
DAFTAR ISTILAH 

- ~presiasi : Kenaikan nilai mata uang domestik diband- 

ingkan dengan nilai mata uang asing. 

- Borrowing . : Peminjaman dana oleh suatu bank dari pasar 

uang untuk jangka waktu dan bunga terten- 

tu. 1 

- Bid rate : Tingkat bungalnilai tukar tertentu dimana 

pembeli bersedia membeli/membayar sekuri- 

taslvaluta asing tertentu. 

- Cross currency 
swap : Transaksi pembelianl pertukaran dua cur- 

rency yang berbeda yang dilakukan pada 

waktu yang bersamaan, dimana penyerahannya 

dilakukan dalam waktu yang berbeda dengan 

rate yang telah ditetapkan pada saat 

transaksi. 

- Counter party : Pihak lain yang dapat dihubungi untuk 
melakukan transaksi (pasar uang). 

- Depresiasi : Penurunan nilai mata uang domestik diband- 

ingkan dengan nilai mata uang asing. 

- Forward tran- 
saction : Suatu kontrak yang meliputi kesepakatan 

antara pembeli dan penjual untuk membeli 

atau menjual satu mata uang/sekuritas lawa 

mata uanglsekuritas lainnya dimasa datang, 

dengan kurslrate yang ditetapkan pada 

tanggal transaksi. 



- ~~~d currency : Jenis mata uang yang dengan mudah dapat 
dijualbelikan atau dipertukarkan dengan 

jenis mata uang lainnya, misalnya USD, 

JPY,DM dll. 

- Money market : Tempat (abstrak) dimana dana dapat dipin- 

jam atau dipinjam/ditempatkan dan peminjam 

(borrower) membayar bunga kepada pemilik 

dana (lender) . 
- Money market 
line : Batasan maksimum jumlah/nilai transaksi 

yang dapat dilaksanakan terhadap satu 

counterpart. Batasan maksimum nilai trans- 

aksi tersebut didasarkan atas penilaian 

kesehatan (credit worthness) counterpart 

tersebut. 

- Multi currecies 
investemnt : Pemilihan portfolio pada penempatan atau 

investasi pada beberapa jenis mata uang 

yang dianggap menguntungkan. 

- Market senti- 
ment : Ekspektasi dari para pelaku pasar terhadap 

tingkat bunga dan nilai tukar uang yang 

disebabkan adanya kejadian atau rumor yang 

dianggap mempengaruhi tingkat bunga maupun 

nilai tukar uang tersebut. 



- Matching 

- Net open Posi- 
tion 

- Off balance- 
sheet 

- Overbought 

- Oversold 

- Offer rate 

- Rate sensiti- 
vity 

- Secondary re- 
serve 

Keadaan dimana posisi peminjaman (borrow- 

ing) sama dengan posisi penempatan (lend- 

ing) yang dilihat dari segi jumlah dan 

waktu. 

Selisih bersih antara-aktiva dan pasiva 

dalam valuta asing setelah diperhitungkan 

dengan rekening administratif yang ada. 

Pencatatan transaksi diluar Neraca, reken- 

ing ini belum dapat dianggap sebagai aset 

maupun liabiliti. 

Posisi aset pada satu jenis mata uang 

asing yang lebih besar dari liabiliti. 

Posisi aset pada satu jenis mata uang 

asing yang lebih kecil dari liabiliti. 

Tingkat bunga/nilai tukar tertentu dimana 

penjual bersedia membeli/membayar sekuri- 

tas/valuta asing tertentu. 

Perubahan nilai aset atau liabiliti yang 

disebabkan oleh perubahan tingkat bunga, 

sehingga mengakibatkan keuntungan/kerugian 

bank. 

Dana yang dimanfaatkan oleh bank dalam 

pasar uang dan pasar modal. 



- securities : Surat Berharga (jangka pendek atau jangka 

panjang) yang dapat diperjualbelikan di 

pasar uang lokal maupun internasional. 

- swap : Transaksi pembelian dan penjualan dua 

jemis mata uang (currencies) yang dilaku- 

kan pada waktu yang bersamaan melalui 

counterparty yang sama, dimana saat peny- 

erahannya dilakukan pada waktu yang 

berbeda. Sedangkan rate ditetapkan pada 

saat transaksi. 

- Spread : Selisih harga antara sisi bid dan sisi 

offer yang diberikan oleh Quoting Bank. 

- Value spot : Tanggal dimana penyerahan danalcurrencies 

dilaksanakan dalam dua hari kerja setelah 

tanggal penutupan transaksi. 




