
@cgscimbidCGS CIMB Sekuritas Indonesia@cgscimbid CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia
(Member of Indonesia Stock Exchange)
The Indonesia Stock Exchange Building Tower II, 20th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
     (62-21) 2996 1800

User Guide
CGS-CIMB iTrade Smart Order



DAFTAR ISI

PENGGUNAAN SMART ORDER TRADING

SMART ORDER - SYARAT & KETENTUAN BERLAKU (DISCLAIMER)

INTRADAY SMART ORDER

PORTFOLIO SMART ORDER

SMART ORDER LIST

 1
 
 1
 
 2
 
 7
 

 10



PENGGUNAAN SMART
ORDER TRADING

Pengaktifan menu Smart Order dilakukan setelah user melakukan login ke dalam menu aplikasi Online     
Trading.

Terdapat 2 jenis Smart Order Trading sebagai berikut:
Intraday Smart Order, dimana smart order ini hanya berfungsi harian.
Portfolio Smart Order, smart order jenis ini, dapat dibawa ke hari berikutnya karena mempunyai fungsi 
GTC (Good Till Cancel).

Untuk penggunaan menu Smart Order dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

SMART ORDER - SYARAT &
KETENTUAN BERLAKU (DISCLAIMER)

Untuk penggunaan pertama fitur Smart Order maka sistem akan secara otomatis menampilkan informasi 
sebagai berikut:

Untuk mengaktifkan silahkan hubungi Customer Services +6221 29961800 (tekan 1) atau mengirimkan 
email ke jk.itrade@cgs-cimb.com.

1.
2.
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Untuk menampilkan kembali CGS-CIMB iTrade Smart Order Disclaimer maka bisa mengakses di menu          
Informasi > Smart Order Disclaimer seperti pada gambar dibawah ini.

INTRADAY SMART ORDER - BUY ORDER

Untuk melakukan Buy - Smart Order dapat dilakukan dengan melakukan klik pada menu Order.
Lalu akan muncul form Buy seperti di bawah ini:

ORDER BUY
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Buy - Smart Order digunakan untuk melakukan order pembelian secara otomatis.

Buy - Smart Order terdapat 3 pilihan yang dapat digunakan, yaitu:

Smart Buy untuk menjaga order yang telah match pada hari itu agar bisa membeli dengan harga yang 
sudah kita tentukan dan berlaku dengan jangka waktu 1 hari.

Stop Loss untuk menjaga order yang telah match pada hari tersebut agar dapat dijual dengan                
perhitungan kerugian yang sudah  ditentukan dan berlaku dengan jangka waktu 1 hari.

A.

B.
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At Price – order yang masuk ke market akan menggunakan harga yang di-input pada Stop Loss.1.
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Best Bid – order yang dikirim akan menggunakan harga terbaik/ tertinggi yang tertera berdasarkan pada 
antrian beli. Max/ Min Cap dapat diatur untuk menentukan Batas harga Max/ Min yang dapat digunakan.

2.

Take Profit untuk menjaga order yang telah match pada hari itu agar bisa dijual dengan keuntungan yang 
sudah ditentukan dan berlaku dengan jangka waktu 1 hari. Selain itu ada 2 pilihan parameter untuk 
menentukan  harga yang akan dikirim ke market, yaitu:

C.

Selain itu pengguna dapat melakukan input trigger pada harga atau persentase.  

At Price – order yang masuk ke market akan mempergunakan harga yang di-input pada Take Profit.1.

Best Bid – order yang masuk ke market akan mempergunakan harga Best Bid. Min Cap dapat diatur 
untuk menentukan harga maksimal pada harga Best Bid (harga tertinggi pada antrian beli).

2.

Selain itu pengguna dapat melakukan input trigger pada harga atau persentase.  

NOTE:
Min Cap adalah pilihan opsional bukan suatu keharusan/ mandatory.



Kombinasi kondisi di Smart Order Buy juga dapat dilakukan dengan menggabung beberapa kondisi. 
Kondisi yang dimaksud adalah Stop Loss dan Take Profit.

D.

Seperti contoh di bawah ini:

Pada kasus kombinasi di Smart Order Buy dapat terjadi gabungan dari berbagai kondisi seperti nasabah 
memilih kondisi Stop Loss dan Take Profit. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa seorang nasabah bisa 
membeli suatu saham dan dapat menjualnya kembali dengan kondisi dari Stop Loss atau Take Profit.

NOTE:
Min Cap adalah pilihan opsional bukan suatu keharusan/ mandatory.

ORDER SELL
Untuk Sell – Smart Order dapat dengan melakukan klik pada menu Order.
Lalu akan muncul form Sell seperti di bawah ini:
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Buy Back berfungsi untuk membeli kembali saham yang telah terjual. Dengan harga yang telah ditentu-
kan sebelum saham terjual. Buy Back memiliki 2 kondisi yaitu :

A.

At Price – order yang masuk ke market akan mempergunakan harga yang di-input pada Buy Back.1.

Best Offer – order yang masuk ke market akan mempergunakan harga Best Offer. Bila Max Cap 
di-set maka akan mencapai batas maksimum harga.

2.

NOTE:
Max Cap adalah pilihan opsional bukan suatu keharusan/ mandatory.
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PORTFOLIO SMART ORDER
Pada Portfolio Smart Order mempunyai dua kondisi yaitu Take Profit dan Stop Loss berguna untuk menja-
ga posisi saham yang ada agar dapat dijual dengan harga yang sudah ditentukan.

Fungsi Portfolio Smart Order dapat diakses melalui menu seperti di bawah ini :



 

Portfolio – Smart Order terdapat 2 pilihan yang dapat digunakan yaitu:

Stop Loss untuk menjaga posisi saham yang telah ada pada hari itu agar bisa dijual dengan kerugian 
yang sudah kita tentukan.

A.

B.
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Take Profit untuk menjaga posisi saham yang ada pada hari itu agar bisa dijual dengan keuntungan yang 
sudah ditentukan.

Pada Stop Loss hanya terdapat satu kondisi harga (Release Price) yang menentukan kapan order 
masuk ke market. Harga tersebut bisa langsung di-input atau memasukkan persentase dan begitu juga 
posisi saham (Release Quantity).

Pada Take Profit hanya ada satu kondisi harga yang menentukan kapan order akan masuk ke market. 
Harga tersebut dapat langsung di-input.

C. Kombinasi kondisi di Portfolio Smart Order dapat dilakukan gabungan dari beberapa kondisi. Kondisi 
yang dimaksud adalah Stop Loss dan Take Profit.

Pada kasus Kombinasi di Smart Order Buy dapat terjadi gabungan dari berbagai kondisi seperti nasa-
bah memilih kondisi Stop Loss dan Take Profit. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa seorang nasabah 
bisa menjual saham yang ada di portfolio dengan kondisi dari Stop Loss atau Take Profit.
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Portfolio Smart Order mempunyai fungsi GTC (Good Till Cancel). Tick pada kolom GTC maka perintah 
untuk membeli atau menjual terkait transaksi Smart Order pada harga yang ditetapkan yang aktif sampai 
investor memutuskan untuk membatalkan atau perdagangan dilaksanakan (order dikirim ke market). Jika 
perintah tidak dibatalkan instruksi tersebut akan dibawa ke hari Bursa berikutnya.

Apabila GTC tidak di tick maka order tersebut hanya berlaku 1 hari.
Jika nasabah tidak menghendaki order tersebut, maka nasabah bisa melakukan cancel atau pembatalan 
order GTC tersebut melalui Smart Order List.

Untuk mengaktifkan fungsi GTC, nasabah cukup melakukan tick pada kolom GTC seperti pada gambar diatas.

Fungsi GTC (Good Till Cancel)



Untuk melihat order yang sudah di-input melalui smart order bisa dilihat di menu order. Pilih sub menu Smart 
Order List.

Di Automatic Order List terdapat tombol Refresh untuk memuat ulang daftar dari Order List yang dilakukan 
dengan menggunakan Smart Order - Buy ataupun Smart Order – Sell. Tombol Delete digunakan untuk 
membatalkan order yang dilakukan dengan Smart Order – Buy maupun Smart Order - Sell yang terpilih.

Tampilan Order List akan terlihat seperti ini:

SMART ORDER LIST
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