MENGAPA TRADING EMAS DENGAN GOFX?
Setelah melihat karakteristik emas di atas, kita dapat menyimpulkan
bahwa ICDX Spot Gold menyediakan:

Pasar yang Setara
dan Efisien
Ketika investor bertransaksi di ICDX,
berbagai pihak ikut terlibat dalam
menciptakan likuiditas pasar. Sehingga,
tercipta pasar yang transparan, serta
penawaran dan permintaan yang lebih
kompetitif.

Efisiensi Modal
yang Optimal
Sistem margin ICDX turut
mempertimbangkan keamanan maksimum,
sekaligus memberikan efisiensi modal yang
optimal bagi para investor. Daya ungkit yang
ditawarkan berbagai produk emas di pasar
bisa jadi lebih tinggi dari ICDX, namun
produk-produk tersebut memberikan
perlindungan minimum ketika pasar
bergerak dengan cepat ke arah berlawanan
dari investor.

Melindungi Nilai
dari Inflasi
Jika seorang investor mengambil harga
emas dari 1971 hingga 2016, dan
menghitung tingkat pertumbuhan
majemuknya, maka tingkat pertumbuhan
adalah sebesar 7.7 persen. Mari kita

asumsikan tingkat inflasi kurang lebih 6
persen. Maka, nilai emasakan setara
dengan tingkat inflasi, yang berarti investor
memiliki nilai asset yang setara dengan
tahun-tahun sebelumnya.

Diversifikasi
Portofolio
Seorang manajer portofolio selalu ingin
mengurangi volatilitas risiko dalam
portofolionya, dan emas dapat digunakan
sebagai salah satu komponen
portofolionya. Harga emas yang biasanya
berlawanan dengan harga saham (ketika
saham naik, emas akan turun, dan
sebaliknya) membaut emas dapat
membantu mengurangi pergerakan nilai
portofolio pada masa-masa
ketidakpastian ekonomi.

Penyelesaian dan
Penjaminan oleh
Indonesia Clearing
House
Setiap transaksi akan dicocokkan secara
terpusat dalam sistem bursa kami dan
diselesaikan secara real-time oleh
Indonesia Clearing House (ICH). Sekarang,
investor tidak perlu khawatir akan risiko
yang ditimbulkan oleh rekan transaksi
mereka.

Simbol
GOLDUD

GOLDID

Harga Penawaran
USD

IDR

Tick Size
$0.1 per troy ounce

IDR 1,000 per troy ounce

Ukuran Kontrak

10 ounce

Hari & Jam
Perdagangan

Senin - Jumat 06.00 – 04.30 GMT+7
(06.00 – 03.30 GMT+7
selama Penghematan Waktu di Siang Hari)

Kualitas

Loco London Gold

Margin

Margin akan diumumkan melalui Surat Edaran

Limit Posisi

5,000 lot

Metode Penyelesaian

Penyelesaian Tunai

GOLDID • GOLDUD

Keuntungan Bertransaksi di ICDX

Likuiditas
tinggi yang
didukung oleh
pasar
internasional

Penyelesaian
Tunai

Kesederhanaan
di tangan Anda

Platform trading
yang aman dari
bursa dan
lembaga kliring
teregulasi

Kontrak Spot Emas merupakan salah
satu kontrak emas ICDX yang tidak
memiliki tanggal jatuh tempo dan
digulir setiap hari. Gulir berarti
posisi investor pada akhir hari
perdagangan akan diperpanjang
tanpa penyelesaian. Hal ini berarti
posisi investor akan terbuka hingga
mereka menutup posisi. Selain itu,
penyelesaian dilakukan dalam
bentuk tunai, sehingga kepemilikan
emas menjadi lebih sederhana.

Harga
ditampilkan
setiap hari
dengan harga
emas dunia

Spot Emas vs
Emas Tradisional

Dibandingkan dengan perdagangan
emas tradisional, kontrak spot emas
kami memberikan fleksibilitas bagi
investor dalam hal akses ke pasar
emas dan penyimpanan emas.
Melalui kontrak spot emas, kami
menawarkan akses yang mudah ke
pasar emas tanpa harus memikirkan
penyimpanan fisik emas. Pasar Spot
Emas ICDX pun dibuka hampir 24
jam.

SPOT EMAS

EMAS TRADISIONAL

Setoran awal minimum

Normal

Setoran penuh dimuka

Mampu menjual

Peluang

Tidak dapat menjual

Tinggi

Likuiditas

Moderasi

Rendah

Biaya

Tinggi

Harga Emas Dunia

Harga

Harga Emas Domestik

Harga berasal dari pasar global, yang memberikan akses bagi investor Indonesia
untuk harga emas global di bursa lokal.

“Kepemilikan emas dapat membantu
mempertahankan nilai harta kita dan memilki fungsi
lindung nilai terhadap inflasi tak terduga. Namun,
memiliki emas fisik bisa jadi cukup merepotkan dan
membutuhkan biaya lebih. Kontran Spot Emas ICDX
menawarkan solusinya untuk Anda.”

Sumber Likuiditas Superior
Semua orang dapat bertansaksi kontrak
spot emas, mulai dari investor retail hingga
investor institusi. Investor retail dapat
memperoleh manfaat dari kemudahan
akses ke pasar emas karena margin trading
dan pasar yang liquid. Ketika harga-harga
di pasar spot emas dan pasar emas
domestik dibandingkan, harga spot emas
menjadi lebih rendah dari harga domestik
karena tidak adanya biaya pencetakan.
Bagi investor institusi, manfaat emas
berasal dari diversifikasi. Meski emas itu
sendiri memiliki volatilitas serupa dengan
indeks komposit saham, korelasinya yang
rendah terhadap aset lain membuat emas
dapat membantu manajemen risiko dalam
portofolio investasi. Jika dikombinasikan
dengan saham, emas dapat mengurangi
volatilitas sekaligus mempertahankan
penghasilan portofolio. Selain itu, emas
populer dalam fungsi lindung nilainya
terhadap inflasi dan krisis. Berdasarkan

datas historis, emas telah bertahan dari
dampak krisis dan mempertahankan harta
investor sejak krisis 2008 (Lehman, Grek
Debt, and Oil).

Pertahankan Emas Anda

Jika seorang investor membeli makanan
seharga IDR 50,000, maka di masa
mendatang ia mungkin harus membelinya
seharga IDR 60,000, tergantung tingkat
inflasi pada saat itu. Hal ini menunjukkan
adanya kebutuhan untuk mempertahankan
nilai harta investor agar ia bisa tetap
membeli barang yang sama seperti tahun
sebelumnya. Salah satu manfaat umum
emas adalah kemampuannya melindungi
nilai dari inflasi, dimana harga-harga
cenderung naik. Untuk menganalisis emas
sebagai sarana lining nilai terhadap inflasi,
berikut perbandingan nilai emas dan
tingkat inflasi Indonesia dari 2003 sampai
2016:
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Berdasarkan penelitian kami, jika seorang investor berinvestasi Rp 1,00 dalam emas sejak tahun
2003, itu akan menjadi Rp 3,37 pada 2016, sementara inflasi membuat biaya dasar setiap Rp 1,00
menjadi 2,46. Ini membuktikan bahwa emas adalah alat investasi yang mampu menjaga nilai.

