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Kompetisi Jual Beli Saham -  Virtual Trading 

 

 

Batasan pelaksanaan: 

1. Setiap peserta mendapatkan modal virtual Rp. 1 Miliar yang dapat digunakan untuk bertransaksi. 

2. Tanggal Kompetisi : 28 Januari 2019 s/d 1 Februari 2019 (5 hari Bursa). 

 

3. Order hanya boleh dilakukan selama Sesi-1 dan Sesi-2 jam perdagangan. 

3. Pererta diperbolehkan order mulai pukul 08.45 WIB 

4.  Order yang dibuat sebelum Sesi-1 atau selama istirahat akan menjadi Basket/Pending, dan akan 

terkirim pada saat pembukaan Sesi berikutnya. 

5.  Order yang dibuat setelah Sesi-2 akan direject. 

6. Jam Perdagangan pasar Reguler : 

 Sesi I : Senin – Kamis Jam 09.00 – 12.00 WIB 

    Jumat  Jam 09.00 – 11.30 WIB 

Sesi II : Senin – Kamis Jam 13.30 – 16.00 WIB 

    Jumat  Jam 14.00 – 16.00 WIB 

7. Pada hari pertama tanggal 28 Januari2019, masing masing peserta diwajibkan membeli minimal 5 

saham (Match) dengan masing masing pembelian saham tidak lebih dari 200 juta. Apabila tidak 

memenui salah satu syarat tersebut, peserta yang bersangkutan akan langsung di-diskualifikasi pada 

hari berikutnya. 

8. Pada hari ke-2 s/d ke-5 masa kompetisi peserta wajib melakukan transaksi done/match minimal 1 

kali setiap hari. jika tidak maka akan di-diskualifikasi pada hari berikutnya. 

9. Harga saham adalah harga realtime di bursa, termasuk harga penutupan 

10.  Modal virtual setiap peserta 1 Milyar 

11. Trading limit yang digunakan menggunakan cash basis. 

12. Transaksi hanya dilakukan dipasar Reguler saja. 

13. Settlement Date T+0 

14. Tidak ada fee transaksi. 

15. Tiap Peserta yang belum memiliki rekening Online Trading di PT Mega Capital Sekuritas, wajib 

membuka rekening Online Trading di PT Mega Capital Sekuritas, yang nantinya dipergunakan untuk 

tampungan hadiah pemenang. 

16. Ketentuan kemenangannya  ditentukan oleh nilai nav (Net Asset Value) tertinggi pada akhir periode. 

17.  Keputusan juri tidak bisa di ganggu gugat. 



 

Model pelaksanaan Virtual Trading dilandaskan pada prinsip-prinsip sebagai 

berikut: 

 

1. Transaksi mengikuti pergerakan harga pasar secara waktu nyata (Real Time). Artinya order Buy 

dengan harga lebih besar atau sama dengan harga Best Offer di OrderBook akan mengalami match 

dengan harga Best Offer, sedemikian juga terjadi pada order Sell dengan harga lebih kecil atau sama 

dengan Best Bid akan match dengan harga Best Bid 

 

2. Liquiditas pasar diasumsikan tak terhingga, sedemikian sehingga setiap order match akan terisi 

secara penuh. 

3.  Order Buy dengan harga lebih rendah dari harga Best Offer, sebagaimana order Sell dengan harga 

lebih tinggi dari Best Bid, akan berstatus Open (‘O’). Hingga saatnya terjadi Trade dengan harga lebih 

rendah atau sama dengan harga Order Buy yang bersangkutan, atau lebih tinggi atau sama dengan 

harga Order Sell yang bersangkutan, maka order yang bersangkutan akan match(‘M’). 

4.  Order dengan status Open juga akan matched jika posisi Order Book bergeser sedemikian sehingga 

prinsip no.1 di atas terpenuhi. 

 

 

 

====   Selamat Kompetisi === 
 


