MetaTrader 5
Front-End

•

•

Aplikasi MetaTrader 5 client sangat mudah untuk
diakses dan sudah dapat melalui
website(https://www.icdx.co.id/about-indonesiacommodity-and-derivatives-exchange/technology)
Aplikasi MetaTrader 5 dapat disimpan dan di
install pada PC atau Laptop anda. MetaTrader 5
terminal client dapat dioperasikan dalam sistem
operasi Microsoft Windows 2003 / XP / Vista / 7 /
8 / 10.
Setelah di download, dapat Metatrader 5 dapat
langsung di install dan ikuti instruksi cara install
aplikasi MetaTrader 5 pada desktop di PC atau
laptop .

Point to know :
MetaTrader 5 dapat di gunakan pada Smart phone
Android & IOS.
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INTRODUCTION

Login To Metatrader 5 Client
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Untuk masuk login trading account,
buka icon ICDX MT5 Client di
dekstop PC kemudian Pilih menu
File pada menu utama dan klik
pada “Login to Trade Account “
(1)Atau, anda dapat pilih & klik
“Accounts” pada Navigator
window
(2), dan klik kanan mouse
kemudian pilih “Login to Trade
Account” dari menu konteks.

Login to Trading Account

Login to Trading Account

➢

Masukan ID login, password dan
juga alamat IP ICDX server yang
sesuai dengan pemberian
informasi dari pialang/Broker
kepada client.

Berikut alamat IP ICDX Server :
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➢

Login to Trading Account

Login to Trading Account

Tampilan MT5 Client
➢

Client dapat login dan melakukan transaksi pada metatrader 5 terminal client
pada PC atau Laptop.

Window
Chart

Window
Navigator

Windows Toolbox
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Window
Market
Watch

Tampilan MT5 Client

Window Depth of Market

➢

Cara melakukan transaksi yang mudah adalah double klik pada instrument produk
yang ditransaksikan di market watch pada tab symbol.
Akan tampil jendela Order untuk eksekusi order buy atau sell yang ditentukan client.
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➢

Cara bertransaksi pada Market Watch

Cara bertransaksi pada Market Watch

Trading New Order

Transaksi Buy dan Sell pada chart
window
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➢

Cara melakukan transaksi yang mudah adalah double klik pada instrument produk
yang ditransaksikan di market watch pada tab symbol.
Akan tampil jendela Order untuk eksekusi order buy atau sell yang ditentukan client.
Trading New Order

➢
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Cara lain
melakukan
transaksi yaitu
Klik kanan produk
yg akan di
menampilkan
DOM. Kemudian
klik “Depth Of
Market”

Trading menggunakan Depth Of Market

Trading menggunakan Depth Of Market

Open posisi client

Open posisi client
Double Klik di sini

Klik di sini untuk Cancel
order
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Cara memodifikasi order jumlah volume Lot:
Jumlah volume lot dan order price dapat di ubah atau di edit secara langsung dengan cara mengarahkan
kursor mouse pada baris instrument produk dan double klik pada baris product yang dipilih. Maka akan
tampil jendela order, sehingga client dapat bisa merubah harga atau jumlah volume lot yang di inginkan
sesuai dengan kapasitas transaksi trader yang diberikan oleh Exchange ( ICDX ) atau Pialang.

Memodifikasi jumlah lot volume dan order price

Memodifikasi jumlah lot volume dan order price
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Tombol modify order akan memudahkan client untuk memodifikasi jumlah volume lot dan harga
yang di inginkan berupa pengaturan order harga , stop Loss dan Take profit. Kemudian client
dapat mengeksekusi dengan klik “Modify” atau cancel order dengan klik ”Delete”.

Memodifikasi jumlah lot volume dan order price

Memodifikasi jumlah lot volume dan order price

Jenis Type Order dan Fill policy dalam berbagai kondisi eksekusi order price dalam strategi
bertransaksi instrument produk yang di perdagangkan di market bursa ICDX di sediakan oleh
applikasi MT5 client platform.
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Window Order

Window Order

B. Pending Order = Limit order
Limit order adalah jenis tipe order untuk melakukan Buy atau Sell
pada harga yang ditentukan trader client
Limit Order to Buy = input order price sama dengan harga market
atau di bawah lebih rendah dari harga market
Limit Order to Sell = input order price sama dengan harga market
atau di atas lebih tinggi dari harga market
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A. Exchange Execution = Type market order
Type Market Order adalah pesanan order buy atau sell oleh client
yang akan mengeksekusi harga dan sejumlah volume lot yang
diinginkan.

Type order

Type Order

A.2. “Immediate Or Cancel” atau “Fill and Kill”
Fill policy Immediate Or Cancel (IOC) adalah eksekusi transaksi
sejumlah transaksi yang dikehendaki oleh client sesuai dengan
volume yang tersedia di pasar.
A.3. “Return”
Fill policy Return adalah pesanan order buy atau sell oleh client
yang akan mengeksekusi volume lot sesuai dengan
ketersedian di pasar. Dan sisanya akan di cancel oleh system.
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A.1. “FoK”
Fill policy FOK (Fill Or kill) adalah proses transaksi yang akan
mengeksekusi harga apabila volume yang tersedia di pasar
mencukupi. Namun apabila volume tidak mencukupi, maka
proses transaksi baik market ataupun limit akan otomatis
dibatalkan keseluruhan oleh system. (All or Nothing )

Fill Policy

Fill Policy

END
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