Guide book penggunaan Thomson Reuters Eikon Excel Add-On
1. Tentukan daftar instrumen yang akan dicari datanya
Daftar instrumen bisa dibuat sendiri maupun diambil lewat Reuters:
a. Untuk daftar yang dibuat sendiri, buat daftar instrumen pada excel dengan format

satu cell satu instrumen.

-

Pastikan daftar instrumen pada excel berupa ticker/RIC (untuk mengecek
ticker/RIC suatu instrumen, ketik nama instrumen di kotak pencarian Thomson
Reuters Eikon)

-

Untuk pembuatan daftar saham perusahaan terbuka pastikan terdapat kode
bursa efek tempat saham perusahaan diperdagangkan (ie: .JK, .SI, etc)

b. Untuk daftar yang dibuat melalui Reuters dapat melalui formula Reuters untuk excel,
lewat fitur APP pada Reuters, atau langsung mencarinya pada Reuters Formula
Builder add-on pada excel. Pengambilan lewat formula Reuters biasa digunakan
untuk mendapatkan daftar instrumen yang terpada suatu indeks. Format dari
formula

adalah

“=TR("Indeks

yang

ingin

dicari

anggotanya";"TR.IndexConstituentRIC;TR.IndexConstituentName";"SDate=membe
r indeks per tahun-member indeks per bulan-member indeks per tanggal
CH=Fd")". Formula diketik tanpa spasi.
Contohnya:
“=TR(".JKLQ45";"TR.IndexConstituentRIC;TR.IndexConstituentName";"SDate=2010
-06-30 CH=Fd")" untuk mencari member dari LQ 45 (RIC .JKLQ45) per 30 Juni 2010

c. Untuk mencari daftar menggunakan fitur APP, terdapat beberapa APP dengan fokus
instrumen yang berbeda
-

Untuk mencari perusahaan terbuka menggunakan APP EQSRCH.
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Lingkaran nomor satu untuk filter dari perusahaan yang dicari (baik dari segi bursa
tempat saham diperdagangkan atau lainnya). Lingkaran nomor 2 icon excel warna biru
untuk mengunduh hasil pencarian ke excel.
-

Untuk mencari instrumen pendapatan tetap (fix income) menggunakan GOVSRCH.
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Lingkaran nomor 1 untuk menyaring jenis pendapatan tetap (fix income) baik sektor publik atau
privat. Lingkaran nomor 2 untuk menyaring informasi pendapatan tetap (fix income) yang dicari
baik dari segi bursa tempat saham diperdagangkan, negara tempat surat utang dikeluarkan,
coupon/non-coupon, dsb. Lingkaran nomor 3 icon excel warna biru untuk mengunduh hasil
pencarian ke excel.
-

FUNDSRCH merupakan APP untuk mencari instrumen pengumpulan dana (ie:
reksadana, unit link, dsb)
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Lingkaran nomor 1 untuk menyaring jenis reksadana yang dicari baik dari segi bursa tempat
saham diperdagangkan atau lainnya. Lingkaran nomor 2 icon excel warna biru untuk
mengunduh hasil pencarian ke excel.
-

Untuk membuat daftar instrumen berdasarkan kejadian perusahaan (corporate event)
gunakan ADVEV.
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Lingkaran nomor 1 untuk menyaring rentang waktu kejadian perusahaan yang dicari. Lingkaran
nomor 2 untuk menyaring jenis event perusahaan (board meeting, IPO, stock repurchase,
delisting, dll). Lingkaran nomor 3 untuk menyaring jenis perusahaan yang akan dicari baik dari
segi industri, negara domisili, dll. Lingkaran nomor 4 untuk mengunduh daftar hasil pencarian ke
excel.
2. Setelah mendapatkan daftar instrumen yang dibutuhkan, klik ribbon Thomson Reuters
(lingkaran biru), kemudian pastikan add-on Thomson Reuters pada excel sudah dalam posisi
online (lingkaran merah).

3. Klik pada Build Formula (lingkaran biru)

4. Akan muncul interaktif kotak untuk membangun formula. Masukkan nama perusahaan dengan
mengetik pada kotak instrumen (lingkaran biru) atau lewat daftar yang sudah dibuat di excel
(lingkaran merah)

5. Setelah memilih instrumen, pilih Data Item dengan mengetik data yang dibutuhkan (i.e: Net
Income, Revenue, Total Assets, Close Price, dsb) pada kolom Search Data Items Lingkaran biru.

6. Setelah mengetik data yang dibutuhkan, akan keluar pilihan data item yang sesuai atau
mendekati dengan yang dituliskan pada kolom Search Data Items. Untuk memperkecil hasil
pencarian, pilih kategori data yang dicari pada kotak Category (lingkaran biru). Hasil pencarian
ada pada kotak Fields (lingaran merah). Sebelum memilih data pada kotak Fields, pastikan
deskripsi data sesuai dengan yang dicari. Deskripsi data dapat dilihat pada kolom Description
(lingkaran kuning) yang dimunculkan dengan memilih salah satu item pada kotak Fields.
Pastikan data yang dipilih tidak bernilai null (lingkaran hijau).

7. Untuk mengatur data agar sesuai dengan kebutuhan, klik parameter & Quick Function
(lingkaran biru)

8. Pada Parameters & Quick Functions, klik kotak Series (lingkaran biru) apabila data yang
dibutuhkan berbentuk time series. Pada lingkaran merah, terdapat beberapa isian yang dapat
digunakan untuk mengatur data yang diinginkan 1) kotak as of merupakan kotak waktu dari
data yang dipilih, 2) kotak Financial Period menunjukkan basis periode data (ie: Financial Year
FY, Financial Quarter FQ, per tahun, per bulan, dsb.), 3) kotak scale menunjukkan satuan data
yang diinginkan (per ratus, per ribu, per juta, dst), 4) kotak currency menunjukkan mata uang
dari data yang dipilih, dst.

-

Untuk data series, penentuan rentang waktu data dapat menggunakan waktu mundur
dari waktu sekarang (gambar sebelah kiri atau dapat menggunakan rentang waktu yang
spesifik (gambar sebelah kiri).

9. Setelah kolom Parameters & Quick Functions diisi, klik add (lingkaran merah) pada data item
(dalam kolom Fields). Data item yang sudah di tambahkan akan muncul pada bagian Selected
Items di bagian bawah (lingkaran biru).

10. Ulangi langkah 6-9 untuk data-data lainnya.

11. Atur layout data yang akan ditarik ke excel serta destinasi cell impor dengan memilih Layout
(lingkaran biru).

12. Pada laman Layout, dapat dipilih header (dari kolom Available Headers) sesuai dengan
kebutuhan dengan cara menyeret header yang dibutuhkan ke dalam kotak Column (warna hijau)
atau ke kotak Rows (warna biru). Pada laman ini, dapat diatur juga cara Eikon memperlakukan
data “NULL”, Urutan data pada Sorting Order, cell tujuan formula pada kolom Destination Cell,
dan dapat dilihat layout data yang akan diimpor ke excel. Setelah pengaturan layout selesai, klik
OK pada pojok kanan bawah.

13. Setelah keluar dari laman pengaturan layout, langkah terakhir adalah menyelesaikan proses
Formula Builder dengan klik Insert (berwarna kuning) pada pojok kanan bawah.

