daily Chart , Grafik untuk melihat pergerakan harga saham perhari.

9.2. Historical Chart, Grafik untuk melihat pergerakan harga saham periode tertentu digunakan
untuk membandingkan harga terendah dan tertinggi di waktu sekarang atau di waktu
sebelumnya.

10. Research
10.1. Daily news
Rangkuman informasi dan hasil riset dari Tim Research PT. Valbury Sekuritas Indonesia
mengenai kondisi pasar, ekonomi, emiten dan sebagainya.
10.2. Technical
Rangkuman informasi dan hasil riset dari Tim Research PT. Valbury Sekuritas Indonesia
mengenai emiten berdasarkan technical.
10.3. Stock focus
Rangkuman informasi dan hasil riset dari Tim Research PT. Valbury Sekuritas Indonesia
mengenai saham-saham pilihan.
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11. Information
11.1. News last up date
berita – berita terkini yang di berikan kepada pengguna online trading, yang sudah di
analisa terlebih dahulu oleh divisi research
11.2. Announcement
Informasi-informasi yang diberikan oleh PT. Valbury Sekuritas Indonesia
11.3. Company Profiles
Berisi mengenai informasi perusahaan emiten yang mencakup struktur organisasi, bidang
usaha, permodalan, pendirian perusahaan tersebut dan sebagainya.
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G. ALAMAT KANTOR PUSAT, CABANG DAN GALERI INVESTASI PT. VALBURY SEKURITAS INDONESIA
Kantor Pusat :
Gedung Menara Karya Lantai 9
Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta
Telp : +62 21 255 33 777
Fax : +62 21 255 33 778
Kantor Cabang :
Jakarta
Wisma Valbury Asia
Jl. Pluit Putra Raya No. 2 Jakarta 14450
Telp : +62 21 2926 4300
Fax : +62 21 2926 4310
Rukan Grand Aries Niaga
Jl. Taman Aries Blok E-1 No. 1 V
Meruya Utara, Kembangan Jakarta 11620
Telp : +62 21 2254 2390
Fax : +62 21 2254 2391

Denpasar
Komplek Ibis Styles Hotel
Jl. Teuku Umar No. 177 Denpasar 80114
Telp : +62 361 225 229
Fax
: +62 361 225 339
Medan
Komplek Jati Junction No. P5-P5A
Jl. Perintis Kemerdekaan, Medan 20218
Telp : +62 61 888 16222
Fax
: +62 61 888 16010

Rukan Plaza Pasifik Blok A-1 No. 10
Jl. Raya Boulevard Barat Jakarta 14240
Telp : +62 21 2945 1577
Fax : +62 21 2945 1578

Palembang
Jl. Letkol Iskandar No. 236/30
Palembang 30134
Telp : +62 711 353 203
Fax
: +62 711 373 247

Bandung
Jl. HOS Tjokroaminoto No. 82
Bandung 40171
Telp : +62 22 - 872 55800
Fax : +62 22 - 872 55811

Pekanbaru
Komplek CNN Blok A No. 3
Jl. Tuanku Tambusai, Pekanbaru Riau
Telp : +62 761 839 393
Fax
: +62 761 839 313

Semarang
Candi Plaza Building Lt. dasar
Jl. Sultan Agung No. 90-90A
Semarang 50252
Telp : +62 24 - 850 1122
Fax : +62 24 - 850 7450

Banjarmasin
Jl. Gatot Subroto No. 33
Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin
Banjarmasin 70235
Telp : +62 511 326 5918
Fax
: +62 511 325 3432

Yogyakarta
Jl. Magelang KM 5.5 no. 75
Yogyakarta 55000
Telp : +62 274 - 623 111
Fax : +62 274 - 623 222

Makasar
Ratulangi Points Lt. 3
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 2, Makassar
Telp : +62 411 8955 999
Fax
: +62 411 8942 084

Malang
Jl. Pahlawan Trip No. 7 Malang
Telp : +62 341 - 585 888
Fax : +62 341 - 560 056

Solo
Jl. Ronggo Warsito No. 34 Surakarta
Telp
: +62 271 621 1 77

Surabaya
Pakuwon Center Lt. 21
Tunjungan Plaza 5
Jl. Embong Malang No. 1 Surabaya
Telp : +62 31 295 5788
Fax : +62 31 295 5716

Padang
Jl. Kampung Nias II No. 10
Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Selatan
Padang 25211
Telp : +62 751 895 5747
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Galeri Investasi :
Jakarta
Universitas Gunadarma
Telp : +62 21 - 872 7541 / 877 16432 ext.502
Semarang
Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa
Telp : +62 24 766 31812/3
Fax : +62 24 766 31760

Yogyakarta
Universitas Teknologi Yogyakarta
Telp : +62 274 - 373 955
Fax
: +62 274 - 381 212
Universitas Kristen Duta Wacana
Telp : +62 274 - 544 032

Manado
Politeknik Negeri manado
Telp : +62 431 815 288
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