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PERATURAN TRANSAKSI PT. PHILLIP FUTURES
1.

SETORAN AWAL
Dana minimum yang wajib disetor oleh Nasabah untuk membuka akun di PT. Phillip Futures adalah sebesar IDR
50,000,000 atau ekuivalen.

2.

MARGIN CALL
Margin Call akan dilakukan apabila posisi equity menyentuh atau di bawah Initial Margin (IM) dan Maintenance
Margin (MM).
Staf kami akan memberi peringatan melalui telepon/ SMS/ email setelah pasar tutup atau keesokan harinya,
tergantung dari kontrak yang Nasabah lakukan. Untuk mempertahankan posisi yang ada, Nasabah harus
melakukan penambahan margin sesuai dengan kekurangan margin yang ada.
Batas waktu untuk memenuhi margin call bagi produk lokal dan produk luar negeri adalah sebelum
pukul 12.00 WIB keesokan harinya (MD+1 sebelum 12.00 WIB) untuk mata uang IDR dan USD.
Jika Nasabah gagal memenuhi margin call pada waktu yang ditentukan, perusahaan mempunyai hak untuk
melikuidasi posisi Nasabah yang masih terbuka.
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 jumlah margin call.

3.

PENAMBAHAN DANA/ DEPOSIT
Apabila Nasabah ingin melakukan penambahan dana di akunnya, Nasabah dapat menyetor dana ke Rekening
Terpisah Nasabah yang dicantumkan di Aplikasi Pembukaan Akun. Perlu diperhatikan bahwa batas waktu
penambahan dana dan penambahan limit sampai dengan pukul 18.00 WIB.

4.

PENARIKAN DANA/ WITHDRAWAL
Pengajuan penarikan dana akan diproses pada hari yang sama jika diterima sebelum pukul 09.30 WIB, kecuali
hari libur nasional/ perbankan. Untuk pengajuan penarikan dana setelah pukul 09.30 WIB, akan diproses
keesokan harinya kecuali hari libur nasional/ perbankan.
Nasabah yang ingin melakukan penarikan dana diharuskan mengisi Formulir Penarikan Dana (withdrawal form)
yang disediakan oleh perusahaan. Jika dalam proses penarikan dana terdapat biaya bank, maka biaya bank
tersebut akan dibebankan kepada Nasabah.

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
PT. Phillip Futures akan mengenakan bunga untuk defisit dana yang ada di akun Nasabah.
Perhitungan bunga berdasarkan hitungan harian, tetapi akan dipotong dari akun Nasabah setiap awal bulan
berikutnya.
Bunga Debit :
USD
IDR

11% per tahun
15% per tahun

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

Nasabah mengetahui dan menyetujui :

Perusahaan berhak untuk merubah segala ketentuan/ peraturan yang ada
dalam peraturan transaksi ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
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7.

PAJAK TRANSAKSI
Nasabah akan dikenakan pajak transaksi sebesar 10% 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.

AUTO CUT EQUITY
Apabila equity Nasabah turun mencapai 30% atau kurang dari Initial Margin,
maka Dealer, atas instruksi dari staf Settlement/Risk,
akan melikuidasi seluruh posisi Nasabah
tanpa perlu mendapat persetujuan dari Nasabah terlebih dahulu.

10. LIKUIDASI POSISI
Apabila Nasabah melakukan likuidasi posisi untuk produk berjangka, maka posisi Nasabah akan dilikuidasi
berdasarkan metode First in First out Intraday Priority.
11. PENYELESAIAN TUNAI PADA KONTRAK PALN.
PT. Phillip Futures tidak memfasilitasi penyerahan fisik pada semua kontrak PALN.
Nasabah dapat melikuidasi/ roll over posisinya sampai dengan 30 menit sebelum penutupan pada hari likuidasi.
Apabila posisi Nasabah tidak dilikuidasi pada waktu yang telah ditetapkan, PT. Phillip Futures akan berusaha
untuk melikuidasi posisi Nasabah pada 30 menit menjelang penutupan pada hari likuidasi. 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 berhak untuk mengubah margin produk tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk informasi terkini mengenai margin produk, silahkan menghubungi staf marketing kami.
*Margin List terlampir.

13. BIAYA ATAS MARKET DATA
Untuk dapat mengakses dan menggunakan market data dari bursa CME dan ICE, Nasabah diwajibkan untuk
mendaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh perusahaan.
Adapun market data terbagi dalam enam kategori, yaitu market data untuk bursa CME, COMEX, CBOT,
NYMEX, ICE US, dan ICE EU COMM.
Dimana untuk dapat mengakses dan menggunakan market data tersebut akan dikenakan biaya sebagai berikut:
Biaya market data/ login/ bulan
Bursa
Non Profesional
Profesional
CME
USD 5.5
USD 85.5
CBOT
USD 5.5
USD 85.5
NYMEX
USD 5.5
USD 85.5
COMEX
USD 5.5
USD 85.5
ICE US
USD 113
ICE EU COMM
USD 113
Biaya market data akan ditagihkan kepada nasabah pada setiap awal bulan.

Nasabah mengetahui dan menyetujui :

Perusahaan berhak untuk merubah segala ketentuan/ peraturan yang ada
dalam peraturan transaksi ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

