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Bid/Ask Spread:  Perbedaan harga beli dan jual pada suatu waktu 

tertentu. Jarak/perbedaan harga beli dan jual ini 

sering dijadikan indikasi likuiditas pasar. Artinya, 

jika spread semakin berkurang, maka semakin 

tinggi likuiditas keadaan pasar saat itu. 

Buy: Transaksi pembelian mata uang asing 

Candlestick Chart: Sebuah jenis grafik yang mengindikasikan kisaran 

transaksi pada suatu mata uang/saham. Berisi 

informasi mengenai harga Pembukaan, Tertinggi, 

Terndah,dan Penutupan. Jika harga penutupan 

berada diatas harga pembukaan, maka jenis Candle 

kosong, sebaliknya jika harga penutupan berada 

dibawah harga pembukaan (harga turun) maka 

candle akan berisi. 

Closed Position: Penutupan posisi dilakukan setelah pembukaan 

dilakukan. Bila pembukaan posisi adalah Buy maka 

penutupannya adalah Sell dan sebaliknya. 

Contract: Standar dari satuan transaksi. Biasanya juga 

merupakan minimal satuan kontrak transaksi. 

Day Trading:  Mengacu pada sebuah posisi transaksi keuangan 

tertentu yang dibuka dan ditutup pada hari yang 

sama (tidak bermalam). 

Foreign Exchange: Pertukaran mata uang asing, secara sederhananya 

adalah dengan membeli dan menjualnya kembali 

pada harga yang berbeda. 

Fundamental Analysis:  Analisa ekonomi dan politik dengan tujuan 

menentukan nilai tukar dimasa yang akan datang. 

Indikator Ekonomi:  Data statistik yang dikeluarkan pemerintah 



menyangkut pertumbuhan ekonominya. Indikator 

umum antara lain tingkat pengangguran, produk 

domestik bruto, inflasi, retail sales, dsb. 

Liquidation:  Penutupan posisi yang ada melalui eksekusi yang 

dilakukan trader atau pun oleh sistem. 

Lot:  Satuan standar untuk deal yang terjadi. Setiap deal, 

nilai yang ditetapkan adalah dalam jumlah lot. Di 

Indonesia, besarnya bervariasi berganutng pada 

kebijakan Dealer/Pialang. 

Margin:  Modal yang diperlukan sebagai jaminan dalam 

bertransaksi. 

Margin Call:  Permintaan dari pialang untuk mnambahkan 

sejumlah deposit agar posisi yang ada tidak 

terlikuidasi oleh karena margin telah habis. 

Open Position:  Transaksi yang sedang aktif. Perubahan nilai kurs 

untuk pair yang open berarti terjadi juga perubahan 

profit/loss. 

Risk Management:  Sejumlah analisa dan fasilitas yang digunakan untuk 

meminimalisasikan resiko dan mencegah kerugian. 

Sell: Transaksi penjualan mata uang asing 

Spread:  Selisih pip untuk open position pada harga "buy" 

dan harga "sell". Semakin kecil Spread, akan 

semakin menguntungkan Investor dikarenakan 

untuk mencapai titik impas (BEP) tidak 

memerlukan pergerakan harga yang besar. 

Technical Analysis: Sebuah upaya peninjauan atau analisis harga sebuab 

mara uang mempergunakan data statistik seperti 

harga yang telah terjadi, harga rara-rata, volume, 

dan lain-lain. 


