Cara penggunaan Aplikasi LOTS
PT. Lotus Andalan Sekuritas
The City Tower Lantai 7. Jl. MH. Thamrin No. 81. Jakarta Pusat 10310
Tel. +6221 2395 1000 | Fax. +6221 2395 1099

LOTS | Lotus Online Trading System
Adalah produk dari PT. Lotus Andalan Sekuritas berupa sistem aplikasi untuk melakukan Transaksi Efek atau Saham
secara real time melalui jaringan internet ke Sistem Perdagangan Bursa Efek Indonesia serta memberikan data
Market Info, Market News dan Portofolio Nasabah. LOTS merupakan aplikasi dengan tampilan Simple, mudah dalam
penggunaannya serta dapat dioperasikan dimana saja dan kapan saja.
User Oriented Software
Aplikasi LOTS memiliki tampilan dan desain yang user friendly sehingga memudahkan Anda dalam
bertransaksi.
Powerful Tools
Fitur-fitur handal dalam aplikasi LOTS sangat mendukung Anda dalam bertransaksi dan berinvestasi.
Real Time
LOTS terhubung pada sistem perdagangan BEI yang mendukung Anda untuk bertransaksi jauh lebih cepat.
Secure
Semua data transaksi via LOTS terlindungi dengan system enkripsi 256 bit.

Tampilan Login dan tampilan utama aplikasi LOTS
3
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•

Penjelasan mengenai isi dari setiap menu Workspace, My Account, Quote, Stock Trade, Broker Trade, Tools,
News, Help dan about (gambar diatas) akan dibahas di bagian selanjutnya.
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My Portfolio
Buy
Order List
Sell
Stock Quote
Top Stock
Stock Summary
Top Broker
Broker Summary
Company Profile
News Update
Technical Analysis
Market Watch
8 Stock Quote
Personal Watch
Stock Analysis
Open Account

•
•

Ticker, berisi informasi mengenai Indeks saham gabungan, harga tertinggi, harga terendah, harga pada
pembukaan dll. Serta dilengkapi informasi Regional Indeks, Kurs dan harga Komoditi.

: Menu yang menjelaskan posisi dana Anda serta stock saham yang anda miliki.
: Menu untuk melakukan transaksi beli.
: Menampilkan status Orderan.
: Menu untuk melakukan transaksi jual.
: Menu untuk melihat penawaran harga jual dan beli serta jumlah antrian beli dan jual.
: Daftar top saham di hari tersebut.
: Perincian transaksi saham terhadap broker.
: Daftar top broker dihari tersebut.
: Perincian transaksi broker terhadap saham.
: Penjelasan tentang emiten terdaftar di BEI.
: Berita terbaru.
: Menu Charting.
: Akses cepat untuk tampilan utama LOTS.
: Workspace dengan 8 Stock Quote.
: Workspace personal .
: Workspace untuk menganalisa.
: Akses untuk membuka Account.

Menu Workspace
New
Berfungsi untuk membuat template baru. Template tersebut digunakan untuk meletakan
window yang berisi fitur-fitur LOTS sesuai dengan kebutuhan pengguna
Open
Berfungsi untuk membuka template yang telah disimpan sebelumnya oleh pengguna.
Close
Berfungsi untuk menutup tampilan workspace yang aktif.
Save
Berfungsi untuk menyimpan tampilan workspace yang telahdiatur sebelumnya.
Save As
Berfungsi menyimpan tampilan workspace yang telah diatur dan disimpan dalam file. Dapat di
salin dan dipindahkan ke komputer yang berbeda pada instalan folder LOTS.
Open Template
Untuk membuka template/workspace standar yang telah disediakan. terdapat 11 template yang
dapat di pilih.
W06 – Set as Default
Menseting tampilan workspace menjadi tampilan utama.
Restore to Default
Untuk mengembalikan standar Template LOTS ke tampilan semula.
Show Caption (Ctrl + H)
Untuk menampilkan atau menyembunyikan semua judul pada window, tanda centang menandakan caption sedang
ditampilkan.
Show Toolbar
Untuk menampilkan atau menyembunyikan Toolbar. Tanda centang menandakan Toolbar sedang ditampilkan.
Show Ticker
Untuk menampilkan atau menyembunyikan Ticker, Tanda centang menandakan Show Ticker sedang ditampilkan.
Shortcut
Untuk mengatur tombol cepat untuk mengakses fitur yang terdapat di aplikasi LOTS. Seperti F1 – F12 tombol cepat untuk
di menu Toolbar ataupun bias dengan kombinasi [Ctrl] dan huruf atau angka.

Font Setting
Menu untuk melakukan pengaturan Font Setting dan Allert Setting.

Windows arrange
Mengatur tampilan Workspace. Terdapat 3 jenis tampilan Cascade, Tile Vertical dan Tile Horizontal.

Exit
Menu untuk keluar dari Aplikasi LOTS

Menu My Account
Sign In
Sign In adalah menu untuk memasukan PIN (Personal Identification Number) yang digunakan
untuk mengakses menu portfolio dan jual beli.
Window untuk Sign In (PIN LOTS Default 6 digit) dan jika keep signed in
session di centang maka akan tetap dalam posisi login meski tidak ada
tindakan selama lebih 15 menit.

Sign Out
Menu untuk Keluar dari Aplikasi LOTSSign In
Portfolio (F1)
Menu yang menampilkan informasi portfolio pengguna baik dana cash yang dapat ditradingkan sampai
dengan stock saham yang Anda miliki. Untuk mengaksesnya dapat dari menu My Account | Portfolio
atau dari tombol cepat F1.
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Client ID
Cash
Buying Power
Loan Limit
Leverage Ratio
Matched Order
Open Buy
Open Sell
Cash On Hand
Stock
N
Balance
Cost Price
Last Price
Stock Value
Urealized P/L
%
Stock
Balance
Net Balance
Lot
Odd Lot
Matched Order
Open Buy
Open Sell

: berisi kode client Nasabah.
: informasi jumlah dana yang dimiliki oleh pengguna.
: batas transaksi beli berdasarkan ketentuan yang berlaku.
: fasilitas yang diberikan perusahaan dengan syarat dan ketentuan berlaku.
: ratio berdasarkan saham yang di jamin perusahaan.
: total cash berdasarkan saham yang telah kejadian.
: total nilai saham yang masih antri saat pemesanan beli.
: total nilai saham yang masih antri saat pemesanan jual.
: total cash yang telah jatuh tempo, perbedaan tanggal menunjukan tanggal jatuh tempo.
: daftar kode saham yang dimiliki.
: Notasi khusus dari BEI terhadap saham.
: total jumlah saham yang dimiliki.
: harga saham pada saat pembelian (harga modal saham).
: informasi harga saham terakhir di market.
: total nilai dari saham yang dimiliki.
: informasi rugi/untung dari harga pembelian dengan harga saham di pasar.
: informasi rugi/untung dari harga pembelian berdasarkan persentase (%).
: daftar kode saham yang dimiliki.
: total jumlah saham yang dimiliki.
: total jumlah lot akhir setelah adanya transaksi beli – jual.
: total jumlah saham yang dimiliki (dalam satuan Lot)
: total jumlah saham bila tidak genap 100 lembar.
: total lot saham yang telah done jika ada transaksi.
: total jumlah lot yang masih antri untuk pemesanan beli.
: total jumlah lot yang masih antri untuk pemesanan jual.

My Buying Power
Menu yang menginformasikan detail perhitungan dan seberapa besar batas transaksi beli yang dimiliki oleh pengguna.
Dari menu ini juga dapat dilihat stock saham yang dimiliki sudah di capping/jamin 100% atau 0%.

My Cash Management
Menu yang berfungsi untuk mengirimkan instruksi penarikan dana serta instruksi pindah buku. Setelah Anda klik menu
My Cash Management maka Anda akan dialihkan ke website LOTS, silahkan anda login untuk mengakses menu My Cash
Management.

My Stock Management
Menu yang berfungsi untuk mengirimkan instruksi penarikan saham dan pindah buku. Setelah Anda klik menu My Stock
Management maka Anda akan dialihkan ke website LOTS, silahkan anda login kembali untuk mengakses menu My Stock
Management.

My Statement of Account
Menu yang berfungsi untuk melihat report atau konfirmasi transaksi. Setelah Anda klik menu My Statement of Account
maka Anda akan dialihkan ke website LOTS, silahkan anda login kembali untuk mengakses menu Statement of Account

.
Change Profil
Menu yang berfungsi untuk merubah atau memperbaharui data pribadi. Setelah Anda klik menu Change Profil
maka Anda akan dialihkan ke website LOTS, silahkan anda login kembali untuk mengakses menu Change Profil.

Change Password
Menu yang berfungsi untuk merubah password lama Anda dengan yang baru.

Change PIN
Menu yang berfungsi untuk merubah PIN lama Anda dengan yang baru.

Menu My Account

Buy
Menu yang berfungsi untuk melakukan transaksi Beli (Buy).

: berisi kode client Nasabah.
: berisi nama saham yang akan dibeli.
: berisi harga saham yang akan dibeli.
: berisi jumlah lot yang akan dibeli.
: berisi kode nasabah LOTS.
: pilihan tipe market, RG (Regular) TN (Tunai).
: pilihan waktu masa dalam pemesan di bursa.
Day : pesanan beli otomatis di Batalkan atau diwithdraw saat market sesi 2 tutup 16:15.
Session : pesanan beli akan otomatis di batalkan/diwithdraw saat sesi 1 tutup.
GTF (Good Till Friday) : pesanan otomatis dibatalkan setiap hari jumat saat market sesi 2 tutup 16:15.
• Send
: untuk mengirimkan pesanan beli ke bursa saat pengaturan pesanan beli OK.
tombol sent akan berfungsi jika kolom Stock, Price dan Lot telah terisi.
• Buy Confirmation : window untuk memastikan pesanan yang akan di beli sudah benar.
Klik Ok untuk melanjutkan dan Cancel untuk membatalkan .
• Information
: Setelah pemesanan beli terkirim maka akan muncul konfirmasi “Order sent
successfully” yang menandakan pesanan beli sudah terkirim ke bursa.
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Client ID
Stock
Price
Lot
Client ID
Market
Session

Sell
Menu yang berfungsi untuk melakukan transaksi Jual (Sell). Fungsi dan keterangan sama dengan penjelasan fitur Beli
(Buy) diatas.

Amend
Menu yang digunakan untuk merubah harga atau lot pada pesanan beli dan jual yang masih dalam posisi open di bursa.
Cara penggunaanya dengan memilih pesanan yang akan di amend, kemudian ubah harga atau ubah jumlah lot pada
pesanan Anda yang masih open kemudian klik send.
Setelah itu akan muncul window konfirmasi, klik Ok untuk melanjutkan dan klik Cancel untuk membatalkan. Jika
pesanan sudah terkirim, akan muncul konfirmasi “Order sent successfully”
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Client ID
Price
Lot
Send

•

Amend Confirmation

•

Information

: berisi kode nasabah LOTS.
: berisi harga saham yang akan dirubah/amend.
: berisi jumlah lot yang akan dirubah/amend.
: untuk mengirimkan order beli ke bursa saat Pengaturan order beli OK.
tombol sent akan berfungsi jika kolom Stock, Price dan Lot telah terisi.
: window untuk memastikan pesanan yang akan di Amend sudah benar.
klik Ok melanjutkan dan Cancel untuk membatalkan
: Setelah pemesanan jual terkirim maka akan muncul konfirmasi “Order sent
successfully” yang menandakan pesanan jual sudah terkirim ke bursa.

Withdraw
Menu yang digunakan untuk membatalkan pesanan beli atau jual yang telah terpasang di bursa. Cara mengaksesnya
dapat dari menu My Account lalu Withdraw. Setelah itu muncul window baru berisi daftar saham pesanan yang telah
Anda order di bursa, Anda hanya klik ke kode saham yang akan diwithdraw/dibatalkan hingga muncul tanda v
kemudian klik send. Setelah itu akan muncul window Withdraw Confirmation klik Ok untuk melanjutkan dan klik Cancel
untuk membatalkan.
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Select All
Select Invers
Select Buy Orders
Select Sell Orders
Deselect All

: Untuk memilih seluruh pesanan baik beli maupun jual yang akan di withdraw.
: Untuk memilih atau menghilangkan pesanan yang akan diwithdraw.
: Untuk memilih pesanan beli saja.
: Untuk memilih pesanan jual saja.
: Untuk menghilankan tanda v pada pesanan yang akan diwithdraw.

Order List
Order list adalah menu untuk melihat status pesanan beli atau jual yang masih open ataupun partial match. Apabila
pesanan telah done atau full match maka akan pindah ke kolom Full Matched Orders.
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Open Orders
Full Matched Orders
Trade Summary

: daftar pesanan beli dan jual yang masih Open.
: daftar pesanan yang sudah match/kejadian.
: Ringkasan pesanan beli dan jual yang sudah done atau kejadian.

Order Tracking
Menu yang berfungsi untuk memantau posisi orderan yang telah anda lakukan di bursa. Anda dapat melihat berapa
banyak antrian lot didepan Anda.
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Select Sell Orders
Order No
Stock
B/S
Board
Status
Price
Order
Balance
Traded
Qlot
QOrders
T QLot
T QOrders

: Untuk memilih pesanan jual saja.
: number yang didapat dari BEI jika ada pesanan beli dan jual
: kode saham.
: status beli atau jual.
: jenis market (RG=regular, TN=Tunai dan NG=Nego).
: status pesanan di bursa (Open, Partial Match, Amend)
: harga pesanan beli atau jual.
: jumlah lot pesanan yang mengantri.
: jumlah lot yang di pesan.
: jumlah lot yang sudah kejadian.
: jumlah antrian lot di depan.
: jumlah pesanan yang mengantri.
: total jumlah lot yang mengantri di harga tsb.
: total jumlah pesanan yang mengantri di harga tsb.

Amended / Withdrawn / Rejected Orders
Menu yang menginformasikan pesanan beli dan/atau jual yang berisi pesanan-pesanan yang telah di amend, di
withdraw dan di reject.

Conditional Order & Basket Order

Conditional Order : Instruksi orderan dengan kondisi
tertentu yang sebelumnya sudah diatur.

Basket Order : Instruksi orderan yang memungkinkan
pasang sekaligus banyak.

Tampilan Conditional Order Agreement jika klik Buy/Sell pada menu
Conditional Order, klik ok untuk melanjutkan ke menu Buy/Sell Conditional
Order.

Tampilan Menu Buy/Sell Conditional Order beserta detail
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Order
Stock
Price Condition
Price
Lot
Client ID
Market
Session

: Buy/Sell (Instruksi untuk Beli atau Jual Conditional Order).
: Jenis saham yang akan diorder.
: Penentuan harga pada market untuk menjalankan instruksi Beli dan Jual.
: Harga yang akan dipasang jika Price Condition telah tercapai di market.
: Jumlah Lot yang akan dipasang jika Price Condition telah tercapai di market.
: Client ID Nasabah.
: Pilihan tipe market, RG (Regular) TN (Tunai).
: Pilihan waktu masa dalam pemesan di bursa (Day orderan Beli/Jual akan
otomatis di batalkan atau diwithdraw saat market sesi 2 tutup 16:00 | GTF
orderan Beli/Jual akan tetap terpasang sampai kejadian atau bursa tutup di
hari Jumat).

Tampilan Menu Buy/Sell Basket Order beserta detail

Stock
Price
Lot
Client ID
Market
Session
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: Jenis saham yang akan diorder.
: Harga yang akan dipasang jika Price Condition telah tercapai di market.
: Jumlah Lot yang akan dipasang jika Price Condition telah tercapai di market.
: Client ID Nasabah.
: Pilihan tipe market, RG (Regular) TN (Tunai).
: Pilihan waktu masa dalam pemesan di bursa (Day orderan Beli/Jual akan otomatis di batalkan
atau diwithdraw saat market sesi 2 tutup 16:00 | GTF orderan Beli/Jual akan tetap terpasang
sampai kejadian atau bursa tutup di hari Jumat).

Tampilan Menu Conditional Order List beserta detail penjelasannya.
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Select All
Select Invers
Select Buy Orders
Select Sell Orders
Deselect All

: Untuk menandakan semua pilihan pada List Order.
: Untuk menandakan pilihan yang bukan di pilih (lawan dari Select).
: Menandakan pilihan hanya pada orderan Beli saja.
: Menandakan pilihan hanya pada orderan jual saja.
: Menghilangkan tanda pada list yang sudah dipilih.

•
•

Edit
Delete

: Untuk merubah pengaturan pada instruksi Beli dan Jual.
: Menghapus instruksi Beli/Jual yang ada pada Order List.

Tampilan Menu Basket Order List beserta detail penjelasannya.

•
•
•
•
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Select All
Select Invers
Select Buy Orders
Select Sell Orders
Deselect All

: Untuk menandakan semua pilihan pada List Order.
: Untuk menandakan pilihan yang bukan di pilih (lawan dari Select).
: Menandakan pilihan hanya pada orderan Beli saja.
: Menandakan pilihan hanya pada orderan jual saja.
: Menghilangkan tanda pada list yang sudah dipilih

•
•
•

Edit
Delete
Submit

: Untuk merubah pengaturan pada instruksi Beli dan Jual.
: Menghapus instruksi Beli/Jual yang ada pada Order List.
: Untuk menjalankan instruksi Beli/Jual yang telah diatur dan dipilih.

Order Notification

Tampilan Order Notification adalah menu pemberitahuan mengenai status order yang telah dimasukan pada
menu Conditional Order atau Basket Order.
eIPO
Menu untuk melakukan pemesanan saham
perdana (IPO) secara elektronik.

Menu Quote

Stock Quote
Menu yang berfungsi untuk melihat harga suatu saham di pasar. Dari menu ini kita dapat melihat berapa harga
penawaran untuk beli atau jual, berapa antrian lot di harga tersebut serta informasi lain seperti harga terakhir,
perubahan harganya, harga penutupan kemarin sampai berapa banyak jumlah lot yang done di harga tertentu. Berikut
penjelasan detailsnya :
•
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•
•
•
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Last : harga real di market.
Change : perubahan harga value & %.
Prev : harga penutupan kemarin.
Open : harga pembukaan di hari tsb.
High : harga tertinggi di hari tsb.
Low : harga terendah di hari tsb.
Avg : harga rata-rata di hari tsb.
#B : total jumlah antrian beli.
Blot : total antrian beli dalam lot.
Bid : daftar harga untuk antrian beli.
Offer : daftar harga untuk antrian jual.
Olot : total antrian jual dalam lot.
#O : total jumlah antrian jual.
Price : daftar harga yang sudah done.
B Lot : total lot beli yang sudah done.
S Lot : total lot jual yang sudah done.
T Lot : total lot beli dan jual.
Freq : banyaknya kejadian done.

Personal Quote
Menu yang berfungsi untuk memantau saham-saham tertentu saja sesuai dengan pilihan dari pengguna bias kita
masukan saham-saham yang sesuai dengan portfolio atau saham-saham yang ingin kita pantau pergerakannya. Menu
ini dapat di save ke dalam Microsoft excel untuk dokumentasi pengguna. Berikut penjelasan detailsnya :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buy
Sell
Add Quote
Save Quote
Open Quote
Delete Quote
Set as Default Quote
Clear
Export to Excel

Stock
Blot
Bid
Offer
Olot
Last
Chg
Avg
Prev

: kode saham.
: total antrian beli dalam lot.
: daftar harga untuk antrian beli.
: daftar harga untuk antrian jual.
: total antrian jual dalam lot.
: harga real di market.
: perubahan harga value & %.
: harga rata-rata di hari tsb.
: harga penutupan kemarin.

: untuk membeli.
: untuk menjual.
: untuk menambahkan kode saham atau sektornya.
: untuk menyimpan.
: untuk membuka saham berdasarkan sektornya.
: untuk menghapus saham tertentu.
: menjadikan tampilan standar pada personal quote.
: menghapus semua daftar saham pada personal quote.
: mengkonversi ke dalam bentuk Microsoft excel.

IDX Sector
Menu yang berfungsi untuk melihat daftar saham yang terdaftar di bursa berdasarkan sektornya seperti Agri, Mining,
Financial, ISSI, IDX30 dll. Dari menu ini juga kita dapat melihat kenaikan dan penurunan saham yang tergabung dalam
sector tersebut. Dan menu ini juga dapat dikonversi ke dalam Microsoft Excel. Berikut gambar serta penjelasannya :

LOTS Sector
Pengelompokan saham berdasarkan Sektor bisnisnya.

LOTS Sector
Pengelompokan saham berdasarkan Group pemilik/Group Perusahaan.

Indexes
Pengelompokan saham berdasarkan Index performa.

Acceleration Board
Daftar saham dengan nilai Asset Skala Kecil atau asset Skala Menengah.

World Index
Menu yang menampilkan informasi pergerakan Bursa Global.

Currency
Menu yang menampilkan informasi nilai tukar mata uang asing.

Commodity
Menu yang menampilkan informasi pergerakan harga komoditas .

Stock Trade
Commodity

Running Trade
Menu yang menampilkan transaksi perdagangan terakhir yang telah terjadi di bursa.
•
•
•
•
•
•
•

•

Time : waktu kejadian/done suatu saham.
Stock : kode saham.
D/F : Domestik/Foreign.
B : kode broker Buy.
S : kode broker Sell.
Price : harga kejadian.
Chg : perubahan harga saat kejadian.
Lot : jumlah lot saat kejadian.

Top Stock
Menu yang menampilkan top transaksi saham berdasarkan Value, Freq, Gainer% dan loser%. Daftar saham dapat
ditampilkan beberapa sesuai keinginan pengguna dan daftar saham yang ditampilkan dalam menu ini dapat dikonversi
kedalam Microsoft Excel. Berikut gambar dari Top Stock.

Stock Summary
Menu yang menampilkan data rekapitulasi transaksi beli atau jual suatu jenis saham dan periode waktu yang
ditentukan.

•
•
•

Stock Summary By All Broker adalah menu untuk melihat details satu saham yang telah di transaksikan oleh
broker tertentu.
Stock Summary By Foreign Investor adalah menu untuk melihat details satu saham yang telah di transaksikan
khusus oleh Klik kanan untuk export to Excel Investor asing.
Stock Summary By Foreign Broker adalah menu untuk melihat details satu saham yang telah di transaksikan
khusus oleh broker asing tertentu.

Stock History
Menu yang menampilkan historical harga, frekuensi transaksi, jumlah lot yang ditransaksikan dan value suatu saham
dalam periode tertentu. Dan pada menu ini data historical suatu saham dapat di simpan ke dalam Microsoft Excel
dengan cara klik kanan pada mouse di salah satu baris yang tersedia.

Stock Trade Details
Menu yang menampilkan rincian dari transaksi beli atau jual suatu
saham yang telah kejadian/done sejak pembukaan hingga
penutupan bursa. Klik kanan pada mouse untuk menkoversi data ke
dalam Microsoft Excel.

Stock History
Menu yang menampilkan rincian dari transaksi beli atau jual suatu
saham yang telah kejadian/done di hari sebelumnya/tanggal
sebelumnya.

Unchange Stocks
Menu yang menampilkan historical harga, frekuensi transaksi, jumlah lot yang ditransaksikan dan value suatu saham
dalam periode tertentu.

Foreign Activity
Menu untuk memantau aktifitas asing baik dari sisi Broker atau Investor dari semua saham dan dapat di pilih
berdasarkan jenis pasarnya (Regular, Nego atau Tunai). Klik kanan pada mouse untuk menkoversi data ke dalam
Microsoft Excel.

Special Notation
Notasi Khusus merupakan pemberitahuan berupa simbol khusus yang diberikan kepada investor bagi perusahaanperusahaan dengan kondisi kurang baik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi para investor
berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perusahaan Tercatat melalui IDXnet.

B
M
S
E
A
D
L

= Adanya permohonan pernyataan pailit. (Bankruptcy filing against the company.)
= Adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). (Moratorium of debt payment.)
= Laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan.( No sales based on latest financial report.)
= Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif. (Negative equity.)
= Adanya opini tidak wajar (adverse) dari akuntan publik. (Adverse opinion of the audited financial report.)
= Adanya opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer) dari akuntan publik. (Disclaimer opinion of the
audited financial report.)
= Perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan. (Late submission of financial report.)

Broker Trade

Top Broker
Menu yang menampilkan Top Broker atau perngkat broker secara keseluruhan. Pada menu dapat di sunting
berdasarkan Value, Volume atau Freq. Pada menu ini data dapat di simpan kedalam Microsoft Excel.
Berikut gambar dari Top Broker.

Broker Summary
Menu yang menampilkan informasi rekapitulasi transaksi beli dan jual saham-saham yang diperdagangkan pada suatu
broker dan periode waktu tertentu.

Broker Trade Detail
Menu yang menampilkan informasi seluruh transaksi beli dan jual yang dilakukan oleh broker. Pengguna dapat
memilih untuk melihat Buyer (pembelian), Seller (penjualan) atau Both (pembelian/penjualan).

IDX Trading Summary
Menu yang menampilkan informasi secara lengkap keseluruhan rekapitulasi transaksi beli dan jual saham di bursa.

Tools

Technical Analysis
Menu yang menampilkan Chart Analisa teknikal untuk pergerakan maupun historical harga dan volume saham
tertentu. Pada menu technical analysis, menyediakan indicator dan tampilan grafik untuk menampilkan harga saham
dalam periode tertentu.

Menu pilihan jenis chart sesuai dengan keinginan pengguna. Pilihan tersebut seperti
Line Chart, Candle Chart, Bar Chart, Point & Figure, Renko, Kagi, Three Line Break,
EquiVolume, EquiVolume Shadow, Candle Volume dan Heikin Ashi.

Pilihan untuk pengguna sebagai pendukung untuk menganalisa suatu charting. Pilihan
tersebut seperti Bolinger Bands, Darvas Box, Envelope Moving Average, Exponential
Moving Average,Fractal Chaos Bands, Linear Regression Forecast, Linear Regression
Intercept, Median Price, Parabolic Sar, PrimeNumber Bands, Simple Moving Average,
Time Series Moving Average, Triangular Moving Average, Typical Price, Variable
Moving Average, VIDYA Moving Average, Weighted Close, Weighted Moving Average,
Welles Wilder Smoothing.

Chart pendukung untuk menganalisa suatu saham. Indicator tersebut seperti
Accumulative Swing Index, MACD, Price Volume Trend, Swing Index dll.

Menu dari charting yang dapat membantu anda untuk memasang garis (Trend Line)
Fibonaci dll pada charting utama.

Menu tambahan yang berguna untuk menampilakan garis penjelas (Crosshair),
menghapus garis atau fibonaci pada charting (Clear Drawing) dan menkonversi
charting ke dalam format gambar (Export Image).

Index Chart
Menu yang menampilkan data mengenai pergerakan atau historical kumpulan indeks dan sektoral saham. Pada menu
index chart, menyediakan Indikator dan tampilan grafik untuk menampilkan indeks dan sektoral saham dalam periode
tertentu.

Fundamental Comparison
Menu yang berfungsi untuk membandingkan saham yang satu dengan saham yang lainnya berdasarkan laporan
keuangan dari masing-masing saham.

Pivot Calculator
Menu yang menampilkan perhitungan untuk menentukan area support (support I – III) dan area resistance (resistance
I -III) dari suatu saham.

Trading Calculator
Menu yang dapat membantu pengguna dalam memperhitungkan gain/loss serta menghitung limit transaksi yang cepat
dan tepat.

Price Allert
Menu notifikasi harga saham tertentu sesuai dengan pengaturan yang telah di pasang (berdasarkan harga atau
berdasarkan persentase (%)

News

Daily Views
Menu yang menampilkan berita-berita pasar modal secara Global, Market Movement, Corporate Summary dan beritaberita emiten dari berbagai sumber. Selain pengguna dapat membacanya dari aplikasi LOTS, file Daily News dapat di
download dalam bentuk PDF pada website www.lots.co.id.

Technical Daily
Menu yang menampilkan analisis saham dan IDX yang bersumber dari research PT. Lotus Andalan Sekuritas.
membacanya dari aplikasi LOTS, file Daily News dapat di download dalam bentuk PDF.

News Update
Menu yang menampilkan berita-berita terbaru mengenai bursa saham, emiten dan ekonomi secara global yang
dihimpun dari berbagai sumber.

Company Profile
Menu yang menampilkan informasi mengenai emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Corporate Action
Menu yang menampilkan informasi mengenai emiten yang akan mengadakan aksi korporasi seperti bagi deviden,
right issue dll.

Financial Statement
Menu yang menampilkan informasi mengenai laporan keuangan suatu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia dan dapat di sunting berdasarkan period waktu tertentu.

Help

Manual LOTS
Panduan serta penjelasan mengenai cara penggunaan aplikasi LOTS.
Contact US
Informasi mengenai nomor telepon, alamat serta kantor cabang PT Lotus Andalan Sekuritas.
FAQ
Untuk melihat apa saja yang sering ditanyakan tentang LOTS.
Customer Service
Menu untuk memberikan masukan & komplenan.

About

LOTS
Informasi mengenai versi aplikasi LOTS.

Manual LOTS
Menu cepat untuk mengakses website LOTS serta profile PT Lotus Andalan Sekuritas.

