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1. Pengalaman Pelanggan dan Langkah Pendaftaran

A. Ajukan permohonan akun ICM Securities.

 Klik link berikut untuk membuka akun ICM Securities:

Inggris: https://regicmsecurities.globaltradingnetwork.com/en/register/start?rmId=40649

Arab: https://regicmsecurities.globaltradingnetwork.com/ar/register/start?rmId=40649

 Pilih tipe registrasi Individual atau Korporasi

“Jika Anda memiliki referensi aplikasi, Anda dapat melanjutkan upaya pendaftaran sebelumnya

dengan memasukkan nomor referensi aplikasi”.

B. Aplikasi Individu

 Bio

Silakan isi data pribadi dan kontak Anda dan pilih Nama pengguna yang Anda inginkan dan

kemudian klik berikutnya atau next
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 Akun

Setelah Anda menyelesaikan langkah Bio, nomor referensi aplikasi akan dimulai dan Anda dapat 

menggunakannya untuk melengkapi aplikasi Anda nanti.  

 Pilih Mata Uang Akun Perdagangan

 Personal detail (Jenis Kelamin, Kebangsaan, Tanggal dan Tempat Lahir) serta nomor Paspor dengan

Tanggal Terbit / Kedaluwarsa.

“Nomor paspor: Kami hanya dapat membedakan pelanggan dengan nomor paspor, bukan alamat 

email. (Alamat email dapat digunakan oleh dua klien berbeda saat pendaftaran tetapi harus berbeda 

dengan nomor Paspor)” 

 Pilih dan isi Personal Identification Type, Number and Expiredes “Not Wajib”

 Detail kontak dan Alamat.

 Detail pekerjaan.

 Harap jawab dengan ya atau tidak untuk dua pertanyaan pekerjaan. “Jika Anda adalah karyawan

perusahaan pialang atau manajemen aset dan atau direktur / pejabat di perusahaan terbatas publik”.
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 Bank

Harap isi detail rekening Bank Anda secara lengkap. 

Catatan: Rekening bank ini akan digunakan untuk mendanai akun perdagangan ICM Securities 

Anda. 

 Keuangan

Silakan isi Informasi Keuangan yang dibutuhkan seperti di bawah ini:

 Perkiraan pendapatan tahunan

 Perkiraan kekayaan bersih

 Jumlah Setoran Awal

 Sumber dana
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 Informasi investasi seperti di bawah ini: 

 Persentase modal yang akan Anda investasikan di pasar modal

 Tujuan Investasi. Pilih di antara berikut ini:

 Perlindungan Modal

 Pendapatan Seimbang

 Spekulasi Pertumbuhan

 Harap jawab dengan ya atau tidak pertanyaan tentang pengalaman Anda di Obligasi, Perdagangan

Saham, Dana investasi dan Valas.

 Harap konfirmasi tahun Pengalaman Anda, seberapa aktif Anda dan jika Anda telah melakukan kursus

terkait.
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Tax Residence Information: Harap isi informasi pajak Anda jika ada. 

 Selesai

 Harap baca, pahami dan centang kotak Perjanjian Pelanggan "Syarat & Ketentuan" kebijakan

Privasi kami dan Pengungkapan Risiko kami.

 Harap baca, pahami, dan centang kotak Perjanjian Bursa.

 Klik Berikutnya untuk mengirimkan aplikasi Anda.

 Anda akan menerima email konfirmasi dengan file PDF dari formulir pendaftaran yang Anda isi.

Anda dapat mengunduh aplikasi yang telah diisi pada perangkat Anda dengan mengklik "Unduh

formulir pendaftaran".
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. 

2. Platform ICM Securities

ICM Securities tersedia sebagai platform berbasis web di PC 

Atau Anda dapat mengunduh aplikasi di ponsel Anda "IOS dan Android” 

ICM Securities (Trading Platform) Link 
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Web 
https://icmsecurities.globaltradingnetwork.com/web/login

Apple Store (IOS) https://apps.apple.com/ae/app/icm-securities-
gtn/id1471313145

Play Store (Android) 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gtn.icm

3. Pendanaan

Anda dapat menyimpan dana di akun ICM Securities Anda melalui transfer bank langsung ke rekening bank 

kami dari rekening bank yang sama yang Anda gunakan dan konfirmasi saat pendaftaran. Harap pastikan 

Anda menggunakan nama lengkap dan nomor rekening ICM Capital Anda sebagai referensi. 

Nama Bank: SBM Bank (Mauritius) Limited 

Alamat Bank: 6th Floor SBM Tower, Port Louis 

SWIFT Code: STCBMUMU 

Nomor IBAN (USD): MU77STCB1170000000393357000USD 

Nomor Akun (USD): 50100000393357 

 Nomor IBAN (EUR): MU19STCB1170000000393340000EUR 

Nomor Akun (EUR): 50100000393340 

Nomor IBAN (AED): MU77STCB1170000000393432000AED 

Nomor Akun (AED): 50100000393432 

Nomor IBAN (GBP): MU33STCB1170000000393388000GBP 

Nomor Akun (GBP): 50100000393388 

Nama Beneficiary: ICM Securities 

Alamat Beneficiary: Silicon Avenue, 40 Cybercity Suite 207, 2nd floor, The Catalyst 72201, Ebene, Mauritius 

ICMcom 

https://icmsecurities.globaltradingnetwork.com/web/login
https://apps.apple.com/ae/app/icm-securities-gtn/id1471313145
https://apps.apple.com/ae/app/icm-securities-gtn/id1471313145
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gtn.icm


ICM Capital Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) Register Number: 520965.

4. Trading Console

Pada  Trading Console, Anda dapat mengelola aktivitas perdagangan penting dalam satu klik. 

Bagaimana cara menetapkan order? 

 Pilih pasar mana yang ingin Anda perdagangkan atau pilih saham dari daftar pantauan Anda

Pastikan Anda memiliki daya beli dalam mata uang lokal, jika tidak ini telah ditransfer dari mata uang 

mana yang kita miliki. 

Opsi untuk transfer tunai tersedia di bawah AKUN PERDAGANGAN- PERMINTAAN- TRANSFER TUNAI 

ICMcom 



ICM Capital Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) Register Number: 520965.

Satu klik pada saham apa pun akan memunculkan detail di bawah ini. 

 Portofolio - ditampilkan secara default jika Anda memiliki daya beli

 Kuantitas - Kuantitas yang Dibutuhkan untuk Membeli

 Harga- Menunjukkan harga pasar (Dapat dihapus jika pesanannya tertunda)

 Jenis pesanan - Pesanan pasar/Pesanan tertunda

Tautan di bawah ini menunjukkan jenis pesanan yang berbeda: 

https://help.globaltradingnetwork.com/helpguides/mubashertradeV2-en/trading-account/orders/ 
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Tab konfirmasi pesanan 

Anda perlu memasukkan kata sandi perdagangan yang sama dengan kata sandi login saat ini, ini adalah 

ukuran keamanan yang ditetapkan untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang dapat melakukan 

pemesanan menggunakan akun perdagangan Anda. 

Setelah order dilakukan, maka akan muncul pesan “order terkirim berhasil”, nanti bisa dilihat di tab portfolio. 

Portfolio 
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Portofolio memberikan penilaian langsung sekuritas Anda berdasarkan nilai pasar saat ini, harga pembelian 

dan jumlah saham yang dimiliki, ini menunjukkan harga terbuka dan harga pasar saat ini dan memberi Anda 

gambaran umum perdagangan sehingga Anda dapat dengan mudah melacak keuntungan dan kerugian di 

akun sekuritas Anda. 

https://help.globaltradingnetwork.com/helpguides/mubashertradeV2-en/trading-account/portfolio/ 

Untuk panduan bantuan, silakan lihat tautan di bawah ini:  

https://help.globaltradingnetwork.com/helpguides/mubashertradeV2-en/ 

5. FAQs

Perdagangan saham memungkinkan Anda memperoleh kepemilikan hukum di perusahaan tertentu. Setelah 

Anda memiliki saham di perusahaan, Anda memiliki aset dasar dan dapat mengakses dividen perusahaan 

serta dapat memberikan suara dalam rapat perusahaan. 

Setelah Anda membeli atau menjual saham, Anda memasukkan kontrak untuk menukar kepemilikan sah 

saham dengan uang. Pertukaran ini disebut penyelesaian dan umumnya terjadi dua hari kerja setelah 

perdagangan. 

Anda dapat membeli saham menggunakan dana elektronik yang dimiliki individu atau memanfaatkan 

ICMcom 

https://help.globaltradingnetwork.com/helpguides/mubashertradeV2-en/trading-account/portfolio/
https://help.globaltradingnetwork.com/helpguides/mubashertradeV2-en/


ICM Capital Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) Register Number: 520965.

perdagangan saham Anda menggunakan pinjaman margin dari penyedia pinjaman margin. 

Bagaimana cara kerja pembagian saham? 

Pertama, Anda perlu membuat akun share yang membutuhkan waktu kurang dari 5 menit untuk mendaftar. 

Saat akun Anda aktif dan berjalan, masuk ke platform perdagangan saham kami untuk menemukan investasi 

Anda berikutnya. 

Setelah Anda menemukan saham yang ingin Anda beli, Anda dapat membeli. 

Setelah Anda membeli saham, login untuk memantau investasi Anda, kumpulkan dividen, dan investasikan 

kembali semuanya di satu tempat. Dan ketika saatnya tiba untuk menjual, lakukan dengan satu klik tombol. 

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menarik dana setelah saya menjual saham? 

Jika Anda telah menjual saham, uang Anda akan segera tersedia untuk diinvestasikan kembali. 

Jika Anda ingin menarik uang kembali ke rekening bank Anda, uang tunai akan tersedia setelah saham 

"lunas". Misalnya, jika Anda menjual saham pada hari Senin, ini harus diselesaikan pada hari Rabu, ketika 

Anda dapat menarik uang tunai Anda. Ini dikenal sebagai periode penyelesaian T + 2, di mana "T" adalah 

tanggal transaksi dan "2" adalah jumlah hari kerja setelah tanggal transaksi. 

Bagaimana dividen dibayarkan ke akun saya? 

Kami akan membayar dividen ke akun Anda secara tunai. Anda akan dapat melihatnya di Dasbor Anda dan 

juga di aktivitas Terbaru Anda. 

Apa perbedaan antara saham fisik dan CFD pada saham tunggal? 

CFD adalah singkatan dari Contract for Difference, yang berarti Anda berdagang dengan produk yang dijual 

bebas dan mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga. Dengan saham fisik, Anda berurusan dengan 

saham nyata dari perusahaan tertentu. Dengan memegang saham, Anda menjadi "pemilik" sebagian dari 

perusahaan tertentu. Selain itu, ketika memperdagangkan CFD Anda memerlukan rasio leverage, dengan 
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saham fisik Anda tidak membutuhkannya, karena mereka bukan produk dengan leverage (sesuatu yang 

segera menurunkan risiko). 

Apa keuntungan berdagang saham fisik? 

Ketika Anda membeli saham fisik perusahaan tertentu, Anda mendapat kesempatan untuk berpartisipasi 

dalam pertumbuhan perusahaan itu. Dan Anda juga berhak atas keuntungan yang dibuat oleh perusahaan 

itu. Selain itu, jika Anda memiliki saham fisik (meski hanya satu), Anda dapat berpartisipasi dalam rapat 

pemegang saham tahunan. Saham fisik juga likuid, yang berarti dapat dibeli atau dijual dengan harga yang 

wajar. 

Bisakah saya memperdagangkan saham fisik di platform MT4? 

Tidak, stok fisik hanya tersedia di ICM Capital Securities Platform (web dan aplikasi seluler) 

Apakah ada pajak tambahan yang dipotong saat saya berdagang saham fisik? 

Tidak ada pajak tambahan yang harus Anda bayarkan saat berdagang saham fisik. Saat Anda melakukan 

pemesanan, kami hanya memungut komisi. 

Harap diperhatikan, Klien bertanggung jawab untuk melaporkan aktivitas mereka ke otoritas pajak. 

 Apa yang harus saya lakukan untuk berdagang saham fisik? 

Jika Anda tertarik untuk membuka akun fisik saham, silakan klik '' Buka Akun Sekuritas '' dan lengkapi aplikasi 

langsung. ICM Capital, karyawan, agen, dan pejabatnya tidak memberikan nasihat pajak apa pun. 

Informasi apa pun yang diberikan tidak boleh diandalkan untuk pajak atau nasihat profesional lainnya. Anda 

harus berkonsultasi setiap saat dengan penasihat pajak atau profesional Anda sendiri sebelum terlibat dalam 

transaksi apa pun. 
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Apa Pasar yang tersedia dan berapa komisi Anda? 

ICM Capital melalui platform ICM Securities menawarkan berbagai pasar dan bursa seperti: 

Untuk informasi tentang komisi dan tarif, silakan kunjungi tautan berikut: 

https://www.icm.com/id/products/icm-securities/#securities-contract-specifications 
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Bagaimana cara membuka akun ICM Securities? 

Anda dapat membuka akun ICM Securities dengan mendaftar untuk sebuah akun. 

Setelah Anda menyelesaikan pendaftaran, perwakilan kami akan menghubungi Anda untuk melengkapi 

pendaftaran Anda. 

Jenis dokumen pendukung apa yang Anda butuhkan? 

Dokumen yang diperlukan untuk mendukung aplikasi ICM Securities Anda bervariasi dan termasuk semacam 

Bukti Identitas dan Bukti Alamat. Perwakilan kami akan menghubungi Anda pada penyelesaian pendaftaran 

Anda untuk mengonfirmasi dokumen yang dibutuhkan. 

Bagaimana cara mendanai akun ICM Securities saya? 

Anda dapat mendepositkan dana ke akun ICM Securities Anda melalui transfer bank langsung ke rekening 

bank kami dari rekening bank yang sama yang Anda gunakan dan konfirmasi saat pendaftaran. Harap 

pastikan Anda menggunakan nama lengkap dan nomor rekening ICM Capital Anda sebagai referensi. 

Karena peraturan pencucian uang, kami tidak dapat menerima uang tunai yang disetorkan ke rekening bank 

kami. Setiap dana yang dikreditkan dengan cara ini tidak akan ditambahkan ke akun Anda dan dapat 

mengakibatkan penundaan yang signifikan pada pengembalian dana apa pun. 

Dapatkah saya menyetor menggunakan Kartu Kredit atau metode alternatif lainnya? 
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Sayangnya, Anda hanya dapat menyetor ke akun ICM Securities Anda melalui transfer bank langsung. 

Berapa lama dana saya masuk ke akun perdagangan ICM Securities? 

ICM Capital bertujuan untuk memproses dan menyimpan dana ke akun perdagangan Anda dalam waktu 24 

jam setelah diterima (Senin - Jumat). 

Harap diperhatikan: Transfer internasional dapat memakan waktu hingga 5 hari kerja agar dana sampai 

kepada kami.  

Beberapa transfer internasional akan dikenakan biaya yang dibebankan oleh bank Anda atau kami. Setiap 

biaya akan keluar dari jumlah yang Anda transfer dan oleh karena itu kami hanya akan mengkredit akun 

Anda dengan dana yang kami terima. Kami tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas biaya bank apa 

pun. 

Berapa setoran minimum? 

Tidak ada jumlah minimum yang dapat Anda setorkan ke akun ICM Securities Anda. 
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