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1. MEMULAI
1.1 Tentang
D’ONE
WebTrade

Selamat datang dan terima kasih telah memilih D’ONE WebTrade.
Sebagai komitmen untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah,
Danareksa menyediakan fasilitas D’ONE WebTrade yang memberikan kemudahan
bagi nasabah untuk melakukan transaksi menggunakan perangkat kompeter melalui
jaringan internet dimanapun.
Dengan aplikasi D’ONE WebTrade, Anda dapat melakukan perdagangan saham,
obligasi dan reksadana secara langsung. Aplikasi ini menjembatani Anda dan broker
Anda untuk melakukan alternatif perdagangan secara online yang cepat dan akurat.
Selain itu, D’ONE Web Trade menyediakan informasi saham dari bursa keuangan
domestik secara real time dan analisa pasar baik secara harian, sektoral, strategi
dan ekonomi dan juga chart untuk analisa teknikal terhadap saham-saham di bursa

1.2
Persyaratan
Minimum

Persyaratan minimum yang diperlukan agar dapat menjalankan D’ONE Trade
adalah:
 Pentium 4
 Memory : 512 MB
 Internet Explorer mininal versi 6.0
 Resolusi gambar minimal 1024 x 768.
 Sambungan ke Internet

1.3 Instalasi
Aplikasi

D’ONE WebTrade merupakan layanan berbasis web. Jadi tidak perlu ada program
yang di install ke komputer anda.

1.4
Menjalankan
D’ONE Trade

Untuk menjalankan, hubungkan komputer anda dengan internet dan gunakan
browser anda untuk mengunjungi halaman www.danareksaonline.com kemudian
klik linkInformasi dan transaksi dan klik tombol login.

Setelah keluar tampilan muka, masukkan user_id dan password yang anda terima
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dan klik login.

1.5 Merubah
Password

Pada saat pertama kali login, anda akan diharuskan untuk mengganti password dan
mengisi beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan secara acak pada saat login
kembali (minimal 5 pertanyaan).

Masukkan password lama Anda pada kolom ‘Old password’ dan masukkan
password baru Anda pada kolom ‘New password’ dan kolom ‘Confirm new
password’.
Perhatikan ketentuan pemilihan password baru Anda. Password harus terdiri dari
8 karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil dan angka.
Klik (contreng) daftar pilihan pertanyaan (minimal 5) kemudian isi pada kolom
jawaban dari pertanyaan tersebut. Mohon diingat jawaban atas pertanyaanpertanyaan ini.
Pilih OK jika sudah selesai.
Anda juga dapat mengklik Menu Change Password setiap kali anda ingin merubah
password anda.

1.6 Tampilan
Awal dan
Navigasi

Tampilan pertama bila anda telah berhasil masuk kedalam sistem maka akan
muncul halaman selamat datang disertai informasi login terakhir anda ke sistem.
Menu utama terletak di sebelah kiri yang akan terus ditampilkan. Anda dapat
berpindah-pindah menu dengan mengklik salah satu dari menu tersebut.
Secara umum terdapat 4 bagian utama dalam D’Online yaitu :
• Account Information
• Cash Transaction
• Order Management, dan
• Market Information
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.
Account Information
Berisi informasi mengenai rekening anda di Danareksa, baik informasi mengenai
data-data anda termasuk data bank anda, data jumlah dana cash anda, data
portofolio saham, reksadana maupun obligasi yang anda miliki dan riwayat transaksi
yang dilakukan.
Cash Transaction
Berisi informasi penyetoran dana ke rekening anda di Danareksa maupun instruksi
penarikan dana dari rekening anda di danareksa ke rekening bank anda yang
tercantum.
Order Management
Berisi mengenai instruksi jual beli efek dan informasi transaksi atas nama anda, baik
saham, obligasi maupun reksadana.
Market info
Berisi informasi harga saham dan pasar. Baik resume pasar BEI, running trade,
daftar saham yang dipantau, berita IDX dan analysis pasar dan saham dan juga
chart untuk teknikal analysis.
Keterangan lengkap dari isi system D’On line ini dapat dilihat pada bagian-bagian
selanjutnya

1.7 IDX Index
dan Info
Saham

Dari halaman utama anda dapat melihat langsung Index saham BEI secara online
dan melihat besar kenaikan atau penurunan yang terjadi dibandingkan dengan harga
penutupan sehari sebelumnya.
Dari halaman utama ini pula anda dapat mendapatkan informasi langsung mengenai
saham yang anda inginkan. Dengan cara menginput kode saham pada kolom di
pojok kanan atas dan klik view.
Contoh BNBR, maka kemudian akan muncul pop-up window yang akan
menginformasikan mengenai harga, status bid/offer dan transaksi terakhir. Pada
window ini pula ada dapat langsung membeli atau menjual saham dengan mengklik
tombol buy atau sell
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Anda juga dapat melihat informasi saham lain dengan menginput kode saham pada
kolom stock code dan kemudian klik search.
Secara default informasi yang ditampilkan pada halaman ini akan ter-update dengan
sendirinya (tiap 3-5 detik). Selain itu disediakan juga tombol reload yang juga dapat
digunakan untuk informasi pada halaman ini.
Sebagai setting tambahan, anda harus mematikan pop-up blooker pada internet
explorer anda agar window ini dapat muncul.
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2.1 Client
Profile

2. ACCOUNT INFORMATION
Pada bagian kiri window Anda terdapat berbagai pilihan menu yang dapat Anda pilih.
Untuk melihat data pribadi serta informasi rekening Anda di Danareksa, pilih Client
Profile pada menu Account Information.

Pada menu ini selain terdapat informasi personal anda, anda juga dapat melihat
daftar rekening bank yang terdaftar untuk mentransfer uang hasil instruksi penarikan
anda, Cabang tempat anda terdaftar, dan Sales yang menangani anda

2.2
Cash
Account

Untuk dapat melihat posisi kas atau keuangan Anda saat ini, pilih Cash Account
pada menu Account Information.
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Opening balance merupakan jumlah uang cash anda pada awal hari
Today deposit adalah deposit anda pada hari tersebut
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Today withdrawal adalah penarikan yang dilakukan pada hari tersebut
Cash balance adalah besarnya uang cash anda yang tersedia pada akhir
hari meupakan Opening balance ditambah today deposit dikurang today
withdrawal



Receivable merupakan jumlah dana yang akan masuk ke rekening anda
akibat penjualan efek.
Payable merupakan jumlah kewajiban dana yang harus dibayarkan akibat
pembelian efek.
Today buy dan today sell merupakan jumlah dana yang dibutuhkan atau
didapatkan akibat pembelian dan penjualan saham pada hari tersebut (hari
ini).
Current balance merupakan jumlah uang anda ataupun kewajiban
pembayaran anda akibat transaksi efek yang dilakukan.






2.3 Portfolio

Current balance = cash balance + receivable – payable – today buy + today
sell.

Untuk dapat melihat semua jenis investasi Anda yang ada di Danareksa beserta
nilainya, baik itu investasi dalam bentuk saham, obligasi, dan reksadana, pilih menu
Portofolio pada menu Account Information

Di menu portofolio ini anda dapat melihat informasi portofolio efek yang anda miliki di
danareksa baik untuk saham, obligasi dan reksadana.
Khusus untuk saham, dengan menunjuk/meng-klik pada kode saham tertentu
terdapat menu pintas sehingga anda dapat :


Melakukan jual / beli saham yang dipilih.



Melihat informasi product detail yaitu informasi stock detail



Melihat informasi portofoilo detail

Pada portofolio detail anda dapat melihat harga rata-rata portofolio anda, harga
market saat ini dan indikasi gain/lost yang anda peroleh.
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2.4 Historical
Information

Untuk dapat melihat runtutan transaksi yang berhubungan dengan investasi Anda,
termasuk transfer ataupun penarikan dana, pembagian deviden saham, pembagian
kupon obligasi dan sebagainya, pilih Historical pada menu Account Information.
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Masukkan periode tanggal transaksi pada kolom ’Time Period’ kemudian pilih jenis
laporan yang Anda inginkan pada kolom ‘Report Type’.
• Cash Movement adalah laporan pergerakan kas atau keuangan Anda
(transfer maupun penarikan dana).
• Equity Transaction adalah laporan jual beli saham Anda.
• Bond Transaction adalah laporan investasi obligasi Anda.
• Mutual Fund Transaction adalah laporan investasi reksadana Anda.
Kemudian Klik “View Report”
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3. CASH TRANSACTION
3.1 Deposit/
Withdrawal

© PT. Danareksa, 2010

Pada menu Cash Transaction ‘Deposit/Withdrawal’, Anda dapat :
 memberikan informasi transfer (deposit) dana ke rekening di
danareksa yang sudah anda lakukan melalui bank anda maupun
 melakukan instruksi penarikan (withdrawal) dana dari rekening
anda di danareksa untuk ditransfer ke rekening bank anda yang
terdaftar.



Pilih Deposit atau Withdrawal,




masukkan jumlah dana yang Anda inginkan,
berikan keterangan untuk dana tersebut (apakah untuk membeli
saham, membeli reksadana, membeli ORI, dan sebagainya)
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kemudian pilih ‘Submit Transaction’ lalu OK.



Setelah anda memasukkan entry withdrawal atau deposit, menu
transaction list akan terupdate dengan status Entry.
Selanjutnya pihak administrasi danareksa akan memproses
informasi atau permintaan anda tersebut.



Untuk membatalkan proses transfer/deposit dana yang baru saja Anda
3.2 Membatalkan
lakukan, arahkan kursor Anda ke TRN NO sehingga kursor Anda berubah
Perintah
bentuk menjadi tangan lalu pilih menu tersebut.
Deposit/Withdrawal

Entry yang baru
di input oleh
anda
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Akan muncul detail dari instruksi yang anda input.
Untuk membatalkan, klik “cancel transcation”
Bila tidak klik back atau salah satu menu disebelah kiri.
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4. EQUITY TRANSACTION
Pada menu ini Anda dapat melakukan proses penjualan dan pembelian saham.

4.1 Equity
Transaction

Tampilan awal pada menu equity transaction adalah daftar status order yang anda
lakukan

Pada menu ini anda dapat melakukan :
 transaksi jual beli saham
 melihat status order anda.

4.1.1 Buy
/Sell Order

Pilih BUY untuk melakukan order penjualan dan SELL untuk melakukan order
pembelian

Pada menu BUY, masukkan kode saham yang Anda ingin beli, misalnya BNBR
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untuk Bakrie. Ketika Anda memasukkan kode saham akan muncul window seperti
gambar di bawah ini.

Window tersebut berisikan informasi mengenai saham dibursa yang akan dibeli atau
dijual seperti harga terakhir, harga closing price yaitu harga penutupan sehari
sebelumnya, jarga terendah dantertinggi dan juga kolom bid/offer yang menunjukkan
harga dan volume penawaran dan permintaan.
Masukkan harga dan jumlah lot dari saham yang ingin Anda beli. Pilih OK jika Anda
sudah yakin atas perintah jual/beli tersebut dan selesai.

Bila order anda berhasil maka akan keluar pesan yang menyatakan order anda telah
dikirim.
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Selanjutnya anda akan dapat melihat daftar pesanan jual/beli anda pada menu
equity transaction.

4.1.2 Order
List

Pada menu equity transcation anda dapat melihat status order anda.
Pada order status, kolam B/S menunjukkan order beli (B) atau order jual (S). Warna
merah juga menunjukkan order beli sedangkan blok warna hijau menunjukkan order
jual.
Kolom Status adalah status terakhir order Anda di sistem perdagangan bursa:
O
= Open
P
= Partial Matched
M
= Fully Matched/ Full Done Order
A
= Amended
W
= Withdrawed
F
= Freezed (dibatalkan oleh bursa)
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Kolom Send Status adalah status terakhir order Anda yang tercatat di sistem
Danareksa sebelum order dikirimkan ke Bursa, berisi:
O
= Open
A
= Amended
W
= Withdrawed
Anda juga dapat melihat informasi order detail dengan mengklik “Order no”

Dengan order detail ini anda dapat melihat informasi order anda yang matched dan
juga dari mana order ini dilakukan. Apakah dilakukan melalui online, mobile ataukah
AE anda.
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4.1.3 Amend/
Withdraw

Proses Amend/Withdraw ini dilakukan apabila Anda ingin merubah/membatalkan
transaksi jual beli saham Anda. Transaksi ini dapat dilakukan selama order status
Anda masih dalam keadaan Open (hal ini dapat dilihat pada ORD STS). Apabila
status Anda dalam keadaan Match, maka perubahan/pembatalan tidak dapat
dilakukan.
Untuk melakukan perubahan/Amend baik dalam harga saham maupun jumlah lot,
arahkan kursor Anda ke tanda ‘A’ dan pilih lingkaran kecil dibawahnya. Kemudian
pilih ‘Amend’ untuk melanjutkan.
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Pada tampilan akan muncul tampilan sebagai berikut. Masukkan harga baru pada
kolom ‘New Price’ atau jumlah lot baru pada ‘New Quantity’. Tekan OK jika Anda
sudah selesai atau Cancel untuk membatalkan perubahan.
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Catatan:
 Untuk proses Amend dan Withdraw, order yang dapat di-Amend/Withdraw
hanya order dengan status order di kolom status = OPEN (O) dan PARTIAL
MATCHED (P). Diluar status tersebut, Amend/Withdraw tidak dapat
dilakukan.
 Order yang dapat di-Amend/Withdraw adalah order yang berasal dari sistem
Online Trade. Jika order berasal dari Trader/Dealer atau dari pihak-pihak
tertentu di Danareksa maka aplikasi D’Online Trade ini tidak dapat
melakukan proses Amend/Withdraw untuk order tersebut.
 Bila anda menggunakan AE dan anda telah menginstruksikan AE anda untuk
mengAmend/Withdraw order yang anda masukkan melalui D’ONE Trade
System, maka anda tidak dapat merubahnya lagi melalui D’ONE Trade
system.

4.2
Transaction
Summary

Pada menu ini Anda dapat melihat rekap transaksi jual beli saham Anda per hari
yang bersangkutan. Anda juga dapat mencetak laporan ini dengan memilih ‘Print’.
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4.3
Confirmation

Menu ini menampilkan laporan konfirmasi atas transaksi Anda dimana laporan ini
juga memuat secara detail mengenai harga total penjualan/pembelian, komisi dan
pajak dari transaksi jual beli Anda.
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5. MUTUAL FUND TRANSACTION
5.1
Transaction

Pada menu ini Anda dapat melakukan transaksi pembelian (Subscribe) dan
penjualan (Redemption) reksadana. Di sini Anda juga dapat mengecek posisi
keuangan Anda saat ini yaitu dengan cara mengarahkan kursor Anda pada bagian
angka dari pilihan Current Balance dan mengkliknya.

5.2
Subscription/
Redemption

Jika Anda ingin melakukan pembelian reksadana, maka pilihlah menu ‘Subscribe’.
Kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah ini.
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Pada kolom ‘Product’ pilih jenis reksadana yang ingin Anda beli. Lalu masukkan
pada kolom ’Amount’ jumlah dana yang ingin Anda pakai untuk membeli reksadana
tersebut (dalam Rupiah). Tekan OK jika Anda sudah selesai dengan transaksi Anda
atau Cancel untuk membatalkan pembelian.
Jika Anda ingin melakukan penjualan reksadana, maka pilihlah ‘Redemption’. Pada
tampilan akan muncul seperti gambar di bawah ini. Kemudian pilihlan jenis
reksadana yang ingin Anda jual pada kolom ’Product’. Anda juga bisa mengecek
reksadana yang Anda miliki dengan menekan menu ’Product Info’. Kemudian pilih
jenis penjualan, menggunakan persentase atau unit. (Perhatikan jumlah unit yang
tertera pada Portfolio Balance Anda). Masukkan besarnya jumlah dana yang ingin
Anda jual (dalam Rupiah).

Tekan OK jika Anda sudah selesai dengan transaksi Anda atau Cancel untuk
membatalkan penjualan.
Keterangan :
 NAV yang tertera merupakan hasil NAV dari akhir hari sebelumnya.
 Batas waktu untuk proses Subscription/redemption adalah sampai jam...
o Untuk pembelian/Subscribtion akan menggunakan NAV pada hari....
o Untuk penjualan/Redeeption akan menggunakan NAV pada hari...
 Lewat dari batas waktu tersebut maka order akan tidak diproses, dan
silahkan masukkan kembali order pada hari berikutnya.

5.3 Product
List

Pada menu ini Anda dapat melihat semua jenis-jenis reksadana yang ditawarkan
oleh Danareksa, beserta dengan nilai bukunya (NAV) per tanggal yang tertera dan
komisi dari pembelian ataupun penjualan reksadana tersebut. Anda juga dapat
mengecek posisi Anda terhadap reksadana yang Anda miliki dengan menekan atau
klik pada nama reksadananya.
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6. BOND TRANSACTION
6.1
Transcation

6.2 Buy/Sell

Pada menu ini Anda dapat melakukan transaksi jual beli surat berharga berupa surat
utang yang diterbitkan oleh pemeritah seperti ORI dan Sukuk Ritel.

Untuk melakukan pembelian obligasi, Anda pilih menu ‘Buy’. Pada tampilan akan
muncul seperti gambar di bawah ini.
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Kemudian piih jenis obligasi yang ingin Anda beli. Masukkan pada kolom ‘Price’ dan
‘Volume’ masing-masing persentase pembelian dan nominal pembelian Anda.
(Perhatikan persentase Last Price yang tertera pada tampilan). Di sini Anda juga bisa
melihat persentase dari harga pembukaan (Opening Price), harga penawaran beli
dari obligasi yang bersangkutan (Bid Price), harga penawaran jual (Offer Price),
kupon obligasi, periode pembayaran kupon, tanggal diterbitkannya obligasi dan
tanggal jatuh tempo obligasi. Tekan OK jika Anda sudah selesai atau Cancel untuk
membatalkan pembelian obligasi.
Untuk melakukan penjualan obligasi, Anda pilih menu ‘Sell’. Pada tampilan akan
muncul seperti gambar di bawah ini.

Kemudian piih jenis obligasi yang ingin Anda jual. Masukkan pada kolom ‘Price’ dan
‘Volume’ masing-masing persentase penjualan dan nominal penjualan Anda.
(Perhatikan persentase Last Price dan Portfolio Balance yang tertera pada tampilan).
Di sini Anda juga bisa melihat persentase dari harga pembukaan (Opening Price),
harga penawaran beli dari obligasi yang bersangkutan (Bid Price), harga penawaran
jual (Offer Price), kupon obligasi, periode pembayaran kupon, tanggal diterbitkannya
obligasi dan tanggal jatuh tempo obligasi. Tekan OK jika Anda sudah selesai atau
Cancel untuk membatalkan penjualan obligasi.

6.3 Quotation

Pada menu ini Anda dapat melihat informasi terbaru mengenai kuotasi harga baik itu
harga beli atau harga jual dari obligasi yang sedang ditawarkan Danareksa. Kuotasi
ini diberikan setiap hari.
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7. MARKET INFO
7.1 Stock
Detail

Informasi secara lengkap mengenai suatu saham, seperti harga pembukaan,
harga tertinggi, harga terendah, harga terakhir serta grafik saham dapat Anda lihat
pada menu ini. Pada kanan atas layar Anda masukkan kode saham pada kotak
‘Stock’. (Dalam contoh ini BNBR). Lalu tekan View.

Akan muncul tampilan seperti di bawah ini.
Anda juga dapat melakukan
pembelian dan penjualan saham pada menu ini, yaitu dengan menekan menu
‘Buy’ atau ‘Sell’.

Pada menu ini terdapat informasi harga, penawaran dan permintaan dan transaksi
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terakhir untuk saham yang dimaksud.
Jika Anda ingin melihat informasi saham yang lainnya, masukkan kode baru pada
kolom ‘Stock Code’.

7.2 Market
Summary

Pada menu ini Anda dapat melihat informasi mengenai pasar secara real time.
Informasi mengenai indeks gabungan atau IHSG maupun indeks-indeks sektoral
serta grafik dapat dilihat di sini. Selain itu, Anda juga dapat membaca riset-riset
dari Danareksa dengan memilih menu yang tersedia pada kolom Danareksa
Research Report.

Kami menyediakan riset-riset yang dapat membantu Anda dalam menentukan
arah investasi Anda. Riset dari para analis kami tidak hanya membahas saham
suatu perusahaan dari sisi fundamental, tapi juga dari sisi strategi investasi,
kemudian informasi terbaru mengenai kegiatan suatu perusahaan, serta riset-riset
makro dan mikroekonomi yang mempengaruhi iklim investasi di Indonesia.
Riset Harian & Market Review
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Company Update

Strategy
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7.3 Stock
Summary

Pada menu ini Anda dapat :melihat rekap dari saham-saham yang ada di Burse
Efek Indonesia. Anda dapat mengubah tampilan dengan memilih kolom yang
tersedia pada kanan atas layar Anda (halaman ini otaomatis terupdate setiap 3-5
detik)
 most aktif,

top volume,
 top value,
 to gainer,
 top looser.
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7.4 My Stock

 Warna merah menunjukkan saham mengalami penurunan harga
 Warna hijau menunjukkan kenaikan harga
 Block putih menunjukkan perubahan data.
Masih pada halaman stock summary, anda dapat memantau 10 saham pilihan
anda secara real time.
Klik add my stock, dan akan keluar window, dan kemudian masukkan kode saham
yang akan anda pantau.

Di sini Anda juga dapat langsung melakukan pembelian maupun penjualan dengan
cara mengarahkan kursor Anda pada kode saham yang Anda inginkan dan
menekannya. Ketika Anda menekannya, akan muncul pilihan-pilihan sebagai
berikut; Buy Order, Sell Order, Stock Detail, Add My Stock dan Remove My Stock.
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7.5 Running
Trade

Pilih Buy Order jika Anda ingin melakukan pembelian.
Pilih Sell Order jika Anda ingin melakukan penjualan.
Pilih Stock Detail jika Anda ingin melihat informasi mengenai saham yang
bersangkutan.
Pilih Add My Stock jika Anda ingin memasukkan saham pilihan Anda ke dalam
list My Stock.
Pilih Remove My Stock jika Anda ingin mengeluarkan saham dari list My Stock
Anda.

Pada menu ini Anda dapat melihat secara real time running trade pasar. halaman
ini update secara otomatis dalam rentang 3-5 detik

Perlu diketahui bahwa jadwal pembukaan dan penutupan pasar adalah:
• Senin sampai dengan Kamis
Sesi 1 : 09.30 – 12.00

© PT. Danareksa, 2010

Halaman 35 dari 39

D’ONE WebTrade Manual

•

Sesi 2 : 13.30 – 16.00
Jumat
Sesi 1 : 09.30 – 11.30
Sesi 2 : 14.00 – 16.00

7.6 Technical
Analysis

Pada menu ini Anda dapat melihat grafik dan melakukan analisa teknical suatu
saham.
Danareksa Reserach Institute menyediakan buku pedoman pemakaian tools-tools
analisa teknical pada menu ini yang dapat diperoleh secara terpisah.
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8. JALUR PINTAS MENU BELI JUAL
SAHAM
Untuk mempermudah Anda dalam melakukan transaksi jual beli saham, Anda bisa
melakukannya dengan empat alternatif cara sebagai berikut:

8.1 Menu
Stock Detail





8.2 Menu
Account
Information
bagian
Portopolio

Masukkan kode saham
Klik view
Klik buy atau sell untuk order jual/beli.

Anda dapat secara langsung melakukan transaksi jual beli dengan cara meng-klik
saham yang Anda inginkan. Kemudian pada tampilan layar Anda akan muncul
pilihan seperti Buy Order, Sell Order dan Stock Detail yang dapat Anda
pergunakan. Tekan OK jika Anda sudah selesai membeli atau menjual atau
Cancel untuk membatalkan.
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8.3 Menu IDX
Market Info
bagian Stock
Summary

Pada menu IDX Market Info bagian Stock Summary Anda juga dapat secara
langsung melakukan transaksi jual beli dengan cara meng-klik saham yang Anda
inginkan. Kemudian pada tampilan layar Anda akan muncul pilihan seperti Buy
Order, Sell Order, Stock Detail, Add My Stock, dan Remove My Stock yang dapat
Anda pergunakan. Tekan OK jika Anda sudah selesai membeli atau menjual atau
Cancel untuk membatalkan.

8.4 Menu IDX
Market Info
bagian
Running
Trade

Pilih Buy Order jika Anda ingin melakukan pembelian.
Pilih Sell Order jika Anda ingin melakukan penjualan.
Pilih Stock Detail jika Anda ingin melihat informasi mengenai saham yang
bersangkutan.
Pilih Add My Stock jika Anda ingin memasukkan saham pilihan Anda ke dalam list
My Stock.
Pilih Remove My Stock jika Anda ingin mengeluarkan saham dari list My Stock
Anda.
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Anda juga dapat secara langsung melakukan transaksi jual beli dengan cara
meng-klik saham yang Anda inginkan. Kemudian pada tampilan layar Anda akan
muncul pilihan seperti Buy Order, Sell Order dan Stock Detail yang dapat Anda
pergunakan. Tekan OK jika Anda sudah selesai membeli atau menjual atau
Cancel untuk membatalkan.
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