PERSYARATAN TAMBAHAN TERKAIT PERDAGANGAN KONTRAK BERJANGKA SAHAM
TUNGGAL (“SSF”)
1. Pendahuluan
1.1. Dokumen ini mencantumkan persyaratan tambahan yang harus dibaca dan dipahami oleh
Nasabah yang ingin melakukan perdagangan Kontrak Berjangka Saham Tunggal/Single
Stock Futures (“SSF”) di Dubai Gold & Commodities Exchange (“DGCX”). Nasabah
diwajibkan untuk menandatangani dan menyetujui pernyataan ini sebelum mulai melakukan
perdagangan Kontrak SSF di DGCX.
1.2. Nasabah sepenuhnya memahami risiko terkait perdagangan derivatif dengan ekuitas yang
mendasarinya:
a)

DGCX tidak mencatatkan atau memperdagangkan ekuitas tunai sebagai pertukaran
utama. Ekuitas penjaminan Kontrak Berjangka Saham Tunggal akan dicatatkan di
negara penjamin yang dapat menimbulkan unsur risiko tambahan yang harus
dipertimbangkan dengan cermat sebelum melakukan perdagangan kontrak SSF.

b)

Klien mengetahui risiko yang terkait dengan keterlambatan pengungkapan informasi
yang dapat terjadi dalam kondisi pasar tertentu; harga Kontrak SSF di DGCX mungkin
tidak mencerminkan hubungan yang diharapkan dengan harga sekuritas yang
mendasarinya. Perbedaan harga ini bisa terjadi karena berbagai alasan dan
memberikan dampak pada posisi dan pesanan aktif dalam Kontrak SSF.
Kondisi ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
i.

keterlambatan dalam ketersediaan informasi tentang pengumuman tindakan
korporasi atau berita sensitif harga yang terkait dengan sekuritas yang
mendasarinya,

ii.

pasar utama untuk sekuritas yang mendasarinya tutup atau dihentikan,

iii.

pasar utama untuk Kontrak Berjangka Saham Tunggal tertentu atau sekuritas
yang mendasarinya tidak likuid.

1.3. Nasabah telah mengetahui persyaratan peraturan berikut dan harus dipenuhi untuk dapat
melakukan perdagangan SSF di DGCX, dan sebagaimana ditentukan oleh Securities and
Commodities Authority (SCA):
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a)

Nasabah harus memiliki uang tunai atau investasi dalam aset keuangan dengan nilai
minimum AED 100.000.

b)

Nasabah harus memiliki pengalaman minimal dua (2) tahun dalam perdagangan di
pasar yang mencatatkan dan memperdagangkan kontrak berjangka saham.

1.4. Nasabah menegaskan dan mengakui bahwa dirinya telah membaca persyaratan tambahan
di atas dan memahami tanggung jawabnya dalam mengungkapkan informasi tersebut,
serta setuju menanggung risiko yang terkait dengan perdagangan Kontrak Berjangka
Saham Tunggal di DGCX.

Tanda Tangan:

Tanggal:
_______________________________

Nama Nasabah:

________________
Tempat:

_______________________________

________________

_____________________________________________________________________________

HANYA UNTUK PENGGUNAAN INTERNAL KANTOR
Diverifikasi oleh CODO:
Nama:

Jabatan:
_____________________

Tanda tangan

__________________
Tanggal:

_____________________

__________________
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