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  Nasabah mengetahui dan menyetujui : 
        
 
   Perusahaan berhak untuk merubah segala ketentuan/ peraturan yang ada  
      dalam peraturan transaksi ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 

PERATURAN TRANSAKSI  PT. PHILLIP FUTURES 

1. DEPOSIT AWAL 

Minimum deposit untuk membuka akun di PT. Phillip Futures adalah sebesar: 

Akun Perorangan: 
Minimum deposit awal: 

US$ 500 / ekuivalen 
Akun Perusahaan: 

Minimum deposit awal: 
US$ 5,000 / ekuivalen 

 
2. MARGIN CALL 

Margin Call terjadi apabila pada penutupan pasar, Equity Nasabah tidak mencukupi untuk memenuhi 
persyaratan Initial Margin/ Maintenance Margin yang dibutuhkan untuk memiliki posisi menginap/ 
overnight position.  

Pada pagi keesokan harinya, kami akan mengabarkan (melalui sms/ whatsapp/ telepon) nominal 
Margin Call kepada Nasabah, dan Nasabah diwajibkan untuk menambah dana minimum sesuai 
dengan nominal Margin Call, atau dengan melikuidasi posisi sesuai dengan nominal Margin Call.  

Adapun cut off time untuk memenuhi Margin Call adalah pukul 12.00 WIB (T+1 sebelum pukul 12.00 

WIB).  

Apabila setelah cut off time, Nasabah tidak melakukan penambahan dana, posisi Nasabah akan 
dilikuidasi berdasarkan nominal Margin Call dan atas kebijakan perusahaan. Jika Nasabah hanya 
memenuhi sebagian Margin Call, perusahaan mempunyai hak untuk melikuidasi beberapa posisi 
Nasabah sesuai dengan Margin Call yang masih ada. Likuidasi ini akan berdasarkan Initial Margin 
yang mendekati nominal Margin Call.  
 

3. PENAMBAHAN DANA/ DEPOSIT 
 
Nasabah dapat menambahkan dana ke akun trading melalui transfer/ pindah buku dari rekening bank 
atas nama Nasabah ke  Nomor Rekening Terpisah (Segregated Account) PT Phillip Futures: 

Bank Central Asia – Jakarta 
IDR 035 312 7800 

USD 035 312 7117 

Perlu diperhatikan bahwa batas waktu penambahan dana dan penambahan limit sampai dengan 
pukul 18.00 WIB agar dapat diproses di hari yang sama. 
 

4. PENARIKAN DANA/ WITHDRAWAL 

Nasabah dapat mengajukan withdrawal melalui client portal atau dengan mengirimkan formulir 
withdrawal yang telah disediakan. Cut off time withdrawal untuk dapat diproses pada hari yang sama 
adalah sebelum pukul 09.30 WIB. Apabila pengajuan diterima setelah pukul 09.30 WIB maka 
withdrawal akan kami proses pada keesokan harinya. Withdrawal ditiadakan pada hari libur nasional 
dan/ libur perbankan. 

Nasabah hanya dapat melakukan withdrawal ke rekening bank yang telah terdaftar di PT Phillip 
Futures dan rekening tersebut wajib atas nama Nasabah sendiri. Apabila terdapat biaya bank dalam 
penarikan dana, maka biaya tersebut akan dibebankan kepada Nasabah. 

Benchmark nominal dana yang dapat ditarik oleh Nasabah dilihat berdasarkan sisa dana Nasabah 
per penutupan pasar dan juga sisa dana Nasabah per saat ini (yang mana yang lebih rendah). Hal ini 
bertujuan untuk melindungi Nasabah dari risiko atas posisi terbuka dan pergerakan pasar. 
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5. HARGA PASAR/ MARKET PRICE 
 
Harga Pasar adalah harga yang terjadi di market/ pasar, dapat juga digunakan sebagai acuan 
Nasabah untuk melakukan transaksi. 
 

6. BUNGA ATAS DEFISIT MARGIN 

Dikarenakan karateristik produk, akun trading di Phillip Futures bersifat multi-
currency, dan setiap mata uang memiliki saldonya masing-masing. Apabila 
Nasabah melakukan transaksi pada produk dengan mata uang tertentu 
(termasuk margin, komisi, serta kerugian) akan dikenakan beban bunga 
apabila Nasabah tidak memiliki saldo pada mata uang tersebut.  

PT Phillip Futures berusaha memfasilitasi kebutuhan mata uang Nasabah serta mengelola risiko 
dengan limitasi mata uang yang ada.  Perhitungan bunga berdasarkan hitungan harian, tetapi akan 
dipotong secara bulanan dari akun Nasabah pada hari kerja pertama setiap awal bulan berikutnya. 

Bunga Debit: USD: 11% per tahun IDR: 15% per tahun 

*PT. Phillip Futures berhak untuk mengubah suku bunga tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, silahkan menghubungi 
staf marketing kami untuk informasi terbaru. 

 
7. PAJAK TRANSAKSI 

Nasabah akan dikenakan pajak transaksi sebesar 11% dari jumlah komisi yang dibayarkan. 
 

8. OVER TRADING 

Dealer akan menolak posisi Nasabah apabila Nasabah melakukan transaksi yang melebihi dana atau 
margin yang ada. 
 

9. KEBIJAKAN LOW EQUITY & CUT LOSS  

Akun Nasabah berada pada kondisi low equity ketika equity Nasabah turun 
sampai dengan di bawah 50% dari Initial Margin yang dibutuhkan untuk 
mempertahankan open posisi. 

Likuidasi posisi Nasabah (Cut Loss), berdasarkan best effort, akan dilakukan ketika equity 
menyentuh 30% atau kurang dari Initial Margin. Likuidasi Posisi akan dilakukan terhadap seluruh 
posisi terbuka di akun Nasabah dan atas kebijakan Perusahaan.  

Perusahaan akan berusaha (namun tidak berkewajiban) untuk memberitahu Nasabah ketika akun 
Nasabah berada pada kondisi low equity. Untuk mencegah terjadinya likuidasi / cut loss, Nasabah 
diminta untuk menambah dana atau melikuidasi posisi sehingga equity melebihi Initial Margin yang 
dibutuhkan. Namun tidak menutup kemungkinan apabila akun Nasabah kembali dinyatakan low 
equity jika equity Nasabah turun kembali di bawah level 50% meskipun sebelumnya Nasabah sempat 
menambah dana. Nasabah diminta untuk melakukan penambahan dana sebelum jam 18.00 WIB 
untuk dapat diproses pada hari yang sama.  

Informasi Penting Terkait Likuidasi/ Cut Loss: 

Ketika akun Nasabah berada pada kondisi low equity, working order untuk likuidasi posisi akan 
dipasang di akun Nasabah serta login Nasabah akan di-disabled.  Likuidasi posisi Nasabah dapat 
dijalankan dengan berbagai metode, termasuk diantaranya dan jika diperlukan apabila pasar dalam 
keadaaan tutup atau libur, PT Phillip Futures dapat menutup posisi Nasabah dengan kontrak yang 
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serupa ( Contoh: Apabila harga Nikkei 225 dari Bursa A tidak tersedia, harga dari kontrak serupa dari 
Bursa B dapat digunakan). 

Monitoring dan Likuidasi posisi pada akun Nasabah dilakukan berdasarkan Best Effort. 

Kegagalan dan/atau defisit mungkin dapat terjadi di akun Nasabah setelah likuidasi dilakukan akibat 
dari kondisi Pasar, risiko ini melekat pada trading yang bersifat leverage dan Nasabah bertanggung 
jawab untuk menyelesaikan defisit di akun Nasabah. PT Phillip Futures, dalam kondisi Pasar yang 
tidak dapat diprediksi sebelumnya dan volatilitas tinggi, dapat menutup posisi Nasabah atas 
kebijakan Perusahaan. 

Dengan demikian Nasabah diingatkan untuk mempersiapkan dana yang cukup dan selalu memonitor 
posisi di akunnya. Ketika keadaan Pasar volatile, Nasabah dianjurkan untuk segera menambahkan 
dana ke akunnya. PT Phillip Futures berhak untuk mengubah ketentuan low equity dan cut loss 
sesuai dengan profil risiko Nasabah. 

10.  LIKUIDASI POSISI 

Likuidasi posisi untuk produk berjangka menggunakan metode First in First out Intraday Priority.  

 
11. FIRST NOTICE DAY (FND) & LAST TRADING DAY (LTD) 

 
First Notice Day (FND) adalah hari pertama dimulainya notifikasi untuk penyerahan fisik terhadap 
kontrak berjangka. Dimana FND berbeda untuk setiap kontrak dan tiap bursa. Apabila Nasabah 
memiliki posisi terbuka Beli, maka Nasabah diminta untuk melakukan likuidasi atau roll over satu hari 
kerja sebelum tanggal FND. 
 
Sementara Last Trading Day (LTD) adalah hari terakhir perdagangan kontrak berjangka untuk bulan 
kontrak tertentu. Hal ini merupakan ketentuan yang diatur oleh Bursa. Kontrak berjangka yang masih 
memiliki posisi terbuka sampai akhir LTD diwajibkan untuk diselesaikan dengan penyerahan fisik. 
Apabila Nasabah memiliki posisi terbuka Jual, maka Nasabah akan diminta untuk melakukan likuidasi 
atau roll over satu hari kerja sebelum Last Trading Day untuk menghindari penyerahan Fisik. 
 
Nasabah diminta untuk memonitor posisinya agar dapat mengetahui FND/ LTD kontrak di dalam 
portofolio Nasabah. Kami akan berusaha mengirimkan email pengingat atas FND/ LTD kepada 
Nasabah. PT. Phillip Futures tidak memfasilitasi penyerahan fisik untuk semua kontrak PALN, apabila 
posisi Nasabah tidak dilikuidasi pada waktu yang telah ditetapkan, PT. Phillip Futures akan berusaha 
untuk melikuidasi posisi Nasabah. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyerahan fisik 
dari kontrak PALN,yang tidak kami fasilitasi. Apabila proses likuidasi tidak berjalan sukses, maka PT. 
Phillip Futures tidak bertanggung jawab atas kerugian secara langsung maupun tidak langsung, dan 
biaya atau kerugian yang timbul akibat posisi terbuka yang terkena penyerahan fisik. 

 
12.  MARGIN 

PT. Phillip Futures akan menginformasikan daftar produk dan besaran margin secara berkala kepada 
Nasabah. Untuk informasi terkini mengenai margin produk, silahkan menghubungi staf marketing 
kami. 

 

13.  MARKET DATA SUBSCRIPTION 

Untuk dapat mengakses dan menggunakan market data dari Bursa CME Group dan Bursa ICE, 
Nasabah diwajibkan untuk mendaftar dan membayar biaya market data serta mengisi formulir yang 
telah disediakan. Nasabah dapat berlangganan market data untuk CME Group ( CME, COMEX, 
CBOT, NYMEX) dan ICE (ICE US, ICE EU COMM). Berikut ini adalah biaya berlangganan: 
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Bursa 
Biaya market data/ login/ bulan 

Non Profesional Profesional 

CME USD 5.50 USD 120 

CBOT USD 5.50 USD 120 

NYMEX USD 5.50 USD 120 

COMEX USD 5.50 USD 120 

ICE US USD 116 

ICE EU COMM USD 132 

Perhitungan market data akan dimulai pada tanggal 1 setiap bulannya, perlu diperhatikan meskipun 
Nasabah mulai berlangganan pada pertengahan bulan, biaya market data tetap dibebankan penuh. 
Biaya market data akan ditagihkan ke akun Nasabah setiap tanggal 10 setiap bulannya. Apabila 
Nasabah ingin berhenti berlangganan market data dimohon untuk menginformasikan kepada kami 
paling lambat sebelum akhir bulan.  
 

14.  AUTO-KONVERSI 

Perusahaan umumnya tidak melakukan konversi mata uang tanpa persetujuan Nasabah, namun 
pengecualian dapat terjadi apabila Perusahaan melihat bahwa akun Nasabah dalam keadaaan 
berisiko tinggi terkena overloss akibat fluktuasi mata uang asing. Perusahaan akan mengirimkan 
notifikasi, apakah Nasabah ingin melakukan konversi atau menambah dana sebelum cut off time. 
Apabila setelah cut off time, Nasabah tidak melakukan konversi maupun penambahan dana, 
Perusahaan akan melakukan konversi pada akun Nasabah.  

Evaluasi atas fluktuasi mata uang asing berdasarkan asumsi bahwa fluktuasi harian mata uang 
sebesar ±3%, persentase ini hanya merupakan benchmark dan dapat berubah atas kebijakan 
Perusahaan. Apabila terjadi fluktuasi mata uang yang tinggi sehingga setelah dilakukan konversi 
terdapat defisit pada akun Nasabah, Nasabah bertanggung jawab untuk menyelesaikan defisit 
tersebut. 

15.  LAPORAN HARIAN NASABAH 

Apabila terdapat perbedaan/ discrepancy pada posisi keuangan Nasabah di antara platform dengan 
laporan harian Nasabah, maka perusahaan akan berpedoman pada laporan harian Nasabah/ 
statement harian Nasabah. Demikian pula, apabila terdapat margin call dan/ cut loss pada akun 
Nasabah, maka perusahaan akan berpedoman pada laporan harian Nasabah. 

 
16.  SUB ACCOUNT 

Sehubungan dengan keperluan Nasabah dalam bertansaksi produk PALN dan produk multilateral,  
maka Nasabah memerlukan rekening sub account. 
 
Apabila terdapat Margin Call pada Sub Account, Nasabah diwajibkan untuk melakukan penambahan 
dana/ pemindahan dana ke Sub Account yang terkena Margin Call sesuai dengan nominal Margin 
Call. 
 
Apabila secara keseluruhan, posisi Nasabah terkena Margin Call, maka Nasabah akan diminta untuk 
melakukan penambahan dana sesuai dengan kekurangan margin. Apabila Nasabah gagal memenuhi 
Margin Call pada waktu yang ditentukan, perusahaan mempunyai hak untuk melikuidasi posisi 
Nasabah sesuai dengan nominal Margin Call. 


