Bunga (Interest) atau Rollover / Swap / Premium
Di Forex juga terdapat bunga (overnight interest) bila open posisi anda sampai menginap lebih
dari 1 hari (melewati sekitar jam 4 pagi WIB (GMT+7)). Dan bunga di forex ada yang positif
dan ada pula yang negatif. Bila anda terkena bunga positif maka open posisi anda akan
mendapatkan tambahan cash setiap harinya, tetapi bila anda terkena bunga negatif maka cash
equity anda dapat tergerus (berkurang) oleh bunga yang negatif tersebut sampai open posisi anda
tersebut diclose.
Keterangan
:
Bunga positif dan negatif ditentukan dari jenis transaksi anda (Buy atau Sell) dan juga suku
bunga dari mata uang negara yang bersangkutan, sehingga jika terjadi perubahan suku bunga dari
suatu negara maka juga berakibat pada perubahan bunga overnight ini.
Untuk perhitungan bunga overnight ini silahkan anda menghubungi pihak perusahaan broker
anda masing-masing, karena tiap-tiap perusahaan mempunyai aturan bunga yang berbeda-beda.
Tetapi jika anda pengguna platform software MetaTrader, maka anda dapat melihat bungabunganya
dengan
cara
berikut
:
- Klik kanan di quote harga mata uang pada menu window sebelah kiri
Pilih
Symbols
- Pilihlah mata uang yang ingin anda lihat bunganya, setelah itu klik “Properti”
- Disana anda dapat melihat nilai bunganya jika open posisi order anda sampai
menginap, yaitu bunga untuk posisi Buy (Long) berapa dan juga bunga untuk posisi Sell (Short)
berapa. Dan biasanya nilai bunga adalah dalam bentuk point. Contoh :
Swap
Type
=
in
points
Swap Long = 0.63 (bunga positif untuk posisi Buy dalam point per harinya)
Swap Short = -1.31 (bunga negatif untuk posisi Sell dalam point per harinya)
Berdasar dari contoh diatas, jika open posisi Buy anda menginap maka anda setiap harinya akan
mendapatkan tambahan extra +0.63 point di cash equity anda, sedangkan jika open posisi Sell
yang menginap akan mengurangi cash equity anda sebanyak -1.31 point per harinya.
Perlu diperhatikan, bahwa hari sabtu, minggu dan hari libur bunga tetap dihitung, oleh karena itu
harus anda perhatikan perhitungannya. Dan bunga dihitung dari quantity contract size anda dan
bukan
dari
modal
anda.
(1 lot = quantity contract size $100,000 ; 0.1 lot = quantity contract size $10,000)
(untuk perhitungan point silahkan lihat cara perhitungan nilai per pip di bab atas).
TIPS:
Fasilitas Bunga Overnight ini dapat anda jadikan pula sebagai alternatif anda di dalam trading
Forex, sehingga selain memperjual-belikan mata uang, anda juga dapat meraup keuntungan dari
penggunaan bunga-bunga yang positif tersebut dengan suatu trik tertentu.

