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Melakukan Transaksi Setelah login, untuk dapat melakukan transaksi, nasabah dapat 

mengakses Menu Trade.  

 

 
Gambar 5 : Menu “Trade” 

1: Index List; 2: Page Refresh Settings; 3: Market Summary; 4: Order Book; 5: Order List; 6: Order Form;  
7: Themes;  

1.  Index List  
Pada Menu Index List, user dapat menampilkan informasi Index Sektoral dan Index   

SahamGabungan(IHSG),antaralain COMPOSITE/IHSG, AGRI, BASIC-IND, BISNIS-27, 
CONSUMER, DBX, FINANCE, INFRASTRUC, JII, KOMPAS100, LQ45, MANUFACTUR, MBX, 

MINING, MISX-IND, PEFINDO25, PROPERTY, SRI-KEHATI.  
 

2.  Page Refresh Settings  

    Menu Page Refresh Settings digunakan untuk melakukan refresh pada semua data   
market price dan order status. Tombol Refresh All  berfungsi untuk melakukan update 

data halaman Trade sesuai request. Setting Auto Refresh On berfungsi untuk melakukan 
update data secara periodik. Jika setting Auto Refresh On dijalankan maka akan 

memanjangkan sesi login, penting untuk diingat agar selalu menekan menu Logout setelah 
menggunakan aplikasi.  

 
3.  Market Summary  

    Menu Market Summary berisi informasi harga pasar atas saham-saham emiten yang  

diperdagangkan pada sesi-sesi yang telah ditentukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu 
pada waktu-waktu berikut :  

• Sesi Pre-Opening(pra-pembukaan)   :  Pukul 09.10 WIB - Pukul 09.25 WIB  
• Sesi 1                                :  Pukul 09.30 WIB - Pukul 12.00 WIB  

• Sesi 2 (Senin, Selasa, Rabu, Kamis)   :  Pukul 13.30 WIB - Pukul 16.00 WIB  
• Sesi 2 (Jumat)             :  Pukul 14.00 WIB - Pukul 16.00 WIB  

1 2 

3 
4 

5 6 

7 



MELAKUKAN TRANSAKSI 

 

 

 

Pada sesi Pre-Opening nasabah dapat melakukan entry penawaran dan permintaan 
sebelum sesi trading. Namun, transaksi pre-opening tidak berlaku untuk semua saham. 

Hanya saham-saham yang masuk indeks LQ-45 yang dapat menjadi objek transaksi pada 
sesi pre-opening.  

Jika melakukan transaksi order di luar jam tersebut akan muncul peringatan berupa 
message popup pada browser atau remark error pada Order Status. Isi pesan error adalah 

“Security is not currently Trading”.  
Di luar jam-jam transaksi yang telah ditentukan oleh BEI tersebut, harga yang ditampilkan 

pada Market Summary adalah harga penutupan sesi sebelumnya.  

 
4.  Order Book  

Pada menu Order Book, user dapat melihat volume Bid (antrian transaksi beli) dan Offer 
(antrian transaksi jual) untuk setiap harga Bid dan Offer yang ada di bursa. User juga dapat 

melihat harga tertinggi (High) dan harga terendah (Low) dalam sesi perdagangan tersebut.  
User dapat memilih saham yang dikehendaki dengan mengetikkan ticker saham yang 

dikehendaki pada kolom “Stock Search ”. 

 
5.  Order List  

Berisi informasi mengenai status order transaksi yang dilakukan oleh user. Pada menu 
Order List, user dapat melakukan perubahan jumlah atau harga (amend) atau pembatalan 

(cancel) selama order tersebut masih berstatus Open atau Partially Match. Untuk order 
yang statusnya Fully Matched maka tidak dapat dilakukan Amendment atau Cancellation. 

 

 
Amendment dapat dilakukan sepanjang ketentuan Fraksi Harga dari BEI, Trading Limit dan 

ketersediaan saham tidak dilanggar. Fraksi harga BEI dapat dilihat pada menu Help Center 
dalam www.most.co.id/syariah 

 
6.  Order Form  

Pada menu Order Form, user dapat melakukan entry untuk akad pembelian atau akad 

penjualan saham yang dikehendaki dengan mengisi parameter-parameter sebagai berikut : 
 

Stock code :   

kode saham yang telah listing di BEI dan 

terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI) 

Action :   

Terdapat pilihan untuk buy (akad beli) & sell 

(akad jual) 

Price :   

User diminta untuk mengisi harga saham. 

(Tanpa rupiah, misal : 1500) 

 

http://www.most.co.id/syariah
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Quantity :  
Jumlah saham yang akan di order dalam satuan lot (1 lot : 500 lembar saham) 
PIN code :  
Kode untuk melakukan submit order 

 
Setelah semua parameter diisi, klik tombol Submit agar order transaksi dapat dikirimkan ke 
Bursa.  

7. Theme  
   Berfungsi untuk merubah tampilan warna halaman Trade. Tersedia theme berwarna putih  

dan theme berwarna hitam.  

 


