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A 
 
Above The Market 
Suatu Strategi yang biasa digunakan oleh para trader jangka pendek. Contohnya, stop order akan dilakukan setelah 
melewati level resistance untuk beli. Bila harga sekuritas melewati level resistance, investor akan dapat 
berpartisipasi pada tingkat harga yang berada dalam tren naik.  
 
Above Water 
Suatu kondisi dimana nilai aktual suatu aset lebih tinggi dari nilai bukunya  
 
Absolute Advantage 
Kemampuan suatu negara, individu, perusahaan, atau daerah untuk memproduksi barang atau jasa dengan biaya per 
unit yang lebih rendah dibandingkan dengan yang lain.  
 
Absolute Breadth Index 
Suatu indikator pasar untuk menentukan tingkat volatilitas dalam pasar tanpa harus mencari (factoring) arah harga. 
Indeks ini dihitung melalui nilai absolut antara jumlah naik dan turun. Biasanya, angka yang besar berarti tingkat 
volatilitas meningkat dimana hal tersebut akan menyebabkan perubahan signifikan harga saham dalam beberapa 
minggu mendatang.  
 
Absolute Priority 
Suatu prinsip dalam prosedur kebangkrutan yang mewajibkan kreditor senior dibayarkan sebelum kreditor yunior 
dan pemegang saham adalah orang terakhir yang mendapat bayaran bila perusahaan tersebut bankrut.  
 
Absolute Rate 
Absolute Rate porsi tetap (fixed portion) dalam interest rate swap. Absolute Rate adalah kombinasi dari reference 
rate dan premium atau discounted rate. Absolute rate biasanya dinyatakan dalam presentase. Contohya bila LIBOR 
(London Interbank Offered Rate) adalah 3 % dan porsi interest swap dalam level 7 % premium, maka Absolute 
Rate nya adalah 10 %.  
 
Accelerated Cost Recovery System 
Suatu system penghitungan depresiasi yang diperkenalkan oleh Economic Recovery Tax Act tahun 1981. 
Depresiasi sistem ACRS dihitung berdasarkan periode recovery dari pada masa gunanya.  
 
Accelerated Depreciation 
Suatu metode perhitungan depresiasi yang digunakan dalam akuntansi atau pajak pendapatan yang melakukan 
pengurangan lebih besar dalam tahun pertama suatu aset.  
 
Account Balance 
Selisih jumlah sisi debit dan kredit suatu akun pada akhir periode  
 
Accounting Rate of Return (ARR) 
ARR menyediakan estimasi cepat suatu nilai proyek dari masa gunanya. ARR didapat dengan menemukan laba 
sebelum pajak dan bunga.  
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Accounts Payable (AP) 
Suatu akun yang mencatat kewajiban organisasi atau perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek kepada 
kreditor. Account payable biasa ditemukan dalam neraca akuntansi.  
 
Account Payable Turnover Ratio 
Ukuran likuiditas jangka pendek yang digunakan untuk menghitung kemampuan atau rate perusahaan membayar 
kewajiban kepada pemasoknya. Account Payable Turnover Ratio didapat dari pembagian total pembelian dari 
pemasok dan membaginya dengan rata-rata jumlah hutang (Account Payable ) pada periode yang sama.  
 
Account Receivable (AR) 
Piutang atau jumlah uang yang dihutangkan oleh pelanggan (individu atau perusahaan) kepada suatu perusahaan 
untuk barang dan jasa. Piutang biasanya datang dari kegiatan operasional dan berjangka waktu pendek, dari 
beberapa hari sampai setahun.  
 
Accreting Principal Swap 
Suatu swap dimana nilai konseptual (notional value) meningkat sesuai dengan jalannya waktu. Swap jenis ini 
biasanya digunakan oleh perusahaan yang bersedia membayar jumah yang fixed untuk mendapatkan nilai konspetual 
yang meningkat karena peningkatan persyaratan modal kerja.  
 
Acid Test Ratio 
Suatu tes yang menyatakan apakah suatu perusahaan memiliki aset jangka pendek yang cukup untuk memenuhi 
kewajibannya tanpa harus menjual barang persediaan (inventory). Acid Test Ratio lebih jelas dari pada working 
capital ratio atas dasar working capital ratio memasukkan aset persediaan (inventory).  
 
Acquisition 
Akuisisi adalah ketika perusahaan membeli mayoritas kepemilikan dalam suatu perusahaan. Akuisisi bisa terjadi 
secara baik-baik (friendly) maupun kasar (unfriendly). Friendly acquisition terjadi ketika perusahaan yang menjadi 
target setuju untuk diakuisisi, sedangkan unfriendly acquisition terjadi ketika perusahaan yang menjadi target tidak 
memiliki persetujuan yang sama.  
 
Across The Board 
Suatu kondisi pasar dimana sebagian besar saham dan sektor bergerak ke arah yang sama. Pergerakan ini biasanya 
disebabkan oleh suatu peristiwa yang berpengaruh besar ke pasar.  
 
Act of God Bond 
Suatu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi, dimana nilai pokok (principal) dan bunga obligasi 
perusahaan tersebut terkait dengan bencana alam.Obligasi yang seperti ini memberikan fleksibilitas kepada 
perusahaan asuransi bila bencana alam yang tak terduga terjadi. Karena nilai pokok dan bunga tergantung pada 
kerugian yang terjadi karena bencana, perusahaan asuransi dapat mengurangi hambatan keuangannya atau 
kewajibannya dengan menunda, mengurangi atau menghilangkan pembayaran obligasi tersebut.  
 
Active Bond 
Suatu istilah untuk menggambarkan obligasi yang frekuensi perdagangannya tinggi di lantai bursa NYSE. Obligasi 
jenis ini biasanya diterbitkan oleh perusahaan besar dan ternama di NYSE.  
 
Activity Based Budgeting (ABB) 
Suatu metode penyusunan anggaran dimana aktivitas, yang mengeluarkan biaya atau beban dalam tiap fungsi suatu 
organisasi atau perusahaan, di buat dan hubungan anatar aktivitas tersebut dijabarkan. Informasi ini kemudian 
digunakan untuk memutuskan seberapa besar sumber daya yang akan dialokasikan untuk tiap aktivitas tersebut.  
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Actuarial Anaysis 
Analisa mengukur resiko investasi secara aktuarial  
 
Ad Valorem Tax 
Suatu pajak yang berdasarkan pada penilaian aset real estate atau properti individu. Dengan kata lain, ad valorem 
tax bisa berarti pajak properti atau cukai atas barang impor. Ad valorem dalam bahasa latin berarti “menurut nilai”.  
 
Adjustable-Rate Preffered Stock 
Suatu jenis saham preferen dimana jumlah deviden dibagikan bervariasi berdasarkan tingkat standar (benchmark), 
biasanya bunga T-bill. Nilai deviden dari saham preferen ini ditentukan oleh pergerakan bunga atau yield.  
 
Advance-Decline Index 
Suatu alat analisa teknikal yang menggambarkan selisih total antara jumlah kenaikan dan penurunan harga sekuritas. 
Indeks ini dihitung dengan cara menambahkan selisih jumlah kenaikan dan penurunan sekuritas dengan harga 
periode sebelumnya. Indeks ini dianggap sebagai salah satu indikator terbaik pergerakan pasar secara keseluruhan. 
Indeks saham seperti Dow Jones Industrial Average Index hanya menggambarkan kekuatan 30 saham, sedangkan 
Advance-Decline Index menyediakan lebih banyak masukan.  
 
After Hours Trading (AHT) 
Kegiatan perdagangan (trading) major currency setelah jam perdagangan biasa. Dulu ini hanya untuk investor 
institusional, tapi kini individu dapat melakukan kegiatan After Hours Trading.  
 
After Tax Operating Income (ATOI) 
Total pendapatan operasional perusahaan setelah dipotong pajak.  
 
After The Bell 
Setelah penutupan pasar saham  
 
After-Tax Profit Margin 
Rasio kinerja keuangan yang dihitung dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. After-Tax 
Profit Margin penting karena menggambarkan dalam bentuk presentase jumlah uang perusahaan dapat dari tiap 
penjualan.  
 
Agency Bond 
Obligasi yang diterbitkan oleh badan pemerintah. Obligasi jenis ini tidak bergaransi penuh seperti US. Treasury dan 
obligasi pemerintah daerah (municipal bonds).  
 
Agency Costs 
Biaya yang datang dari seorang agen yang memberikan jasa dalam kegiatan trading  
 
Agency Theory 
Suatu teori mengenai hubungan antara pemegang saham (pincipal) dan manajer perusahaan (principal agent). 
Agency Theory adalah istilah yang sangat akademik. Teori ini terkait dengan biaya penyelesaian konflik antara 
principal dan agent dan penyatuan kepentingan kedua belah pihak.  
 
Alan Greenspan 
Mantan pimpinan Dewan Gubernur Federal Reserve sekaligus pimpinan Federal Open Market Committee 
(FOMC), badan perancang kebijakan moneter The Fed. Ia memimpin The Fed selama 18 tahun sejak 1987 sampai 
awal tahun 2006 ketika Ben Bernanke menggantikannya. Ia adalah orang yang pertama yang menjabat sebagai 
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pimpinan the Fed selama 5 kali berturut-turut, sejak era Presiden Ronald Reagan sampai Presiden Goerge W. 
Bush.  
 
Algorithmic Trading 
Sistem perdagangan yang menggunakan model matematika yang canggih untuk pembuatan keputusan transaksi di 
pasar keuangan. Perhitungan algoritma yang kompleks akan memberitahukan investor waktu yang tepat untuk 
membeli saham pada tingkat harga yang tepat tanpa secara signifikan mempengaruhi harga saham tersebut dan 
menaikkan biaya pembelian.  
 
Alligator spread 
Suatu istilah untuk spread yang tidak menguntungkan meskipun pergerakan pasar yang sedang baik. Kerugian ini 
terjadi karena komisi besar yang dikenakan untuk transaksi tersebut.  
 
Alternative Assets 
Suatu istilah yang mengacu pada aset-aset non traditional atau konvensional yang memiliki nilai ekonomi. Contoh 
alternative assets adalah benda-benda seni dan antik, minuman anggur terbaik, perangko langka, dan barang-barang 
koleksi lainnya.  
 
Alternative Minimum Tax (AMT) 
Suatu perhitungan pajak yang menambahkan preferensi tertentu ke pendapatan kotor. Bila AMT lebih tinggi dari 
kewajiban pajak reguler untuk tahun tersebut, jumlah pajak reguler dan jumlah kelebihan antara AMT dan pajak 
reguler tersebut harus dibayarkan.  
 
American Callable Bond 
Jenis obligasi yang bisa dihentikan atau dibatalkan oleh penerbitnya kapan saja meski sebelum waktu jatuh tempo. 
Biasanya nilai premium yang dibayarkan ke pemegang obligasi ketika obligasi tersebut dibatalkan. Pembatalan 
biasanya disebabkan oleh penurunan suku bunga. Penerbit akan membatalkan obligasi yang sedang berjalan tersebut 
dan menggantinya dengan yang baru di saat tingkat suku bunga yang lebih rendah.  
 
Angel bond 
Istilah untuk obligasi yang memiliki rating tinggi (investment grade). Ini lawan dari fallen angels, yaitu obligasi yang 
memiliki rating rendah. Obligasi yang memiliki investment grade biasanya berating minimal BBB oleh S&P dan 
Fitch, serta Baa oleh Moody’s. bila kemampuan perusahaan membayar nilai pokok berkurang, maka rating obligasi 
tersebut akan turun dan akan menjadi fallen angel.  
 
Angel Investor 
Istilah untuk investor yang memberi dukungan finansial dimana investor tersebut menyediakan modal tambahan 
atau venture capital untuk investor atau pengusaha pemula.  
 
Annual Equivalent Rate (AER) 
Bunga yang dihitung berdasarkan asumsi bahwa bunga dibayar dan berlipat per tahun. Investor harus berhati-hati 
dengan Annual Equivalent Rate karena akan lebih tinggi dari tingkat tahunan aktual (actual annual rate) tanpa 
berlipat (compound).  
 
Annual General Meeting 
Pertemuan atau rapat pemegang saham tahunan yang diadakan secara reguler agar stakeholders tetap 
terinformasikan dan terlibat dengan keputusan dan kinerja perusahaan.  
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Annual Report 
Laporan tahunan keuangan perusahaan . Laporan tahunan termasuk neraca, laporan rugi-laba, laporan audit, dan 
gambaran kegiatan operasional perusahaan.  
 
Anonymous Trading 
Suatu kegiatan perdagangan dimana identitas penjual dan pembeli tidak diungkapkan.  
 
Anti-Greenmail Provision 
Klausa khusus yang ditulis dalam perjanjian korporat (corporate charter) yang berlaku untuk mencegah dewan 
direksi melakukan pembelian kembali saham (share buy-back).  
 
Anti-Martingale System 
Suatu system pengukuran posisi yang melihat tingkat korelasi investasi dengan membandingkan antara resiko dan 
ukuran portofolio.  
 
Anti_Money Laundering (AML) 
Suatu prosedur, hukum dan peraturan yang dirancang untuk menghentikan praktek menghasilkan pendapatan dari 
aktivitas ielgal. Dalam sebagian besar kasus, pelaku pencucian uang menyembunyikan aktivitas mereka melalui 
beberapa tindakan supaya uang yang mereka dapatkan terlihat datang dari kegiatan yang legal.  
 
Anti-Reciprocal rule 
Suatu peraturan yang dibuat oleh National Association of Securities Dealer (NASD) untuk melindungi investor 
individual dari konflik kepentingan yang dapat timbul ketika perusahaan pialang dan perusahaan reksa dana 
berkolaborasi.  
 
Anti-Takeover Measure 
Tindakan yang diambil secara berkesinambungan dan sporadis oleh manajemen perusahaan dalam rangka 
menghindari atau menghalangi pengambilalihan yang tidak diinginkan.  
 
Antitrust 
Hukum Antitrust berlaku ke semua industri dank ke setiap level bisnis termasuk manufaktur, transportasi, 
distribusi, dan pemasaran. Hukum ini melarang segala bentuk praktek yang menghalangi ataupun menghambat 
perdagangan.  
 
APICS Business Outlook Index 
Indeks manufaktur nasional yang mensurvei beberapa perusahaan manufaktur tiap bulan. Bila indeks hasilnya diatas 
50 berarti menadakan ekspansi, namun bila dibawah 50, menandakan kontraksi.  
 
Applicaple Federal Rate (AFR) 
Tingkat suku bunga yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan AS untuk menghitung biaya bunga (interest 
Charges). AFR biasanya digunakan oleh Dinas Pajak AS (IRS) untuk menghitung biaya bunga, meski tidak ada 
bunga yang dikenakan biaya.  
 
Appraisal Ratio 
Suatu rasio antara alpha dan Residual Standard Deviation suatu produk. Rasio ini sering digunakan oleh analis untuk 
menilai resiko.  
 
Arbitrage Pricing Theory (APT) 
Suatu alternative dari CAPM, APT berbeda dari asumsi dan penjelasan faktor resiko suatu aset.  
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Arm’s Length Transaction 
Suatu transaksi dimana pembeli dan penjual produk bertindak saling independen dan tidak ada hubungan diantara 
keduanya. Transaksi seperti ini akan bebas dari tekanan taktik penjualan.  
 
Aroon Indicator 
Indikator teknikal yang dikembangkan oleh Tushar Chande yang digunakan untuk mengidentifikasi tren dalam 
suatu sekuritas. Terdiri dari 2 garis, satu garis disebut Aroon up yang mengukur kekuatan tren naik, dan Aroon 
down yang mengukur tren penurunan. Indikator ini melaporkan waktu sekuritas tersebut mencapai suatu titik 
harga dari titik awal. Titik tertinggi dan terendah ditunjukkan dalam bentuk presentase dari total waktu.  
 
Aspirin Count Theory 
Teori pasar yang menyatakan bila harga saham-saham menurun, akan banyak orang yang membutuhkan obat 
penenang.  
 
Asset Backed Security (ABS) 
Suatu sekuritas keuangan yang didukung oleh pinjaman, lease, atau piutang atas aset selain real estate dan 
mortgage-backed securities. Untuk investor, sekuritas jenis ini merupakan alternatif untuk mencari sumber 
pembiayaan.  
 
Asset Coverage Ratio 
Suatu rasio yang menyatakan kemampuan perusahaan untuk menutup hutangnya dengan asetnya setelah semua 
kewajiban telah dipenuhi.  
 
Asset Redeployment 
Strategi relokasi aset perusahaan dalam rangka meningkatkan profitabilitas. Dengan ini, perusahaan dapat 
rekresukturisasi untuk menjadi lebih efisien dan menguntungkan. Biasanya proses pengambilalihan yang berjalan 
dengan baik akan menghasilkan redeployment. Contohnya, suatu perusahaan menjual atau menutup divisi atau unit 
bisnisnya yang kurang menguntungkan agar lebih fokus ke bisnis yang lebih menguntungkan.  
 
Asset Swapped Convertible Option Transaction (ASCOT) 
Suatu opsi dalam obligasi konversi (convertible bond) yang digunakan untuk memisahkan obligasi menjadi 2 
komponen yaitu obligasi dan opsi untuk mendapatkan saham. Ketika obligasi dilepaskan dari fitur konversinya, 
pemegang memiliki obligasi yang memberikan pengembalian (return) yang stabil, dan sebuah opsi yang memiliki 
volatilitas namun sangat bernilai.  
 
Asset Turnover  
Jumlah penjualan yang didapat tiap nilai aset dimana didapatkan dengan cara membagi penjualan dengan nilai aset.  
 
At-The-Close Order 
Suatu pemesanan yang menyatakan bahwa pembelian atau penjualan dilakukan pada saat penutupan pasar, atau 
mendekati penutupan harga.  
 
At-The-Opening Order 
Suatu pemesanan yang menyatakan bahwa pembelian atau penjualan dilakukan pada saat pembukaan pasar, atau 
dibatalkan.  
 
At the Market 
Pemesanan untuk membeli atau menjual kontrak futures pada tingkat harga terbaik pada saat masuk bursa.  
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Atlanta Fed Index 
Sebuah survey manufaktur yang meliputi daerah manufaktur terbesar di AS seperti Georgia, Alabama, Florida, 
Tennessee, dan Louisiana.  
 
Authorized Stock 
Jumlah maksimum saham (share) yang boleh diterbitkan oleh perusahaan, seperti disebutkan dalam pembentukan 
perusahaan (articles of incorporation). Jumlah ini biasanya tertera pada bagian modal dalam neraca.  
 
Automatic investment Plan 
Program investasi yang dimana seorang dapat memberikan sejumlah uang (minimal 20 Dolar AS per bulan) secara 
reguler. Jumlah tersebut didebet secara otomatis dari rekening dan diinvestasikan ke program pension atau reksana 
dana.  
 
Average Annual Growth Rate (AAGR) 
Peningkatan rata-rata nilai portofolio dalam satu periode.  
 
Average Annual Return (AAR) 
Angka yang digunakan ketika melaporkan pengembalian (return) dari hasil investasi mutual fund. AAR didapat 
setelah pengeluaran dihitung termasuk biaya administrasi.  
 
Average Industrial Wage 
Rata-rata upah per jam buruh dalam suatu daerah, seperti negara atau propinsi, diluar tenaga kerja pertanian. 
Angka ini merupakan tingkat upah dari rata-rata pekerja di suatu daerah dan digunakan sebagai indikator oleh 
organisasi tenaga kerja dan pengusaha.  
 
Average Qualitative Opinion (AQO) 
Jumlah yang mengikhtisarkan rating analis terhadap suatu perusahaan. AQO adalah salah satu cara menyatakan 
saran beli/tahan/jual dalam angka.  
 
Average Revenue Per Unit (ARPU) 
Suatu ukuran pendapatan rata-rata per unit. Ukuran ini memberikan analisis mengenai penghasilan dan 
pertumbuhan pendapatan perusahaan dalam tiap unit, yang dapat mengidentifikasi produk mana yang 
menguntungkan dan kurang menguntungkan.  
 
Away From The Market 
Bila suatu bid lebih rendah atau harga yang diminta terlalu tinggi dari harga pasar sekuritas saat itu.  
 
Axe 
Ketertarikan yang ditunjukkan oleh trader atau seseorang untuk menjual atau membeli obligasi. Seorang trader 
akan memiliki ketertarikan yang spesifik terhadap jenis obligasi tertentu tergantung pada posisinya saat itu. 
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B 
 
Baby Bond 
Obligasi yang diterbitkan dengan nilai par dibawah 1.000 dolar AS  
 
Baccalaureate Bond 
Obligasi yang memiliki kupon nol yang diterbitkan oleh negara bagian untuk membantu tabungan keluarga yang 
digunakan untuk iuran kuliah dengan maksud menambah tax benefits. Obligasi jenis ini diterbitkan dalam 
deniminasi yang kecil dan beberapa pilihan jatuh tempo, diman hal ini membuat obligasi ini tepat baik untuk 
investasi maupun membayar iuran kuliah.  
 
Back Door Listing 
Suatu strategi go-public yang digunakan oleh perusahaan yang tidak berhasil memenuhi kriteria listing dalam bursa 
saham. Untuk masuk ke bursa, perusahaan yang ingin go-public membeli perusahaan yang sudah listing di bursa 
saham.  
 
Back-End Ratio 
Rasio yang menyatakan porsi pendapatan seseorang yang digunakan untuk membayar hutang. Rasio ini dengan cara 
hutang bulanan total individual dibagi pendapatan kotor dan dinyatakan dalam presentase.  
 
Backlog 
Jumlah total order penjualan yang akan dipenuhi. Angka ini biasa dipakai di industri manufaktur.  
 
Back Months 
Ketersediaan kontrak futures untuk jenis komoditas tertentu yang memiliki masa tenggat atau pengiriman.  
 
Back-to-Back Loan 
Pinjaman yang dilakukan oleh 2 perusahaan di negara berbeda dimana kedua perusahaan saling meminjam dalam 
jumlah tertentu. Tujuan transaksi ini adalah untuk menghindari menghindari fluktuasi mata uang. Dengan adanya 
swap mata uang saat ini, jenis transaksi ini sudah jarang dilakukan. Contohnya, perusahaan AS meminjam 1.000 
dolar AS dari perusahaan Inggris yang berada di AS, kemudian perusahaan Inggris tersebut akan meminjam jumlah 
yang sama dalam poundsterling kepada perusahaan AS tersebut yang berada di Inggris.  
 
Backspread 
Jenis opsi spread dimana trader memilih untuk bertahan di posisi lama dari pada pendek. Hasil yang didapat dari 
penjualan opsi pendek digunakan untuk membiayai pembelian opsi lama. Jenis spread ini akan membuat trader 
untuk memiliki tekanan terhadap pergerakan harga suatu aset sekaligus membatasi kerugian bila harga tidak 
bergerak ke arah yang diharapkan trader. Spread ini bisa digunakan baik untuk call options maupun put options.  
 
Backward Integration 
suatu salah satu bentuk integrasi vertikal yang melibatkan pembelian perusahaan pemasok untuk mengurangi 
ketergantungan.  
 
Bad Debt 
Hutang yang tak tertagih, oleh karena itu menjadi tidak berharga bagi kreditor.  
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Balance of Payments (BOP) 
Suatu catatan semua transaksi yang dilakukan oleh suatu negara dalam suatu periode. Neraca ini membandingkan 
jumlah aktivitas ekonomi antara suatu negara dengan negara yang lain. Hal ini mencakup neraca perdagangan dan 
penamaman modal asing.  
 
Balance of Trade (BOT) 
Merupakan komponen terbesar dalam neraca pembayaran (Balance of Payments) suatu negara. Neraca ini 
menggambarkan selisih antara ekspor dan impor. Sisi debit mencakup impor, bantuan luar negeri, pengeluaran 
domestik untuk diluar negeri dan investasi domestik untuk di luar negeri. Sisi kredit mencatat ekspor, pengeluaran 
luar negeri untuk perekonomian domestik dan investasi asing di domestik. Suatu negara akan mengalami defisit 
perdagangan bila impor lebih besar dari ekspor, dan surplus perdagangan bila sebaliknya.  
 
Balance Sheet 
Laporan keuangan yang mengikhtisarkan aset, kewajiban, dan modal pemegang saham dalamsuatu periode. Ketiga 
elemen ini memebrikan investor gambaran mengenai apa saja yang perusahaan miliki dan hutangi, sekaligus juga 
jumlah yang diinvestasikan oleh pemegang saham.  
 
Balanced Investment strategy 
Alokasi portofolio dan metode manajemen yang ditujukan untuk menyeimbangkan resiko dan tingkat pengembalian 
(return). Portofolio semacam ini biasanya dibagi merata antara saham dan sekuritas fixed income.  
 
Balanced Scorecard 
Suatu metrik kinerja yang digunakan dalam manajemen strategi untuk mengidentifikasi dan meningkatkan berbagai 
fungsi internal dan hasilnya. Balanced Scorecard digunakan untukm menyediakan pengukuran dan umpan balik 
kepada perusahaan dalam rangka mendukung pelaksanaan strategi dan pencapaian tujuan.  
 
Balloon Maturity 
Jadwal pelunasan ketika obligasi jatuh tempo. Perusahaan harus membayar jumlah nilai pokok kepada pemegang 
obligasi.  
 
Balloon Option 
Suatu opsi yang pembayaran nilai konseptualnya meningkat secara signifikan setelah nilai threshold dilewati.  
 
Bancassurance 
Istilah dalam bahsa Perancis yang mengacu pada penjualan asuransi melalui jalur distribusi bank.  
 
Bank for International Settlements (BIS) 
Organisasi internasional yang menjembatani kerjasama diantara bank sentral di seluruh dunia dan institusi keuangan 
internasional. BIS didirikan tahun 1930 dan merupakan organisasi keuangan internasional tertua di dunia. Pada 
dasarnya BIS adalah bank sentral dari bank sentral. BIS tidak menyediakan jasa keuangan baik kepada individ 
maupun perusahaan. BIS bermarkas di Basel, Swiss.  
 
Bank Guarantee 
Jaminan dari institusi pinjaman dalam hal ini bank yang menjamin terpenuhinya kewajiban debitor. Dengan kata 
lain, bila debitor gagal melunasi hutangnya, bank akan menanggungnya.  
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Bank Investment Contract (BIC) 
Sekuritas dengan suku bunga yang dijamin oleh bank. Sekuritas ini menyediakan yield yang spesifik pada suatu 
portofolio dalam periode yang spesifik. BIC adalah investasi yang relative aman, namun tingkat pengembaliannya 
rendah.  
 
Bank of Canada 
Bank sentral Kanada yang didirikan setelah legislasi Bank of Canada Act pada tahun 1935. Bank of Canada betugas 
untuk mempengaruhi perekonomian dan mengendalikan jumlah uang beredar di negara tersebut.  
 
Bank of England (BOE) 
Bank of England adalah bank sentral Inggris. BOE memilki ruang lingkup tanggung jawab yang luas, sama dengan 
sentral bank lainnya di dunia. Contohnya, BOE berlaku sebagai bank pemerintah dan lender of the last resort. BOE 
juga menerbitkan uang dan yang paling penting, melakukan kebijakan moneter. BOE kadang disebut juga sebagai 
The Old Lady of threadneedle Street.  
 
Bank Rate 
Tingkat suku bunga yang diberlakukan untuk bank bila meminjam dana dari bank sentral.  
 
Bank Reconciliation Statement 
Laporan yang membandingkan catatan rekening bank seseorang atau perusahaan dengan catatan bank dalam rangka 
menghindari ketidakcocokan.  
 
Bank Restriction Act of 1797 
Suatu legislasi yang diberlakukan oleh pemerintah Inggris tahun 1797 untuk membebaskan Bank of England dari 
emngkonvesrikan surat bank dan klaim keuangan lainnya menjadi emas. Legislasi tersebut dibuat karena 
membanjirnya uang kertas yang diterbitkan oleh pemerintah Inggris yang menyebabkan malapetaka ekonomi.  
 
Bar chart 
Jenis chart yang digunakan oleh analis teknikal dimana bagian atas garis vertical menandakan harga tertinggi 
sekuritas dalam satu hari perdagangan, dan bagian bawah melambangkan harga terendah. Harga penutupan terletak 
pada sisi kanan dan harga pembukaan di tunjukkan di sisi kiri. Ini adalah jenis chart yang paling popular.  
 
Barefoot Pilgrim 
Istilah untuk investor yang kurang baik yang kehilangan semua kekayaannya karena melakukan perdagangan di pasar 
modal.  
 
Barometer Stock 
Saham yang tingkat harganya diaanggap sebagai indikator keadaan seluruh pasar.  
 
Barron’s confidence Index 
Indikator keyakinan (confidence) yang dihithung dengan membagi yield rata-rata obligasi yang memiliki rating 
tinggi dengan yield rata-rata obligasi yang memiliki rating menengah. Hasilnya merupakan indikator keyakinan 
investor.  
 
Base Currency 
Mata uang yang pertama disebut dalam perbandingan mata uang (currency pair) dalam perdagangan mata uang. 
Kadang disebut juga sebagai mata uang primer (primary currency). Contohnya, bila ada currency pair tersebut 
CAD/USD, Dolar Kanada merupakan Base currency dan Dolar AS merupakan Quote Curency.  
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Basis Rate Swap 
Jenis swap dimana dua pihak melakukan swap suku bunga variable dalam pasar uang yang berbeda. Hal ini 
dilakukan untuk membatasi resiko suku bunga yang dihadapi perusahaan sebagai akibat dari peminjaman dana dalam 
tingkat (rate) yang berbeda.  
 
Batch Trading 
Suatu metode transaksi pemesanan sekuritas yang melibatkan akumulasi pemesanan dan dan eksekusi pembelian 
secara simultan. Misalkan suatu sekuritas mengalami volume perdagangan yang tinggi, maka pemesanan sekuritas 
tersebut bisa di kumpulkan (batched) dalam waktu bersamaan ketika mencapai harga yang diinginkan. Batch 
Trading lebih efisien untuk pasar karena pemesanan dalam jumlah besar bisa diakumulasikan untuk mengurangi 
jumlah transaksi.  
 
Baystreet 
Nama jalan dimana bursa Efek Toronto (Toronto Stock Exchange/TSE), institusi keuangan, bank, pasar komoditi, 
dan pasar uang berada.  
 
BCG Growth Share Matrix 
Pendekatan melalui grafik untuk alokasi sumber daya dalam sebuah perusahaan multi segmen atau bisnis.  
 
Bear Market  
Kondisi pasar dimana harga sekuritas turun atau diperkirakan akan turun. Sulit bagi investor mendapatkan 
keuntungan bila pasar dalam keadaan bear market.  
 
Behavioral Economics 
Suatu ilmu ekonomi yang mempelajari apa dan bagaimana proses pengambilan keputusan aktual dapat 
mempengaruhi keputusan yang diambil.  
 
Beige Book 
Nama yang sering digunakan untuk laporan Federal Reserve Ikhtisar Komentar Mengenai Kondisi Ekonomi Saat Ini 
Oleh Federal Reserve”. Laporan ini dipublikasikan sebelum rapat FOMC mengenai suku bunga dan digunakan 
sebagai informasi untuk anggota rapat mengenai perubahan perekonomian sejak rapat terakhir.  
 
Bellwether 
Suatu indikator utama. Saham bellwether adalah saham yang digunakan untuk melihat kinerja pasar secara umum. 
Saham General Motor adalah salah satu contoh saham bellwether karena perkataan “apa yang baik untuk GM, baik 
untuk Amerika.”  
 
Below The Market 
Pemesanan untuk membeli atau menjual sekuritas pada tingkat harga yang lebih rendah dari harga pasar saat itu.  
 
Ben Bernanke 
Chairman Dewan Gubernur Federal Reserve yang menggantikan posisi alan Greenspan pada tanggal 1 Februari 
2006, mengakhiri 18 tahun masa kempemimpinan Greenspan di The Fed. Bernanke sebelumnya bekerja sebagai 
penasihat ekonomi Presiden Bush.  
 
Benchmark Bond 
Obligasi yang menyediakan standar atau dianggap sebagai pembanding terhadap kinerja obligasi yang lain. Obligasi 
pemerintah biasa digunakan sebagai benchmark bond. Kadag disebut juga benchmark issue atau bellwether issue.  
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Benefit Cost Ratio (BCR) 
Rasio yang mengidentifikasi hubungan antara biaya dan keutungan (benefit) dari suatu proyek. Rasio ini digunakan 
untuk mengukur faktor kuantitatif dan kualitatif.  
 
Bequest 
Proses pembagian saham, obligasi, atau asset lainnya kepada ahli waris melalui surat wasiat.  
 
Bermuda Option 
Jenis opsi yang hanya bisa di pakai pada waktu yang ditentukan, biasanya tiap bulan.  
 
Bid-to-Cover Ratio 
Sebuah rasio yang membandingkan jumlah bid yang masuk dalam lelang sejuritas pemerintah dengan bid yang 
diterima.  
 
Bifurcation 
Istilah yang digunakan dalam keuangan yang mengacu pada pemisahaan sesuatu, sperti sekuritas, menjadi 2 bagian.  
 
Big Board 
Nama lain dari New York Stock Exchange  
 
Bill of Exchange 
Suatu surat yang tak berbeban bunga yang biasa digunakan dalam perdagangan internasional yang mewajibkan satu 
pihak untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain pada waktu yang ditentukan.  
 
Binomial Option Pricing model 
Metode Valuasi Opsi yang dikembangan oleh Cox tahun 1979. metode Valuasi Opsi binomial menggunakan 
prosedur iterative, yang memperlihatkan spesifikasi pergerakan, atau titik waktu, dalam periode antara tanggal 
valuasi dan masa akhir opsi.  
 
Black Knight 
Istilah untuk perusahaan yang melakukan pengambilalihan secara kasar (hostile takeover) kepada perusahaan yang 
menjadi target.  
 
Black Scholes model  
Suatu model variasi harga instrumen keuangan dalam suatu waktu seperti saham yang dapat digunakan untuk 
menentukan harga opsi call di Eropa.  
 
Block Currency 
Alat pembayaran yang perpindahannya antar negara dikenakan pembatasan-pembatasan oleh pemerintah  
 
Blockholder 
Pemegang mayoritas saham kepemilikan atau obligasi suatu perusahaan. Pemegang mayoritas ini memiliki 
kemampuan untuk mempengaruhi perusahaan melalui hak voting.  
 
Block house 
perusahaan sekuritas yang perhatian utamanya adalah mencari pembeli dan penjual potensial dalam perdagangan 
saham partai besar (Block Trade).  
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Block Trade 
Pembelian atau penjualan sekuritas dalam partai besar  
 
Bloodletting 
Suatu periode kekalahan investasi  
 
Blotter 
Catatan harian aktivitas jual beli surat berharga. Lazimnya dilakukan oleh semua pialang. Detil pencatatan 
mencakup waktu, tingkat harga, dan jumlah pemesanan baik beli maupun jual.  
 
Blowoff 
Istilah analisa teknikal yang mengacu pada kenaikan harga tajam yang terjadi setelah periode panjang apresiasi harga 
dan diikuti oleh penurunan.  
 
Blue Chip 
Perusahaan yang terkenal, kokoh, dan memiliki keuangan yang baik. Perusahaan yang tergolong Blue Chip biasanya 
menjual produk dan jasa yang berkualitas tinggi dan diterima baik. Sebutan Blue Chip berasal dari permainan poker 
dimana dalam poker kepingan biru (blue chip) memiliki nilai tertinggi.  
 
Blue Sheets  
Pencarian akan informasi yang dilakukan oleh badan Pengawas Pasar Modal AS (Securities dan Exchange 
commission/SEC). Blue Sheets menyediakan SEC informasi detil mengenai perdagangan. Informasi ini mencakup 
nama sekuritas, tanggal perdagangan, harga, volume transaksi, dan pihak yang terlibat.  
 
Blue sky Laws  
Peraturan negara bagian yang dirancang untuk melindungi investor terhadap penipuan sekuritas dengan 
mengharuskan penjual atau penerbit sekuritas untuk mendaftarkan penawaran mereka dan menyediakan data 
keuangan mereka.  
 
Board of Directors 
Sekumpulan individu yang dipilih oleh pemegang saham untuk membuat kebijakan manajemen dan membuat 
keputusan perusahaan yang penting seperti kebijakan deviden.  
 
Boilerplate 
Standarisasi struktur dan bahasa dokumen legal. Hal ini menjadikan aplikasi yang lebih cepat dan efisien dalam 
pengarsipan dan pemrosesan dokumen.  
 
Bond 
Investasi hutang dimana investor meminjamkan uang ke organisasi (perusahaan atau pemerintah) yang meminjam 
uang tersebut untuk waktu tertentu dengan tingkat bunga tertentu.  
 
Bond Anticipation Note (BAN) 
Sekuritas jangka pendek dengan suku bunga yang diterbitkan sebagai antisipasi dalam penerbitan obligasi.  
 
Bond Attorney 
Seorang pengacara yang mewakili kepentingan pemegang obligasi pada saat penawaran obligasi dan yang bertugas 
menyatakan pendapat mengenai validitas obligasi tersebut.  
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Bond Fund 
Reksa dana yang tujuan investasinya adalah menyediakan penghasilan atau pengembalian yang stabil sekaligus 
menerima resiko yang minimal.  
 
Bond Ladder 
Suatu strategi mengelola investasi fixed income dimana investor membuat tangga yang membagi investasinya.  
 
Bond Option 
Suatu opsi dalam obligasi dimana investor dapat menahan resiko portofolionya atau arah harga obligasi tersebut. 
Pembeli opsi call obligasi mengharapkan penurunan suku bunga dan kenaikan harga obligasi. Sedangkan pembeli 
opsi put obligasi mengharapkan kenaikan suku bunga dan penurunan harga obligasi.  
 
Bond Swap 
Suatu strategi dimana investor menjual obligasi pada saat yang sama membeli obligasi yang lain. Alasannya antara 
lain mencari tax benefit, mengubah tujuan investasi, meningkatkan kualitas portofolionya, atau berspekulasi 
mengenai kinerja obligasi tertentu.  
 
Book-Entry Securities 
Sekuritas yang tercatat dalam catatan elektronik  
 
Bookout 
Proses penutupan posisi dalam perjanjian swap  
 
Book-to-Bill Ratio 
Rasio permintaan dan penawaran industri teknologi mengenai jumlah pemesanan yang dapat dipenuhi. Rasio 
memberitahukan perusahaan memiliki pemesanan lebih dari yang dapat diberikan bila angkanya diatas 1, bila 
angkanya sama dengan, maka jumlah pemesanan sama dengan penawaran, bila dibawah satu maka pemesanan lebih 
kecil dari penawaran. Rasio bulanan ini biasa digunakan oleh perusahaan teknologi dan sector semikonduktor.  
 
Book-To-Market Ratio 
Rasio yang digunakan untuk menemukan nilai perusahaan dengan membandingkan nilai buku perusahaan tersebut 
dengan nilai pasarnya.  
 
Boomernomics 
Suatu strategi investasi yang melibatkan pembelian saham perusahaan yang terkait langsung dengan pembelanjaan 
baby boomers (orang-orang yang lahir antara tahun 1945-1964).  
 
Boon 
Istilah umum yang mengacu pada benefit yang diberikan untuk investor seperti kenaikan deviden,  
 
Booster Shot 
Istlah yang diberikan untuk rekomendasi formal pertama yang dikeluarkan oleh underwriter untuk IPO. 
Rekomendasi tersebut diberikan dalam proses penawaran public.  
 
Bootstrap 
Suatu situasi dimana pengusaha memulai perusahaan dengan modal yang kecil. Seorang individu dikatakan 
bootstrap ketika ia mencoba untuk membangun perusahaan dengan keuangan pribadi atau dari pendapatan 
operasional perusahaan baru.  
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Bottom Snow Indicator 
Teori pasar yang menyatakan natal putih di Boston akan membuat kenaikan harga saham di tahun berikutnya.  
 
Bottom Fisher 
Seorang investor yang mencari penawaran (bargain) saham-saham yang turun drastic. Investor tersebut yakin 
bahwa penurunan harga tersebut bersifat sementara dan harga akan segera kembali normal.  
 
Bottom-up Investing 
Pendekatan investasi yang tidak menekankan siklus ekonomi dan pasar. Pendekatan ini berfokus pada analisa satu 
saham. Dalam pendekatan ini, investor memusatkan perhatiannya pada perusahaan spesifik, bukan pada industri 
perusahaan tersebut beroperasi atau pada ekonomi secara keseluruhan.  
 
Bought Deal 
Penerbitan saham baru yang dibeli seluruhnya oleh satu underwriter untuk dijual kembali kepada investor.  
 
Boutique 
Perusahaan investasi kecil yang berspesialisasi dalam penawaran yang spesifik dan terbatas kepada individu yang 
terpilih.  
 
Box-Top Order 
Pemesanan beli atau jual yang dilakukan pada tingkat harga terbaik.  
 
Bracket Creep 
Suatu situasi dimana inflasi mendorong pendapatan yang terkena pajak menjadi lebih tinggi. Akibatnya adalah 
kenaikan pajak pendapatan namun tidak ada peningkatan daya beli riil.  
 
Breadth of Market Theory 
Teori analisa teknikal yang memperkirakan kekuatan pasar menurut jumlah saham yang menguat atau menlemah 
dalam suatu hari perdagangan tertentu.  
 
Breakout Trader 
Jenis trader yang menggunakan analisa teknikal untuk menemukan peluang tarding yang potensial, mengidentifikasi 
situasi dimana harga suatu sekuritas akan mengalami pergerakan dalam jangka pendek. Jenis trader seperti ini 
biasanya mencari level support dan resistance dan akan meenmpatkan transaksi ketika harga sekuritas melewati 
level-level tersebut.  
 
Brent Blend 
Jenis mniyak mentah yang digunakan sebagai acuan untuk harga minyak jenis lain.  
 
Bridge Financing  
Metode pembiayaan yang digunakan perusahaan sebelum IPO untuk mendapatkan sejumlah dana untuk kegiatan 
operasional  
 
Broad Based Index 
Indeks untuk menjelaskan pergerakan seluruh pasar. Contohnya Dow Jones Industrial Average dan S&P 500.  
 
Bull Market 
Pasar keuangan beberapa kelompok sekuritas yang harganya menaik atau diperkirakan akan naik.  
 



 
Raja Ar Ra’du 2006 

17

Bull Steepener 
Perubahan yield karena shor term rate turun lebih tajam dibandingkan long term rate, menyebabkan spread lebih 
besar diantara kedua rate tersebut.  
 
Bull/Bear Ratio 
Indikator sentimen pasar yang dipublikasikan tiap minggu oleh investor’Intelligence yang menggukana infromasi 
yang dikumpulakn langsung dari profesional pelaku pasar.  
 
Bundesbank 
Mengacu pada bank sentral Jerman. Namun karena negara tersebut menggunakan euro, bank sentral tersebut 
menjadi bagian European System of Central Banking.  
 
Buoyant  
Istilah yang digunakan untuk menggambarkan pasar komoditi dimana harga-harga umumnya naik.  
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C 
 
Cabinet Security 
Saham atau obligasi yang terdaftar di bursa keuangan besar namun tidak diperdagangan secara aktif.  
 
Cage 
Istilah yang dipakai untuk sebuah departemen di perusahaan pialang yang menerima dan mendistribusikan sekuritas 
secara fisik.  
 
Caisse Populaire 
Sebuah koperasi atau institusi keuangan yang dimiliki oelh anggota yang menyediakan jasa perbankan dan berfungsi 
juga sebagai peminjam, asuransi, dan dealer investasi. Caisse Populaire biasa ditemukan di Propinsi Quebec, 
Kanada.  
 
Calculation Agent 
Seseorang yang bertugas menghitung nilai suatu derivatif atau jumlah yang dihutangkan oleh salah satu pihak yang 
terlibat dalam perjanjian swap.  
 
Calendar Spread 
Selisih (spread) dari Opsi atau futures yang didapat secara simultan dari suatu aset namun untuk waktu pengiriman 
yang berbeda. Contohnya perdagangan komoditas minyak (crude) pada suatu tingkat harga namun untuk 
pengiriman bulan depan.  
 
Call 
Perjanjian opsi yang memberikan pemilik sebuah hak, bukan kewajiban, untuk membeli jumlah spesifik atas sebuah 
sekuritas pada tingkat harga yang spesifik pada waktu yang spesifik.  
 
Callable bond 
Obligasi yang dapat ditarik sebelum jatuh tempo. Biasanya nilai premium dibayarkan ke pemilik obligasi ketika 
obligasi tersebut dibatalkan. Juga disebut redeemable bond.  
 
Callable Common Stock 
Saham biasa yang memperbolehkan penerbit saham untuk menarik kembali saham tersebut pada tingkat harga 
tertentu.  
 
Callable Preferred Stock 
Jenis saham preferen dimana penerbit dapat menarik kembali pada suatu tingkat harga dan menghentikannya.  
 
Call Premium 
Penalti yang dibayarkan oleh penerbit kepada pemegang obligasi karena penarikan sebelum jatuh tempo.  
 
Call Price 
Harga dimana suatu obligasi atau saham preferen bisa di hentikan oleh penerbit. Harga tersebut ditetapkan pada 
waktu penerbitan.  
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Capital Account 
Selisih bersih investasi luar negeri yang masuk dan keluar suatu negara.  
 
Capital Adequacy Ratio 
Rasio kecukupan modal, suatu ukuran permodalan suatu bank. Rasio ini dinyatakan dalam presentase resiko bank 
terhadap kredit  
 
Capital Appreciation 
Kenaikan harga pasar suatu aset  
 
Capital Asset 
Aset jangka panjang yang tidak diperjualbelikan dalam jalur bisnis reguler. Contohnya tanah, bangunan, dan mesin. 
Aset seperti ini tidak dapat dicairkan dengan cepat.  
 
Capital Budgeting 
Suatu proses untuk menentukan apakah suatu proyek seperti pembangunan pabrik baru atau investasi jangka 
panjang layak.  
 
Capital Expenditure 
Dana yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan atau memperbaiki aset fisik seperti property atau 
peralatan. Jenis pengeluaran ini dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan atau meningkatkan cakupan 
operasionalnya. Pengeluran ini termasuk perbaikan atap bangunan dan pembangunan pabrik baru.  
 
Capital Flight 
Tindakan investor menarik atau memindahkan sekuritas atau dana keluar dari suatu negara karena kekhawatiran 
atas resiko tertentu atau instabilitas politik di negara tersebut. Hal ini bisa juga terjadi karena daya tarik yang lebih 
baik atau tinggi yang ditawarkan di negara lain.  
 
Capital Gain 
Peningkatan harga aset modal (investasi atau real estate) yang membuat aset tersebut menjadi lebih bernilai dari 
harga pembeliannya. Keuntungan tersebut tidak bisa didapat sampai aset tersebut dijual.  
 
Capital Growth Strategy 
Strategi alokasi aset yang ditujukan untuk memaksimalkan apresiasi barang modal, atau kenaikan nilai portofolio 
atau aset dalam jangka panjang.  
 
Capital Market 
Pasar dimana modal seperti saham dan obligasi diperdagangkan.  
 
Capital Note 
Produk fixed income yang diterbitkan oleh perusahaan sebagai sumber pendanaan jangka pendek.  
 
Capital Structure 
Cara perusahaan membiayai kegiatannya. Perusahaan mendapatkan pembiayaan untuk kegiatan operasionalnya 
melalui obligasi dan saham, laba yang ditahan, atau hutang. Biasanya perusahaan menggunakan kombinasi semua 
jenis pembiayaan diatas.  
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Capital Surplus 
Equity yang tidak bisa diklasifikasikan sebagai saham atau laba ditahan. Biasanya didapat dari premium saham yang 
diterbitkan diatas nilai par.  
 
Cardboard Box Index 
Indeks yang digunakan oleh investor untuk mengukur produksi industri degan menggunakan produksi kotak 
(cardboard box) untuk memperkirakan pembelian non durable consumer goods.  
 
Carrot Equity 
Equity yang memperbolehkan kesempatan untuk membeli equity lebih banyak bila perusahaan mencapai tujuan 
keuangan tertentu.  
 
Carrying Broker 
Istilah yang digunakan untuk mengacu pada pemain besar dalam pasar komoditi yang mampu menyediakan jasa 
kepada peserta pasar yang skalanya lebih kecil.  
 
Carrying Charge 
Biaya yang terkait dengan pemilikan isntrumen keuangan atau penyimpanan komoditi fisik dalam jangka waktu 
teretentu. Carrying Charge antara lain biaya-biaya asuransi, peyimpanan (storage) dan lain-lain.  
 
Carrying Cost of inventory 
Biaya penyimpanan dan pengelolaan persediaan (inventory) dalam gudang  
 
Carrying value 
Juga dikenal sebagai nilai buku (book value). Aset total perusahaan dikurangi dengan aset tak berwujud (intangible) 
dan kewajiban, seperti hutang.  
 
Cartel 
Sekelompok atau grup produsen barang atau jasa yang sepakat untuk mengatur pasokan dalam rangka 
mengendalikan harga. Contohnya OPEC  
 
Carve-Out (Equity Carve-Out) 
Kadang dikenal juga sebagai partial spin-off, yang terjadi ketika perusahaan induk menjual saham kepemilikan 
minoritas (dibawah 20%) anak perusahaannya untuk IPO.  
 
Cash Advance 
Penarikan pinjaman atau uang tunai yang diambil dari kredit atau kartu kredit, dimana penarikan tersebut 
dikenakan bunga yang lebih tinggi.  
 
Cash and Carry Trade 
Strategi trading yang melibatkan kegiatan trading secara simultan 2 komoditas yang mirip dalam rangka 
mendapatkan keuntungan. Dalam strategi ini, trading pertama melibatkan jenis sekuritas tertentu (saham, indeks, 
atau komoditi), dan trading kedua melibatkan futures contract.  
 
Cash and Cash Equivalents (CCE) 
Item dalam neraca yang melaporkan nilai aset perusahaan yang daalm bentuk kas atau yang dapat dijadikan kas 
secara cepat.  
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Cash Budget 
Estimasi arus kas masuk dan keluar dalam suatu perusahaan.  
 
Cash Conversion Cycle 
Durasi antara pembelian barang dan penagihan piutang untuk penjualan barang tersebut. Disebut juga siklus kas 
(cash cycle).  
 
Cash Cow 
Salah satu kategori atau kuadran dalam matriks pertumbuhan BCG yang menggambarkan divisi dalam suatu 
perusahaan yangmemiliki pangsa pasar yang besar dalam suatu industri yang sedang tumbuh. Bisa juga berarti suatu 
bisnis, produk, atau aset yang dibeli dan menghasilkan arus kas yang konsisten selama masa gunanya.  
 
Cash Dividend 
Uang yang dibayarkan kepada pemegang saham, dimana semua deviden harus diumumkan oleh dewan direksi dan 
terkena pajak.  
 
Cash Earning Per Share (Cash EPS) 
Suatu rasio yang diambil dari pendapatan operasional dengan jumlah saham yang beredar.  
 
Cash Flow 
Arus Pendapatan atau pengeluaran yang mengubah jumlah kas dalam suatu periode. Arus kas masuk (Cash inflow) 
datang dari pembiayaan, kegiatan opersional, atau investasi. Arus dana keluar adalah pengeluaran atau investasi.  
 
Cash Flow From Investing Activities 
Item dalam laporan arus dana yang melaporkan perubahan secara keseluruhan dalam posisi keuangan perusahaan. 
Laporan ini menyatakan keuntungan atau kerugian dalam kegiatan perusahaan berinvestasi di pasar keuangan dan 
kegiatan operasional anak perusahaannya.  
 
Cash Flow Per Share 
Suatu ukuran keuangan perusahaan yang menghitung arus kas dari kegiatan operasional dikurangi deviden saham 
preferen, kemudian dibagi jumlah saham biasa yang beredar.  
 
Cashless Exercise 
Sebuah transaksi yang dilakukan ketika dijalankannya opsi saham karyawan (employee stock options), dimana 
seseorang meminjam sejumlah uang dari pialang untuk memakai opsi tersebut. Kemudian menjual sahamnya untuk 
membayar pembelian, pajak, dan komosi pialang.  
 
Cash-on-Cash Return 
Tingkat pengembalian yang digunakan dalam transaksi properti. Perhitungan ini menyatakan pendapatan kas 
terhadap investasi dalam bentuk kas.  
 
Catastrophe bond (CAT) 
Isnstrumen keuangan dengan yield tinggi yang biasanya terkait asuransi dan ditujukan untuk mendapatkan uang bila 
bencana seperi badai atau gempa bumi terjadi. Instrumen ini memiliki kondisi khusus yang menyatakan bahwa bila 
penerbit (perusahaan asuransi atau reasuransi) harus menerima klaim karena bencana seperti diatas dan menderita 
kerugian, maka kewajiban penerbit untuk membayar bunga atau nilai pokok obligasi tersebut bisa ditunda atau 
dihilangkan.  
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Category Killer 
Perusahaan besar yang membuat unit-unit usaha kecil menghentikan operasinya. Salah satu contohnya adalah WAL-
MART, dimana outletnya membuat took-toko kecil tutup usaha.  
 
Cats and Dogs 
Suatu istilah yang mengacu pada sham spekulatif dimana perusahannya memiliki sejarah pendek dan mencurigakan 
mengenai penjualan, pendapatan, dan deviden.  
 
Caveat Emptor 
Cara lain mengatakan, “berhati-hatilah para pembeli.”  
 
Celtic Tiger 
Sebutan untuk Irlandia ketika perekonomiannya booming akhir era 1990an, dimana pertumbuhan ekonomi 
mencapai 6,5 persen.  
 
Central Bank 
Suatu badan yang mengawasi sistem moneter dalam suatu negara (atau sekumpulan negara). Bank sentral memiliki 
tanggung jawab yang luas antara lain membuat kebijakan moneter untuk mecapi tujuan tertentu seperti stabilitas 
mata uang, inflasi yang rendah, dan menciptakan lapangan kerja. Bank sentral juga bertugas untuk menerbitkan 
mata uang, bank untuk pemerintah, mengatur system kredit, mengawasi bank komersial, mengelola cadangan 
devisa dan sebagai lender of the last resort.  
 
CEO Confidence Survey 
Survei bulanan terhadap 100 CEO dari berbagai industri di AS. Survei tersebut dilakukan, dianalisa, dan dilaporkan 
oleh Conference Board , dan badan tersebut mengukur pandangan dan arah perekonomian. Niali diatas 50 
menandakan pandangan CEO tersebut positif.  
 
Certificated Stock 
Saham yang telah diverifikasi keabsahannya oleh pihak yang berwenang.  
 
Certificate of Deposit 
Surat hutang jangka pendek yang diterbitkan oleh bank dan umumnya memberikan bunga tetap (fixed-rate) kepada 
pembelinya.  
 
Certificate of Indebtedness 
Sekuritas jangka pendek dengan fixed income yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan AS dan memiliki 
kupon.  
 
Ceteris Paribus 
Ungkapan latin yang artinya semua faktor konstan. Dalam ekonomi dan keuangan, istilah tersebut digunakan untuk 
menunjukkan efek variabel ekonomi terhadap variable lainnya.  
 
Chameleon Option 
Suatu opsi yang memiliki kemampuan untuk mengubah strukturnya bila syarat-syarat tertentu yang diatur dalam 
kontrak terpenuhi.  
 
Chaos Theory 
Juga disebut dengan non-linear dynamics, chaos theory adalah konsep matematika yang prinsip utamanya adalah 
beberapa kejadian dapat secara signifikan mempengaruhi hasil atau kejadian lainnya.  
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Chartered Bank 
Instutusi keuangan yang peren utamanya adalah menerima dan menyimpan uang baik dari individu maupun 
organisasi dan meminjamkan uang tersebut ke pihak lain.  
 
Chartist 
Nama lain untuk analis teknikal, orang yang menggunakan chart untuk mengidentifikasi pola yang dapat 
mengindikasikan arah pergerakan ke depan.  
 
Chasing The Market 
Masuk atau keluar tren setelah tren tersebut terbentuk. Investor kadang tidak menyadari fakta bahwa mereka 
melakukan hal tersebut dimana dapat mengubah nilai suatu portofolio.  
 
Chastity Bond 
Obligasi yang dirancang untuk mencegah aksi pengambilalihan yang tidak diinginkan dengan memiliki waktu jatuh 
tempo ketika proses pengambilalihan selesai.  
 
Cheap Stock 
Praktik illegal dalam penerbitan opsi saham dengan harga yang rendah sesaat sebelum IPO.  
 
Cherry Picking 
Tindakan investor memilih investasi yang memilki kinerja baik dalam portofolio lain sebagai antisipasi tren akan 
berlanjut.  
 
China Concepts Stock 
Saham perusahaan yang aset atau pendapatan sangat signifikan di Cina.  
 
Choke Price 
Istilah ekonomi yang digunakan untuk menggambarkan harga pada saat jumlah permintaan akan barang sama 
dengan nol.  
 
Chooser Option 
Suatu opsi dimana investor memiliki kesempatan untuk memilih apakah opsi tersebut call atau put pada waktu 
tertentu selama opsi tersebut berlaku.  
 
Choppy Market  
Kondisi pasar saham dimana harga naik turun dalam suatu range atau diantara dua titik harga namun harga tidak 
berakhir pada atau melewati salah satu titik tersebut.  
 
Christmas Tree 
Strategi perdagangan opsi yang ditempuh dengan membeli satu call option dan menjual dua call option pada harga 
tebus (strike price ) yang berbeda.  
 
Churning 
Praktik yang tidak etis yang dilakukan oleh pialang untuk menaikkan komisi mereka dengan melakukan trading 
terus-menerus untuk klien. Bisa berarti juga suatu periode kegiatan trading yang banyak dengan tren harga yang 
sedikit dan pergerakan yang kecil dalam indeks saham.  
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Churn Rate 
Presentase jumlah pelanggan suatu jasa yang menghentikan kegiatan berlangganannya dalam suatu periode.  
 
CILAGI (Composite Index of Lagging Indicators) 
Suatu indeks yang dipublikasikan tiap bulan oleh Conference Board yang digunakan untuk memastikan arah 
pergerakan ekonomi dalam bulan-bulan terakhir. Indeks ini terdiri dari 7 komponen ekonomi yang antara lain: nilai 
pinjaman komersial dan industri yang berjalan, perubahan indeks CPI untuk sector jasa bulan lalu, perubahan upah 
per unit output, rasio barang persediaan terhadap penjualan, rasio kredit konsumen yang beredar terhadap 
pendapatan, rata-rata suku bunga primer bank, dan tingkat employment rata-rata.  
 
Circuit Breaker 
Istilah yang mengacu pada tindakan yang lakukan oleh bursa saham saat penjualan besar-besaran untuk menghindari 
panic selling.  
 
Circular Trading 
Tindakan perdagangan curang dimana pemesanan jual (sell order) dimasukkan oleh pialang yang tahu akan memicu 
pemesanan pembelian (buy order), jumlah saham yang sama, pada waktu yang sama, dan pada tingkat harga yang 
sama, telah dimasukkan atau akan dimasukkan.  
 
Circus Swap 
Suatu swap dengan fitur baik mata uang (currency swap) dan suku bunga (interest rate swap).  
 
Class Action 
Suatu tindakan dimana seorang individu mewakili sebuah kelompok dalam pengadilan. Keputusan dari gugatan 
tersebut untuk semua anggota kelompok tersebut.  
 
Classical Economics 
Istilah yang mengacu pada suatu karya yang dihasilkan oleh ahli-ahli ekonomi di abad 18 dan 19. Mereka 
mengembangkan teori mengenai pergerakan pasar dan ekonomi pasar serta mengenai dinamika pertumbuhan 
ekonomi. Teori-teori mereka menekankan kebabasan ekonomi dan mengembangkan pemikiran seperti laissez-faire 
dan persaingan bebas.  
 
Clearing 
Prosedur dimana sebuah organisasi bertindak dan memegang peranan sebagai perantara antara pembeli dan penjual 
dalam sebuah transaksi dalam rangka menyatukan kedua pihak yang saling bertransaksi tersebut.  
 
Clearing House 
Sebuah agensi atau badan terpisah dari bursa efek yang bertindak sebagai pihak ketiga untuk semua efek dan kontrak 
opsi sebagai pembeli untuk semua anggota penjual kliring dan sebagai pembeli untuk semua anggota penjual kliring.  
 
Clearing Price 
Harga spesifik suatu sekuritas atau aset yang ditentukan lewat proses penawaran dan permintaan antara penjual dan 
pembeli yang tertarik untuk memperdagangkan sekuritas atau aset tersebut.  
 
Clientele Effect 
Suatu teori yang menyatakan bahwa harga saham suatu perusahaan akan bergerak menurut permintaan dan tujuan 
investor karena pajak, deviden dan perubahan kebijakan lain yang dapat mempengaruhi perusahaan. Contohnya bila 
ada suatu perusahaan membayarkan deviden dalam jumlah yang tinggi, hal itu menarik investor yang menginginkan 
saham dengan deviden tinggi. Ketika perusahaan tersebut mengurangi devidennya, investor ini akan menjual 
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sahamnya dan mencari saham lain yang menawarkan deviden yang tinggi. Hasilnya, harga saham perusahaan 
tersebut turun.  
 
Clinton Bond 
Sebuah obligasi yang dikatakan tidak memiliki nilai pokok, bunga, dan jatuh tempo. Namanya diambil dari mantan 
Presiden AS Bill Clinton. Tidak diketahui apakah jenis obligasi ini ada.  
 
Clone Fund 
Reksa dana yang meniru kinerja atau strategi suatu reksan dana atau indeks yang sudah ada.  
 
Closed-end Indenture 
Suatu istilah dalam kontrak obligasi yang menyatakan bahwa jaminan/agunan yang digunakan untuk penerbitan 
obligasi tidak bisa digunakan lagi untuk suatu penerbitan obligasi setelahnya. Ini kebalikan dari open-end Indenture 
dimana lebih dari satu obligasi bisa dijamin dengan satu jaminan/agunan.  
 
Closet Indexing 
Strategi portofolio yang digunakan oleh portofolio manajer untuk mencapai tingkat pengembalian yang sama 
dengan index yang baku, tanpa harus meniru index baku tersebut.  
 
Closing Bell 
Bel yang berbunyi untuk menyatakan bahwa sesi perdagangan berakhir.  
 
Club deal 
Sindikat perjanjian pinjaman dimana partisipan dalam sindikat tersebut ditunjuk oleh peminjam. Peminjam 
memiliki hak untuk mengenal institusi yang berpartisipasi dalam sindikat tersebut.  
 
Coattail Investing 
Strategi investasi dimana seorang investor meniru cara perdagangan dan berinventasi investor yang terkenal dan 
sukses.  
 
Cockroach Theory 
Teori pasar yang menyatakan bahwa berita buruk cenderung datang dan dipublikasikan bertubi-tubi.  
 
Collateral Trust Bond 
Obligasi yang dijamin dengan aset keuangan, seperti saham atau obligasi lain.  
 
Com-Dev Company 
Kependekan dari Commercial Development Company. Perusahaan ini membangun dan menjual atau menyewakan 
property komersial, piranti lunak, atau aplikasi yang digunakan untuk tujuan komersial skala besar. Perusahaan ini 
kadang disebut juga perusahaan B2B (business-to-business).  
 
Commission House 
Perusahaan pialang atau investasi yang membeli dan menjual bursa berjangka (futures contract).  
 
Commodities Exchange 
Suatu badan, biasa organisasi nirlaba, yang menentukan dan menetapkan peraturan dan prosedur dalam 
perdagangan komoditas dan investasi terkait lainnya, seperti komoditas berjangka. Commodities Exchange juga 
mengacu pada pusat atau bursa dimana perdagangan komoditas terjadi atau dilakukan.  
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CNN Effect 
Perubahan sementara pembelanjaan konsumen yang terjadi karena berita yang cukup menggemparkan. 
Pembelanjaaan konsumen cenderung melamban ketika terjadi Perang Teluk tahun 1991 dan serangan teroris tahun 
2001 dimana orang tetap dirumah menyaksikan TV.  
 
Coat 
Cold Calling Suatu metode yang digunakan oleh pialang untuk mendapatkan bisnis baru dengan menelpon klien 
potensial.  
 
Collar 
Strategi opsi protektif yang dilakukan setelah mengalami kenaikan harga saham. Hal ini dilakukan dengan cara 
membeli put option dan juga melakukan call option.  
 
Commitmet of Trader Report (COT) 
Laporan yang dipublikasikan setiap hari Jum’at oleh Commodity Futures Trading Commision (CFTF) yang 
bermaksud menyediakan investor informasi up-to-date mengenai operasi pasar berjangka dan meningkatkan 
transparansi.  
 
Commited Facility 
Fasilitas kredit dimana syaratdan kondisinya disebutkan secara jelas oleh institusi pemberi pinjaman impose yang 
diwajibkan kepada perusahaan yang meminjam.  
 
Commodity Block Currency 
Mata uang yang dimiliki oleh suatu negara yang perekonomiannya sangat berkorelasi dengan fluktuasi harga suatu 
komoditas.  
 
Commodity Channel Index (CCI) 
 Suatu perhitungan yangdigunakan dalam analisa teknikal untuk menentukan apakah suatu investasi dalam level 
overbought dan oversold. Indeks ini dikembangkan oleh Donald Lambert. Indkes ini menghitung hubungan antara 
harga aset, rata-rata bergerak (Moving Average/MA) harga aset , dan deviasi normal (D) rata-rata tersebut..  
 
Commodity Exchange Act (CEA) 
Suatu regulasi (Act) tahun 1936 oleh pemerintah AS yang menyediakan peraturan fedra; semua aktivitas 
perdagangan berjangka. Regulasi ini menggantikan Grain Futures Act yang berlaku sejak tahun 1922.  
 
Commodity Index 
Suatu indeks yang mengumpulkan beberapa komoditi untuk mengukur kinerja komoditi tersebut. Indeks ini kadang 
diperdagangkan dalam bursa, menyediakan investor akses lebih mudah ke komoditi tanpa harus masuk pasar 
berjangka.  
 
Commodity Pool 
Lembaga keuangan yang mengumpulan kontribusi investor untuk digunakan di perdagangan opsi bursa berjangka 
dan komoditi.  
 
Common Stock 
Suatu sekuritas kepemilikan suatu perusahaan. Pemegang saham biasa (common stock) menjalankan kendali dengan 
memilih dewan direksi dan melakukan voting terhadap kebijakan perusahaan. Pemegang saham biasa terletak di 
bawah tangga priotitas struktur kepemilikan. Bila terjadi likuidasi, pemegang saham biasa memiliki hak terhadap 
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aset perusahaan setelah pemegang obligasi, saham preferen, dan pemegang surat hutang atau sekuritas lainnya 
terpenuhi.  
 
Compliance Departement 
Departemen dalam perusahaan pialang yang mengamati kegiatan trading dan aktivitas market making perusahaan 
tersebut.  
 
Composite Index 
Sekelompok saham, indeks atau faktor lain yang digabungkan terstandarisasi, menyediakan ukuran statistikal pasar 
secara keseluruhan atau kinerja suatu sektor dalam suatu waktu.  
 
Compound 
Kemampuan suatu aset menghasilkan pendapatan yang diinvestasikan kembali dan menghasilkan pendapatan juga.  
 
Comprehensive Income 
Laba bersih dikuarngi perubahan modal atau saham yang diakui dalam suatu periode  
 
Concentration Ratio 
Dalam ekonomi, suatu rasio yang mengindikasikan ukuran relatif perusahaan yang terkait dengan industrinya secara 
keseluruhan. Rasio Konsentrasi mengukur suatu industri terdiri dari beberapa perusahan besar atau banyak 
perusahaan kecil.  
 
Condor Spread 
Sama dengan butterfly spread, condor adalah suatu strategi opsi yang juga memiliki bear spread dan bull spread, 
tapi harga tebusnya dalam short call dan short put nya berbeda.  
 
Conduit Financing 
Suatu program atau rencana pembiayan yang melibatkan badan pemerintah atau yang berkualifikasi dimana 
namanya digunakan dalam penerbitan sekuritas fixed income untuk proyek bermodal besar orgasinasi nirlaba.  
 
Conservative Growth 
Suatu metode alokasi investasi dengan tujuan modal investasi yang berkembang dalam jangka panjang. Jenis 
investasi ini berfokus pada minimalisasi resiko dengan membuat investasi jangka panjang yang menunjukkan 
pertumbuhan konsisten sejalan waktu.  
 
Conservative Investing 
Suatu strategi investasi yang mencari menjaga nilai portofolio investasi dengan berinvestasi di sekuritas beresiko 
kecil seperti fixed income dan pasar uang, dan kadang blue chip.  
 
Conservatorship 
Suatu kejadian dimana pengadilan memutuskan seorang individu tidak mampu untuk membuat keputusan hukum 
dan menunjuk seorang lain untuk melakukannya.  
 
Consignment 
Ketika barang diantar ke perusahaan lain dengan perjanjian bahwa pembayaran barang tersebut dilakukan ketika 
barang tersebut terjual.  
 
Consolidate 
Menggabungkan aset, hutang, dan unsur keuangan lainnya dua atau lebih entitas menjadi satu.  
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Consolidated Financial Statements 
Laporan keuangan gabungan perusahaan induk dengan anak perusahaannya.  
 
Constant Currencies 
Angka kinerja keuangan yang mengeluarkan efek mata uang asing. Perusahaan dengan cabang multinasional kadang 
melaporkan pendapatan dalam constant currencies untuk menunjukkan kinerja tanpa terpengaruh dengan fluktuasi 
mata uang.  
 
Consumer confidence Index (CCI) 
Suatu survei yang dilakukan oleh Conference Board yang mengukur seberapa besar optimisme atau pesisime 
konsumen terhadap perekonomian di waktu mendatang.  
 
Consumer Price Index (CPI) 
Suatu pengukuran perubahan harga barang dan jasa seperti bensin, makanan, dan kendaraan. Kadang disebut 
dengan headline inflation.  
 
Consumer Staples 
Industri yang memproduksi dan menjual makanan dan minuman, rokok, obat-obatan, dan produk rumah tangga. 
Salah satu contohnya adalah Procter & Gamble.  
 
Contagion 
Suatu kemungkinan perubahan ekonomi yang signifikan dalam suatu negara menyebar ke negara lain. Ini bisa 
mengacu baik pada booming perekonomian maupun krisis.  
 
Contango 
Ketika harga berjangka diatas harga spot yang diperkirakan. Oleh karena itu, harga akan turun ke harga spot 
sebelum tanggal pengiriman.  
 
Contestable Market Theory 
Konsep ekonomi yang mengacu dimana hanya ada beberapa perusahaan, karena adanya ancaman pemain baru, 
berlaku kompetitif. Teori ini mengasumsikan bahkan dalam monopoli atau oligopoli, perusahaan yang ada akan 
bersikap kompetitif ketika tidak ada hambatan masuk seperti peraturan pemerintah dan biaya yang tinggi, untuk 
mencegah pemain baru.  
 
Contingency 
Suatu peristiwa ekonomi, biasanya negatif, yang biasanya sedang terjadi, dan karena itu belum terselesaikan atau 
terpecahkan.  
 
Continget Asset 
Suatu aset yang dapat memberikan keuntungan ekonomi tergantung pada kejadian di amsa depan yang tidak dapat 
dikendalikan perusahaan. Karena ketidakpastian masa depan, aset ini tidak dimasukkan ke neraca, namun dapat 
ditemukan di catatan laporan keuangan.  
 
 
Continuation Pattern 
Pola analisa teknikal yang mengatakan tren menunjukkan perilaku perubahan sementara dan akhirnya akan 
melanjutkan trenyang berlangsung.  
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Continuous Trading 
Suatu metode transaksi order sekuritas yang berbeda dimana melibatkan pelaksanaan order yang cepat yang 
diterima oleh market makers dan spesialis.  
 
Contract Market 
Jalur trading yang ditujukan untuk opsi atau kontrak berjangka tertentu  
 
Contraction Risk 
Resiko pengurangan durasi sekuritas karena cepatnya prepayments.  
 
Contrarian 
Gaya investasi yang melawan tren marker dengan membeli aset yang berkinerja tidak baik dan kemudian 
menjualnya ketika kinerjanya bagus.  
 
Contributed Surplus 
Jumlah uang yang didapatkan perusahaan dari sumber selain bisnis utamanya.  
 
Contribution Margin 
Konsep akuntansi biaya yang dimana perusahaan dapat menentukan profitabilitas suatu produk.  
 
Convention Expenses 
Biaya perjalanan yang terjadi ketika ada konvensi bisnis dimana terkena pajak bila terkait dengan bisnis atau 
pekerjaan  
 
Convergence 
Sutau pergerakan harga kontrak berjangka menuju harga komoditi pada saat itu. Pada awalnya, harga kontrak lebih 
tinggi karena nilai waktu uang.  
 
Conversion Premium 
Jumlah harga sekuritas konvertibel yang melebihi harga pasar saham biasa konversi sekuritas tersebut.  
 
Conversion Price 
Harga per lembar saham dimana sekuritas konvertibel, seperti obligas dan saham preferen bisa dikonversi menjadi 
saham biasa.  
 
Converison Ratio 
Jumlah saham biasa yang diterima pada saat konversi sekuritas konvertibel.  
 
Convexity 
Ukuran hubungan antara harga obligasi dan yield nya.  
 
Cook the Books 
Tindakan penipuan dilakukan oleh perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangannya  
 
Cookie Jar Accounting 
Prekatek akuntansi dimana suatu perusahaan cadangan dana yang didapat dari keuntungan tahun baik perusahaan 
terhadap kerugian yang mungkin terjadi di tahun buruk.  
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Cooling-off rule 
Istilah yang mengacu pada hukum yang memperbolehkan kontrak baru dimana kedua belah pihak dalam suatu 
periode waktu setelah kontrak ditandatangani dapat lepas dari segala kewajiban tanpa pinalti.  
 
Coppock Curve 
Indikator momentum harga jangka panjang yang digunakan untuk mengenali tingkat terbawah terbesar dalam bursa 
efek.  
 
Core Earnings 
Pendapatan yang didapat dari bisnis utama suatu perusahaan dikurangi semua pengeluaran.  
 
Core holding 
Suatu investasi yang direncanakan untuk tetap dipegang dalam portofolio untuk jangka waktu panjang bahkan 
permanen.  
 
Core Inflation 
Suatu ukuran inflasi yang tidak memasukkan unsur yang memiliki volatility yaitu yang memiliki kejutan harga 
sementara. Core inflation kadang dihitung dengan mengambil indeks harga konsumen (Consumer price index) dan 
mengeluarkan harga sperti makanan dan bahan bakar.  
 
Corner A Market 
Untuk mendapatkan cukup bagian sekuritas tertentu dalam rangka memenipulasi harganya.  
 
Corporate Action 
Setiap peristiwa yang membawa perubahan materi dalam saham. Pemisahan, merger, akuisisi dan spin off adalah 
contohnya.  
 
Corporate Bond 
Sekuritas hutang yang diterbitkan oleh perusahaan  
 
Corporate Cannibalism 
Terjadi ketika perusahaan memperkenalkan produk baru ke pasar dimana ada produk sejenis sudah mapan. 
Efeknya, produk baru berkompetisi dengan produk yang sudah ada tesebut.  
 
Corporate Charter 
Dokumen tertulis yang diajukan ke pemerintah AS oleh pendiri perusahaan yang menjelaskan komponen utama 
perusahaan seperti tujuan, struktur, dan operasinya. Bila disetujui, perusahaan tersebut menjadi sah.  
 
Corporate Inflation-Linked Securities 
Sekuritas perusahaan yang menawarkan pemegangnya perlindungan terhadap fluktuasi tingkat inflasi yang diukur 
dengan Consumer Price Index. Yield nya di sesuaikan setiap bulan dengan tingkat inflasi.  
 
Cost and Freight (CFR) 
Kesepakatan perdagangan yang mensyaratkan penjual untuk mengatur pengiriman barang lewat laut dan 
menyediakan pembeli dokumen untuk mendapatkan barang tersebut.  
 
Cost Synergy 
Dalam konteks merger, adalah menghemat biaya opersional yang diperkirakan dilakukan setelah 2 perusahaan 
menyatu.  
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Cost-Push Inflation 
Suatu fenomena dimana kenaikan tingkat harga umum terjadi karena kenaikan biaya upah dan bahan mentah.  
 
Counter-cyclical Stock 
Saham yang harganya akan cenderung bergerak berlawanan arah dengan tren ekonomi umum.  
 
Counterparty risk 
Resiko yang didapat kedua belah pihak dimana salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban dalam kontrak.  
 
Counterpurchase 
Perjanjian perdagangan antara dua pihak, sesuai kontrak, keduanya sepakat untuk bertindak sebagai pembeli dan 
sekaligus pemasok dan membeli semua barang secara tunai.  
 
Countertrade 
Perdagangan anatara dua negara dimana barang ditukarkan untuk barang lain bukannya uang.  
 
Countertrend Strategy 
Strategi trading dimana investor mencoba untuk mendapatkan keuntungan kecil melalui beberapa perdagangan 
melawan tren yang sedang berlangsung.  
 
Country Basket 
Sekuritas derivatif yang dirancang untuk mriip dengan indeks besar dalam perdagangan internasional  
 
Coupon Bond 
Kewajiban hutang dengan kupon yang tercantum pembayaran bunga per semester  
 
Coupon Equivalent Rate (CER) 
Perhitngan alternatif coupon rate yang digunakan untuk membandingkan sekuritas zero coupon dan sekuritas 
coupon fixed income.  
 
Covenant 
Janji dalam kesepakatan hutang bahwa aktivitas tertentu dapat atau tidak dilaksanakan.  
 
Coverage Initiated 
Ketika pialang atau analis menerbitkan rating pertamanya mengenai saham tertentu  
 
Coverage Ratio 
Jenis rasio akuntansi yang memperlihatkan ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.  
 
Covered Call 
Menggabungkan long position dalam sekuritas dan short position dalam call option. Strategi ini digunakan investor 
yang memperkirakan kenaikan kecil sekuritas tersebut.  
 
Covered Security 
Sekuritas Kelas A yang dilindungi peraturan  
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Crack Spread 
Dalam Bursa Komoditi, spread dibuat dengan membeli minyak dan melepas posisi dengan menjual bensin dan 
bahan bakar pemanas.  
 
Crash 
Penurunan besar-besaran dalam pasar keuangan  
 
Credit Crunch 
Kondisi ekonomi dimana modal investasi sulit didapatkan. Bank dan investor  
 
Credit Default Swap 
Swap yang dirancang untuk mentransfer tekanan kredit sekuritas fixed income dinatara kedua belah pihak.  
 
Cross Currency 
Sepasang mata uang yang diperdagangkan di pasar valas yang tidak memasukkan dollar AS.  
 
Cross Holding 
Ketika perusahaan listing memiliki sekuriats yang diterbitkan oleh perusahan listing yang lain.  
 
Crossed Market 
Siuasi yang terjadi ketika harga bid suatu sekuritas melebihi harga ask.  
 
Crossover Investor 
Seorang investor yang berinvestasi sebelum, ketika, dan sesudah IPO perusahaan.  
 
Crown Jewels 
Unit atau divisi yang paling berharga dalam suatu perusahaan karen profitabilitasnya, nilai asetnya, dan prospeknya 
dimasa depan.  
 
Cum Dividend 
Ketika pembeli sekuritas berhak untuk menerima deviden yang telah diumumkan, namun belum dibayarkan.  
 
Cumulative Volume Index (CVI) 
Indikator momentum yang memperlihatkan pergerakan dana masuk dan keluar bursa efek.  
 
Currency Basket 
Sekelompok mata uang pilihan yang rata-rata bergeraknya digunakan sebagai ukuran nilai atau jumlah.  
 
Curency Carry Trade 
Strategi dimana investor menjual mata uang tertentu dengan suku bunga yang relatif rendah dan menggunakan 
uangnya untuk membeli mata uang lain yang memiliki suku bunga tinggi.  
 
Currency Option 
Kontrak yang memperbolehkan pemegang hak, bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual mata uang pada 
tingkat tertentu padsa sutau waktu.  
 
Currency Pair 
Struktur harga mata uang yang diperdagangkan di pasar valas, perbedaaan nilai suatu mata uang dengan mata uang 
lain. Mata uang pertama disebut base curency, dan mata uang kedua disebut qoute currency.  
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Currency Swap 
Swap yang melibatkan pertukaran nilai mata uang dan suku bunga dalam suatu mata uang dengan mata uang lain.  
 
Current Account 
Perbedaan total ekspor barang dan jasa suatu negara kie negara lain, dengan impornya dari mereka. Perhitungan 
neraca transaksi berjalan (current account) tidak memasukkan transaksi di aset keuangan.  
 
Current Exposure Method 
Suatu metode untuk mengukur biaya default perjanjian swap  
 
Current Income 
Tujuan investasi portofolio untuk mendapatkan pendapatan tetap.  
 
Current Ratio 
Rasio likuiditas yang mengukur kemapuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek, dihitung dengan 
membagi aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Rasi ini juga memberikan gambaran efisiensi siklus operasional 
perusahaan.  
 
Current yield 
Pendapatan tahunan (bunga atau deviden) dibagi dengan harga sekuritas saat itu.  
 
Curtailment 
Tindakan mengurangi operasi perusahaan dengan harapan membawa stabiliast keuangan atau operasional. Teknik 
managemen ini digunakan ketika perusahaan tumbuh terlalu cepat dan tidak mampu mengelola kegiatan 
operasionalnya secara efektif.  
 
Cushion Bond 
Jenis callable bond yang dijual pada premium karena coupon rate nya diatas suku bunga.  
 
Custody-Only Trading 
Sistem dimana saham harus didaftarkan kepada pemegang dengan nama dan hanya dapat diperdagangkan dalam 
bentuk fisik.  
 
Cutting a Melon 
Pengumuman saham besar atau deviden yang merupakan tambahan dari yang sudah ada  
 
Cyber Monday 
Ekspresi yang digunakan dalam perdagangan online untuk menggambarkan Hari Senin setelah akhir pekan 
Thanksgiving di AS. Cyber Monday dianggap sebagai permulaan musim belanja online.  
 
Cyclical Industry 
Istilah untuk menggambarkan industri yang sensitif terhadap siklus bisnis dan perubahan harga. Perusahaan jenis ini 
biasanya memproduksi durable goods seperti bahan mentah dan peralatan berat.  
 
Cyclical Stock 
Saham yang naik cepat ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, dan anjlok ketika pertumbuhan ekonomi melamban.  
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Cyclical Unemployment 
Pengangguran yang terjadi jarena perudahan dalam siklus bisnis.  
 
Cylinder 
Istilah yang digunakanuntuk menggambarkan transaksi, melibatkan 2 derivatif, dimana tidak ada biaya awal yang 
dibebankan kepada investor ketika masuk ke posisi. 
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D 
 
D 
Adalah simbol dari saham Nasdaq yang menentukan suatu saham yang baru diterbitkan.  
 
DAC 
Singkatan dari Deferred Aquisition Cost, biasanya digunakan dalam industri asuransi, hal ini apabila perusahaan 
menunda biaya penjualan dengan memperoleh pelanggan yang baru yang melewati batas waktu dalam kontrak 
asuransi.  
 
DAT 
Singkatan dari Direct Access Trading yaitu suatu sistem yang mengijinkan seorang lien bertransaksi secara langsung 
dengan klien lain, penggerak pasar Nasdaq, atau spesialis dilantai bursa tanpa hambatan dari pialang.  
 
DAX 
Adalah 30 saham indeks tertinggi di jerman.  
 
DCA 
Singkatan dari Dollar Cost Averaging yaitu suatu teknik pembelian sejumlah uang tertentu dalam bentuk dollar dari 
suatu investasi dengan jadwal yang teratur, tanpa memperhatikan harga nilai saham. Lebih banyak saham yang dibeli 
apabila harga rendah dan banyak saham yang dijual apabila harga saham naik.  
 
DCF 
Singkatan dari Discounted Cash Flow yaitu suatu metode penilaian yang digunakan dalam memperkirakan suatu 
peluang investasi yang menarik  
 
DDA 
Singkatan dari Demand Deposit adalah suatu laporan funds yang didepositokan dapat diambil kapan saja tanpa 
pemberitahuan dari institusi depository.  
 
DDM 
Singkatan dari Dividend Discount Model yaitu suatu prosedur dalam penilain suatu harga saham dengan 
menggunakan prediksi keuntungan saham dan potongannya berdasarkan nilai pada saat ini.  
 
DECS 
Singkatan dari Debt Exchangeeable for Common Stock adalah alat utang yang memberikan kepada pemilik dengan 
pembayaran kupon agar menambahkan short put option dan long call pada saham yang diterbitkan oleh perusahaan.  
 
DEMAT 
Singkatan dari Dematerialization yaitu langkah dari surat keterangan fisik ke dalam buku simpanan elektronik. Surat 
keterangan saham yang sebenarnya secara perlahan dipindahkan dan berhenti dari peredaran pertukaran rekaman 
elektronik.  
 
DES 
Singkatan dari Delivered Ex Ship yaitu suatu perdagangan yang menghendaki penjual untuk mengirim barang pada 
pembeli di tempat yang telah disetujui.  
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DEWKS 
Singkatan dari Dually Employed With Kids yaitu dalam suatu rumah dimana ada ana-anak dan kedua orang tua bisa 
menghasilkan pendapatan.  
 
DI 
Singkatan dari Disability Income Insurance yaitu suatu produk asuransi yang menyediakan pendapatan tambahan 
dari kejadian misalkan sakit atau kecelakaan mengakibatkan cacat yang mencegah diasuransikan dalam mengerjakan 
pekerjaan mereka secara teratur.  
 
DINKS 
Singkatan dari Dual Income, No Kids adalah suatu rumahtangga dimana dalam rumah tangga tersebut menhasilkan 
dua pendapatan dari suami dan istri tanpa memiliki keturunan.  
 
DIP 
Debtor in Possession yaitu suatu perusahaan yang terus mengoperasikan persusahannya yang berada dalam bagian 
11 proses kebangkrutan.  
 
DJF 
Dalam mata uang asing singkatan dari Djibouti Franc.  
 
DJIA 
Singkatan dari Dow Jones Industrial Average yaitu rata-rata tertimbang harga 30 saham signifikan yang 
diperdagangkan di New York Stock Exchange dan Nasdaq.  
 
DJTA 
Singkatan dari Dow Jones Transportation Average yaitu rata-rata harga tertimbang dari 20 saham transportasi yang 
diperdagangkan di US yang dimulai sejak 1884.  
 
DJUA 
Singkatan dari Dow Jones Utility Average yaitu rata-rata harga tertimbang dari 15 saham utility yang 
diperdagangkan di US dimulai sejak 1929.  
 
DKK 
Dalam mata uang asing singkatan dari Danish Krone.  
 
DM 
Singkatan dari Discount Margin yaitu mendapatkan pengembalian tambahan dari indeks dari sejumlah nilai 
mengambang dalam sekuritas.  
 
DNR 
Singkatan dari Do Not Reduce yairu jenis perdagangan yang biasa digunakan dalam membeli atau menjual. 
Menyatakan kepad abroker untuk tidak mengurangi harga limit buy-dan stop sell pada waktu rekaman dari 
keuntungan saham tunai.  
 
Doji 
Adalah nama pola dari Candlesticks yang menyediakan informasi juga ciri keistimewaan dari jumlah pola yang 
penting. Bentuk doji terjadi apabila terjadi waktu pembukaan dan penutupan harga saham di level yang sama.  
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Dollar – Cost Averaging 
Suatu teknik dalam pembelian sejumlah dollar tertentu dari suatu investasi yang khusus dengan jadwal yang teratur 
dengan tanpa memperhatikan nilai harga saham. Lebih banyak saham yang diperoleh disaat haraganya murah, dan 
lebih banyak saham yang dibeli ketika harganya naik.  
 
DOP 
Dalam mata uang singkatan dari Dominican Republic Peso  
 
DPO 
Singkatan dari Days Payable Outstanding yaitu yaitu nilai rata-rata periode pembayaran dari suatu perusahaan.  
 
DPP 
Singkatan dari Direct Participation Program adalah suatu bisnis venture yang di disain bagi investor untuk 
berpartisipasi secara langsung dari dana masuk dan keuntungan pajak dari suatu investasi.  
 
Dividend 
Adalah distribusi sebagian pendapatan perusahaan, yang diputuskan oleh dewan direktur, terhadap pemegang 
sahamnya.  
 
DRIP 
Singkatan dari Dividend reinvestment Plan yaitu suatu rencana yang ditawarkan ole perusahaan dengan 
membolehkan investor menanamkan modalnya kembali dana cash dividen dengan membeli tambahan saham atau 
bagian-bagian kecil dari hari pembayaran dividen.  
 
DSE 
Singkatan dari Dhaka Stock Exchange yaitu pasar saham di haka, Bangladesh.  
 
DTC 
Singkatan dari Depository Trust Company yaitu salah satu sekuritas terbesar di dunia, memegang lebih dari $ 10 
triliun surat jaminan. DTC bertindak sebagai clearinghouse untuk menyelesaikan perdagangan dalamkorporasi dan 
yang berkaitan dengan sekuritas.  
 
DTCC 
Singkatan dari Depository Trust & Clearing Corporation, didirikan tahun 1999. DTCC adalah perusahaan induk 
yang terdiri dari 5 clearing korporasi dan 1 depository.  
 
DTCT 
Adalah suatu pelayanan, digunakan oleh badan penanggung asuransi, yang menyediakan suatu metoda mengikuti 
lankah yang tepat dalm membeli dan menjual sekuritas yang baru diterbitkan.  
 
DTI 
Debt To Income Ratio yaitu ukuran keuangan pribadi yang membandingkan pembayaran utang perseorangan 
terhadap pendapatannya atau generasinya.  
 
DVP 
Singkatan dari Delivery Versus Payment yaitu suatu prosedur industry dalam sekuritas dimana pembayaran oleh 
pembeli kepada sekuritas menjadi haknya dalam waktu pengiriman. Sekuritas mengirim dam pembayarannya secara 
simultan.  
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Dark Cloud Cover 
Adalah pola candlestick, suatu pola dimana warna hitam dalam candlestick diikuti warna putih dalam chart 
candlestick. Ini mengindikasikan berarish trend.  
 
Day order 
Adalah suatu order buy atau sell dalam sekuritas yang secara otomatis berakhir masa berlakunya apabila tidak 
dieksekusi pada hari dimana dia telah tentukan waktunya.  
 
Day trader 
Adalah seorang trader saham dimana memegang posisi dalam waktu yang singkat dan banyak melakukan transaksi 
tiap hari.  
 
DE-merger 
Adalah suatu strategi dari suatu koorperat untuk menjual tambahan atau divisi dari suatu perusahaan.  
 
Dead Hand Provision 
Adalah suatu ketentuan dalam memepertahankan mekanisme atau semacam pil yang digunakan oleh suatu 
perusahaan gaar supaya bisa melindungi penggabungan atau pengambilalihan oleh perusahaan lain.  
 
Deadweight Loss 
Adalah biaya dalam suatu perkumpulan yang diciptakan oleh keadaan yang tak bermanfaat dipasar.  
 
Deal Flow 
Suatu nilai dimana proposal yang baru yang longgar terhadap penanggung asuransi dari suatu bank investasi.  
 
Dealer 
Suatu individu atau badan yang menginginkan membeli atu menjual sekuritas untuk laporan keuangannya atau 
seseorang yang membeli barang atau pelayanan untuk menjual kembali kepada komsumen.  
 
Dealer Market 
Suatu pasar dimana seorang dealer ditugaskan untuk sekuritas khusus. Seorang dealer menciptakan suatu pasar yang 
liquid dengan membeli dan menjual inventaris pribadi.  
 
Dealer Option 
Suatu option yang diciptakan melampaui batas komoditas fisisk, diluar peraturan dalam suatu aturan pertukaran.  
 
Death Benefit 
Adalah jumlah polis pada asuransi hidup atau pensiun yang dapat dibayar untuk ahli waris dimana tunjangan hidup 
sudah ketinggalan jaman.  
 
Debenture 
Adalah jenis alat utang yang tidak menjamin aset fisik atau jaminan.  
 
Debt Assigment 
Adalah proses transfer utang dari kreditor kepada pihak ketiga.  
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Debt Bomb 
Hal ini terjadi apabila suatu institusi keuangan yang besar, seprti multinasional bank, gagal dalam kewajibannya 
yang menyebabkan gangguan tidak hanya sistem keuangan pada institusi suatu negara, tapi juga sistem keuangan 
global secara keseluruhan.  
 
Debt Consolidation 
Suatu tindakan penggabungan beberapa pinjaman atau passiva kedalam satu pinjaman. 
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E 
 
E 
Sebuah simbol saham Nasdaq yang menerangkan bahwa saham tersebut telah lalai dalam memenuhi filingsnya 
dengan SEC.  
 
EAC 
Biaya tahunan atas kepemilikan sebuah aset dibagi dengan keseluruhan jangka pakai  
 
EAFE 
Sebuah akronim atas daerah geografis yang terdiri atas 3 wilayah berikut: Europe, Australasia, Far-East. Wilayah-
wilayah tersebut merepresentasikan wilayah-wilayah yang paling maju diluar North America.  
 
EAIR 
Effective Annual Interest Rate. Sebuah rate tahunan investasi atas suku bunga dimana compounding terjadi lebih 
sering dibandingkan sekali per tahun.  
 
EBIAT 
Earning Before Interest After Taxes. Sebuah indikator performa keuangan perusahaan.  
 
EBIDA 
Earnings Before Interst Depreciaton And Amortization. Sebuah pengukuran atas pendapatan-pendapatan sebuah 
perusahaan yang memasukkan expense atas bunga, depresiasi, dan amortisasi kemali kedalam angka net income, 
namun tidak mengikutsertakan pengeluaran pajak. Pengukuran ini tidak terlalu terkenal ataupun digunakan 
dibandingkan EBITDA.  
 
EBIT 
Earnings Before Interest and Tax. Sebuah indikator profitabilitas sebuah perusahaan, dihitung: revenue dikurangi 
dengan expenses, tidak termasuk tax dan interest. EBIT juga diartikan sebagai “earnings operasi”, “keuntungan 
operasi” dan “income operasi”.  
 
EBITD 
Earnings Before Interest, Tax, and Depreciation. Sebuah indikator performa keuangan perusahaan dihitung dengan 
cara: revenue – expenses (tidak termasuk tax, interest, dan depreciation).  
 
EBITDA 
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization. Sebuah indikator performa keuangan 
perusahaan, yang dihitung dengan cara: revenuw – expenses (tidak termasuk tax, interest, depreciation, dan 
amortization). EBITDA dapat dipergunakan untuk menganalisis dan membandingkan profitabilitas diantara 
perusahaan-perusahaan dan industri-industri karena EBITDA menghilangkan efek-efek keputusan-keputusan 
keuangan dan accounting. Namun, EBITDA merupakan pengukuran non-GAAP yang memperbolehkan sejumlah 
besar discretion atas apa yang diikutsertakan dan tidak disertakan dalam perhitungan. Hal ini juga berarti bahwa 
perusahaan-perusahaan seringkali mengubah item-item yang ada dalam perhitungan EBITDA mereka dari satu 
periode ke periode berikutnya.  
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EBITDAR 
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization, and Restructuring or Rent Costs. Sebuah indikator 
non-GAPP atas performa keuangan sebuah perusahaan dihitung dengan cara: revenue – expenses (tidak termasuk 
tax, interest, depreciation, amortization dan biaya-biaya restructuring atau rent. Tergantung perusahaan yang 
bersangkutan dan tujuan dari pengguna, indikator tersebut dapat ikut memasukkan restructuring cost ataupun rent 
cost, namun biasanya keduanya. Indikator EBITDAR meluas dari EBITDA dengan menambahkan item yang 
sebelumnya tidak diikutsertakan untuk memberikan indikasi yang lebih baik atau performa keuangan.  
 
EBITDAX 
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Depletion, Amortization, and Exploration Expenses. Sebuah 
indikator performa keuangan perusahaan, dihitung dengan cara: revenue – expenses (tidak termasuk tax, interest, 
depreciation, depletion, amortization, dan exploration)  
 
EBSA 
Employee Benefits Security Administration. Sebuah divisi Departemen Tenaga Kerja yang bertugas untuk 
menegakkan aturan-aturan manajer-manajer perencanaan, investasi aset-aset terencana, pelaporan informasi 
perencanaan, hak-hak benefit para pekerja.  
 
EBT 
Earnings Before Tax. Sebuah indikator performa keuangan perusahaan, dihitung dengan cara: revenue – expenses 
(tidak termasuk tax).  
 
PBT 
Profit Before Tax. Sebuah pengukuran profitabilitas yang melihat profit-profit peerusahaan sebelum perusahaan 
tersebut membayar corporate income tax. Pengukuran ini menngurangi semua expenses dari revenue termasuk 
interest expenses dan operating expenses, namun mengikutsertakan pembayaran tax. Juga diartikan sebagai 
“earnings before tax”.  
 
ECB 
European Central Bank. Bank sentral yang bertanggung jawab terhadap sistem moneter European Union (EU) dan 
mata uang euro. Bank ini dibentuk di jerman pada bulan Juni 1998 dan bekerja dengan bank-bank nasional lainnya, 
yaitu bank-bank dari anggota-anggota EU untuk memformulasikan kebijakan moneter yang membantu menjaga 
stabilitas harga dalam European Union.  
 
ECI 
Employment Cost Index. Laporan kwartalan dari Departemen Tenaga Kerja AS yang mengukur pertumbuhan 
kompensasi tenaga kerja (wages dan benefits). Indeks tersebut didasarkan atas sebuah survei employer payrolls 
dalam bulan terakhir setiap kwartal. ECI mencatat pergerakan cost of labour, termasuk wages, fringe benefits dan 
bonus-bonus bagi para pekerja disetiap tingkatan sebuah perusahaan.  
 
ECN 
Electronic Communication Network. Sebuah sistem elektronik yang mencoba untuk menghilangkan peranan pihak 
ketiga dalam mengeksekusi order-order yang masuk dari pencetus pasar perdagangan atau sebuah pencetus pasar 
over-the-counter, dan mengizinkan order-order seperti itu untuk dieksekusi secara penuh atau sebagian.  
 
Eurocommercial Paper 
Sebuah pinjaman jangka panjang nonsecured yang dikeluarkan oleh sebuah bank atau perusahaan dalam pasar uang 
internasional, denominasi dalam sebuah mata uang yang berbeda dari mata uang domestik perusahaan tersebut.  
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ECS 
Dalam mata uang, ECS merupakan singkatan dari Ecuador Sucre.  
 
EDGAR 
Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval. Sistem pengarsipan elektronik yang diciptakan oleh Securities 
and Exchange Commission dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas bagi pengarsipan-
pengarsipan dalam perusahaan. Sistem ini digunakan oleh semua perusahaan perdagangan publik ketika 
mengirimkan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada SEC. Dokumen-dokumen perusahaan sangatlah time 
sensitif, dan penciptaan EDGAR telah secara besar mengurangi waktu yang diperlukan untuk mempublikasikan 
dokumen-dokumen perusahaan.  
 
EAC 
Biaya tahunan atas kepemilikan sebuah aset dibagi dengan keseluruhan jangka pakai  
 
EAFE 
Sebuah akronim atas daerah geografis yang terdiri atas 3 wilayah berikut: Europe, Australasia, Far-East. Wilayah-
wilayah tersebut merepresentasikan wilayah-wilayah yang paling maju diluar North America.  
 
EAIR 
Sebuah rate tahunan investasi atas suku bunga dimana compounding terjadi lebih sering dibandingkan sekali per 
tahun.  
 
EAC 
Biaya tahunan atas kepemilikan sebuah aset dibagi dengan keseluruhan jangka pakai  
 
EAFE 
Sebuah akronim atas daerah geografis yang terdiri atas 3 wilayah berikut: Europe, Australasia, Far-East. Wilayah-
wilayah tersebut merepresentasikan wilayah-wilayah yang paling maju diluar North America.  
 
EGP 
Dalam mata uang, EGP merupakan singkatan dari Egyptian Pound  
 
EGM 
Extraordinary General Meeting. Sebuah pertemuan diluar pertemuan umum tahunan antara para pemegang saham 
perusahaan, eksekutif dan anggota-anggota lainnya. EGM biasanya diadakan secara dadakan dan berupaya untuk 
menyelesaikan masalah yang sangat darurat.  
 
EGTRRA 
Economic Growth And Tax Relief Reconciliation Act of 2001. Sebuah undang-undang pajak AS, efektif per tahun-
tahun pajak setelah tahun 2002, yang membuat beberapa perubahan yang paling penting terhadap retirement plans, 
termasuk juga kontribusi-kontribusi dan deductibility limits untuk IRA dan employer-sponsored plans, dan 
memperluas aturan-aturan portabel untuk retirement plans secara umum. EGTRRA juga meningkatkan 
ketidaktermasukan estate tax dan jumlah-jumlah peningkatan transfer-tax exemption.  
 
EIC 
Earned Income Credit. Sebuah kredit tax bagi para pekerja berpenghasilan rendah. Bahkan para pekerja yang 
pendapatannya terlalu kecil untuk membayar pajak dapat memperoleh EIC.  
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EITF 
Emerging Issues Task Force. Sebuah organisasi yang dibentuk tahun 2984 oleh Financial Accounting Standards 
Board (FASB) untuk memberikan bantuan pelaporan keuangan tepat waktu. EITF mengadakan pertemuan-
pertemuan umum dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memecahkan isu-isu accounting yang terjadi dalam 
dunia keuangan.  
 
EEK 
Dalam mata yang, EEK merupakan singkatan dari Estpnian Kroon  
 
ELF-X 
Equity Linked Foreign Exchange Option. Sebuah opsi put atau call yang melindungi seorang investor dari resiko-
resiko foreign exchange yang berhubungan dengan sebuah penjualan di masa depan atau pembelian portfolio 
foreign-equity yang spesifik.  
 
ELN 
Equity Linked Note. Sebuah instrumen dimana pengembalian ditentukan oleh performa single equity security, 
sebuah keranjang yang terdiri atas equity securities, atau indeks equity.  
 
EMA 
Exponential Moving Average. Sebuah tipe moving average yang mirip dengan simple moving average, kecuali 
bahwa EMA memiliki bobot yang lebih berat terhadap data terakhir. Juga dikenal sebagai “exponentially weighted 
moving average”.  
 
EMC 
Equity Market Capitalization. Sebuah pengukuran atas harga total pasar sebuah pasar equity. Pengukuran ini 
dihitung dengan memasukkan market capitalization seluruh perusahaan yang ada dalam pasar equity dan 
menambahkan mereka bersama-sama untuk mencapai capitalization bagi pasar secara keseluruhan.  
 
EMEA 
Europe, Middle East and Africa. Klasifikasi wilayah bagi sebuah divisi perusahaan internasional yang beroperasi di 
Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Divisi tersebut yang beroperasi dalam EMEA akan sering dikelola oleh seorang 
eksekutif terpisah dan berfokus terhadap merek internasional menuju kebutuhan-kebutuhan wilayah EMEA.  
 
EMH 
Efficient Market Hypothesis. Sebuah teori investasi yang menyatakan bahwa sangatlah mustahil untuk “mengalahkan 
pasar” karena efisiensi pasar saham menyebabkan harga-harga saham yang ada untuk selalu terkorporasi dan 
menggambarkan keseluruhan informasi yang relevan. Menurut EMH, hal ini berarti bahwa saham-saham selalu 
didagangkan pada harga fair dalam perdagangan saham, dan oleh karena itu sangat mustahil bagi para investor untuk 
membeli saham-saham undervalued atau menjual saham-saham yang harganya inflated. Oleh karena itu, EMH 
berpendapat bahwa seharusnya mustahil untuk mengalahkan pasar secara keseluruhan melalui seleksi saham ahli 
atau melakukan timing pasar, dan bahwa satu-satunya jalan seorang investor dapat memberoleh return yang lebih 
besar adalah dengan membeli investasi-investasi yang lebih beresiko.  
 
EMS 
European Monetary System. Perjanjian tahun 1979 antara beberapa negara Eropa untuk menghubungkan mata 
uang mereka dalam sebuah usaha menstabilkan exchange rate. Sistem ini dicapai oleh European Monetary Union 
(EMU), sebuah institusi dari European Union (EU), yang menciptakan sebuah mata uang yang umum, yang disebut 
euro.  
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EMTN 
Euro Medium Term Note. Sebuah note jangka menengah yang dleksibel dan diperdagangkan diluar Kanada dan AS.  
 
EONIA 
Euro Overnight Index Average. Rata-rata terimbang atas overnight Euro Interbank Offer Rates untuk pinjaman-
pinjaman antar bank.  
 
EPS 
Earnings Per Share. Bagian dari keuntungan sebuah perusahaan yang dialokasikan kedalam setiap outstanding share 
saham umum. EPS berfungsi sebagai sebuah indikator profitabilitas sebuah perusahaan.  
 
ERISA 
Employee Retirement Income Security Act. Employee Retirement Income Security Act tahun 1974 (ERISA) 
melindungi aset-aset pensiunan orang Amerika, dengan mengimplementasikan aturan-aturan bahwa rencana-
rencana yang memenuhi kwalifikasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa rencana-rencana tersebut tidak 
menyalahkan aset-aset perencanaan.  
 
ERP 
Enterprise Resource Planning. Sebuah proses dimana sebuah perusahaan (sering kali sebuah manufaktur ) 
mengelola dan mengintegrasikan bagian-bagian penting dari bisnisnya. Sebuah sistem informasi pengelolaan ERP 
mengintegrasikan area-area seperti perencanaan, pembelian, persediaan, penjualan, pemasaran, keuangan, sumber 
daya manusia, etc.  
 
ESF 
Exchange Stabilization Fund. Uang yang tersedia bagi US Treasury Department yang digunakan utamanya untuk 
berpartisipasi dalam pasar foreign exchange dalam sebuah usaha untuk menjaga stabilitas mata uang. ESF memiliki 
dollar AS, mata uang-mata uang asing, dan special drawing rights.  
 
ESO 
Employee Stock Option. Sebuah opsi saham yang diberikan kepada pekerja-pekerja spesifik sebuah perusahaan. 
ESO memiliki hak, namun bukan kewajiban, untuk membeli sejumlah saham-saham dalam perusahaan pada harga 
yang sudah ditentukan sebelumnya. Employee Stock Option sedikit berbeda dari opsi regular yang biasa 
diperdagangkan karena ESO biasanya tidak diperdagangkan dalam perdagangan, dan tidak memiliki komponen put. 
Lebih jauh lagi, para pekerja biasanya harus menunggu sejumlah waktu sebelum diizinkan untuk melakukan opsi 
tersebut.  
 
ESOP 
Employee Stock Ownership Plan. Sebuah rencana employee benefit yang lolos kwalifikasi yang didesign untuk 
diinvestasikan utamanya dalam saham atas majikan yang memberikan sponsor. ESOP “berkwalitas” dalam artian 
bahwa perusahaan pemberi sponsor ESP, pemegang saham yang menjual dan partisipan-partisipan menerima 
benefit-benefit pajak yang berbeda. ESOP seringkali digunakan sebagai sebuah strategi keuangan perusahaan dan 
juga digunakan untuk menetapkan ketertarikan para pekerja perusahaan dengan mereka yang memegang saham 
perusahaan.  
 
ESOT 
Employee Share Ownership Trust. Sebuah program yang memfasilitasi akusisi dan distribusi saham-saham sebuah 
perusahaan kepada para pegawainya.  
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ESP 
Dalam mata uang, merupakan singkatan dari Spanish Peseta.  
 
ESPP 
Employee Stock Purchase Plan. Program yang dijalankan oleh sebuah perusahaan dimana pegawai-pegawainya yang 
berpartisipasi dapat membeli saham-saham perusahaan pada harga diskon. Para pegawai mengkontribusikan rencana 
tersebut melalui pengurangan payroll, yang terbentuk diantara tanggal-tanggal penawaran dan tanggal pembelian. 
Pada tanggal pembelian, perusahaan menggunakan dana-dana yang terakumulasi untuk membeli saham-saham di 
dalam perusahaan mewakili pegawai-pegawai yang berpartisipasi. Jumlah diskon tergantung atas rencana spesifik 
namun dapat menjadi sebesar 15 persen lebih rendah dibandingkan harga pasar.  
 
ETB 
Dalam mata uang, merupakan singkatan dari Ethiopian Birr.  
 
ETF 
Exchange Traded Fund. Sebuah sekuritas yang mencatatkan sebuah indeks, sebuah komoditas, ataupun sebuah 
kumpulan aset seperi sebuah indeks dana, namun diperdagangkan layaknya seperti sebuah saham dalam 
perdagangan, oleh karena itu hal tersebut mengalami perubahan-perubahan harga sepanjang hari disaat ETF 
diperjual belikan.  
 
EUR 
Dalam mata uang, merupakan singkatan dari euro.  
 
EUREX 
Pasar futures dan options terbesar di dunia, utamanya menangani turunan yang berbasiskan Eropa. Produk-produk 
yang diperdagangkan dalam pertukaran ini berkisar dari Instrumen-instrumen hutang German dan Swiss hingga 
saham-saham Eropa dan indeks-indeks STOXX.  
 
EURIBOR 
Euro Interbank Offer Rate. Suku bunga dimana bank-bank panel meminjam dana dari bank-bank panel lainnya, 
dalam ukuran pasar, dalam pasar interbank  
 
EV 
Enterprise Value. Sebuah pengukuran nilai perusahaan, seringkali dipergunakan sebagai suatu alternatif kapitalisasi 
langsung pasar. EV dihitung: market cap ditambah debt, minotiry interest, dan preffered shares, dikurangi total 
cash dan cash equivalents.  
 
Enterprise Multiple 
Sebuah rasio yang digunakan untuk menentukan nilai sebuah perusahaan. Enterprise Multiple melihat sebuah 
perusahaan seperi yang dilakukan oleh pembeli potensial, karena Enterprise Multiple memasukkan hutang dalam 
perhitungannya – yaitu sebuah item dimana pengali lainnya seperti P/E ratio tidak mengikutsertakan.  
 
Economic Profit (or Loss) 
Perbedaan antara revenue yang diterima dari penjualan sebuah output dan opportunity cost dari input yang 
dipergunakan. Hal ini dapat dipergunakan sebagai sebuah nama lain dari “economic value added” (EVA).  
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EVA 
Economic Value Added. Sebuah ukuran atas performa keuangan perusahaan yang didasarkan atas residual wealth 
yang dihitung dengan mengurangi cost of capital dari operating profitnya (disesuaikan untuk tax dalam basis cash). 
(juga disebut sebagai “economic profit”).  
 
EXW 
Ex Works. Sebuah istilah perdagangan yang mensyaratkan sang penjual untuk mengantar barang-barang pada 
tempat bisnis sang penjual tersebut. Biaya-biaya transportasi lainnya dan resiko-resiko dilimpahkan kepada pembeli.  
 
E-mini (Stock Index Futures) 
Futures Contract yang diperdagangkan secara elektronik di Chicago Mercantile Exchange yang merepresentasikan 
sebuah porsi kontrak-kontrak futures normal. Kontrak-kontrak E-mini tersedia dalam berbagai jenis indeks yang 
beragam seperti contohnya Nasdaq 100, S&P 500, S&P MidCap 400, dan Russell 2000.  
 
Early Exercise 
Ketika sebuah opsi atau sekuritas lainnya dieksekusi sebelum jangka temponya.  
 
Early Withdrawal 
Penghilangan dana-danan dari sebuah investasi berjangka tetap sebelum maturity datenya, atau penghilangan dana-
dana dari sebuah account investasi pajak tertunda, atau account penyimpanan pensiunan (seperti contohnya IRA) 
sebelum waktu yang ditentukan.  
 
Earned Income 
Income yang diambil dari partisipasi aktif dalam sebuah perdagangan atau bisnis, termasuk wages, salary, tips, 
commissions, dan bonus-bonus. Merupakan lawan dari uneraned income.  
 
EIC 
Earned Income Credit. Sebuah kredit pajak bagi pekerja berpenghasilan rendah. Bahkan para pekerja yang 
incomenya terlalu kecil untuk dapat membayar pajak dapat memperoleh EIC.  
 
Earning Assets 
Asset income-earning apa saja yang dimiliki oleh sebuah perusahaan.  
 
Earnings 
Net income sebuah perusahaan dalam periode yang spesifik. Net income biasanya berarti after-tax income.  
 
Earnings Estimate 
Perkiraan seorang analis atas masa depan sebuah perusahaan per kwartalan atau annual earnings.  
 
Earnings Multiplier 
Perkiraan Price earning ratio yang disesuaikan berdasarkan tingkat suku bunga saat ini.  
 
Earnings Season 
Bulan-bulan dimana sebuah mayoritas pendapatan perusahaan kwartalan dirilis kepada publik.  
 
Earnings Surprise 
Ketika pendapatan-pendapatan dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan tahunan atau kwartalan berada di 
atas atau dibawah estimasi pendapatan yang dibuat oleh para analis.  
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Earnings Yied 
Earnings per saham untuk 12 bulan terakhir dibagi dengan harga pasar per saham.  
 
Earnout 
Ketentuan yang ditetapkan yang menyatakan bahwa penjual sebuah bisnis akan memperoleh tambahan kompensasi 
di masa depan berdasarkan kemampuan bisnis untuk mencapai tujual keuangan masa depannya.  
 
Ease of Movement 
Sebuah indikator momentum teknis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara rate perubahan harga 
asset dan volumenya. Indikator ini mencoba untuk mengidentifikasikan jumlah volume yang diperlukan untuk 
menggerakkan harga-harga. Biasanya sebuah nilai yang lebih besar dari nol merupakan sebuah indikasi bahwa saham 
tersebut sedang diakumulasikan (dibeli) dan nilai-nilai negatif dipergunakan untuk menunjukkan tekanan penjualan 
yang meningkat. Sebuah nilai positif yang tinggi akan muncul ketika harga-harga bergerak naik dalam volume 
rendah. Angka-angka negatif yang kuat mengindikasikan bahwa harga bergerak ke bawah dalam volume rendah.  
 
Easy-To-Borrow List 
Sebuah daftar sekuritas yang dipercaya akan tersedia untuk peminjaman dalam transak-transaksi penjualan pendek 
karena delivery nya tidak dijamin. Ketersediannya biasanya dikarenakan sifat dasar mereka yang dapat diakses dan 
atau sejumlah besar angka saham outstanding.  
 
Eat Well, Sleep Well 
Sebuah pribahasa yang bermaksud atas pertukaran resiko/pengembalian, mari kita katakan jenis sekuritas yang 
dipilih oleh seorang investor tergantung dari keinginannya dia untuk makan enak dan tidur enak.  
 
Eat Your Own Dog Food 
Sebuah ekpresi yang menggambarkan aksi sebuah perusahaan yang menggunakan produk-produk nya sendiri untuk 
operasi-operasi hari ke hari nya.  
 
Eating Someone’s Lunc 
Kompetisi yang agresif yang hasilnya adalah satu perusahaan mengambil porsi-porsi pangsa pasar perusahaan 
lainnya.  
 
Eating Stock 
Membeli saham bukan karena rasa ingin namun karena terpaksa untuk membeli.  
 
Echo Bubble 
Sebuah rally setelah adanya bubble yang menjadi bubble lebih kecil lainnya.  
 
Ecletic Paradigm 
Sebuah teori yang menyediakan framework three tiered bagi sebuah perusahaan untuk diikuti ketika menentukan 
keuntungannya dalam mengejar investasi luar negeri langsung.  
 
Econometrics 
Penggunaan aplikasi teori statistika hingga ekonomi untuk tujuan memperkirakan masa depan.  
 
Economic Exposure 
Pengaruh terhadap exchange rate yang berfluktuasi terhadap earnings perusahaan, cash flow, dan investasi asing.  
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Economic Growth 
Sebuah peningkatan dalam kapasitas sebuah ekonomi untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa, dibandingkan 
dari satu periode waktu sebelumnya ataupun lainnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dalam artian nominal, 
yang termasuk inflasi, atau dalam istilah benarnya, yang diatur untuk inflasi. Untuk membandingkan pertumbuhan 
ekonomi sebuah negara, GDP atau GNP per kapita sebaiknya dipergunakan karena hal tersebut menghitung 
perbedaan populasi diantara negara-negara berbeda tersebut.  
 
Economic Growth Rate 
Sebuah ukuran atas perkembangan ekonomi dari satu periode ke periode lainnya dalam persentase. Ukurang ini 
tidak disesuaikan dengan inflasi, dikeluarkan dalam nominal. Dalam prakteknya, hal tersebut merupakan ukuran 
atas perubahan rate yang dialami GDP dari satu tahun ke tahun lainnya. GNP dapat juga dipergunakan jika ekonomi 
sebuah negara sangat bergantung atas pendapatan-pendapatan asing.  
 
Economies of Scale 
Meningkatnya efisiensi produksi dimana jumlah barang yang diproduksi naik. Biasanya, sebuah perusahaan yang 
mencapai economies of scale menurunkan average cost per unitnya melalui peningkatan produksi karena fixed cost 
dibagi atas meningkatnya jumlah barang. Terdapat dua jenis tipe economies of scale: External economies – cost per 
unit bergantung kepada besarnya industri, bukan perusahaan Internal economies – cost per unit tergantung atas 
ukuran perusahaan.  
 
Economies of Scope 
Teori ekonomi yang menyatakan bahwa rata-rata total cost produksi berkurang sebagai akibat naiknya jumlah 
barang-barang berbeda yang diproduksi.  
 
Edge Act Corporation 
Perusahaan charteran pemerintah AS yang hanya diizinkan untuk berurusan dalam perbankan internasional atau 
transaksi-transaksi keuangan lainnya yang berhubungan dengan bisnis internasional.  
 
Education IRA 
Sebuah rencana saving untuk pendidikan yang lebih tinggi. Orang-orang tuan dan wali-wali diperbolehkan untuk 
melakukan kontribusi nondeductible atas education IRA untuk seorang anak berusia dibawah 18 tahun.  
 
Effective Date 
Tanggal, yang dideklarasikan oleh Securities & Exchange Commission (SEC), dimana saham-saham dapat dimulai 
diperdagangkan. Hal ini biasanya maksudnya adalah tanggal dimana saham-saham menjadi tersedia untuk penjualan 
dalam sebuah initial public offering.  
 
Effective Duration 
Kalkulasi sebuah durasi untuk obligasi-obligasi dengan opsi-opsi yang melekat. Effective duration berarti bahwa 
cash flow yang diharapkan akan berfluktuasi sementara suku bunga berubah.  
 
Effective Tax Rate 
Sebuah tingkat dimana pembayar pajak akan dibebani pajak jika pemberian pajak dilakukan pada rate yang konstan, 
daripada secara progresif. Dihitung dengan cara: total tax yang dibayarkan dibagi dengan income kena pajak.  
 
Effective Yield 
Yield dari obligasi, dengan asumsi bahwa Anda me investasikan ulang coupon (interest payments) begitu Anda telah 
menerima pembayaran.  
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Efficiency Ration 
Sebuah rasio yang digunakan untuk menghitung efisiensi sebuah bank. Tidak semua bank menghitung efficiency 
ratio dengan cara yang sama. Kami telah melihat ratio tersebut dihitung dengan cara-cara sebagai berikut: 1. Non-
interest expense dibagi dengan total revenue dikurangi interest expense. 2. Non interest expense dibagi dengan net 
interest income sebelum ketentuan bagi loan losses. 3. Non interest expense dibagi kedalam revenue 4. Operating 
expenses dibagi dengan fee income ditambah tax equivalent net interest income. Untuk semua versi ratio, sebuah 
kenaikan berarti perusahaan kehilangan persentase yang besar atas income to expensesnya. Jika menurun, hal 
tersebut merupakan sesuatu yang baik bagi bank dan pemegang sahamnya.  
 
Efficient Frontier 
Sebuah garis yang tercipta dari grafik risk-reward, terdiri dari portfolio-portfolio yang optimal.  
 
Elasticity 
Sebuah ukuran sensitivitas satu variable dengan variabel lainnya. Lebih jelas lagi, yaitu sebuah derajat dimana 
konsumen bereaksi terhadap perubahan harga.  
 
Election Period 
Periode waktu dimana seorang investor yang memiliki obligasi extendable atau retractable harus memberitahu 
issuer apakah sang investor akan mengeksekusi opsi nya.  
 
Elder-Ray Index 
Sebuah indikator teknis yang dikembangkan oleh Alexander Elder yang mengukur jumlah tekanan beli dan jual di 
pasar. Indikator ini terdiri atas dua indikator yang terpisah yang dikenal sebagai “bull power” dan “bear power”. 
Angka-angka ini mengizinkan para trader untuk menentukan posisi harga relatif terhadap exponential moving 
average tertentu (EMA). Bull Power = Daily High – n-period EMA Bear Power = Daily Low – n-period EMA  
 
Elective-Deferral Contribution 
Sebuah pengaturan kontribusi atas rencana pensiunan yang disponsori oleh employer dimana partisipan dapat 
memilih untuk tidak memasukkan bagian kompensati pre tax sebagai kontribusi terhadap rencana tersebut. Juga 
dikenal sebagai “salary-deferral” atau “salary-reduction contributions”  
 
eCommerce 
Electronic Commerce. Ketika seseorang atau bisnis menggunakan internet sebagai bagian dari model bisnisnya.  
 
e-File 
Electronic Filin. Sebuah proses pengiriman formulir pajak melalui Internet, menggunakan komputer-komputer dan 
software persiapan pajak.  
 
Elephants 
Kata slang untuk institusi-institusi besar yang melakukan perdagangan dalam volume yang sangat besar.  
 
Elevator Pitch 
Sebuah istilah slang yang bermaksud 20-60 detik waktu yang dimiliki oleh pengusaha untuk membuat rasa 
ketertarikan atas sebuah venture capitalist (VC) ide bisnisnya.  
 
Eligible Rollover Distribution 
Sebuah distribusi dari IRA, qualified plan, 403(b) plan atau 457 plan yang telah memenuhi syarat untuk digulingkan 
ke eligible retirement plan lainnya.  
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Elimination Period 
Panjangnya waktu disaat sebuah cidera atau penyakit mulai dan menerima keuntungan pembayaran dari pihak 
asuransi. Juga dikenal sebagai periode “waiting” atau “qualifying”, pemegang kebijakan harus berada dalam jangka 
pembayaran untuk dapat menerima layanan tersebut.  
 
Elliot Wave Theory 
Teori yang diambil dari nama Ralph nelson Elliott, orang yang menyimpulkan bahwa pergerakan pasar saham dapat 
diprediksikan dengan mengamati dan mengidentifikasikan pola gelombang-gelombang.  
 
Elves 
Sebuah istilah slang bagi para tamu yang muncul dalam acara televisi PBS “Wall Street Week”.  
 
Embedded Option 
Sebuah opsi yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas instrumen lainnya. Bandingkan ini dengan opsi normal, 
yang diperdagangkan terpisah dari keamanan yang mendasari.  
 
Embedded Value 
Sebuah ukuran penilaian umum yang digunakan diluar Amerika Utara khususnya dalam industri asuransi. 
Dikalkulasikan dengan menambahkan net asset value yang disesuaikan dan present value of future profits sebuah 
perusahaan.  
 
Emergency Banking Act of 1933 
Sebuah undang-undang yang disahkan ketika pemerintah presiden AS terdahulu Franklin D. Roosevelt sebagai 
reaksi terhadap kondisi keuangan yang memburuk atas Great Depression. Pengukuran tersebut, yang melakukan 
keharusan penutupan selama 4 hari atas bank-bank AS untuk pemeriksaan sebelum mereka dapat dibuka kembali, 
hal tersebut mengembalikan kepercayaan investor dalam sistem perbankan dan juga stabilitas.  
 
Emerging Industry 
Sebuah industri, biasanya dibentuk oleh sebuah produk atau ide baru, yang berada dalam tahapan awal 
pengembangan.  
 
Emerging Market Economy 
Negara-negara yang mulai berpartisipasi secara global dengan mengimplementasikan program-program reformasi 
dan sedang menjalani pengembangan ekonomi.  
 
Emerging Market Fund 
Sebuah dana mutual yang menginvestasikan sejumlah besar aset-asetnya dalam pasar-pasar keuangan negara 
berkembang, biasanya sebuah pasar yang kecil dengan sejarah operasi yang singkat.  
 
Empire Building 
Suatu kegiatan untuk mencoba meningkatkan ukuran dan jangkauan kekuatan dan pengaruh individual atau 
organisasi. Dalam dunia korporat, hal ini dilihat ketika para manajer dan eksekutif lebih khawatir dengan 
memperluas unit bisnis mereka, level staffing mereka dan nilai dollar atas aset-aset dibawah kendali mereka 
dibandingkan dengan mengembangkan dan mengimplementasikan cara-cara untuk menguntungkan para pemegang 
saham.  
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Employee Contribution Plan 
Sebuah rencana pensiunan yang disponsori oleh perusahaan dimana para pegawai melakukan simpanan (kontribusi) 
kedalam sebuah account. Kontribusi dikurangi dari penghasilan pegawai, dan beberapa perusahaan menyamakan 
pembayaran tersebut.  
 
Encumbered Securities 
Sekuritas-sekuritas yang dimmiliki oleh seseorang, namun menjadi subyek klaim legal oleh orang lainnya. Ketika 
seseorang meminjam dari orang lain, klaim legal atas sekuritas-sekuritas yang dimiliki oleh peminjam dapat diambil 
sebagai sebuah jaminan oleh yang meminjamkan jika seandainya peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya. 
Pemilik sekuritas tersebut masih memiliki kepemilikan atas sekuritas tersebut, orang yang memiliki klaim legal atas 
sekuritas tersebut harus diberikan kesempatan pertama untuk dibayarkan kembali. Dalam beberapa kasus, 
encumbered securities tidak dapat dijual sampai hutang-hutang yang belum terbayarkan yang menjadi milik pemilik 
sekuritas tersebut dibayarkan kepada peminjam yang memiliki klaim terhadap sekuritas-sekuritas tersebut.  
 
Encumbrance 
Sebuah klaim terhadap sebuah properti oleh pihak lain. Encumbrence biasanya memberikan dampak atas 
trasnferability properti tersebut.  
 
Ending Inventory 
Sebuah book value atas barang-barang, input-input, atau material-material yang tersedia untuk digunakan atau 
dijual pada akhir periode akuntansi inventory.  
 
Endorsement 
1. Sebuah istilah legal yang maksudnya adalah penandatanganan atas sebuah dokumen yang memperbolehkan 
terjadinya legal transfer atas sebuah negotiable dari satu pihak ke pihak lain. 2. Sebuah tambahan terhadap sebuah 
dokumen yang menggantikan atau menambahkan dokumen tersebut. Biasanya, merupakan ketentuan tambahan 
bagi kebijakan asuransi. Juga disebut sebagai “rider”.  
 
Endowment 
Aset-aset, dana-dana, atau properti yang disumbangkan kepada sebuah institusi, individual, atau kelompok sebagai 
sebuah sumber income.  
 
Enduring Purpose 
Mirip dengan mission statement perusahaan, enduring purpose merupakan sebuah kombinasi atas tujuan-tujuan 
perusahaan, sikap, dan kepercayaan-kepercayaan.  
 
Enron 
Sebuah perusahaan perdagangan energi dan utilitas yang merupakan salah satu sumber penipuan akuntansi terbesar 
dalam sejarah. Para eksekutif Enron melakukan praktek-praktek akuntansi yang secara salah memperbesar revenue 
perusahaan, yang mana, dengan besarnya skandal tersebut, membuat perusahaan tersebut menjadi perusahaan 
terbesar ketujuh di AS. Begitu penipuan tadi diketahui, perusahaan tersebut secara cepat terbongkar dan 
mengajukan kebangkrutan berdasarkan Chapter 11 bankcruprtcy pada 2 Desember 2001.  
 
 
Enronomics 
Teknik penipuan akuntansi yang melibatkan sebuah perusahaan induk membuat transaksi-transaksi paper-only 
buatan dengan subsider-subsider nya untuk menyembunyikan kerugian-kerugian yang dialami oleh perusahaan 
induk melalui aktivitas bisnisnya. Dengan memindahkan kerugian-kerugian kepada entitas diluar buku atau subsider 
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yang dimiliki keseluruhan, perusahaan energi yang sekarang sudah bangkrut Enron, menciptakan salah satu skandal 
akuntasi terbesar dan penipuan sekuritas dalam sejarah.  
 
Enterprise-Value-To-Sales 
Sebuah ukuran pengukuran yang membandingkan nilai enterprise sebuah perusahaan (dihitung: market 
capitalization plus hutang dan preferred shares dikurangi kas can cash equivalents) terhadap penjualan perusahaan. 
EV/sales memberikan investor sebuah ide seberapa besar biaya yang diperlukan untuk membeli penjualan 
perusahaan. Ukuran ini merupakan sebuah perluasan atas penilaian price-to-sales, yang menggunakan market 
capitalization ketimbang nilai enterprise. EV/sales dilihat lebih akurat karena market capitalization tidak 
memasukkan sebagaimana juga dengan nilai enterprise, jumlah dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan, yang 
perlu dibayarkan kembali pada suatu saat tertentu. Biasanya EV/sales yang lebih rendah semakin atraktif dan 
undervalue nya sebuah perusahaan.  
 
Entreport 
Sebuah pelabuhan laut atau gudang gimana barang-barang disimpan sampai mereka dapat dikirim. Barang-barang 
tidak masuk dalam bea impor atau ekspor pada saat pengiriman dari pelabuhan atau gudang.  
 
Envelope 
Sebuah pita perdagangan yang terdiri atas dua moving average, salah satunya bergeser keatas dan satunya bergeser 
kebawah.  
 
Equalization Reserve 
Sebuah cadangan jangka panjang yang disimpan oleh perusahaan asuransi untuk tujuan pencegahan habisnya cash-
flow jika terjadi musibah yang tidak diduga.  
 
Equalizing Dividend 
Sebuah dividen tambahan yang dibayarkan kepada stockholder yang memenuhi syarat ketika divided income 
mereka dikurangi sebagai akibat adanya perubahan dewan direksi yang mengubah jadwal pembayaran dividen.  
 
Equilibrium 
Suatu keadaan dimana penawaran dan permintaan pasar seimbang dan sebagai hasilnya harga-harga menjadi stabil.  
 
Equipment Trust Certificate 
Sebuah instrumen hutang yang memperbolehkan sebuah perusahaan untuk mengambil kepemilikan sebuah aset dan 
membayar aset tersebut seiring berjalannya waktu. Pengeluatan hutang dijamin oleh aset-aset fisik dan peralatan , 
dimana kepemilikan peralatan dipegang oleh pemegang hutang. Ketika hutang tersebut dibayarkan, peralatan 
tersebut sepenuhnya menjadi milik pemberi pinjaman, dimana kepemilikan dipindahkan ke perusahaan.  
 
Equity 
1. Saham atau sekuritas lainnya yang merepresentasikan bunga atas kepemilikan 2. Dalam balance sheet, jumlah 
dana yang dikontribusikan oleh para pemilik (pemegang saham) ditambah dengan retained earnings (atau losses). 
Juga disebut sebagai “shareholder’s equity). 3. Dalam konteks perdagangan margin, nilai dari sekuritas dalam 
sebuah margin account dikurangi apa yang telah dipinjam dari broker. 4. Dalam konteks real estate, perbedaan 
antara nilai pasar saat ini atas properti dan jumlah yang masih harus dibayarkan oleh pemilik hipotik. Oleh karena 
itu, hal tersebut merupakan jumlah, jika masih ada, yang akan diterima oleh pemilik setelah menjual sebuah 
properti dan melunasi hipotik.  
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Equity Accounting 
Sebuah metode akuntansi dimana sebuah perusahaan akan mendokumentasikan sebagian keuntungan yang tidak 
terdistribusikan untuk sebuah perusahaan afiliasi dimana mereka memiliki sebuah posisi.  
 
Equity Financing 
Sebuah usaha mengumpulkan uang untuk aktivitas-aktivitas perusahaan dengan menjual saham biasa dan preferen 
kepada individu ataupun investor institusional. Sebagai pengembaliannya, para pemegang saham memegang 
kepemilikan atas perusahaan.  
 
Equity Fund 
Sebuah dana mutual yang berinvestasi kedalam kelompok saham-saham yang luas, yang terdiversifikasi secara baik.  
 
Equity Income 
Income yang diperoleh melalui sebuah investasi dalam equity. 2. Sebuah tipe dana mutual dimana porfolio 
diinvetasikan dalam perusahaan-perusahaan yang telah ditentukan akan menjadi berkwalitas tinggi dan memiliki 
sebuah sejarah yang kuat atas pertumbuhan dividen.  
 
Equity Market 
Pasar dimana saham-saham dikeluarkan dan diperdagangkan, baik itu melalui exchanges atau pasar-pasar over-the-
counter, Juga dikenal sebagai stock market, merupakan salah satu area vital dalam pasar ekonomi karena hal 
tersebut memberikan perusahaan akses terhadap capital dan ivnestor sebuah bagian kepemilikan dalam sebuah 
perusahaan dengan potensi untuk merealisasikan gain-gain berdasarkan performa masa depannya.  
 
Equity Market Neutrak 
Strategi dana hedge yang berupaya mengeksploitasi perbedaan-perbedaan dalam harga-harga saham dengan menjadi 
saham jangka panjang dan rendah dalam sektor yang sama, industri, market capitalization, country, dsbnya. Strategi 
ini menciptakan sebuah hedge terhadap faktor-faktor pasar.  
 
Equity Multiplier 
Sebuah ukuran leverage keuangan, dihitung dengan cara: Total Assets / Total Stockholders’ Equity. Seperti semua 
rasio-rasio manajemen hutang, equity multiplier merupakan sebuah cara untuk melihat bagaimana sebuah 
perusahaan menggunakan hutang untuk membiayai aset-asetnya. Juga dikenal sebagai financial leverage ratio atau 
leverage ratio.  
 
Equity Risk Premium 
Kelebihan pengembalian yang dihasilkan oleh saham pribadi atau pasar saham keseluruhan atas sebuah risk-free 
rate. Kelebihan pengembalian mengkompensasi para investor untuk mengambil resiko yang lebih tinggi di pasar 
equity. Ukuran premiumnya akan berbeda-beda dimana resiko atas sebuah saham khusus, ataupun di dalam pasar 
saham secara keseluruhan berubah; investasi beresiko tinggi dikompensasikan dengan premium yang lebih tinggi. 
Juga disebut sebagai “equity premium”  
 
Equity Unit Investment Trust 
Sebuah trust yang terdaftar dimana para investor membeli unit-unit dari sebuah portfolio fix atas ekuitas-ekuitas, 
yang telah dipilih dan dikelola oleh manajer uang profesional. Sekuritas dalam trust eksis selama masa kehidupan 
trust tersebut, yang biasanya berkisar 1 tahun. Pada saat itu, mereka dapat di likuidasi sesuai harga pasar atau 
digabungkan menjadi versi trust yang baru.  
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Equivolume 
Sebuah chart yang membandingkan harga dan volume dan menggabungkan mereka bersama sebagai satu data. 
Tingginya setiap garis merepresentasikan high dan low untuk setiap period, dan lebarnya merepresentasikan 
volume relatif terhadap keseluruhan saham yang diperdagangkan selama periode waktu yang sedang dilihat.  
 
Erasure Guarantee 
Sebuah garansi yang dibuat oleh institusi-institusi yang terakreditasi meyakinkan legitimasi dan akurasi perubahan-
perubahan yang dilakukan terhadap obligasi-obligasi dan sekuritas-sekuritas.  
 
Escheat 
Ketika properti dan atau estate dipindahkan kepada pemerintah karena seseorang sudah meinggal dunia tanpa 
adanya surat wasiat ataupun ahli waris.  
 
Escrow 
Sebuah instrumen keuangan yang dipegang oleh pihak ketiga untuk mewakili dua pihak lainnya dalam sebuah 
transaksi. Dana-dana dipegang oleh jasa layanan escrow sampai mereka menerima instruksi tertulis dan lisan yang 
tepat atau sampai kewajiban-kewajiban telah dipenuhi. Sekuritas, funds, dan aset-aset lainnya dapat dipegang dalam 
escrow.  
 
Escrow Agreement 
Sebuah sertifikat yang dikeluarkan oleh bank yang telah disetujui yang memberikan garansi bahwa sekuritas-
sekuritas yang ditunjuk disimpan pada bank tersebut.  
 
Escrow Receipt 
Sebuah garansi bank bahwa seorang penulis opsi memiliki sekuritas yang mendasar dalam bentuk simpanan, dan 
bahwa sekuritas yang mendasar tersedia untuk delivery jika opsi tersebut diekskusi.  
 
Escrowed Shares 
Saham-saham yang dipegang dalam account escrow dan dalam kebanyakan kasus tidak dapat diperdagangkan 
ataupun dipindahkan sampai situasi-situasi khusus seperti contohnya jangka waktu yang telah tercapai. Penggunaan 
escrow untuk menahan saham seringkali dilakukan pada saat akuisis dan untuk insentif eksekutif berdasarkan 
performa.  
 
Escrowed To Maturity 
Kondisi dimana obligasi telah dibayar ulang lebih awal dengan cara-cara account escrow, yang menahan dana-dana 
yang diperlukan untuk membayar pembayaran-pembayaran coupon secara periodikal dan prinsip nya.  
 
Estate 
Semua barang-barang berharga yang dimiliki oleh individu, seperti contohnya real estate, koleksi seni, collectibles, 
barang-barang antik, perhiasan, investasi, dan asuransi jiwa.  
 
Estate Planning 
Perencanaan keseluruhan atas kekayaan seseorang, termasuk persiapan surat wasiat dan perencanaan pajak setelah 
kematian seseorang.  
 
Estate Tax 
Sebuah pajak yang dikenakan terhadap  
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Euro LIBOR 
Denominasi LIBOR dalam euro  
 
Eurobank 
Sebuah institusi keuangan yang siap menerima deposit dalam denominasi mata uang asing dan memberikan 
peminjaman mata uang asing.  
 
Eurobond 
Sebuah obligasi yang dikeluarkan dalam sebuah mata uang diluar mata uang negara tempat obligasi tersebut 
dikeluarkan.  
 
Eurocheck 
Sebuah cek dari bank asal Eropa yang dapat diuangkan di lebih dari 200.000 bank di seluruh dunia yang memiliki 
logo “European Union”  
 
Euroclear 
Salah satu dari dua clearing houses untuk sekuritas yang diperdagangkan dalam Euromarkets.  
 
Eurocredit 
Sebuah jenis pinjaman yang berupa denominasi mata uang yang bukan merupakan mata uang asal bank pemberi 
pinjaman,  
 
Eurocurrency 
Mata uang yang di simpan oleh pemerintah atau perusahaan dalam bank-bank diluar pasar asal mereka. Hal ini 
berlaku terhadap mata uang apa saja dan di bank negara mana saja. Untuk contohnya, Won Korea Selatan disimpan 
di sebuah bank di Afrika Selatan, di anggap sebagai Eurocurrency. Juga dikenal sebagai “Euromoney”  
 
Eurocurrency Market 
Pasar uang dimana Eurocurrency, mata uang ditahan di bank-bank diluar negara yang mengeluarkan mata uang 
tersebut, dipinjam dan dipinjamkan oleh bank-bank di Eropa. Pasar Eurocurrency memperbolehkan peminjaman 
yang lebih nyaman, yang meningkatkan aliran modal internasional untuk perdagangan antara negara dan 
perusahaan.  
 
Eurodollar 
Simpanan-simpanan dalam denominasi dollar AS pada bank-bank asing atau cabang-cabang asing bank Amerika. 
Dengan menempatkan diluar AS, eurodollars lepas dari peraturan Federal Reserve Board.  
 
Eurodollar Bond 
Sebuah obligasi dalam denominasi dollar AS, yang dikeluarkan oleh perusahaan asing dan ditahan di dalam institusi 
asing diluar AS dan negara asal penerbut obligasi tersebut. Sebuah obligasi Eurodollar merupakan sebuah jenis dari 
Eurobond.  
 
Euroequity 
Sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan IPO yang terjadi bersamaan di lebih dari satu pasar nasional.  
 
Euromarket 
Pasar yang mengikutsertakan seluruh negara anggota European Union – banyak negara-negara ini menggunakan 
mata uang yang sama, yaitu euro. Keseluruhan tarif antara negara-negara anttora Euromarket dihilangkan, dan bea 
impor dari negara-negara non member ditetapkan untuk semua negara-negara anggota. Euromarket juga memiliki 
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satu bank sentral bagi semua negara-negara anggota, yaitu the European Central Bank (ECB). Juga dikenal sebagai 
“the Common Market”.  
 
European Callable Bond 
Sebuah obligasi yang dapat ditukarkan oleh penerbit pada tanggal yang sudah ditentukan sebelum jatuh tempo.  
 
European Currency Quotation 
Sebuah pengutipan tidak langsung dalam pasar-pasar foreign exchange, dimana nilai dari sebuah mata uang asing 
dinyatakan sebagai ukuran per unit atas dollar AS.  
 
Euroyen 
Simpanan-simpanan dalam denominasi yen Jepang yang ditahan di bank-bank diluar Jepang. Juga merupakan sebuah 
istilah yang maksudnya merupakan yen yang diperdagangkan di dalam pasar Eurocurrency.  
 
European Option 
Sebuah opsi yang hanya dapat dieksekusi pada akhir dari jangka waktu opsi tersebut.  
 
Eurozone 
Sebuah wilayah geografis dan ekonomi yang terdiri atas keseluruhan negara-negara European Union yang telah 
menggunakan euro sebagai mata uang nasionalnya. Juga disebut sebagai “euroland”.  
 
Euroyen Bond 
Sebuah Eurobond dalam denominasi yen Jepang yang diterbitkan oleh perusahaan asing diluar negara Jepang.  
 
Even Lot 
Kuantitas yang dibentuk oleh futures exchanges sebagai benchmark untuk mengutip harga=harga komoditas.  
 
Evening Star 
Sebuah pola bearish candlestick yang terdiri atas tiga lilin yang telah menunjukkan karakteristik sebagai berikut: 1. 
Batang pertama merupakan sebuah lilin putih besar yang terletak di dalam trend naik. 2. Batang tengah merupakan 
sebuah lilin yang kecil (merah atau putih) yang tertutup diatas batang putih pertama. 2. Batang terakhir merupakan 
sebuah lilin besar berwarna merah yang membuka dibawah lilin tengah dan menutup didekat bagian tengah tubuh 
batang pertama. Pola ini sering dipergunakan oleh para traders sebagai indikasi awal bahwa trend naik akan segera 
menurun.  
 
Event Driven Strategy 
Sebuah strategi hedging dana dimana manajer mengambil posisi-posisi yang signifikan dalam beberapa perusahaan 
dalam “situasi khusus”.  
 
Event Risk 
1. Resiko yang terjadi karena kejadian-kejadian yang tidak diduga yang mengambil bagian atau berhubungan dengan 
sebuah perusahaan. 2. Resiko yang berhubungan dengan perubahan nilai potfolio yang disebabkan oleh gerakan-
gerakan besar dalam harga-harga pasar. Juga disebut sebagai “jump risk” atau “flat-tails”.  
 
Evergreen Funding 
1. Sebuah istilah Inggris yang mendeskripsikan mengulangan persetujuan kredit dimana sang peminjam secara 
periodik memperbaharui pendanaan hutang ketimbang mencapai jatuh tempo hutang tersebut. 2. Pemasukkan 
modal secara bertahap kedalam sebuah perusahaan baru atau yang telah mendapat modal ulang. Jenis pendanaan ini 
berbeda dari situasi dimana modal agregat diperlukan bagi business venture disiapkan dari awal, dalam kasus 
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tersebut perusahaan berinvestasi kedalam sekuritas jangka pendek rendah resiko sampai perusahaan tersebut siap 
untuk menggunakan uang untuk operasi bisnisnya.  
 
Evergreen Option 
Sebuah rencana opsi pegawai yang memberikan tambahan-tambahan saham kedalam rencana tersebut setiap tahun.  
 
Exceptional Item 
Pembebanan-pembebanan yang harus dicatat dalam balance sheet perusahaan, sesuai dengan prinsip-prinsip GAAP. 
Walaupun mereka dianggap sebagai bagian pembebanan bisnis biasa, exceptional items harus disertakan karena 
seringnya mereka terjadi.  
 
Ex-Ante 
Sebuah istilah yang berari kejadian-kejadian masa mendatang, seperti contohnya pengembalian di masa depan atau 
prospek-prospek sebuah perusahaan. Menggunakan analisis ex-ante membantu memberikan ide atas pergerakan-
pergerakan masa depan harga atau dampak masa depan kebijakan yang baru diimplementasikan.  
 
Ex-Date 
Tanggal dimana pada saat atau setelah sebuah sekuritas diperdagangkan tanpa deklarasi atau distribusi dividen 
sebelumnya. Setelah ex-date, sebuah saham dianggap memperdagangkan ex-dividend.  
 
Ex-Dividend 
Perdagangan saham-saham ketika sebuah pernyataan dividen milik penjual ketimbang pembeli.  
 
Ex-Legal 
Obligasi pemerintah daerah yang di deliver tanpa opini legal dari firma hukum obligasi.  
 
Ex-Post 
Istilah lain untuk pengembalian aktual. Ex-post diterjemahkan dari bahasa Latin yang berarti “setelah fakta”. 
Penggunaan pengembalian-pengembalian historis secara tradisional telah menjadi cara yang paling umum untuk 
memprediksikan kemungkinan mengalami sebuah kerugian di masa mendatang. Ex-post merupakan lawan dari ex-
ante, yang berarti “sebelum terjadinya kejadian”  
 
Ex-Rights 
Bagian-bagian dari saham yang diperdagangkan namun tidak lagi memiliki rights atau hak karena mereka telah 
kadaluwarsa atau dipindahkan ke investor lainnya ataupun telah dieksekusi. Hak-hak pada awalnya diberikan kepada 
pemegang saham, untuk sebab apapun, sudah tidak berlaku lagi.  
 
Ex-Warrant 
Perdagangan saham-saham ketika sebuah warrant telah dinyatakan namun belum didistribusikan.  
 
Excess Returns 
Pengembalian-pengembalian atas kelebihan risk-free rate atau dalam kelebihan ukuran pasar (seperti contohnya 
dana indeks).  
 
Excess Spread 
Pembayaran-pembayaran sisa net interest dari aset-aset pokok atas sekuritas yang dijamin oleh aset, setelah semua 
hutang dan pengeluaran dipenuhi.  
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Excess-Accumulation Penalty 
Penalti yang harus dibayarkan oleh pemilik account pensiunan ketika ia gagal mendistribusikan jumlah minimum 
yang jatuh tempo dalam 1 tahun sebelum account pensiunan tersebut.  
 
Exchange 
Sebuah pasar dimana sekuritas, komoditi, opsi, atau futures diperdagangkan.  
 
Exchange Distribution 
Sebuah jenis perdagangan yang terjadi di floor exchange sekuritas dimana sejumlah besar saham yang 
diperdagangkan sebenarnya menggambarkan banyaknya pesanan buy dan sell yang telah terkumpul dan dieksekusi 
sebagai satu transaksi.  
 
Exchange of Futures for Cash 
Sebuah metode dimana pihak-pihak lainnya dalam kontrak futures yang mendasari komoditi bertujuan untuk 
menutup posisi-posisi mereka bersamaan. Juga dikenal sebagai exchange for physicals (EFP).  
 
Exchange Privilege 
Kesempatan yang diberikan kepada pemegang saham mutual-fund untuk menukarkan sebuah fund dengan fund dari 
jenis yang sama tanpa tambahan biaya.  
 
Exchange Rate 
Harga mata uang sebuah negara yang dinyatakan dalam mata uang negara lain. Dalam kata lain, rate dimana sebuah 
mata uang dapat ditukarkan dengan mata uang lainnya.  
 
Exchange-Trade Option 
Sebuah opsi yang diperdagangkan dalam pertukaran yang teregulasi dimana syarat-syarat dari setiap opsi di 
standarisasi oleh exchange tersebut. Kontrak tersebut di standarisasi sehingga aset-aset pokok, kuantitas, tanggal 
kadaluwarsa dan strike price diketahui lebih awal. Opsi over-the-counter tidak diperdagangkan dalam exchange-
exchange dan menghasilkan syarat-syarat yang dipersonalisasikan atas kontrak opsi. Opsi-opsi yang diperdagangkan 
dalam exchange juga dikenal sebagai “listed options”.  
 
Exchangeable Debt 
Mirip dengan konvertibel, kecuali bahwa jenis tipe hutang ini dapat diubah menjadi saham-saham sebuah 
perusahaan diluar perusahaan penerbit (biasanya merupakan sebuah subsider).  
 
Exchangeable Security 
Sebuah sekuritas yang memberikan pemegangnya sebuah hak untuk menukarkan sekuritas tersebut dengan saham 
biasa sebuah perusahaan diluar perusahaan penerbit.  
 
Excise Tax 
1. Sebuah pajak tidak langsung yang dibebankan terhadap penjualan sebuah barang. 2. Pembebanan pajak penalti 
terhadap transaksi-transaksi yang tidak sah dalam account-account pensiunan. Penalti ini dinilai dan dibayarkan 
kepada IRS.  
 
Exclusion Ratio 
Porsi pengembalian investasi yang bebas dari pajak pendapatan. Hal ini merepresentasikan sebuah payback atas 
investasi-investasi awal ketimbang capital gains.  
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Execution 
Penyelesaian pesanan buy atau sell sebuah sekuritas.  
 
Exempt Income 
Jenis-jenis pendapatan tertentu yang tidak menjadi subyek pajak pendapatan.  
 
Exemption 
Sebuah pengurangan yang diijinkan oleh hukum untuk mengurangi jumlah pendapatan yang seharusnya kena pajak. 
Sebuah exemption didasarkan atas sebuah status atau keadaan ketimbang keadaan ekonomi.  
 
Exemption Trust 
Sebuah trust yang tujuannya adalah untuk mengurangi secara drastis atau menghilangkan pajak-pajak estate federal 
bagi estate milik pasangan yang sudah menikah. Jenis rencana estate ini mempersiapkan trust yang tidak dapat 
diubah yang akan menahan aset bagi pasangan pertama yang meninggal dunia.  
 
Exercise 
Sebuah aksi para pemegang saham untuk mengambil keuntungan dari hak istimewa yang ditawarkan oleh sebuah 
perusahaan atau institusi keuangan lainnya. Hal ini termasuk warrants, opsi, dan instrumen-instrumen keuangan 
eksotis lainnya.  
 
Exercise Limit 
Sebuah restriksi atas jumlah kontrak opsi atas sebuah kelas yang dapat dilakukan oleh seseorang atau perusahaan 
dalam periode waktu yang tetap (biasanya sebuah periode sebesar 5 hari kerja). Limit ini dilakukan sehingga tidak 
ada orang atau perusahan yang dapat mempengaruhi pasar saham secara besar-besaran.  
 
Exercise Price 
Harga dimana sekuritas pokok dapat dibeli (opsi call) atau dijual (opsi put). Exercise price ditentukan pada saat 
kontrak opsi dibentuk. Juga dikenal sebagai “strike price”.  
 
Exhaustion 
Situasi dimana sejumlah besar partisipan berdagang dalam aset yang sama, membuat para investor untuk mengambil 
sisi lain dari transaksi ketika para partisipan ingin menutup posisi mereka. Exhaustion mengindikasikan pembalikan 
dari tren saat itu karena hal tersebut mengilustrasikan kelebihan level permintaan dan penawaran.  
 
Exhaustion Gap 
Sebuah gap yang terjadi setelah kenaikan cepat sebuah harga saham mulai menurun. Exhaustion gap biasanya 
merefleksikan penurunan permintaan untuk saham tertentu.  
 
Existing Home Sales 
Sebuah indikator ekonomi atas angka dan harga-harga rumah satu keluarga yang sudah ada, kondominium selama 
periode satu bulan. Dikeluarkan per bulan oleh US National Association of Realtors, hal ini merupakan indikator 
yang telat karena cenderung untuk bereaksi setelah adanya perubahan rate hipotik.  
 
Exit Strategy 
1. Sebuah metode dimana venture capitalist atau pemilik bisnis berniat untuk keluar dari sebuah investasi yang ia 
buat di masa lampau. Dalam kata lain, exit strategy merupakan sebuah cara “mengeluarkan uang” dari investasi.. 2. 
Dalam konteks sebuah trader aktif, sebuah rencana kapan sebuah perdagangan akan ditutup.  
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Exordium Clause 
Sebuah klausa yang sering ada dalam pembukaan sebuah surat wasiat yang mendeklarasikan bahwa dokumen 
tersebut merupakan sebuah surat wasiat dan secara efektif memberitahukan para pembacanya atas pikiran utama 
dasar yang mendasari keseluruhan dokumen. Isi-isi dari exordium clause kemungkinan terdiri dari: 1. Identitas 
orang yang membuat surat wasiat. 2. Nama dan tempat tinggal orang tersebut. 3. Pembatalan surat-surat wasiat 
lainnya yang dibuat oleh orang tersebut sebelum tanggal yang tertera surat wasiat yang berlaku di bentuk. 4. 
Deklarasi bahwa dokumen tersebut merupakan kepemilikan atas orang tersebut.  
 
Exotic Option 
Sebuah jenis opsi yang membedakan opsi-opsi Amerika atau Eropa dalam artian aset-aset pokok atau perhitungan 
atas bagaimana atau kapan investor menerima pembayaran tertentu. Opsi-opsi ini lebih rumit dibandingkan dengan 
opsi-opsi yang diperdagangkan dalam exchange, dan biasanya diperdagangkan over the counter.  
 
Expansion 
Sebuah fase dalam siklus bisnis ketika pergerakan ekonomi dari awal hingga puncak. Merupakan sebuah periode 
ketika aktivitas bisnis naik dan GDP meluas sampai menuju puncaknya. Juga dikenal sebagai “economic recovery”.  
 
Expectations Index 
Sebuah sub indeks yang mengukur sentimen konsumen rata-rata terhadap situasi ekonomi di masa depan selama 6 
bulan (short term), dan digunakan untuk menurunkan (sekitar 60 persen atas ) Indeks Consumer Confidence, 
sebuah indikator ekonomi yang dipergunakan secara umum. Sub Indeks ini dikompilasi dari data yang dikumpulkan 
dari sebuah survei atas 5000 rumah tangga atas pertanyaan-pertanyaan mengenai kondisi-kondisi bisnis dan 
kesempatan kerja yang diharapkan begitu juga dengan pendapatan yang diharapkan dalam jangka pendek.  
 
Expectations Theory 
Sebuah teori yang mengusulkan bahwa suku bunga jangka panjang dapat beraksi sebagai sebuah prediksi atas suku 
bunga jangka pendek masa depan.  
 
Expected Return 
Rata-rata distribusi kemungkinan pengembalian yang mungkin terjadi.  
 
Expense Ratio 
Persentase atas aset-aset dana total yang digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan 
dengan operasi sebuah mutual fund. Jumlah ini diambil dari fund’s assets dan menurunkan pengembalian yang akan 
dicapai oleh fund holders. Pengeluaran-pengeluaran ini termasuk management fees, dan operating expenses. 
Management fee merupakan biaya yang dikenakan kepada fund oleh manajer portfolio, dan seringkali merupakan 
sebuah persentase tetap. Operating expenses merupakan pengeluaran-pengeluaran yang dikenakan oleh fund 
melalui operasi dan hal ini dapat termasuk di dalamnya brokerage fees, taxes, layanan investor, dan pengeluaran-
pengeluaran interest. Juga dikenal sebagai “management expense ratio” (MER).  
 
Expenses 
Uang yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk melanjutkan operasi nya yang sedang berjalan. 2. Uang yang 
dihabiskan atau biaya-biaya yang terjadi yang dapat dikurangi dan dapat mengurangi pendapatan kena pajak.  
 
Expieration Date 
Hari ini sebuah opsi atau kontrak futures sudah tidak berlaku lagi, dan oleh karena itu, sudah tidak eksis lagi.  
 
Expropriation 
Sebuah aksi memindahkan properti dari pemiliknya.  
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Export 
Dalam perdagangan internasional, barang-barang yang dikirimkan dari satu negara ke negara lainnya.  
 
Extendable Bond 
Sebuah penerbitan obligasi dengan sebuah waktu jatuh tempo yang dapat diperpanjang menjadi periode yang lebih 
lama yang menjadi pilihan sang penerbit.  
 
Extension Risk 
Resiko atas perpanjangan sekuritas dalam durasi sebelum terjadinya deselerasi par pembayaran.  
 
Externality 
Sebuah konsekuensi atas aktivitas ekonomi yang dialami oleh pihak-pihak ketiga yang tidak ada kaitannya. 
Externality dapat positif maupun negatif.  
 
Extra Dividend 
Distribusi yang tidak terulang atas aset-aset perusahaan, biasanya dalam bentuk kas, kepada pemegang saham yang 
biasanya dalam ukuran besar yang tidak umum atau atau tanggal penerbitan yang berbeda dibandingkan dengan 
dividen normal yang dibayarkan oleh perusahaan. Juga dikenal sebagai “special dividend”.  
 
Extraordinary Item 
Keuntungan atau kerugian yang dimasukkan kedalam financial statement perusahaan, yang tidak sering terjadi dan 
biasanya tidak umum. Hal-hal ini biasanya dijelaskan lebih lanjut dalam “notes to the financial statements”.  
 
Extraordinary Redemption 
Sebuah ketentuan yang memberikan penerbit obligasi hak untuk melakukan call terhadap obligasi dikarenakan 
kejadian satu-kali, seperti yang tertulis dalam pernyataan penerbitan. Kejadian-kejadian tersebut dapat berupa 
musibah alam dan proyel-proyek yang di batalkan sampai dengan kejadian-kejadian apa saja.  
 
Extrinsic Value 
Perbedaan antara harga opsi dan nilai intrinsik. 
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F 
 
F 
Sebuah simbol Nasdaq yang menunjukkan bahwa saham tersebut merupakan perusahaan asing.  
 
FAB 
Five Against Bond Spread. Sebuah spread dalam pasar futures yang tercipta dengan mengambil posisi-posisi offset 
dalam kontrak futures untuk obligasi treasury 5 tahunan dan jangka panjang (15-30 tahun).  
 
FAR 
Free Asset Ratio. Nilai pasar atas aset perusahaan asuransi dalam kelebihan liabilitas kebijakannya.  
 
FAS 
Free Alongside. Sebuah istilah perdagangan yang mensyaratkan penjual untuk mengantarkan barang-barang ke 
sebuah pelabuhan bernama alongside sebuah kapal yang dipilih oleh pembeli. “Alongside” berarti bahwa barang-
barang berada dalam jangkauan kemampuan pengangkatan sebuah kapal. Ketika digunakan dalam istilah 
perdagangan, kata “Free” berarti sang penjual memiliki kewajiban untuk mengantarkan barang-barang ke sebuah 
tempat bernama untuk kemudian di transfer ke sebuah angkutan.  
 
FASB 
Financial Accounting Standards Board. Sebuah dewan beranggotakan 7 orang yang terdiri atas ahli-ahli akuntansi 
yang membentuk dan mengkomunikasikan standar-standar akuntansi keuangan dan melaporkan kepada Amerika 
Serikat. Standar-standar FASB, yang dikenal sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterima (GAAP), mengurus 
persiapan laporan-laporan keuangan perusahaan dan dikenal sebagai otoritas oleh Securities and Exchange 
Commission.  
 
FCF 
Free Cash Flow. Sebuah pengukuran performa keuangan yang dihitung dengan cara: aliran kas operasi, dikurangi 
pengeluaran-pengeluaran kapital. Dalam kata lain, FCF menggambarkan kas yang dapat dihasilkan oleh perusahaan 
setelah mengeluarkan uang yang diperlukan untuk menjaga/memperluas basis aset-asetnya. FCF penting karena 
FCF memperbolehkan sebuah perusahaan untuk mengejar kemungkinan-kemungkinan yang dapat mendorong nilai 
shareholder. Tanpa kas, sangatlah sulit untuk mengembangkan produk-produk baru, melakukan akuisisi-akuisis, 
membayar dividen-dividen, mengurangi hutang-hutang, dll.  
 
FCFE 
Free Cash Flow to Equity. Merupakan sebuah pengukuran seberapa besar uang tunai yang dapat dibayarkan kepada 
pemegang-pemegang saham ekuitas sebuah perusahaan setelah keseluruhan pengeluaran-pengeluarannya, investasi 
ulang dan pembayaran ulang hutang. Dihitung dengan cara: FCFE = net income – net capital expenditure – change 
in net working capital + new debt – debt repayment  
 
FCFF 
Free Cash Flow for the Firm. Operating income sebuah perusahaan dikurangi expenses, taxes, dan perubahan-
perubahan atas net working capital dan investasi-investasi.  
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FDIC 
Federal Deposit Insurance Corporation. Korporasi asal AS yang mengasuransikan deposit-deposit dalam AS 
terhadap kegagalan bank. FDIC diciptakan di tahun 1933 untuk menjaga kepercayaan publik dan mendorong 
stabilitas dalam sistem keuangan melalui promosi praktek perbankan yang baik.  
 
FF&E 
Furniture, Fixtures & Equipment. Furniture, fixtures, dan perlengkapan-perlengkapan lainnya yang dapat 
dipindahkan yang tidak memiliki hubungan permanen terhadap sebuah struktur gedung ataupun alat-alat. Barang-
barang ini mengalami depresi secara substansial namun merupakan biaya-biaya yang penting untuk dipikirkan ketika 
memberikan penilai sebuah perusahaan, khususnya di saat likuidasi.  
 
FHLB 
Federal Home Loan Bank System. Diciptakan oleh Undang-undang Federal Home Loan Bank tahun 1932 sebagai 
jawaban atas kondisi-kondisi tekanan ekonomi pada era tersebut yang telah mempengaruhi sistem perbankan AS. 
Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan jumlah dana yang tersedia untuk institusi-institusi peminjaman yang 
menyediakan hipoik dan perjanjian-perjanjian peminjaman kepada individu. Juga dikenal sebagai “FHL Bank 
System”  
 
FHLMC 
Freddie Mac – Federal Home Loan Mortgage Corp. Sebuah institusi charteran kongres yang membeli hipotik-
hipotik dari peminjam dan menjual kembali sebagai sekuritas kedalam pasar hipotik kelas dua.  
 
FICA 
Federal Insurance Contributions Act. Sebuah hukum di AS yang mensyaratkan sebuah pengurangan atas paychecks 
dan income yang kemudian dimasukkan ke dalam program Social Security dan Medicare. Baik pemberi kerja 
maupun pegawai bertanggung jawab untuk berbagi pembayaran-pembayaran FICA. Undang-undang menetapkan 
bahwa terdapat sebuah jumlah maksimum yang dapat dialokasikan ke dalam Social Security, sementara itu tidak 
terdapat jumlah maksimum atas apa yang dapat dimasukkan ke dalam Medicare. Begitu angka maksimum Social 
Security tercapai, pembayaran kontributor FICA tidak akan meningkatkan porsi Social Security namun akan 
berlanjut untuk meningkatkan kontribusi kepada Medicare. Jumlah pembayaran FICA tergantung atas income dari 
kontributor, sehingga semakin tinggi pendapatan yang diterima, semakin tinggi pembayaran FICA.  
 
FICC 
Fixed Income Clearing Corporation. Sebuah agen yang menangani konfirmasi, penyelesaian, dan pengantaran aset-
aset fixed income di dalam AS. Agen tersebut memastikan penyelesaian yang sistematis dan efisien atas sekuritas-
sekuritas pemerintahan AS dan transasi sekuritas yang dijamin oleh hipotik yang ada di pasar.  
 
FICE Score 
Sebuah standar penilaian kredit yang mengambil sebagian besar porsi dari sebuah laporan kredit yang dijual oleh 
biro-biro kredit kepada para peminjam sehingga mereka dapat menaksir resiko kredit sang pelamar dan apakah 
mereka perlu memperpanjang kredit mereka. Merupakan sebuah akronim bagi para pencipta penilaian FICO, Fair 
Isaac Credit Organization.  
 
FII 
Foreign Institutional Investor. Seorang investor atau dana investasi yang berasal atau didaftarkan dari sebuah negara 
diluar negara tempat terjadinya investasi. Investor-investor institusional termasuk hedge funds, perusahaan 
asuransi, dana pensiun, dan mutual funds.  
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FJD 
Dalam mata uang, merupakan singkatan dari Fiji Dollar.  
 
FKP 
Dalam mata uang, merupakan singkatan dari Falkland Islands Pound.  
 
FLEX 
Flexible Exchange Option. Sebuah opsi. Yang biasanya ditulis oleh clearing house yang tanggal kadaluwarsanya, 
strike pricenya, dan exercising style nya dapat dimodifikasi.  
 
FLP 
Family Limited Partnership. Sebuah jenis kemitraan yang dibentuk untuk mengsentralisasikan bisnis keluarga atau 
acount-acount investasi. FLP mengumpulkan aset sebuah keluarga kedalam satu bisnis kemitraan yang dimiliki oleh 
keluarga dimana anggota keluar memiliki sahamnya. FLP sering dipergunakan sebagai sebuah strategi untuk 
meminimumkan estate tax karena saham-saham dalam FLP dapat ditransferkan ke berbagai geberasi, pada tingkat 
tax yang lebih rendah dibandingkan yang diterapkan ke holding-holding kemitraan.  
 
FMAN 
Sebuah singkatan yang mengambarkan bulan Februari, Mei, Agustus, dan November.  
 
FOB 
Free On Board. Sebuah syarat perdagangan yang mengsyaratkan sang penjual untuk mengantarkan barang-barang 
diatas sebuah kendaraan yang ditentukan oleh sang pembeli. Sang penjual memenuji kewajibannya untuk mengirim 
ketika barang-barang sudah melewati jalur kapal. Ketika digunakan dalam istilah perdagangan, kata “Free” berarti 
sang penjual memiliki kewajiban untuk mengirim barang-barang ke sebuah tempat bernama untuk ditransfer ke 
sebuah angkutan.  
 
FOK 
Fill Or Kill. Sebuah perintah untuk menyelesaikan transaksi secara cepat dan lengkap atau tidak terjadi transaksi 
sama sekali.  
 
FOMC 
Federal Open Market Committee. Sebuah cabang Federal Reserve Board yang menentukan arah kebijakan 
moneter. FOMC terdiri atas dewan gubernur, yang memiliki tujuh anggota, dan lima presiden bank cadangan. 
Presiden Federal Reserve Bank of New York mengabdi tanpa henti, sementara presiden-preisden bank cadangan 
lainnya berotasi atas pengabdian 1 tahunnya.  
 
FPL 
Federal Poverty Level. Sejumlah minimum atas pendapatan yang diperlukan sebuah keluarga untuk memenuhi 
kebutuhan makan, pakaian, transportasi, papan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Di dalam Amerika Serikat, 
level ini ditentukan oleh Departemen Kesehatan dan Layanan  
 
Fabless Company 
Fabless Semiconductor Association (FSA) mendefinisika fabless sebagai berikut: Fabless (tanpa fab) mereferensikan 
sebuah metodologi bisnis outsourcing manufaktur atas silicon wafers, yang telah dilakukan oleh ratusan perusahaan 
semiconductor. Perusahaan-perusahaan Fabless berfokus atas design, pengembangan, dan marketing produk-
produk mereka dan membentuk aliansi-aliansi dengan pengusaha silicon wafer.  
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Face Value 
Harga nominal atau harga dollar atas sebuah sekuritas yang disebutkan oleh penerbit. Untuk saham, hal tersebut 
merupakan harga asal saham yang ditunjukkan dalam sertifikat. Untuk obligasi, hal tersebut merupakan jumlah yang 
dibayarkan kepada pemegang pada saat jatuh tempo (biasa 1000 dollar AS). Juga dikenal sebagai “par value” atau 
“par”.  
 
Face-Amount Certificate Company 
Sebuah jenis perusahaan investasi yang menerbitkan sekuritas hutang kepada para investornya. Sekuritas-sekuritas 
tersebut disebut face-amount cerificates dan dijamin oleh bunga sekuritas atas aset-aset seperti real property 
ataupun sekuritas lainnya. Hal ini mirip dengan pendanaan obligasi hutang hipotik.  
 
Facility 
Sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan program-program bantuan keuangan yang ditawarkan oleh 
institusi peminjam untuk membantu perusahaan yang memerlukan modal.  
 
Factor 
Sebuah penengah/perantara keuangan yang membeli receiveables dari perusahaan-perusahaan. 2. Dalam artian 
hipotik, merupakan rasio atas principal outstanding atas original balance.  
 
Fade 
1. Strategi investasi yang bertentangan yang digunakan untuk berdagang terhadap tren yang berlaku. “Fading the 
market” ,merupakan resiko yang sangat tinggi, yang mensyaratkan trader untuk memiliki toleransi yang besar atas 
resiko tinggi. Seorang trader fade akan menjual ketika sebuah harga naik dan membeli ketika turun. Juga dikenal 
sebagai “fading”. 2. Dalam pasar dealer, Fade merupakan sebuah kegagal dealer untuk menghormati kutipan ketika 
pelanggan atau dealer lainnya ingin berdagang.  
 
Fail 
Sebuah transaksi yang belum diselesikan pada saat jatuh tempo.  
 
Fair Funds for Investors 
Ketentuan yang diperkenalkan di tahun 2002, dibawah Section 308(a) Sarbanes-Oxley Act. Fair Funds for Investors 
dilakukan untuk memberikan keuntungan para investor yang telah kehilangan uang karena aktivitas-aktivitas ilegal 
atau tidak beretika yang dilakukan oleh para individu atau perusahaan yang melanggar regulasi keamanan. Arti 
pentingnya, ketentuan ini mendorong Securities and Exchange Commission (SEC) untuk menambahkan penalti 
uang sipil untuk mencurahkan dana untuk membantu korban penipuan saham.  
 
Fair Market Value 
Harga property atau aset di pasar, berdasarkan kondisi berikut: 1. Pembeli dan penjual prospektif memiliki 
pengetahuan yang cukup atas aset; mereka bertingkah laku atas kepentingan mereka sendiri dan bebas dari tekanan-
tekanan untuk berdagang. 2. Periode waktu yang cukup untuk menyelesaikan transaksi. Dibawah kondisi-kondisi 
tersebut, fair market value sebuah aset seharusnya menggambarkan penilaian yang akurat atas nilainya.  
 
Fair Value 
1. Penilaian harga atas semua aset dan kewajiban perusahaan yang diakuisisi yang dipergunakan untuk 
mengkonsolidasi laporan keuangan kedua perusahaan. 2. Dalam pasar futures, fair value merupakan harga 
ekuilibrium atas kontrak futures. Hal ini setara dengan harga spot setelah menghitung compounded interest (dan 
dividends lost karena investor memiliki kontrak futures ketimbang saham fisik) selama waktu periode waktu 
tertentu.  
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Fair Weather Fund 
Sebuah mutual fund yang cenderung untuk memiliki performa yang baik pada saat kondisi ekonomi mendukung.  
 
Fairness Opinion 
Sebuah laporan yang disusun oleh analis atau advisor berkualifikasi yang menyediakan evaluasi dan fakta mengenai 
sebuah merger atau akuisis kepada para pembuat keputusan.  
 
Fairway Bond 
Sebuah jenis obligasi yang menambahkan intereset jika indeks yang melekat atas opsi interest rate yang mendasari 
obligasi tetap didalam range yang telah dispesifikasikan.  
 
Fakeout 
Sebuah istilah yang digunakan dalam analisis teknik yang mereferensikan sebuah situasi dimana seorang trader 
masuk kedalam sebuah posisi dalam antisipasi atas sinyal transaksi masa depan atau pergerakan harga, namun sinyal 
tersebut atau pergerakan tidak pernah berkembang dan aset tersebut bergerak dalam direksi yang berlawanan.  
 
Fallen Angel 
1. Sebuah obligasi yang pada awalnya merupakan grade investasi namun kemudian dikurangi menjadi status junk 
bond. 2. Sebuah saham yang telah jatuh dalam ukuran yang besar dari high sepanjang masanya.  
 
Falling Knife 
Sebuah saham dimana harganya telah jatuh secara signifikan dalam periode waktu yang pendek.  
 
Fama and French Three Factor Model 
Sebuah model penilaian harga aset (sebenarnya merupakan sebuah modifikasi atas CAPM) yang didesign oleh Gene 
Fama dan Ken French. Model ini memperhitungkan fakta bahwa dua tipe yang khusus atas saham melebihi pasar 
dalam basis regular: value dan small-caps.  
 
Family of Funds 
Sebuah kelompok mutual funds yang ditawarkan oleh sebuah investasi atau perusahaan pendanaan. Setiap mutual 
fund memiliki karakteristik yang berbeda dan dapat memiliki range yang tergantung atas tujuan investasi. Juga 
dikenal sebagai sebuah “Mutual Fund Family” atau “Fund Family”  
 
Fannie Mae – Federal National Mortgage Association – FNMA 
Sebuah perusahaan yang diperdagangkan secara publik yang bekerja untuk memastikan bahwa uang hipotik tersedia 
bagi pemilik rumah potensial dan yang telah ada di AS.  
 
Fast Market 
Sebuah pasar keuangan yang memiliki sebuah kombinasi atas volatilitas yang tinggi dan perdagangan berat.  
 
Fast Market Rule 
Di Inggirs, pertularan dapat menentukan bahwa sebuah pergerakan pasar sangatlah taham sehingga kutipan tidak 
dapat dipertahankan. Dibawah Fast Market Rule, pembuat pasar dapat diperbolehkan untuk berdagang diluar range 
yang dikutip dimana kutipan yang terus terus terupdate dinilai tidak praktis.  
 
Fast Tape 
Sebuah jenis pasar futures yang terjadi ketika sebuah harga perdagangan tidak tersedia karena besarnya dan cepatnya 
angka transaksi yang terjadi di dalam pit atau ring.  
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Featherbedding 
Istilah yang dipergunakan untuk mendeskripsikan praktek persatuan tenaga kerja yang mensyaratkan seorang 
majikan untuk menyewa lebih banyak pekerja dibandingkan yang diperlukan untuk tugas tertentu.  
 
Fed Model 
Sebuah model yang diperkirakan dipergunakan oleh Federal Reserve yang menghipotesiskan sebuah hubungan 
antara long-term treasury notes dan market return of equities.  
 
Federal Covered Advisor 
Sebuah advisor investasi yang mengelola lebih dari 25 juta dollar AS dalam aset untuk investor lainnya.  
 
Federal Funds 
Dana-dana yang disimpan dalam Federal Reserve Bank regional oleh bank-bank komersial, termasuk dana-dana 
lebih dari reserve requirements.  
 
Federal Funds Rate 
Tingkat bunga dimana insititusi penyimpangan meminjamkan langsung dana yang tersedia (balances di Federal 
Reserve) kepada insituti penyimpangan lainnya overnight.  
 
Federal Home Loan Bank System (FHLB) 
Diciptakan oleh Federal Home Loan Bank Act tahun 1932 sebagai jawaban atas kondisi depresiasi ekonomi di era 
tersebutu yang telah mengganggu sistem perbankan AS. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan jumlah dana 
yang tersedia bagi institusi pemberi pinjaman yang menyediakan hipotik dan pinjaman-pinjaman lainnya kepada 
individu. Juga dikenal sebagai “FHL Bank System”.  
 
Federal Reserve Bank 
Bank yang melakukan operasi Fed, termasuk mengontrol supply uang dan meregulasi bank-bank anggota. Terdapat 
12 District Feds, berpusat di Boston, New York, Philadelphia, Cleveland, St. Louis, San Francisco, Richmond, 
Atlanta, Chicago, Minneapolis, Kansas City, dan Dallas.  
 
Federal Reserve System 
Bank sentral AS. Biasa dikenal dengan The Fed, meregulasikan sistem moneter dan keuangan AS. Federal Reserve 
System terdiri atas sebuah agen pemerintahan pusat di Washington, D.C. (the board of Governors) dan dua belas 
Federal Reserve Banks regional di kota-kota utama di AS.  
 
Federal Trade Commission – FTC 
Sebuah agen federal independen yang tujuan utamanya adalah untuk melindungi para konsumen dan untuk 
memastikan sebuah pasar yang kompetitif dan kuat dengan melakukan berbagai proteksi konsumen dan undang-
undang antitrust. Undang-undang ini menjaga ancaman praktek-praktek bisnis yang berbahaya dan melindungi 
pasar dari praktek-praktek anti kompetisi seperti contohnya merger besar-besaran dan konspirasi harga tetap.  
 
Fee-Based Investment 
Sebuah account investasi dimana kompensasi advisor didasarkan atas persentase yang ditetapkan atas aset-aset klien 
ketimbang berdasarkan komisi. Berlawanan dengan investasi berdasarkan komisi, dimana advisor menghasilkan 
uang berdasarkan atas jumlah perdagangan yang dibuat atau jumlah aset yang dijualkan kepada klien.  
 
Feed Ratio 
Sebuah rasio yang dipergunakan dalam pasar futures untuk mengungkapkan margin keuntungan yang berhubungan 
dengan pemberian makanan dan penjualan hewan-hewan.  
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Feeder Fund 
Sebuah dana yang melakukan hampir kesemua investasinya melalui dana lain (disebut master fund).  
 
Fiat Money 
Uang yang dideklarasikan oleh pemerintah untuk menjadi legal tender, tidak peduli fakta bahwa uang tersebut tidak 
memiliki nilai intrinsik dan tidak dijamin oleh cadangan-cadangan.  
 
Fibonacci Arc 
Sebuah teknik pembuatan chart yang terdiri atas tiga garis kurva yang digambarkan untuk tujuan mengantisipasi 
tingkat kunci dukungan dan perlawanan, dan area-area ranging.  
 
Fibonacci Channel 
Sebuah variasi atas pola retracement Fibonacci dimana garis tren berjalan secara diagonal ketimbang secara vertikal. 
Channel-channel tersebut dipergunakan untuk mengestimasi area dukungan dan perlawanan dalam cara yang sama 
seperti tingkat retracement horizontal Fibonacci.  
 
Fibonacci Clusters 
Sebuah alat yang digunakan dalam analisis teknik yang menkombinasikan berbagai angka retracement Fibonacci, 
semuanya digambarkan dari high dan low yang berbeda. Fibonacci clusters merupakan indikator yang biasanya 
dapat ditemukan pada sisi chart harga dan terlihat seperti sebuah kumpulan batangan horizontal dengan berbagai 
derajat bayangan. Setiap level retracement yang tumpang tindih membentuk batangan horizontal pada sisi yang 
lebih gelap pada level harga tersebut. Level yang paling signifikasi atas dukungan dan perlawanan ditemukan dimana 
Fibonacci clusternya paling gelap.  
 
Fibonacci Extensions 
Level-level yang digunakan dalam retracement Fibonacci untuk memperkirakan area dukungan dan perlawanan. 
Extensions terdiri atas semua level yang digambarkan diluar standard level 100 persen dan dipergunakan oleh 
banyak trader untuk menentukan area dimana mereka berharap akan memperoleh keuntungan. Level extension 
yang paling populer adalah 161,8 persen, 261,8 persen, dan 423,6 persen.  
 
Fibonacci Fan 
Sebuah teknik pembuatan chart yang terdiri atas tiga garis diagonal yang mempergunakan rasio Fibonacci untuk 
membantu mengidentifikasikan level kunci dukungan dan perlawanan.  
 
Fibonacci Numbers/Lines  
Leonardi Fibonacci adalah seorang matematikawan asal Iralia yang dilahirkan pada abad ke 12. Ia dikenal sebagai 
penemu “Fibonacci numbers”, yang merupakan urutan angka-angka dimana tiap angka berikutnya merupakan 
penjumlahan dari dua angka sebelumnya: Contohnya 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, dst. Angka-angka 
tersebut memiliki sebuah interrelationships, seperti contohnya fakta bahwa angka apa saja kira-kira 1,618 kali dari 
angka sebelumnya.  
 
Fibonacci Retracement 
Sebuah istilah yang dipergunakan dalam analisis teknik untuk mereferensikan kemungkinan bahwa sebuah harga aset 
keuangan akan retrace sejumlah besar pergerakan awal dan menemukan dukungan atau perlawanan pada level kunci 
Fibonacci sebelum hal tersebut berlanjut menuju direksi awal. Level-level tersebut diciptakan dengan 
menggambarkan sebuah garis tren antara dua poin extreme dan kemudian membagi jarak vertikal dengan rasio 
kunci Fibonacci atas 23,6 persen, 38,2 persen, 50 persen, 61,8 persen, dan 100 persen.  
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Fibonacci Time Zones 
Sebuah indikator yang digunakan oleh trader teknis untuk mengidentifikasikan periode-periode dimana harga 
sebuah aset akan mengalami pergerakan dalam jumlah yang signifikan. Teknik pembuatan chart ini terdiri atas 
sejumlah garis vertikal yang mengkorespondesikan urutan angka-angka yang dikenal sebagai angka Fibonacci. 
Begitu seorang trader memiliki sebuah posisi awal (seringkali menyusul sebuah gerakan utama) di dalam chart, 
sebuah garis vertikal diletakkan di tiap hari yang berkelanjutan yang mengkorespondensikan posisi dalam urutan 
angka Fibonacci.  
 
FICO Score 
Sebuah standar penilaian kredit yang membentuk porsi substansial atas laporan kredit yang dijual oleh biro kredit 
sehingga mereka dapat menilai resiko kredit sang aplikan dan apakah memperpanjang kredit mereka tersebut. 
Merupakan sebuah singkatan bagi pencipta skor FICO, Fair Isaac Credit Organization.  
 
Fiduciary 
1. Seseorang yang ditunjuk dan diberikan otorisasi secara legal untuk menahan aset-aset dalam kepercayaan kepada 
orang lain. Fiduciary mengelola aset-aset sebagai benefit atas orang lain ketimbang untuk keuntungan dirinya. 2. 
Sebuah pinjaman yang dibuat dalam kepercayaan ketimbang perlawanan atas beberapa sekuritas atau aset.  
 
Fifty Percent Principle 
Sebuah prinsip yang memprediksikan bahwa, sebelum tren yang diobservasi berlanjut kedepan, sebuah koreksi 
harga kira-kira sebesar ½ hingga 2/3 atas perubahan harga akan terjadi.  
 
Fighting the Tape 
Aksi atas peletakan sebuah perdagangan atau perdagangan-perdagangan yang berlawanan dengan ticker tape.  
 
Filing Status 
Kategori yang mendefinisikan tipe bentuk pengembalian pajak yang akan digunakan oleh individu. Filing Status 
berkaitan erat dengan status pernikahan. Terdapat lima status filing: 1. Individu lajang. 2. Orang-orang yang 
menikah melakukan filing bersama atau pasangan yang selamat. 3. Orang-orang yang menikah melakukan filing 
secara terpisah. 4. Kepada keluarga. 5. Janda atau duda yang memenuhi kualifikasi dengan anak.  
 
Fill 
Aksi menyelesaikan atau memuaskan sebuah pesanan untuk sebuah sekuritas atau komoditas. Merupakan aksi dasar 
dalam mentransaksikan saham-saham, obligasi atau jenis sekuritas lainnya.  
 
Filter 
Sebuah kumpulan kriteria yang digunakan untuk membantu seorang investor menentukan instrumen keuangan apa 
atau kondisi-kondisi instrumen keuangan yang paling menguntungkan.  
 
Filter Rule 
Aturan-aturan yang mencoba untuk memandu para investor menuju pola-pola buying dan selling yang akan menjadi 
paling menguntungkan.  
 
Final Dividend 
Dividen akhir yang dideklarasikan pada Annual General Meeting (AGM) perusahaan untuk tahun yang berjalan. 
Jumlah ini dihitung setelah semua laporan keuangan dicatat dan para direksi mengetahui profitabilitas dan kesehatan 
keuangan perusahaan.  
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Final Prospectus 
Sebuah dokumen legal yang menyatakan harga dari sekuritas yang baru diterbitkan, tanggal delivery dan fakta-fakta 
lain yang penting bagi para investor.  
 
Finance 
Ilmu yang mendeskripsikan pengelolaan uang, perbankan, kredit, investasi, dan aset.  
 
Financial Accounting 
Pelaporan posisi keuangan dan performa sebuah perusahaan melalui laporan keuangan yang dikeluarkan oleh 
pengguna luar dalam basis periodikal.  
 
Financial Asset 
Sebuah aset yang memperoleh nilai karena klaim yang berkontraksi. Saham-saham, obligasi-obligasi, simpanan 
bank, kesemuanya merupakan contoh dari financial assets.  
 
Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN 
Sebuah jaringan yang dikelola oleh United States Department of the Treasury yang tujuannya adalah untuk 
mencegah dan menghukum para kriminal dan jaringan kriminal yang ikut serta dalam pencucian uang. FinCEN 
beroperasi secara domestik dan internasional, dan terdiri atas tiga pemain utama: agen-agen law enforcement, 
komunitas regulasi, dan komunitas layanan keuangan.  
 
Financial Engineering 
Penciptaan dan perbaikan produl-produk keuangan baru melalui design yang inovatif atau pembentukan ulang 
instrumen keuangan yang sudah ada.  
 
Financial Instrument 
Sebuah dokumen asli dan virtual yang merepresentasikan sebuah perjanjian legal mengenai semacam nilai moneter. 
Dalam pasar keuangan masa kini, instrumen keuangan dapat diklasifikasikan secara umum berbasiskan ekuitas, 
merepresentasikan kepemilikan atas aset, atau berdasarkan hutang, merepresentasikan sebuah pinjaman yang dibuat 
oleh seorang investor kepada pemiliki aset. Instrumen foreign exchange terdiri atas tiga jenis instrumen yang unik. 
Subkategori yang berbeda atas tiap jenis instrumen eksis, seperti contohnya ekuitas saham preferen dan ekuitas 
saham biasa.  
 
Financial Intermediary 
Sebuah institusi yang berlaku sebagai penengah antara para investor dan perusahaam-perusahaan penggalang dana. 
Seringkali disebut sebagai financial institutions.  
 
Financial Performance 
Kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan sumber daya baru, dari operasi hari-ke-hari, selama periode 
waktu yang diberikan.  
 
Financial Planner 
Seorang profesional investasi berkualifikasi yang membantu individu dan perusahaan untuk memenuhi tujuan 
keuangan jangka panjang dengan menganalisis status klien dan menetapkan sebuah program untuk mencapai tujuan-
tujuan tersebut. Mereka berspesialisasi dalam perencanaan pajak, alokasi aset, manajemen resiko, perencanaan 
pensiunan dan atau estate. Juga disebut sebagai “Registered Financial Planner,” ketika financial planner didaftarkan 
pada Registered Financial Planner Institute (RFPI).  
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Financial Porn 
Sebuah slang yang digunakan untuk mendeskripsikan laporan-laporan sensasional atas berita keuangan dan produk-
produk yang menyebabkan pembelian yang tidak masuk akal yang dapat merusak kesehatan keuangan investor. 
Fokus jangka pendek oleh media atas topik keuangan dapat menciptakan kegemparan yang tidak membantu para 
investor untuk membuat keputusan keuangan yang pandai dan berjangka panjang, dan dalam banyak kasus, 
mempengaruhi kemampuan pengambilan keputusan investor secara buruk.  
 
Financial Portal 
Sebuah situs web yang menyediakan berbagai data keuangan dan informasi, berlaku sebagai sebuah pusat informasi 
bagi para klien yang merupakan investor individu yang memerlukan berita keuangan secara tepat waktu dan data 
untuk membantu membuat keputusan investasi.  
 
Financial Risk 
Resiko atas tidak cukupnya cashflow sebuah perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangannya.  
 
Financial Supermarket 
Sebuah perusahaan yang menawarkan berbagai layanan keuangan (contohnya saham, asuransi, dan broerage real 
estate).  
 
Financing 
Aksi menyediakan dana untuk aktivitas bisnis, membuat pembelian-pembelian atau investasi. Institusi-institusi 
keuangan dan bank-bank berada dalam bisnis financing dimana mereka memperoleh modal untuk bisnis-bisnis, 
konsumen, dan investor membantu mereka mencapai tujuannya.  
 
Fine Print 
Ketentuan-ketentuan non standard yang ikut serta dalam sebuah kontrak, seringkali dalam font yang kecil.  
 
Finite Reinsurance 
Sebuah jenis reasuransi yang memindahkan sejumlah terbatas resiko. Resiko dikurangi melalu akunransi atau 
metode keuangan lainnya, bersamaan dengan pemindahan aktual atas resiko ekonomi. Dengan memindahkan resiko 
yang lebih kecil kepada sang pemberi reasuransi, yang menerima reasuransi menerima coverage atas klaim-klaim 
potensialnya dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan reasuransi biasa.  
 
Fire Sale 
Sebuah situasi dimana harga-harga sekuritas dalam pasar keuangan dianggap sangatlah rendah.  
 
Firewall 
Batasan-batasan legal yang mencegah naik itu pemindahan informasi dalam dan performa transaksi keuangan antara 
bank-bank komersial dan investasi.  
 
Firm Commitment 
1. Janji peminjaman sebuah institusi untuk masuk kedalam perjanjian pinjaman dengan entitas yang spesifik, dalam 
periode waktu yang pasti. 2. Perjanjian untuk mengasumsikan semua resiko inventiry dan membeli keseluruhan 
sekuritas langsung dari penerbit untuk dijual kepada publik pada harga yang telah ditentukan.  
 
Firm Quote 
Sebuah kutipan harga sebuah sekuritas, yang dibuat oleh seorang dealer atau oleh pembuat pasar, yang menjamin 
sebuah harga tawaran atau permintaan sampai dengan harga yang dikutip. Hal ini berbeda dari kutipan nominal 
dimana harga dan kuantitas atas kutipan penawaran dan permintaan tidak tercatat secara tetap.  
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First Call 
Sebuah perusahaan yang mengumpulkan catatan penelitian dan perkiraan pendapatan dari analis broker. Perkiraan 
tersebut kemudian dibandingkan dengan laporan pendapatan aktual, dan kemudian perbedaan diantara keduanya 
merupakan kejutan pendapatan.  
 
 
First In, First Out – FIFO 
Sebuah manajemen aset dan metode penilaian dimana aset-aset yang pertama kali diproduksi dan diperoleh dijual, 
dipergunakan atau dibuang dahulu. FIFO dapat dipergunakan oleh seorang individu atau perusahaan.  
 
First Notice Day 
Hari pertama dimana notifikasi keinginan untuk mengantarkan sebuah komoditas dapat dilakukan dari 
clearinghouse kepada pembeli dalam pemenuhan kontrak futures bulan yang bersangkutan.  
 
Fiscal Agent 
Sebuah organisasi, seperti contohnya bank atau perusahaan trust, yang mengambil tanggung jawab kewajiban-
kewajiban fiskal pihak yang tidak berkaitan.  
 
Fiscal Policy 
Kebijakan pengeluaran pemerintah yang mempengaruhi kondisi-kondisi makroekonomi. Kebijakan-kebijakan 
tersebut mempengaruhi tingkat pajak, suku bunga, dan pengeluaran pemerintah, dalam sebuah upaya untuk 
mengendalikan ekonomi.  
 
Fiscal Year 
Periode 12 bulan yang dipergunakan perusahaan untuk tujuan-tujuan akuntansi.  
 
Fiscal Year-End 
Pemenuhan periode akuntansi 1 tahun atau 12 bulan.  
 
Fisher Effect 
Sebuah teori yang mendeskripsikan hubungan jangka panjang antara inflasi dan suku bunga.  
 
Fisher’s Separation Theorem 
Sebuah teori yang menyatakan bahwa: 1. Invetasi pilihan sebuah perusahaan terpisahkan dari sikap pemilik terhadap 
investasi tersebut. 2. Memungkinkan untuk memisahkan keputusan investasi perusahaan dari keputusan 
keuangannya.  
 
Five Against Bond Spread – FAB 
Sebuah spread dalam pasar futures yang diciptakan dengan mengambil posisi-posisi offset dalam kontrak futures 
untuk treasury bonds berjangka 5 tahun dan treasury bonds jangka panjang (15-30 tahun).  
 
Five Against Note Spread – FAN 
Sebuah spread dalam pasar futures yang diciptakan dengan mengambil posisi-posisi offset dalam kontrak futures 
atas treasury notes 5 tahunan dan treasury bonds 10 tahunan.  
 
Five-Year Rule 
Jika seorang pemilik account pensiunan meninggal dunia sebelum mulainya tanggal penerimaan distribusi, sang 
penerima warisan dapat mendistribusikan aset-aset yang diperolehnya selama harapan jangka hidup penerima 
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warisan atau mendistribusikan aset-aset dalam five-year rule. Dalam five-year rule, aset-aset harus didistribusikan 
sampai dengan 31 Desember tahun kelima semenjak kematian pemilik account pensiunan.  
 
Fixed Annuity 
Sebuah kontrak asuransi dimana perusahaan asuransi melakukan pembayaran tetap dollar kepada anuitan sebagai 
syarat dari kontrak, biasanya sampai anuitan meninggal dunia. Perusahaan asuransi menjamin baik earnings maupun 
principal.  
 
Fixed Asset 
Sebuah properti tangible jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan dan dipergunakan dalam produksi 
pendapatan dan tidak diharapkan untuk dikonsumsi atau diubah kedalam uang tunai dalam jangka waktu 1 tahun.  
 
Fixed Cost 
Sebuah biaya yang tetap konstan, tidak peduli adanya perubahan pada aktivitas perusahaan.  
 
Fixed Exchange Rate 
Rezim nilai tukar sebuah negara dimana pemerintah atau bank sentral mengikat suku bunga resminya terhadap mata 
uang negara lainnya. Tujuan dari fixed exchange rate system adalah untuk menjaga nilai mata uang sebuah negara 
dalam band yang sempit. Juga dikenal sebagai pegged exchange rate.  
 
Fixed Income 
Sebuah jenis investasi ataupun gaya budgeting dimana tingkat pengembalian real atau pendapatan periodik diterima 
dalam interval reguler pada level-level yang terprediksi. Para penganggar fixed-income dan investor seringkali sama 
– biasanya, individu yang sudah pensiunan yang bergantung atas investasi mereka untuk menciptakan sebuah aliran 
pendapatan yang stabil. Demorafik ini cenderung untuk berinvestasi secara besar dalam investasi fixed-income 
karena tawaran pengembalian yang reliable.  
 
Fixed Income Clearing Corporation – FICC 
Sebuah agency yang berurusan dengan konfirmasi, penyelesaian, dan delivery atas aset-aset fixed-income didalam 
Amerika Serikat. Agency tersebut memastikan penyelesaian yang sistematik dan efisien atas sekuritas pemerintah 
AS dan sekuritas yang dijamin oleh hipotik di pasar.  
 
Fixed Interest Rate 
Sebuah pinjaman atau hipotik dengan suku bunga yang akan tetap pada tingkat yang sudah ditentukan untuk 
sepanjang jangka waktu pinjaman.  
 
Fixed Term 
Mendeskripsikan transportasi investasi, biasanya merupakan sebuah instrumen hutang, yang memiliki periode 
waktu investasi yang tetap. Dengan investasi berjangka tetap, investor berpisah dengan uangnya untuk periode 
waktu yang spesifik dan dibayarkan kembali investasinya hanya pada akhir periode investasi.  
 
Fixed-Charge Coverage Ratio 
Sebuah rasio yang mengindikasikan kemampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi pengeluaran keuangan 
tetapnya, seperti contohnya bunga dan sewa.  
 
Fixed-Income Arbitrage 
Sebuah strategi investasi yang mencoba untuk memperoleh keuntungan dari kesempatan arbitrage dalam suku 
bunga sekuritas.  
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Fixed-Income Security 
Sebuah investasi yang menghasilkan sebuah pengembalian dalam bentuk pembayaran periodik yang tetap dan 
pengembalian akhir atas prinsip pada saat jatuh tempo. Tidak seperti sekuritas dengan pendapatan yang variabel 
dimana perubahan pembayaran berdasarkan atas ukuran-ukuran tertentu, seperti contohnya suku bunga jangka 
pendek, pembayaran fixed-income securities sudah diketahui dari awal.  
 
 
Fixed-Income Style Box 
Matriks sembilan kotak yang menunjukkan karakteristik dana invetasi tetap domestik dan internasional. Pada 
sumbu horizontal, dana-dana dipisahkan kedalam salah satu dari tiga kategori – jangka pendek, jangka menengah, 
dan jangka panjang, tergantung atas durasi efektif rata-rata dari obligasi yang ditahan oleh dana. Pada sumbu 
verikal, dana-dana dipisahkan kedalam salah satu dari tiga kategori tergantung atas nilai investasi rata-rata obligasi 
dalam dana. Dana-dana obligasi dengan rating rata-rata dari “AAA” hingga “AA” dianggap berkualitas tinggi. Dana-
dana dengan rating rata-rata dari “A” hingga “BBB” dianggap berkualitas menegah. Rating dibawah “BB” dianggap 
berkualitas rendah.  
 
Fixed-Rate Capital Securities 
Sebuah sekuritas yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan yang memiliki nilai par $25 dan menawarkan investor 
sebuah kombinasi atas fitur-fitur obligasi perusahaan dan saham preferen. Sekuritas-sekuritas tersebut menyediakan 
keuntungan-keuntungan atas yield yang menarik, pendapatan bulanan, kuartalan, atau semi tahunan, waktu 
investasi yang biasanya dapat diprediksi (20-49 tahun, walaupun beberapa perpetual), likuidasi dan kredit 
berkualitas investasi (dalam banyak kasus).  
 
FJD 
Dalam mata uang, merupakan singkatan dari Fiji Dollar  
 
Flag 
Sebuah pola chart teknis yang terlihat seperti sebuah bendera dengan tiang kapal pada kedua sisinya. Flags dihasilkan 
dari fluktuasi harga dalam range yang sempit dan menandai sebuah kosolidasi sebelum kelanjutan gerakan 
sebelumnya. Selanjutnya, informasi “pennant” biasanya diperlakukan seperti formasi-formasi bendera karena 
mereka sangat mirip dalam bentuknya, cenderung untuk muncul pada tempat yang sama dalam tren yang sudah 
ada, dan memiliki volume dan kriteria pengukuran yang sama.  
 
Flash Price 
Designasi display ticker tape yang digunakan ketika volume pertukaran sangatlah besar sehingga tape bergerak telat 
lebih dari 5 menit. “Flash price” menginterupsi harga-harga yang tertunda untuk menunjukkan harga terakhir dari 
saham yang diperdagangkan secara sangat ramai.  
 
Flat 
1. Sebuah harga yang tidak naik maupun turun. 2. Dalam foreks, kondisi yang tidak lama ataupun singkat dalam 
sebuah mata uang. Juga disebut sebagai “being square”. 3. Sebuah obligasi yang diperdagangkan tanpa accrued 
interest.  
 
Flat Benefit Formula 
Sebuah metode perhitungan kontribusi pegawai terhadap perencanaan benefit employee dimana majikan 
mengalikan jasa pegawai bulanan dengan flat montly rate yang sudah ditentukan.  
 
 
 



 
Raja Ar Ra’du 2006 

75

Flat Tax 
Sebuah sistem yang mengenakan pajak kepada siapapun dengan tingkat yang sama, tidak peduli berapa jumlah 
pendapatannya.  
 
Flat Yield Curve 
Sebuah kurva yield dimana terdapat sedikit perbedaan antara rates jangka pendek dan jangka panjang atas obligasi 
yang memiliki kualitas kredit yang sama. Jenis kurva yield ini seringkali terlihat pada saat transisi antara kurva-
kurva normal dan inverted.  
 
Flight to Quality 
Aksi para investor untuk menggerakan modalnya jauh dari investasi yang lebih beresiko menuju invetasi yang 
teraman. Hal ini biasanya disebabkan oleh ketidakpastian dalam pasar keuangan dan internasional. Namun, pada 
waktu-waktu tertentu, pergerakan ini mungkin menjadi akibat dari investor yang memotong investasi yang lebih 
berbahaya menuju investasi yang lebih konservatif tanpa banyak pertimbangan terhadap pasar internasional.  
 
Flip 
Sebuah poin dimana para trader bergerak dari posisi yang lebih panjang menuju posisi yang lebih singkat.  
 
Flipper 
Seorang investor jangka pendek atau trader hari yang membeli saham-saham pra IPO, dan secara cepat 
memutarkannya kedalam pasar publik untuk keuntungan yang cepat.  
 
Float 
Total jumlah saham yang dimiliki secara publik dan tersedia untuk diperdagangkan. Float dihitung dengan 
mengurangi saham-saham yang terlarang dengan saham-saham yang outstanding. Juga dikenal sebagai “free float”.  
 
Floater 
Sebuah obligasi atau jenis hutang lainnya dimana perubahan rate coupon seriring dengan kondisi-kondisi pasar. Juga 
dikenal sebagai “floating-rate debt”.  
 
Floater Insurance 
Sebuah jenis kebijakan asuransi yang mengcover property yang secara mudah dapat dipindahkan dan menyediakan 
tambahan coverage atas apa yang kebijakan asuransi normal tidak mengcover. Hal ini dapat mengcover apa saja dari 
perhiasan hingga peralatan audio mahal.  
 
Floating Exchange Rate 
Rezim pertukaran sebuah negara dimana mata uangnya ditentukan oleh pasar foreks melalui permintaan dan 
penawaran untuk mata uang tertentu relatif terhadap mata uang lainnya. Oleh karena itu, floating exchange rates 
berganti secara bebas dan ditentukan oleh perdagangan di pasar foreks. Hal ini merupakan lawan dari rezim “fixed 
exchange rate”.  
 
Floor 
Limit terendah yang dapat diterima sebagaimana yang dilarang oleh pihak yang mengendalikan.  
 
Floor Broker – FB 
Sebuah pegawai dari perusahaan anggota yang melakukan perdagangan di lantai pertukaran atas nama klien 
perusahaan tersebut.  
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Floor Trader – FT 
Seorang anggota pertukaran yang melakukan transaksi dari lantai pertukaran secara ekslusif hanya untuk account 
mereka sendiri.  
 
Flotation 
Proses perubahan perusahaan swasta menjadi perusahaan publik dengan menerbitkan saham-saham dan meminta 
publik untuk membelinya.  
 
Flotation Cost 
Biaya yang berhubungan dengan penerbitan sekuritas baru.  
 
Flower Bond 
Produl-produk fixed income yang pada awalnya dibeli oleh para investor dengan harga diskon untuk tujuan 
membayar pajak perumahan federal pada saat jatuh tempo.  
 
Focused Fund 
Dana-dana yang terdiri atas sejumlah tahanan besar atas sejumlah kecil saham-saham.  
 
Follow-On Offering 
Sebuah penawaran saham-saham tambahan setelah sebuah perusahaan mengadakan penawaran publik awal.  
 
Fool’s Gold 
Juga dikenal sebagai Iron Pyrite, fool’s gold merupakan sebuah mineral berwarna emas yang seringkali dikira emas 
asli.  
 
Footnote 
Informasi tambahan yang disediakan dalam sebuah laporan keuangan perusahaan. Footnotes melaporkan detail dan 
informasi tambahan yang tidak diikusertakan dalam bagian utama dokumen pelaporan, seperti contohnya balance 
sheet dan income statement. Hal ini dilakukan untuk tujuan kejelasan karena footnotes dapat menjadi sangat 
panjang, dan jika mereka diikusertakan, mereka akan mempengaruhi data yang dilaporkan dalam laporan keuangan.  
 
Footsie 
Sebuah istilah slang untuk indeks FTSE 100.  
 
Forbearance 
Sebuah penundaan atas pembayaran hutang, yang disetujui oleh yang memberikan peminjam atau kreditor, untuk 
periode waktu sementara. Hal ini dilakuan untuk memberikan waktu kepada sang peminjam untuk memenuhi 
pembayaran-pembayaran yang sudah lewat jatuh tempo.  
 
Force Majeure 
Sebuah istilah Perancis yang secara literal diterjamahkan sebagai “greater force”, klausa ini diikutsertakan dalam 
kontrak-kontrak untuk menyingkirkan kewajiban atas kecelakaan alami dan tidak dapat dihindari yang mengganggu 
terjadinya sebuah event atau membatasi partisipasi untuk memenuhi kewajiban.  
 
Forced Conversion 
Kejadian dimana seorang penerbit sekuritas convertible melakukan hak untuk call issue, memaksa investor untuk 
mengubah sekuritas mereka kedalam sejumlah saham yang telah ditentukan.  
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Forced Liquidation 
Sebuah aksi yang idlkukan oleh brokerage houses yang melakukan offset dan menutup semua posisi konsumen yang 
menunggak account untuk tujuan mengurangi pembongkaran.  
 
Forecasting 
Proses menganalisis data saat ini dan data historis untuk menentukan tren di masa mendatang.  
 
Foreclosure 
Sebuah situasi dimana seorang pemilik rumah tidak mampu memenuhi pembayaran prinsipal dan atau bunga atau 
hipotiknya, sehingga pihak peminjam, baik itu bank maupun masyarakat gedung, dapat mengambil alih dan menjual 
property seperti yang tercantum dalam kontrak hipotik.  
 
Foreign 
1. Perusahaan non AS dengan perdagangan sekuritas dalam pasar Amerika Utara. 2. Dalam artian umum, 
perusahaan apa saja yang terorganisir yang tunduk atas hukum-hukum negara lain.  
 
Foreign Bond 
Sebuah obligasi yang diterbitkan dalam sebuah pasar domestik oleh sebuah entitas luar negeri, dalam mata uang 
pasar domestik.  
 
Foreign Currency Convertible Bond _ FCCB 
Sebuah tipe obligasi konvertibel yang diterbitkan dalam mata uang yang berbeda dibandingkan dengan mata uang 
domestik penerbit. Dalam kata lain, uang yang dibina oleh perusahaan penerbut dalam bentuk mata uang asing. 
Sebuah obligasi konvertibel merupakan sebuah campuran antara sebuah instrumen hutang dan ekuitas. Hal tersebut 
berlaku sebagai sebuah obligasi dengan membuat coupon reguler dan pembayaran principal, namun obligasi-
obligasi ini juga memberikan pemegang obligasi opsi untuk merubah obligasi menjadi saham.  
 
Forreign Currency Effects 
Gain atau kerugian dari investasi asing yang disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam nilai relatif aset-aset 
denominasi dalam mata uang diluar mata uang principal dengan dimana sebuah perusahaan biasanya melakukan 
bisnis. Sebuah mata uang domestik yang naik berarti investasi asing akan menghasilkan pengemalian yang lebih 
rendah ketika ditukarkan kembali kedalam mata uang domestik, dan sebaliknya.  
 
Foreign Direct Investment – FDI 
Sebuah investasi di luar negeri, biasanya dimana perusahaan yang sedang diinvetasikan dikendalikan oleh perusahaan 
asing.  
 
Foreign Plan 
Sebuah perencanaan simpanan pensiunan yang diciptakan oleh seseorang atau perusahaan untuk memberikan 
benefit bagi para individual yang bukan merupakan warga negara Kanada. Penerima benefit tersebut bisa warga 
negara Kanada maupun yang bukan warga negara Kanada, namun rencana tersebut diaplikasikan kepada pendapatan 
yang mereka dapatkan atas layanan yang mereka lakukan di luar Kanada.  
 
Foreign-Exchange Risk 
1. Sebuah resiko atas nilai investasi yang berubah sebagai akibat perubahan dalam nilai tukar mata uang. 2. Resiko 
yang harus ditutup oleh investor dalam posisi jangka panjang dan pendek dalam sebuah kerugian mata uang asing 
sebagai akibat pergerakan nilai tukar. Juga dikenal sebagai “currency risk” atau “exchange-rate risk”.  
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Forensic Accounting 
Forensic Accounting mengutilisasikan akuntansi, audit, dan ketrampilan investigasi untuk melakukan pemeriksaan 
atas laporan keuangan sebuah perusahaan. Dan oleh karena itu, mampun menyediakan analisis akuntansi yang cocok 
untuk dipakai di pengadilan.  
 
Forex Futures 
Sebuah kontrak exchange-traded untuk membeli atau menjual sejumlah spesifik mata uang pada harga yang sudah 
ditentukan pada tanggal tertentu di masa depan. Semua forex futures ditulis dengan tanggal terminasi yang spesifik, 
dimana delivery atas mata uang harus terjadi kecuali perdagangan yang sifatnya menebus dibuat pada posisi awal.  
 
Forfaiting 
Pembelian receivables miliki eksportir pada keadaan diskon dengan membayar uang tunai. Forfaiter, yaitu pemli 
reveables tersebut, menjadi entitas dimana importer berkewajiban untuk membayar hutang-hutang kepadanya.  
 
Forfeiture 
Hilangnya sebuah aset atau hak atas aset, sebagai akibat defaulting atas obligasi atau kondisi yang berkontraksi.  
 
Form 1099-DIV 
Sebuah formulir yang dikirimkan kepada investor oleh perusahaan pendanaan investasi. Formulir tersebut 
merupakan sebuah catatan atas semua gain modal kena pajak dan dividen yang dibayarkan kepada investor, 
termasuk yang telah di re investasikan dalam tahun pajak. Jumlah yang tertera pada formulir menggambarkan 
jumlah jumlah dana yang melekat atas setiap pengembalian investasi investor dalam setahun tersebut dan 
melaporkan kepada pihak IRS. Para investor menggunakan Form 1099-DIV untuk membantu melporkan pedapatan 
yang diterima dari investasi-investasi pengembalian pajak mereka tiap tahun.  
 
Form 1099-R 
Sebuah formulir IRS dimana seorang invidu melaporkan distribusinya dari anuitas, rencana pembagian keuntungan, 
rencana pensiunan, IRAs, kontrak asuransi dan atau pensiun. Hal-hal berikut merupakan beberapa item yang 
disertakan dalam formulir tersebut: distribusi barang yang dibayarkan pada tahun pajak yang berlaku, jumlah 
distribusi yang kena pajak, pajak pendapatan federal yang ditahan, kontribusi yang dilakukan kedalam investasi atau 
premium yang terbayarkan, dan sebuah kode yang merepresentasikan jenis distribusi yang dibuat untuk pemegang 
rencana.  
 
Form 13F 
Sebuah formulir pelaporan SEC yang diisi oleh manajer investasi institusional untuk memenuhi aturan section 13(f) 
Securities and Exchange Act tahun 1934, yang mengatakan bahwa semua manajer investasi keuangan yang 
mengelola lebih dari 100 juta dollar dalam hari terakhir perdagangan atas bulan dalam tahun kalender harus 
menyatakan holdingsnya dalam basis kuartalan.  
 
Form 144 
Sebuah formulir yang harus diisi dengan SEC ketika executive officer, direktur, atau affiliate sebuah perusahaan 
melakukan pesanan untuk menjual saham perusahaan tersebut. Juga dikenal sebagai Rule 144.  
 
Form 3 
Sebuah dokumen yang harus diisi dengan SEC oleh seorang insider yang berafiliasi dengan operasi perusahaan 
publik atau oleh investor mana saja yang memiliki 10 persen atau lebih atas saham-saham outstanding perusahaan.  
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Form 4 
Sebuah dokumen yang harus diisi oleh SEC ketika terdapat perubahan material atas holding insiders perusahaan 
(termasuk pemegang saham yang memiliki 10 persen atau lebih atas saham-saham outstanding perusahaan).  
 
Form 5 
Sebuah dokumen yang harus diisi dengan SEC oleh seorang insider yang telah melakukan transaksi orang dalam 
pada tahun dimana yang sebelumnya belum dilaporkan melalui pengiriman sebuah Form 4.  
 
Form T 
Sebuah formulir yang disyaratkan oleh NASD untuk melaporkan perdagangan ekuitas yang dilakukan diluar jam 
normal pasar.  
 
Formal Tax Legislation 
Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengajukan sebuah undang-undang perpajakan baru atau sebuah perubahan 
atas undang-undang yang sudah ada. Proses tersebut mengikutsertakan Presiden dan Kongres.  
 
Fortune 500 
Daftar tahunan 500 perusahaan terbesar di AS. Daftar tersebut disusun menggunakan angka-angka pemasukan 
paling akhir.  
 
Forward Averaging 
Menindaklanjutin distribusi rencana pensiunan dalam lump-sum sebagaimana terjadi selama periode lima atau 
sepuluh tahun. Forward averaging tersedia hanya kepada partisipan rencana yang berkualifikasi yang lahir sebelum 
tahun 1936 dan memenuhi syarat-syarat tertentu.  
 
Forward Contract 
Sebuah transaksi pasar uang tunai dimana delivery sebuah komoditas ditangguhkan sampai setelah kontrak telah 
selesai dibuat. Waluapun delivery dilakukan di masa mendatang, harga ditentukan pada tanggal perdagangan awal.  
 
Forward Earnings 
Pendapatan sebuah perusahan yang diperkirakan atau diramalkan yang dibuat oleh para analis oleh perusahaan 
sendiri. Forward earnings berbeda dari trailing earnings dimana mereka merupakan sebuah proyeksi dan bukan 
sebuah fakta. Terdapat banyak metode yang digunakan untuk menghitung forward earnings.  
 
Forward Integration 
Sebuah strategi bisnis yang melibatkan sebuah bentuk integrasi vertikal dimana aktivitas-aktivitas diperluas untuk 
menyertakan kendali atas distribusi langsung produk-produknya.  
 
Forward Market 
Perdagangan over-the-counter atas forward contracts.  
 
Forward Price To Earnings – Forward P/E 
Sebuah ukurang atas rasio price to earnings (P/E) menggunakan pendapatan yang diramalkan untuk kalkulasi P/E. 
Dimana pendapatan-pendapatan yang dipergunakan hanya sebuah estimasi dan oleh karena itu tidak sehandal data 
pendapatan saat ini, masih terdapat keuntungan dalam analisis P/E yang diestimasikan. Juga dikenal sebagai 
“Estimated Price to Earnings.”  
 
Forward Pricing 
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Sebuah regulasi Securities and Exchange Commission yang mensyaratkan bahwa perusahaan investasi memberikan 
harga semua pesanan buy dan sellnya atas fund shares menurut net asset value (NAV) selanjutnya. Proses penilaian 
ini adalah untuk transaksi dana mutual yang open-end dimana dana mutual tersebut secara konstan menerbitkan dan 
menebus saham-saham dana mutual pada harga NAV per saham paling akhir.  
 
Forward Rate 
Jumlah yang diperlukan untuk melakukan delivery sebuah mata uang, komoditas, atau beberapa aset lainnya di 
suatu waktu di masa mendatang.  
 
Forward Rate Agreement – FRA 
Sebuah kontrak yang menentukan suku bunga atau nilai tukar mata uang, yang akan dibayarkan, atau diterima, atas 
sebuah obligasi dimulai pada awal tanggal di masa mendatang.  
 
Forward Swap 
Sebuah perjanjian swap yang diciptakan melalui sintesis atas dua swaps yang berbeda dalam durasi untuk tujuan 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan time-frame spesifik seorang investor. Juga dikenal sebagai “forward start swap,” 
“delayed start swap,” dan sebuah “deferred start swap.”  
 
Forward Triangular Merger 
Sebuah jenis merger yang terjadi ketika subsidiari atas perusahaan yang melakukan akusisi bergabung dengan 
perusahaan target.  
 
Foul Weather Fund 
Sebuah dana mutual yang cenderung berfungsi dengan baik pada kondisi-kondisi ekonomi yang buruk.  
 
Found Money 
Uang atau dana yang dimiliki oleh seorang investor namun baru saja ditemukan.  
 
Four Cs 
Kependekan dari carat, cut, clarity, dan color. Keempat karakteristik tersebut merupakan penentu utama atas 
harga sebuah diamond.  
 
Fourier Analysis 
Sebuah jenis analisis matematis yang mencoba untuk mengidentifikasikan pola-pola atau siklus-siklus dalam time 
series data yang ditentukan yang telah dinormalkan. Dengan cara pertama kali menghilangkan efek-efek atas tren 
atau faktor-faktor yang merumitkan dari kumpulan data, efek-efek siklus periodik atau pola-pola dapat 
diidentifikasikan lebih akurat, menghasilkan estimasi yang baik atas direksi dimana data yang sedang dianalisis akan 
terjadi di masa mendatang. Dinamakan atas matematikawan asal Perancis abad ke 19 dan fisikawan Joseph Fourier.  
 
Fourth Market 
Perdagangan sekuritas yang tercatat dalam exchange antara institusi-institusi dalam jaringan komputer privat over-
the-couter, ketimbang melalui exchange yang sudah dikenal seperti contohnya NYSE atau Nasdaq. Perdagangan 
antara institusi-institusi akan seringkali dilakukan dalam blok besar dan tanpa seorang broker, yang memungkinan 
institusi-institusi untuk menghindari biaya untuk broker.  
 
Fox-Trot Economy 
Sebuah istilah yang dikeluarkan oleh ahli strategi investasi Jeffery Saut yang mendeskripsikan sebuah periode 
dimana angka-angka pertumbuhan ekonomi “fast-fast” diharapkan akan diikuti oleh periode-periode “slow-slow”.  
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Franked Dividend 
Sebuah persiapan di Australia yang akan menghilangkan pajak ganda atas dividen. Dividen-dividen dipencarkan 
dengan pertalian pajak yang menempel. Pemegang saham mampu mengurangi pajak yang dibayarkan atas dividen 
sebesar jumlah yang setara terhadap kredit pertalian pajak. Intinya, pemajakan dividen telah secara sebagian 
dibayarkan oleh perusahaan yang menerbitkan dividen.  
 
Franked Income 
Pendapatan investasi setelah pajak yang didistribusikan oleh satu perusahaan asal Inggris kepada perusahaan lainnya. 
Pendapatan ini seringkali didistribusikan dalam bentuk dividen. Ide dibelakang franked income adalah untuk 
mencegah terjadinya pajak ganda.  
 
Fraudulent Conveyance 
Transfer illegal atas properti kepada pihak lainnya untuk tujuan menunda, menghalangi, atau menipu kreditor.  
 
Freddie Mac – Federal Home Loan Mortgage Corp – FHLMC 
Sebuah institusi yang dicharter oleh kongres yang membeli hipotik dari peminjam dan menjual kembali dalam 
bentuk sekuritas atas pasar hipotik secondary.  
 
Free and Clear 
Sebuah slang yang mendeskripsikan situasi dimana seseorang ketika memperoleh kepemilikan atas sebuah aset, 
seperti contohnya ketika telah dibayarkan secara penuh dan tidak ada kreditor yang memiliki klaim atas properti 
tersebut.  
 
Free Asset Ratio – FAR 
Nilai pasar sebuah aset perusahaan asuransi dalam kelebihan atas kewajiban kebijakan nya.  
 
Free Carrier – FCA 
Sebuah istilah perdagangan yang mensyaratkan penjual untuk mengantarkan barang-barang ke sebuah airport, 
terminal, atau tempat lainnya dimana sebuah carrier beroperasi. Biaya-biaya transportasi dan resiko kehilangan 
dipindahkan kepada pembeli setelah pengantaran kepada carrier. Ketika digunakan dalam istilah perdagangan, kata 
“free” berarti penjual memiliki kewajiban untuk mengantarkan barang-barang pada suatu tempat untuk dipindahkan 
kepada sebuah carrier.  
 
Free Cash Flow for the Firm – FCFF 
Pendapatan operasi sebuah perusahaan dikurangi expenses, taxes, dan perubahan atas net working capital dan 
ivnestasi.  
 
Free Cash Flow per Share 
Sebuah ukuran atas fleksibilitas keuangan perusahaan. Dihitung dimana net income ditambah semua expenses non-
cash dikurangi dividen dan pengeluaran capital. Totalnya kemudian dibagi dengan jumlah saham yang outstanding.  
 
Free Market 
Sebuah ekonomi pasar yang didasri oleh supply dan demand dengan sedikit atau tidak ada kendali dari pemerintah. 
Sebuah pasas yang benar-benar bebas merupakan sebuah bentuk ideal dari ekonomi pasar dimana pemblei dan 
penjual diperbolehkan untuk bertransaksi secara bebas berdasarkan perjanjian mutual atas harga tanpa adanya 
campur tangan pihak pemerintah dalam bentuk pajak, subsidi, atau regulasi. Dalam pasar keuangan, saham-saham 
free market adalah sekuritas-sekuritas yang secara luas diperdagangkan dan yang harga-harganya tidak dipengaruhi 
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oleh ketersediaan. Dalam pasar forex, merupakan pasar dimana nilai tukar tidak ditentukan oleh pemerintah dan 
oleh karenanya naik dan turun secara bebas melalui permintaan dan penawaran mata uang.  
 
Free-Crowd System 
Sebuah sistem perdagangan komoditas dimana anggota-anggota floor dapat melakukan tawaran dan penawaran 
bersamaan untuk account personal maupun konsumen, yang sangatlah umum di AS.  
 
Freeriding 
1. Sebuah praktek ilegal dimana anggota sindikat menahan sebagian sekuritas yang baru diterbitkan dan kemudian 
menjualnya pada harga yang lebih tinggi. 2. Aktivitas ilegal atas pembelian sebuah saham dan menjualnya sebelum 
membayarkan pembelian tersebut.  
 
Friction Cost 
Biaya-biaya implisit dan eksplisit yang berhubungan dengna transaksi-transaksi pasar.  
 
Frictional Unemployment 
Pengangguran yang selalu ada dalam ekonomi, menyebabkan transisi sementara yang dilakukan oleh para pekerja 
dan para majikan atau dari para pekerja dan para majikan memiliki informasi yang tidak konsisten dan tidak 
lengkap.  
 
Frictionless Market 
Sebuah situasi perdagangan teoritis dimana semua biaya dan batasan yang berhubungan dengan transaksi tidak 
muncul.  
 
Friendly Hands 
Sebuah nickname untuk para investor dalam sebuah IPO yang kemungkinan akan menahan sekuritas untuk waktu 
yang lama.  
 
Friends and Family Shares 
Ketika sebuah perusahaan memberika saham-saham pra-IPO kepada teman-teman dan anggota-anggota keluarga.  
 
Front Fee 
Premium yang dikenakan atas pembelian awal opsi compound.  
 
Front Office 
Para pegawai keuangan korporat dan penjualan dalam sebuah perusahaan layanankeuangan. Merupakan front office 
dimana revenue dihasilkan.  
 
Front Running 
Praktek tidak etis seorang broker yang melakukan trading sebuah ekuitas berdasarkan atas informasi dari 
departemen analisis sebelum kliennya diberikan informasi tersebut.  
 
Front-End Load 
Sebuah komisi atau fee penjualan yang dikenakan pada saat pembelian awal sebuah investasi terjadi, biasanya 
merupakan dana-dana mutual dan kebijakan-kebijakan asuransi. Hal tersebut dikurangi dari jumlah investasi dan 
oleh karena itu, menurunkan ukuran invetasi. Untuk dana-dana mutual, penggunaan loads disarankan untuk 
mencegah seringnya perdagangan atas dana tersebut, yang dapat melukai sebuah dana jika dana tersebut harus 
menahan cadangan kas besar untuk memenuhi payouts.  
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Front-End Ratio 
Sebuah rasio yang mengindikasikan potsi mana atas pendapatan invidual yang digunakan untuk membuat 
pembayaran hipotik. Dihitung dengan cara pengeluaran perumahan bulanan individu, dibagi dengan pendapatan 
kotor bulanan, dan kemudian dicatatkan dalam sebuah persentase. Pengeluaran perumahan bulanan termasuk 
pokok hipotik, bunga, taxm dan pembayaran asuransi – secara kolektif dikenal sebagai PITI. Pendapatan kotor 
bulanan merupakan pendapatan tahunan dibagi dengan 12 bulan. Para peminjam menggunakan front-end ratio 
dalam konjungsi dengan back-end ratio untuk mendapatkan hipotik.  
 
Frontspread 
Sebuah jenis opsi spread dimana seorang trader menahan lebih banyak posisi jangka pendek dibandingkan posisi 
jangka panjang. Jenis spread ini memiliki resiko kehilangan yang tidak terbatas sementara itu juga membatasi 
potensi keuntungan. Jenis perdagangan ini seringkali dilakukan oleh trader profesional yang percaya bahwa harga 
aset akan melakukan pergerakan terkalkulasi lebih tinggi atau bahwa volatilitas akan berkurang. Juga dikenal sebagai 
“ratio vertical spread”.  
 
Frozen Account 
Sebuah account dimana tidak ada withdrawals atau purchases yang dapat dikenakan. Biasanya terjadi ketika 
pemegang account gagal untuk membayar tepat waktu untuk pembelian yang dikenakan kepada account. Untuk 
contohnya, account tunai dibekukan untuk 90 hari sampai dengan harga pembelian penuh atas pesanan yang 
diinginkan terbayarkan secara penuh.  
 
FTSE 
Sebuah perusahaan yang berspesialisasi dalam penghitungan indeks. Waluapun bukan merupakan bagian dari 
pertukaran saham, co-owner termasuk London Stock Exchange dan Financial Times.  
 
Fulcrum Fee 
Sebuah tambahan fee berdasarkan performance atas seorang advisor yang dikenakan kepada seorang klien. Advisor 
mengenai fee ketika ia mencapai sebuah pengembalian diatas benchmark yang dispesifikasikan.  
 
Fulcrum Point 
Sebuah point of inflection (POV) dalam sebuah grafik dimana pola payout instrumen keuangan berubah arah.  
 
Full Carry 
Sebuah pasar futures dimana perbedaan harga pasar antara kontrak dengan dua bulan delivery yang berbeda setara 
dengan biaya total atas carrying komoditas dari delivery month kontrak pertama dan kemudian selanjutnya. 
Carrying cost termasuk bunga, asuransi, dan penyimpanan. Juga dikenal sebagai “full carry market” atau “full 
carrying charge market”.  
 
Full Charge 
Kejadian dimana harga sebuah kontrak future menurupi keseluruhan carrying cahrges atas aset, sepertin contohnya 
penyimpanan dan asuransi. Juga dikenal sebagai “full carry”.  
 
Full Ratchet 
Sebuah syarat anti pencairan yang, untuk saham umum apa saja yang dijual oleh sebuah perusahaan setelah 
penerbitan sebuah opsi (atau sekuritas covertible), mengaplisikan harga jual terendah menjadi harga opsi yang 
disesuaikan atau perubahan rasio untuk pemegang saham yang sudah ada.  
 
Full Stock 
Sebuah saham dengan harga par 100 dollar AS per saham. Dapat berupa saham umum maupun preferen.  
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Full-Service Broker 
Seorang broker yang menyediakan berbagai jenis layanan kepada klien-kliennya, termasuk riset dan saran, 
perencanaan pensiunan, tips-tips pajak, dan banyak lagi. Tentunya, semua hal ini memiliki harga, dimana komisi 
untuk full-service brokerage jauh lebih tinggi daripada broker diskon.  
 
Full-Time Student 
Sebuah status yang penting dalam menentukan ketergantungan. Seorang individu yang terdaftar dalam institusi 
perguruan tinggi, mungkin memenuhi syarat untuk bebas pajak tertentu.  
 
Full Subscribed 
Sebuah situasi dimana perusahaan telah sukses menjual kepada investor semua tawaran publik sekuritas yang telah 
diterbitkan dan tersedia. Ketika issue tersebut telah fully subsribed, resiko tertanggung untuk menjadi 
undersubscribed (tidak mampu menjual alootmentnya) secara penuh dihilangkan.  
 
Fully Valued 
Sebuah saham dimana para analis harga percaya menggambarkan rekognisi pasar atas kekuatan pendapatan 
fundamental perusahaan dan oleh karena itu kemungkinan kecil untuk meningkatkan harga lebih jauh. Jika saham 
naik dari harga tersebut, disebut overvalued. Jika harga saham turun, istilahnya adalah undervalued.  
 
Fund Manager 
Seseorang yang bertanggung jawab untuk menginvestasikan aset-aset dana mutual, mengimplementasikan strategi 
investasinya, dan mengelola perdagangan portfolio day-to-day.  
 
Fund of Funds 
Sebuah dana mutual yang berinvestasi kedalam dana mutual lainnya.  
 
Fundamental Analysis 
Sebuah metode evaluasi sebuah saham dengan mencoba mengukur nilai instrinsiknya. Analisis fundamental 
mempelajarri semuanya dari kondisi-kondisi umum ekonomi dan industri, hingga ke kondisi keuangan dan 
manajemen perusahaan.  
 
Fundamental 
Informasi yang berhubungan dengan keadaan kesejahteraan ekonomi sebuah perusahaan seperti contohnya revenue, 
earnings, asset, liabilites, dan pertumbuhan. Faktor-faktor tersebut digunakan untuk menentukan nilai dari sebuah 
investasi dalam fundamental analysis.  
 
Funded Debt 
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo setelah lebih dari satu tahun.  
 
Funding Agreement 
Kontrak asuransi yang tidak likuid yang menyediakan pembayaran ulang pokok yang dijamin dan pembayaran bunga 
untuk sebuah periode waktu yang telah ditentukan.  
 
Funds From Operations – FFO 
Angka yang dipergunakan oleh real estate investment trusts (REITS) untuk mendefinisikan aliran kas dari operasi 
mereka. Dihitung dengan menambahkan pengeluaran depresiasi dan amortisasi kedalam earnings, dan beberapa kali 
dikutip dalam basis per saham.  
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Fungibility 
Penukaran opsi yang tercatat, kontrak futures, dan instrumen lainnya yang tergantung atas term-term yang identik.  
 
Fungibles 
Barang-barang, sekuritas atau instrumen yang setara dan, oleh karena itu, dapat ditukarkan. Dalam kata lain, 
merupakan barang-barang yang terdiri atas banyak bagian identik yang dapat secara mudah digantikan dengan 
lainnya, barang yang identik. Jika barang-barang tersebut dijualkan secara berat atau angka, hal ini merupakan 
pertanda baik bahwa mereka adalah fungible.  
 
Furthest Out 
Kebanyakan menyinggung opsi dan futures, merupakan opsi atau kontrak futures yang memiliki delivery bulan 
paling jauh atau ekspirasi.  
 
Future Income Tax 
Pajak pendapatan yang ditangguhkan karena adanya disrepancy antara pengembalian pajak perusahaan dan pajak 
yang dihitung dalam laporan keuangan perusahaan. Futures income tax terjadi ketika terdapat sejumlah besar 
pengurangan atas taxable income ketimbang net income yang dihitung dalam laporan keuangan perusahaan.  
 
Future Value – FV 
Nilai sebuah aset atau kas pada tanggal yang spesifik di masa mendatang yang setara dalam sejumlah nilai pada hari 
ini. Terdapat dua cara untuk menghitung FV: 1. Untuk aset dengan annual interest yang sederhana = original 
investment x (1+(interest rate * number of years)) 2. Untuk aset dengan interest compounded per tahun = 
original investment x ((1+interest rate)^number of years).  
 
Futures 
Sebuah kontrak keuangan yang memberikan kewajiban bagi pembeli untuk membeli sebuah aset, seperti contohnya 
komoditas fisik atau instrumen keuangan, pada tanggal dan harga masa depan yang sudah ditentukan. Kontrak 
futures menjelaskan secara terperinci kualitas dan kuantitas atas aset; mereka merupakan sebuah standar untuk 
memfasilitasi perdagangan atas pertukaran futures. Beberapa kontrak futures dapat meminta delivery fisik atas aset, 
sementara lainnya dapat terselesaikan dengan uang tunai. Pasar futures dikarakteristikan dengan kemampuan untuk 
menggunakan leverage yang sangat tinggi relatif terhadap pasar saham. Futures dapat dipergunakan untuk 
melakukan hedging atau untuk berspekulasi atas pergerakan harga aset. Untuk contohnya, sebuah produser jagung 
dapat menggunakan futures untuk mengunci harga dan mengurangi resiko (hedge). Di lain pihak, siapa saja dapat 
berspekulasi atas pergeakan harga jagung dengan bergerak jangka panjang dan singkat menggunakan futures.  
 
Futures Bundle 
Sebuah jenis order futures yang memungkinkan seorang investor untuk membeli sejumlah yang telah ditentukan 
atas kontrak-kontrak futures dalam setiap delivery month secara berurutan untuk periode dua tahun atau lebih.  
 
Futures Commission Merchant – FCM 
Seorang pedagang yang ikut serta dalam pengumpulan atau penerimaan order komoditi untuk delivery di masa 
mendatang atas komoditas yang berhubungan dengan pasar kontrak futures.  
 
Futures Contract 
Sebuah perjanjian, yang biasanya dibentuk di floor trading atas exchange futures, untuk membeli atau penjual 
komoditas khusus atau instrumen keuangan pada harga yang sudah ditentukan di masa mendatang. Kontrak futures 
merinci kualitas dan kuantitas aset; merupakan standard untuk memfasilitasi pertukaran futures. Beberapa kontrak 
futures dapat memanggil delivery fisik atas aset, sementara lainnya dapat diselesaikan dengan uang tunai.  
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Futures Equivalent 
Angka kontrak futures yang diperlukan untuk diasosiasikan dengan posisi opsi spekulatif.  
 
Futures Exchange 
Secara tradisional, sebuah istilah yang mereferensikasn pasar utama dimana kontrak futures dan opsi atas kontrak 
futures diperdagangkan. Akhir-akhir ini, dengan tumbuhanya perdagangan elektronik, juga dipergunakan untuk 
mendeskripsikan aktivitas perdagangan futures itu sendiri.  
 
 
Futures Market 
Sebuah pasar lelang dimana partisipan membeli dan menjual komoditas/kontrak futures untuk delivery pada waktu 
di masa depan yang spesifik. Perdagangan dilakukan melalui teriakan terbuka dan sinyal-sinyal tangan di sebuah 
trading pit.  
 
Futures Pack 
Sebuah jenis order futures yang memungkinkan pembelian sejumlah angka yang sudah ditentukan atas kontrak 
futures dalam empat delivery months secara berurutan. 
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G 
 
G 
Sebuah simbol saham Nasdaq yang menspesifikasikan bahwa hal tersebut merupakan obligasi preferen pertama 
sebuah perusahaan.  
 
Group of Five – G5 
Nama yang diberikan kepada lima negara industri yang bertemu secara perodik untuk mencapai sebuah usaha 
kerjasama atas ekonomi internasional dan masalah moneter.  
 
Group of Seven –G7 
Tujuh negara terkemuka di dunia yang bertemu secara periodik untuk mencapai sebuah usaha kerjasama atas 
ekonomi internasional dan masalah moneter.  
 
Group of Eight – G8 
Delapan negara terkemuka di dunia yang bertemu secara periodik untuk mencapai sebuah usaha kerjasama atas 
ekonomi internasional dan masalah moneter.  
 
Group of Ten – G10 
Sebelas negara industri yagn bertemu tahunan untuk berkonsultasi, berdebat, dan bekerjasama dalam masalah-
masalah keuangan internasional. Anggota-anggotanya adalah: Perancis, Jerman, Belgia, Itali, Jepang, Belanda, 
Swedia, Inggris, Amerika Serikat dan Kanada, dan Swiss memerankan peranan minor.  
 
Generally Accepted Accounting Principles – GAAP 
Sekumpulan prinsip, standar, dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan untuk membentuk laporan 
keuangan. GAAP merupakan sebuah kombinasi atas standar otoritas (yang ditentukan oleh dewan kebijaksanaan) 
dan secara sederhana merupakan cara-cara yang diterima untuk mencatat dan melaporkan informasi akuntansi.  
 
Generally Accepted Auditing Standards – GAAS 
Sebuah kumpulan panduan sistematis yang digunakan oleh para auditor ketika melakukan audit atas keuangan 
perusahaan, menjamin akurasi, konsistensi, dan verifibilitas atas aksi auditor dan laporannya.  
 
Growth At A Reasoable Price – GARP 
Sebuah pendekatan investasi yang mengkombinasikan dua strategi populer atas nilai dan pertumbuhan dalam 
berinvestasi. Hal tersebut mencari saham-saham yang memiliki potensi pertumbuhan dan sebuah harga yang masuk 
akal.  
 
General Agreement on Tariffs and Trade – GAAT 
Sebuah perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1947, yang tujuannya adalah untuk mempromosikan perdagangan 
global antara para anggota melalui pengurangan tarif.  
 
GBP 
Dalam pasar mata uang, merupakan singkatan dari British pound.  
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General Collateral Financing Trades – GCF 
Perjanjian pembelian kembali collateral umum yang dilakukan terhadap basis blind broker melalui Government 
Securities Clearing Corporation.  
 
GDP 
Nilai moeter atas keseluruhan finished goods dan services yang dihasilkan dalam batas wilayah sebuah negara dalam 
periode waktu tertentu, walaupun GDP biasanya dihitung dalam tahunan. Hal tersebut keseluruhan konsumsi 
privat dan publik, pembiayaan pemerintah, investasi dan eksport dikurangi impor yang terjadi dalam wilayah yang 
ditentukan. GDP = C + G + I + NX  
 
Global Depository Receipt – GDR 
1. Sertifikat bank yang diterbitkan di lebih dari satu negara untuk saham-saham di perusahaan asing. Saham-saham 
tersebut dipegang oleh cabang asing bank internasional. Saham-saham diperdagangkan sebagai saham-saham 
domestik, namun ditawarkan secara global melalui berbagai cabang-cabang bank. 2. Sebuah instrumen keuangan 
yang digunakan oleh pasar privat untuk menaikkan modal dalam denominasi baik itu dollar AS atau euro.  
 
General Depreciation System – GDS 
Modified Accelerated Cost Recovery System (MACRS) yang paling umum digunakan untuk menghitung 
depresiasi. Sebuah sistem umum depresiasi menggunakan metode declining-balance untuk mendepresiasikan 
personal properti.  
 
Gordon Growth Model 
Sebuah model untuk menentukan nilai intrinsik atas sebuah saham, berdasarkan seri dividen di masa mendatang 
yang tumbuh pada rate yang konstan. Berdasarkan dividen per share yang dibayarkan dalam satu tahun, dan asumpsi 
bahwa dividen tumbuh pada rate yang konstan selamanya, model tersebut menyelesaikan masalah untuk present 
value of the intinite series of future dividends.  
 
GHC 
Dalam mata uang, merupakan singkatan dari Ghanian Cedi  
 
GIP 
Dalam mata uang, merupakan singkata dari Gibraltar Pound.  
 
Guaranteed Investment (Interest) Certificate – GIC 
Sebuah sekuritas investasi simpanan yang dijual oleh bank-bank Kanada dan perusahaan-perusahaan trust. Seringkali 
dibeli untuk rencana pensiunan karena mereka menghasilkan return dalam rate yang fixed dan beresiko rendah. 
Pokoknya hanya beresiko jika bank tersebut default.  
 
Global Investment Performance Standards – GIPS 
Standar etik yang digunakan oleh manaje rinvestasi untuk menciptakan presentasi-presentasi performa yang 
menjamin representasi yang adil dan penyingkapan penuh atas hasil performa investasi.  
 
GMD 
Dalam mata uang, merupakan singkatan dari Gambian Dalasi.  
 
GNF 
Dalam mata uang, merupakan singkatan dari Guinea Franc.  
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Ginnie Mae – Government National Mortgage Association – GNMA 
Sebuah perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah AS dalam US Department of Housing and Urban 
Development (HUD). Fokus utama dari Ginnie Mae adalah untuk memastikan likuiditas atas hipotik yang dijamin 
oleh pemerintah AS termasuk yang dijamin oleh Federal Housing Administration (FHA), the Veterans 
Administration (VA) dan the Rural Housing Administration (RHA). Mayoritas hipotek yang dijamin sebagai 
hipotek yang dijamin oleh sekuritas Ginnie Mae merupakan yang digaransikan oleh FHA, yang biasanya hipotik 
untuk pembeli rumah pertama kali dan untuk para peminjam berpenghasilan rendah.  
 
General Obligation Bond – GO 
Sebuah obligasi munisipal yang dijamin oleh kredit dan “taxing power” yurisdiksi yang menerbitkan ketimbang 
revenue dari proyek tertentu.  
 
Gross National Product – GNP 
Sebuah statistik ekonomi yang termasuk didalamnya GDP, ditambah pendapatan apa saja yang diperoleh oleh 
penduduk dari investasi luar negeri, dikurangi pendapatan yang diperoleh didalam ekonomi domestik oleh 
penduduk asing.  
 
General Partner 
Sebuah partner dalam sebuah bisnis yang memiliki kewajiban yang tidak terbatas.  
 
Gross Processing Margin – GPM 
Perbedaan antara biaya komoditas mentah dan income yang dihasilkan setelah dijual sebagai produk jadi.  
 
Global Registered Share 
Sebuah saham yang diterbitkan dan dicatatkan dalam berbagai pasar di seluruh dunia. Global registered shares 
merepresentasikan kelas saham yang sama. Juga dikenal sebagai “global share”.  
 
Glass-Steagall Act 
Sebuah undang-undang yang disahkan oleh Kongres di tahun 1933, yang melarang bank-bank komersial untuk 
berkolaborasi dengan perusahaan broker full service atau berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas bank investasi.  
 
Goldman Sachs Commodity Index – GSCI 
Sebuah return indeks komposit atas sektor komoditas yang merepresentasikan komoditas futures yang 
terdiversifikasi secara luar, unleveraged, dan memiliki posisi yang lama.  
 
Government-Sponsored Enterprise – GSE 
Perusahaan-perusahaan pribadi dengan tujuan publik yang dibentuk oleh Kongres AS untuk mengurangi biaya 
modal untuk sektor peminjaman tertentu. Anggota-anggota sektor tersebut termasuk para pelajar, petani, dan 
pemilik rumah.  
 
Government-Sponsored Retirement Arrangement – GSRA 
Sebuah rencana pensiunan Kanan bagi para individu yang bukan merupakan pegawai lokal, sementara ataupun 
federal badan pemerintah, namun mereka yang dibayarkan untuk jasanya dari dana publik. Jenis rencana pensiunan 
ini tidak terdaftar dalam Canadian Revenue Agency dan oleh karena itu tidak measuk kriteria untuk status bebas 
pajak.  
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Good ‘till Canceled – GTC 
Sebuah order untuk membeli atau menjual sebuah sekuritas pada harga yang ditentukan yang aktif sampai dengan 
investor memutuskan untuk membatalkan atau trade tersebut dieksekusi. Jika sebuah order til memiliki instruksi 
good ‘till cancled, maka order tersebut akan kadaluwarsa pada akhir hari perdagangan order tersebut dilakukan.  
 
Good This Month – GTM 
Sebuah batas order yang dilakukan seorang broker yang akan bertahan hingga akhir bulan yang berjalan.  
 
GTQ 
Dalam mata uang, merupakan singkatan dari Guatemala Quetzal.  
 
GUST Restatement 
Sebagai akibat dari perubahan undang-undangan pajak di AS, para pegawai dan sponsor rencana pensiunan 
disyaratkan untuk memenuhi Adoption Agreements baru dan menyatakan ulang prototipe rencana yang memenuhi 
kualifikasi. Agar rencana dapat mempertahankan status berkualifikasinya, mereka harus memenuhi regulasi undang-
undang yang berbeda.  
 
GYD 
Dalam mata uang, merupakan singkatan untuk Guyanese Dollar.  
 
Gain 
Sebuah peningkatan atas harga sebuah aset atau properti. Sebuah gain diukur dimana jumlah realisasi modal dari 
penjualan sebuah barang pada harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga pembelian awal.  
 
Gambling Income 
Income apa saja yang merupakan hasil dari permainan kemungkinan atau pertaruhan atas kejadian-kejadian dengan 
hasil yang tidak pasti (judi). Income ini merupakan income kena pajak.  
 
Gambling Loss 
Sebuah kerugian yang dihasilkan dari permainan kemungkinan atau pertaruhan atas kejadian-kejadian dengan hasil 
yang tidak pasti (judi). Kerugian ini hanya dapat di klaim dari income gambling.  
 
Game Theory 
Sebuah model optimalisasi yang memperhitungkan tidak hanya benefit dikurangi costs, namun juga interaksi antara 
para partisipan.  
 
Gamma Neutral 
Sebuah portfolio aset dimana delta rage perubahan adalah nol.  
 
Gann Angles 
Diciptakan oleh W.D. Gann, sebuah metode untuk memperkirakan pergerakan harga melalui relasi atas sudut 
geometrik dalam chart yang menggambarkan waktu dan harga.  
 
Gamma 
Rate perubahan untuk delta dengan hubungannya atas harga underlying aset.  
 
Gap 
Sebuah break antara harga-harga dalam sebuah chart yang terjadi ketika harga sebuah saham bergerak naik atau 
turun secara tajam dengan tidak adanya trading yang terjadi diantaranya. Gaps dapat tercipta atas faktor-faktor 
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seperti contohnya pembelian reguler atau tekanan penjualan, pernyataan pendapatan, sebuah perubahan dalam 
harapan analis atau pernyataan berita lainnya.  
 
Gap Risk 
Resiko atas harga investasi yang berubah dari satu level ke level lainnya dengan tidak adanya perdagangan 
diantaranya. Biasanya pergerakan seperti itu terjadi ketika terdapat berita yang kurang menguntungkan, yang dapat 
menyebabkan jatuhnya harga saham secara substansial dari penutupan harga hari sebelumnya.  
 
Garbatrage 
Sebuah peningkatan harga dan volume perdagangan dalam suatu sektor ekonomi sebagai akibat dari sebuah takeover 
yang menghasilkan sebuah perubahan sentimen atas sektor tersebut. Juga dikenal sebagai “rumortrage”.  
 
Garnishment 
Uang yang diambil dari bayaran seorang individu dan dikirimkan kepada pihak lainnya, biasanya seorang kreditor.  
 
Gartley Pattern 
Dalam analisis teknis, merupakan sebuah harga rumit yang didasarkan atas angka/rasio Fibonacci. Digunakan untuk 
menentukan sinyal penjualan dan pembelian dengan menghitung retracement harga atas pergerakan naik dan turun 
saham dalam harga saham.  
 
Gas Guzzler Tax 
Sebuah pajak tambahan atas penjualan kendaraan yang memiliki efisiensi bahan bakar yang tidak baik.  
 
Gatekeeper 
Syarat yang harus dipenuhi sebelum seorang individu berkualifikasi untuk rencana kesehatan jangka panjang. 
Seseorang harus memenuhi rencana benefit sebelum ia dapat dibayarkan.  
 
Gather In The Stops 
Sebuah strategi perdagangan untuk menurunkan harga sebuah saham dengan menjual sejumlah besar saham dengan 
tujuan untuk memulai order stop-loss yang sudah ditentukan, yang akan mendorong turunnya saham tersebut.  
 
Gazelle Company 
Sebuah perusahaan yang tumbuh dengan rate tahunan 20 persen atau lebih.  
 
Gazump 
Sebuah situasi dimana harga untuk real estate atau tanah dinaikkan menuju harga yang lebih tinggi dibandingkan apa 
yang telah disetujui secara verbal sebelumnya.  
 
Gazunder 
Ketika seorang pembeli mengurangi tawarannya atas sebuah properti sebelum transaksi di tandatangani dan di 
finalisasi.  
 
GDP Gap 
Output yang di forfeit kan atas ekonomi sebuah negara yang dihasilkan dari kegagalan untuk menciptakan 
pekerjaan-pekerjaan yang cukup bagi mereka yang ingin bekerja.  
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GDP Price Deflator 
Sebuah ekonometri yang menghitung inflasi dengan mengubah output yang diukur pada harga saat ini menuju GDP 
dollar konstan. GDP deflator menunjukkan seberapa besar sebuah perubahan dalam tahun dasar GDP bergantung 
terhadap perubahan-perubahan di level harga. Juga dikenal sebagai “GDP implicit price deflator.”.  
 
Gearing 
Sebuah rasio analisis fundamental atas level hutang jangka panjang sebuah perusahaan terhadap equity capital dan 
diungkapkan dalam bentuk persentase. Sebuah perusahaan dengan gearing yang tinggi dianggap spekulatif.  
 
Gearing Ratio 
Sebuah istilah umum yang mendeskripsikan rasio yang membandingkan beberapa bentuk ekuitas atau modal 
pemilik terhadap dana yang dipinjam. Gearing merupakan ukuran leverage keuangan, mendemonstrasikan derajat 
dimana aktivitas-aktivitas perusahaan didanai oleh dana-dana pemilik versus dana-dana kreditor.  
 
Gemology 
Kombinasi seni dan pengetahuan atas pembelajaran, pemotongan, penilaian, pembelian, dan penjual batu-batu 
berharga. Beberapa baru-baru yang paling berharga yang diurus oleh para gemologist termasuk diamonds, rubies, 
sapphires, dan emeralds.  
 
General Ledger 
Catatan-catatan akuntansi sebuah perusahaan. Ledger formal ini terdiri atas keseluruhan account keuangan dan 
laporan atas sebuah bisnis.  
 
General Motors (GM) Indicator 
Sebuah teori yang menyatakan bahwa performa penghasil mobil General Motors (GM) merupakan sebuah tanda 
performa ekonomi AS dan pasar saham. Dalam kata lain, ketika orang-orang yakin dan menghasilkan uang, hal 
pertama yang akan mereka lakukan adalah membeli sebuah mobil baru.  
 
General Partnership 
Sebuah perjanjian dimana para partner yang melakukan sebuah bisnis secara bersama memiliki kewajiban yang tidak 
terbatas, yang berarti aset pribadinya dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban partnership tersebut.  
 
General Public Distribution 
Sebuah jenis penawaran pasar utama dimana sekuritas yang diterbitkan tersedia kepada siapapun yang memiiliki 
kemampuan untuk membelinya. Hal ini berbeda dari distribusi publik konvensional atas sekuritas dimana 
underwriting investment bank menjual sekuritas yang diterbitkan dalam blok besar kepada para investor besar.  
 
Gentleman’s Agreement 
Sebuah perjanjian tidak tertulis atau transaksi yang dijamin hanya oleh integritas pelakunya untuk berlaku sesuai 
dengan syarat-syarat perjanjian tersebut. Sebuah perjanjian seperti ini tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat 
menghasilkan efek yang negatif atas hubungan bisnis jika salah satu pihak memutuskan untuk menangguhkan 
janjinya.  
 
George Soros 
Lahir di Budapest, Hongaria, di tahun 1930, George Soros dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu investor 
terbaik di dunia. Seorang manajer hedge fund yang terkenal, Soros mengelola Quantum Fund, sebuah dana yang 
mencapai pengembalian tahunan rata-rata sebesar 30 persen dari tahun 1970 – 2000. Selain kekuatan investasinya, 
Soros juga dikenal atas aktivitas dermanya yang luas, mendonasikan milyaran dollar untuk berbagai tujuan melalui 
Soros Foundation.  
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Ghosting 
Sebuah praktek ilegal dimana dua atau lebih pembuat pasar secara kolektif mencoba untuk mempengaruhi dan 
perubahan harga sebuah saham. Ghosting dipergunakan oleh perusahaan korup untuk mempengaruhi harga-harga 
sehingga mereka dapat untung dari pergerakan harga.  
 
Gibson’s Paradox 
Sebuah observasi ekonomi yang dibuat oleh J.M. Keynes pada periode gold standard bahwa terdapat sebuah 
korelasi antara suku bunga dan level harga umum. Penemuan Keynes, yang ia diskusikan dalam “A Treatise on 
Money” (1930) merupakan sebuah paradoks karena berlawanan dengan pandangan umum yang dimiliki oleh para 
ekonom pada waktu itu, yaitu bahwa suku bunga berkorelasi dengan tingkat inflasi.  
 
Gift 
Properti, uang, atau aset yang dipindahkan dari seseprang kepada orang lain tanpa menerima imbalan.  
 
Gift Tax 
Sebuah pajak federal yang dikenakan kepada individu yang memberikan nilai apapun kepada orang lainnya. Untuk 
sesuatu yang dianggap sebagai gift, pihak penerima tidak dapat membayar sang pemberi nilai penuh atas sebuah gift, 
namun mungkin membayar kurang dari sejumlah nilai penuhnya. Sang pemberi gift yang disyaratkan untuk 
membayarkan gift tax. Penerima gift dapat membayar pajak hadiah, atau sebuah persentasenya, mewakili sang 
pemberi dalam keadaan sang pemberi telah menewati batasan pengurangan personal gift tahunannya.  
 
Gilts 
Obligasi bebas resiko yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris. Setara dengan sekuritas US Treasury.  
 
Ginzy Trading 
Sebuah praktek perdangan ilegal yang digunakan oleh para floor broker. Dianggap tidak kompetitif, dimana hal 
tersebut melibatkan eksekusi atas perdagangan besar pada harga-harga yang berbeda.  
 
Give Up 
Sebuah prosedur dalalm perdagangan sekuritas atau komoditas dimana broker yang melakukan eksekusi melakukan 
trade atas nama broker lainnya sebagaimana ia yang sebenarnya mengeksekusi perdagangan. Biasanya dilakukan 
karena seorang broker terlalu sibuk untuk trade bagi seorang klien dan meminta broker lainnya untuk melakukan 
trade baginya. Dalam buku catatan, trade tersebut tidak akan memunculkan informasi broker yang melakukan 
eksekusi, namun yang muncul adalah nama broker awal klien tersebut. Oleh karena itu, broker klien dan broker di 
bagian lain perdagangan akan menerima komisi, sementara trader yang melakukan eksekusi tidak mendapatkan apa-
apa. Ini merupakan area ambigu atas undang-undang yang mengatur reimbursement atas broker untuk jasa atau 
layanan (contohnya riset).  
 
Global Bond 
Obligasi-obligasi yang dapat ditawarkan didalam pasar euro dan beberapa pasar lainnya secara bersamaan.  
 
Global Crossing 
Sebuah perusahaan layanan komunikasi yang mengajukan proteksi kebangkrutan atas skandal akuntansi dimana 
secara sengaja memperbesar pendapatan dengan menggunakan capacity swaps, diantara hal-hal lain. Capacity swaps 
adalah pertukaran atas kapasitas telekomunikasi antara carriers yang dicatatakan sebagai revenue tanpa adanya uang 
yang pernah ditukarkan.  
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Global Fund 
Sebuah dana mutual yang dapat melakukan investasi kedalam perusahaan-perusahaan yang berlokasi di seluruh 
dunia, termasuk negara sendiri.  
 
Global Macro Strategy 
Sebuah strategi hedge dana yang berdasarkan atas holdings – seperti posisi jangka panjang dan pendek dalam 
berbagai ekuitas, fixed income, currency, dan future markets – utamanya atas overall pandangan ekonomi dan 
politik berbagai negara (prinsip makroekonomi).  
 
Globalization 
Kecenderungan dana investasi dan bisnis untuk bergerak diluar pasar domestik dan nasional menuju pasar-pasar lain 
disekeliling dunia, oleh karena itu meningkatkan konektivitas antara pasar-pasar yang berbeda. Globalization telah 
memiliki efek peningkatakan tidak hanya perdagangan internasional namun juga pertukaran kultur.  
 
Globex 
Sebuah platform perdagangan elektronik yang digunakan untuk derivative, futures, dan commodity contracts. 
Globex berjalan tanpa henti, sehingga tidak dibatasi oleh batasan atau zona waktu.  
 
Gnomes 
Sekuritas pass-through 15 tahun yang ditawarkan didalam program uang Freddie Mac.  
 
Gnomes of Zurich 
Sebuah istilah yang digunakan oleh menteri-menteri tenaga kerja pada saat Sterling Crisis di tahun 1964 yang 
mereferensikan bank-bank Swiss.  
 
Godfather Offer 
Sebuah pengambilalihan yang tidak dapat ditolak yang dilakukan kepada perusahaan target oleh perusahaan yang 
mengakuisisi.  
 
Going Concern 
Sebuah istilah untuk sebuah perusahaan yang memiliki sumber-sumber daya yang diperlukan untuk melanjutkan 
operasi. Jika sebuah perusahaan bukanlah sebuah going concern, berarti perusahaan tersebut telah jatuh bangkrut.  
 
Going Public 
Proses penjualan saham-saham yang sebelumnya dipegang secara pribadi kepada para investor baru untuk pertama 
kalinya. Juga dikenal sebagai initial public offering (IPO).  
 
Going-Concern Value 
Nilai sebuah perusahaan sebagai ongoing entity. Nilai ini berbeda dari nilai aset sebuah perusahaan jika mereka 
dilikuidasi dalam operasi yang sedang berjalan memiliki kemampuan untuk berlanjut mendapatkan keuntungan, 
dimana perusahaan yang terlikuidasi tidak memiliki kemampuan tersebut.  
 
Gold Bug 
Seseorang yang percaya bahwa emas masih merupakan sumber stabil kekayaan seperti pada tahun-tahun sistem 
keuangan internasional berstandarkan emas. Gold bugs berinvestasi dalam emas untuk keamanan keuangan yang 
diberikan dalam keadaan dimana pasar saham crash atau devaluasi mata uang. Istilah ini juga mereferensikan para 
analis yang secara konsisten merekomendasikan pembelian emas.  
 
 



 
Raja Ar Ra’du 2006 

95

Gold Certificate 
Sebuah sertifikat kepemilikan yang dipegang oleh investor emas ketimbang menyimpang emas secara fisik.  
 
Gold Fix 
Penetapan harga emas, dua kali sehari, oleh lima anggota London gold pool. Tingkat ini digunakan sebagai sebuah 
benchmark untuk penilaian mayoritas produk emas global dan turunannya.  
 
Gold Standard 
Sebuah sistem moneter dimana unit mata uang sebuah negara dapat ditukarkan secara bebas menjadi sejumlah tetap 
emas.  
 
Goldbrick Shares 
Sebuah saham yang memiliki penampilan yang baik atas kualitas dan harga, namun faktasnya bernilai sangat kecil.  
 
Golden Boot 
Sebuah dorongan, menggunakan benefit insentif dan keuangan yang maksimum, bagi pekerja yang lebih tua untuk 
ikut serta secara “sukarela” dalam pensiunan awal.  
 
Golden Cross 
Sebuah crossover yang menyangkut rata-rata gerak jangka pendek sebuah sekuritas breaking diatas rata-rata 
pergerakan jangka panjang atau level resistan.  
 
Golden Handcuffs 
Sebuah insentif yang diberikan kepada pegawai yang sudah ada dalam harapan bahwa mereka akan memilih untuk 
tetap bekerja dengan perusahaan tersebut.  
 
Golden Hello 
Sebuah bonus penandatanganan yang ditawarkan oleh perusahaan sekuritas kepada eksekutif kunci dari perusahaan 
lawan.  
 
Golden Life Jacket 
Paket kompensasi hebat yang ditawarkan oleh perusahaan pengakuisis kepada eksekutif puncak perusahaan yang 
sedang dibeli. Penawaran tersebut bermaksud agar eksekutif-eksekutif tersebut tetap tertarik untuk menduduki 
jabatannya.  
 
Golden Parachute 
Benefit yang diberikan kepada eksekutif puncak dalam keadaan dimana sebuah perusahaan diambil alih oleh 
perusahaan lain, yang menyebabkan hilangnya pekerjaan mereka. Benefirs termasuk item-item seperti opsi saham, 
bonus, dll.  
 
Golden Share 
Sebuah jenis saham yang memberikan para pemegang saham kekuatan veto atas perubahan-perubahan dalam arah 
perusahaan.  
 
Goldilocks Economy 
Sebuah istilah yang mereferensikan ekonomi AS di pertengahan hingga akhir 1990an. Keadaan pada saat itu “tidak 
terlalu panas, tidak terlalu dingin, pas.”  
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Good Delivery 
Status sebuah sekuritas yang diperdagangkan dalam sebuah pertukaran ketika hal tersebut menyetujui sekumpulan 
syarat untuk menjadi bentuk yang tepat untuk pemindahan title kepada pembeli.  
 
Good Faith Money 
Simpanan uang kedalam account oleh seorang pembeli untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki keinginan 
untuk menyelesaikan perjanjian. Dalam kebanyakan kasus, jumlah simpanan akan sebesar 1 persen dari jumlah 
hutang. Uang dalam sebuah account juga dapat dikenal sebagai “margin” atau “performance bond”, tergantung jenis 
transaksi.  
 
Good Through 
Sebuah order untuk membeli atau menjual sebuah sekuritas atau komoditas pada harga tertentu untuk periode 
waktu tertentu, kecuali dibatalkan atau diubah.  
 
Goodwill 
Kelebihan harga pembelian diatas nilai pasar yang tepat atas sebuah aset. Akuntan mencatatkan hal ini sebagai “write 
off” dalam laporan keuangan.  
 
Gordon Growth Model 
Sebuah model untuk menentukan nilai intrinsik atas sebuah saham, berdasarkan atas sekumpulan dividen masa 
mendatang yang tumbuh pada rate yang konstan.  
 
Gorilla 
Sebuah perusahaan yang mendominasi sebuah industri tanpa perlu melakukan monopoli.  
 
Government Purchases 
Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam sektor privat oleh semua tingkatan pemerintahan, seperti dimana 
pada saat pengontrakan entitas pemerintah atas sebuah perusahaan konstruksi untuk membangun kantor atau jalan 
bebas hambatan.  
 
Government Security 
Sebuah obligasi hutang pemerintah (lokal atau nasional) yang dijamin oleh kekuatan kredit dan pajak sebuah negara 
dengan resiko default yang sangat kecil.  
 
Grading Certificate 
Sebuah dokumen, yang diterbitkan oleh para pemeriksa atau graders, yang secara formal menandakan kualitas atas 
sebuah komoditas.  
 
Graduated Lease 
Sebuah sewa (biasanya jangka panjang) yang secara periodik disesuaikan untuk menggambarkan appraisal value atas 
aset yang sedang disewakan.  
 
Grain Futures Act of 1992 
Sebuah undang-undang federal yang disahkan pada tahun 1922 oleh pemerintah AS yang membentuk pelarangan 
bahwa semua grain futures harus diperdagangkan dalam futures exchange yang teregulasi. Undang-undang ini juga 
mesyaratkan exchange untuk menghasilkan lebih banyak informasi publik dan membatasi jumlah manipulasi pasar.  
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Grandfather Clause 
Sebuah pengecualian yang mengizinkan orang atau entitas untuk melanjutkan sebuah aktivitas yang sedang 
dilakukan sebelum hal tersebut menjadi ilegal karena perubahan regulasi.  
 
Grantor 
1. Seorang penjual atau opsi call atau put yang memperoleh untung dari premium opsi yang dijual. Sinonim dengan 
option writer. 2. Pencipta sebuah trust, yang berarti individu yang aset-asetnya dimasukkan kedalam trust.  
 
Graveyard Market 
Periode dekat berakhirnya bear market yang berkepanjangan. Dalam graveyard market, investor jangka panjang 
telah mengalami kerugian yang besar, sementara para investor baru lebih menyukai untuk tetap likuid dengan 
memposisikan di pinggiran dan menjaga uang mereka dalam bentuk kas atau sekuritas setara kas sampai kondisi-
kondisi pasar membaik.  
 
Gray Knight 
Penawar kedua dalam pengambilalihan korporat. Seorang gray knight masuk untuk mengambil keuntungan atas 
masalah-masalah antara penawar pertama dan perusahaan target.  
 
Gray Market 
1. Sebuah pasar tidak resmi dimana penerbitan saham-saham baru diperjual dan belikan sebelum saham-saham 
tersebut menjadi secara resmi tersedia untuk perdagangan dalam stock exchange. 2. Penjualan atau impor barang-
barang oleh dealer tidak resmi.  
 
Green Field Investment 
Sebuah investasi keuangan oleh sebuah perusahaan atau sebuah pemerintah untuk membangun sebuah proyek dalam 
komponen-komponen dasar.  
 
Greater Fool Theory 
Sebuah teori yang memungkinkan menghasilkan uang dengan membeli sekuritas, baik yang overvalue ataupun 
tidak, dan kemudian menjual hingga mendapatkan profit karena akan selalu ada seseorang (orang yang lebih bodoh) 
yang mau membayarkan harga tinggi tersebut.  
 
Greeks 
Mereferensikan huruf-huruf Greek yang dipergunakan dalam perdagangan options.  
 
Greenback 
Istilah slang untuk US paper dollars.  
 
Greenmail 
Sebuah situasi dimana sejumlah besar blok saham ditahan oleh perusahaan lawan. Hal ini memaksa perusahaan 
target untuk membeli kembali saham-saham tersebut dalam harga premium untuk mencegah pengambilalihan. Juga 
dikenal sebagai “Bon Voyage Bonus” atau “Goodbye Kiss”.  
 
Greensheet 
Sebuah information circular yang dipersiapkan oleh seorang underwriter yang merangkum komponen-komponen 
utama atas prospektus penerbitan baru.  
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Greenspan Put 
Sebuah deskripsi atas percobaan yang ditafsirkan oleh Dewan Federal Reserve saat itu, Alan Greenspan, untuk 
memperbesar pasar sekuritas dengan menurunkan suku bunga dan membantu aliran uang kedalam pasar. Para 
investor mengasumsikan bahwa mereka akan mampu untuk menglikuidasikan saham-saham mereka pada set price 
atau sebelum tanggal di masa mendatang seperti seandaikan memiliki opsi put yang terintegrasi. Mereka percaya 
bahwa Greenspan akan memanipulasi kebijakan moeter dan berlanjut menjaga kestabilan pasar. Walaupun aksi 
mantan Fed tersebut tidak mempengaruhi pasar, tujuan utama dirinya bukanlah hal tersebut.  
 
Grey Market 
1. Sebuah pasar dimana sebuah produk dibeli dan dijual diluar channel perdagangan manufaktur yang resmi. 2. 
Perdagangan tidak resmi atas saham-saham sebuah perusahaan, biasanya sebelum mereka diterbitkan dalam IPO.  
 
Gridlock 
Ketidakmampuan pemerintah, bisnis, atau insititusi untuk berfungsi pada level yang normal yang disebabkan baik 
oleh prosedur yang rumit atau berkonflik dalam kerangka administrasi atau karena perubahan dalam bisnis.  
 
Grinder 
Sebuah istilah slang bagi seseorang yang bekerja dalam industri investasi dan menghasilkan sejumlah kecil uang 
dalam investasi kecil, yang berulang.  
 
Gross Estate  
Total nilai dollar atas seluruh properti dan aset dimana seorang individu memiliki bunga pada saat kematiannya.  
 
Gross Income 
1. Total pendapatan pribadi seseorang sebelum mengalami pajak atau pengurangan. 2. Revenue perusahaan 
dikurangi cost of good sold. Juga disebut sebagai “gross margin” dan “gross profit”.  
 
Gross Margin 
1. Total sales revenue sebuah perusahaan dikurangi cost of good sold. 2. Total sales revenue sebuah perusahaan 
dikurangi cost of good sold, dibangi dengan total sales revenue, dinyatakan dalam sebuah persentase. 3. Dalam 
kasus penyesuaian rate hipotik, suku bunga (dalam persentase)yang ditambahkan kedalam dasar rate indeks dengan 
tujuan untuk membentuk suku bunga aktual yang akan dibayarkan oleh peminjam atas pinjamannya.  
 
Gross Production Tax 
Pajak negara yang dikenakan terutama kepada perusahaan pertambangan untuk setiap unit hasil tambang.  
 
Gross Revenue Pledge 
Penetapan dalam obligasi municipal yang mensyaratkan sang penerbit pada awalnya untuk menggunakan revenue 
untuk membayarkan biaya-biaya layanan hutang, mendelegasikan operating cost sebagai prioritas nomor 2 dan 
kemungkinan mendanai mereka dari sumber-sumber revenue lainnya. Obligasi-obligasi ini seringkali tax free pada 
tingkat federal.  
 
Gross Sales 
Sebuah ukuran penjualan keseluruhan yang tidak disesuaikan atas diskon konsumen ataupun retur, dihitung dengan 
menambahkan keseluruhan invoice atas penjualan, dan tidak termasuk operating expenses, cost of goods sold, 
payment of taxes, ataupun perubahan lainnya.  
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Gross Spread 
Perbedaan antara harga undewriting yang diterima oleh perusahaan penerbit dan harga aktual yang ditawarkan 
kepada publik.  
 
Growth Accounting 
Sebuah metode dimana sekumpulan teknik atau teori ekonomi dipergunakan untuk menentukan faktor atau faktor-
faktor apa yang secara spesifik mengkontribusikan kepada pertumbuhan ekonomi.  
 
Growth Company 
Perusahaan apa saja yang bisnisnya adalh menghasilkan aliran kas atau earnings positif yang signifikan, yang akan 
meningkatkan secara signifikan lebih cepat daripada ekonomi secara overall. Sebuah growth company cenderung 
untuk memiliki kesempatan reinvestasi yang sangat menguntungkan atas retained earnings miliknya. Oleh karena 
itu, biasanya membayarkan dividen yang sedikit atau tidak sama sekali kepada para pemegang saham, namun 
memilih untuk menggunakan kebanyakan atau kesemua profitnya kembali untuk memperluas bisnis.  
 
Growth Fund 
Portfolio atas saham yang terdiversifikasi yang memiliki apresiasi modal sebagai tujuan utama, dan oleh karena itu 
berinvestasi dalam perusahaan-perusahaan yang mereinvestasikan pendapatannya kedalam perluasan, akuisisi, dan 
atau penelitian dan pengembangan.  
 
Growth Industry 
Sebuah sektor ekonomi yang mengalami rate pertumbuhan yang lebih tinggi dari rata-rata.  
 
Growth Investing 
Sebuah strategi dimana seorang investor mencari saham-saham yang mereka harapkan memiliki potensi 
pertumbuhan yang baik. Dalam kebanyakan kasus, sebuah growth stock didefinisikan sementara sebuah perusahaan 
yang earningsnya diharapkan untuk tumbuh pada rate yang diatas rata-rata dibandingkan dengan industrinya atau 
pasar keseluruhan.  
 
Growth Rates 
Compounded rate tahunan atas pertumbuhan revenue sebuah perusahaan, eearning, dividen atau angka-angka 
lainnya.  
 
Growth Stock 
Saham-saham dalam sebuah perusahaan yang earningnya diharapkan untuk tumbuh dalam rate diatas rata-rata relatif 
atas pasar. Juga dikenal sebagai “glamor stock”.  
 
Guaranteed Bond 
Sebuah jenis obligasi dimana interest dan principal dari obligasi tersebut dijamin akan dibayarkan oleh sebuah 
perusahaan diluar penerbit obligasi tersebut.  
 
Guarantor 
Seseorang yang menjamin untuk membayarkan hutang orang lain jika orang lain tersebut gagal memenuhi 
kewajiban sebuah pinjaman.  
 
Guaranteed Stock 
Saham umum atau preferen dimana dividennya dijamin.  
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Guidance 
Informasi yang disediakan oleh sebuah perusahaan sebagai indikasi atau estimasi earning masa mendatang. Juga 
dikenal sebagai “earnings guidance.”  
 
Guilder Share – New York Share 
Saham-saham yang merepresentasikan perusahaan-perusahaan Belanda yang tidak diperbolehkan untuk 
diperdagangkan diluar batasan nasional. Juga dikenal sebagai “New York share”.  
 
Guilt-Edged Investment 
Sebuah transaksi menghasilkan uang dengan cara-cara yang tidak etis.  
 
Gun Jumping 
1. Praktek ilegal atas penipuan perintah untuk membeli sebuah penerbitan baru sebelum IPO telah disetujui oleh 
Securities and Exchange Commission (SEC). 2. Memperdagangkan sekuritas atas dasar informasi yang belum 
disingkap oleh publik.  
 
Guns and Butter Curve 
Contoh ekonomi klasik atas “Production Possibility Curve” yang menunjukkan ide atas opportunity cost. Dalam 
sebuah ekonomi teoritis dengan hanya dua barang, sebuah pilihan harus ditentukan antara berapa banyak setiap 
barang yang harus diproduksi. Sementara ekonomi memproduksi senjata lebih banyak (pengeluaran militer), 
produksi mentega harus dikurangi (makanan), dan sebaliknya.  
 
Gunslinger 
Seorang manajer portfolio yang, mencari pengembalian yang tinggi, berisinvestasi dalam saham beresiko sangat 
tinggi.  
 
Gut Spread 
Sebuah strategi opsi yang diciptakan dengan menjual sebuah put “in-the-money” pada saat yang sama terjadinya call 
“in-the-money”.  
 
Gypsy Swap 
Sebuah pertukaran shares yang terbatas dengan saham-saham yang bebas dipertukarkan antara dua pihak yang 
berbeda. 
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H 
 
 
Herfindahl-Hirschman Index – HHI 
Sebuah ukuran yang diterima secara umum atas konsentrasi pasar. Dihitung dengan melakukan pemangkatan saham 
pasar tiap perusahaan yang berkompetisi di sebuah pasar, dan kemudian menambahkan hasil angka-angkanya. Angka 
HHI memiliki range dekat nol hinga 10.000: HHI = s1^2 + s2^2 + s3^2 + … + sn^2 (dimana sn adalah pangsa 
pasar perusahaan). Semakin dekat sebuah pasar dengan monopoli, semakin tinggi konsentrasi pasar (dan semakin 
rendah kompetisinya). Jika, sebagai contohya, hanya terdapat satu perusahaan dalam sebuah industri, perusahaan 
tersebut akan memiliki 100 persen pangsa pasar dan HHI akan setara dengan 10.000 (100^2), mengindikasikan 
sebuah monopoli. Atau, jika terdapat ribuan perusahaan yang berkompetisi, setiap perusahaan hanya akan 
memperoleh hampir )% pangsa pasar, dan HHI akan dekat dengan nol, mengindikasikan kompetisi sempurna. US 
Department of Justice menggunakan HHI untuk mengevaluasi merger.  
 
Home Equity Loan 
Pinjaman konsumen yang dijamin oleh hipotik kedua, yang memperbolehkan pemilik rumah untuk melakukan 
pinjaman berdasar ekuitas mereka. Pinjaman berdasarkan atas perbedaan antara ekuitas pemilik rumah dan nilai 
pasar rumah saat ini. Hipotik juga menghasilkan kolateral untuk sekuritas yang dijamin oleh aset yang diterbitkan 
oleh peminjam dan terkadang pembayaran interest kurang pajak bagi sang peminjam. Juga dikenal sebagai “equity 
loan” atau “second mortgage”. Juga diferensikan sebagai “Home Equity Line of Credit (HELOC).”  
 
Harmonized Index of Consumer Prices – HICP 
Sebuah indikator inflasi yang digunakan oleh European Central Bank.  
 
Heath-Jarrow-Morton Model – HJM Model 
Sebuah model yang menerapkan forward rates kedalam struktur term yang telah ada atas suku bunga untuk 
menentukan harga-harga yang tepat untuk sekuritas yang sensitif terhadap perubahan-perubahan dalam interest 
rates.  
 
HKD 
Dalam mata uang, merupakan singkatan untuk Hong Kong Dollar.  
 
Highly Leveraged Transaction – HLT 
Sebuah pinjaman bank untuk perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi. HLT dapat dianggap sama dengan 
junk bonds dimana keduanya menghadapi resiko kegagalan, namun HLTs lebih aman dan memilki perjanjian hutang 
yang lebih kuat sebagai akibat dari strukturnya. Panduan HLT ditetapkan oleh US Office of the Comptroller of 
Currency, Federal Reserve Board, dan Federal Deposit Insurance Corporation.  
 
HNL 
Dalam mata uang, merupakan singkatan dari Honduran Lempira.  
 
Human Resources – HR 
Departemen perusahaan yang ditugasi untuk menemukan, melakukan screening, rekruiting, dan melatih aplikan, 
sebagai mana juga melakukan administrasi program-program benefit bagi karyawan.  
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Holding Company Depository Receipt – HOLDR 
Produk keuangan yang diciptakan oleh Merrill Lynch dan diperdagangkan tiap hari dalam American Stock Exchange 
yang memperbolehkan para investor untuk membeli dan menjual sekeranjang saham-saham dalam sektor khusus, 
industri atau klasifikasi lainnya dalam sebuah transaksi tunggal.  
 
Hang Seng 
Sebuah indeks atas saham-saham utama dalam pasar saham Hong Kong.  
 
HTG 
Dalam mata uang, merupakan singkatan untuk Haitian Gourde.  
 
HyperText Marksup Language – HTML 
Bahasa yang digunakan untuk menciptakan dokumen untuk World Wide Web.  
 
HUF 
Dalam mata uang, merupakan singkatan untuk Hungarian Forint.  
 
BUGS Index – HUI 
Sebuah singkatan untuk “sekeranjang saham emas yang tidak ter hedge”, indeks BUGS merupakan indeks AMEX 
untuk mengukur perusahaan-perusahaan emas yang tidak melakukan hedge atas produksi emasnya diatas setahun 
setengah.  
 
Historical Volatility – HV 
Volatility yang terealisasi atas instrumen keuangan dalam sebuah periode waktu. Biasanya, pengukuran ini dihitung 
dengan menentukan rata-rata deviasi dari rata-rata harga atas sebuah instrumen keuangan dalam periode tertentu. 
Deviasi standar yang paling umum namun bukan satu-satunya cara untuk menghitung sejarah volatilitas.  
 
Help-Wanted Index – HWI 
Barometer kunci atas US job market yang diterbitkan perbulan oleh Conference Board menunjukkan total iklan 
yang mencari pegawai untuk bulan tersebut dari 51 koran ternama di seluruh negeri.  
 
H 
Sebuah simbol Nasdaq yang menspesifikasikan bahwa hal tersebut merukan obligasi preferen sebuah perusahaan.  
 
H-Shares 
Sebuah saham atas perusahaan asa China yang tercatat dalam Hong Kong Stock Exchange.  
 
Haircut 
Perbedaan antara harga-harga dimana sebuah pencetus pasar dapat membeli dan menjual sebuah sekuritas. 
Persentase dimana harga pasar sebuah aset dikurangi dengan tujuan penghitungan capital requirement, margin, dan 
collateral levels.  
 
Hammering 
Penjualan yang cepat dan terkonsentasi atas sebuah saham yang sebelumnya diperkirakan overvalue oleh pasar. 
Dilakukan oleh para investor dan spekulator yang percaya bahwa harga-harga sedang terinflasi dan bahwa sebuah 
periode likuidasi akan segera terjadi.  
 
Half Stock 
Sebuah saham dengan harga par $50.  
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Hammer 
Sebuah pola harga dalam candlestick yang menunjukkan chart yang terjadi ketika sebuah sekuritas diperdagangkan 
secara signifikan lebih rendah dari pembukaannya, namun kemudian rally di siang hari dan ditutup baik sedikit 
diatas atau dibawah harga pembukaan. Pola ini membentuk sebuah candletick berbentuk hammer atau palu.  
 
Handle 
Nilai keseluruhan harga dalam dollar, stem, ataupun kutipan.  
 
Hands-Off Investor 
Seorang investor yang menerima sebuah peranan manajemen dalam sebuah perusahaan, bahkan ketika menahan 
sejumlah besar porsi atas saham perusahaan.  
 
Hands-On Investor 
Seorang investor yang menahan sejumlah besar porsi saham sebuah perusahaan dan mengambil peranan manajemen 
yang aktif.  
 
Hanging Man 
Pola bearish candlestick yang terbentuk pada akhir sebuah tren naik. Tercipta pada saat terdapat sell-off yang 
signifikan dekat dengan pembukaan pasar, namun para pembeli mampu mendorong saham ini kembali naik 
sehingga ditutup dekat atau pada harga pembukaan. Biasanya sell-off yang besar terlihat sebagai sebuah indikasi awal 
bahwa para pembeli kehilangan kendali atas demand untuk sebuah aset.  
 
Harami Cross 
Sebuah tren yang mengindikasikan sebuah candlestick yang besar yang disusul oleh sebuah doji yang terletak 
didalam bagian atas dan bawah tubuh candlestick. Ini mengindikasikan bahwa trend sebelumnya akan berbalik.  
 
Hard Call Protection 
Periode dalam jangka hidup callable bond, dimana perusahaan penerbit tidak diperbolehkan untuk melakukan 
redeem obligasi tersebut.  
 
Hard Currency 
Sebuah mata uang, biasanya dari negara yang sangat maju, yang secara umum diterima diseluruh dunia.  
 
Hard Dollars 
Fees atau pembayaran yang dibayarkan kepada perusahaan brokerage sebagai pengembalian atas layanan mereka.  
 
Hard Landing 
Sebuah istilah yang dipergunakan untuk mendeskripsikan sebuah ekonomi yang sedang memasuki resesi dimana 
pemerintah mencoba untuk memperlambat inflasi.  
 
Hard Loan 
Sebuah pinjaman asing yang harus dibayarkan dalam mata uang sebuah negara yang memiliki stabilitas dan sebuah 
reputasi diluar negeri untuk kekuatan ekonomi (sebuah mata uang keras/hard currency).  
 
Hard Money 
Pemerintah dan organisasi yang mereferensikan hal ini sebagai pendanaan yang repetitif, bukan sebuah one time 
grant ataupun gift. Mendeskripsikan koin emas/perak/platinum (bullion).  
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Hard-To-Borrow List 
Sebuah daftar yang digunakan oleh para broker untuk mengindikasikan sekuritas yang dianggap sulit atau tidak 
dapat terhindarkan untuk meminjam transaksi penjualan singkat.  
 
Hardening 
Sebuah istilah yang dipergunakan untuk mendeskripsikan harga sebuah komoditas atau kontrak futures yang secara 
bertahap menjadi stabil. Sebuah pasar futures yang secara perlahan harganya naik.  
 
Harmonic Average 
Tujuan atas sekumpulan variabel yang positif. Dihitung dengan membagi angka observasi dengan timbal balik atas 
tiap angka dalam sebuah seri. Juga dikenal sebagai “harmonic mean”.  
 
Haurlan Index 
Sebuah indikator analisis teknikal, dikembangkan oleh P.N. Haurlan, yang dipergunakan untuk mendeteksi luas 
pasar. Terdapat tiga komponen atas Indeks Haurlan: Jangka Pendek: rata-rata pergerakan eksponensial 3 harian 
dikeluarkan dari kemajuan netto NYSE atas penurunannya. Jangka Menengah: Idem, menggunakan rata-rata 
pergerakan eksponensial 20 harian. Jangka Panjang: Menggunakan rata-rata pergerakan eksponensial 200 harian.  
 
Hawk 
Sebuah advistor kebijakan ekonomi yang memiliki pandangan yang negatif terhadap inflasi dan pengaruh-
pengaruhnya atas masyarakat. Juga disebut sebagai “Inflation hawk.”  
 
Hazard Insurance 
Asuransi yang mengamankan seorang pemilik properti atas kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran, 
atau badai yang parah. Jika pemiliki tinggal di area yang mungkin terkena bencana alam, seperti contohnya gempa 
bumi dan banjir, ia memerlukan kebijakan yang berbeda.  
 
Head and Shoulders Pattern 
Sebuah istilah analisis teknis yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah formasi chart dimana harga saham: Naik 
menuju puncaknya dan menurun. Kemudian, harga-harga naik diatas puncak awalnya dan turun lagi. Dan akhirnya, 
naik lagi namun tidak menuju puncak kedua, dan kemudian turun lagi. Puncak pertama dan ketiga merupakan 
shoulders, dan puncak kedua membentuk head.  
 
Head of Household 
Seseorang yang belum menikah dan tinggal dengan seorang yang masih bergantung.  
 
Headline Earnings 
Dasar pengukuran EPS yang diimplementasikan oleh Institute of Investmen Management and Research. Metode ini 
menggabungkan keseluruhan profit dan kerugian dari operasi, perdagangan, dan interest activities, yang sudah tidak 
dijanlankan lagi atau sudah tidak diperoleh lagi pada poin tertentu sepanjang tahun. Yang tidak diikutsertakan dalam 
angka ini adalah profit atau losses yang berhubungan dengan penjualan atau terminasi atas operasi yang sudah tidak 
berjalan, fixed aset atau bisnis-bisnis yang berhubungan, atau dari devaluasi permanen apa saja atau write off atas 
nilai-nilai mereka.  
 
Headline Effect 
Efek yang dimiliki oleh pemberitaan yang negatif di media massa populer terhadap sebuah perusahaan atau sebuah 
ekonomi. Reaksi publik terhadap berita utama yang beragam dapat menjadi sangat dramatis. Banyak ekonom 
percaya bahwa berita negatif membuat para konsumen cenderung untuk menyimpang uang mereka.  
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Heads of Agreement 
Sebuah dokumen tidak mengikat yang menjelaskan isu-isu utama yang relevan terhadap perjanjian partnership 
tentatif.  
 
Heath-Jarrow-Morton Model – HJM Model 
Sebuah model yang memasukkan forward rates kedalam struktur termin suku bunga yang telah ada untuk 
menentukan harga-harga yang tepat untuk sekuritas yang sensitif terhadap perubahan suku bunga.  
 
Heavy 
Sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah pasar futures yang menunjukkan kesulitan untuk maju 
atau kecenderungan untuk menurun.  
 
Hedge 
Membuat sebuah investasi mengurangi resiko atas pergerakan harga dalam sebuah aset. Biasanya, sebuah hedge 
terdiri atas pengambilan posisi offset sebuah sekuritas yang berhubungan, seperti contohnya kontrak futures.  
 
Hedge Fund 
Sebuah portfolio investasi-investasi yang dikelola secara agresif yang menggunakan strategi investasi tingkat lanjut 
seperti contohnya leverage, posisi turunan jangka panjang dan pendek baik dalam pasar domestik maupun 
internasional dengan tujuan memperoleh pengembalian yang tinggi.  
 
Hedge Ratio 
Sebuah rasio yang membandingkan nilai dari sebuah posisi yang dilindungi melalui sebuah hedge dengan ukuran 
keseluruhan posisi itu sendiri. Sebuah rasio yang membandingkan kontra-kontrak futures yang dibeli atau dijual 
terhadap nilai dari komoditas kas yang sedang mengalami hedge.  
 
Hedged Tender 
Sebuah strategi dalam sebuah penawaran tender dimana seorang investor menjual sebuah porsi saham yang mereka 
miliki. Hal ini dilakukan untuk melindungi resiko kerugian apabila penawaran tender tidak berhasil.  
 
Hedgelet 
Sebuah instrumen derivatif yang disederhanakan yang memperbolehkan para investor untuk melakukan hedge atau 
berspekulasi atas kejadian-kejadian ekonomi seperti contohnya harga-harga perumahan, komoditas, suku bunga, 
mata uang dan indikator ekonomi.  
 
Hedonic Pricing 
Sebuah model yang mengidentifikasikan faktor-faktor harga berdasarkan atas dasar pikiran yang ditentukan baik 
oleh karakteristik internal barang tersebut dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya.  
 
Heir 
Seseorang yang mewarisi beberapa atau keseluruhan estate seseorang yang baru meninggal dunia. Biasanya ahli 
waris dipilih karena mereka berhubungan dengan orang yang meninggal dunia berdasarkan hubungan darah atau 
ditunjuk dalam surat warisan atau oleh pihak berwajib.  
 
Held 
Sebuah situasi dimana sebuah sekuritas untuk sementara tidak tersedia untuk diperdagangkan.  
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Held-to-Maturity Securities 
Sekuritas-sekuritas hutang dimana sebuah perusahaan memiliki kemampuan dan keinginan untuk menahannya 
sampai jatuh tempo.  
 
Hell or High Water Contract 
Sebuah kontrak yang tidak dapat dibatalkan dimana pembeli harus memenuhi pembayaran yang sudah ditentukan 
kepada penjual, tidak peduli kesulitan apapun yang mungkin mereka hadapi.  
 
Herd Instinct 
Sebuah mentalitas yang dikarakteristikan oleh kurangnya individualitas, yang menyebabkan orang-orang berpikir 
dan berlaku seperti sebuah populasi umum.  
 
Heteroskedastic 
Sebuah pengukuran dalam statistik yang mereferensikan variasi kesalahan atas sampel.  
 
Hidden Values 
Aset-aset yang mungkin ter under value dalam balance sheet perusahaan dan oleh karena itu tidak dimasukkan 
kedalam ataupun direfleksikan ke dalam harga saham perusahaan.  
 
High Beta Index 
Sebuah indeks yang terdiri dari perusahaan-perusahaan dengan perdagangan beta yang tinggi dalam NYSE.  
 
High Close 
Sebuah taktik yang dipergunakan oleh manipulator saham; mereka melakukan trading kecil pada harga yang tinggi 
pada saat menit terakhir perdagangan untuk membeirkan impresi bahwa saham tersebut memiliki performa yang 
baik.  
 
High Watermark 
Puncak nilai tertinggi yang dapat tercapai oleh sebuah dana investasi. Kata ini seringkali dipergunakan dalam 
konteks kompensasi manajer dana, yang berdasarkan atas performa.  
 
HNL 
Dalam mata uang, merupakan singkatan dari Honduran Lempira.  
 
Hobby Loss 
Sebuah kerugian non-deductible yang terjadi sebagai akibat dari hobi pribadi.  
 
Hockey Stick Bidding 
Sebuah praktek bidding anti-kompetisi partisipan pasar (atau trader) yang menawarkan sebuah harga yang sangat 
tinggi untuk sebagian kecil barang. Nama tersebut diturunkan dari kurva harga praktek tersebut, yang 
menggambarkan sebuah stik hockey.  
 
Hodrick-Prescott (HP) Filter 
Sebuah teknik penghalusan data yang biasanya digunakan untuk menghilangkan fluktuasi jangka pendek yang 
berhubungan dengan siklus bisni, dan oleh karena itu menunjukkan tren jangka panjang.  
 
Hold 
Sebuah rekomendasi analis untuk tidak membeli maupun menjual sebuah sekuritas.  
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Holder of Record 
Nama seseorang yang merupakan pemilik terdaftar sebuah sekuritas.  
 
Holding Company 
Sebuah perusahaan induk yang memiliki cukup saham voting dalam perusahaan lain untuk mengendalikan dewan 
direksi (dan oleh karena itu, mengendalikan kebijakan dan manajemennya).  
 
Holding Company Depository Receipt – HOLDR 
Sebuah produk keuangan yang diciptakan oleh Merrill Lynch dan diperdagangkan setiap hari dalam American Stock 
Exchange yang mengizinkan para investor untuk membeli dan menjual sebuah keranjang saham dalam sektor 
tertentu, industri atau klasifikasi lainnya dalam transaksi tunggal.  
 
Holding Period 
Periode waktu perkiraan atau riil dimana sebuah investasi diatribusikan kepada sebuah investor tertentu. Dalam 
sebuah long position, holding period mereferensikan waktu antara pembelian aset dan penjualannya. Dalam sebuah 
short sale, holding period merupakan waktu antara dimana seorang pembeli short meminjam sebuah aset dari 
sebuah brokerage, dan ketika ia menjualnya kembali, atau dalam kata lain, lamanya waktu dimana sebuah short 
position ditahan.  
 
Holding Period Return/Yield 
Total pengembalian yang diterima dari melakukan holding sebuah aset.  
 
Home Office Expense 
Pengeluaran-pengeluaran yang disebabkan dari operasi sebuah bisnis atau performa dari aktivitas yang berhubungan 
dengan pemekerjaan dalam tempat tinggal.  
 
Homemade Dividends 
Sebuah bentuk pendapatan investasi yang terjadi dari penjualan sebagian saham yang dipegang oleh pemegang 
saham. Hal ini berbeda dari dividen yang diterima oleh pemegang saham sebuah perusahaan berdasarkan atas 
jumlah saam-saham yang dimiliki oleh pemegang saham.  
 
Homemade Leverage 
Sebuah substitusi resiko dimana para investor mungkin mengalami untuk tujuan bergerak dari saham-saham yang 
overpriced dalam perusahaan-perusahaan yang highly levered menujju perusahaam-perusahaan yang unlevered 
dengan melakukan peminjaman dari personal accounts.  
 
Homo Economicus 
Rasionalitas manusia yang dipergunakan oleh banyak ekonom ketika menurunkan, menjelaskan, dan meverifikasi 
teori-teori mereka dan model-modelnya.  
 
Homoskedastic 
Sebuah istilah statistik yang mengindikasikan variansi kesalahan sampel yang mirip. Jenis struktur kesalahan ini 
seringkali diasumsikan dalam statistik, namun tidak selalu dalam kasus dimana dilakukan regresi. Jika variansi dari 
kesalahan berada disekitar garis, tidak akan muncul sebuah pola atau tendensi.  
 
Honcho 
Sebuah istilah slang yang mendeskripsikan pemimpin atau seseorang yang memimpin sebuah organisasi.  
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Honorarium 
Pembayaran yang diberikan kepada seorang profesional untuk jasa-jasanya dimana pembayaran tersebut tidak secara 
hukum dan tradisi diperlukan.  
 
Horizontal Equity 
Teori yang menyatakan bahwa orang-orang dalam jarak pendapatan yang sama seharusnya dikenai pajak dengan 
tingkat yang sama.  
 
Horizontal Integration 
Ketika sebuah perusahaan memperluas bisnisnya kedalam produk-produk yang berbeda yang mirip dengan lini saat 
ini.  
 
Horizontal Market 
Sebuah pasar yang didiversifikasikan sehingga produk-produk yang tercipta mampu memenuhi kebutuhan lebih dari 
satu industri.  
 
Horizontal Merger 
Sebuah merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang menghasilkan baran-barang yang mirip atau 
menawarkan layanan yang mirip.  
 
Horizontal Spread 
Sebuah strategi opsi yang termasuk di dalamnya pembelian dan penjualan secara bersamaan atas dua opsi dengan 
tipe yang sama, memiliki strike price yang sama, namun waktu kadaluwarsa yang berbeda.  
 
Hostile Takeover 
Sebuah percobaan pengambil alihan yang secara kuat ditolak oleh perusahaan target.  
 
Hot Issue 
Sebuah issue yang dijual pada harga premium diatas harga penawaran publik pada hari pertama perdagangan.  
 
Hot Money 
Uang yang mengalir secara reguler diantara pasar-pasar keuangan dalam upaya mencari suku bunga jangka pendek 
tertinggi.  
 
Houding Analysts 
Sebuah frase slang yang mereferensikan panggilan-panggilan telepon yang dibuat oleh beberapa manajer fund untuk 
mengalisis sebuah usaha untuk membujuk analis untuk mengubah rating sebuah saham.  
 
House Excess 
Sebuah istilah yang dipergunakan oleh para brokerage untuk mendeskripsikan jumlah kelebihan persyaratan 
minimum margin, berdasarkan atas harga penutupan beberapa hari terakhir portfolio.  
 
House Poor 
Mendeskripsikan seseorang yang mengalihkan sebagian besar pendapatannya kedalam kepemilikan rumah.  
 
Household Expenses 
Perincian biaya hidup umum seseorang. Termasuk uang yang dikeluarkan untuk perumahana, makanan, dan utilitas 
sertai pengeluaran lainnya. Jumlah pengeluaran tersebut kemudian dibagi dengan jumlah anggota keluarga yang 
berada dalam satu rumah untuk menentukan bagian anggota keluarga terhadap pengeluaran total.  
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Housing Bonds 
Obligasi yang diamankan dengan pembayaran ulang hipotik atas rumah atau properti sewaan.  
 
Housing Market Index 
Sebuah indeks atas lebih dari 300 pendiri rumah, yang menunjukkan permintaan atas rumah baru. Indeks tersebut 
memiliki skala dari 0-100, sehingga rating 50 akan berarti bahwa permintaan untuk rumah baru rata-rata.  
 
Housing Starts 
Jumlah proyek konstruksi bangunan tempat tinggal yang telah dimulai dalam bulan tertentu.  
 
Hundred Weight – Cwt 
Suatu unit pengukuran berat yang diciptakan oleh pedagang AS pada akhir 1800an. Satu hundred weight setara 
dengan 100 pon.  
 
Hurdle Rate 
Jumlah minimum pengeluaran yang diperlukan seseorang sebelum mereka melakukan investasi kedalam sesuatu.  
 
Hyperinflation 
Inflasi yang sangat cepat atau diluar kendali.  
 
Hyphothecation 
Ketika seseorang mengajukan hipotek sebagai kolateral untuk sebuah pinjaman. Juga berarti sekuritas-sekuritas 
dalam account margin yang dipergunakan sebagai kolateral atas uang yang dipinjam dari brokerage. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Raja Ar Ra’du 2006 

110

I 
 
 
IAFE – Internasional Association of Financial Engineers 
Sebuah organisasi yang terdiri dari para ahli dari berbagai area masalah keuangan.  
 
IAN – Index Amortizing Note 
Sebuah jenis nota terstruktur dimana perencanaan pembayaran ditentukan oleh tingkah laku dari suku bunga.  
 
IAS – International Accounting Standards 
Sekumpulan standar lama yang menyatakan bagaimana jenis-jenis tertentu dari transaksi dan kejadian lainnya 
digambarkan dalam laporan keuangan. Semenjak 2001, sekumpulan standar baru dikenal sebagai international 
financial reporting standards (IFRS), dan telah dikeluarkan oleh International Accounting Standards Board (IASB)  
 
IB – Introducing Broker 
Seorang broker masa depan yang memiliki hubungan langsung dengan seorang klien, namun mendelegasikan kerja 
operasi floor dan eksekusi perdagangan kepada merchant masa depan lainnya. Perusahaan merchant tersebut 
baisanya merupakan partner dekat dengan IB.  
 
IB – Investment Bank 
Sebuah penegah keuangan yang melakukan berbagai macam layanan. Termasuk underwriting, berlaku sebagai 
sebuah penengah antara penerbit sekuritas dan publik yang berinvestasi, memfasilitasi mergers dan reorganisasi 
perusahaan lainnya, dan juga berlaku sebagai seorang broker bagi klien institusional.  
 
IBES – Institutional Brokers’ Estimate System 
Sebuah sistem yang mengumpulkan dan mengkompilasi perkiraan-perkiraan berbeda yang dibuat oleh analis saham 
atas earnings masa depan atas perusahan-perusahaan yang diperdagangkan secara publik asal AS.  
 
IBF – International Banking Facility 
Fasilitas-fasilitas yang menerima simpanan dan menawarkan pinjaman kepada konsumen luar negeri dan bisnis-
bisnis.  
 
The World Bank 
Sebuah organisasi internasional yang berdedikasi untuk menyediakan financing, advis, dan penelitian bagi negara-
negara sedang berkembang untuk membantu kemajuan ekonomi mereka.  
 
IDA – Individual Development Account 
Sebuah saving account bagi individu yang memiliki penghasilan rendah. IDA biasanya dipergunakan untuk tujuan 
spesifik seperti pendidikan, pembelian rumah pertama, atau memulai sebuah bisnis. Savings disamakan dengan dana 
publik atau swasta.  
 
IDR – Internasional Depository Receipt 
Sebuah sertifikat yang diterbitkan oleh bank yang dapat dinegosiasikan yang mengambarkan kepemipikan sekuritas 
saham oleh seorang investor diluar negara asalnya.  
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IFRS – International Financial Reporting Standards 
Sekumpulan standar akuntansi internasional yang menyatakan bagaimana jenis-jenis transaksi dan kejadian lainnya 
dilaporkan dalam laporan keuangan. IFRS dikeluarkan oleh International Accounting Standards Board. IFRS 
terkadang salah diartikan dengan International Accounting Standards (IAS), yang merupakan standar lama yang 
digantikan dengan IFRS.  
 
IDR – Indonesian Rupiah 
Dalam mata uang, merupakan singkatan dari Indonesian Rupiah.  
 
IDRBs – Industrial Development Revenue Bonds 
Sekuritas hutang municipal yang diterbitkan oleh sebuah agensi negara atas nama sebuah perusahaan sektor swasta 
dan ditujukan untuk membangun atau memiliki pabrik-pabrik atau peralatan berat lainnya.  
 
IEP 
Dalam mata uang, merupakan singkatan dari Irish Punt.  
 
ILOC – irrevocable Letter of Credit 
Sebuah letter of crefit yang tidak dapat dibatalkan. Hal ini menjamin bahwa pembayaran pembeli kepada penjual 
akan diterima tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat.  
 
ILS 
Dalam mata uang, merupakan singkatan dari Israeli Shekel.  
 
IMF – International Monetary Fund 
Sebuah organisasi internasional yang diciptakan untuk tujuan: Mempromosikan moneter global dan stabilitas 
pertukaran. Memfasilitasi perluasan dan pertumbuhan yang berimbang atas perdagangan internasional. Membantu 
pembentukan sebuah sistem multilateral pembayaran untuk current transactions.  
 
INR 
Dalam mata uang, merupakan singkatan dari Indian Rupee.  
 
IOI – Indication of Interest 
Sebuah ekspresi underwriting yang menunjukkan sebuah bunga yang tidak terikat dan tidak conditional dalam 
pembelian sebuah sekuritas yang saat tersebut dalam pendaftaran (menanti efektivitas dari SEC). Broker investor 
diperlukan untuk menyediakan investor dengan prospektur awal.  
 
IPA – Inflation-Protected Annuity 
Sebuah investasi anuitas yang menjamin tingkat pengembalian riil pada atau diatas inflasi. Tingkat pengembalian riil 
merupakan pengembalian nominal, dikurangi dengan tingkat inflasi, dan oleh karena itu melindungi para anuitan 
dan beneficiary investor dari inflasi.  
 
Going Public 
Proses penjualan saham-saham yang sebelumnya dipegang secara swasta kepada investor baru untuk pertama 
kalinya. Dikenal juga dengan istilah initiial public offering (IPO).  
 
IPO – Initial Public Offering 
Penjualan pertama saham oleh perusahaan swasta kepada publik.  
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Inflation-Proteted Security 
Sebuah jenis investasi fixed-income yang menjamin tingkat pengembalian riil. Tingkat riil pengembalian merupakan 
pengembalian nominal, dikurangi dengan tingkat inflasi, dan oleh karena itu melindungi para investor dari inflasi.  
 
IQD 
Dalam mata uang, merupakan singkatan dari Iraqi Dinar.  
 
IR – investor Relations 
Sebuah departemen, yang biasa ada dalam kebanyakan perusahaan publik besar, yang menyediakan investor dengan 
sebuah account yang akurat atas company’s affairs. Hal ini membantu investor untuk melakukan keputusan 
penjualan atau pembelian.  
 
IRA – Individual Retirement Account 
IRA adalah sebuah alat investasi pensiunan baik itu “individual retirement account” ataupun “individual retirement 
annuity”. Terdapat beberapa jenis IRA: Traditional IRAs, Roth IRAs, SIMPLE IRAs, dan SEP IRAs.  
 
IRR – Internal Rate of Return 
Seringkali dipergunakan dalam capital budgeting, merupakan suku bunga yang membentuk net present value atas 
keseluruhan cash flow setara dengan nol.  
 
IRR 
Dalam mata uang, merupakan singkatan dari Iranian Rial.  
 
IRS – Internal Revenue Service 
Agen pemerintahan AS yang dibentuk pada tahun 1862 oleh Presiden Lincoln. IRS bertanggung jawab atas 
pengumpulan dan penegakan pengumpulan pajak dan beroperasi di bawah otoritas United States Department of the 
Treasury. Tugas utamanya adalah untuk pengumpulan pajak income individu dan employment taxes, namun juga 
mengurusi pajak perusahaan, hadiah, dan excise.  
 
ISDA – International Swaps and Derivatives Association 
Sebuah asosiasi yang diciptakan oleh pasar turunan yang dinegosiasikan secara privat yang merepresentasikan pihak-
pihak yang berpartisipasi. Asosiasi ini membantu memperbaikik pasar turunan yang dinegosiasikan secara privat 
dengan mengidentifikasikan dan mengurangi resiko pasar.  
 
ISIN – International Securities Identification Number 
Sebuah kode yang secara unik mengidentifikasikan sebuah issue sekuritas. Organisasi yang mengalokasikan ISIN 
dalam negara tertentu adalah National Numbering Agency (NNA).  
 
ISK 
Dalam mata uang, merupakan singkatan dari Iceland Krona.  
 
ISO – Incentive Stock Option 
Sebuah jenis opsi saham pegawai dengan tax benefit, ketika seseorang melaksanakan opsi tersebut, untuk tidak 
membayar income tax seperti biasanya, opsi tersebut kena pajak berdasarkan capital gains rate.  
 
ISP – Internet Service Provider 
Sebuah perusahaan yang memberikan layanan kepada perusahaan dan konsumen, utamanya atas akses ke internet.  
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IV – Implied Volatility 
Perkiraan volatilitas harga sebuah sekuritas.  
 
I 
Sebuah simbol saham Nasdaq yang menspesifikasikan bahwa hal tersebut merupakan obligasi preferen ketiga sebuah 
perusahaan.  
 
Iceberg Order 
Sebuah pesanan tunggal besar yang telah dibagi kedalam lot yang lebih kecil, biasanya beserta penggunaan sebuah 
program otomatis, untuk tujuan menyembunyikan kuantitas pesanan aktual.  
 
Ichimoku Chart 
Sebuah chart yang memberikan pandangan mengenai harga ekuilibrium untuk sekuritas tertentu.  
 
Identify Theft 
Kejahatan pencurian informasi pribadi dan keuangan orang lain untuk tujuan mengasumsikan nama seseorang untuk 
melakukan transaksi atau pembelian.  
 
Idiosyncratic Risk 
Resiko yang mempengaruhi sejumlah kecil aset, dan hampir dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Mirip dengan 
unsystematic risk.  
 
Idle Funds 
Uang yang tidak diinvestasikan dan, oleh karena itu, tidak memperoleh pendapatan. Untuk contohnya, dana-dana 
dalam sebuah checking account.  
 
Idle Time 
Waktu tidak produktif yang dihabiskan oleh pegawai karena faktor-faktor diluar kendali mereka.  
 
Illiquid 
Sebuah aset atau sekuritas yang tidak dapat diubah kedalam uang kas secara cepat.  
 
Imbalance of Orders 
Sebuah situasi dimana terdapat terlalu banyak pesanan jensi tertentu – baik itu beli, jual, atau limit – untuk 
sekuritas tercatat. Matching orders diterima oleh sebuah exchange. Juga disebut sebagai “order imbalance”.  
 
IOC – Immediate or Cancel Order 
Sebuah pesanan yang mensyaratkan bahwa kesemua atau sebagian dari pesanan dilakukan segera setelah dikeluarkan 
di pasar. Bagian tertentu yang tidak dieksekusi langsung secara otomatis dibatalkan.  
 
Immediate Payment Annuity 
Sebuah kontrak anuitas yang dibeli dengan pembelian tunggal dan memiliki sebuah rencana pembayaran yang 
spesifik yang langsung bermula.  
 
Immunization 
Sebuah strategi yang menyamai durasi aset atau liabilities, oleh karena itu meminimalkan pengaruh dari suku bunga 
atas net worth.  
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Impact Day 
Hari dimana sebuah perusahaan memiliki penawaran kedua atas sahamnya kepada publik.  
 
Impaired Asset 
Sebuah aset dengan sebuah nilai pasar yang berada di bawah nilai buku.  
 
Impaired Credit 
Penurunan rating kredit peminjam.  
 
Impairment 
Sebuah reduksi dalam modal yang dinyatakan oleh perusahaan. Total modal kurang dari par value capital stock 
perusahaan.  
 
Implicit Cost 
Sebuah biaya yang direpresentasikan oleh hilangnya kesempatan pengunaan sumber daya perusahaan sendiri diluar 
kas.  
 
Import 
Dalam referensi kepada perdagangan internasional, hal ini merupakan barang-barang yang dibeli kedalam sebuah 
negara dari negara lainnya.  
 
Impression 
Pemunculan sebuah iklan dalam sebuah situs web. Tempat iklan seringkali dijual berdasarkan basis CPM.  
 
Imputed Interest 
Sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan interest yang dianggap akan dibayarkan, walaupun belum ada 
pembayaran interest yang telah dilakukan.  
 
In And Out 
Pembelian dan penjualan sebuah sekuritas dalam jangka waktu yang pendek, biasanya pada hari yang sama.  
 
In The Money 
Untuk sebuah opsi call, ketika strike price opsi dibawah harga pasar. Untuk sebuah opsi put, ketika strike price 
diatas harga pasar.  
 
In the Penalty Box 
Ketika harga saham sebuah perusahaan harus rebound karena rendahnya earnings, government regulation, ataupun 
alasan lainnya.  
 
In the Pink 
Ekspresi informal yang dipergunakan untuk mendeskripsikan sebuah situasi dimana seorang investor atau sebuah 
ekonomi sedang berada dalam posisi keuangan yang baik. Lebih umumnya, mereferensikan kesehatan atau kondisi 
yang terbaik.  
 
In-Service Withdrawal 
Sebuah penarikan yang dilakukan dari sebuah plan account sebelum pemegang mengalami sebuah triggerint event.  
 
Inactivity Fee 
Sebuah fee yang dikenakan kepada investor yang aktivitas tradingnya memenuhi kriteria inactive account.  
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Income 
Uang yang diterima oleh seseorang atau organisasi karena usaha atau dari pengembalian investasi.  
 
Income Bond 
Sebuah jenis sekuritas hutang dimana hanya face value bond tersebut yang dijanjikan untuk dibayarkan kepada 
investor, dengan pembayaran kupon lainnya dibayarkan jika perusahaan penerbit memiliki cukup earnings untuk 
membayarkan pembayaran kupon.  
 
IDS – Income Deposit Security 
Sebuah sekuritas yang mengkombinasikan saham biasa dan notes dari penerbit untuk memberikan pembayaran 
income reguler kepada pemegang sekuritas tersebut. Pemegang sekuritas income deposit menerima dividen dari 
saham biasa, dan fixed income dari instrumen hutang dalam IDS.  
 
Income Elasticity of Demand 
Sebuah pengukuran atas hubungan antara sebuah perubahan dalam income dan sebuah perubahan dalam kuantitas 
barang yang diminta.  
 
IFO – Income From Operations 
Profit yang direalisasikan dari operasi bisnis sendiri.  
 
Income Fund 
Sebuah dana mutual yang berusaha menyediakan current income yang stabil dengan menginvetasikan kedalam 
sekuritas yang membayarkan interest atau dividen.  
 
Income Share 
Sebuah kelas saham yang ditawarkan.  
 
Income Shifting 
Sebuah strategi memindahkan income seseorang dari kisaran income tinggi atau tingkat pajak ke yang lebih rendah.  
 
Income Statement 
Sebuah laporan keuangan yang menrangkum revenues dan expenses, dan menunjukkan net profit atau loss dalam 
periode akuntansi tertentu. Menggambarkan performa keuangan sebuah entitas bisnis atas operasi, juga atas 
aktivitas lainnya. Juga dikenal sebagai “profit and loss statement” atau “statement of revenue and expense”.  
 
Income Stock 
Sebuah saham dengan sebuah sejarah atas pembayaran dividen reguler yang mengkonstitusikan sebagian besar 
pengembalian overall saham.  
 
Income Tax 
Sebuah pajak atas uang apapun yang diperoleh selama sebuah tahun fiskal, biasanya dipenuhi dalam basis tahunan. 
Semua bisnis kecuali partnership harus mencatatkan pengembalian pajak income tahunan. Partnerships mencatatkan 
pengembalian informasi.  
 
Income Trust 
Sebuah trust investasi yang menahan aset-aset yang merupakan sumber income. Income tersebut diteruskan kepada 
unit holders.  
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Incoterms 
Istilah perdagangan, dipublikasikan oleh International Chamber of Commerce (ICC), yang biasanya dipergunakan 
dalam kontrak internasional.  
 
Incremental Cost 
Perubahan yang dirasakan oleh perusahaan dalam balance sheetnya karena tambahan unit produksi.  
 
Incumbency Certificate 
Sebuah dokumen resmi yang mencatatkan nama-nama individu dan perusahaan dalam sebuah organisasi.  
 
Incumbent 
Seorang individu yang bertanggung jawab untuk sebuah kantor yang spesifik dalam sebuah perusahaan.  
 
Indemnity 
Sebuah persetujuan yang dibuat antara pihak-pihak yang berbeda untuk mengkompensasikan kerusakan-kerusakan 
atau kerugian-kerugian apa saja.  
 
Independent Author 
Seorang auditor eksternal dengan sebuat sertifikat public accounting yang mengkwalifikasikan seseorang untuk 
memberikan laporan audit.  
 
Indicated Dividend 
Total dividen yang akan dibayarkan atas saham pada tahun mendatang jika tiap dividen merupakan jumlah yang 
sama dengan pembayaran sebelumnya.  
 
Indicated Yield 
Yield yang akan dikembalikan sebuah saham berdasarkan atas dividen terindikasi saat ini. Dihitung dengan membagi 
dividen terindikasi dengan harga saham saat ini. Biasanya dikutip dalam bentuk persentase.  
 
Indicator 
Statistik yang dipergunakan untuk mengukur kondisi saat ini sebagaimana juga untuk memperkirakan tren keuangan 
atau ekonomi. Indikator dipergunakan dalam analisis teknik untuk memprediksikan perubahan dalam tren saham 
atau pola harga.  
 
Indifference Curve 
Sebuah diagram yang menggambarkan tingkat utilitas yang setara (kepuasan) bagi seorang konsumen yang 
dihadapkan dengan kombinasi beragam barang.  
 
Indirect Quote 
Sebuah foreign exchange rate yang dikutip sebagai foreign currency per unit atas mata uang domestik.  
 
Indirect Tax 
Sebuah pajak yang menaikkan harga sebuah barang sehingga konsumen membayarkan pajak dengan membauar lebih 
harga suatu produk.  
 
Industry 
Sebuah kategori yang dipergunakan untuk mendeskripsikan aktivitas bisnis utama perusahaan, biasanya ditentukan 
oleh sumber terbesar revenue perusahaan.  
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Industry Bet 
Ketika seorang investor atau manajer portfolio meningkatkan (atau mengurangi) holdingnya dalam sebuah industri 
tertentu.  
 
Inefficient Market 
Sebuah teori yang menjelaskan bahwa harga-harga pasar saham biasa dan sekuritas yang mirip tidak selalu dihargai 
secara akurat dan memiliki kecenderungan untuk berdeviasi dari nilai diskonto asli dari aliran kas masa depannya. 
Teori ini menolak hipotesis efficient market.  
 
Infant-Industry Theory 
Sebuah pemikiran yang percaya bahwa industri domestik yang baru muncul seharusnya dilindungi sampai mereka 
menjadi dewasa dan stabil.  
 
Inflation 
Tingkat dimana harga-harga umum barang-barang dan jasa naik dan kemampuan membeli menurun.  
 
Inflation-Indexed Security 
Sebuah sekuritas yang menjamin sebuah pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi jika 
sekuritas tersebut ditahan sampai jatuh tempo.  
 
Inflation-Linked Savings Bonds (I Bonds) 
Sekuritas hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah AS mirip dengan obligasi penyimpanan reguler, kecuali bahwa 
mereka menawarkan investor perlindungan inflasi, dimana yield terikat terhadap tingkat inflasi.  
 
Inflationary Psychology 
Hubungan antara inflasi dan tingkah laku individu.  
 
Inflationary Risk 
Ketidakpastian atas harga riil masa mendatang (setelah inflasi) atas investasi.  
 
Inflection Point 
Sebuah kejadian yang mengubah cara kita berpikir dan bertingkah laku -Andy Grove, penemu Intel.  
 
Information Circular 
Sebuah dokumen yang dikirimkan kepada para pemegang saham yang menjelaskan masalah-masalah penting yang 
akan didiskusikan pada pertemuan tahunan pemegang saham.  
 
Information Ratio 
Sebuah pengukuran performa manajemen portfolio terhadap resiko dan pengembalian relatif terhadap sebuah 
benchmark atau pengukuran alternatif.  
 
Infrastructure 
Sistem-sistem fisik dasar sebuah bisnis atau negara.  
 
Ingot 
Emas dalam bentuk batangan.  
 
Inheritance 
Keseluruhan atau sebagian aset seseorang yang diberikan kepada penerusnya pada saat orang itu meninggal dunia.  
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Initial Margin 
Persentase harga pembelian sekuritas yang harus dibayarkan oleh investor dengan uangnya atau marginable 
securities. Juga disebut “initial margin requirement”.  
 
Inside Director 
Anggota manapun dalam dewan direksi perusahaan yang merupakan baik itu pegawai ataupun stakeholder 
perusahaan.  
 
Inside Market 
Penawaran kutipan tertinggi dan penawaran harga terendah diantara para pencetus pasar yang berkompetisi dalam 
sebuah perdagangan sekuritas dalam pasar Nasdaq.  
 
Inside Quote 
Penawaran kutipan tertinggi dan penawaran harga terendah atas kutipan sekuritas diantara para pencetus pasar yang 
berkompetisi dalam sebuah perdagangan sekuritas.  
 
Insider 
Seseorang yang memiliki pengetahuan atau akses terhadap informasi non-publik mengenai sebuah perusahaan.  
 
Insider Information 
Informasi material mengenai aktivitas perusahaan yang belum dipublikasikan kepada masyarakat.  
 
Insolvency 
Ketika sebuah perusahaan tidak dapat lagi memenuhi kewajiban hutangnya atas perusahaan lain atau institusi.  
 
Installment Debt 
Hutang yang diterbitkan dengan kondisi interval reguler pembayaran oleh debitor, sampai dengan hutang pokok 
dan suku bunga dibayarkan secara penuh.  
 
Instinet 
Sebuah order-matching(perdagangan) sekuritas elektronik dan sistem informasi yang memperbolehkan para 
anggota untuk menunjukkan penawaran dan kutipan offer saham, dan untuk bertransaksi diantara mereka sendiri 
dengan menggunakan brokers. Sebagai sebuah broker sekuritas global, Instinet memberikan kemampuan kepada 
leibh dari 1.500 konsumen institusional di lebih dari 40 pasar global.  
 
Institutional Fund 
Sebuah dana mutual yang menargetkan investor bernilai tinggi dengan biaya yang rendah, namun dengan syarat 
minimum yang tinggi.  
 
Instrument 
Sebuah aset yang dapat diperdagangkan atau item yang negotiable seperti contohnya sekuritas, komoditas, 
derivative, atau indeks. Sebuah instrumen merupakan sebuah cara dimana suatu nilai di pindahkan, ditahan, atau 
dipenuhi. Sebuah variabel ekonomi yang dapat dikendalikan atau diubah oleh pencetus kebijakan pemerintah untuk 
menghasilkan efek yang diinginkan dalam indikator ekonomi lainnya. Sebuah dokumen resmi seperti contohnya 
kontrak, wasiat, atau surat hutang.  
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Insurance 
Sebuah kontrak dimana seorang individu atau entitas menerima perlindungan keuangan atau reimbursement 
terhadap kerugian-kerugian dari sebuah perusahaan asuransi.  
 
Intangible Asset 
Sebuah aset yang bentuknya bukan fisik. Hak intelektual perusahaan, goodwil, dan brand recognition merupakan 
aset-aset intangible yang umum dalam pasar saat ini. Sebuah intangible asset dapat diklasifikasikan kedalam 
indefinite ataupun definite tergantung aset tersebut. Sebuah brand name perusahaan dianggap sebagai aset 
indefinite, namun jika sebuah perusahaan memasuki perjanjian resmi untuk beroperasi dibawah paten perusahaan 
lain, dengan tidak adanya rencana untuk memperluas perjanjian,brand name tersebut akan memiliki hidup yang 
terbatas dan akan diklasifikasikan sebagai definite aset.  
 
Inter-dealer Broker 
Sebuah perusahaan brokerage yang beroperasi dalam pasar turunan obligasi atau OTC yang berlaku sebagai sebuah 
penengah antara dealer utama untuk memfasilitasi perdagangan inter-dealer. Anggota dari London Stock Exchange 
yang hanya diperbolehkan untuk melakukan deal dengan market makers bukan dengan publik.  
 
Inter-Vivos Trust 
Sebuah trust yang diciptakan selama masa kehidupan trustor.  
 
Insider Trading 
Pembelian atau penjualan sebuah sekuritas oleh seseorang yang memiliki akses kepada material, informasi 
nonpublik mengenai sekuritas.  
 
Interdealer Quotation System 
Sistem pertukaran yang terdiri atas Nasdaq, Nasdaq samll-cap market, dan Over-the-Counter Bulletin Board 
(OTCBB) exchange platforms.  
 
Interest 
Biaya yang dikenakan untuk peminjaman uang, biasanya dinyatakan sebagai annual percentage rate. Jumlah 
kepemlikan yang dimiliki seorang pemegang saham dalam sebuah perusahaan, biasanya dinyatakan dalam sebuah 
persentase.  
 
Interest Coverage Ratio 
Sebuah rasio yang dipergunakan untuk menentukan sebagaimana gampangnya sebuah perusahaan dapat membayar 
interest atas outstanding debt. Rasio tersebut dihitung dengan membagi pendapatan sebuah perusahaan sebelum 
interest dan taxes (EBIT) selama satu periode dengan company’s interest expenses di periode yang sama.  
 
Interest Expense 
Jumlah yang dilaporkan oleh sebuah perusahaan atau individu sebagai sebuah pengeluaran untuk uang yang 
dipinjam.  
 
Interest Only (IO) Strips 
Sebuah sekuritas yang didasari hanya atas pembayaran bunga dari sebuah obligasi.  
 
Interest Rate 
Rate efektif yang dibayarkan per bulan (atau diterima) atas pinjaman uang. Dinyatakan sebagai sebuah persentase 
atas jumlah yang dipinjam.  
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Interest Rate Ceiling 
Rate maksimum absolut atas interest yang dapat dikenakan oleh sebuah institusi keuangan untuk sebuah rate hipotik 
atau pinjaman yang dapat disesuaikan.  
 
Interest Rate Parity 
Sebuah teori bahwa perbedaan suku bunga diantara dua negara setara dengan perbedaan antara forward exchange 
rate dan spot exchange rate.  
 
Interest Rate Risk 
Resiko perubahan nilai investasi yang disebabkan oleh perubahan level absolut dari suku bunga, dalam spread 
diantara dua suku bunga, dalam bentuk kurva yield atau dalam bentuk suku bunga lainnya. Perubahan seperti itu 
biasanya mempengaruhi sekuritas dan dapat dikurangi dengan diversifikasi atau hedging.  
 
Interest Sensitive Stock 
Saham-saham yang harganya sangatlah sensitif terhadap perubahan suku bunga.  
 
Interested Shareholder 
Seorang pemegang saham atau asosiasi dengan beneficial ownership, baik itu langsung maupun tidak langsung, 
saham voting yang cukup untuk mempengaruhi keputusan perusahaan.  
 
Interim Dividend 
Sebuah pembayaran dividen yang dibuat sebelum AGM sebuah perusahaan dan final financial statements. Dividen 
yang diumumkan ini biasanya menemani financial statement interim perusahaan.  
 
Intermarket Sector Spread 
Yield spread antara dua sekuritas fixed income dalam sektor-sektor yang berbeda dengan waktu jatuh tempo yang 
sama.  
 
Internal Audit 
Sebuah audit yang dilakukan oleh seseorang (atau beberapa orang) yang diperkerjakan oleh perusahaan yang sedang 
diaudit.  
 
Internal Growth Rate 
Level tertinggi dari pertumbuhan yang tercapai oleh sebuah bisnis tanpa memperoleh financing dari luar.  
 
Internalization 
Sebuah keputusan brokerage untuk mengisi sebuah order dengan inventori stock perusahaan itu sendiri.  
 
International Bond 
Obligasi yang dikeluarkan di sebuah negara oleh sebuah entitas non-domestik.  
 
International Fund 
Sebuah mutual fund yang dapat berinvestasi kedalam perusahaan-perusahaan yang terletak dimanapun diluar negara 
Anda sendiri.  
 
Interpolation 
Sebuah metode untuk memperkirakan harga yang belum diketahui atau yield dari sebuah sekuritas. Dicapai dengan 
menggunakan nilai-nilai lainnya yang sudah diketahui yang terletak dalam urutan dengan nilai yang tidak diketahui.  
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Interpositioning 
Sebuah aksi ilegal seorang specialist atau broker-dealer yang secara tidak perlu memasukkan dirinya sendiri kedalam 
transaksi alamiah antara seorang pembeli dan penjual guna mengantongi keuntungan yang tidak tepat.  
 
Interval Fund (Scheme) 
Sebuah dana yang menggabungkan fitur-fitur open-ended dan closed-ended schemes, yang membuat fund tersebut 
terbuka untuk dijual atau ditukarkan pada interval yang sudah ditentukan sebelumnya.  
 
Intestacy 
Meninggal dunia tanpa meninggalkan surat warisan.  
 
Interstate 
Meninggal dunia tanpa sebuah surat warisan. Menentukan distribusi aset orang yang meninggal menjadi tanggung 
jawab pengadilan.  
 
Intraday 
Cara lain untuk mengatakan “within the day”.  
 
Intramarket Sector Spread 
Yield spread antara dua sekuritas fixed income dengan tanggal jatuh tempo yang sama dalam sektor yang sama.  
 
Intrinsic Value 
Nilai sebuah perusahaan atau sebuah aset berdasarkan atas persepsi nilai tersebut. Untuk call options, merupakan 
perbedaan antara harga saham dan strike price. Untuk put options, merupakan perbedaan antara strike price dan 
harga saham. Dalam kasus untuk kedua-duanya, jika perbedaan antara harga saham dan strike price negatif, nilai 
yang diberikan adalah nol.  
 
Inventory 
Dapat berupa raw material, finished items yang tersedia untuk dijual, atau pun barang-barang dalam proses 
manufaktur. Inventory dicatatkan sebagai sebuah aset dalam balance sheet perusahaan.  
 
Inventory Turnover 
Sebuah rasio yang menunjukkan berapa kali inventory sebuah perusahaan dijual dan digantikan selama sebuah 
periode.  
 
Inverted Yield Curve 
Sebuah lingkungan suku bunga dimana instrumen hutang jangka panjang memiliki yield yang lebih rendah 
ketimbang instrumen hutang jangka pendek pada kualitas kredit yang sama. Tipe kurva yield ini merupakan yang 
paling jarang dari tiga tipe utama tipe kurva dan dianggap sebagai sebuah predictor resesi ekonomi.  
 
Investing 
Aksi commiting uang atau modal kedalam sebuah bisnis, proyek, real estate, dll dengan harapan memperoleh 
income atau profit tambahan.  
 
Investment 
Sebuah aset atau item yang dibeli dengan harapan akan menghasilkan income atau terapresiasi di masa mendatang. 
Dalam lingkungan ekonomi, sebuah investasi merupakan pembelian barang-barang yang tidak dikonsumsi hari ini 
namun dipergunakan di masa depan untuk menciptakan kekayaan. Dalam keuangan, sebuah investasi merupakan 



 
Raja Ar Ra’du 2006 

122

aset moneter yang dibeli dengan ide bahwa aset akan menghasilkan income di masa mendatang atau terapresiasi dan 
dijual pada harga yang lebih tinggi.  
 
Investment Grade 
Dalam kasus sebuah saham, merupakan sebuah perusahaan yang memiliki balance sheet yang kuat, permodalan yang 
lumayan kuat, dan dikenal sebagai pemimpin dalam industri. Dalam kasus fixed income, sebuah obligasi dengan 
sebuah rating BBB atau lebih tinggi.  
 
Invisible Supply 
Saham-saham fisik sebuah komoditas yang tersedia untuk delivery atas futures contracts, namun kuantitasnya tidak 
dapat diidentifikasikan secara akurat.  
 
Isoquant Curve 
Grafik dari kesemua kombinasi yang mungkin atas input yang menghasilkan produksi level output yang diberikan. 
Dipergunakan dalam pembelajaran mikroekonomi untuk mengukur pengaruh input-input pada level produksi atau 
output yang dapat dicapai. 
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J 
 
 
January Effect 
Adanya penurunan harga saham setelah terjadi kenaikkan harga pada bulan Desember akibat pembelian saham. Aksi 
ini biasa dilakukan perusahaan-perusahaan agar di laporan keuangan akhir tahun terlihat menarik.  
 
Japan Inc. 
Singkatan nama untuk perusahaan kelas dunia dari Jepang yang ada sebelum terjadinya booming pada tahun 1980an 
dimana para pebisnis dari negara Barat melihat betapa dekatnya hubungan kerja antara pemerintah Jepang dengan 
sector bisnis nasional. Adanya kolusi tingkat tinggi antara pengusaha dan politikus di Jepang telah memicu 
terjadinya korupsi dan mengakibatkan indeks saham Nikkei mengalami kejatuhan akibat overvalue.  
 
January Barometer 
Teori tentang pergerakkan dari S&P 500 sebelum periode bulan January yang memberikan arah pergerakkan 
market pada tahun berjalan. Dengan kata lain apabila S&P 500 mengalami penguatan pada akhir bulan January 
dibandingkan awal bulan, akan menjadi semacam barometer bahwa pasar saham akan begerak positif dalam sisa 
tahun tersebut.  
 
Jobs Growth 
Merupakan komponen dari laporan keadaaan sector tenaga kerja yang dirilis bulanan oleh Bereau of Labour 
Statistic. Pertumbuhan lapangan kerja menggambarkan perhitungan kasar dari jumlah lapangan kerja yang tercipta 
di US pada bulan sebelumnya.  
 
Joint Account 
Brokerage atau rekening bank yang dimiliki bersama antara dua pihak atau lebih.  
 
Joint Bond 
Adalah obligasi yang dijamin suatu kelompok tertentu selain oleh penerbit. Disebut juga “joint and several bond”.  
 
Joint Stock Company 
Salah satu bentuk saham yang dikeluarkan perusahaan dan diijinkan untuk diperdagangkan di secondary market  
 
Joint Venture 
Bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang setuju membagi keuntungan, kerugian dan kendali dalam suatu 
bentuk perusahaan.  
 
Junk Bond 
Obligasi yang mempunyai peringkat ‘BB’ atau lebih rendah dimana mempunyai tingkat resko yang tinggi. Disebut 
juga ‘high yield bond’ atau ‘speculative bond’. 
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K 
 
 
Kappa 
Digunakan di analisa regresi, yang menyampaikan ratio antara perubahan harga dollar di dalam harga option pada 
tiap perubahan 1% pada perkiraan harga volatilitas.  
 
Kangaroos 
Suatu sebutan bagi saham-saham Australia dimana terdapat 280 saham yang terdaftar dan aktif di bursa Australia..  
 
Kepwell Agreement 
Sebuah kontrak antara perusahaan induk dengan anak perusahaannya untuk memelihara likuiditas dan keuangan 
selama perjanjian itu berlaku. Metoda ini dipergunakan untuk meningkatkan kredibilitas instrumen hutang dan 
kelayakan peminjaman perusahaan  
 
Keiretsu 
Sebuah kondisi perusahaan Jepang melihat suatu konglomerasi perusahaan untuk membagi satu atau banyak dengan 
yang lain saham pecahan biasa.  
 
Keltner Channel 
Sebuah indikator yang mengukur pergerakan saham yang naik dan turun dalam moving average band dimana bisa 
memprediksi trend dari market seperti ketika harga diatas upper band berarti overbuy ataupun sebaliknya.  
 
Keogh Plan 
Rencana yang memanfaatkan atau kontribusi rencana yang menggunakan tenaga kerjanya sendiri secara 
konvesional. Penghitungannya menambahkan basis tax-deferred.  
 
Key Personal Indicators 
Suatu pengaturan pengukuran kuantitatif pada sebuah perusahaan atau industri untuk memperkirakan atau 
membandingkan kinerja antara strategi dan tujuan operasional. Pengukuran ini terdapat perbedaan tergantung 
terhadap prioritas atau kriteria kinerja.  
 
Key Person Insurance 
Sebuah tipe kebijakan asuransi dimana perusahaan memberi asuransi kepada top managementnya.  
 
Key Rate Duration 
Pengukuran sensitivitas dari nilai portfolio terhadap perubahan yield sebesar 1% pada saat jatuh tempo, dengan 
formula sebagai berikut: 
Price of security after a 1% decrease in yield – Price of security after a 1% increase in yield 
                                           2*(Initial price of security)*1%  
 
Keynesian Economics 
Sebuah teori ekonomi dimana terdapat 2 kelompok aliran yaitu mengandalkan kekuatan kebijakan fiskal (pajak dan 
pengeluaran pemerintah) dan aliran yang mengandalkan kebijakan moneter (mata uang) sebagai pengendali 
perekonomian secara makro.  
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Kicker Pattern 
Pattern yang digunakan memprediksi perubahan yang terjadi pada arah trend untuk sebuah harga. Karakteristik 
pattern ini biasa terjadi pada harga terbalik pada 2 candle dan digunakan trader untuk mengkontrol arah trend.  
 
Killer Bees 
Membantu perusahaan menjaga diri dari usaha pengambilalihan dari perusahaan lain dengan menggunakan strategi 
bertahan.  
 
Kiting 
Terjadi ketika perusahaan sekuritas gagal melakukan buy atau sell pada waktu tertentu (tidak lebih dari 3 hari).  
 
Kiwi 
Sebutan lain dari New Zealand Dollar  
 
Klinger Oscillator 
Sebuah indikator tehnikal yang dikembangkan Stephen Klinger yang digunakan untuk menentukan trend jangka 
panjang dimana membandingkan volume yang keluar dan masuk pada satu harga.  
 
Knock-in Option 
Kontrak opsi yang belum kelihatan dimana difungsikan dalam keadaan normal hanya satu level harga sebelum jatuh 
tempo.  
 
Knock-out Option 
Sebuah opsi yang dibuat memiliki mekanisme untuk menjadi kedaluarsa jika harga yang ditentukan telah terlewati.  
 
Know Your Client (KYC) 
Sebuah standar umum dalam industri investasi dalam menjamin nasabahnya untuk memberikan informasi masalah 
toleransi resiko, pengetahuan investasi dan posisi keuangan.  
 
Kondratiev Wave 
Sebuah teori ekonomi yang dikembangkan Nikolai Kondratiev yang melihat ekonomi kapitalis barat sangat rentan 
terhadap gejolak yang tinggi di market.  
 
Korean Composite Stocks Indexes - Kospi 
Sebuah index rata-rata dari keseluruhan Korea stock exchange dan komponen-komponennya.  
 
KPW 
Kependekan dari mata uang Korea Utara Won.  
 
Kurtosis 
Sebuah pengukuran stastik yang menggambarkan distribusi yang melihat data rata-rata.  
 
Kustodian 
Pemberi jasa penitipan efek dan harta lain berhubungan dengan efek dan jasa lain seperti deviden, penyelesaian 
transaksi efek, dan wakil pemegang rekening nasabah    
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L 
 
 
LAK 
Singkatan dari mata uang Laos Kip  
 
LBO 
Singkatan dari Leverage Buyout yaitu strategi akuisisi yang melibatkan perusahaan lain dengan menggunakan jumlah 
uang pinjaman (obligasi atau pinjaman lunak).  
 
LBP 
Singkatan dari Lebanese Pound  
 
LC 
Singkatan dari letter Of Credit yaitu surat jaminan dari bank yang menyatakan bahwa pembayaran oleh pembeli 
kepada penjual akan diterima tepat waktu dalam jumlah yang tepat. Apabila si pembeli tidak sanggup melakukan 
pembayaran dalam jumlah barang, maka pihak bank diminta untuk mengganti seluruh atau sejumlah barang yang 
telah disepakati.  
 
LEAPS 
Long Term Equity Anticipation Securities yaitu kontrak option yang jatuh tempo lebih dari sembilan bulan kedepan 
dan akan berakhir selama dua tahun. Normal option biasanya berakhir tidak lebih dari sembilan bulan.  
 
LGAP 
Singkatan dari Lady Godiva Accounting Principles yaitu nilai pokok dalam teori akunting dibawah korperasi yang 
harus membuka seluruh informasi, termasuk yang sering tidak dilaporkan kepada investor dibawah nilai pokok 
akunting umum yang sudah diteima.  
 
LIBID 
Singkatan dari London Interbank Bid Rate yaitu nilai harga penawaran dari bank dalam bentuk simpanan mata uang 
euro.  
 
LIBOR 
Singkatan dari London Interbank Offered Rate yaitu suku bunga pinjaman dari bank di pasar antar bank di London.  
 
LIFO 
Yaitu manajemen aset dan metode penilaian dari aset yang telah diproduksi atau yang terakhir diperoleh sudah 
digunakan atau terjual .  
 
LKR 
Singkatan dari Srilankan Rupee  
 
LLC 
Singkatan dari Limited Liability Company yaitu struktur koorperat dimana pemegang saham sebuah perusahaan 
pertanggungjawabannya terbatas untuk mengambil tindakan dalam perusahaan itu sendiri.  
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LME 
Singkatan dari London Metal future yaitu komoditas metal futures exchange di London. Kontrak exchange 
termasuk alumunium tembaga dan seng.  
 
LOC 
Singkatan dari Line Of Credit yaitu rencana persiapan dari institusi keuangan biasanya bank dengan pelanggan 
untuk melakukan pembukaan maksimum pinjaman dimanana pihak bank akan membiarkan peminjam untuk 
memeliharanya.  
 
LOI 
Singkatan dari Lettre Of Intent yaitu suatu surat yang menggambarkan secara detail suatu tujuan dari pihak 
koorperasi untuk melakukan suatu tindakan.  
 
LP 
Singkatan dari Limited Partnership yaitu dua pihak atau lebih bergabung dalam satu bisnis, satu atau lebih dari 
gabungan tersebut yang bertanggungjawab hanya seorang pada sejumlah dana yang telah diinvestasikan. 
Keuntungan tidak dibagi dua, tapi dinikmati langsung dari aliran pendapatan dan biaya.  
 
LRD 
Singkatan dari Liberian Dollar  
 
LRIC 
Singkatan dari Long Run Incremental Cost yaitu biaya kenaikan upah kedepan yang dapat dihitung oleh perusahaan.  
 
LABI 
Singkatan dari Lehman Aggregate Bond Index yaitu indeks yang digunakan oleh obligasi sebagai standar yang 
digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan.  
 
LSE 
Singkatan dari London Stock Exchange yaitu bursa saham di London yang merupakan pasar terbesar di eropa 
didirikan pada tahun 1973.  
 
LSL 
Singkatan dari mata uang Leshoto Loti.  
 
LTC 
Singkatan dari Long Term Care Insurance yaitu jaminan kesehatan baik pribadi atau orang dewasa biasanya individu 
diatas 65 dengan kondisi kronis yang memerlukan pengawasan secara konstan.  
 
LTCM 
Singkatan dari Long Term Capital Management yaitu suatu badan hedge fund yang besar yang dipimpin oleh 
pemenang nobel prize ekonomi dan telah diketahui oleh para trader Wall Street yang hampir runtuh pada sistem 
keuangan global pada tahun 1998 sebagai akibat resiko arbitrase yang tinggi.  
 
LTL 
Singkatan dari mata uang Lithuanian Litas.  
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LTM 
Singkatan dari Last Twelve Months yaitu suatu kondisi yang menggambarkan hasil keuangan selama periode akhir 
tahun.  
 
LTV 
Singkatan dari Loan to Value Ratio yaitu suatu pinjaman dengan resiko rasio dikalkulasikan dengan membagikan 
total jumlah pinjaman atau menggadaikan dengan dinilai oleh properti.  
 
LVL 
Singkatan dari mata uang latvians Lats.  
 
LVTS 
Singkatan dari Large Value Transfer System yaitu sistem pembayaran kabel elektronik di Canada.  
 
LYD 
Singkatan dari mata uang Libyan Dinar.  
 
LYON 
Singkatan dari Liquid Yield Option Note yaitu produk sintetis yang dibangun oleh badan keuangan Merrill Lynch.  
 
L 
Adalah simbol stock Nasdaq yang menjelaskan bermacam-macam keadaan deposito penerimaan, potongan dan 
surat tambahan.  
 
Labor Intensive 
Adalah suatu proses industri yang memerlukan usaha dari banyak orang dalam memproduksi barang-barang.  
 
Ladder Option 
Adalah option yang dikunci setelah mencapai keuntungan pokok dengan menetapkan harga sebelumnya, jaminan 
keuntungan apabila harga kembali turun sebelum jatuh tempo option tiba.  
 
Laddering 
Adalah kenaikan yang tinggi dari harga IPO untuk mendapatkan pembagian yang lebih besar dari penawaran.  
 
Lady Macbeth Strategy 
Adalah strategi pengambilalihan oleh suatu koorperasi dimana pihak ketiga berperan sebagai pahlawan untuk 
mendapatkan kepercayaan. Namun kemudian beralih dan bergabung dengan penawar yang keras.  
 
Laffer Curve 
Bentuk kurva yang ditemukan oleh Arthur Laffer, Kurva yang menunjukan hubungan diantara nilai pajak dan 
penghasilan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah.  
 
Lagging Indicator 
Adalah ukuran faktor perubahan ekonomi setelah ekonomi setelah mengikuti pola khusus atau arah.  
 
Laissez Faire 
Adalah teori ekonomi dari abad ke 18 yang sangat berlawanan dengan campur tangan bisnis pemerintah.  
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Lambda 
Adalah penukaran perbandingan rasio dalam option ke nilai option 1%.  
 
Lame Duck 
Adalah seseorang yang mengalami kebangkrutan di pasar stock.badan keuangan ini biasanya digunakan di eropa.  
 
Land 
Adalah bentuk properti atau real estate dimana didalamnya termasuk ada kehidupan manusia, binatang, tumbuh-
tumbuhan, air, lingkungan alam, lokasi geografis dan sebagainya.  
 
Land Value 
Adalah total nilai tanah, termasuk nilai jual tanah yang terus naik atau berkembang.  
 
Large Cap 
Adalah suatu perusahaan yang memiliki pasar diantara $10 milyar dan $200 milyar.  
 
Large Trader 
Adalah seorang trader yang memegang atu mengontrol satu posisi transaksi yang sama atau lebih besar dari laporan 
level dari CFTC.  
 
Last Trading day 
Adalah hari trading terakhir di futures market atau kontrak option yang ditutup sebelum penyerahan pokok aset 
terjadi.  
 
Last Sale Reporting 
Adalah Catatan dengan sistem elektronik dari jumlah dan harga saham yang didalam nya transaksi tak kurang dari 
satu lot. Biasanya di pasar saham Nasdaq.  
 
Late Day Trading 
Adalah suatu praktek yang tidak pantas biasanya dilakukan di hedge fund dan sahamsetelah penutupan trading hari 
terakhir, tapi melakukan transaksi sebelum pasar tutup.  
 
Law of Demand 
Adalah suatu hukum ekonomi yang menyatakan bahwa, semua faktor lain adalah sama, seperti harga barang dan 
pelayanan bertambah, permintaan barang dari konsumen berkurang begitu juga sebaliknya.  
 
Law of Dimishing Marginal Returns 
Adalah suatu hukum ekonomi yang menyatakan bahwa, sejumlah angkatan kerja baru bertambah, prduk yang 
sedikit dari penambahan karyawan akan mengurangi produk yang sedikit dari karyawan sebelumnya.  
 
Law of Diminishing Marginal Utility 
Adalah hukum ekonomi yang menyatakan bahwa seseorang menambah pemakaian produk,dengan menjaga 
konsumsi produk yang lainagar bertahan,ada penurunan sedikit keperluan bahwa seseorang mendapati pemakaian 
produk tambahan.  
 
Law of Supply 
Adalah hukum mikroekonomi yang menyatakan bahwa , semua faktor lain adalah sama, seperti harga barang dan 
pelayanan bertambah, kuantitas barang-barang pelayanan penawaran oleh supplier bertambah, begitu juga 
sebaliknya.  



 
Raja Ar Ra’du 2006 

130

 
Layoff 
Adalah 1.Jika suatu perusahaan mengurangi pekerjaan tanpa menghiraukan prestasi yang baik dari para karyawan. 
2.Pengurangan resiko, dimana perusahaan investasi meminimalkan potensi penurunan yang terkait dengan 
komitmen untuk membeli dan menjual saham yang tak bisa dijelaskan oleh pihak pemegamg saham.  
 
Lead Time 
Adalah suatau kondisi penawaran yang berkelanjutan, total waktu yang diperlukan agar bisa diproses.  
 
Leading Indicator 
Adalah suatu ukuran faktor ekonomi yang berubah sebelum memulai kegiatan perekonomian untuk mengikuti pola 
atau arah.  
 
Leading Lipstick Indicator 
Adalah suatu indikator berdasarkan teori bahwa seorang kegemaran konsumen yang suka beralih ke hal yang sedikit 
lebih mahal, misalkan lipstik, apabila dia merasa sedikit lebih percaya diri dengan masa depannya.  
 
Leads and Lags 
Adalah perubahan umum dari pembayaran atau penerimaan di transaksi foreign exchange karena diharapkan 
perubahan dalam nilai tukar.  
 
Leakage 
Adalah suatu informasi yang dirilis untuk memastikan kepada orang sebelum diumumkan ke publik.  
 
Lease 
Adalah persetujuan dimana satu kelompok mendapatkan persetujuan rental untuk jangka panjang, atau kelompok 
lain menerima suatu jaminan.  
 
Leaseback 
Adalah suatu pengaturan dimana pihak penjual aset menyewakan kembali dengan aset yang sama dari pihak 
pembeli.  
 
Leasehold Improvement 
Adalah kemajuan dalam penyewaan aset yang bertambah nilai asetnya.  
 
Leg 
Adalah kondisi yang menggambarkan suatu teknik order digunakan oleh broker juga suatu gambaran perbedaan 
aspek kombinasi di option.  
 
Lemon 
Adalah investasi yang tidak memuaskan, investasi yang ditutup mengalami kerugian  
 
Lender of Last Resort 
Adalah suatu institusi biasanya bank sentral dari suatu negara yang menawarkan pinjaman kepada pihak bank lain 
yang memenuhi persyaratan dimana pihak bank tersebut mengalami kesulitan keuangan aatu hampir kolaps.  
 
Lessor 
Adalah orang yang menyewakan tanah atau properti untuk disewakan.  
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Let Your Profits Run 
Adalah istilah dalam investasi dimana seseorang yang telah mendapatkan keuntungan jangan cepat diliquidasi, tapi 
harus menahan keuntungan tersebut semaksimal mungkin.  
 
Letter of Confort 
Adalah surat yang dikeluarkan dari pihak lembaga yang meminjamkan kepada perusahaan induk yang mengakui izin 
pembiayaan untuk percobaan perusahaan cabang.  
 
Letter of Indemnity 
Adalah surat yang menjamin persiapan yang berdasarkan perjanjian akan diketemui, pampasan keuangan akan 
diperoleh. Surat yang meminta pengganti untuk bagian-bagian yang hilang dari perbendaharaan perusahaan.  
 
Letter Security 
Adalah keamanan yang tidak dinyatakan dari pihak SEC, oleh sebab itu tidak bisa dijual ke umum atau pasaran.  
 
Level 1 
Adalah pelayanan bertransaksi yang terdiri dari waktu yang tepat disaat menawar/meminta kutipan perdagangan 
surat jaminan atas bursa saham Nasdaq dan informasi yang hampir sama untuk surat jaminan dikutif oleh OTC 
Bulletin Board Service.  
 
Level 2 
Adalah pelayanan dalam trading secara langsung ke kutipan pasar perseorangan yang telah terdaftar di saham 
Nasdaq serta penawran pembuat surat jaminan dipasar OTC Bulletin Board.  
 
Level 3 
Adalah pelayanan yang semuanya terdiri dari level 2, juga kemampuan untuk melakukan penawaran, melakukan 
perintah dan mengirim informasi.servis ini dibatasi kepada perusahaan anggota Nasdaq yang sudah tredaftar di 
pasar.  
 
Level Load 
Adalah beban tahunan bagi pemegang mutual fund untuk waktu dimana dia menginvestasikan dananya.  
 
Level Premium Insurance 
Adalah sejenis asuransi jiwa dimana masa untuk premi sepanjang lamanya kotrak. Premi yang dibayar atas kebijakan 
sejenis ini akan lebih tinggi dimasa hidupnya.  
 
Leverage 
1.Adalah menggunakan berbagai macam instrumen keuangan atau modal yang dipinjam, seperti margin, untuk 
menambah pengembalian dan yang diinvestasikan. 2.Banyaknya jumlah utang yang digunakan untuk membiayai aset 
perusahaan.  
 
Leverage Ratio 
Adalah rasio yang biasa memperhitungkan keuangan perusahaan untuk mendapatkan gagasan untuk mengukur 
kemampuan untuk mendapatkan kewajiban keuangan. Rasio yang biasa mengukur gabungan biaya untuk 
menjalankan perusahaan, memberikan gagasan bagaimana menjalankan perubahan agar bisa mendapatkan 
penghasilan.  
 
Laveraged Lease 
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Peresetujuan sewa dengan pihak penyewa, dengan meminjam dana dari badan yang meminjamkan, membiayai 
pembelian aset yang disewakan.  
 
Leveraged Recapitalization 
Adalah strategi dimana perusahaan menerima tambahan utang dengan maksud membayar deviden yang besar atau 
membeli lagi saham-saham.  
 
Levy 
Adalah mengumpulkan atau menilai uang yang menjadi haknya.  
 
Liability 
Adalah suatu hukum perutangan atau obligasi perusahaan yang timbul selama jalannya perusahaan. Ini mengenai 
batas waktu serah terima keuntungan ekonomi termasuk uang, barang-barang atau pelayanan.  
 
Lien 
Adalah peristiwa dimana phak kreditor atau bank memiliki hak untuk menggadaikan miliknya yang telah lalai dalam 
melakukan kewajiban kontrak pinjamannya.  
 
Liquidity 
Adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar 
dengan harta lancarnya.  
 
Loan 
Adalah sejumlah uang yang dipinjamkan dengan syrat tertentu, seperti jangka waktu dan bunga tertentu.  
 
Loan Shark 
Adalah orang atau badan yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi sekali, dengan menarik manfaat dari 
kelemahan dan kesulitan hidup peminjam.  
 
Loanable Fund 
Adalah dana bank yang dapat dipinjamkan kepada pihak ketiga.  
 
Long Position 
Adalah kedudukan seorang spekulan beli dalam keadaan membeli saham lebih banyak. 
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M 
 
 
M & A 
Merger & Acquisition Merger adalah gabungan dari dua perusahaan untuk membentuk perusahaan baru, sementara 
acquisition adalah pembelian suattu perusahaan oleh perusahaan lainnya dengan tanpa adanya perusahaan baru yang 
dibentuk.  
 
Moving Average – MA 
Suatu indikator yang sering digunakan dalam teknikal analisis untuk menunjukkan harga rata-rata dari selama 
periode tertentu. Moving average biasanya digunakan untuk mengukur ketepatan dan menentukan area support 
dan resistance.  
 
Modified Accelerated Cost Recovery System – MACRS 
Sebuah sistem baru dari percepatan harga, yang diciptakan setelah keluarnya reformasi sistem perpajakan pada 
tahun 1986, yang membolehkan depresiasi percepatan yang lebih besar dalam kurun waktu yang lebih panjang.  
 
Moving Average Convergence Divergence – MACD 
Sebuah tren yang mengikuti indicator momentum yang menunjukkan hubungan antara 2 harga moving average. 
MACD dihitung atas dasar moving average exponential 26 hari dari moving average 12 hari. Moving average 9 hari 
dari MACD disebut dengan signal line, yang jika berada di atas moving average berfungsi sebagai signal untuk buy 
atau sell.  
 
MAD 
Singkatan dari Dirham Maroko  
 
Maturity by Maturity Bidding – MBM 
Sebuah lelang obligasi yang membolehkan bidder untuk mengajukan penawaran jatuh tempo yang dipilih di dalam 
isu-isunya, lebih daripada permintaan buyer untuk menawarkan untuk keseluruhan isu dengan basis all-or-non 
(AON).  
 
Mortgage-Backed Securities – MBS 
Sebuah instrument investasi yang menggambarkan kepemilikan bunga yang tidak terbagi dari sebuah grup hipotik. 
Uang pokok dan bunga dari hipotik individual biasanya untuk membayar uang pokok dan bunga dari MBS. Yang 
juga dikenal dengan “mortgage pass-through”.  
 
Monetary Conditions Index – MCI 
Sebuah ukuran dari kondisi perekonomian di Kanada, yang memberikan ide bagi kebijakan moneter longgar dan 
ketat. MCI dipakai untuk mengukur efek kebijakan keuangan Kanada dalam nilai tukar mata uang dan suku bunga.  
 
Michigan Consumer Sentiment Index – MCSI 
Sebuah survey dari kepercayaan konsumen yang dilakukan oleh University of Michigan. Perhitungan semerntara ini 
di rilis setiap hari kesepuluh dari setiap bulan. Laporan akhir untuk bulan sebelumnya dirilis pada hari pertama 
dalam setiap bulan.  
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Macro-Hedge 
Sebuah tehnik investasi yang biasanya digunakan untuk mengurangi resiko asset portofolio. Pada kebanyakan kasus, 
hal ini berarti mengambil posisi yang mengimbagi seluruh keseluruhan portotfolio. Namun dalam prakteknya 
tehnik ini sangat sulit karena sangat jarang salah satu satu asset yang akan mengimnagi resiko dari keseluruhan 
portofolio, jadi aplikasi dar macro-hedge sepertinya digunakan untuk mengimbangi posisi dalam setiap individual 
asset.  
 
Macroeconomics 
Suatu kajian ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan. Macroeconomics mempelajari 
fenomena ekonomi secara luas seperti perubahan unemployment, national income, pertumbuhan rata-rata, GDP, 
level inflasi dan harga.  
 
Majority Shareholder 
Seseorang atau konglomerat yang mempunyai lebih dari 50% kepemilikan sahamnya dalam sebuah perusahaan.  
 
Maintenance Margin 
Minimal modal yang harus dipertahankan dalam sebuah account margin  
 
Make A Market 
Suatu tindakan dimana dealer sudah siap, akan dan dapat melakukan pembelian atau penjualan suatu saham pada 
penawaran harga bid dan ask.  
 
Managed Account 
Suatu account investasi yang dimiliki oleh investor individual dan diurus dengan membayar menejer keuangan yang 
professional.  
 
Management Risk 
Manager Universe (Benchmark) 
Perbandingan dari prestasi suatu account yang mewakili grup daripada para menejer keuangan.  
 
Margin 
Pinjaman uang yang digunakan untuk membeli saham sejumlah modal yang dimiliki customer sebagai persentasi 
atas harga pasar saham dalam kontek bisnis secara umum, perbedaan antara sebuah harga jual suatu produk dan 
biaya produksi.  
 
Margin Account 
Suatu account brokerage dimana pialang meminjamkan uang customer untuk membeli saham-saham.  
 
Margin Call 
Permintaan dari pialang / broker kepada investor dalam menggunakan margin untuk menambah deposit uang atau 
saham ketika margin account berada di bawah minimal maintenance margin.  
 
Margin Of Safety 
Suatu dasar dari investasi di mana investor hanya membeli saham-saham ketika harga pasar secara signifikan di 
bawah intrinsic value-nya.  
 
Marginal Tax Rate 
Sejumlah pembayaran pajak dalam tambahan dollar pada suatu pendapatan.  
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Market 
secara tipikal menunjukkan pada equity market dimana saham diperdagangkan, namun bias juga merujuk pada pasar 
obligasi, opsi, dan komoditi. seorang dengan hasrat dan kemampuan untuk membeli sebuah produk yang spesifik.  
 
Market Arbitrage 
Membeli atau menjual saham yang sejenis dalam waktu yang bersamaan di dalam pasar yang berbeda untuk 
mengambil keuntungan pada perbedaan harga diantara ke dua pasar yang berbeda itu.  
 
Market Capitalization 
Sebuah ukuran dari kesluruhan nilai perusahaan. Ini diestimasikan dengan cara menetukan harga dari pembelian 
dalam ruang lingkup bisnis di dalam suatu negara.  
 
Market Disruption 
Situasi dimana pasar berhenti menjalankan fungsinya seperti biasanya, secara tipikal karakteristik ini ini terjadi 
ketika penurunan yang curam dan lebar yang terjadi di pasar.  
 
Market Is Off 
Pasar diperdagankan di bawah harga penutupan pasar sebelumnya.  
 
Market Is Up 
Pasar diperdagangkan lebih tinngi dari harga penutupan sebelumnya  
 
Market Jitters 
Perasaan gugup yang diakibatkan oleh ketidakpastian atau ketakutan akan situasi investasi saat ini.  
 
Market Maker 
Pedagang Efek di Bursa yang menjaga likuiditas efek dengan membeli dan menjual efek tertentu di pasar sekunder.  
 
Market Maker Spread 
Perbedaan diantara harga di mana market maker akan membeli sebuah suatu saham dan harga di mana perusahaan 
akan menjualnya.  
 
Market Momentum 
Suatu ukuran atas rata-rata sentiment pasar.  
 
Market Neutral 
Strategi yang diambil oleh investor sebuah strategi yang dilakukan oleh investor atau manajer investasi yang mencari 
keuntungan baik dari kenaikan maupun penurunan harga dalam satu maupun beberapa pasar  
 
Market On Close – MOC 
Market order yang diambil mendekati penutupan pasar  
 
Market Order 
Order untuk membeli atau menjual saham secara seketika di harga terbaik yang ada saat itu.  
 
Market Risk 
Resiko Efek atau harta lainnya akibat tak laku atau digadaikan sesuai harga yang wajar saat pemebelinya 
memerlukan uang.  
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Market Risk Premium 
Perbedaan antara keuntungan yang diharapkan atas portofolio pasar dan risk-free rate  
 
Market Segmentation 
Istilah pemasaran yang merujuk pada penegelompokan calon pelanggan ke dalam kelompok-kelompok (bagian-
bagian) yang mempunyai keperluan umum yang akan merespon tindakan pemasaran.  
 
Market Sentiment 
Keadaan atau sifat pasar (contoh: Psikologi orang banyak). Ditunjukkan oleh aktivitas dan pergerakan harga saham.  
 
Market Share 
Persentase dar penjualan total industri yang dibuat khusus oleh sales individu perusahaan.  
 
Market Surveillance 
Departemen yang bertanggung jawab untuk menyelidiki dan mencegah kelicikan, manipulatif, atau perdagangan 
illegal, biasanya dalam saham Nasdaq.  
 
Market Technicians Association – MTA 
Organisai non profit yang berlokasi di Amerika Serikat yang memperkenalkan etika trading, yang mempelajari 
technical analysts.  
 
Market Timing 
Tindakan untuk memprediksi arah pasar ke depan, biasanya lewat penggunaan teknikal indikator atau data ekonomi 
Praktek untuk mengalihkan aset mutual fund untuk mendapat keuntungan dari perubahan outlook market mereka  
 
Market Value 
harga yang diambil saat ini saat di mana invetor membeli atau menjual saham atau obligasi pada waktu yang 
diberikan Market capitalization tambah nilai pasar utang. Kadang-kadang merujuk ke "total market value".  
 
Market Value Added – MVA 
Perbedaan antara nilai pasar perusahaan dan sumbangan modal oleh investor (baik pemegang surat obligasi dan 
pemegang saham).  
 
Market versus Quote - MVQ 
Perbandingan antara harga terakhir di mana saham diperdagangka dan harga bid/ask.  
 
Market-With-Protection Order 
Sejenis market order yang dibatalkan dan diajukannya kembali limit order jika harga aset bergerak secara dramatis 
setelah investor menempatkan order.  
 
Marketable Securities 
Surat jaminan yang sangat cair yang bisa terubah ke dalam uang dengan cepat di harga layak  
 
Marketing 
Aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan produk atau servis. Di dalamnya terdapat 
advertising, penjualan dan penyampaian produk kepada masyarakat.  
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Markup 
Perbedaan di antara harga penawaran terendah investasi antara dealer dan harga yang lebih tinggi yang diubah oleh 
dealer kepada customer.  
 
Marlboro Friday 
Merujuk pada Jumat, 2 Apr, 1993, ketika Philip Morris, pembuat rokok Marlboro, mengumumkan bahwa 
perusahaan ini akan memotong harga Marlboro untuk bersaing dengan prusahaan pembuat rokok yang sejenis.  
 
Marubozo 
Pola chart pada candlestick yang memperlihatkan harga tidak keluar dari range harga pembukaan dan harga 
penutupan.  
 
Minimum Margin 
Sejumlah dana yang diminta sebagai deposit pada account margin sebelum melakukan perdagangan.  
 
Money 
Komoditas atau asset semacam emas, yang dikenal dengan mata uang, berbentuk uang logam atau kertas yang 
dikeluarkan secara resmi, itu secara sah bisa tukar-ditukar untuk sesuatu sepadan, seperti barang-barang atau servis 
Alat pembayaran yang sah atau digunakan oleh pemerintah domestik atau asing dan termasuk unit account 
keuangan yang dibuat oleh organisasi antar pemerintah atau dengan perjanjian di antara dua negara atau lebih.  
 
Money Flow 
Diperhitungkan dengan rata-rata harga high, low, closing dan dikalikan dengan volume daily. Membandingkan hasil 
itu dengan jumlah dari hari sebelumnya hasil itu akan menyebutkan apakah money flow tersebut untuk hari ini 
positif atau negatif.  
 
Money Flow Index – MFI 
Sebuah indikator momentum yang mengukur kekuatan masuk dan keluarnya uang pada sebuah sekuritas. 
Perbedaan antara MFI dan tren harga dapat diintepretasikan sebagai kemungkinan tren reversal.  
 
Money Laundering 
Proses pembuatan penampilan atas sejumlah uang dari kejahatan serius, seperti perdagangan narkoba atau aktivitas 
teroris, yang diorganisir dari suatu sumber yang sah.  
 
Money Management 
Proses budgeting, saving, investing, spending atau lainnya dalam mengawasi penggunaan uang suatu individu atau 
kelompok.  
 
Money Manager 
Perusahaan atau bank yang bertanggung jawab untuk mengelola portofolio efek dari investor individu atau 
institusional.  
 
Money Market  
Pasar untuk perdagangan dana jangka pendek, berupa surat berharga yang berjangka waktu tidak melebihi 360 hari.  
 
Money Supply 
Kuantitas secara menyeluruh atas tagihan, uang, pinjaman, kredit, dan instrumen liquiditas lainnya pada ekonomi 
suatu Negara.  
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Money Zero Maturity – MZM 
Suatu ukuran persediaan uang cair dalam perekonomian.  
 
Monopolist 
Orang, kelompok atau organisasi dengan monopoli. Di kata lain, seorang individu atau teman-teman yang 
menguasai seluruh pasar untuk khusus baik atau industri jawa.  
 
Morning Star 
Sebuah pattern bullish dari candlestick yang didalamnya terdapat tiga candle yang karakteristiknya mencakup: bar 
kesatu adalah long black candle yang menunjukkan arah turun bar kedua candle yang berbentuk small-body yang 
harganya ditutup di bawah black candle bar yang terakhir dengan long white candle yang harga pembukaan di atas 
pertengahan candle dan ditutup mendekati pertengahan body dari bar pertama. Pola ini merupakan reversal dari 
downtrend.  
 
Mortgage 
Instrumen Utang, sebagai jaminan milik properti tertentu dimana peminjam diharuskan membayar kembali dengan 
cara pembayaran yang sudah ditetapkan.  
 
Mutual Fund 
Sebuah sekuritas yang memberikan akses kepada investor kecil untuk membagi portofolio secara baik, antara 
saham, obligasi, dan bentuk investasi lainnya.  
 
Mutual Fund Custodian 
Sebuah perusahaan, bank atau mirip lembaga keuangan terpercaya yang bertanggung jawab untuk memegang dan 
melindungi sekuritas yang dimiliki dalam mutual fund.  
 
Mutual Fund Liquidity Ratio 
Sebuah rasio yang diterbitkan secara bulanan oleh Institusi Investasi Perusahaan yang membandingkan banyaknya 
relatif uang dengan sejumlah asset yang ada oleh mutual fund. 
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N 
 
Nasdaq 
Dibuka tahun 1971, dimana merupakan market saham elektronik pertama kali di dunia dengan sistem 
komputerisasi pada fasilitas perdagangannya dan menyediakan penawaran sekitar 5000 saham OTC. Banyak 
perusahaan elektronik besar berada di bursa ini seperti Microsoft, Intel, Dell dan Cisco Systems.  
 
Net Asset Value 
Nilai aktiva bersih dari reksadana berupa nilai wajar dan kekayaan lain dari reksadana dikurangi kewajiban    
 
Net Asset Value Per Share 
Nilai aktiva bersih dimana nilai total net asset dibagi dengan jumlah outstanding saham.  
 
National Best Bid & Offer 
Waktu yang disediakan SEC untuk memberi garansi dari broker terhadap konsumennya di saat melakukan 
perdagangan.  
 
National Bureau of Economic Research 
Suatu lembaga riset swasta non-profit dengan tujuan mengetahui perekonomian bekerja. Merupakan kumpulan 
pembuat keputusan, profesional dan komunitas akademik. 12 dari 31 orang Amerika yang menerima Nobel 
merupakan anggota riset lembaga ini.  
 
Negotiable Certificate of Deposit 
Sebuah sertifikat deposito dengan nilai minimal $ 100,000 dan digaransi oleh perbankan serta bisa dijual ke market 
secondary, tetapi tidak bisa dicairkan sebelum jatuh tempo. Salah satu contohnya adalah Yankee CD  
 
Normal-Course Issuer Bid 
Suatu aksi dari sebuah perusahaan untuk membeli kembali sahamnya dari market sehingga saham tersebut bisa 
dibatalkan untuk dicatatkan lagi dengan catatan mendapat persetujuan.  
 
Non-Deliverable Forward 
Sebuah penyelesaian, kontrak forward jangka pendek dalam perdagangan yang kecil atau non-convertible asing, 
dimana rugi atau laba yang terjadi dihitung dengan melihat perbedaan dari pergerakan mata uang dan spot rate.  
 
Non-Deliverable Swap 
Hampir sama dengan Non-deliverable forward dengan perbedaan pada perdagangan di sebuah mata uang utama 
saja.  
 
National Futures Association 
Organisasi independen non-profit yang mengatur pada bursa berjangka. Dioperasikan mulai tahun 1982.  
 
Net-Held Order 
Sebuah batasan atau limit order yang diberikan pialang dengan waktu dan harga yang diusahakan adalah posisi harga 
terbaik.  
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Net Income 
Hasil kalkulasi dari pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan biaya bisnis, depresiasi, bunga, pajak dan biaya-
biaya lainnya. Hasil ini dapat mengukur seberapa besar nilai profit perusahaan di masa periode kedepan. 
Penghitungan ini juga digunakan dalam earning pershare.  
 
Net-Interest-Bearing Current Liability 
Kategori dari awal hutang disebelah pasiva dalam neraca dibawah arus hutang.  
 
Note Issuance Facility 
Sebuah sindikasi dari perbankan dimana telah persetujuan untuk mendapatkan perjanjian hutang jangka menengah 
tetapi tidak bisa dijual pada pasar mata uang Eropa.  
 
Net Interest Margin 
Perbedaan antara bunga pendapatan dengan bunga biaya dibagi oleh pendapatan rata-rata aset.  
 
National Market System 
Memberi fasilitas perdagangan saham OTC dengan ukuran, keuntungan dan aktivitas perdagangan yang mempunyai 
kriteria tertentu. NMS disponsori oleh NASD dan Nasdaq.  
 
Normal Market Size 
Struktur klasifikasi saham berdasar jumlah outstanding saham. Hal ini menentukan jumlah dari saham-saham yang 
dapat diperdagangkan pada quoted price oleh seorang pialang.  
 
Notice of Assessment 
Laporan tahunan yang dikirim ke otoritas perpajakan dari pembayar pajak dengan detail-detailnya seperti 
pengembalian pajak, pajak kredit dan pendapatan setelah pajak dibayar.  
 
Net Operating Profit After Tax 
NOPAT = Operating Income x (1 - Tax Rate). Biasa juga digunakan untuk mengkalkulasi economic value added 
atau EVA  
 
Net Operating Profit Less Adjusted Taxes 
Total laba operasi perusahaan yang diperoleh dengan penyesuaian pajak.  
 
Non Performing Loan 
Pinjaman atau kredit yang mengalami kemacetan atau kegagalan.  
 
Net Present Value 
Perbedaan dari nilai sekarang dana yang masuk dan nilai dana keluar diwaktu yang akan datang. Digunakan dalam 
menghitung anggaran untuk menganalisa laba bila melakukan investasi atau dalam suatu proyek. Formula: 
             T 
NPV = Σ         Ct - Co 
             t = 1 (1+r)^t  
 
New York Board of Trade 
Suatu bursa komoditi di New York yang memperdagangkan futures dan option seperti gula, kapas, kopi, kakao dan 
jeruk.  
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New York Merchantile Exchange 
Bursa komoditi berjangka terbesar didunia dimana diperdagangkan pada divisi NYMEX dengan produk minyak, 
platina dan palladium serta pada divisi COMEX dengan produk logam seperti emas, perak dan tembaga serta index 
option FTSE 100.  
 
New York Stock Exchange 
Korporasi di bursa New York yang dioperasikan oleh seorang board of directors, bertanggung jawab terhadap 
listing, membuat kebijakan serta mengawasi perdagangan saham dan aktivitas anggotanya.  
 
Naked Call 
Tidak ada posisi beli dimarket.  
 
Naked Option 
Suatu posisi opsi tatkala pembeli dan penjual tidak dalam posisi yang sama.  
 
Naked Position 
Suatu posisi tidak dalam keadaan hedge dengan potensi untung dan rugi tergantung dari resiko masing-masing.  
 
Naked Put 
Tidak ada posisi jual dimarket.  
 
Naked Shorting 
Suatu perbuatan ilegal dimana melakukan penjualan saham tanpa ada persetujuan pihak nasabah. Biasanya, trader 
harus meminjam sebuah saham untuk melakukan jual dulu tanpa melakukan beli terlebih dahulu.  
 
Nano Cap 
Perusahaan publik yang kecil dengan nilai pasar dibawah $ 50 juta  
 
Narrow Basis 
Suatu kondisi pada pasar berjangka dimana harga spot mendekati harga futuresnya pada kontrak yang sama.  
 
Narrow Money 
Kategori penyaluran uang termasuk semua uang seperti koin dan mata uangnya serta termasuk checking account 
dan account sekarang.  
 
Narrow Based Weighted Average 
Sebuah syarat anti pencairan yang digunakan menjamin investor agar tidak dihukum ketika perusahaan akan 
melakukan penerbitan laporan keuangan atau saham baru. Dihitung dari total jumlah pemegang saham preferen 
dibanding harga rata-rata saham lama.  
 
Nasdaq 100 Index 
Bursa Nasdaq dengan daftar 100 perusahaan paling aktif diperdagangkan di lantai bursa termasuk perusahaan dari 
luar negeri dan tidak termasuk industri keuangan seperti perbankan dan perusahaan investasi.  
 
Nasdaq Composite Index 
Sebuah bursa rata-rata indeks dengan lebih dari 3,000 anggota bursa yang terdaftar di Nasdaq Stock Exchange. Tipe 
dari bursa termasuk American depository receipt, saham biasa, REIT dan lain-lain.  
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National Securities Clearing Corporation 
Cabang dari DTCC yang menyediakan pemusatan clearing, informasi dan jasa penetapan di industri keuangan.  
 
National Securities Markets Improvement Act 
Diresmikan kongres USA pada 1996 dengan tugas awal mencoba mengupdate dan merubah peraturan serta 
mengembangkan satu kode perusahaan-perusahaan di US.  
 
Net Advantage to Leasing 
Total uang pinjaman yang didapat seseorang atau bisnis dengan memilih meminjamkan asetnya. Manfaat dari 
persewaan ini tergantung dari perbandingan NPV dari mendapatkan aset dengan NPV hasil sewa tersebut.  
 
Net Change 
Perbedaan antara harga penutupan pada perdagangan hari ini dengan penutupan harga hari sebelumnya.  
 
Net Debt 
Perhitungan hutang jangka pendek dan jangka panjang interest-bearing dikurangi uang tunai.  
 
Net Debt Per Capita 
Suatu pengukuran untuk menilai tingkat hutang pemerintah dalam bentuk jumlah yang dikenakan kepada setiap 
warga negara. Dengan formula:  
 
Net Debt To Assessed Valuation 
Isu yang berkaitan dengan penerbitan bond, ratio pengukuran nilai hutang bersih dibanding dengan nilai properti 
sebenarnya yang telah didapat sehingga didapat pajak yang harus dibayar.  
 
Net Debt To Estimate Valuation 
Ratio dari nilai bersih yang berkaitan dengan penerbitan bond dengan perkiraan nilai pasar properti yang dijamin 
oleh hutang.  
 
Net Domestic Product 
Laporan tahunan pengukuran dari pengeluaran nasional seperti laporan biasa dari depresiasi, dimana dihitung dari 
rata-rata depresiasi pada GDP. Laporan ini berisi modal yang di serap dalam jangka waktu tertentu pada penurunan 
produksi perumahan, otomotif atau mesin. Laporan depresiasi seringkali dianggap dengan konsumsi modal dan 
merupakan jumlah yang dibutuhkan dalam rangka mengganti aset yang telah terdepresiasi.  
 
Net Exports 
Penghitungan total ekspor suatu negara dikurangi nilai total impor. Digunakan untuk kalkulasi pengumpulan 
belanja atau GDP didalam perekonomian terbuka.  
 
Net Importer 
Penghitungan total impor suatu negara dikurangi nilai total ekspor suatu negara.  
 
Net Investment 
Pengukuran modal investasi perusahaan untuk mencari dasar depresiasi non-tunai dari modal belanja. Pengukuran 
ini membantu mengetahui seberapa besar uang perusahaan yang dibelanjakan di dalam item-item modal (seperti 
properti, pabrik dan peralatan) yang digunakan dalam operasinya.  
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Net Investment Income 
Pendapatan yang diterima dari investasi aset (sebelum pajak) seperti dari obligasi, saham, mutual fund, kredit dan 
investasi lainnya. Tingkat pajak tergantung dari bunga pendapatan, penerimaan deviden atau capital gain.  
 
Net Liquid Assets 
Suatu tingkat perusahaan yang dilihat dari hasil likuiditas aset keuangan dikurangi arus hutangnya.  
 
Net Loss  
Suatu hasil bersih ketika biaya melebihi pendapatan produksi  
 
Net Operating Income 
Pendapatan bersih perusahaan yang dihasilkan setelah dikurangi biaya operasi tetapi sebelum dikurangi pendapatan 
pajak dan bunga.   
 
Net Proceeds 
Jumlah yang diterima setelah semua biaya telah dikurangi dari penjualan asetnya.  
 
Net Realizable Value 
Nilai dari sebuah aset yang dapat direalisasi perusahaan atau batas penjualan aset dengan sebuah prediksi dari 
kumpulan biaya dengan akhir penjualannya.  
 
Net Receivables 
Hasil bersih pendapatan setelah dikurangi hutang  
 
Net Sales 
Jumlah bersih hasil pendapatan dari penjualan  
 
Net Short 
Suatu kondisi dimana investor lebih banyak posisi jual daripada beli pada market.  
 
New Home Sales 
Suatu besaran untuk tingkat penjualan dari new one family houses (istilah one-family houses untuk membedakan 
dengan apartemen), serta besaran dari harga dan inventori rumah dalam 1 bulan. Data ini bisa memberi indikasi 
trend dari market perumahan, momentum ekonomi dimana seberapa besar keyakinan serta kenyaman masyarakat 
terhadap posisi keuangan mereka dalam membeli rumah baru, dan seberapa besar konsumsi dari perlengkapan 
rumah tangga. Pengaruh terhadap pasar adalah ‘sedang’, kadang-kadang menggerakkan pasar.  
 
New York Empire Manufactuing Index 
Data yang dikumpulkan oleh Federal Reserve Bank of New York dalam suatu survey yang diberikan kepada sekitar 
175 CEO atau president dari pabrikan di seluruh New York tiap buian, dimana survey berisi tentang perubahan 
indicator atau perkembangan perusahaan responden tiap bulannya. Data ini memberikan detail perkembangan 
kegiatan dari sektor pabrikan di negara bagian tersebut. The Federal Reserve biasanya melihat hasil survey ini 
karena bila inflasi berindikasi naik tajam maka bank sentral USA tersebut akan cepat merubah suku bunganya. Data 
ini bisa menggerakkan market pula.  
 
Nikkei 
Bursa Jepang yang biasa kita kenal bursa Nikkei 225 Stock Average yang diresmikan pada September 1950.  
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Noncummulative Preferred Stock 
Saham preferen yang tidak mempunyai hak untuk mendapatkan dividen yang belum dibayarkan pada tahun-tahun 
yang lalu secara kumulatif (Saham Preferan Takkumulatif).  
 
Nominal Capital; Face 
Nilai modal saham suatu perseroan terbatas yang tercantum dalam anggaran dasar (Modal Nominal).  
 
Nominal Rate 
Suku bunga atas dasar masa bunga satu tahun (Suku Bunga Nominal).  
 
Non Revolving Credit 
Kredit yang setelah satu transaksi selesai tidak dapat digunakan untuk transaksi berikutnya (Kredit Tak Berulang).  
 
Non Voting Stock 
Saham dimana pemegang sahamnya tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Saham Tanpa 
Hak Suara).  
 
Nostro Account 
Perkiraan valuta asing bank di dalam negeri pada bank koresponden di luar negeri (Rekening Nostro).  
 
No-Par Value Stock 
Saham tanpa spesifikasi nilai par yang berindikasi perusahaan penerbit bukan perusahaan gabungan atau saham itu 
disertifikasi sendiri.  
 
Noise Trader 
Suatu gambaran pada investor yang sedang membuat keputusan beli atau jual pada perdagangan tanpa menggunakan 
data fundamental. Investor ini hanya menggunakan waktu yang tepat, mengikuti trend dan kabar baik atau jelek 
saja.  
 
Nominal GDP 
Sama dengan Gross Domestic Product dimana GDP adalah total nilai produksi barang dan jasa dari suatu negara 
dalam suatu periode tertentu atau juga sebagai tolok ukur aktivitas ekonomi rata-rata dan mengukur setiap sektor 
ekonomi. Investor membutuhkan perkembangan ekonomi kedepan dan bagaimana performa investasinya. Investor 
saham harus melihat sehatnya pertumbuhan ekonomi karena aktivitas bisnis yang tinggi berarti laba perusahaan 
tinggi. Komponen dari GDP antara lain consumer spending, investasi bisnis dan perumahan serta price index (CPI 
& PPI). Pengaruh terhadap market adalah ‘besar’ dan seringkali menggerakkan pasar serta sebagai besaran inflasi.  
 
Non-Farm Payroll 
jumlah pekerja di luar sektor pertanian yang bekerja part time atau full time di sektor swasta dan pemerintahan, 
profit maupun non-profit, dicatat dan dilaporkan oleh US Bureau of Labor Statistic. Laporan bulanan ini juga 
termasuk perkiraan rata-rata jam kerja mingguan dan rata-rata pendapatan mingguan dari pekerja di luar sektor 
pertanian ini.  
 
Non-Operating Assets 
Aset-aset yang tidak dibutuhkan dalam operasi bisnisnya.  
 
Non-Operating Cash Flow 
Arus keluar dan masuk terkait dengan investasi bukan saat ini, keuangan dan deviden.  
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Non-Qualified Stock Option 
Tipe opsi saham karyawan dimana pemilik saham membayar pajak pendapatan biasa dimana jumlahnya diambil dari 
perbedaan harga saat saham itu diberikan pada karyawan dan saat pemilk saham tersebut melakukan opsi. Saham ini 
tidak masuk dalam Internal Revenue Code.  
 
Nonconvertible Currency 
Mata uang apapun terutama digunakan untuk transaksi domestik dan tidak diperdagangkan di pasar uang. Biasanya 
merupakan peraturan pemerintah yang mencegah agar tidak dipertukarkan dengan mata uang asing. Biasa disebut 
sebuah ’blocked currency’.  
 
Normal Yield Curve 
Sebuah kurva yield dari instrumen hutang jangka pendek yang mempunyai yield lebih rendah dari instrumen hutang 
jangka panjang pada kredit yang sama. Biasa dihubungkan dengan ‘positive yield curve’.  
 
North American Securities Administrators Association 
Sebuah organisasi non-profit, diresmikan 1919, pembuat kebijakan sekuritas dimana memberi perlindungan 
investor ketika membeli saham atau berinvestasi dengan cara memberi pengetahuan kepada publik, penyelidikan 
pelanggaran-pelanggaran hukum dan menyimpan arsip-arsip penyelenggaraan aksi-aksi. Anggotanya terdiri dari 
pembuat kebijakan dari 50 negara bagian US, District of Columbia, Puerto Rico, Virgin Island, Canada dan 
Mexico.  
 
Nova/Ursa Ratio 
Indikator yang berdasar dari Nova dan Ursa dimana Nova adalah keadaan bullish dengan target beta 1.5 dan Nova 
dalam keadaan bearish dengan target beta 1.0. Ratio ini membandingkan total aset di Nova dengan total aset di 
Ursa, bila nilainya tinggi berarti bullish dan bila nilainya rendah maka keadaanya bearish. 
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O 
 
 
OAS 
Singkatan dari Option Adjusted Spread yang biasanya digunakan untuk produk penghasilan tertentu, OAS suatu 
sarana mengukur penyebaran hasil yang tidak secara langsung diakibatkan dari sifat penghasilantertentu.  
 
OBV 
Singkatan dari On Balance Volume yaitu metode yang digunakan dalam teknikal analisis untuk mengetahui 
momentum, perhitungan yang menghubungkan volume dalam perubahan harga.  
 
OCC 
Singkatan dari Option Clearing Corperationj adalah suatu organisasi terbuka yang bertindak baik sebagai penerbit 
atu penjamin intuk option dan kontrak futures.  
 
OCF 
Singkatan dari Operting Cash Flow yaitu uang cash yang ditimbulkan dari jalannya perusahaan, secara umum 
ditegaskan sebagai pendapatan yang lebih sama sekali tidak memakan biaya, tetapi diperhitungkan lewat 
penyesuaian untuk menerima penghasilan bersih.  
 
OCFD 
Singkatan dari Operating Cash Flow adalah ukuran banyaknya jumlah uang yang mengalir diperlukan dalam 
mendapati biaya modal untuk strategi investasi perusahaan.  
 
OCO 
Singkatan dari One Cancels the Orther Order yaitu perintah yang menetapkan jika sebagian perintah dilakukan, 
maka bagian yang lain secara otomatis dibatalkan.  
 
OECD 
Singkatan dari Organization for Economic Coopertion and Development yaitu suatu organisasi yang terdiri dari 30 
anggota dari berbagai negara yang mendiskusikan tentang pembangunan ekonomi dan kebijakan sosial.  
 
OEIC 
Singkatan Open Ended Investment Company adalah Perusahaan ata dana yang ada di Inggris yang disusun untuk 
menanamkan modalnya dalam perusahaan lain dengan terus mengatur kriteria kemampuan dan ukuran investasi 
dananya.  
 
OEX  
Adalah simbol dari Standar & Poor’s 100 Indeks  
 
OFAC 
Singkatan dari Office of Foreign Asset Control adalah bagian US Treasury yang menyelenggarakan sangsi ekonomi 
dan perdagangan pada negara dan kelompok individu yang terlibat dalam terorisme, narkotik dan aktivitas yang 
punya reputasi buruk lainnya.  
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OID 
Singkatan dari Original Issue Discount adalah potongan dari nilai pokok pada obligasi dan alat utang lain yang 
dikeluarkan. Ini yang membedakan antara harga penebusan dan harga yang dikeluarkan.  
 
OIS 
Singkatan dari Overnight Index Swap yaitu pertukaran suku bunga yang memerlukan waktu bermalam dirubah 
dalam suatu sku bunga tertentu.  
 
OMR 
Singkatan dari Omani Rial  
 
OPEC 
Singkatan dari Organization of Petroleum Exorting Countries yaitu organisasi bangsa-bangsa di dunia yang 
mengekspor minyak, OPEC didirikan pada tahun 1960 untuk mengkoordinasikan kebijakan minyak terhadap 
anggotanya dan untuk menyediakan bantuan teknik dan ekonomi untuk negara anggota.  
 
OTC 
Singkatan dari Over The Counter yaitu suatu keamana dalam bertransaksi dalam konteks lain atas penukaran resmi 
seperti NYSE, TSX, AMEX dll.  
 
OBLIGATION  
Adalah pertanggungjawaban secara hukum untuk mendapatkan syarat-syarat sehelai kontrak. Jika kewajiban tidak 
didapat, sering ada penggantian kontrak oleh sekelompok pihak lain.  
 
Obligation Bond 
Adalah suatu obligasi yang digunakan untuk menjamin penggadaiana properti atau aset fisik lain yang bisa 
dilikuidasi. Nilai obligasi dimuka lebih besar daripada nilai milik itu sendiri.  
 
Obligor 
Adalah entitas yang mempunyai kewajiban untuk membayar semua uang pokok dan pembayaran bunga atas utang.  
 
Odd Lot Theory 
Adalah teori analisa teknik berdasarkan asumsi bahwa investor perseorangan yang kecil selalu salah, oleh karena itu 
apabila penjualan yang ganjil diatas, itu adalah investor kecil yang sedang menjual, mungkin waktu yang baik untuk 
membeli.  
 
Off Shore Funds 
Adalah dana yang berada di luar negeri  
 
Off The Run Treasures 
Adalah semua obligasi treasury dan catatan yang dikeluarkan terlebih dahulu, sebelum penerbitan obligasi yang 
terakhir atau catatan khusus maturity.  
 
Offering 
Adalah dalam pengertian umum, persoalan penerbitan atau penjualan keamanan oleh perusahaan. Sering digunakan 
sebagai referensi dengan penawaran umum (IPO) , dimana saham perusahaan tersedia untuk pegangan oleh publik 
tetapi bisa juga dipakai dalam koteks persoalan penerbitan obligasi.  
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Offering Price 
Adalah harga saham yang dikeluarkan ke publik yang mana dibuat tersedia untuk pegangan oleh pihak bank investasi 
yang menanggung persoalan. Harga yang ditawarkan oleh penjamin termasuk biaya manajemen yang manapun 
dapat dipakai dalam berbagai persoalan.  
 
One Stop Shop 
Adalah perusahaan atau lokasi yang menawarkan berbagai pelayanan keoada seorang klien atau pelanggan. Gagasan 
untuk menyediakan pelayanan yang nyaman dan efisien juga menciptakan kesempatan bagi perusahaan untuk 
menjual lebih banyak produk kepada klien atau langganan.  
 
On Stream 
Adalah suatu investasi dimana return berjalan sesuai dengan yang diharapkan.  
 
On Track 
Adalah jenis komoditi dalam kontrak futures yan ditangguhkan dan harga berdasarkan lokasi penjual (FOB).  
 
On Balance Volume  
Adalah suatu metode yang digunakan dalam teknikal analisis untuk mendeteksi momentum, perhitungan volume 
yang berhubungan dengan perubahan harga.  
 
On The Run Treasuries 
Akhir-akhir ini sering menerbitkan U.S Treasury bond atau nota khusus yang masa berlakunya akan berakhir.  
 
One Night Stand Investment 
Adalah membeli saham dengan maksud menahan dalam jangka waktu yang lama, tapi kemudian panik dan 
menjualnya pada hari berikutnya.  
 
One Side Market 
Adalah pasar saham yang hanya menampilakan satu harga penawaran dan satu harga permintaan.  
 
One Stop Shop 
Adalah perusahaan atau lokasi yang menawarkan berbagai macam pelayanan terhadap klien atau pelanggan. Gagasan 
dalam menyediakan pelayanan yang nyaman dan efisien, srta menciptakan kesempatan bagi perusahaan untuk 
menjual produk kepada klien atau pelanggan.  
 
One Touch Option  
Adalah sejenis option eksotik yang memberi investor pembayaran sekali dari sejumlah saham yang melebihi batas 
waktu.  
 
Open Order  
Adalah suatu order untuk membeli atau menjual saham dimana akibat dari pembelian atau penjualan tersebut 
sampai dibatalkan oleh pelanggan atau diakhiri.  
 
Open Outcry 
Adalah suatu metode dalam trading komoditi yang dilakukan secara lisan dalam harga tertentu yang juga pihak lain 
meminta harga yang sama.  
 
Open Rotation  
Adalah suatu order yang diakhiri hanya selama awal putaran trading pada waktu hari yang khusus.  
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Open End Fund 
Adalah suatu mutual fund yang melanjutkan untuk menjual sahamnya terhadap investor dan akan membeli kembali 
sahamnya apabila investor menginginkan untuk menjualnya.  
 
Open End Lease 
Adalah suatu persetujuan yang mewajibkan penyewa untuk membeli aset yang disewakannya pada akhir 
persetujuan.  
 
Opened End Mutual fund  
Adalah reksadana dimana pemegang unit penyertaannya terbuka untuk menjual kembali unit penyertaan yang 
dimilikinya kepada perusahaan manajemen investasi yang menerbitkan reksadana tersebut.  
 
Open Market operation 
Adalah usaha bank sentral dalam pembelian dan penjualan efek di pasar uang dengan maksud membatasi atau 
menambah volume kredit ditangan bank-bank dan masyarakat atau akan mengubah tingkat bunga yang berlaku.  
 
Opening Bank, Issuing Bank 
Adalah bank yang membuka surat kredit atas permohonan nasabahnya  
 
Option 
Adalah perjanjian tertulis yang menyebutkan kebebasan memiliki unsur menjual sesuatu sebelum atau sesudah 
tanggal dan jangka waktu yang ditetapkan.  
 
Order Cheque 
Adalah cek yang memuat nama penerima pembayaran dengan atau tanpa klausul kepada order, cek ini 
dipindahtangankan dengan cara endosemen.  
 
Over Counter market 
Adalah penjualan dan pembelian efek-efek diluar bursa efek yang telah diorganisasi.  
 
Overal Cost of Capital 
Adalah jumlah biaya yang diukur sebagai tingkat bunga dari berbagai sumberm modal yang digunakan perusahaan, 
yang masing-masing ditimbang menurut peranannya dalam srtuktur modal dan permodalan.  
 
Overdraft 
Adalah penarikan rekening giro atau rekening pinjaman melampaui batas tariknya.  
 
Overhang 
Perhitungan opsi saham yang dibolehkan termasuk penetapan opsi yang masih dibolehkan, dan kemudian dibagi 
dengan total saham yang belum diselesaikan.  
 
Overhead 
Surat keterangan dalam akunting terhadap seluruh biaya yang tidak tremasuk dan tidak berhubungan langsung 
dengan tenaga kerja, material, atau biaya administrasi.  
 
Overlapping Debt 
Yaitu bentuk utang dari kesatuan politis seperti suatu negara dimana pajaknya saling melengkapi berdasarkan 
kesatuan politis lain seperti satu kota dalam suatu negara.  
 



 
Raja Ar Ra’du 2006 

150

Overnight 
Adalah suku bunga swap tremasuk bunga menginap dirubah kedalam bentuk bunga tetap.  
 
Overshopped 
Adalah suatu persepsi dimana usaha dari suatu perusahaan untuk meningkatkan modalnya dengan menjual ekuitas 
atau utang baik lewat pribadi atau umum adalah suatu tindakan yang putus asa. 
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Q 
 
 
Q Ratio (Tobin's Q ratio) 
Suatu rasio dikeluarkan oleh James Tobin of Yale University, pemenang Nobel di bidang ilmu ekonomi, yang 
berhipotesis bahwa semua gabungan nilai pasar perusahaan atas bursa-saham seharusnya sama dengan biaya 
pengganti mereka  
 
Qstick Indicator 
Suatu indikator Teknikal yang dikembangkan oleh Tushar Chande untuk menandai mengidentifikasi tren secara 
numerik dalam chart candlestick  
 
Quadrix 
Suatu system penilaian Saham yang mempergunakan variabel di atas 100 di tujuh kategori utama untuk menentukan 
nilai saham.  
 
Quadruple Witching 
Hari di mana kontrak untuk stock indeks future, stock indeks opsi, single stock future (SSF) berakhir.  
 
Qualified Acquisition Cost 
Ada beberapa item, pada konteks IRA withdrawls, bahwa merupakan hukuman bebas withdrawls bagi pemilik IRA 
yang mempergunakan aset untuk membeli rumah pertama.  
 
Qualified Institutional Buyer – QIB 
Merujuk pada lembaga yang mengelola sedikitnya $100 juta dalam bentuk surat jaminan termasuk bank, tabungan 
dan pinjaman lembaga, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, rencana tunjangan pegawai, atau entitas yang 
dimiliki secara menyeluruh oleh penanam modal yang memenuhi syarat.  
 
Qualified Savings Bond 
Merujuk ke EE saving bondikatan yang dikeluarkan sesudah Desember 1989 dan dibeli oleh seorang individu yang 
minimal berusia 24 tahun.  
 
Qualitative Analysis 
Analisa efek yang menggunakan pendapat subjektif yang didasari informasi yang nonquantifiable, seperti keahlian 
manajemen, siklus industri, kekuatan riset dan development, dan hubungan ketenagakerjaan.  
 
Quality of Earnings 
Banyaknya pendapatan sebagai akibat lebih tingginya penjualan atau lebih rendahnya biaya daripada keuntungan 
yang dibuat yang diciptakan oleh akuntansi anomali seperti inventarisasi inflasi.  
 
Quantitative Analysis 
Suatu teknik analisa dari bisnis atau keuangan untuk mengerti behaviour dengan menggunakan model matematik 
dan statistik yang rumit, ukuran dan penelitian.  
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Quartile 
Bagian dari statistik yang menjelaskan bagian observasi ke dalam empat jarak waktu yang didasari atas nilai data dan 
bagaimana cara membandingkan seluruh obvervasi itu.  
 
Quick Assets 
Aset yang dengan mudah dapat dikonversikan dalam bentuk uang atau sudah berbentuk uang.  
 
Quick Ratio 
Suatu indicator liquiditas jangka pendek daro perusahaan  
 
Quid Pro Quo 
Dalam kalimat latin berarti “sesuatu untuk sesuatu”. Istilah ini biasanya dipergunakan di lingkaran keuangan untuk 
menggambarkan persetujuan timbal-balik di antara dua perusahaan partai di yang masing-masing perusahaan 
menyediakan barang atau jasa keuntungannya berbentuk barang atau jasa juga.  
 
Quota 
Di konteks perdagangan internasional, ini adalah limit yang diajukan atas barang tertentu yang bisa diimpor.  
 
Quotation 
Istilah umum yang menunjukkan 2 harga – harga bid tertinggi dan harga ask terendah yang terjadi pada suatu saham 
atau komoditi.  
 
Quote 
Harga terakhir di mana saham atau komoditi diperdagangkan, ini artinya harga yang saat itu buyer dan seller 
sepakat atas transaksi sejumlah asset yang diperdagangkan. Harga bid atau ask dan kuantitas saat itu dapat dibeli atau 
dijual.  
 
Quote Driven Market 
Suatu system elektronik pada stock exchange di mana harga ditentukan dari quotation yang dibuat oleh market 
maker atau dealer. Atau lebih dikenal dengan istilah “price driven market”. 
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R 
 
RAN 
Singkatan dari Revenue Anticipation Note yaitu keamanan jangka pendek yang dikeluarkan atas dasar asumsi bahwa 
pendapatan kedepan akan mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali.  
 
RAR 
Singkatan dari Revenue Agent’s Report yaitu perubahan penilaian setelah ujian oleh agen IRS. Perubahan 
pergantian tersebut dicatat dari 4549.  
 
RAROC 
Singkatan dari Risk Adjust Return on Capital adalah analisa tentang keuangan, proyek yang mengandung resiko dan 
investasi harus dievaluasi secara berbeda dari resiko kounterpat mereka.  
 
RCB 
Singkatan dari Reverse Convertible Bond adalah obligasi yang dapat diubah kedalam bentuk uang,aset atau 
kebijaksanaan dari pihak yang mengeluarkan kebijakan ini didalam perjanjian yang telah ditentukan.  
 
RCN 
Singkatan dari Reverse Convertible Note yaitu suatu alat sintetis yang bersikap sama baik untuk obligasi atau 
saham, yang menyediakan pembayaran kupon yang tinggi dengan imbalan terakhir bergantung pada aset dipasaran.  
 
R&D 
Adalah singkatan dari Research and Development yaitu aktivitas perusahaan yang dipimpin untuk mengembangkan 
produk dan prosedur baru.  
 
REIT 
Singkatan dari Real Estate Investment Trust adalah suatu keamanan yang menjual seperti saham atas alat tukar yang 
utama dan menanamkan modalnya dlam bentuk properti secara langsung, baik lewat milik atau pegadaian.  
 
REMIC 
Singkatan dariReal Estate Mortgage Investment Conduits adalah suatu kompleks pegadaian sekuritas yang 
diciptakan dengan maksuda agar mendapat jaminan.  
 
REO 
Singkatan dari Real Estate Owned yaitu suatu properti yang dimiliki oleh penyewa biasanya bank, setelah 
melakukan penjualan yang gagal dalam lelang penyitaan. Ini dikarenakan kebanyakan penjualan properti dalam 
lelang sepadan nilainya yang kurang dari jumlah yang harus dikembalikan kepada bank.  
 
RESP 
Singkatan dari Registered Education Savings Plan adaah rencana tabungan yang ddisponsori oleh pemerintah 
Kanada yang menanamkan modalnya untuk masa depan seorang anak.  
 
Redemtion 
Adalah pembayaran untuk mendapatkan kembali surat utang, obligasi, atau saham, barang jaminan hipotik atau 
gadai, dan sebagainya dengan maksud melunasi utang.  
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Rediscount 
Menjual atau membeli potongan pada suatu instrument yang dapat diperjual belikan yang telah sekali diberi 
potongan.  
 
Refunding 
Adalah dana yang diperoleh dari penjualan obligasi baru untuk menarik obligasi lama.  
 
Reinsurance 
Adalah perjanjian antara beberapa perusahaan asuransi mengenai pengalihan sebagian resiko, untuk menghindarkan 
risiko yang terlalu besar.  
 
Residual Value 
Adalah nilai barang yang diperkirakan sesudah berakhirnya jangka waktu ekonomi.  
 
Revaluation 
Perubahan tingkat nilai tukar mata uang suatu negara terhadap emas atau mata uang negaraq lain. Istilah ini berarti 
pula penyesuaian nilai buku suatu harga (aset) perusahaan terhadap nilai pasarnya.  
 
Revolving Credit 
Kredit yang setelah satu transaksi selesai, dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas maksimum dan 
untuk jangka waktu tertentu.  
 
RISK 
Adalah kerugian yang mungkin diderita, yang dibidang permodalan dibedakan menjadi : risiko keuangan risiko 
bunga modal risiko daya beli  
 
Replacement Cost 
Adalah hargayang harus dibayarkan usut mengganti aset yang sudah ada dengan aset yang sama.  
 
Replacement Risk 
Adalah jenis resiko hasil dari suatu situasi dimana pemegang kontrak mengetahui bahwa counter party tidak akan 
bisa digunakan dalam kontrak yang telah ditentukan, dan kontrak yang baru harus dimasukan.  
 
Repurchase Agreement – Repo 
Adalah bentuk suatu pinjaman jangka pendek untuk dealer dari sekuritas pemerintah. Dealer menjual sekuritas 
pemerintah kepada investor, biasanya dalam bentuk dasar sebelumnya, dan membelinya kembali di hari berikutnya.  
 
Required Rate Of Return 
Adalah nilai pengembalian yang diperlukan membujuk investor atau perusahaan menanamkan modalnya.  
 
Required Yield 
Adalah pengembalian obligasi harus menjadi investasi yang bermanfaat. Imbal hasil yang diperlukan ditentukan oleh 
pasar dan membuat contoh bagaimana obligasi yang diterbitkan akan diberi harga.  
 
Reserve Currency 
Adalah mata uang asing yang dipegang oleh bank sentral dan institusi keuangan besar lainnya dalam pembayaran 
utang obligasi internasional, atau mempengaruhi nilai tukar domestik.  
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Reserve Ratio 
Adalah bagian (dijelaskan dalam bentuk persen) keseimbangan deposito bank harus memiliki dana yang tersedia. Ini 
adalah syarat yang ditentukan oleh bank sentral negara seperti Federal Reserve US.  
 
Reserve requirements 
Adalah persyaratan mengenai banyaknya dana dimana bank harus menyimpat deposit pelanggannya. Uang ini harus 
disimpan ditempat yang aman atau di bank federal reserve terdekat.  
 
Retail Banking 
Adalah sejenair perbankan retail masal dimana pelanggan perseorangan menggunakan cabang lokal dari bank 
komersial yang lebih besar. Pelayanan menawarkan berbagai : pengamanan dan pemeriksaan laporan, pegadaian, 
utang pribadi, kartu debit, kartu kredit dan lainnya.  
 
Retail Investor 
Adalah investor individu yang membeli dan menjual di sekuritas, baik laporan pribadi, bukan perusahaan dan 
organisasi. 
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S 
 
 
S 
A Nasdaq stock symbol indicating shares of beneficial interest. (sebuah simbol saham Nasdaq yang mengindikasi 
saham-saham yang menarik minat investor)  
 
Secured Debt 
Utang yang dimundurkan atau didapatkan dengan jaminan untuk mengurangi risiko yang dihubungkan dengan 
meminjamkan. Contoh akan menjadi hipotek, rumah anda dianggap sebagai jaminan terhadap utang. Jika anda 
kelalaian atas pembayaran kembali, bank menyita rumah anda, menjual itu dan mempergunakan pendapatan untuk 
membalas utang  
 
Standard & Poor's - S&P 
sebuah perusahaan yang memberikan pelayanan keuangan yang menilai saham-saham dan obligasi berdasarkan 
profil-profil resiko  
 
Seasonally Adjusted Annual Rate - SAAR 
Penyesuaian laju bekas untuk ekonomi atau data perusahaan yang mencoba menghilangkan variasi musiman di data. 
Kebanyakan data akan dipengaruhi oleh waktu tahun. Mengatur untuk seasonality di alat data perbandingan relatif 
yang lebih tepat bisa diambil dari bulan ke bulan semua tahun  
 
Statutory Accounting Principles – SAP 
Satu set peraturan akuntansi yang ditentukan oleh Asosiasi Nasional Komisaris Asuransi untuk persiapan dari suatu 
mengasuransikan laporan keuangan perusahaan  
 
SAR 
Saudi Riyal. Di (dalam) mata uang, ini adalah singkatan untuk Saudi Riyal  
 
Stock Appreciation Right – SAR 
Hak, biasanya diberi kepada seorang pegawai, untuk mendapat bonus setara sampai peningkatan di saham 
perusahaan di atas satu periode yang ditetapkan. Seperti pilihan saham pegawai, SARs keuntungan tempat dengan 
pertambahan di ternak harga; perbedaan adalah bahwa pegawai tidak diharuskan membayar harga latihan (sebagai 
dengan pilihan saham pegawai), tetapi agak hanya menerima banyaknya pertambahan secara tunai atau ternak  
 
SBD 
Solomon Islands Dollar. Di mata uang, ini adalah singkatan untuk Dolar Kepulauan Solomon  
 
Salomon Brothers World Equity Index – SBWEI 
Indeks yang mengukur kinerja penghasilan tertentu dan surat jaminan aset dari pasar dalam negeri dan internasional 
yang terdiri atas perusahaan dengan pengapung sebesar sedikitnya $100 juta  
 
Supply Chain Management – SCM 
Pimpinan dan koordinasi rantai persediaan produk agar menambah efisiensi dan profitability  
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SCR 
Seychelles Rupee. Di mata uang, ini adalah singkatan untuk Rupee Seychelles  
 
SDD 
Sudanese Dina Di mata uang, ini adalah singkatan bagi Sudanese Dina  
 
SDP 
Sudanese Pound. Di mata uang, ini adalah singkatan untuk Pound Sudan  
 
Special Drawing Rights – SDR 
Internasional macam mata uang cadangan uang, yang diciptakan oleh International Monetary Fund (IMF) pada 
1969, yang membedah sebagai suplemen ke tanah cadangan yang sudah ada negara anggota. Menciptakan di 
tanggapan sampai keprihatinan tentang keterbatasan emas dan dolar-dolar sebagai satu-satunya alat rekening 
internasional yang menyelesaikan, SDRs didesain untuk menambah internasional liquidity dengan menambah mata 
uang cadangan standar  
 
Securities And Exchange Board Of India – SEBI 
Badan pengaturan untuk pasar investasi di India. Maksud dewan ini akan mengurusi pasar stabil dan efisien dengan 
menciptakan dan menyelenggarakan peraturan di tempat pasar  
 
Securities and Exchange Commission – SEC 
Badan penyelidik pemerintah yang diciptakan lewat Kongres untuk mengatur pasar surat jaminan dan melindungi 
penanam modal. Disamping peraturan dan perlindungan, juga mengamati pengambilalihan bisnis di U. S. The SEC 
terdiri dari lima orang komisaris yang diangkat oleh U. S. President dan disetujui oleh Senat. Undang-undang yang 
diberi oleh SEC didesain untuk memajukan penyingkapan umum yang penuh dan untuk melindungi publik 
menanam melawan latihan curang dan manipulatif di pasar surat jaminan. Secara umum, menawarkan kebanyakan 
persoalan surat jaminan di interstate perdagangan, lewat pos atau di internet, harus dinyatakan dengan SEC  
 
System for Electronic Document Analysis and Retrieval – SEDAR 
Sistem menyimpan yang elektronik untuk penyingkapan dokumen perusahaan dan dana bersama umum di seberang 
Kanada  
 
Stock Exchange Daily Official List – SEDOL 
Kode pengenal, terdiri atas tujuh alphanumeric peran, itu ditugaskan pada semua perdagangan surat jaminan atas 
Bursa-saham London dan di lain lebih kecil exchenges di U. K  
 
SEK 
Swedish Krona. Di mata uang, ini adalah singkatan bagi Swedish Krona  
 
Simplified Employee Pension – SEP 
Sejenis rencana pensiun yang bisa diperlihatkan oleh seorang majikan, termasuk individu yang berwira swasta. 
Majikan dibolehkan deduksi pajak untuk sumbangan membuat ke Sep Rencana. Majikan membuat sumbangan ke 
masing-masing memenuhi syarat pegawai 's Sep IRA di discretionary dasar  
 
Short Form Prospectus Distribution System – SFPDS 
Sistem yang membolehkan perusahaan yang menjadi seorang keturunan menghasilkan prospektus bentuk pendek. 
Prospektus bentuk pendek harus berisi ganti lahiriah yang mana pun dulunya tidak melaporkan  
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Selling, General & Administrative Expense – SGA 
Melaporkan Pernyataan Penghasilan, adalah jumlah semua ongkos menjual yang langsung dan tak langsung dan 
sama sekali ongkos umum dan administratif perusahaan. Ongkos menjual yang langsung adalah ongkos yang secara 
langsung bisa dihubungkan dengan penjualan kesatuan khas seperti kredit, garansi dan mengiklankan ongkos. 
Ongkos menjual yang tak langsung adalah ongkos yang secara langsung tidak bisa dihubungkan dengan penjualan 
kesatuan khas, tetapi yang secara proporsional diberikan kepada semua kesatuan dijual selama titik tertentu, seperti 
telepon, bunga dan ongkos pos. Ongkos umum dan administratif termasuk gaji non-penjualan personalia, uang 
sewa, panas dan lampu  
 
SGD 
Singapore Dollar. Di mata uang, ini adalah singkatan untuk Dolar Singapura  
 
SHP 
St. Helana Pound. Di mata uang, ini adalah singkatan bagi St Helana Pound  
 
Standard Industrial Classification - SIC Code 
Rentetan standar 4-digit kode yang dipakai ke categorize aktivitas perusahaan  
 
Société d'Investissement À Capital Variable – SICAV 
Sejenis dana investasi yang tidak terbatas di yang banyaknya modal di dana berubah-ubah menurut jumlah penanam 
modal. Bagian-bagian di dana dibeli dan menjual berdasarkan nilai aset netto sekarang dana. Dana SICAV adalah 
beberapa kendaraan investasi yang paling biasa di Eropa  
 
Savings Incentive Match Plan for Employees of Small Employers – SIMPLE  
Rencana pensiun yang mungkin diperlihatkan oleh majikan, termasuk individu yang berwira swasta. Majikan 
dibolehkan deduksi pajak untuk sumbangan membuat ke SIMPLE. majikan membuat baik sumbangan cocok atau 
tak elektif kepada IRA SEDERHANA masing-masing pegawai yang memenuhi syarat dan pegawai mungkin 
membuat gaji deferral sumbangan  
 
Seasonality 
Sifat rentetan waktu di yang data mengalami ganti biasa dan bisa ditebak yang berulang setiap tahun. Ganti atau pola 
bisa ditebak yang mana pun di rentetan waktu yang berulang atau mengulang di atas periode satu tahun bisa 
seharusnya menjadi musiman. Sadari bahwa efek musiman berbeda dengan efek siklis, sewaktu siklus musiman 
termuat dalam satu tahun, sedangkan siklis efek (seperti menaikkan penjualan karena laju pengangguran rendah) 
bisa membentangi titik waktu lebih pendek atau lebih panjang daripada satu tahun.  
 
Seasoned Issue 
Persoalan surat jaminan dari perusahaan mapan yang bagian-bagian yang sudah adanya sudah menunjukkan gerak-
gerik harga stabil dan besar bertukar volume tentang waktu, thereby mendapat reputasi baik.  
 
Seat 
Keanggotaan kepada NYSE.  
 
Securities And Exchange Board Of India – SEBI 
Badan pengaturan untuk pasar investasi di India. Maksud dewan ini akan mengurusi pasar stabil dan efisien dengan 
menciptakan dan menyelenggarakan peraturan di tempat pasar.  
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Securities and Exchange Commission – SEC 
Badan penyelidik pemerintah yang diciptakan lewat Kongres untuk mengatur pasar surat jaminan dan melindungi 
penanam modal. Disamping peraturan dan perlindungan, juga mengamati pengambilalihan bisnis di U. S. The SEC 
terdiri dari lima orang komisaris yang diangkat oleh U. S. President dan disetujui oleh Senat. Undang-undang yang 
diberi oleh SEC didesain untuk memajukan penyingkapan umum yang penuh dan untuk melindungi publik 
menanam melawan latihan curang dan manipulatif di pasar surat jaminan. Secara umum, menawarkan kebanyakan 
persoalan surat jaminan di interstate perdagangan, lewat pos atau di internet, harus dinyatakan dengan SEC.  
 
Section 1035 Exchange 
Pertukaran bebas cukai sehelai kontrak tunjangan tahunan yang sudah ada untuk yang baru.  
 
Securities Exchange Act of 1934 
Perbuatan Pertukaran Surat Jaminan 1934 ditimbulkan untuk menyediakan governance transaksi surat jaminan di 
pasar sekunder (sesudah keluar) dan mengatur penukaran dan pialang-pedagang untuk melindungi publik menanam  
 
Secondary Market 
Pasar dimana seorang penanam modal membeli aset dari penanam modal lain daripada perusahaan keluar.  
 
Secondary Stock 
Saham yang dipertimbangkan lebih riskan daripada blue chip karena mempunyai kapasitas pasar yang lebih kecil  
 
Section 1031 
Sebagian U. S. Internal Revenue Service Code yang membolehkan penanam modal tunduk modal mendapat pajak 
atas pertukaran milik macam seperti yang mana pun untuk maksud perusahaan atau investasi.  
 
Pajak atas keuntungan ibu kota tidak diminta di atas penjualan tanah milik sewaktu uang terbiasa dengan pegangan 
milik lain - bayaran pajak tertunda sampai milik dijual dengan tak ada re-investasi  
 
Section 1250 
Sebagian kode IRS menyebutkan bahwa perolehan dari menjual properti yang sudah menjalani turunnya nilai yang 
dipercepat sebaiknya dianggap sebagai penghasilan biasa lebih baik daripada keuntungan ibu kota.  
 
Sector 
1. Bidang ekonomi di perusahaan yang mana bersama-sama memakai yangsama atau produk atau servis 
berhubungan. 2. Sekelompok surat jaminan di industri atau pasar  
 
Sector Fund 
Dana investasi yang memperoleh investasi semata-mata di perusahaan yang membedah di industri atau sektor 
khusus ekonomi.  
 
Sector Rotation 
Tindakan seorang manajer dana bersama atau jabatan yang memindahkan aset investasi dari satu sektor ekonomi 
kepada lain  
 
Securities Lending 
Kalau perdagangan komisi meminjamkan surat jaminan yang dimiliki oleh kliennya kepada penjual pendek  
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Security Analyst 
Seorang profesional keuangan yang belajar berbagai industri dan perusahaan, menyediakan penelitian dan laporan 
penilaian, dan membuat membeli, menjual, dan memuat rekomendasi  
 
Seller's Market 
Kondisi pasar kekurangan barang-barang yang ada untuk penjualan  
 
Selling Into Strength 
Sebuah strategi trading pro aktif yang dilaksanakan dengan menjual posisi untuk jangka waktu yang panjang dan 
pendek ketika harga asset diperdagangkan sedang mengalami kenaikan, tetapi diperkirakan harga akan mengalami 
reversal, kebalikan dari selling into strength adalah buying into weakness. 
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T 
 
 
T: 
Simbol saham Nasdaq, yg menetapkan saham yg memiliki jaminan yg benar  
 
Take-Profit Order - T/P: 
Sebuah permintaan yg digunakan para trader currency, yg menentukan nilai yg tepat atau poin dari pergerakan 
harga dimana posisi pergerakan harga ditutup untuk menghasilkan keuntungan. Pertimbangan suatu nilai ke level 
dimana trader ingin mendapatkan suatu keuntungan yg terkadang referensi sebagai point mendapatkan keuntungan.  
 
Technical Analysis: 
Suatu teknik analisa terhadap permintaan dan penawaran efek yang didasarkan pada volume transaksi serta 
perkembangan harga  
 
Tactical Asset Allocation – TAA: 
Suatu strategi portfolio managemen aktif yg presentasi potongan harganya atas aset yg didapat dari berbagai macam 
katagori untuk mendapat keuntungan dari sektor pasar yg kuat atau keganjilan dari harga pasar.  
 
Tax Anticipation Notes – TAN: 
Hutang jangka pendek dari surat2 berharga yg diterbitkan dlm mengantisipasi future tax collections  
 
To Be Announced – TBA: 
Suatu perjanjian pokok atas suatu penggadaian yg disokong oleh jaminan untuk membeli dan menjual sebuah MBS 
yg mana akan diberikan pada tanggal yg telah disetujui di masa yg akan datang.  
 
Tenants By Entirety – TBE: 
Ketika sebuah property dimiliki oleh dua atau lebih penyewa. Jika pemilik yang satu meninggal maka pemilik yg 
masih hidup mendapatkan estate seluruhnya.  
 
Total Cost Of Ownership – TCO : 
Secara umum, harga pembelian atas suatu asset yg memiliki nilai plus dari penambahan harga operacional  
 
Telecommunications Consumer Protection Act of 1991 – TCPA: 
Undang-undang Federal U.S yg dibuat dengan respon untuk meningkatkan consumer yg berhubungan dengan 
keluhan-keluhan di Federal Communications Commission (FCC) mengenai kegunaan telepon untuk sosialisasi 
dalam berbisnis.  
 
Tax Equity And Fiscal Responsibility Act Of 1982 – TEFRA: 
Undang-undang pajak federal yg dibuat pada tahun 1982 yg membatasi beberapa aspek Economic Recovery tax Act 
tahun 1981 (ERTA). Kedua perundang-undangan pajak ini gagal mengambil tempat sepanjang Reagan Presidency.  
 
Total Expense Ratio – TER : 
Suatu ukuran total biaya associated dengan pelaksanaan dan operasi sebuah dana investasi seperti dana bersama. 
Biaya ini yg utama terdiri dari biaya management dan pengeluaran2 tambahan seperti biaya trading, biaya legal, 



 
Raja Ar Ra’du 2006 

162

biaya auditor dan biaya2 operational lainnya. Total biaya simpanan yg di keluarkan oleh total assets dana dengan 
jumlah presentasi dimana hal itu melambangkan TER.  
 
Total Enterprise Value – TEV: 
Suatu perkiraan ukuran yg digunakan untuk membandingkan perusahaan2 dengan tingkat hutang yg bermacam-
macam.  
 
THB: 
Thai Baht Kependekan dari Thai Baht (mata uang Thailand).  
 
Tenants In Common – TIC: 
Ketika sebuah property dimiliki oleh dua atau lebih penyewa. Jika pemilik yang satu meninggal maka pemilik yg 
masih hidup mendapatkan seluruhnya.  
 
Times Interest Earned – TIE: 
Sebuah Metrik yg digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah perusahaan dalam menemukan debt obligations.  
 
Treasury Investment Growth Receipts – TIGRs: 
Introduced by Merrill Lynch, TIGRs are stripped treasury securities offered at a significant discount to face value 
and backed by the U.S. Government. Diperkenalkan oleh Merrill Lynch, mengupas tentang perbendaharaan surat2 
berharga yg ditawarkan di suatu discount yg penting untuk nilai nominal dan didukung oleh pemerintah US.  
 
Treasury Inflation Protected Securities – TIPS: 
Suatu jenis catatan harta benda yg khusus atau perlindungan penawaran2 yg mengikat dari inflasi. Seperti harta 
benda yg lainnya, suatu inflasi index dgn jaminan pembayaran bunga setiap 6 bulan dan pembayaran uang pokok 
ketika jaminannya sudah jatuh tempo.   
 
Transfer-On-Death – TOD : 
A way of designating beneficiaries to receive your assets at the time of your death without having to go through 
probate. This designation also allows you to specify the percentage of assets each person or entity (your "TOD 
beneficiary") will receive. Your assets will then be automatically transferred to the designated beneficiaries upon 
your death.  
 
Arms Index – TRIN : 
Analisa Teknikal dalam jangka pendek dengan indikator yg luas  
 
TRL : 
Kependekan dari Turkish Lira  
 
Trust Preferred Securities : 
Sebuah jaminan yang sama untuk surat2 hutang (debentures) dan biasanya lebih disukai dlm jangka panjang, yg 
memiliki kelebihan dlm keselamatan, pembayaran bunga triwulan fixed dan jatuh tempo pada uang muka  
 
Tokyo Stock Exchange – TSE : 
Bursa saham terbesar di Tokyo  
 
True Strength Index – TSI : 
Sebuah indikator momentum teknikal yg dapat membantu para trader untuk menentukan kondisi keamanan luar 
negeri melalui penggabungan market pembelian jangka pendek dengan pergerakkan rata2 dari sisa keuntungan.  
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Total Shareholder Return – TSR : 
1. Hasil total dari saham untuk seorang investor (perolehan modal dan keuntungan saham). 2. Hasil nilai internal 
dari seluruh aliran uang tunai untuk investor selama investasi.  
 
Time Segmented Volume – TSV : 
Teknikal analisis indikator, yang diperkembangkan oleh Worden Brothers Inc., yang membagi-bagikan harga dan 
volume saham menurut jarak waktu. Harga dan data volume kemudian dibandingkan dengan satu sama lain untuk 
membuka penumpukan (membeli) dan distribusi  
 
Terminal Value – TV : 
Nilai investasi pada akhir periode, memperhitungkan suku bunga yang ditetapkan. Volume menurut jarak waktu. 
Harga dan data volume kemudian dibandingkan dengan satu sama lain untuk membuka penumpukan (membeli) dan 
distribusi  
 
Tactical Asset Allocation – TAA : 
Strategi jabatan pimpinan aktif yg mencocokkan kembali presentase aset yg diadakan di berbagai kategori untuk 
menerima keuntungan pasar anomali / sektor pasar kuat harga.  
 
Taft-Hartley Act : 
Undang-undang Federal yang dibuat pada 1947 yang melarang latihan serikat kerja tertentu dan perbaikan 
diperlukan di penyingkapan serikat sekerja urusan keuangan dan politik  
 
Tag-Along Rights ; 
Kewajiban yang berdasar perjanjian digunakan untuk melindungi seorang pemegang saham minoritas (biasanya di 
transaksi usaha ibu kota). Secara mendasar, jika mayoritas pemegang saham berbisnis adil mereka, lalu pemegang 
saham minoritas mempunyai hak untuk turut serta dalam transaksi dan berbisnis adil minoritas mereka di 
perusahaan. Juga merujuk ke sebagai "hak-hak ko-penjualan".  
 
Tailgating : 
Tindakan seorang pialang atau advisor yg membeli atau menjual surat2 berharga untuknya atau kliennya (S) dan lalu 
dengan segera membuat transaksi sama di rekeningnya sendiri.  
 
Take A Bath : 
para investor yg saham2nya turun scr signifikan seringkali disebut have taken a bath.  
 
Take A Flier : 
Masa dlm mengambil keputusan untuk menanam uang dalam investasi yang sangat spekulatif.  
 
Takedown: 
1.Harga di penanggung yang mana mendapatkan surat jaminan untuk ditawarkan kepada publik. 2.Bagian surat 
jaminan yang akan tersebar oleh masing-masing bankir investasi di persembahan di atas kemaluan sekunder atau 
pertama itu.  
 
Take or Pay: 
Ketetapan, yang ditulis pada sehelai kontrak, untuk satu partai mempunyai kewajiban baik mengambil pengantaran 
barang-barang atau membayar jumlah yang ditetapkan.  
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Takeover: 
Tindakan bisnis di mana perusahaan memperoleh membuat tawaran untuk acquiree. Jika perusahaan sasaran di 
depan umum ditukar, perusahaan memperoleh akan mengajukan tawaran untuk bagian-bagian luar biasa.  
 
Take-Profit Order - T/P 
Order yg dilakukan oleh trader currency secara khusus menghitung jumlah pips dari point harga saat ini dimana 
melakukan posisi close untuk mendapat keuntungan. Rata2 tertimbang yang merupakan level dimana trader 
menginginkan keuntungan sering disebut take a profit point  
 
Takeunder : 
Pengambilalihan bisnis di mana perusahaan sasaran ditawari harga setiap bagian yang kurang dari nilai pasar saat ini.  
 
Taking the Street : 
Frase slang yang merujuk pada taktik dana pagar hidup membeli banyak saham khusus dari bank dan pialang di 
usaha untuk membersihkan inventaris lembaga ini di titik pendek waktu.  
 
Tangible Asset: 
Aset seperti mesin, gedung dan tanah.  
 
Tangible Net Worth: 
Aset total sedikit aset dan pertanggungjawaban total yang tak nyata  
 
Tankan Survey: 
Survey ekonomi bisnis Jepang yang dikeluarkan oleh bank sentral Jepang, yang kemudian menggunakan untuk 
merumuskan monetary policy. Laporan dikeluarkan empat kali setahun pada bulan April, Juli, Oktober dan mid-
Desember.  
 
Tape Is Late: 
Situasi di lantai bursa di mana volume trading sangat ramai sehingga beritanya suka terlambat 1 atau 2 menit. 
Ketika berita terlambat beberapa digit harga atau volume akan dihilangkan.  
 
Target-Benefit Plan: 
Sebuah benefit plan yang mirip dengan benefit plan yang telah ditetapkan sebelumnya karena iuran berdasarkan 
keuntungan pensiun yang diproyeksikan. Tetapi, tidak seperti rencana keuntungan yang ditetapkan, keuntungan 
yang disediakan kepada peserta pada waktu pensiun berdasarkan kinerja investasi, dan tidak menjamin.  
 
Target Firm: 
Perusahaan yang sudah dijadikan sasaran oleh perusahaan lain untuk pengambilalihan.  
 
Tariff: 
Pajak yang dibebankan untuk service dan barang-barang yang diimpor ke dalam negara. Juga dikenal sebagai pajak 
bea.  
 
Taxable Bond: 
Jaminan atas hutang yg dikembalikan kepada penanam modal ialah pokok pajak di lokal, negara bagian, atau suatu 
kombinasi thereof.  
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Taxable Estate: 
Jumlah nilai aset orang yang sudah meninggal yang pajak pokok - pertanggungjawaban minus dan minus bagian aset 
yang dapat dikurangkan dalam menghitung pajak pendapatan yang ditentukan sebelum meninggal.  
 
Taxable Gain: 
The portion of a sale that is liable to taxation Bagian penjualan yang dapat dikenakan pajak.  
 
Taxable Income 
Banyaknya penghasilan netto yang dipakai dalam memperhitungkan pajak penghasilan.  
 
Tax Base: 
Nilai aset dari kumpulan aset-aset, investasi atau aliran pendapatan adalah pajak pokok, atau nilai aset dari satu aset 
dikenakan pajak pokok. Apa saja yang dapat dikenakan pajak pokok.  
 
Tax Bracket: 
nilai seorang individu atas iuran pajak untuk tingkat penghasilan khusus.  
 
Tax Court: 
Pengadilan undang-undang yang yurisdiksi satu-satunyanya akan menentukan proses pengadilan yang memerlukan 
penghasilan federal, kematian, dan pajak lain.  
 
Tax Credit: 
Dolar-untuk-penurunan dolar dalam pembayaran pajak yang di butuhkan dari setiap orang.  
 
Tax Deferred: 
Merujuk pada pendapatan investasi seperti bunga, dividen atau keuntungan ibu kota yang menumpuk secara gratis 
dari perpajakan sampai penanam modal menarik kembali dan menerima milik mereka. Macam investasi yang 
tertunda oleh pajak yang paling biasa termasuk yang itu di rekening masa pensiun perseorangan (IRAs) dan 
menunda tunjangan tahunan.  
 
Taxes: 
Biaya diluar dugaan yang dikenakan atas perusahaan atau individu yang diselenggarakan oleh tingkat pemerintah 
untuk membiayai aktivitas pemerintah.  
 
Tax Evasion: 
Praktik ilegal untuk seorang individu yang secara sengaja menghindari membayar pertanggungjawaban pajak 
mereka. Siapa saja pajak mengelakkan yang ditangkap secara umum subyek sampai ongkos kejahatan dan hukuman 
besar.  
 
Tax-Exempt Commercial Paper 
Pinjaman jangka-pendek yang terbuka, biasanya keluar untuk membiayai pertanggungjawaban jangka-pendek, 
dalam hal itu memberikan pemilik hutang (pemegang surat obligasi) suatu level pilihan pajak di atas pendapatan 
dari investasi utang mereka di daerah setempat, negara bagian atau kombinasi thereof.  
 
Tax-Exempt Interest: 
Penghasilan bunga yang dibebaskan dari pajak penghasilan federal. Walaupun secara langsung tidak dikenai pajak, 
penghasilan ini masih mungkin dibutuhkan dalam menentukan perhitungan pajak lain seperti tunjangan jaminan 
sosial.  
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Tax Gain/Loss Harvesting: 
Proses menjual surat-surat berharga di saat mengalami suatu kerugian dan untuk menutupi kerugian 
pertanggungjawaban pajak keuntungan modal Ini khusus digunakan untuk membatasi perolehan modal jangka-
pendek, yang biasanya dikenai pajak penghasilan federal lebih tinggi daripada keuntungan modal jangka panjang. 
Juga dikenal sebagai "tax – loss selling".  
 
Tax Haven: 
Sebuah negara yg menawarkan kebebasan pajak pada individu dan usaha kecil.  
 
Tax Holiday: 
Program insentif pemerintah yang menawari pajak penurunan kepada penanam modal asing.  
 
Tax Home : 
An individual's primary place of work or residence. This is used when determining tax for travel or transportation 
expenses.  
 
Tax Liability: 
Jumlah total pajak keseluruhan yang diwajibkan membayar untuk sebuah otoritas sebagai hasil dari event/peristiwa 
yang dapat dikenakan pajak.  
 
Tax Lien: 
Claim yg ditentukan oleh pemerintahan federal untuk menghapuskan/membubarkan properti seseorang hingga 
pajak dan hutangnya dibayar seluruhnya.  
 
Tax Lien Certificate: 
Sebuah sertifikat untuk mengajukan claim property dimana hak gadai yang dihasilkan tersebut tidak dimasukkan 
dalam pajak property.  
 
Tax Lot Accounting: 
Tekhnik pencatatan dengan menelusuri catatan pembelian dan penjualan, biaya-biaya, dan transaksi-transaksi pada 
setiap portfolio, meskipun didapat dari sekuritas yang sama.  
 
Tax Rate: 
Tingkat pajak dari barang dan jasa.  
 
Tax Return: 
Pengembalian pajak.  
 
Tax shelter: 
Suatu metode legal untuk mengurangi atau mengecilkan pajak pendapatan para investor dan oleh karena itu. 
Penurunan di pajak penghasilan yang adalah akibatnya dari menerima deduksi diizinkan dari penghasilan dapat 
dikenakan pajak.  
 
Tax Shield: 
Penurunan pada pajak penghasilan yang hasilnya diperoleh dari suatu kesimpulan penghasilan pajak.  
 
Tax Swap: 
Sebuah metode atas kerugian-kerugian karena posisi rugi saat menjual dan pembelian perusahaan-perusahaan dalam 
industri yang sama yang memiliki fundamental yang sama.  
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Tax Table: 
catatan yang menunjukkan banyaknya pajak untuk dibayarkan bergantung pada golongan penghasilan seorang 
individu.  
 
Tax Year: 
Pajak dengan periode 12 bulan yang mencatat hasil pajak.  
 
Taylor's Rule : 
Garis pedoman untuk manipulasi suku bunga. Diperkenalkan oleh Stanford pakar ekonomi John Taylor untuk 
menentukan dan mengatur laju yang akan mestabilkan ekonomi di jangka-pendek dan masih memelihara 
pertumbuhan jangka panjang.  
 
Composite Index of Coincident Indicators: 
Index yang didirikan oleh dewan Konferensi yang mengukur kondisi ekonomi saat ini, untuk membantu pakar 
ekonomi dan para investor dalam menentukan bentuk putaran bisnis ekonomi.  
 
Tear Sheets: 
Bahasa slang dari ringkasan laporan bisnis index S&P dan informasi keuangan mengenai perusahaan-perusahaan.  
 
Technical Analysis: 
Metode evaluasi sekuritas oleh analisa statistik yang dihasilkan dari aktifitas pasar.  
 
Technical Bankruptcy: 
Perusahaan atau orang dari suatu negara yang gagal atas financial obligation dan akan dinyatakan bangkrut jika 
kreditor membuat klaim lewat pengadilan.  
 
Technically Strong Market: 
Situasi dimana stock market berada pada level yang tinggi.  
 
Technical Rally: 
Pergerakan yang naik pada pengikut- pengikut harga sekuritasyang cenderung merosot.  
 
Tech Street: 
Masa yang dipergunakan di pasar keuangan dan pers untuk merujuk pada sektor teknologi. Perusahaan seperti 
Intel, Microsoft, Appel dan Dell yang semua dianggap menjadi bagian dari Tech Street.  
 
Ted Spread: 
Perbedaan harga di antara tiga bulan kontrak future bagi U. S.  
 
Teenie: 
Tindakan yang melambangkan nilai 1/16 or 0,625 dalam 1 point.  
 
Tenbagger: 
Saham yang nilainya naik dalam 10 menit.  
 
Tender offer : 
Tawaran untuk membeli beberapa bagian atau seluruh bagian pemegang saham di perusahaan. Harga yang 
ditawarkan biasanya diatas harga sebenarnya dari harga pasar.  
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Tenor : 
Masa dari sebuah kontrak  
 
Tender : 
1.Untuk menyetujui tawaran resmi, seperti tawaran pengambilalihan atau tawaran lembut. 2. Alat penyelesaian di 
transaksi keuangan. 3.Tawaran untuk membelikan perbendaharaan rancangan undang-undang. 4.Memperhatikan 
dari masa depan kontrak penjual untuk menawarkan uang atau barang- barang untuk penyelesaian masa depan 
kontrak.  
 
Term Certain Annuity: 
Produk asuransi yang menjamin pembayaran secara periodic atas jumlah yang ditetapkan selama masa fixed.  
 
Term Deposit: 
Deposit yang diperoleh suatu institusi keuangan dengan jangka waktu tertentu dan biasanya jangka pendek.  
 
Terminal Value – TV: 
The value of an investment at the end of a period, taking into account a specified rate of interest. Nilai investasi 
pada periode terakhir, dengan perhitungan suku bunga yang sudah ditetapkan. Terminal Year : Untuk pajak 
penghasilan dan perencanaan estate yang ditujukan ditahun pada saat seseorang telah meninggal dunia.  
 
Term Loan: 
Pinjaman dari Bank untuk jumlah yang specific yang memiliki jadwal pembayaran sepisik kembali dan bunga 
floating  
 
Term Out : 
Transfer hutang dalam neraca perusahaan dengan tidak memperoleh hutang baru.  
 
Term Sheet: 
Syarat - syarat dan kondisi dasar atas persetujuan yang tidak mengikat masa mendatang yang mana investasi akan 
diperoleh.  
 
Term Structure of Interest Rates : 
Grafik yang menunjukkan hubungan antara spot rates sekuritas nol kupon dan waktu yang sudah jatuh.  
 
Term to Maturity: 
Instrumen keuangan yang tersisa, dalam suatu hubungan antara waktu sekarang dengan waktu yang suah jatuh 
tempo. Ketika penerbit harus melepaskan hubungannya dengan membayar uang muka.  
 
Tertiary Industry: 
Bagian dari ekonomi yang menyediakan pelayanan-pelayanan kepada para konsumen.  
 
Test: 
Pada tekhnikal analisis, ketika harga saham mendekati level yang berlawanan oleh pasar. Jika saham tetap berada 
pada level yang berlawanan maka test akan ketinggalan. Bagaimanapun jika harga saham terjangkau baru 
rendah/baru tinggi, maka test akan gagal.  
 
Testamentary Trust:: 
Kepercayaan yang diberikan sebagai hasil perintah yang jelas atas kehendak orang yang sudah meninggal.  
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Theoretical Dow Jones Index: 
Metode menghitung saham Dow Jones (DJIA) yang mengasumsikan semua hit komponen saham tinggi atau rendah 
dalam suatu hari dalam waktu sama.  
 
Theta: 
Suatu ukuran tingkat kemunduran di dalam suatu nilai dari suatu pilihan pada waktu tertentu.  
 
Thin Market: 
Pasar dengan tawaran yang sedikit dari pertanyaan yang diajukan. Market yang digolongkan dengan liquiditas yang 
rendah, mudah berubah -ubah. Dan juga dikenal sebagai market yang terbatas.  
 
Third Market: 
Trading oleh broker/dealer yang anggota non exchange dan para investor institutional yang terdaftar di stock 
exchange.  
 
Third-Party Distributor: 
Nama yang diberikan kepada institusi yang menjual atau mendistribusikan simpanan bersama kepada para investor 
untuk dana simpanan management perusahaan tanpa relasi langsung untuk dana itu sendiri.  
 
Thrift Bank: 
Bank yang mempunyai tujuan utama untuk memperoleh deposit dari consumer dan menggadaikan rumah.  
 
Tick: 
Kenaikan yang minimum atau pergerakan harga sekuritas yang menurun.  
 
Ticker Symbol: 
Persiapan sekuritas khusus yang melambangkan karakter di exchange.  
 
Ticker Tape: 
Sistem yang memberikan informasi keuangan kepada para investor di seluruh dunia, memasukkan simbol saham, 
harga terakhir, dan volume di sekuritas yang diperdagangkan.  
 
Tide: 
Metafora untuk trend market jangka panjang.  
 
Tied Selling: 
Praktik illegal perusahaan yang menyediakan produk atau service dengan syarat bahwa pelanggan membeli produk 
dari perusahaan sama.  
 
Tier 1 Capital: 
Masa yang digunakan untuk mendiskripsikan kecukupan modal sebuah bank. Tier 1 capital adalah modal inti, 
termasuk modal aset dan tanah.  
 
Tiger Economy : 
Nama panggilan yang diberikan untuk ekonomi di Asia Tenggara, diantaranya Indonesia, singapura, Malaysia, 
Thailand, Korea Selatan, and China.  
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Tight Money : 
Situasi dimana uang atau pinjaman sangat sulit diperoleh. Jika anda mempunya kesempatan mendapatkan pinjaman 
yang aman, dan nilai bunga biasanya sangat tinggi, hal ini disebut juga sebagai “dear money”.  
 
Time Decay: 
Rasio perubahan option price sampai pengurangan dalam waktu yang sudah berakhir.  
 
Time Deposit : 
Laporan tabungan atau CD yang diperoleh selama masa fixed dengan pengertian penabung tidak hanya 
mengambil/menarik saja.  
 
Time Horizon: 
Waktu yang lama dimana investasi dibuat atau diperoleh, sebelum dilikuidasi.  
 
Time Series: 
Urutan poin-poin data numerical dalam banyaknya pesanan yang biasanya terjadi pada waktu yang bersamaan  
 
Time Value : 
Kapasitas pembayaran yang berasal dari jumlah waktu yang tersisa hingga masa kontrak berakhir.  
 
Time value of Money : 
Gagasan, uang yang ada di waktu sekarang dengan jumlah yang sama sepadan nilainya di masa mendatang, karena 
kapasitas pendapatannya potensial.  
 
Tip from a Dip : 
Saran dari seseorang yang claim atas informasi yang masuk, seperti pendapatan yang diharapkan lebih tinggi atau ijin 
pemerintah atas penggabungan cor porate, yang akan berpengaruh kuat pada harga saham tetapi tidak actual.  
 
Tip Income: 
Dana yang diterima lebih dan gaji yang tinggi untuk pelayanan yang diberikan.  
 
Title Search: 
Pemeriksaan atas catatan publik untuk menetapkan dan konfirmasi kepemilikan property legal.  
 
Toehold Purchase : 
Pembelian kurang dari 5 % atas target saham saham terkemuka perusahaan yang dibuat oleh acquiring company.  
 
Tombstone: 
Bagian iklan yang ditulis oleh investment bankers atas saham di dalam penawaran publik.  
 
Tomorrow Next : 
Dalam transaksi mata uang, pembelian dan penjualan sebuah mata uang yang dibuat untuk menghindari pengambil 
alihan mata uang itu.  
 
Trade Through : 
Penyelesaian dari suatu order;pesanan klien yang rendah mutunya.  
 
Trade-Weighted Dollar : 
Representasi atas harga mata uang asing terhadap dollar US.  
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Trade Working Capital: 
Perbedaan antara current assets dan current liabilities directly yg diasosiasikan dengan operation bisnis setiap hari.  
 
Trading Below Cash : 
Ketika nilai total pembagian perusahaan kurang dari hutang minus cash.  
 
Trading Channel: 
Grafik harga dari sebuah aset, channel untuk grafik antara assets support dan resistance level.  
 
Trailer Fee ; 
Biaya yang dibayar oleh seorang manajer dana bersama kepada seorang sales yang menjual dana kepada penanam 
modal.  
 
Trailing Price to Earning 
Jumlah pendapatan perusahaan yang dihitung oleh harga saham dan dividing oleh trailing EPS selama 12 bulan yang 
lalu.  
 
Trailing Stop: 
Stop loss order yang berada pada harga pasar yang presentasinya berada di level bawah .  
 
Transaction Cost: 
Harga ketika membeli atau menjual surat – surat berharga.  
 
Transfer Agent: 
Perusahaan keuangan yang bertugas mencatat / maintain investor dan saldo rekening dan transaksi untuk 
membatalkan dan mengeluarkan sertifikat, untuk proses pengiriman pos kepada investor mengenai banyaknya 
masalah yang berkaitan.  
 
Translation Exposure ; 
Risiko yang akan diubah oleh aset perusahaan, atau penghasilan di nilai akibat ganti nilai tukar. Juga dikenal sebagai 
akuntansi kontak.  
 
Translation Risk: 
Risiko nilai tukar yang dengan perusahaan mata uang asing atau daftar aset asing di atas neraca mereka.  
 
Treasury Bill - T-Bill: 
Obligasi hutang jangka pendek yang ditanggung oleh pemerintahan US dengan waktu jatuh tempo yang kurang dari 
satu tahun.  
 
Treasury Bond: 
Dapat dipasarkan, hutang pemerintahan AS fixed-interest. Dengan waktu jatuh tempo yang lebih dari 10 tahun.  
 
Treasury Index: 
Index yang didukung di pelelangan AS.  
 
Treasury Lock: 
Harga turunan dari sekuritas yang digunakan oleh investor untuk mengunci (hedging) yield atau harga treasury 
security.  
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Treasury Note: 
Debt security pemerintahan AS yang dapat diperdagangkan dengan suku bunga yang tetap dan jatuh tempo antara 1 
dan 10 tahun.  
 
Treasury Offering: 
Isu-isu tambahan pada sekuritas yang sudah ada dalam suatu treasury perusahaan.  
 
Treasury Receipt; 
Sebuah zero coupon obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan pialang dan dijamin oleh treasury sekuritas yang 
dipegang untuk investor oleh custodian.  
 
Treasury Stock: 
Saham yang sudah dibeli kembali oleh perusahaan yang mengeluarkan.  
 
Trend: 
Petunjuk umum dari sebuah market atau harga/aset.  
 
Trend Analysis: 
Aspek tekhnikal Analisis yang setiap tiga tahun memprediksikan pergerakan masa depan saham yang didukung di 
data yang lalu.  
 
Trendline : 
Garis pada grafik nilai yang menggambarkan sekuritas yang umum .  
 
Trend Trading : 
Strategi perdagangan yang berusaha meraih keuntungan melalui analisa suatu momentum asset didalam suatu 
petunjuk yang khusus.  
 
Triangle: 
Susunan gambar/warna tekhnik analisis yang dibuat oleh gambar trendlines sepanjang range harga yang diperoleh 
atas keterbatasan dari waktu ke waktu karena lower tops dan higher bottoms.  
 
Trickle Down Theory: 
Suatu teori ekonomi dimana negara yang menanamkan modal didalam suatu perusahaan dan memberikan mereka 
break pajak yang merupakan cara terbaik menstimulir ekonomi.  
 
Trin : 
Kependekan dari trader Index..  
 
Triple Tax free: 
Investasi yang memiliki cirri-ciri pembayaran bunga dibebaskan dari pajak di kotamadya, negara dan tingkat federal.  
 
Triple Witching: 
Peristiwa yang terjadi ketika kontrak selama stock index futures, stock index options dan semua stock option yang 
telah berakhir di hari yang sama.  
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Trough: 
Tingkat dari putaran bisnis ekonomi yang menandakan akhir periode aktivitas perusahaan mundur dan peralihan 
sampai perluasan/pengembangan.  
 
Trust Company: 
Badan hukum yang bertindak menggadai, agen atau komisaris pada kepentingan seseorang atau perusahaan agar 
administrasi, management dan pada akhirnya serah-terima aset untuk sebuah beneficial party.  
 
Trust Deed: 
1. Sebuah dokumen formal yang garis besarnya ditentukan oleh perjanjian /persetujuan yang dipercaya. 2. Cara 
biasa untuk pembelian struktur properti, di mana hak properti disimpan sampai pinjaman untuk property dibayar.  
 
Trustor: 
individu atau organisasi yang memberi modal atau asset kepada orang lain atau organisasi lain melalui tugas 
penggadaian transferring kepada seorang komisaris/pengawas pihak ke tiga yang akan maintain atas aset-aset untuk 
manfaat dari penerima uang.  
 
Trailing Twelve Month: 
Masa dalam dua belas bulan yang lalu yang digunakan untuk melaporkan keuangan.  
 
Tuck In Acquisition : 
Kemahiran sebuah perusahaan yang dibuat untuk tujuan penggabungan kedalam sebuah divisi  
 
Turnaround: 
Situasi dimana sebuah perusahaan yang memiliki penampilan yang buruk selama perpanjangan periode atas waktu 
pengalaman sebuah positif reversal.  
 
Turnkey Business: 
Situasi dimana management sebuah perusahaan berada pada level yang tinggi didalam menguasai perencanaan dan 
pelaksanaan semua strategi perusahaan.  
 
Turnover: 
Didalam accounting, nomor atas waktu sebuah aset yang di tempatkan kembali selama periode keuangan.  
 
Turtle Channel: 
Trading band yang diciptakan oleh plotting harga yang tinggi dan harga yang menurun atas sebuah asset yang lebih 
dari periode waktu sekitar yang pasti atas harga asset tersebut.  
 
Two dollar broker: 
Seorang pialang yang melakukan pesanan bagi pialang lain yang tidak bisa melakukannya sendiri karena mereka 
mempunyai lebih banyak bisnis daripada mereka bisa bekerja dengan baik di waktu khusus itu.  
 
Two Sided Market 
Market dimana para pembuat marketnya diharuskan memberikan keduanya yaitu sebuah firm bid dan firm yang 
menanyakan tiap-tiap sekuritas dimana mereka membuat sebuah market. 
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U 
 
 
USD 
Dalam forcex market USD merupakan singkatan dari United State Dollar.  
 
US Treasury 
Didirikan pada tahun 1798 dengan nama United States Departement of the Treasury dimana merupakan 
departemen dalam pemerintah US yang bertanggung jawab mengeluarkan semuat Treasury Bonds, notes dan bills. 
Badan-badan pemerintahan yang bekerja di bawah US Treasury antara lain IRS, US Mint., Bereau of the Public 
Debt, ATX dan Secret Service.  
 
Under Reporting 
Sebuah tindakan illegal dimana seseorang mengecilkan/memanipulasi laporan kewajiban pembayaran pajaknya.  
 
Uderpayment Penalty 
Sebuah bentuk denda pajak terhadap individu karena tidak membayar kewajiban pajaknya secara penuh atau 
menyembunyikan jumlah kewajiban pajaknya tersebut.  
 
Underperform 
Rekomendasi dari analis yang menyatakan suatu saham berkinerja kurang bagus dibanding tingkat kenerja market. 
Sering disebut juga market underperform, moderate sell atau weak hold.  
 
Undertaking for the Collective Investment of Transferable Securities – UCITS 
Sebuah bentuk perseroan terbatas public yang mengkoordinasikan distribusi dan manajemen dari unit perserikatan 
di seluruh negeri dengan Uni Eropa.  
 
Undervalued 
Saham atau bentuk sekuritas lainnya yang diperdagangkan di bawah nilai sesungguhnya.  
 
Underwriter 
Sebuah lembaga yang megkoordinasikan penerbitan sekurutas baru dan distribusi dari sekuritas tersebut dari 
perusahaan atau lembaga penerbitnya. Pihak underwriter harga penewaran perdana dari sekuritas tersebut, 
membeli dari penerbit dan menjual kepada investor melalui jaringan distribusi mereka.  
 
Unemployment Rate 
Perentase dari total tenaga kerja yang tidak bekerja namun aktiv mencari kerja dan mau bekerja.  
 
Unissued Stock 
Ketika perusahaan yang mempunyai common dan preferred shares yang sudah di otorisasi namun tidak pernah 
menukarkan sekuritas tersebut dengan uang atau jasa.  
 
Uniform Securities Act 
Undang-unadang tentang regulasi sekuritas. Tujuan dari undang-undang ini adalah mencegah kecurangan dalam 
transaksi sekuritas di dalam negeri dan membantu SEC untuk penegakkan hokum dan regulasi.  
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Unit Investment Trust-UIT 
Sebuah bentuk unit perserikan yang terdaftar yang mengelola fixed portofolio dimana melakukan pembelian 
terhadap income-producing securities dan memegangnya sampai jatuh tempo. Instrumen yang sering digunakan 
adalah municipal bonds, investor menerima bunga non deviden dari portofolio principal sebagai bagian pendapatan 
dari jumlah dana yang mereka investasikan.  
 
Universal Banking 
Bentuk bank yang memiliki jasa investasi selain jasa perbankan umumnya seperti tabungan dan pinjaman.  
 
Unlimited Risk 
Resiko dari sebuah investasi yang memiliki potensi penurunan yang tidak terbatas.  
 
Unlisted Security 
Sebuah sekuritas yang tidak diperdagangkan di bursa, bisanya karena ketidakmampuan memenuhi persyratan untuk 
listing.  
 
Unrealized Gain 
Keuntungan yang didapat akibat dari memegang suatu asset daripada dalam memegang dana tunai dan 
menggunakannya sebagai dana simpanan.  
 
Unrealized Loss 
Kerugian yang didapat akibat dari memegang suatu asset daripada dalam memegang dana tunai dan recara resmi 
menanggung kerugian tersebut.  
 
Unseasoned Security 
Saham yang baru saja memulai perdagangan di bursa.  
 
Unsecured 
Sebuah bentuk bunga pinjaman atau eguity yang duberikan tanpa ada jaminan pembayaran, performa, kepuasan atau 
kesempatan untuk mengembalikan dari penerima. Tidak adanya property, bunga ataupun sekuritas yang 
dipergunakan sebagai jaminan tidak akan terjadi pengingkaran janji.  
 
Unsystematic Risk 
Resiko yang mempengaruhi sejumlah kecil dari asset dan kadang kala mengacu pada resiko yang spesifik.  
 
Up volume 
Volume dari saham ketika harga ditutup mendekati harga tertinggi dibanding dengan harga penutupan hari 
sebelumnya.  
 
Up side 
Potensi kenaikan harga baik itu currency maupun bentuk sekuritas lainnya.  
 
Upside/Downside Risk 
Rasio perbandingan antara kenaikkan volume perdagangan dibanding dengan penurunan volume perdagangan. 
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V 
 
 
V : 
Suatu lambang bursa/stock Nasdaq yang menetapkan kapan terbitan atau kapan menyalurkan  
 
Value Added Monthly Index – VAMI : 
Suatu index yang taksiran pencapaian bulanan dari suatu hipotetis $ 1000 investasi Kalkulasi untuk VAMI yang 
bulan sekarang adalah : = VAMI Sebelumnya x ( 1+ Tingkat pengembalian Sekarang)  
 
Value at Risk – VaR : 
Teknik yang digunakan untuk mengkalkulasikan kemungkinan kerugian portofolio berdasarkan analisa statistik dari 
sejarah kecenderungan harga dan fluktuasi pasar  
 
Variable Coupon Renewable Note – VCR : 
Suatu keamanan fixed income (pendapatan tetap) dapat diperbaharui dengan kupon bunga variabel yang pada waktu 
tertentu dapat terpasang kembali.  
 
VEB : 
Dalam mata uang, ini adalah singkatan untuk Venezuelan Bolivar  
 
Vanguard Index Participation Receipts – VIPERs : 
Suatu ETF merupakan asset pokok adalah suatu Dana Index utama. VIPER diperdagangkan seperti umumnya saham 
lain pada Pasar Saham Amerika. Pelaksanaan dari VIPER dan nilai aktiva bersih (NAV) tentang Dana Index utama 
mengikuti satu sama lain dengan dekat. Manfaat dari VIPER adalah bahwa seorang investor menerima kedua biaya 
lebih rendah dari dana index dan likuiditas dari suatu perdagangan bursa / saham.  
 
VND : 
Dalam mata uang, ini adalah singkatan untuk Orang Vietnam itu Dong  
 
Volume Price Trend Indicator – VPT : 
Suatu indikator teknis yang terdiri dari suatu garis volume kumulatif yang menambahkan atau mengurangi suatu 
perubahan persentase di dalam volume arus dan kecenderungan harga saham, tergantung atas pergerakan kenaikan 
atau penurunan harga.  
 
VUV : 
In currencies, this is the abbreviation for the Vanuatu Vatu. Dalam mata uang, ini adalah singkatan untuk Vanuatu 
Vatu.  
 
Volume Weighted Average Price – VWAP : 
Suatu perdagangan benchmark yang terutama sekali digunakan di dalam perencanaan pensiun. VWAP dihitung 
dengan menjumlahkan perdagangan dolar untuk tiap-tiap transaksi (perdagangan harga waktu bagian) dan kemudian 
membagi dengan total perdagangan saham untuk hari.  
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CBOE Nasdaq Volatility Index – VXN : 
Suatu keadaan fluktuasi pasar index pada Chicago Board Options Exchange, yang dikenal oleh lambang telegrapnya 
VXN. VXN adalah suatu ukuran dari fluktuasi pasar yang termasuk Nasdaq 100 ( NDX).  
 
Vacation Home : 
Suatu rumah yang terpisah dari tempat tinggal utama perorangan yang digunakan untuk tujuan rekreasi dan boleh 
juga disewakan pada saat rumah tersebut tak terpakai.  
 
Valuation : 
Proses yang menentukan harga sekarang dari suatu perusahaan atau asset. Ada banyak teknik yang dapat digunakan 
untuk menentukan nilai, beberapa menilai subyektif dan yang lain menilai obyektif.  
 
Value Added : 
Peningkatan suatu perusahaan adalah dalam hal memberikan produknya atau layanan sebelum menawarkan produk 
ke pelanggan  
 
Value Chain : 
Suatu model tingkat tinggi yang bagaimana bisnis menerima bahan baku sebagai masukan, menambahkan nilai 
kepada bahan baku melalui berbagai proses, dan menjual produk jadi ke pelanggan  
 
Value Date : 
Suatu masa depan tanggal/date digunakan di (dalam) menentukan nilai dari suatu produk yang berubah-ubah di 
(dalam) harga. [Yang] secara khas, kamu akan lihat penggunaan berharga biji di (dalam) menentukan pembayaran 
rekening/tg-jawab dan produk [di mana/jika] ada suatu kemungkinan untuk pertentangan dalam kaitan dengan 
perbedaan di (dalam) pemilihan waktu penilaian. Produk seperti (itu) meliputi pemain depan mata uang kontrak, 
kontrak pilihan, dan hutang bunga atau dapat diterima pada [atas] akun pribadi. Juga dikenal sebagai " orientasi".  
 
Value Fund : 
Suatu dana timbal balik yang terutama semata [memegang/menjaga] bursa/stock nilai, bursa/stock dianggap 
sebagai dihargai rendah di (dalam) harga  
 
Value Investing : 
Strategi bursa/stock pemilihan yang berdagang untuk kurang dari nilai hakiki mereka. Menghargailah investor 
[yang] dengan aktip mencari persediaan perusahaan yang mereka percaya pasar telah menghargai rendah. Mereka 
percaya pasar bertindak melebihi batas ke kabar baik dan jahat, menyebabkan bursa/stock menghargai pergerakan 
yang tidak bersesuaian dengan pokok jangka panjang perusahaan. Hasil adalah suatu kesempatan untuk investor nilai 
untuk beruntung dengan pembelian manakala harga dikosongkan. Secara khas, menghargai investor memilih 
bursa/stock dengan lower-than-average price-to-book atau price-to-earnings perbandingan dan/atau hasil dividen 
tinggi  
 
Value Line Index : 
Suatu indeks saham equal-weighted [yang] berisi 1,700 perusahaan dari NYSE, Pasar bursa Amerika, Nasdaq, dan 
over-the-counter pasar. Juga mengenal sebagai Survei Investasi Garis Nilai  
 
Value Stock : 
Suatu bursa/stock yang [tuju/ cenderung] untuk berdagang pada suatu harga yang lebih rendah sehubungan dengan 
adalah pokok ( yaitu. dividen, nafkah, penjualan, dll.) dan begitu yang dipertimbangkan dihargai rendah oleh suatu 
investor nilai. Karakteristik umum bursa/stock seperti (itu) meliputi suatu hasil dividen tinggi, price-to-book 
perbandingan rendah dan/atau rendah price-to-earnings perbandingan  
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Value Trap : 
Suatu bursa/stock yang telah mengalami suatu penyusutan harga besar dan salah mengira untuk;menjadi suatu 
bursa/stock nilai  
 
Value-Added Tax – VAT : 
Suatu jenis pajak konsumsi yang ditempatkan pada [atas] suatu produk kapan saja nilai ditambahkan pada suatu 
langkah produksi dan pada penjualan akhir. Pajak pertambahan nilai adalah paling sering yang digunakan di (dalam) 
Perserikatan/Pipa sambung Yang mengenai Eropa itu. Jumlah TONG [bahwa/yang] upah pemakai adalah biaya 
dari produk lebih sedikit biaya-biaya material digunakan yang manapun di (dalam) produk yang kena pajak  
 
Value-Based Pricing : 
Suatu strategi penetapan harga di mana suatu harga produk dengan aktip dependant di atas nya menuntut  
 
Vanguard Index Participation Receipts – VIPERs : 
Suatu ETF [yang] asset dasar siapa adalah suatu barisan depan index Dana. VIPERdiperdagangkan seperti umumnya 
[bagian;saham] lain pada [atas] Pasar bursa Amerika itu. Capaian dari VIPERdan aktiva bersih nilai ( NAV) tentang 
barisan depan index Dana mengikuti satu sama lain lekat. Manfaat dari suatu VIPERadalah bahwa suatu investor 
menerima kedua-duanya ongkos yang yang lebih rendah dana index, dan likwiditas dari suatu bursa/stock 
exchange-traded.  
 
Vanilla Option : 
Suatu pilihan normal dengan tidak ada corak tidak biasa atau khusus  
 
Variability : 
cakupan hasil [yang] Yang mungkin untuk manapun peristiwa diberi  
 
Variable Annuity : 
Suatu kontrak asuransi di mana, pada ujung langkah akumulasi, perusahaan asuransi menjamin suatu pembayaran 
minimum. pembayaran pendapatan Yang sisa[nya] dapat bertukar-tukar tergantung pada capaian dari kas surat 
diatur  
 
Variable Cost : 
Suatu biaya yang ber;ubah sebanding dengan suatu perubahan di (dalam) suatu bisnis atau aktivitas perusahaan  
 
Variable Coupon Renewable Note – VCR : 
Suatu keamanan pendapatan [yang] ditetapkan;perbaiki dapat diperbaharui dengan bunga kupon variabel yang pada 
waktu tertentu memasang lagi.  
 
Variable Death Benefit : 
Jumlah membayar kepada suatu penerima uang decedent's yang adalah bergantung pada [atas] capaian investasi dari 
suatu asuransi [yang] rekening/tg-jawab terpisah perusahaan.  
 
Variable Interest Rate : 
Suatu tingkat bunga yang pindah;gerakkan naik turun berdasar pada perubahan dari suatu tingkat bunga index 
dasar.  
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Variable Life Insurance Policy : 
Suatu format [dari;ttg] asuransi jiwa utuh, asuransi jiwa variabel menyediakan perlindungan permanen kepada 
penerima uang [atas/ketika] kematian (menyangkut) pemegang polis itu. Asuransi jenis ini biasanya jenis [yang] 
yang paling mahal cash-value asuransi sebab [itu] mengijinkan kamu untuk mengalokasikan sebagian dari dolar 
premi mu [bagi/kepada] suatu rekening/tg-jawab terpisah terdiri atas berbagai dana investasi dan instrumen di 
dalam asuransi kas surat perusahaan, bursa/stock seperti (itu) , obligasi;ikatan, hak kekayaan dana, pasar uang dana, 
dan dana obligasi;ikatan. Walaupun kebanyakan asuransi jiwa kebijakan variabel menjamin [bahwa/yang] manfaat 
kematian tidak akan jatuh di bawah suatu minimum ditetapkan, [itu] jarang dijamin. Sebagai tambahan, oleh karena 
resiko investasi, kebijakan variabel dipertimbangkan surat-surat berharga mengontrak dan begitu [yang] diatur di 
bawah surat-surat berharga hukum yang pemerintah pusat dan harus dijual dengan suatu selebaran.  
 
Variable Price Limit : 
Suatu jadwal variasi harga di atas atau di bawah batas yang diterima yang ditentukan oleh uang menukar untuk tiap 
orang berdagang hari.  
 
Variance : 
Suatu ukuran (menyangkut) pembubaran dari suatu satuan data menunjuk di sekitar harga rata-rata mereka. [Ini] 
merupakan suatu mathematical harapan (menyangkut) rata-rata penyimpangan squared dari rata-rata.  
 
Variance Swap : 
Suatu jenis keadaan terbang menukar [di mana/jika] payout adalah linier ke perbedaan dibanding/bukannya 
keadaan terbang. Oleh karena itu, payout akan naik pada suatu yang lebih tinggi menilai dibanding keadaan terbang  
 
Variation Margin : 
Suatu garis tepi pembayaran variabel yang adalah dibuat oleh pembukaan hutan anggota kepada tempat transaksi cek 
bank [yang] masing-masing mereka berdasar pada harga kurang baik bergeraknya masa depan mengontrak yang para 
pegangan anggota ini .  
 
Vault Receipt : 
Suatu dokumen [yang] sering menggunakan sebagai suatu instrumen penyerahan untuk menandai (adanya) 
kepemilikan logam mulia disimpan di (dalam) suatu bank, gudang, atau penyimpanan. Juga mengenal sebagai surat 
perintah atau gudang (tanda) terima untuk batang-batang rel.  
 
VEB : 
Di (dalam) mata uang, ini adalah singkatan untuk Venezuelan Bolivar.  
 
Vega : 
Jumlah [bahwa/yang] harga suatu perubahan pilihan yang dibandingkan ke suatu 1% ber;ubah di (dalam) keadaan 
terbang.  
 
Velocity (of Money) : 
Suatu istilah yang digunakan untuk menguraikan tingkat di mana uang ditukar dari [satu/ orang] transaksi 
[bagi/kepada] yang lain.  
 
Vendor Financing : 
Peminjaman uang oleh suatu perusahaan [bagi/kepada] salah satu pelanggan nya sedemikian sehingga pelanggan 
dapat membeli produk dari itu. [Oleh/Dengan] membuat ini, perusahaan meningkat/kan penjualan nya 
sungguhpun [itu] pada dasarnya menerima saran produk kepunyaan.  
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Venture Capital : 
Pembiayaan untuk bisnis baru. Dengan kata lain, uang yang disajikan oleh investor ke startup perusahaan dan bisnis 
kecil dengan potensi pertumbuhan dirasa, jangka panjang. Ini adalah suatu sumber pembiayaan [yang] sangat 
penting untuk startups itu tidak mempunyai akses ke pasar modal dan secara khas memerlukan resiko tinggi untuk 
investor tetapi mempunyai potensi untuk above-average kembali[kan.  
 
Venture Capital Funds : 
Suatu dana investasi yang mengatur uang dari investor yang mencari-cari hak kekayaan taruhan pribadi di (dalam) 
kecil dan ukuran menengah perusahaan dengan potensi pertumbuhan kuat.  
 
Venture Capitalist : 
Suatu investor [yang] menyediakan [modal/ibukota] [bagi/kepada] baik memulai spekulasi maupun pen;dukungan 
perusahaan kecil [yang] ingin memperluas tetapi tidak mempunyai akses ke publik membiayai  
 
Vertical Integration : 
Manakala suatu perusahaan memperluas bisnis nya ke dalam area yang adalah pada poin-poin [yang] berbeda 
(menyangkut) alur produksi yang sama.  
 
Vertical Market : 
Suatu pasar dipusatkan yang hanya mampu memenuhi kebutuhan [satu/ orang] industri spesifik.  
 
Vertical Merger : 
Suatu penggabungan antar[a] dua perusahaan [yang] memproduksi jasa atau barang-barang berbeda untuk [satu/ 
orang] produk jadi spesifik.  
 
Vertical Spread : 
Suatu pilihan yang berdagang strategi di mana suatu pedagang membuat suatu jual beli [yang] bersama dua pilihan 
(menyangkut) jenis yang sama yang mempunyai waktu habis yang sama biji tetapi harga serangan berbeda.  
 
Vest Fleece : 
Suatu istilah selebor yang digunakan untuk menguraikan suatu situasi di mana seorang para eksekutip perusahaan 
mempercepat rompi saham pilihan karyawan mereka. [Yang] pada umumnya, yang dipercepat rompi didahului oleh 
masa saham pilihan karyawan [yang] tinggi [mewariskan/mengabulkan]. Hasil fleecing rompi adalah bahwa 
kepemilikan pemegang saham dikurangi, dan pemilik pilihan bisa masuk pilihan mereka ke dalam bursa/stock suatu 
periode waktu lebih pendek dibanding jika mereka tidak [pernah] yang dipercepat rompi  
 
Vested Interest : 
Yang pancang pribadi atau keuangan kesatuan mempunyai di (dalam) suatu asset, keamanan, atau transaksi.  
 
Vesting : 
Proses dengan mana karyawan mengakui [hak/ kebenaran] bisa tidak kehilangan (di) atas pemberi kerja kontribusi 
yang dibuat kepada rencana pensiunan rekening/tg-jawab berkwalitas karyawan.  
 
Viager : 
A ( Perancis) milik tetap persetujuan [di mana/jika] hak milik percaya akan yang baik suatu anuitas (tunj.tahunan) 
basis kebalikan. Juga mengenal sebagai suatu Anuitas (tunj.tahunan) Hipotik atau Amal Sisa Kebalikan Percaya.  
 
Viatical Settlement : 
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Suatu pengaturan di mana seseorang dengan suatu penyakit terminal menjual asuransi jiwa kebijakan nya dengan 
potongan harga dari nilai nominal nya untuk siap menguangkan. Pembeli menguangkan jumlah penuh dari 
kebijakan manakala pemilik yang asli mati. Juga dikenal sebagai suatu Penyelesaian Hidup.  
 
Viator : 
Seseorang dengan terminal atau suatu penyakit yang life-threatening [yang] menjual asuransi jiwa kebijakan mereka 
pada suatu potongan curam [bagi/kepada] suatu perusahaan asuransi untuk membayar pelayanan kesehatan biaya-
biaya mereka atau meningkatkan mutu hidup mereka.  
 
Visibility : 
Tingkat untuk mana masa depan proyeksi mungkin.  
 
Visible Supply : 
uang Yang bisa mengirimkan di (dalam) gudang diizinkan dan menyetujui fasilitas penyerahan.  
 
VIX - CBOE Volatility Index : 
Lambang telegrap untuk Chicago Menumpang Pertukaran Pilihan ( CBOE) Keadaan terbang Index, yang (mana) 
menunjukkan harapan 30-day keadaan terbang pasar. [Itu] dibangun menggunakan keadaan terbang yang 
di/tersiratkan dari suatu cakupan luas S&P 500 pilihan index. Keadaan terbang ini dimaksud untuk;menjadi 
memandang ke depan dan dihitung dari kedua-duanya panggilan dan meletakkan. VIX adalah suatu ukuran pasar 
[yang] digunakan mengambil resiko. Index adalah sering dikenal sebagai " meteran ketakutan investor".  
 
Volatility : 
1. Suatu ukuran [yang] statistik (menyangkut) kecenderungan dari suatu keamanan atau pasar untuk naik atau jatuh 
tajam di dalam seperangkat periode. 2. Suatu variabel di (dalam) rumusan yang option-pricing yang 
mempertunjukkan tingkat untuk mana kembalian dari asset dasar akan berubah-ubah antar[a] sekarang dan waktu 
habis pilihan.  
 
Volatility Quote Trading : 
Suatu metoda pilihan pengutipan mengontrak dengan mana [mengundang/menawarkan] dan [minta;tanya] dikutip 
menurut keadaan terbang [yang] di/tersiratkan mereka dibanding/bukannya harga  
 
Volatility Smile : 
Suatu bentuk [yang] grafis umum yang diakibatkan oleh merencanakan harga serangan dan keadaan terbang 
di/tersiratkan dari suatu kelompok pilihan dengan waktu habis tanggal/date yang sama.  
 
Volatility Swap : 
Suatu pemain depan mengontrak [yang] dasar siapa adalah keadaan terbang dari suatu produk diberi.  
 
Volume : 
Banyaknya kontrak atau [bagian;saham] menukar tambah suatu keamanan atau suatu keseluruhan pasar selama 
periode waktu ditentukan. [Itu] sederhananya jumlah [bagian;saham] yang berdagang tangan dari para penjual ke 
para pembeli sebagai ukuran aktivitas. Jika seorang pembeli dari suatu bursa/stock membeli 100 [bagian;saham] 
dari seorang penjual, kemudian volume untuk periode itu meningkat dengan 100 [bagian;saham] mendasarkan pada 
transaksi itu.  
 
Volume of Trade : 
Kwantitas masa depan kontrak bertransaksi (di) atas suatu periode tertentu waktu selama suatu perdagangan hari.  
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Volume Price Trend Indicator – VPT : 
Suatu indikator teknis terdiri dari suatu garis volume kumulatif yang menambahkan atau mengurangi suatu berbagai 
(menyangkut) persentase ber;ubah di (dalam) volume arus dan kecenderungan harga [bagian;saham], tergantung 
[atas/ketika] [yang] menaik mereka atau gerak-menurun.  
 
Volume Weighted Average Price – VWAP : 
Suatu berdagang benchmark [yang] terutama sekali yang digunakan di (dalam) rencana pension. VWAP dihitung 
dengan menjumlahkan dolar berdagang untuk tiap-tiap transaksi ( menghargai [bagian;saham] [kali;zaman] 
berdagang) dan kemudian membagi dengan total [bagian;saham] berdagang untuk hari itu.  
 
Voluntary Accumulation Plan : 
Suatu metoda investasi [di mana/jika] suatu investor eceran [yang] pada waktu tertentu menginvestasikan ( pada 
pertimbangan mereka) sejumlah dana [yang] kecil ke dalam suatu dana timbal balik, membangun suatu posisi [yang] 
besar (di) atas suatu periode diperluas.  
 
Voluntary Compliance : 
Suatu prinsip atau asumsi yang wajib pajak akan mematuhi hukum perpajakan dan, lebih penting lagi, dengan teliti 
melaporkan pengurangan dan pendapatan mereka [yang] terus terang.  
 
Voodoo Accounting : 
Manapun format akuntansi yang diikuti tidak prinsip konservatisme. [Selagi/Sedang] ada banyak metoda dengan 
mana laporan keuangan dapat dipalsukan, [itu] selalu diturunkan untuk memompa pendapatan atau biaya 
ber/menyembunyikan. Contoh olok-olok akuntansi meliputi mandi/rendaman yang besar, kue menggetarkan 
akuntansi dan pengenalan pendapatan tidak pantas.  
 
Voodoo Economics : 
Suatu istilah yang memfitnah yang digunakan oleh Presiden George H. W. Semak berhubungan/mengenai Presiden 
kebijakan ekonomi Reagan'S mengenal sebagai Reaganomics  
 
Vostro Account : 
Rekening/Tg-Jawab [adalah] suatu bank koresponden, [yang] pada umumnya U.S. atau UK, [memegang/menjaga] 
atas nama suatu bank asing. Juga mengenal sebagai suatu loro rekening/tg-jawab  
 
Voting Right : 
[Hak/ kebenaran] dari suatu pemegang saham untuk memilih pada [atas] berbagai hal kebijakan 
[perseroan/perusahaan] seperti halnya pada [] yang akan menyusun dewan direktur itu.  
 
Voting Shares : 
[Bagian;Saham] yang memberi pemegang saham yang hak-hak untuk memilih pada [atas] berbagai hal kebijakan 
[perseroan/perusahaan] yang membuat seperti halnya siapa yang akan menyusun anggota dari dewan direktur  
 
Voting Trust : 
Suatu kepercayaan sah/tentang undang-undang menciptakan untuk berkombinasi pemungutan suara kuasa 
pemegang saham. Dengan penetapan dari pemungutan suara kepercayaan, sebutan/judul sah/tentang undang-
undang pemegang saham ( bursa/stock mereka) dan hak suara ditransfer ke suatu wali ditunjuk untuk seperangkat 
janga waktu.  
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Voting Trust Agreement : 
Suatu persetujuan susuai kontrak yang detil pokok-pokok dari pemungutan suara kepercayaan, mencakup nama 
tentang wali nya , timeframe yang efektif, dan sifat alami formasi nya  
 
Voucher : 
Suatu dokumen [yang] merekam suatu kewajiban atau mempertimbangkan pembayaran dari suatu kewajiban, atau 
hutang. Suatu voucher akan berpegang kepada perusahaan atau orang siapa yang akan menerima pembayaran.  
 
Vulture Capitalist : 
1. Suatu kata selebor untuk suatu spekulasi yang kapitalis [yang] deprives suatu pencipta kendali (di) atas inovasi 
mereka sendiri dan kebanyakan dari uang [yang] mereka perlu sudah [menjadikan/buat] dari penemuan. 2. Suatu 
spekulasi yang kapitalis [yang] menanam modal dalam menggelepar perusahaan di (dalam) harapan yang mereka 
akan berpaling.  
 
Vulture Fund : 
Suatu dana yang membeli surat-surat berharga di (dalam) investasi disusahkan, seperti high-yield mengikat di 
(dalam) atau dekat kelalaian, atau hak kekayaan yang adalah di (dalam) atau dekat kebangkrutan. 
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W 
 
 
W 
Suatu symbol di nasdag yang menjaga keamanan sebuah warran  
 
With Approved Credit – WAC 
Kondisi yang memerlukan pembeli yang mempergunakan pembiayaan untuk mempunyai kredit memadai - sebagai 
diakui olehnya atau lembaga meminjamkan keuangannya - untuk transaksi untuk diterima  
 
Waiting Period 
1.Periode waktu di antara mengarsip pernyataan pendaftaran dengan SEC dan pernyataan pendaftaran yang 
dinyatakan efektif oleh SEC. Also dikenal sebagai “titik diam” dan “menjadi sejuk-dari periode”. 2.Waktu antara 
mengarsip tagihan asuransi dan bayaran yang diperoleh dari klaim. Juga dikenal sebagai “titik penyingkiran”.  
 
Wallflower 
Saham yang sudah jatuh dari lebih menyukai dengan penanam modal dan, karenanya, mengurus langganan di dasar 
P/E. Juga memanggil yatim  
 
Walrasian Market 
Model ekonomi proses pasar di perintah yang mana diangkat ke dalam tumpuk-tumpuk pembelian dan menjual dan 
lalu analyzed untuk menentukan harga melewati yang akan menentukan harga pasar. Juga merujuk ke sebagai 
“menilpon pasar”  
 
Warehouse Receipt 
Kuitansi yang dipergunakan di pasar masa depan untuk menjamin kuantitas dan kualitas komoditas khusus yang 
disimpan dalam fasilitas diakui.  
 
Warrant Premium 
Premi membayari hak-hak yang dihubungkan dengan surat perintah  
 
West Texas Intermed ate – WTI 
Minyak mentah manis yang ringan biasanya diserahkan ke sebagai “minyak” di Dunia Barat. WTI adalah komoditas 
dasar kontrak masa depan minyak New York Merchantile Exchange  
 
Weighted Average Market Capitalization 
Indeks bursa-saham yang diberati di samping pasar capitalization masing-masing saham di indeks. Di siasat 
memberati seperti itu, perusahaan yang lebih besar menerangkan sebagian indeks yang lebih luar biasa. Kebanyakan 
indeks dibuat di cara ini, dengan contoh terbaik menjadi S&P500.  
 
Whole Life Insurance Policy 
kontrak asuransi jiwa dengan level premium yang mencakup asuransi dan komponen investasi. Komponen asuransi 
dibayarkan ketika meninggal. Komponen investasi diakumulasikan dengan biaya tunai ketika jatuh tempo  
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Wilshire 5000 Total Market Index – TMWX 
Pasar capitalization-memberati indeks terdiri dari lebih dari 6.700 perusahaan yang bertukar di depan umum yang 
mendapat kriteria berikut: 1.Perusahaan ialah headquartered di Amerika Serikat. 2.Saham secara aktif ditukar atas 
bursa-saham Amerika. 3.Saham mempunyai memberi informasi yang secara luas ada kepada publik harga  
 
Weak Form Efficiency 
Salah satu tingkat berbeda efisien pasar hipotesa (EMH) itu menegaskan semua harga yang lalu saham dipantulkan di 
harga saham hari ini. Oleh karena itu, analisa teknik tidak bisa dipergunakan untuk meramalkan dan memukul pasar  
 
Widow-and-Orphan Stock 
Saham yang risiko relatif rendah dari perusahaan yang membayar dividen tinggi  
 
Winnipeg Commodities Exchange – WCE 
Komoditas bertukaran di Winnipeg, Manitoba, bahwa melayani sebagai masa depan pertanian satu-satunya Kanada 
dan pilihan bertukaran. Canola adalah Komoditas Winnipeg Bertukaran ‘s (WCE) pokok komoditas, tetapi WCE 
juga bertukar kontrak di atas banyak komoditas lain dan satu-satunya yang menyediakan dunia flaxseed masa depan 
pasar.  
 
Writ of Seizure and Sale 
Perintah pengadilan yang mengizinkan seorang kreditor untuk memerintahkan seorang kepala polisi daerah untuk 
mencengkam dan berbisnis aset/milik seorang pengutang untuk imbalan utang.  
 
Work in Progress – WIP 
Bekerja bahwa tidak diselesaikan tetapi sudah menumpuk investasi modal dari perusahaan  
 
Workout Market 
Ramalan pembuat pasar sebagai sampai variasi harga bertukar yang akan terisi oleh keamanan dalam titik layak 
waktu. Sifat pasar latihan dimengerti secara lazim di pasar tipis.  
 
World Gold Council – WGC 
Perkumpulan non-keuntungan dunia memimpin produsen emas, mapan untuk memajukan penggunaan, dan 
demikian permintaan untuk, emas lewat pemasaran, penelitian dan melobi. Headquartered di Jenewa, Swis, WGC 
meliputi pasar yang terdiri dari sekitar tiga perempat di antar konsumsi emas tahunan dunia.  
 
Written-Down Value 
Nilai buku aset sesudah menerangkan turunnya nilai dan amortisasi  
 
White-Shoe Firm 
Slang untuk pialang-pedagang yang dengan kuat melawan praktek pengambilalihan bermusuhan.  
 
Western Account 
Persetujuan menawarkan di yang masing-masing penanggung di seperkongsian penanggung bertanggung jawab 
hanya karena berbisnis jumlahnya persoalan baru yang diberikan. Satu kali peserta sudah bertemu mereka dulunya 
setuju pada jatah sasaran penjualan, pertanggungjawaban mereka di persembahan selesai.  
 
Williams %R 
Di analisa teknik, ini adalah meteran momentum mengukur membeli terlalu banyak dan menjual terlalu banyak 
tingkat, mirip stochastic oscillator. Diperkembangkan oleh Larry Williams dan membandingkan saham ‘s dekat 
kompor dasar tinggi di atas satu periode tertentu waktu, biasanya 14 hari.  
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Weak Form Efficiency 
Salah satu tingkat berbeda efisien pasar hipotesa (EMH) itu menegaskan semua harga yang lalu saham dipantulkan di 
harga saham hari ini. Oleh karena itu, analisa teknik tidak bisa dipergunakan untuk meramalkan dan memukul 
pasar.  
 
Weak Hands 
1.Maksud masa depan menyingkatkan tempat untuk tidak menerima pengantaran yang dasar. 2.Pedagang eceran di 
forex pasar yang mematuhi kebijaksanaan konvensional kalau pola rusak, keluar.  
 
Weak Sister 
Masa slang untuk hubungan yang tak dapat diandalkan atau lemah  
 
The Wealth Effect 
Asumsi kalau nilai jabatan saham naik karena menghebatkan harga saham, penanam modal merasa lebih nyaman dan 
aman tentang kekayaan mereka, menyebabkan mereka untuk menghabiskan lebih banyak. Misalnya, pakar ekonomi 
pada 1968 bingung ketika jalan kaki pajak sebanyak 10% gagal untuk memperlambat pengeluaran konsumen. Nanti 
pengeluaran ini yang diteruskan dengan efek kekayaan. Sedangkan penghasilan dapat dibuang turun akibat pajak 
bertambah, kekayaan naik dengan tajam sewaktu bursa-saham merapat. Tak menakutkan, konsumen meneruskan 
royal menghabiskan mereka  
 
Wealth Management 
Servis profesional adalah kombinasi keuangan/nasehat investasi, menerangkan/servis pajak, dan 
hukum/perencanaan perkebunan untuk satu biaya  
 
Weather Derivative 
Alat yang dipergunakan oleh perusahaan untuk menghindar dari risiko kehilangan yang berhubungan dengan cuaca. 
Penanam modal yang berbisnis menyetujui menanggung risiko untuk premi. Jika tidak ada terjadi, penanam modal 
memperoleh keuntungan. Tetapi, jika cuaca menjadi jelek, lalu perusahaan yang membeli klaim derivatif jumlah 
disetujui.  
 
Weather Future 
Sejenis kata jadian cuaca yang mengharuskan pembeli untuk membeli nilai indeks cuaca dasar - diukur dalam 
memanas hari-hari derajat (HDD) atau menjadi sejuk hari-hari derajat (CDD) - di masa depan perjanjian. Harga 
penyelesaian indeks cuaca dasar setara sampai nilai HDD bulan relevan/CDD berbiak dengan $20. Masa depan 
cuaca bisa memungkinkan perusahaan melindungi sendiri melawan kehilangan disebabkan oleh perubahan yang tak 
diharapkan  
 
Western Account 
Persetujuan menawarkan di yang masing-masing penanggung di seperkongsian penanggung bertanggung jawab 
hanya karena berbisnis jumlahnya persoalan baru yang diberikan. Satu kali peserta sudah bertemu mereka dulunya 
setuju pada jatah sasaran penjualan, pertanggungjawaban mereka di persembahan selesai.  
 
Whisper Stock 
Membagikan di perusahaan bahwa ialah rumored untuk menjadi sasaran tawaran pengambilalihan. Sumber saham 
bisikan bisa menjadi siapa saja dari seorang bankir investasi dilibatkan di transaksi, kepada suami WC umum 
eksekutip sampai informasi.  
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Whitemail 
Strategi yang dipergunakan oleh sasaran pengambilalihan untuk mencoba dan merintangi percobaan 
pengambilalihan yang tak diinginkan. Perusahaan sasaran mengeluarkan amat banyak bagian di di bawah-pasar 
harga, yang perusahaan memperoleh kemudian akan mesti membeli jika itu menginginkan untuk menyelesaikan 
takeo  
 
Wholesale Banking 
Menumpuk servis di antara bank saudagar dan lembaga keuangan lain  
 
Wholly Owned Subsidiary 
Cabang yang perusahaan induknya memiliki 100% dari saham biasanya.  
 
Wild Card Option 
Pilihan bergaul dengan perbendaharaan ikatan atau kontrak masa depan catatan perbendaharaan yang mengizinkan 
posisi pendek untuk menunda pengantaran yang dasar  
 
Wilshire 5000 Total Market Index – TMWX 
Pasar capitalization-memberati indeks terdiri dari lebih dari 6.700 perusahaan yang bertukar di depan umum yang 
mendapat kriteria berikut: 1.Perusahaan ialah headquartered di Amerika Serikat. 2.Saham secara aktif ditukar atas 
bursa-saham Amerika. 3.Saham mempunyai memberi informasi yang secara luas ada kepada publik harga.  
 
Winding Up 
Proses yang meliputi berbisnis semua aset entitas perusahaan, memecat kreditor, menyebarkan aset sisa yang mana 
pun kepada kepala sekolah, dan lalu membubarkan perusahaan.  
 
Wire Fraud 
Situasi di mana orang membuat siasat untuk menggelapkan uang atau mendapatkan uang yang berdasarkan 
gambaran atau janji palsu. Dilakukan perbuatan kejahatan ini memakai komunikasi elektronik atau interstate 
komunikasi fasilitas.  
 
With Approved Credit – WAC 
Kondisi yang memerlukan pembeli yang mempergunakan pembiayaan untuk mempunyai kredit memadai - sebagai 
diakui olehnya atau lembaga meminjamkan keuangannya - untuk transaksi untuk diterima.  
 
With Discretion 
Sejenis perintah batas yang bisa diubah oleh seorang pialang lantai menurutnya atau pendapatnya sendiri, 
membolehkannya atau dia untuk membeli atau menjual sampai alam baka titik ditentukan batas perintah asli. 
Pemodifikasi bertukar ini bekas serta perintah batas dan perhentian membolehkan lebih hebat customization dan 
keluesan.  
 
Withdrawal 
Menyingkirkan dana dari rekening, rencana, pensiun atau kepercayaan. Di beberapa kasus, mempersiapkan harus 
dijumpai untuk menarik kembali dana tanpa penalization. Ada dua cara untuk menarik kembali uang: secara tunai 
atau di baik.  
 
Withdrawal Plan 
1) struktur bayaran yang diatur dengan dana bersama di yang penanam modal mendapat jumlah ditentukan dana 
dari dana atas dasar berkala. Ini juga dianggap “rencana penarikan sistematik”. 2) strategi Yang Mana Pun di yang 
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seorang penanam modal melikuidasi sebagian jabatan mereka dan sari uang pada waktu-waktu tertentu, seperti 
seorang penanam modal yang menjual saham aset setahun untuk menolong suplemen pensiun mereka.  
 
Withholding 
Pajak yang mana pun yang diterima secara langsung dari gaji atau penghasilan lain seorang individu sebelum atau 
sesudah menerima dana.  
 
Withholding Allowance 
Uang saku tegas seorang individu di W-4 Bentuk. Sebagian besar dipergunakan untuk membantu seorang majikan 
dalam memperhitungkan banyaknya pajak penghasilan untuk tidak memberikan dari cek gaji seorang pegawai.  
 
Withholding Tax 
1.Pajak penghasilan yang tidak diberikan dari gaji pegawai dan dibayar secara langsung kepada pemerintah oleh 
majikan. 2.Pajak yang dikenakan atas penghasilan (bunga dan dividen) dari surat jaminan bertuan oleh tak residen.  
 
Wolfe Wave 
Di analisa teknik, adalah hadiah pola bertukar yang terjadi secara alami di semua pasar keuangan. Pola terdiri dari 
lima gelombang yang nampak dan permintaan ke arah harga keseimbangan. Pola ini bisa berkembang lebih cepat 
dan bingkai waktu jangka panjang seperti menit-menit atau minggu-minggu dan dipakai untuk meramalkan di mana 
hadiah mengepalai dan kalau akan pergi ke sana.  
 
Woody 
Slang untuk menggambarkan kalau pasar mempunyai gerak-gerik yang ke atas yang kuat dan cepat.  
 
Writ of Seizure and Sale 
Perintah pengadilan yang mengizinkan seorang kreditor untuk memerintahkan seorang kepala polisi daerah untuk 
mencengkam dan berbisnis aset/milik seorang pengutang untuk imbalan utang.  
 
WST 
Di mata uang, ini adalah singkatan untuk Tala Samoa.  
 
West Texas Intermediate – WTI 
Minyak mentah manis yang ringan biasanya diserahkan ke sebagai "minyak" di Dunia Barat. WTI adalah komoditas 
dasar kontrak masa depan minyak New York Merchantile Exchange.  
 
World Trade Organization – WTO 
Organisasi internasional yang berurusan dengan peraturan global langganan di antara bangsa. Fungsi utamanya akan 
menjamin bahwa langganan mengalir semulus, dapat diduga, dan leluasa semungkin 
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X 
 
 
X: 
Symbol yang digunakan dalam table transaksi stock pada internet dan Koran yang menyatakan bahwa sebuah saham 
merupakan trading ex-dividens atau ex-rights.  
 
XD: 
Symbol yang digunakan untuk menyatakan bahwa sebuah sekuritas adalah trading ex-dividend.  
 
XDIS: 
Lambang yang dipergunakan khusus di atas pita yang dikonsolidir untuk menunjukkan eks-distribusi perdagangan 
keamanan.  
 
Xenocurrency : 
Mata uang yang diperdagangkan di luar batas domestiknya.  
 
XRT: 
Lambang yang dipergunakan secara khas di atas pita yang dikonsolidir untuk menunjukkan sebuah sekuritas trading 
ex right.  
 
XW: 
Simbol yang digunakan untuk memberitahukan bahwa sebuah sekuritas merupakan trading ex-warrant. 
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Y 
 
 
YoY 
Year over year adalah sebuah periode evaluasi dari dua atau lebih terhadap hasil kegiatan perusahaan pada satu 
periode tahun berjalan dibanding dengan periode tahun sebelumnya. Perbandingan dengan metode YoY cukup 
popular untuk mengevalusi performa dari investasi.  
 
Yankee Bonds 
Obligasi dalam denotasi US dollar dan dikeluarkan di US oleh bank asng dan korporasi asing.  
 
Yield to Maturity-YTM 
Adalah perkiraan tingkat pengembalian dari obligasi apabila dipegang sampai tiba jatuh tempo (maturity date). 
YTM merupakan discount rate yang menyamakan harga pasar obligasi dengan present value dari pembayaran 
(kupon dan redemption) yang akan diterima.  
 
Year to Date-YTD 
Periode yang dimulai dari tanggal 1 Januari dari tahun berjalan sampai hari ini.  
 
Yield 
Tingkat pendapatan yang dihasilkan dari saham dalam formulir deviden atau tingkat pengembalian efektif dari 
pembayaran bunga obligasi dimana menghitung tingkat coupon yang didapat dari harga pasar obigasi. Secara umum 
yield adalah tingkat pengembalian tahunan dari investasi dalam bentuk prosentase.  
 
Yield Curve 
Adalah kurva yang memperbandingkan tingkat yield dari obligasi pemerintah US periode 3 bulan, dua tahun, lima 
tahun dan 30 tahun. Kurva yield ini digunakan sebagai patokan untuk bentuk bunga pinjaman maupun hipotek.  
 
Yield Equivalance 
Tingkat bunga pada pajak sekuritas dimana tingkat pengembalian sama dengan tingkat bunga sekuritas bebas pajak 
dan begitu juga sebaliknya.  
 
Yield to Call 
Tingkat yield dari obligasi atau note apabila melakukan pembelian dan memegang sekuritas hingga call date. 
Perhitungan dari yield to call berdasar pada tingkat kupon, panjangnya waktu call dan harga pasar.  
 
Yield Based Option-YBO 
Bentuk dari instrument hutang berdasar opsi yang berasal nilai dari perberadaan natara exercise prices dengan nilai 
dari yiel  
 
Yo-Yo 
Bahasa slank market untuk market yang sangat mudah berubah. 
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Z 
 
 
Z : 
Suatu Nasdaq bursa/stock lambang yang menetapkan bahwa suatu bermacam-macam situasi seperti suatu tempat 
menyimpan (tanda) terima, potongan/puntung, surat perintah tambahan, atau unit.  
 
ZAR : 
Di (dalam) mata uang, ini adalah singkatan untuk Dari Afrika Selatan Rand.  
 
Zero Balance Account – ZBA : 
Suatu rekening koran bank di mana suatu saldo/timbangan nol dirawat oleh secara otomatis memindahkan dana 
dari seorang rekening/tg-jawab guru di (dalam) suatu jumlah [yang] hanya besar cukup untuk [meliput/tutup] cek 
memperkenalkan.  
 
Zero Based Budgeting – ZBB : 
Suatu metoda penganggaran di mana semua pembelanjaan harus dibenarkan masing-masing periode baru, sebagai 
lawan hanya menjelaskan sejumlah meminta lebih dari yang sebelumnya periode membiayai.  
 
Zero Basis Risk Swap – ZEBRA : 
Suatu menukar persetujuan antar[a] suatu kotamadya dan suatu perantara keuangan. Juga mengenal sebagai a " 
menyempurnakan menukar" atau " tingkat tarip nyata menukar".  
 
ZWD : 
Di (dalam) mata uang, ini adalah singkatan untuk Zibabwe Dolar.  
 
Z-Score : 
Suatu ukuran statistik yang mengukur jarak ( yang di/terukur di (dalam) simpangan baku) suatu titik data adalah 
dari rata-rata dari suatu data di-set. Di (dalam) suatu [perasaan/pengertian] [yang] lebih keuangan, Z-Score adalah 
keluaran dari suatu credit-strength menguji meteran itu [adalah] kemungkinan kebangkrutan.  
 
Zero Cost Collar : 
Suatu jenis positive-carry krah baju yang menjamin/mengamankan suatu kembalian melalui/sampai pembelian dari 
suatu penjualan dan kopiah dari suatu lantai. Juga disebut " nol pilihan biaya" atau " hak kekayaan mengambil resiko 
pembalikan."  
 
Zero Minus Tick : 
Suatu transaksi dilakukan di harga yang sama [sebagai/ketika] perdagangan yang terdahulu, tetapi pada suatu harga 
yang lebih rendah dibanding perdagangan terakhir pada suatu harga berbeda. Juga mengenal sebagai suatu nol 
downtick.  
 
Zero Plus Tick : 
Suatu transaksi di harga yang sama [sebagai/ketika] perdagangan yang terdahulu, tetapi pada suatu yang lebih tinggi 
menghargai dibanding perdagangan berbeda terakhir. Juga mengenal sebagai a " nol uptick".  
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Zero-Beta Portfolio : 
Suatu kas surat yang dibangun untuk mempunyai nol resiko sistematis atau, dengan kata lain, suatu beta nol.  
 
Zero-Coupon Bond : 
Suatu keamanan hutang yang tidak membayar [bunga/minat] ( suatu bon) tetapi diperdagangkan pada suatu 
potongan dalam, menyumbangkan laba pada kedewasaan manakala obligasi;ikatan ditebus untuk nilai nominal 
penuh nya. Juga mengenal sebagai suatu " obligasi;ikatan accrual".  
 
Zero-Coupon Convertible : 
Suatu zero-coupon obligasi;ikatan yang dikeluarkan oleh suatu korporasi yang dapat diubah jadi bahwa saham biasa 
korporasi. Juga mengenal sebagai a " obligasi;ikatan bon yang dipisah".  
 
Zero-Sum Game : 
Suatu situasi di mana [satu/ orang] keuntungan peserta menghasilkan hanya dari kerugian padanan peserta yang lain 
. Yang perubahan bersih secara keseluruhan kekayaan antar peserta adalah nol; kekayaan [hanya;baru saja] digeser 
dari [satu/ orang] [bagi/kepada] yang lain.  
 
Zig Zag : 
Suatu indikator analisa teknis yang menyaring ke luar ber;ubah di (dalam) suatu dasar alur cerita yang kurang dari 
suatu jumlah ditetapkan.  
 
ZMK : 
Di (dalam) mata uang, ini adalah singkatan untuk Kwacha Zambian.  
 
Zombies : 
Perusahaan yang melanjut untuk beroperasi sungguhpun mereka bangkrut. Juga yang dikenal sebagai 
[hidup/tinggal] mati.  
 
Zoning : 
Pemerintah ( [yang] pada umumnya kotapraja) hukum yang mengendalikan penggunaan daratan di dalam suatu 
yurisdiksi.  
 
ZZZZ Best : 
Suatu perusahaan yang dimiliki oleh Barry Minkow di (dalam) itu 1980s. Melalui/Sampai alat-alat seperti (itu) 
[sebagai/ketika] pencurian dan pemalsuan, Minkow yang muncul untuk;menjadi membangun suatu multimillion 
dolar korporasi. Zzzz Yang terbaik menawarkan saham pada umum pada bulan Desember 1986, secepatnya 
mencapai suatu kapitalisasi pasar (di) atas US$200 juta. 
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