
MYIDXPORT 

MyIDXPort  adalah software (bot) yang secara otomatis akan menjawab, jika anda mengirimkan pesan ke id tersebut 

Anda dapat menggunakan handphone / blackberry / komputer  / perangkat lainnya untuk mengirim pesan ke bot 

Langkah-langkah menggunakan bot : 

Tambahkan id myidxport ke kontak YM anda : 

 

 

Klik tombol [Next] dan [Finish], maka myidxport akan muncul di daftar kontak anda 

Buka windows chat dengan myidxport, kirim pesan JOIN (huruf besar / kecil sama saja) 



 

Bot akan menjawab bahwa anda sudah terdaftar, dan dapat mencoba layanan ini selama 3 hari, jika anda menemui 

kesulitan, atau ingin mencoba lebih lama lagi, silahkan kontak (chat) dengan support di YMid indo.trader 

  



Bertanya harga saham saat ini 

Kirimkan kode saham, akan dijawab bot dengan harga saham saat ini, format jawaban: [Jam] [Kode Saham] [Close] 

[Change] [ChangePersen] [Open] [High] [Low] [Freq] [Value(M)] 

 

  



Meminta bot untuk secara aktif mengirimkan pesan, jika 

harga saham anda berubah 

Tambahkan id idxbot ke kontak anda : 

 

Klik tombol [Next] dan [Finish], maka idxbot akan muncul di daftar kontak anda 

Kirimkan perintah PORT 

PORT � Untuk menampilkan list Portfolio anda 

PORT ADD � Untuk menambah saham ke dalam list Portfolio anda 

PORT DEL � Untuk menghapus saham dari list Portfolio anda 



 

Sekarang anda mempunyai ANTM dan ASII dalam portfolio anda, maka setiap kali harga ANTM / ASII berubah, bot akan 

mengirimkan info harga saham tersebut, seperti gambar berikut : 



 

Note.  

Id idxbot hanya berguna untuk mengirim pesan ke anda, jadi untuk memberikan PERINTAH, kirimlah pesan ke id 

myidxport, penggunaan 2 id ini bertujuan untuk kelancaran komunikasi anda dengan bot 

Pastikan idxbot sudah ada di daftar kontak anda, supaya pesan yang dikirim oleh bot dapat diterima dengan lancar 

  



Meminta bot untuk mengirimkan ALERT jika harga suatu 

saham memenuhi kriteria anda 

Kirimkan perintah ALERT 

ALERT � Untuk menampilkan list Alert anda 

ALERT ANTM >= 2325 � Bot akan mengirimkan pesan, jika harga ANTM >= 2325 

ALERT DEL 1 � Untuk menghapus Alert [1] dari list Alert anda 

 

  



Meminta bot untuk mengirimkan pesan jika ada saham 

yang Break Peak (Resistant) / Break Through (Support) 

Harga saham akan bergerak dalam trading range Support – Resistant, jadi anda dapat melakukan swing trading, buy di 

harga Support, sell di harga Resistant 

Jika harga menembus Resistant dan Close di atas Resistant (Break Out) ada kemungkinan harga akan naik terus karena 

Resistant tersebut sekarang telah berubah menjadi Support 

Jika harga menembus Support dan Close di bawah Support, ada kemungkinan harga akan turun terus karena Support 

tersebut sekarang telah berubah menjadi Resistant 

Kirimkan perintah SIGNAL 

SIGNAL � status SIGNAL, jika dalam kondisi ON, anda akan mendapatkan pesan jika ada saham yang break peak / 

thorugh, jika dalam kondisi OFF, anda TIDAK akan mendapatkan pesan jika ada saham yang break peak / through 

SIGNAL ON � Menyalakan Signal 

SIGNAL OFF � Mematikan Signal 

 



Jika ada kesulitan silahkan hubungi (chat) dengan support di 

id indo.trader 

Kunjungi juga � http://beialert.wordpress.com 


