KEBIJAKAN EKSEKUSI PESANAN

1. Ruang Lingkup
1.1. Kebijakan Eksekusi Pesanan (“Kebijakan”) ini dimaksudkan untuk memberikan ikhtisar
umum terkait bagaimana Gulf Brokers DMCC (“Gulf Brokers”) mengeksekusi Pesanan atas
nama Nasabah, faktor-faktor yang dapat memengaruhi waktu eksekusi, dan bagaimana
volatilitas pasar berpengaruh pada penanganan Pesanan.
1.2. Istilah yang dituliskan dengan huruf besar dan digunakan dalam Kebijakan ini memiliki arti
yang sama dengan istilah yang digunakan dalam Ketentuan Bisnis kami, kecuali ditentukan
lain dalam Kebijakan ini.
1.3. Kebijakan ini berlaku bagi semua Nasabah yang mengajukan Pesanan bersama Gulf
Brokers.

2. Penafian
2.1. Dengan ini Anda mengetahui bahwa ada risiko yang melekat dalam perdagangan
Instrumen Keuangan. Meskipun Kebijakan ini dimaksudkan untuk menyampaikan kepada
Anda tentang risiko dalam perdagangan Instrumen Keuangan, namun Kebijakan ini tidak
mencakup semua risiko terkait, atau yang berhubungan dengan, memasukkan Pesanan
dan Transaksi, atau melakukan perdagangan menggunakan Sistem yang ditawarkan oleh
Gulf Brokers.

3. Tidak Ada Jaminan
3.1. Kami akan melakukan semua upaya yang wajar secara komersial untuk memberikan hasil
terbaik bagi Anda, sesuai dengan kondisi yang berkaitan dengan Pesanan Anda. Kami
dapat, namun tidak wajib, mempertimbangkan faktor-faktor tertentu, seperti harga, biaya,
kecepatan, kemungkinan eksekusi dan penyelesaian, ukuran, sifat, dan/atau informasi lain
yang relevan dengan eksekusi Pesanan Anda.
3.2. Tidak ada jaminan bahwa Pesanan Anda akan diterima atau dilaksanakan oleh kami, juga
tidak ada jaminan mengenai kecepatan, pengaturan waktu, atau harga pelaksanaan
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Pesanan Anda. Selain itu, kecepatan, waktu, harga, dan eksekusi Pesanan mungkin
berbeda antara Nasabah yang melakukan perdagangan Instrumen Keuangan yang sama,
karena beberapa faktor, termasuk namun tidak terbatas pada, jenis Pesanan, volatilitas
pasar, dan latensi. Kebijakan ini bukan merupakan suatu kewajiban kami kepada Anda.
4. Margin dan Persyaratan Margin
4.1. Secara umum, Gulf Brokers akan menolak Pesanan jika Margin tersedia Anda kurang dari
Persyaratan Margin yang diperlukan untuk mengajukan Pesanan atau mempertahankan
posisi Terbuka. Kami akan melikuidasi, dengan cara nonkelola melalui fungsi penutupan
otomatis, semua Posisi Terbuka dan/atau membatalkan Pesanan tertunda, tanpa
pemberitahuan sebelumnya atau tanpa persetujuan dari Anda, jika Margin Anda kurang
dari Persyaratan Margin Anda. Dalam hal Posisi Terbuka Anda dilikuidasi dan Akun
Perdagangan Anda menghasilkan saldo negatif, maka Anda harus membayar semua
kerugian dan harus segera melakukan pembayaran kepada kami sejumlah penuh dan
jumlah total yang harus dibayar. Anda perlu mengetahui bahwa Sistem dapat secara
otomatis mengeluarkan Peringatan Margin Call dan bahwa Peringatan Margin Call dapat
berbeda sesuai dengan batas-batas tertentu yang dikonfigurasikan ke dalam Sistem.
5. Praktik Eksekusi dalam Instrumen Keuangan
5.1. Slippage
Anda telah mengetahui bahwa Slippage dapat terjadi dalam perdagangan Instrumen
Keuangan. Hal ini terjadi ketika suatu Pesanan diajukan untuk dieksekusi, namun harga
spesifik yang ditunjukkan kepada Nasabah mungkin tidak tersedia; sehingga, Pesanan
akan dieksekusi mendekati atau sejumlah beberapa pip dari harga yang diminta oleh
Nasabah. Jadi, Slippage adalah selisih antara harga Pesanan yang diharapkan dengan
harga eksekusi Pesanan yang sebenarnya. Jika harga eksekusi lebih baik dari harga yang
diminta oleh Nasabah, maka ini disebut sebagai slippage positif. Jika harga eksekusi lebih
buruk dari harga yang diminta oleh Nasabah, maka ini disebut sebagai slippage negatif.
Mohon diketahui bahwa Slippage merupakan unsur normal dalam perdagangan Instrumen
Keuangan. Slippage lebih sering terjadi saat periode tidak likuid atau volatilitas tinggi
(misalnya karena pengumuman berita, peristiwa ekonomi, pembukaan pasar, dan faktor
lainnya) sehingga membuat Pesanan pada harga tertentu sangat sulit dieksekusi. Dengan
kata lain, Pesanan Anda mungkin tidak dieksekusi pada harga yang diumumkan.
Perlu diketahui bahwa Slippage juga dapat terjadi pada saat Stop Loss, Take Profit, dan
jenis Pesanan lainnya. Kami tidak menjamin eksekusi Pesanan Tertunda Anda
dilaksanakan pada harga yang ditentukan. Namun, kami menegaskan bahwa Pesanan
Anda akan dieksekusi pada harga pasar terbaik berikutnya yang tersedia dari harga yang
Anda tentukan pada Pesanan tertunda Anda.
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6. Jenis Pesanan dalam Perdagangan Instrumen Keuangan
6.1.

Karakteristik tertentu dari suatu Pesanan dapat memengaruhi pelaksanaan dari Pesanan
Nasabah. Berikut adalah berbagai jenis Pesanan yang dapat diajukan oleh Nasabah:

(a) Market Order (Pesanan Pasar)
Pesanan Pasar adalah Pesanan untuk membeli atau menjual Instrumen Keuangan pada
harga saat ini. Eksekusi dari Pesanan ini menyebabkan pembukaan posisi perdagangan.
Instrumen Keuangan dibeli pada harga ASK dan dijual pada harga BID. Pesanan Stop Loss
dan Take Profit dapat dilekatkan pada Pesanan pasar. Semua jenis pesanan akun yang
ditawarkan oleh Gulf Brokers dieksekusi sebagai Pesanan Pasar.
(b) Pending Order (Pesanan Tertunda)
Gulf Brokers menyediakan beberapa jenis Pesanan Tertunda sebagai berikut: Pesanan Buy
Limit, Buy Stop, Sell Limit, atau Sell Stop ke akun yang digunakan untuk menerima dan
mengirim serta mengeksekusi Pesanan Nasabah dalam Instrumen Keuangan atau untuk
menerima, mengirimkan, mengeksekusi, dan mengajukan Pesanan Nasabah untuk
dieksekusi dengan Penyedia Likuiditas Gulf Brokers.
Pesanan Tertunda adalah Pesanan yang memungkinkan pengguna untuk membeli atau
menjual Instrumen Keuangan pada harga yang telah ditentukan sebelumnya di masa
mendatang. Pesanan Tertunda ini dieksekusi setelah tingkat harga yang diminta tercapai.
Namun, perlu diketahui bahwa dalam kondisi perdagangan tertentu, Pesanan ini mungkin
tidak dapat dieksekusi pada harga yang diminta oleh Nasabah. Dalam hal ini, Gulf Brokers
berhak untuk mengeksekusi Pesanan pada harga pertama yang tersedia. Hal ini dapat
terjadi, misalnya, pada saat fluktuasi harga yang cepat dari harga yang dimaksud, naik atau
turun dalam satu sesi perdagangan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan peraturan
bursa terkait, perdagangan ditangguhkan atau dibatasi, atau terjadi kekurangan likuiditas,
atau hal ini dapat terjadi pada pembukaan sesi perdagangan.
Perlu diketahui bahwa Stop Loss dan Take Profit dapat dilekatkan pada Pesanan Tertunda.
Selain itu, pesanan tertunda juga tetap berlaku hingga dibatalkan.
(c) Take Profit (Ambil Untung)
Pesanan Take Profit dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan ketika harga instrumen
keuangan telah mencapai tingkat tertentu. Eksekusi dari Pesanan ini menyebabkan
penutupan penuh dari seluruh posisi. Pesanan ini selalu terhubung dengan Posisi Terbuka
atau Pesanan Tertunda. Pesanan ini hanya bisa diajukan bersama dengan Pesanan Pasar
atau Pesanan Tertunda. Pada jenis Pesanan ini, platform perdagangan Gulf Brokers
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memeriksa Posisi Long dengan harga BID untuk memenuhi ketentuan Pesanan ini (pesanan
selalu ditetapkan di atas harga Bid saat ini), dan begitu pula dengan harga ASK untuk Posisi
Short (Pesanan selalu ditetapkan di bawah harga ASK saat ini). Pesanan Take Profit
dieksekusi setelah harga mencapai tingkat yang diminta (harga yang ditetapkan).
(d) Stop Loss (Hentikan Kerugian)
Stop Order digunakan untuk meminimalkan kerugian jika harga Instrumen Keuangan mulai
bergerak ke arah yang tidak menguntungkan. Jika harga Instrumen Keuangan tersebut
mencapai level ini, seluruh posisi akan ditutup secara otomatis. Pesanan ini selalu terhubung
dengan Posisi Terbuka atau Pesanan Tertunda. Pesanan ini hanya bisa diajukan bersama
dengan Pesanan Pasar atau Pesanan Tertunda. Pada jenis Pesanan ini, platform
perdagangan Gulf Brokers memeriksa Posisi Long dengan harga BID untuk memenuhi
ketentuan Pesanan ini (pesanan selalu ditetapkan di bawah harga Bid saat ini), dan begitu
pula dengan harga ASK untuk Posisi Short (Pesanan selalu ditetapkan di atas harga ASK
saat ini). Pesanan Stop Loss dieksekusi pada harga pertama yang tersedia.
7. Persetujuan Nasabah
7.1.

Dengan ini Anda menyetujui untuk terikat oleh Kebijakan Eksekusi Pesanan ini.
Selanjutnya, Anda setuju bahwa dengan mengajukan transaksi dalam Instrumen
Keuangan lainnya selain Instrumen Keuangan yang diperdagangkan di DGCX, Anda akan
menjadi nasabah Gulf Brokers Ltd, namun dana yang Anda setorkan akan tetap dilindungi
dalam penjagaan Gulf Brokers. Kebijakan ini dianggap disetujui oleh Anda saat Anda
menunjukkan persetujuan Anda atas Kebijakan ini dengan menandatangani Permohonan
Platform Perdagangan sehubungan dengan akses perdagangan yang dapat disediakan
oleh Gulf Brokers, termasuk penyediaan informasi pasar dan harga Instrumen Keuangan.
Dengan menandatangani Permohonan Platform Perdagangan, Anda menyatakan bahwa
Anda telah membaca, memahami, dan menyetujui untuk terikat oleh Kebijakan ini.

7.2.

Kebijakan ini dapat diubah dari waktu ke waktu. Setiap perubahan pada Kebijakan ini
dianggap disetujui oleh Anda saat Anda menunjukkan persetujuan Anda atas Kebijakan
ini dan perubahannya dengan menandatangani Permohonan Platform Perdagangan
sehubungan dengan akses perdagangan yang dapat disediakan oleh Gulf Brokers,
termasuk penyediaan informasi pasar dan harga Instrumen Keuangan. Dengan
menandatangani Permohonan Platform Perdagangan, Anda menyatakan bahwa Anda
telah membaca, memahami, dan menyetujui untuk terikat oleh Kebijakan ini. Anda
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Anda memiliki versi terbaru dari Kebijakan
ini.
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