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DASARDASAR-DASAR FOREX TRADING
FOREX (Foreign Exchange) atau yang lebih dikenal dengan Valuta Asing (Valas)
adalah merupakan suatu jenis perdagangan/transaksi yang memperdagangkan mata uang
suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama
di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan (mulai dari hari Senin pk.4 pagi
sampai dengan hari Sabtu pk.4 pagi WIB/GMT+7)
Menurut survei BIS (Bank International for Settlement bank sentral dunia), yang
dilakukan pada akhir tahun 2004, nilai transaksi pasar forex mencapai lebih dari
USD$1,4 Trilyun per harinya. Dan di tahun 2006, nilai transaksi pasar forex telah
melebihi USD$ 2 Trilyun per harinya. Dengan demikian, prospek investasi di
perdagangan forex adalah sangat bagus , disamping itu forex juga sangat sulit untuk
dapat dipermainkan pergerakan harganya oleh kalangan tertentu karena perputarannya
yang sangat besar tersebut.
Mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi tersebut,
FOREX juga telah menjadi alternatif yang paling populer karena ROI (Return On
Investment atau kembalinya nilai investasi yang telah kita tanam) serta profit yang akan
didapat bisa melebihi rata-rata perdagangan pada umumnya (biasanya rata-rata return
berkisar lebih dari 5% - 20% per bulannya, bahkan bisa mencapai lebih dari 100% per
bulannya untuk professional trader). Akibat pergerakan yang cepat tersebut, maka
FOREX juga beresiko tinggi apabila anda tidak mempunyai pengetahuan yang cukup
serta pengaturan manajemen resiko dengan baik.

Apa yang diperdagangkan di Forex ?
Jawabannya adalah Mata Uang. Di Forex Trading adalah memperjual-belikan mata uang
yang satu terhadap mata uang yang lainnya. Dan biasanya menggunakan mata uang yang
umum di dunia seperti USD, JPY, GBP, EUR, CHF, AUD, dan lain lain
Contoh:
- BUY GBP/USD yang artinya membeli mata uang Poundsterling dan menjual
mata uang USDollar
- BUY USD/JPY yang artinya membeli mata uang USDollar dan menjual mata
uang Jepang Yen
- SELL GBP/JPY yang artinya menjual mata uang Poundsterling dan membeli
mata uang Jepang Yen
Pergerakan kurs harga di Forex dinamakan Point atau biasa disebut dengan Pip.
Contoh:
Pergerakan Mata Uang USD/JPY dari 118.00 ke 117.94 berarti bergerak sebesar 6 pip
Pergerakan Mata Uang GBP/USD dari 1.9030 ke 1.9120 berarti bergerak sebesar 90 pip
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Bagaimana cara kerja Forex?
Di pasar valas (forex) ini kita bisa membeli ataupun menjual berbagai mata uang untuk
mendapatkan keuntungan, dan Trading Forex bersifat “2 Ways Opportunity”, yaitu kita
bisa meraih keuntungan dengan memanfaatkan order Buy ataupun Sell.
Jika kita meng-order dengan Buy dan kemudian harga kurs mata uangnya meningkat
maka kita akan mendapatkan Profit, dan begitu pula dengan sebaliknya, jika Sell maka
bila harganya menurun maka kita akan mendapatkan Profit. Tetapi jika kita meng-order
dengan Buy dan kemudian harganya menurun maka kita akan menderita Loss (kerugian).
Profit ataupun Loss jika tidak kita tutup posisinya (diclose/diliquid) maka posisi order
kita masih dianggap mengambang (floating) atau belum direalisasikan, sehingga dapat
memungkinan terjadinya balik arah. Misalkan seorang Trader memasang perintah Buy
dan kemudian ternyata harganya menurun, tetapi masih belum ditutup posisinya (belum
diclose), maka Trader tersebut masih menderita floating loss, dan bila kemudian ternyata
kurs harganya kembali naik melebihi posisi semula tadi maka Trader tersebut akan
mendapatkan floating profit, dan bila open posisi yang floating profit tersebut ditutup
(diclose) maka floating profit tersebut barulah akan direalisasikan menjadi profit yang
sesungguhnya dan nyata.
BUY jika mengharapkan kurs harganya menjadi naik untuk mendapatkan Profit,
SELL jika mengharapkan kurs harganya menjadi turun untuk mendapatkan Profit
Contoh:
Misalkan seorang trader membeli 10,000 EURO (EUR) dibanding USDollar (USD) di
awal tahun 2001 ketika harga EUR/USD saat itu adalah 0.9600. Berarti trader tersebut
membeli 10,000 EURO dan menjual 9,600 USDollarnya
Dan ketika pada tahun 2003 bulan Mei, Trader tersebut menjual kembali 10,000
EUROnya untuk dibelikan ke USDollar lagi dengan rate EUR/USD saat itu adalah
1.1800. Maka Trader tersebut akan memperoleh 11,800 USDollar dari penjualan 10,000
EUROnya.
Dari contoh diatas, maka Trader tersebut akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar :
11,800 – 9,600 = USD $2,200
Posisi Jual (Sell) sering disebut juga dengan istilah Bid ataupun Short, sedangkan
Beli (Buy) sering disebut dengan istilah Ask ataupun Long

Spread Jual Beli
Di Forex, terdapat selisih perbedaan kurs harga Jual dan Beli, dan hal ini dinamakan
dengan Spread. Harga kurs Jual (Bid) selalu lebih rendah daripada harga Beli (Ask).
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Contoh :
EUR/USD
Bid
1.3000

Ask
1.3002

Bid = Jual ; Ask = Beli
Contoh diatas adalah menandakan spread harga Jual dan Beli dari EUR/USD yang
sebesar 2 pip (atau 2 point).
Maksud dari spread ini adalah untuk menandakan selisih harga jual dan beli kita, yang
dimana apabila jika kita meng-order dengan Bid maka selanjutnya kita harus melihat
harga Ask nya untuk mengkalkulasi profit ataupun loss kita, dan begitu pula sebaliknya.
Jadi misalkan kita mengorder dengan Bid di angka 1.3000 (Bid (jual) berarti jika
harganya turun maka kita akan mendapatkan profit) setelah itu kita melihatnya
kemudian dari angka yang Asknya, sehingga apabila kemudian harga Ask nya turun lebih
kecil daripada 1.3000 maka kita akan mendapatkan profit
Contoh :
Jam 6 sore posisi EUR/USD :
Bid
Ask
1.3000
1.3002
(Di saat tersebut kita order Bid di angka 1.3000)
Jam 7 sore posisi EUR/USD berubah menjadi :
Bid
Ask
1.2986
1.2988
(Di saat ini kita close posisi kita yg dari 1.3000 di angka 1.2988  lihat angka Ask-nya)
Di contoh ini , kita akan mendapatkan profit sebesar 1.3000 – 1.2988 = 12 pip
Bila kita order dengan Bid (Sell), dan kemudian jika angka Ask-nya bergerak turun
lebih kecil dari angka Bid kita yang semula, maka kita akan mendapatkan Profit.
Bila kita order dengan Ask (Buy), dan kemudian jika angka Bid-nya bergerak naik
melebihi angka Ask kita yang semula, maka kita akan mendapatkan Profit.
Tetapi jika sebaliknya maka akan Loss.

Berapa nilai pergerakan per Pip (Point) nya ?
Untuk Trading Forex yang terhadap USDollar tersebut terdapat 2 macam jenis currency
utama yang umum diperdagangkan yaitu yang berjenis Direct dan Indirect.
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Contoh:
- Direct : GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD, dll (yang .../USD)
- Indirect : USD/JPY, USD/CHF, dll ( USD/.... )
Nilai Per Pip nya yaitu :
Untuk mata uang yang Direct:
Per pointnya bernilai $10 (untuk penggunaan sebanyak 1 lot regular), sedangkan untuk
penggunaan 0.2 lot nilainya adalah $2 per Pipnya, dan jika anda profit 15 point di
EUR/USD dengan penggunaan 0.1 lot itu berarti = profit $15
Untuk mata uang yang Indirect:
Per pointnya bernilai sekitar $7 sampai $9 tergantung kursnya saat itu (untuk penggunaan
sebanyak 1 lot), sedangkan untuk penggunaan 0.2 lot nilainya berkisar $1.4 sampai $1.8
per Pipnya, dan jika anda profit 15 point di USD/JPY dengan penggunaan 0.1 lot itu
berarti = profit sekitar $12

Cara menghitung Profit dan Loss kita:
Contoh:
Semisal kita memulai trading Forex ini dengan modal awal sebesar US$5000, kemudian
cara hitungan transaksi kita adalah:
Untuk mata uang Direct :
misalkan kita bertrading dengan modal $5000 di sebanyak 1 lot regular (atau quantity
contract sizenya $100,000) dan kita melakukan Buy di EUR/USD di posisi 1.2000 dan
kemudian diclose untuk take profit di posisi 1.2010, maka kita akan profit sebesar :
(1.2010 - 1.2000 ) x 1 lot x 100000 = $100 (profit)
atau sebaliknya kalau loss juga sama hitungannya
Untuk mata uang Indirect:
misal kita bertrading dengan modal $5000 di sebanyak 1 lot regular (atau quantity
contract sizenya $100,000) dan kita melakukan Sell di USD/JPY di posisi 110.10 dan
kemudian diclose untuk take profit di posisi 110.00, maka kita akan profit sebesar :
((110.10 - 110.00 ) x 1 lot x 100000) / posisi close 110.00 = $90.91 (profit)
atau sebaliknya kalau loss juga sama hitungannya.
CATATAN:
Untuk kalkulasi nilai Profit / Loss juga bisa menggunakan Kalkulator Forex di alamat :
http://www.gainscope.com/calculate.php

Saya Tidak Mempunyai Cukup Uang Untuk Membeli 10,000 EURO, Bagaimana ?
Di Trading Forex jenis modern di kami dikenal dengan istilah Margin (jaminan), yang
dimana maksud dari margin adalah seperti daya ungkit anda atau Leverage.
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Pengertian Margin, Leverage dan Contract Size
Fungsi dari Margin dan Leverage ini dapat membuat anda tidak perlu bermodalkan
10,000 EURO untuk bisa membeli 10,000 EURO tersebut, tetapi cukup dengan jaminan
modal sebesar sekitar 100 EURO saja maka anda sudah bisa bertransaksi di sejumlah
10,000 EURO
Contoh yang lain.
Anda ingin bertransaksi di mata uang USD/JPY sebanyak $10,000. Di Trading Forex
modern anda tidak perlu membutuhkan modal sebanyak $10,000 untuk bisa bertransaksi
di jumlah tersebut. Karena di Forex jenis modern ini anda bisa meminjam kepada market
sebanyak $10,000 untuk digunakan bertrading, dan untuk pinjaman sebesar itu anda
cukup memberikan jaminan sebanyak $100 saja kepada bursa. Jadi ibaratnya seperti anda
meminjam uang sebanyak $10,000 tetapi anda cukup menjaminkan aset anda sejumlah
$100 saja.
Dan bila nanti order anda tersebut sudah selesai diclose maka margin (jaminan) tersebut
akan dikembalikan ke account portfolio anda lagi secara utuh.
CATATAN: Besarnya pinjaman tersebut (dalam contoh diatas yang $10,000)
disebut dengan istilah Contract Size atau Quantity
Pada umumnya leverage yang diberikan di Trading Forex Modern yaitu 1:100 atau dalam
arti hanya membutuhkan 1% margin (jaminan) saja. Sehingga jika anda ingin membeli
USDollar terhadap Jepang Yen (USD/JPY) sebanyak $10,000 maka anda cukup
memberikan margin (jaminan) sebesar 1% nya saja dari $10,000 tersebut yaitu $100. Dan
anda bisa bertrading seperti seolah-olah anda membeli bank note valas dengan modal
$10,000 di bank atau money changer, padahal sebenarnya anda cukup mengeluarkan
modal jaminan $100 saja.
Fungsi dari 1:100 tersebut seperti daya ungkit anda yang bisa menaikkan kekuatan
transaksi anda sampai sekitar 100x lipatnya, jadi semisal dengan modal margin $200
maka anda bisa bertrading di jumlah $200 x 100 = $20,000

Bagaimana bila saya ingin bertrading di kelipatan lebih dari 100x ?
Anda bisa memilih leverage yang lebih tinggi yaitu 1:200 ataupun diatasnya, yang
dimana leverage yang semakin tinggi maka jaminan marginnya juga semakin kecil
(lihat contoh-contoh dibawah)
Cara menghitung margin dengan leverage
Contoh:
- leverage 1:100 maka berarti (1/100)x100% = 1%
- leverage 1:200 maka berarti (1/200)x100% = 0.5%
- leverage 1:400 maka berarti (1/400)x100% = 0.25%
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Cara menghitung margin (jaminan) yang dipakai untuk bertransaksi
Pada umumnya 1 lot = quantity contract size $100,000 (regular) ; dan 0.1 lot = quantity
contract size $10,000 (mini)
(bisa anda tanyakan kepada broker anda akan besarnya quantity contract size pada
satuan lotnya)
Untuk mata uang yang base currencynya adalah USD (USD/…) :
(contoh: USD/JPY, USD/CHF) , maka cara perhitungan margin jaminannya yaitu :
Margin = Jumlah Lot x 100000 x %margin (untuk yang memakai satuan Lot)
atau
Margin = Quantity Contract Size x %margin (untuk yang memakai satuan Quantity)
Contoh 1:
Anda melakukan order BUY di mata uang USD/JPY sebanyak 1 lot dengan leverage
1:100, maka perhitungan marginnya yaitu :
Margin = 1 x 100000 x 1%
= $1000
Contoh 2:
Anda melakukan order SELL di mata uang USD/CHF sebanyak 0.3 lot dengan leverage
1:200, maka perhitungan marginnya yaitu :
Margin = 0.3 x 100000 x 0.5%
= $150
Untuk mata uang yang base currencynya adalah yang bukan USD (…/USD) :
(contoh: EUR/USD, GBP/USD) , maka cara perhitungan margin jaminannya harus
dijadikan ke kurs USDollar dahulu, yaitu dengan cara :
(untuk yang memakai satuan Lot)
Margin = Jumlah Lot x 100000 x %margin x Harga quote kurs saat itu
Atau (untuk yang memakai satuan Quantity)
Margin = Quantity Contract Size x %margin x Harga quote kurs saat itu
Contoh 1:
Anda melakukan order BUY (Ask) di mata uang EUR/USD sebanyak 1 lot dengan
leverage 1:100 dan harga kurs Bid/Ask-nya saat itu adalah 1.2998/1.3000, maka
perhitungan marginnya yaitu :
Margin = 1 x 100000 x 1% x 1.3000
= $1300
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Contoh 2:
Anda melakukan order SELL (Bid) di mata uang GBP/USD sebanyak 0.2 lot dengan
leverage 1:500 dan harga kurs Bid/Ask-nya saat itu adalah 1.9010/1.9014, maka
perhitungan marginnya yaitu :
Margin = 0.2 x 100000 x 0.2% x 1.9010
= $76

Apa itu Margin Call ?
Margin call yaitu suatu keadaan yang dimana open posisi anda sudah tidak
memungkinkan untuk diteruskan lagi karena cash equity anda yang menipis, sehingga
bisa mengakibatkan Loss Total dan harus anda Inject (tambah modal) sebelum terkena ini
Jangan sampai trading anda mencapai Margin Call, oleh karena itu perhatikan
ketahanan point anda !!
Cara perhitungan margin call yaitu : (PENTING UNTUK DIKETAHUI !)
PERHITUNGAN MARGIN CALL YANG UMUM :
Contoh :
Misalkan modal awal anda adalah $1000 dan anda melakukan order SELL 0.2 lot di
GBP/USD seperti contoh no.2 diatas. Maka margin (jaminan) yang digunakan adalah
$76. Dan sisa modal balance anda (cash equity) setelah dipotong oleh margin jaminan
maka akan menjadi $1000 - $76 = $924 .
Dan karena anda menggunakan 0.2 lot, maka nilai pergerakan per pip nya menjadi $2 ,
dan dengan sisa modal yang sebesar $924 tersebut maka anda akan sanggup menahan
loss hingga $924 / $2 = 462 point. Sehingga bila loss anda melebihi tahanan tersebut
(minus 462 point) maka open posisi anda akan otomatis diclose oleh system, karena
untuk menghindari cash equity balance anda menjadi semakin negatif, dan ini dinamakan
dengan terkena Margin Call.
Sehingga margin call itu berarti jika cash equity anda sampai turun (akibat loss)
dibawah margin yang dijaminkan maka anda akan terkena margin call, dan open
posisi anda akan diclose secara paksa dan otomatis oleh sistem.
Anda juga tidak dapat order jika Free Margin anda tidak mencukupi untuk quantity lot
yang ingin anda order. Oleh karena itu sesuaikan penggunaan lotnya dengan kekuatan
modal dan margin anda, dan perhitungkan pula aspek Margin Call.
Idealnya bertradinglah dengan maximum 20% cash equity anda, kecuali jika teknik
anda memungkinan untuk order melebihi dari 20% secara aman
Contoh: modal $2000, sebaiknya jangan order melebihi dari 0.4 lot di totalnya (quantity
40000)
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Macam-Macam Perintah Order (order type)
Di Trading Forex terdapat beberapa tipe perintah order untuk melaksanakan transaksi
anda, dan perintah order ini dibagi menjadi 2 jenis yaitu :
Instant Executions
Yaitu order yang dilaksanakan di saat itu juga di harga sekarang di market (Running
Prices Quote). Dan instant executions terdiri dari perintah order Buy dan Sell di market
Pending Orders
Yaitu order yang akan terlaksana jika menyentuh suatu titik harga tertentu (ibaratnya
seperti membooking posisi tempat terlebih dahulu)
Pending order dibagi menjadi 4 jenis yaitu :
BUY STOP:
Memasang (dengan membooking) BUY Diatasnya harga yang sekarang sedang berjalan,
dengan harapan bila grafik running price bergerak naik ke suatu titik tertentu, dan di titik
tersebut akan otomatis dipasang Buy dengan harapan agar grafik dapat bergerak naik
lagi supaya mendapatkan profit
SELL STOP:
Memasang (dengan membooking) SELL Dibawahnya harga yang sekarang sedang
berjalan, dengan harapan bila grafik running price bergerak turun ke suatu titik tertentu,
dan di titik tersebut akan otomatis dipasang Sell dengan harapan agar grafik dapat
bergerak turun lagi supaya profit.
BUY LIMIT:
Memasang (dengan membooking) BUY Dibawahnya harga yang sekarang sedang
berjalan, dengan harapan bila grafik running price bergerak turun ke suatu titik tertentu,
dan di titik tersebut akan otomatis dipasang Buy dengan harapan agar setelah itu grafik
dapat bergerak naik supaya profit.
SELL LIMIT:
Memasang (dengan membooking) SELL Diatasnya harga yang sekarang sedang berjalan,
dengan harapan bila grafik running price bergerak naik ke suatu titik tertentu, dan di titik
tersebut akan otomatis dipasang Sell dengan harapan agar setelah itu grafik dapat
bergerak turun supaya profit.
Disamping perintah-perintah order diatas, di Trading Forex juga terdapat istilahistilah berikut untuk pelaksanaan order anda.
Take Profit (TP)
: Yaitu untuk target profit anda
Stop Loss (SL)
: Yaitu untuk membatasi kerugian anda (cut loss)
SL pada umumnya sebaiknya dipasang di setiap order anda, karena untuk membatasi
kerugian anda agar tidak semakin terpuruk jika open posisi anda terkena loss
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Fasilitas Trailing Stop
Trailing Stop yaitu suatu fasilitas yang dimana berguna untuk melindungi profit anda dari
kerugian dengan cara menaikkan stop-lossnya setahap demi setahap secara otomatis
berdasarkan dari jarak trailing stop yang anda set
Contoh Trailing Stop :
Anda melakukan order open BUY di GBP/USD pada harga 1.8500 dan kemudian harga
bergerak naik hingga ke 1.8530, tetapi belum anda close karena anda ingin mendapatkan
profit lebih maximal lagi, sehingga untuk melindungi agar profit anda tersebut tidak
berbalik menjadi loss atau negatif maka anda bisa men-set perintah Trailing Stop ini,
misalkan anda set jarak Trailing Stopnya dengan 20 pips, maka berarti stop loss anda
akan diatur di jarak 20 pips dari running yang sedang berjalan dan akan naik bertahap
sesuai dengan profit anda, yaitu kalau dalam contoh ini di angka 1.8510 (1.8530 – 20
pips), dan jika harga masih bergerak naik ke arah 1.8575 maka stop-loss anda akan naik
juga ke 1.8555 (1.8575 – 20 pips), sehingga ketika harga dari 1.8575 tersebut berbalik
turun maka stop loss anda tidak akan ikut turun, dan kemudian jika turun terus dan
menyentuh ke 1.8555 maka posisi anda akan diclose otomatis dengan hasil profit sekitar
55 pips (1.8555 – 1.8500). Jadi dengan Trailing Stop maka profit anda bisa lebih
maximal tanpa anda harus kuatir berbalik menjadi loss.
CATATAN:
Perintah transaksi diatas dapat anda modifikasi ordernya secara mudah, yang dimana jika
anda pengguna software MetaTrader dapat anda modifikasi dengan cara klik kanan di
posisi order anda tersebut (di menu terminal di bagian bawah), setelah itu pilih “modify
order”. Dan bila anda ingin order posisi baru dapat menekan tombol F9 pada keyboard
anda. Dan untuk bantuan Help dapat menekan tombol F1

Grafik (Chart)
Di Trading Forex dilengkapi pula dengan grafik pergerakan harga yang biasa disebut
dengan Charting, dan Charting dapat pula dilengkapi dengan indicator-indicator yang
dimana berguna untuk analisis secara teknikal. (untuk pengguna software MetaTrader
dapat meng-klik kanan mouse anda di posisi grafik untuk memunculkan indicatornya)
Disamping itu grafik dapat pula diset pembacaannya berdasarkan dari perjelasan perjeda
waktu per-menit, per-jam, per-hari, per-minggu, dan bahkan per-bulan. Sehingga dapat
anda gunakan untuk analisa anda secara historical maupun acuan trading anda. Dan
dengan grafik dapat mempermudah pembacaan pergerakan harga dari tiap-tiap mata uang.
Bila anda pengguna software MetaTrader, anda dapat memunculkan grafik dari mata
uang yang anda inginkan dengan cara klik kanan di quote harga mata uangnya (di menu
window sebelah kiri), setelah itu pilih Chart Window. Sedangkan untuk pengguna
platform lain silahkan menghubungi pihak vendor ataupun brokernya untuk caranya.
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Arti pergerakan grafiknya:
Untuk mata uang yang base currencynya USD (USD/JPY, USD/CHF, USD/….)
- Bila grafiknya bergerak naik, hal tersebut menunjukkan mata uang USD sebagai
basenya sedang dalam keadaan menguat dan mata uang pembandingnya (contoh:
JPY, CHF) adalah kebalikannya yaitu melemah, sehingga bila grafik USD/JPY
bergerak naik itu berarti mata uang Jepang Yen sedang melemah terhadap
USDollar dan USDollar sedang menguat terhadap mata uang Jepang Yen
- Bila grafiknya bergerak turun, hal tersebut menunjukkan mata uang USD sebagai
basenya sedang dalam keadaan melemah dan mata uang pembandingnya (contoh:
JPY, CHF) adalah kebalikannya yaitu menguat, sehingga bila grafik USD/CHF
bergerak turun itu berarti mata uang Swiss Franc sedang menguat terhadap
USDollar dan USDollar sedang melemah terhadap mata uang Swiss Franc
Untuk mata uang yang base currencynya bukan USD (EUR/USD, GBP/USD, …/USD)
- Bila grafiknya bergerak naik, hal tersebut menunjukkan mata uang USD sedang
dalam keadaan melemah dan mata uang basenya (contoh: EUR, GBP) adalah
kebalikannya yaitu menguat, sehingga bila grafik GBP/USD bergerak naik itu
berarti mata uang USDollar sedang melemah terhadap Poundsterling, dan
Poundsterling sedang menguat terhadap mata uang USDollar
- Bila grafiknya bergerak turun, hal tersebut menunjukkan mata uang USD sedang
dalam keadaan menguat dan mata uang basenya (contoh: EUR, GBP) adalah
kebalikannya yaitu melemah, sehingga bila grafik EUR/USD bergerak turun
itu berarti mata uang USDollar sedang menguat terhadap Euro, dan Euro
sedang melemah terhadap mata uang USDollar

Bunga (Interest) atau Rollover / Swap / Premium
Di Forex juga terdapat bunga (overnight interest) bila open posisi anda sampai menginap
lebih dari 1 hari (melewati sekitar jam 4 pagi WIB (GMT+7)). Dan bunga di forex ada
yang positif dan ada pula yang negatif. Bila anda terkena bunga positif maka open posisi
anda akan mendapatkan tambahan cash setiap harinya, tetapi bila anda terkena bunga
negatif maka cash equity anda dapat tergerus (berkurang) oleh bunga yang negatif
tersebut sampai open posisi anda tersebut diclose.

Keterangan :
Bunga positif dan negatif ditentukan dari jenis transaksi anda (Buy atau Sell) dan juga
suku bunga dari mata uang negara yang bersangkutan, sehingga jika terjadi perubahan
suku bunga dari suatu negara maka juga berakibat pada perubahan bunga overnight ini.
Untuk perhitungan bunga overnight ini silahkan anda menghubungi pihak perusahaan
broker anda masing-masing, karena tiap-tiap perusahaan mempunyai aturan bunga yang
berbeda-beda. Tetapi jika anda pengguna platform software MetaTrader, maka anda
dapat melihat bunga-bunganya dengan cara berikut :

10
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Klik kanan di quote harga mata uang pada menu window sebelah kiri
Pilih Symbols
Pilihlah mata uang yang ingin anda lihat bunganya, setelah itu klik “Properti”
Disana anda dapat melihat nilai bunganya jika open posisi order anda sampai
menginap, yaitu bunga untuk posisi Buy (Long) berapa dan juga bunga untuk
posisi Sell (Short) berapa. Dan biasanya nilai bunga adalah dalam bentuk point.
Contoh :
Swap Type = in points
Swap Long = 0.63 (bunga positif untuk posisi Buy per harinya)
Swap Short = -1.31 (bunga negatif untuk posisi Sell per harinya)
CATATAN: Bunga harus dikurskan ke USDollar terlebih dahulu

Berdasar dari contoh diatas, jika open posisi Buy anda menginap maka anda setiap
harinya akan mendapatkan tambahan extra +0.63 point di cash equity anda, sedangkan
jika open posisi Sell yang menginap akan mengurangi cash equity anda sebanyak -1.31
point per harinya.
Perlu diperhatikan, bahwa hari sabtu, minggu dan hari libur bunga tetap dihitung, oleh
karena itu harus anda perhatikan perhitungannya. Dan bunga dihitung dari quantity
contract size anda dan bukan dari modal anda.
(1 lot = quantity contract size $100,000 ; 0.1 lot = quantity contract size $10,000)
(untuk perhitungan point silahkan lihat cara perhitungan nilai per pip di bab atas).
TIPS:
Fasilitas Bunga Overnight ini dapat anda jadikan pula sebagai alternatif anda di dalam
trading Forex, sehingga selain memperjual-belikan mata uang, anda juga dapat meraup
keuntungan dari penggunaan bunga-bunga yang positif tersebut dengan suatu trik tertentu.

Hedging / Locking
Yaitu membuka suatu open order Buy dan Sell di mata uang yang sama (jumlah lot yang
sama pula) dan tanpa diclose salah satu posisinya, teknik ini digunakan untuk mengunci
posisi anda yang dimana biasanya digunakan untuk mengunci posisi yang sedang floating
loss.
Contoh :
Anda open order Buy EUR/USD di posisi 1.3000 dan kemudian anda menderita loss
hingga 50 point (turun ke 1.2950) kemudian di posisi 1.2950 tersebut anda kunci
(hedging) dengan cara open order Sell baru di 1.2950 pada EUR/USD lagi. Sehingga
dengan cara ini maka loss anda akan tetap floating -50 point terus, sampai nanti salah satu
atau kedua posisi hedging tersebut anda close. Jadi meskipun harganya turun terus ke
arah 1.2500 pun posisi loss anda tetap -50 point.
Disamping itu hedging dapat pula digunakan untuk variasi teknik trading anda.

11
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ISTILAH-ISTILAH UMUM DI FOREX
Hectic / Fast Market :
Yaitu pergerakan market yang sangat signifikan dan dapat menyebabkan harga bergerak
sangat cepat dan terjadi lompatan harga. Hal ini biasanya disebabkan oleh berita penting
ataupun hal-hal lain yang dapat menyebabkan pergerakan yang sangat tinggi di market.
Dan bila anda order di saat hectic kemungkinan besar dapat terjadi slippage ataupun
delay dan requote, karena harus menyesuaikan dengan harga yang bergerak cepat tersebut.
Slippage
Yaitu suatu keadaan yang dimana order kita meleset sejauh beberapa point dari titik yang
kita order
Titik Resistance :
Titik harga dimana harga akan sulit menembus batas level atas tertentu, tetapi apabila
titik ini tertembus biasanya harga akan dapat melonjak naik lagi hingga menjumpai titik
resistance berikutnya.
Titik Support :
Titik harga dimana harga akan sulit menembus batas level bawah tertentu, tetapi apabila
titik ini tertembus biasanya harga akan dapat mengalami penurunan lagi hingga
menjumpai titik support berikutnya.
Expert Advisor :
Yaitu suatu fasilitas yang disediakan oleh Platform MetaTrader untuk dapat melakukan
suatu automatic trading dengan menggunakan bahasa pemrograman (script) atau robot.
Berita-Berita Forex :
http://www.bloomberg.com

Forex Encyclopedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Forex

TIPS-TIPS BERTRADING:
-

-

Jangan Serakah , Jangan gegabah, Fokus, dan Selalu Kontrol resiko anda
Jangan menggunakan lot size yang terlalu besar melebihi kekuatan modal anda
Gunakanlah Demo Account terlebih dahulu bila anda masih ingin mencoba-coba
(Simulasi), tetapi jika anda sudah yakin dan pasti, maka anda bisa terjun ke Live
Trading (Real Account)
Pergerakan grafik harga mata uang adalah seperti gelombang yang dimana jika
harga mata uang tersebut turun, maka pasti ada titik baliknya yaitu naik, dan
begitu pula dengan sebaliknya. Tetapi jangka waktu serta porsi naik turunnya
suatu mata uang adalah berbeda-beda. Oleh karena itu pelajarilah market terlebih
dahulu sebelum anda melakukan suatu open order.

SALAM SUKSES !
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TEKNIK ANALISA
FOREX - 1

CANDLESTICK CHART
SUPPORT & RESISTANCE
PIVOT POINT
BREAKOUT STRATEGI
POLA REVERSAL
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Candlestick Chart
Candlestick adalah jenis chart yang paling sering digunakan. Dengan candlestick chart kita dapat
dengan mudah membaca kondisi pasar.

Dengan melihat pola dan tipe candlestick kita dapat melihat tanda-tanda awal reversal atau
pembalikan arah.
Di antara sekian banyak pola & tipe candlestick, yang
terpenting adalah :
• Morubozu
• Spinning Tops
• Doji
• Hammer & Hanging Man atau Shooting Star dan
Evening Star
Marubozu adalah bar full body tanpa shadow. Biasanya
merupakan indikasi awal suatu trend akan berkelanjutan.

Spinning tops yaitu bila body lebih pendek daripada shadow
dan berada di tengah-tengah.
Body yang pendek menunjukkan sedikit terjadi pergerakan
harga dari open hingga close, shadow menunjukkan selama
sesi harga aktif bergerak naik dan turun.
Spinning tops setelah bar panjang biasanya berpotensi akan
terjadi perubahan arah trend.

Doji terjadi apabila harga open sama dengan harga close sehingga body hanya membentuk suatu
garis.

Sebuah tanda Doji setelah Bar Putih (bullish bar = naik) berindikasi trend naik akan segera berakhir,
tetapi indikasi ini harus dikonfirmasi dahulu dengan munculnya bar hitam (bearish bar = turun) begitu
pula sebaliknya.
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Hammer dan Hanging Man dapat juga dijadikan indikasi pembalikan arah trend seperti terlihat pada
gambar di bawah, indikasi ini harus dikonfirmasi juga dengan bar yang terjadi setelahnya.
Syarat Hammer dan Hanging Man adalah Shadow harus lebih panjang dibandingkan body.

Indikasi yang ditunjukkan oleh candlestick dapat dijadikan sebagai indikasi awal pergerakan harga
tetapi tidak bisa dijadikan sebagai acuan trend karena hanya mengindikasikan pergerakan untuk
beberapa candle kedepan.

Support & Resistance
Support & Resistance sangat penting terutama untuk menentukan Target Point. Support &
Resistance adalah level-level kritis yang merupakan level psikologis yang digunakan oleh para
pelaku pasar dalam mengambil keputusan apakah harga akan berlanjut atau berbalik arah.
Support (batas bawah) dibentuk dengan menghubungkan dua atau lebih harga terendah.
Resistance (batas atas) dibentuk dengan menghubungkan dua atau lebih harga tertinggi.
Prinsip dasar Support & Resistance : Secara umum support & resistance dibentuk oleh harga
tertinggi & harga terendah, biasanya bila harga berhasil menembus garis support & resistance atau
dengan kata lain berhasil melampaui harga tertinggi atau terendah sebelumnya maka pergerakan
harga akan berkelanjutan. Sedangkan Bila harga tidak dapat menembus garis support atau
resistance maka harga akan berbalik arah. Prinsip inilah yang akan mendasari teori-teori lain
mengenai support & resistance.
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Trend Lines
Uptrend dibuat dengan menghubungkan dua buah titik support line (batas bawah).
Downtrend dibuat dengan menghubungkan dua buah titik resistance line (batas atas).
Bila harga menembus trendline mengindikasikan harga akan berkelanjutan.

Channel Lines
Channel Lines dibuat dengan menarik garis sejajar dengan sudut yang sama dengan uptrend atau
downtrend. Ketika harga menyentuh garis atas dapat digunakan sebagai tanda jual dan ketika
menyentuh garis bawah dapat digunakan sebagai tanda beli.

Pivot Point
Pivot Point adalah cara lain yang sering digunakan untuk menentukan level Support & Resistance
dalam range 1 hari perdagangan. Kelebihan pivot point dibanding metoda Support & Resistance yang
lain yaitu setiap trader diseluruh dunia mengunakan rumus yang sama untuk menghitung pivot
sehingga pivot merupakan level psikologi pasar yang paling sering digunakan oleh para trader untuk
membuat keputusan.
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Prinsip dasar Pivot yaitu :
• Biasanya bila harga dibuka di atas pivot maka secara psikologis harga akan naik (meskipun
tidak selalu) begitu juga sebaliknya.
• Harga cenderung berusaha untuk menembus level-level pivot, support & resistance.
• Bila momentum kuat maka harga akan menembus pivot menuju support atau resistance
tetapi bila momentum lemah maka harga akan berbalik arah.
• Bila harga tidak menyentuh pivot biasanya harga cenderung menjauhi pivot.
Pada kenyataannya harga tidak selalu mengikuti prinsip Pivot Point. Seperti terlihat pada gambar di
bawah ini.

Pada lingkaran kuning dan pink terlihat indikasi bahwa secara teori harga seharusnya bergerak ke R1
tapi pada kenyataannya harga tidak pernah menyentuh R1. Karenanya penggunaan sistem pivot
perlu dibantu dengan indikator lain.
Strategi Pivot Point
Umumnya Pivot lebih sering dijadikan acuan untuk level exit (Target Point) dibandingkan sebagai
acuan entry.

•
•
•
•

Gunakanlah Breakout Strategi (akan dijelaskan di bawah) untuk entry.
Tentukan target point pada level-level pivot.
Jika harga menyentuh level target maka ada dua kemungkinan, harga akan menembus level
menuju level selanjutnya atau berbalik arah. Pilihan Anda yaitu exit atau pindahkan Stop
Loss.
Sebaiknya gunakan indikator tambahan sebagai pendukung untuk melihat kekuatan harga
menembus pivot, support atau resistance

.
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Breakout Strategy
SYMETRICAL TRIANGLES (SEGITIGA SIMETRIS)
Pola Segitiga Simetris terjadi apabila pergerakan harga semakin mengecil memusat di tengah
dimana minat beli berkurang dan minat jual pun berkurang. Hal ini disebut konsolidasi harga.

Pada pola harga di atas dapat ditarik garis membentuk segitiga yang semakin memusat. Kita tidak
tahu kemana harga akan bergerak tetapi biasanya ketika harga berhasil menembus garis segitiga
simetris maka trend baru akan dimulai.
Strategi : Gunakan puncak tertinggi pada pertengahan segitiga sebagai entry order BUY dan
SL pada pertengahan segitiga. Sebaliknya gunakan lembah terendah pada pertengahan
segitiga sebagai entry order SELL dan SL pada pertengahan segitiga.
ASCENDING TRIANGLES (SEGITIGA NAIK)
Pola Segitiga Naik terjadi apabila harga tertinggi tidak dapat menembus level resistance sedangkan
harga terendah semakin meninggi sehingga pergerakan harga memusat ke level resistance.

Prinsipnya hampir sama dengan Segitiga Simetris yaitu apabila harga berhasil menembus garis
Segitiga Naik maka trend baru dimulai. Biasanya pola seperti ini akan diikuti oleh Uptrend tapi tidak
selalu.
Strategi : Hitung jarak antara puncak tertinggi dgn lembah terendah pada pertengahan
segitiga kemudian bagi 2. Kemudian tambahkan pada level resistance hasilnya adalah level
entry order BUY. Gunakan pertengahan jarak antara puncak tertinggi & lembah terendah tadi
sebagai SL. Untuk entry order SELL gunakan level lembah terendah dengan SL yang sama.
DESCENDING TRIANGLES (SEGITIGA TURUN)
Pola Segitiga Turun adalah kebalikan Pola Segitiga Naik. Prinsip dasarnya pun sama.
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CONSOLIDATION CHANNEL
Consolidation Channel terjadi bila harga bergerak sideway.

Strategi 1 : Untuk channel dengan range <20 pips, tambahkan 30% dari range channel pada
level resistance sebagai entry order BUY, kurangi level resistance 30% dari range channel
sebagai SL. Begitu pula sebaliknya untuk entry order SELL.
Strategi 2 : Untuk channel dengan range >20 pips, kita dapat manfaatkan fluktuasi harga
dalam range. Bagi range dalam tiga area 30%, 40%, 30%.

Jika harga mencapai area 30% atas perhatikan tanda-tanda reversal, jika terjadi reversal
order SELL pada area 30% atas dengan target pada area 30% bawah. Begitu pula
sebaliknya. Gunakan SL maksimal 20 pips. Perhatikan selalu indikator Anda untuk
mengantisipasi terjadinya perubahan arah trend.
FLAG (POLA BENDERA)
Flag adalah variasi lain dari consolidation channel.
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Pola Reversal (Pembalikan Arah)
DOUBLE TOP (PUNCAK KEMBAR)
Pola Double Top terjadi setelah Uptrend yang cukup kuat tidak dapat menembus level harga
kemudian berbalik lalu kembali naik tetapi tetap tidak dapat menembus level tertinggi harga
sebelumnya, kemudian turun kembali saat itulah dimulai trend baru yaitu Downtrend.

DOUBLE BOTTOM (LEMBAH KEMBAR)
Pola Double Bottom pada prinsipnya adalah sama dengan Double Top hanya saja kebalikannya.

HEAD AND SHOULDER (CROWN PATERN)
Pola Head and Shoulder terjadi setelah Uptrend yang cukup kuat membentuk puncak kecil kemudian
diikuti puncak besar dan diakhiri puncak kecil kembali, lalu terbentuk trend baru yaitu Downtrend.
Kelebihan pola ini adalah kita dapat menentukan target dengan jarak puncak besar yang terbentuk.
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REVERSE HEAD AND SHOULDER (CROWN PATERN)
Seperti namanya pola ini adalah kebalikan dari pola Head and Shoulder.

Ketekunan & Kesabaran Adalah Kunci Kesuksesan Anda

Dirangkum dan diterjemahkan dari http://www.babypips.com/
dan sumber lain
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TEKNIK ANALISA FOREX – 2

~TEORI 123 ~
~ TEORI ELLIOT WAVE ~
~ FIBONACCI RATIO ~

Teori 123 (Law of charts)
Umumnya pergerakan harga akan membentuk suatu pola zigzag atau biasa disebut teori 123.
Dimana jarak 1-2 lebih panjang dari 2-3 dan harga akan meneruskan sesuai trend pada 1-2. Pola ini
dapat terjadi pada chart dengan dengan skala time frame berapa saja.

Strategi Teori 123
Bila terjadi pola 123 dimana C adalah harga saat ini maka tempatkan entry point pada titik B dan
Stop Loss pada titik C atau A. Tempatkan target point kurang lebih setengah dari AB. Bila TP1
tercapai pindahkan SL ke C dan begitu selanjutnya.

Eliot Wave Theory (Pola 5-3)
Mr. Elliot menemukan bahwa pergerakan harga memiliki pola gelombang 5-3 yang selalu berulangulang, dimana pola gelombang 5 disebut impulse wave dan pola gelombang 3 disebut corrective
wave. Teori Elliot ini di dasarkan pada psikologi pasar, seperti dijelaskan di bawah ini :
Elliot Wave Theory menjelaskan sbb:
Wave 1
Harga stock bergerak naik, disebabkan beberapa orang berpikiran
saatnya untuk BUY.
Wave 2
Harga stock turun, disebabkan beberapa orang merasa harga sudah
cukup tinggi dan waktunya untuk take profit.
Wave 3
Harga kembali naik, disebabkan orang ingin mengulangi profit saat wave 1 dan merasa stock
tersebut dapat menghasilkan profit. Biasanya harga bergerak lebih tinggi daripada wave 1.
Wave 4
Harga kembali turun, disebabkan harga sudah cukup tinggi dan saatnya untuk take profit.
Wave 5
Harga kembali naik, disebabkan orang-orang memburu stock tanpa alasan, setelah melebihi harga
wajar maka trend berubah menjadi pola ABC.
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Pola 5-3 dapat pula terbentuk dari beberapa pola 5-3 yang lebih kecil

Kalau kita amati lebih jauh sebenarnya teori ini adalah pengembangan dari teori 123 dimana Elliot
menemukan bahwa dalam suatu pergerakan harga pola 123 terjadi 2 kali sebelum akhirnya berbalik
arah dan dilanjutkan dengan pola 123 kembali pada arah sebaliknya.

Fibonacci Ratio
Fibonacci Ratio adalah pengembangan dari teori 123 dan Elliot Wave dikombinasikan dengan
perhitungan Fibonacci Ratio yang berfungsi untuk menentukan level Support & Resistance.
Prinsip dasarnya sama dengan teori 123 yaitu dimana gelombang panjang (1-2) disebut swing akan
diikuti dengan gelombang pendek (2-3) disebut retracement. Dengan perhitungan Fibonacci kita
dapat mengetahui level support dan resistance dari pergerakan retracement.
Untuk menenentukan Fibonacci harus diidentifikasikan dulu Swing High dan Swing Low pada chart.
1. Fibonacci Retracement Level
Biasanya pergerakan retracement akan mencapai level 23,6%; 38,2%; 50%; 61,8%
kemudian kembali lagi ke level 0% hingga berlanjut ke extension level. Jika harga tidak
sanggup menembus level 0% maka harga akan bergerak ke level 100%. Begitu pula
sebaliknya.

2. Fibonacci Extension Level
Yaitu level support & resistance yang diharapkan akan dicapai setelah pergerakan harga
berhasil melewati level 0%
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Berikut ini gambar contoh penerapan Teori 123, Elliot Wave & Fibonacci dalam chart.
• 1,2,3 menggambarkan Teori 123
• A,B,C,D,E & a,b,c menggambarkan Teori Elliot Wave
• Garis kuning adalah level Fibonacci & garis biru adalah level expantion Fibonacci

PENERAPAN TEORI 123, ELLIOT WAVE & FIBONACCI
Ketiga teori di atas dapat diterapkan secara bersamaan dalam Time Frame berapa saja. Prinsip
dasar sebenarnya yaitu prinsip breakout strategi juga dimana secara psikologis harga akan
bergerak berkelanjutan jika berhasil menembus level high atau low sebelumnya.
Strategi 1 :
1. Tentukan dahulu swing harga yang sudah terjadi dengan sempurna (level High & Low) dan
pastikan harga sekarang ada di antara level High & Low.
2. Pasang order stop BUY pada level High + 2xspread, dan pasang order stop SELL pada level
Low – 2xspread.
3. Pasang Stop Loss untuk kedua order tersebut di level 50% Fibonacci atau pada posisi
high/low.
4. Jika anda ingin menggunakan Target Poin gunakan level Fibonacci Expantion sebagai target
poin. (Jika Anda tidak ingin menggunakan Target Poin bisa lanjutkan ke Strategi 2).
5. Pindahkan Entry Anda yang belum tersentuh ke level swing baru yang sudah terbentuk
sempurna. Hal ini berguna apabila Trend berubah dan harga berbalik arah sebelum
mencapai target poin.
Strategi 2 : Trailing Stop
Jika harga sudah menembus Entry poin dan berhasil mencapai target yang diharapkan gunakan
Trailing Stop untuk meminimalkan resiko dan mengamankan profit yang sudah Anda dapatkan.
Gunakanlah selalu Stop Loss (SL). Dan pindahkan SL jika target sudah tercapai.
Contoh :
C = harga saat ini
B = entry order Buy
A = entry order Sell
D = Prediksi Target Poin
Saat swing C-D terbentuk pindahkan SL ke B
Sehingga posisi Anda aman, resiko = 0
Saat swing E-F terbentuk pindahkan SL ke E
Diposisi ini profit Anda aman.
Saat swing G-H terbentuk pindahkan SL ke G
Begitu seterusnya.
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Strategi 3 : Compounding Profit
Tambahkan entry point saat harga sudah mencapai target.
Contoh :
C = harga saat ini
B = entry order Buy
A = entry order Sell
D = Prediksi Target Poin
Saat swing C-D terbentuk pindahkan SL ke B
Sehingga posisi Anda aman, resiko = 0
Saat swing E-F terbentuk pindahkan SL ke E
Diposisi ini profit Anda aman.
Saat harga di G stop order Buy di F dengan SL di G
Saat swing G-H terbentuk pindahkan SL1 ke G
Begitu seterusnya tambahkan order Buy setiap posisi Anda
aman maka profit Anda akan berlipat-lipat.

KELEMAHAN TEORI 123, ELLIOT WAVE & FIBONACCI
Tidak ada satupun teori yang 100% sempurna begitu pula dengan ketiga teori di atas. Meskipun teori
di atas dapat memperkirakan formasi yang akan terjadi tetapi tidak dapat menentukan kemanakah
arah zigzag selanjutnya? Arah zigzag dapat terjadi baik ke atas maupun ke bawah.

Kalau kita lihat chart di atas seharusnya harga bergerak naik sesuai prinsip Elliot Wave tapi
kenyataannya zigzag malah terbentuk ke bawah.
Kelemahan lain teori ini adalah apabila terjadi gerak sideway (consolidasi). Biasanya gerak sideway
terjadi setelah adanya swing yang cukup panjang. Untuk mengetahui market sideway gunakan
indikator tambahan untuk melihat kekuatan momentumnya.
Contoh : (indikator MACD, Oscilator MA & Slow Stochastic)
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Setelah terjadi swing yang cukup panjang A-B, disusul kemudian retracement B-C lalu swing C-D.
Pada C-D tidak bergerak jauh dari level B karena momentum lemah (MACD trend Up, Osma Up,
Stochastic oversold). Kemudian terjadi swing D-E. Disusul kemudian swing E-F dimana F menyentuh
level D. Menurut teori seharusnya harga akan terus bergerak turun, tetapi harga malah berbalik
karena momentum tidak kuat (MACD trend Up, Osma Up, Stochastic oversold). Hingga terbentuklah
swing F-G, sekali lagi terjadi harga menyentuh level E yang menurut teori harga seharusnya terus
bergerak naik malah berbalik (MACD masih trend Up, Osma mulai menurun, stochastic overbought).
Bila terjadi market sideway sebaiknya gunakan indikator untuk mengambil keputusan.
Salah satu contoh Fibonacci yang gagal :

A = stop order BUY
B = stop order SELL
C = harga saat ini
SL di 50%

Pada contoh di atas harga menyentuh stop order Sell di D tetapi harga malah berbalik ke E.
Pindahkan stop order Buy di C dengan SL buy pada level 50% swing Fibo yang baru.

Harga kemudian bergerak kembali menuju F, pindahkan stop order Buy ke titik E dengan SL
buy pada 50% swing yang baru.

Saat harga menyentuh level E maka order Sell yang sudah aktif akan close terkena SL,
selanjutnya yang aktif adalah order Buy hingga mencapai titik G. Dalam trading ini Anda loss
kurang lebih 50% dan win kurang lebih 50% sehingga resiko Anda menjadi 0.
Untuk mengatasi kelemahan teori ini tetap harus didukung dengan indikator lainnya, support &
resistance. Dan jangan lupa tambahkan spread dalam entry order Anda.

Ketekunan & Kesabaran Adalah Kunci Kesuksesan Anda

Dirangkum dan diterjemahkan dari http://www.babypips.com/
dan sumber lain
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TEKNIK ANALISA FOREX - 3

MOVING AVERAGES
BOLLINGER BANDS
PARABOLIC SAR
MACD
STOCHASTIC
RELATIVE STRENGHT INDEX (RSI)
OSCILATOR & MOMENTUM
TIME FRAME

Moving Averages (MA)
Moving Averages (MA) adalah pergerakan rata-rata harga penutupan dalam suatu periode tertentu.
Dengan MA kita dapat melihat trend harga yang terjadi. Bila MA bergerak ke atas berarti trend
sedang naik dan begitu pula sebaliknya. Bila harga menembus MA berarti trend sedang berubah.

Semakin pendek periode waktu yang digunakan semakin cepat MA memberikan indikasi perubahan
trend tetapi semakin sering terjadi salah prediksi (false signal).
Semakin panjang periode waktu yang digunakan semakin lambat MA memberikan indikasi
perubahan trend tetapi dapat mengurangi kesalahan prediksi. Karenanya sering digunakan lebih dari
satu periode MA. Panjang pendek periode yang digunakan tergantung pada tujuan investasi jangka
panjang atau pendek.
Moving Averages ada beberapa macam, salah satunya yaitu Simple Moving Averages (SMA) &
Exponential Moving Averages(EMA). Prinsip dasar keduanya sama hanya beda perhitungan saja.

SMA : lebih halus mengurangi fake signal,
deteksi lebih lambat sesuai kejadian
sebelumnya.
EMA : deteksi cepat sesuai dengan kejadian
saat ini, sering terjadi false signal.

Cara terbaik menggunakan Moving Averages adalah dengan menggunakan lebih dari satu periode
MA dalam chart sehingga dapat melihat pergerakan jangka pendek dan jangka panjang. Gunakan
MA 5, MA 20, MA 60. Bila dua periode MA saling bersilangan merupakan signal perubahan trend
sebagai indikasi buy atau sell.
Untuk investasi jangka panjang MA sangat sering digunakan sebagai penentu trend.
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Bollinger Bands
Bollinger Bands digunakan untuk mengukur tingkat Volatility (kestabilan pergerakan harga). Ketika
harga cenderung diam bands akan merapat dan ketika harga aktif bands akan melebar.

Bollinger Bands juga berfungsi sebagai Support & Resistance dimana harga cenderung bergerak
bolak-balik antara batas atas dan batas bawah (Bollinger Bounce).
Bolinger Bands sangat membantu bila pergerakan harga sideway (konsolidasi). Dan dapat
memberikan signal Breakout.

Bollinger Squeezze dapat digunakan sebagai
tanda dimulainya suatu trend baru, yaitu bila
bands semakin merapat biasanya menandakan
akan terjadi pergerakan yang signifikan. Bila
harga menembus batas bands makan harga
akan bergerak berkelanjutan.

Pada beberapa indikator sering dilengkapi dengan poros tengah Bollinger Bands yang dapat juga
digunakan sebagai indikasi trend.

PARABOLIC SAR
Parabolic SAR memberikan indikasi kapan suatu trend dimulai dan kapan trend berakhir. Sehingga
dapat digunakan untuk menentukan dalam mengambil posisi maupun keluar posisi.

Parabolic SAR sangat mudah digunakan. Jika titik-titik
berada di bawah adalah tanda posisi BUY sedangkan jika
titik-titik berada di atas sebagai tanda SELL.
Kelemahan Parabolic SAR adalah jika pergerakan harga
mendatar dan sering memberikan false signal.
Sebaiknya digunakan untuk pasar yang memiliki
karakteristik perubahan harga dalam periode yang agak
panjang.
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MACD
MACD singkatan dari Moving Averages Convergence Divergence. Digunakan untuk
mengidentifikasikan Moving Averages yang berindikasi dimulainya trend baru.
Dengan MACD kita dapat melihat 3 buah indikator. Pertama adalah garis MA periode pendek (fast),
kedua adalah garis MA periode panjang (slow) dan ketiga adalah susunan histogram atau garis yang
menggambarkan ukuran jarak antara kedua MA tersebut.

MACD Crossover
Karena kedua Moving Average (MA) memiliki kecepatan
yang berbeda, MA fast akan lebih cepat bereaksi mengikuti
perubahan harga dibandingkan MA slow. Ketika trend baru
terbentuk MA fast akan menyilang (cross) MA slow. Saat
terjadi crossover tersebut menandakan bahwa trend baru
mulai terjadi.
Signal kedua yaitu apabila MA pada MACD telah
menembus garis centerline MACD.
Kelemahan dari MACD adalah lambat dalam memberikan
signal. Karena bagaimanapun MACD terbentuk dari ratarata harga yang terjadi sebelumnya.
Kelebihannya yaitu MACD jarang memberikan false signal
karena lebih halus geraknya. MACD tidak menunjukan
signal kondisi oversold atau overbought.

Prinsip dasar MACD yang harus diperhatikan adalah :
1. MACD akan bergerak membentuk puncak tertinggi hingga mencapai lembah terendah.
Begitu pula sebaliknya.

2. Ada 3 kemungkinan pergerakan harga terhadap MACD :
• Harga akan bergerak sesuai MACD
• Harga bergerak berlawanan MACD tetapi kemudian akan mengikuti sesuai MACD
disebut Divergent Covergent
• Harga akan bergerak sideway hingga akhir trend MACD
Dengan prinsip ini kita akan mendapatkan profit yang maksimal dengan kemungkinan loss
kecil.

Sebagai indikator pendukung MACD dapat digunakan Stochastic Slow 8,3,3 untuk menentukan
puncak & lembah MACD atau area oversold-overbought.
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Stochastic
Stochastic adalah indikator lain yang dapat membaca kapan suatu trend akan berakhir. Stochastic
menentukan kondisi pasar Overbought (jenuh beli) atau Oversold (jenuh jual).

Stochastic memiliki skala 0 – 100, jika garis stochastic mencapai skala 70 menandakan Overbought
dan harga akan turun setelah garis meninggalkan skala 70. Sedangkan jika garis stochastic
mencapai skala 30 menandakan Oversold dan harga akan naik kembali setelah garis meninggalkan
skala 30. Signal Entry & Exit pada Stochastic yaitu pada saat stoch meninggalkan area overbought
atau oversold.
Stochastic memiliki dua garis %K & %D biasa disebut trigger line, jika kedua garis saling bersilangan
dapat dijadikan sebagai signal entry atau exit. Sayangnya signal trigger menjadi kurang akurat
karena sering memberikan false signal.

Relative Strenght Index (RSI)
RSI hampir sama dengan stochastic yaitu menunjukan kondisi Overbought dan Oversold.
Skala RSI adalah 0 – 100, dengan skala 80 sebagai batasan Overbought dan 20 sebagai batasan
Oversold. Cara membaca RSI sama dengan Stochastic.

Kelebihan RSI adalah dapat digunakan sebagai konfirmasi terhadap perubahan tren yang terjadi.
Sehingga sering digunakan untuk menghindari signal palsu. Bila garis RSI menembus level 50 maka
trend benar-benar sudah terbentuk, perhatikan gambar di atas.
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OSCILLATOR & MOMENTUM
Oscillator / Leading Indicator.
Kelebihan Leading Indicator yaitu memberikan indikasi sebelum trend berubah.
Kelemahannya sering memberikan signal palsu.
Indicator yang termasuk kategori oscillator yaitu Stochastic, Parabolic SAR & RSI
Momentum / Lagging Indicator.
Kelebihan Lagging Indicator yaitu memberikan signal setelah trend benar-benar terbentuk.
Kelemahannya indikasi yang ditunjukkan lebih lambat.
Indicator yang termasuk kategori ini yaitu MACD dan MA
Kedua indikator ini dapat saling mendukung bila digunakan bersamaan tetapi terkadang juga justru
akan saling bertentangan (konflik).
Oscillator / Leading Indicator

Pada contoh di atas RSI, Stochastic & Parabolic SAR memberi signal BUY, kemudian RSI &
Stochastic mengindikasikan kondisi Overbougt cukup lama sementara Parabolic SAR masih
mengindikasikan Uptrend. Kemudian RSI, Stochastic & Parabolic SAR mengindikasikan signal SELL.

Pada contoh gambar di atas (2 kasus pertama) RSI, Stochastic memberi signal BUY sementara
Parabolic SAR hanya memberi signal BUY beberapa bar setelahnya tetapi harga malahan meluncur
turun dan Parabolic SAR kembali menunjukkan SELL.
Pada 2 kasus berikutnya Stochastic memberi signal BUY sedangkan RSI tidak memberi signal dan
Parabolic SAR tetap memberi signal SELL. Karena itu jika ketiga indikator tersebut tidak memberikan
jawaban yang sama lebih baik untuk tidak mengambil posisi.
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Momentum / Lagging Indicator

Pada contoh di atas MACD Crossover memberi signal BUY dan EMA Crossover memberi signal
BUY, kemudian disusul EMA memberi konfirmasi BUYdan harga melejit naik.
Pada kasus berikutnya MACD Crossover memberi signal SELL kemudian dikonfirmasi dengan signal
SELL dari EMA Crossover, sayangnya harga tidak turun. Setelah harga naik MACD memberi signal
BUY kembali diikuti oleh EMA. Kasus berikutnya MACD memberi signal SELL dan EMA memberi
signal SELL dan harga turun.
Setiap indikator memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing sehingga biasanya
digunakan kombinasi 2-3 indikator yang berbeda. Jangan ambil posisi kecuali 2-3 indikator
yang digunakan mengindikasikan hal yang sama. Tetapi jangan menggunakan indikator terlalu
banyak karena akan membingungkan.

TIME FRAME (SKALA WAKTU)
Skala waktu yang digunakan akan sangat mempengaruhi keputusan yang harus Anda ambil.
Penggunaan skala waktu tergantung kepada jenis trading Anda apakah Long Term atau Short Term.
1. Long Term (jangka panjang).
Periode yang digunakan adalah harian, mingguan, bulanan bahkan tahunan.
Keuntungan :
- Tidak perlu setiap hari memantau perkembangan harga.
- Sedikit transaksi sehingga mengurangi komisi atau spread (perbedaan harga jual/beli)
yang harus dibayar.
- Analisa tidak tergesa-gesa sehingga bisa lebih akurat.
Kerugian :
- Pergerakan harga besar sehingga butuh ketahanan dana yang besar.
- Kemungkinan terjadi kerugian dalam waktu lama.
2. Short Term (jangka pendek)
Periode yang digunakan adalah 1 jam. Dan hold posisi maksimal 1 minggu.
Keuntungan :
- Lebih banyak peluang trading
- Kerugian dalam jangka waktu yang lama berkurang
- Cukup waktu untuk melakukan analisa.
- Dana yang digunakan sedang tidak besar dan tidak kecil.
Kerugian :
- Komisi atau spread yang harus ditanggung cukup besar
- Terkena biaya overnight.
3. Intraday (Harian)
Peiode yang digunakan biasanya 1, 5, 15 menit. Hold posisi hanya dalam 1 hari saja.
Keuntungan :
- Banyak kesempatan untuk trading
- Tidak terkena biaya overnight
- Kerugian cukup singkat.
- Dana yang digunakan tidak perlu besar.
Kerugian :
- Harus terus memantau pergerakan harga harian
- Mental harus kuat
- Biaya transaksi besar
- Profit dibatasi dalam 1 hari.
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Gunakan 2 atau 3 Skala Waktu bersamaan untuk memutuskan posisi apa yang harus Anda ambil.
Gunakan Skala Waktu dengan periode lebih panjang untuk mengetahui tend harga sebenarnya.
Contoh :
60 minutes chart
Indikator pada chart di bawah menunjukkan Bullish (Uptrend)

Yang terjadi adalah :

Daily chart
Pada kasus yang sama, daily chart ternyata menunjukkan trend masih Bearish (Downtrend)

Dan yang terjadi kemudian trend Bearish masih berlanjut.

Ketekunan & Kesabaran Adalah Kunci Kesuksesan Anda

Dirangkum dan diterjemahkan dari http://www.babypips.com/
dan sumber lain
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TEKNIK ANALISA FOREX - 3

MOVING AVERAGES
BOLLINGER BANDS
PARABOLIC SAR
MACD
STOCHASTIC
RELATIVE STRENGHT INDEX (RSI)
OSCILATOR & MOMENTUM
TIME FRAME

Moving Averages (MA)
Moving Averages (MA) adalah pergerakan rata-rata harga penutupan dalam suatu periode tertentu.
Dengan MA kita dapat melihat trend harga yang terjadi. Bila MA bergerak ke atas berarti trend
sedang naik dan begitu pula sebaliknya. Bila harga menembus MA berarti trend sedang berubah.

Semakin pendek periode waktu yang digunakan semakin cepat MA memberikan indikasi perubahan
trend tetapi semakin sering terjadi salah prediksi (false signal).
Semakin panjang periode waktu yang digunakan semakin lambat MA memberikan indikasi
perubahan trend tetapi dapat mengurangi kesalahan prediksi. Karenanya sering digunakan lebih dari
satu periode MA. Panjang pendek periode yang digunakan tergantung pada tujuan investasi jangka
panjang atau pendek.
Moving Averages ada beberapa macam, salah satunya yaitu Simple Moving Averages (SMA) &
Exponential Moving Averages(EMA). Prinsip dasar keduanya sama hanya beda perhitungan saja.

SMA : lebih halus mengurangi fake signal,
deteksi lebih lambat sesuai kejadian
sebelumnya.
EMA : deteksi cepat sesuai dengan kejadian
saat ini, sering terjadi false signal.

Cara terbaik menggunakan Moving Averages adalah dengan menggunakan lebih dari satu periode
MA dalam chart sehingga dapat melihat pergerakan jangka pendek dan jangka panjang. Gunakan
MA 5, MA 20, MA 60. Bila dua periode MA saling bersilangan merupakan signal perubahan trend
sebagai indikasi buy atau sell.
Untuk investasi jangka panjang MA sangat sering digunakan sebagai penentu trend.
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Bollinger Bands
Bollinger Bands digunakan untuk mengukur tingkat Volatility (kestabilan pergerakan harga). Ketika
harga cenderung diam bands akan merapat dan ketika harga aktif bands akan melebar.

Bollinger Bands juga berfungsi sebagai Support & Resistance dimana harga cenderung bergerak
bolak-balik antara batas atas dan batas bawah (Bollinger Bounce).
Bolinger Bands sangat membantu bila pergerakan harga sideway (konsolidasi). Dan dapat
memberikan signal Breakout.

Bollinger Squeezze dapat digunakan sebagai
tanda dimulainya suatu trend baru, yaitu bila
bands semakin merapat biasanya menandakan
akan terjadi pergerakan yang signifikan. Bila
harga menembus batas bands makan harga
akan bergerak berkelanjutan.

Pada beberapa indikator sering dilengkapi dengan poros tengah Bollinger Bands yang dapat juga
digunakan sebagai indikasi trend.

PARABOLIC SAR
Parabolic SAR memberikan indikasi kapan suatu trend dimulai dan kapan trend berakhir. Sehingga
dapat digunakan untuk menentukan dalam mengambil posisi maupun keluar posisi.

Parabolic SAR sangat mudah digunakan. Jika titik-titik
berada di bawah adalah tanda posisi BUY sedangkan jika
titik-titik berada di atas sebagai tanda SELL.
Kelemahan Parabolic SAR adalah jika pergerakan harga
mendatar dan sering memberikan false signal.
Sebaiknya digunakan untuk pasar yang memiliki
karakteristik perubahan harga dalam periode yang agak
panjang.
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MACD
MACD singkatan dari Moving Averages Convergence Divergence. Digunakan untuk
mengidentifikasikan Moving Averages yang berindikasi dimulainya trend baru.
Dengan MACD kita dapat melihat 3 buah indikator. Pertama adalah garis MA periode pendek (fast),
kedua adalah garis MA periode panjang (slow) dan ketiga adalah susunan histogram atau garis yang
menggambarkan ukuran jarak antara kedua MA tersebut.

MACD Crossover
Karena kedua Moving Average (MA) memiliki kecepatan
yang berbeda, MA fast akan lebih cepat bereaksi mengikuti
perubahan harga dibandingkan MA slow. Ketika trend baru
terbentuk MA fast akan menyilang (cross) MA slow. Saat
terjadi crossover tersebut menandakan bahwa trend baru
mulai terjadi.
Signal kedua yaitu apabila MA pada MACD telah
menembus garis centerline MACD.
Kelemahan dari MACD adalah lambat dalam memberikan
signal. Karena bagaimanapun MACD terbentuk dari ratarata harga yang terjadi sebelumnya.
Kelebihannya yaitu MACD jarang memberikan false signal
karena lebih halus geraknya. MACD tidak menunjukan
signal kondisi oversold atau overbought.

Prinsip dasar MACD yang harus diperhatikan adalah :
1. MACD akan bergerak membentuk puncak tertinggi hingga mencapai lembah terendah.
Begitu pula sebaliknya.

2. Ada 3 kemungkinan pergerakan harga terhadap MACD :
• Harga akan bergerak sesuai MACD
• Harga bergerak berlawanan MACD tetapi kemudian akan mengikuti sesuai MACD
disebut Divergent Covergent
• Harga akan bergerak sideway hingga akhir trend MACD
Dengan prinsip ini kita akan mendapatkan profit yang maksimal dengan kemungkinan loss
kecil.

Sebagai indikator pendukung MACD dapat digunakan Stochastic Slow 8,3,3 untuk menentukan
puncak & lembah MACD atau area oversold-overbought.
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Stochastic
Stochastic adalah indikator lain yang dapat membaca kapan suatu trend akan berakhir. Stochastic
menentukan kondisi pasar Overbought (jenuh beli) atau Oversold (jenuh jual).

Stochastic memiliki skala 0 – 100, jika garis stochastic mencapai skala 70 menandakan Overbought
dan harga akan turun setelah garis meninggalkan skala 70. Sedangkan jika garis stochastic
mencapai skala 30 menandakan Oversold dan harga akan naik kembali setelah garis meninggalkan
skala 30. Signal Entry & Exit pada Stochastic yaitu pada saat stoch meninggalkan area overbought
atau oversold.
Stochastic memiliki dua garis %K & %D biasa disebut trigger line, jika kedua garis saling bersilangan
dapat dijadikan sebagai signal entry atau exit. Sayangnya signal trigger menjadi kurang akurat
karena sering memberikan false signal.

Relative Strenght Index (RSI)
RSI hampir sama dengan stochastic yaitu menunjukan kondisi Overbought dan Oversold.
Skala RSI adalah 0 – 100, dengan skala 80 sebagai batasan Overbought dan 20 sebagai batasan
Oversold. Cara membaca RSI sama dengan Stochastic.

Kelebihan RSI adalah dapat digunakan sebagai konfirmasi terhadap perubahan tren yang terjadi.
Sehingga sering digunakan untuk menghindari signal palsu. Bila garis RSI menembus level 50 maka
trend benar-benar sudah terbentuk, perhatikan gambar di atas.
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OSCILLATOR & MOMENTUM
Oscillator / Leading Indicator.
Kelebihan Leading Indicator yaitu memberikan indikasi sebelum trend berubah.
Kelemahannya sering memberikan signal palsu.
Indicator yang termasuk kategori oscillator yaitu Stochastic, Parabolic SAR & RSI
Momentum / Lagging Indicator.
Kelebihan Lagging Indicator yaitu memberikan signal setelah trend benar-benar terbentuk.
Kelemahannya indikasi yang ditunjukkan lebih lambat.
Indicator yang termasuk kategori ini yaitu MACD dan MA
Kedua indikator ini dapat saling mendukung bila digunakan bersamaan tetapi terkadang juga justru
akan saling bertentangan (konflik).
Oscillator / Leading Indicator

Pada contoh di atas RSI, Stochastic & Parabolic SAR memberi signal BUY, kemudian RSI &
Stochastic mengindikasikan kondisi Overbougt cukup lama sementara Parabolic SAR masih
mengindikasikan Uptrend. Kemudian RSI, Stochastic & Parabolic SAR mengindikasikan signal SELL.

Pada contoh gambar di atas (2 kasus pertama) RSI, Stochastic memberi signal BUY sementara
Parabolic SAR hanya memberi signal BUY beberapa bar setelahnya tetapi harga malahan meluncur
turun dan Parabolic SAR kembali menunjukkan SELL.
Pada 2 kasus berikutnya Stochastic memberi signal BUY sedangkan RSI tidak memberi signal dan
Parabolic SAR tetap memberi signal SELL. Karena itu jika ketiga indikator tersebut tidak memberikan
jawaban yang sama lebih baik untuk tidak mengambil posisi.
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Momentum / Lagging Indicator

Pada contoh di atas MACD Crossover memberi signal BUY dan EMA Crossover memberi signal
BUY, kemudian disusul EMA memberi konfirmasi BUYdan harga melejit naik.
Pada kasus berikutnya MACD Crossover memberi signal SELL kemudian dikonfirmasi dengan signal
SELL dari EMA Crossover, sayangnya harga tidak turun. Setelah harga naik MACD memberi signal
BUY kembali diikuti oleh EMA. Kasus berikutnya MACD memberi signal SELL dan EMA memberi
signal SELL dan harga turun.
Setiap indikator memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing sehingga biasanya
digunakan kombinasi 2-3 indikator yang berbeda. Jangan ambil posisi kecuali 2-3 indikator
yang digunakan mengindikasikan hal yang sama. Tetapi jangan menggunakan indikator terlalu
banyak karena akan membingungkan.

TIME FRAME (SKALA WAKTU)
Skala waktu yang digunakan akan sangat mempengaruhi keputusan yang harus Anda ambil.
Penggunaan skala waktu tergantung kepada jenis trading Anda apakah Long Term atau Short Term.
1. Long Term (jangka panjang).
Periode yang digunakan adalah harian, mingguan, bulanan bahkan tahunan.
Keuntungan :
- Tidak perlu setiap hari memantau perkembangan harga.
- Sedikit transaksi sehingga mengurangi komisi atau spread (perbedaan harga jual/beli)
yang harus dibayar.
- Analisa tidak tergesa-gesa sehingga bisa lebih akurat.
Kerugian :
- Pergerakan harga besar sehingga butuh ketahanan dana yang besar.
- Kemungkinan terjadi kerugian dalam waktu lama.
2. Short Term (jangka pendek)
Periode yang digunakan adalah 1 jam. Dan hold posisi maksimal 1 minggu.
Keuntungan :
- Lebih banyak peluang trading
- Kerugian dalam jangka waktu yang lama berkurang
- Cukup waktu untuk melakukan analisa.
- Dana yang digunakan sedang tidak besar dan tidak kecil.
Kerugian :
- Komisi atau spread yang harus ditanggung cukup besar
- Terkena biaya overnight.
3. Intraday (Harian)
Peiode yang digunakan biasanya 1, 5, 15 menit. Hold posisi hanya dalam 1 hari saja.
Keuntungan :
- Banyak kesempatan untuk trading
- Tidak terkena biaya overnight
- Kerugian cukup singkat.
- Dana yang digunakan tidak perlu besar.
Kerugian :
- Harus terus memantau pergerakan harga harian
- Mental harus kuat
- Biaya transaksi besar
- Profit dibatasi dalam 1 hari.
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Gunakan 2 atau 3 Skala Waktu bersamaan untuk memutuskan posisi apa yang harus Anda ambil.
Gunakan Skala Waktu dengan periode lebih panjang untuk mengetahui tend harga sebenarnya.
Contoh :
60 minutes chart
Indikator pada chart di bawah menunjukkan Bullish (Uptrend)

Yang terjadi adalah :

Daily chart
Pada kasus yang sama, daily chart ternyata menunjukkan trend masih Bearish (Downtrend)

Dan yang terjadi kemudian trend Bearish masih berlanjut.

Ketekunan & Kesabaran Adalah Kunci Kesuksesan Anda

Dirangkum dan diterjemahkan dari http://www.babypips.com/
dan sumber lain
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TEKNIK ANALISA FOREX - 4

TEORI ANALISA FUNDAMENTAL
Analisa Fundamental yaitu suatu metoda meramalkan pergerakan harga ke depan yang didasarkan
pada faktor ekonomi, politik, lingkungan dan faktor-faktor lain yang relevan serta data-data statistik
keuangan. Prinsip dasar dari analisa fundamental yaitu dengan mengamati berita-berita baik kondisi
politik maupun ekonomi atau laporan-laporan ekonomi dari berbagai sumber yang berpotensi untuk
mempengaruhi tingkat Supply dan Demand.
Kelebihan analisa fundamental dibandingkan analisa teknikal yaitu dapat memprediksi pergerakan
harga jauh ke depan.
Sekilas tentang Siklus Ekonomi
Kondisi perekonomian secara umum dapat digambarkan dalam suatu siklus yang berulang.

Pada phase “expansion” aktivitas bisnis berkembang, produksi & permintaan (demand) bertambah,
lapangan pekerjaan meningkat, kesejahteraan membaik, tingkat penjualan bertambah, gedunggedung dibangun. Dalam kondisi ini normalnya para pengusaha maupun masyarakat akan meminjam
uang (kredit) untuk mengembangkan usahanya, yang menyebabkan suku bunga meningkat. Hingga
pada puncaknya permintaan barang akan melebihi kemampuan supply sementara uang yang
beredar di masyarakat terlalu banyak dan hargapun melonjak, keadaan ini disebut “inflasi”.
Kemudian terjadilah phase “resesi”, dimana daya beli menjadi berkurang, permintaan menurun,
aktivitas ekonomi tesendat, lapangan kerja berkurang. Hingga akhirnya supply melebihi permintaan
dan harga-harga menjadi murah, keadaan ini disebut “deflasi”. Dengan rendahnya harga-harga
maka pembangunan pun mulai menggeliat lagi dan kembali ke phase pertama.
Intinya adalah jika terjadi inflasi artinya harga-harga akan tinggi dan nilai tukar mata uang rendah.
Karenanya pemerintahan suatu negara akan berusaha menekan laju inflasi dengan mengontrol
supply uang di masyarakat melalui kebijakan tingkat suku bunga bank centralnya.
Kondisi politik & perekonomian Amerika sangat berpengaruh kepada kondisi perekonomian dunia,
karena itu news dan data ekonomi AS sering dijadikan sebagai acuan oleh para investor terhadap
pergerakan mata uang utama dunia.
Federal Open Market Committee (FOMC)
Adalah lembaga bagian dari Federal Reserve (bank sentral Amerika) yang menetapkan kebijakan
tingkat suku bunga dan kredit. FOMC merupakan lembaga pembuat kebijakan yang paling
penting dalam sistem Federal Reserve. Lembaga yang saat ini diketuai oleh Ben Bernanke ini
biasanya secara periodik mengadakan 8 kali pertemuan dalam setahun untuk memutuskan
apakah perlu atau tidak adanya perubahan dalam kebijakan moneter.
FOMC Minutes
Adalah pengumuman dari Federal Reserve

yang

menjelaskan tentang pertemuan

yang

diadakan lembaga penentu kebijakan moneter Amerika ini sebelumnya.
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ECONOMIC INDICATORS
Leading economic indicators adalah suatu data indikasi awal dari naik & turunnya siklus ekonomi
yang sering digunakan untuk memprediksi kondisi perekonomian ke depan.
News & data perekonomian dapat dilihat di :
• http://www.actionforex.com : News, Economic Indicator, Central Bank Rates dll
• http://today.reuters.com/news/home.aspx : News, Market Review
• http://www.bloomberg.com/news/markets/currencies.html : News, Market Review
• http://www.caf-institute.com/ : Data & berita ekonomi dalam Bahasa Indonesia
• http://www.asiafxonline.com/ : Kalender ekonomi, Market Review Bahasa Indonesia
• http://www.forexfactory.com/ : Kalender ekonomi (bisa di set waktu WIB)
• http://www.dailyfx.com/calendar/briefing/ : Kalender ekonomi khusus US
• http://www.easy-forex.com/en/ : Kalender ekonomi yg biasanya cepat di update

KALENDER EKONOMI
Kalender Ekonomi adalah jadwal penerbitan Laporan Ekonomi dari berbagai aspek yang dikeluarkan
oleh lembaga ekonomi pemerintah suatu negara maupun lembaga independent. Hasil laporan
tersebut sering dijadikan Leading Economic Indicator oleh pelaku pasar untuk mengambil aksi.

Previous / Prior
Consensus / Forecast
Actual
Revised

: Data laporan sebelumnya
: Perkiraan data yang akan diumumkan
: Data laporan yang sudah diumumkan
: Revisi data

Nilai consensus / forecast pada kalender ekonomi didapat dari data-data statistik sebelumnya yang
dihitung secara matematika statistik yang diproyeksi kedepan. Dengan perhitungan forecast skala
besar para analis dapat memprediksi kondisi perekonomian jauh kedepan bahkan untuk satu tahun
kedepan. Untuk melihat forecast indicator ekonomi jangka panjang dapat dilihat di :
http://www.forecasts.org/index.htm
Umumnya Analisa Fundamental digunakan oleh para investor kelas kakap dengan margin yang
kuat untuk mengambil keputusan investasi jangka panjang (long term). Selain itu analisa
fundamental membutuhkan ketelitian dan keahlian dalam menganalisis kondisi perekonomian
secara global.
Ada banyak metoda statistik untuk menghitung forecast. (Berhubung butuh waktu 4 tahun untuk
belajar ilmu statistik + 4 tahun lagi untuk belajar ilmu ekonomi, maka dengan terpaksa saya tidak bisa
jelaskan disini…. Karena saya sendiri juga tidak ngerti…. hehehe )
Oce kita lanjutkan…..
Dengan adanya kalender ekonomi kita tidak perlu lagi menghitung secara matematika statistik yang
cukup rumit. Hanya saja proyeksi yang dihasilkan untuk jangka pendek. Data ekonomi yang
diumumkan dapat digunakan untuk menilai apakah pergerakan harga akan berkelanjutan atau
sebagai titik tolak perubahan arah trend.
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PREDIKSI DATA EKONOMI US TERHADAP NILAI TUKAR UANG
Economic Indikator

USD/XXX

XXX/USD

Business Inventories
Consumer Price Index (CPI)
Initial Jobless Claims
Unemployment Rate

Turun
Turun
Turun
Turun

Naik
Naik
Naik
Naik

Turun
Turun
Turun
Turun

Capacity Utilization
Car/ Auto Sales
Chicago PMI (Purchasing Management Index)
Construction Spending
Consumer Confidence Index (CCI)
Consumer Spending (Expenditure)
Consumer Credit
Discount Rate (FOMC)
Durable Goods Orders
Factory Orders
Gross Domestic Product (GDP)
Gross National Product (GNP)
Housing Start/Building Permits
Industrial Productions
Institiut of Supply Management
Leading Indicator
Money Supply (M1,M2,M3,M4)
Michigan Consumer Sentiment Index
New Home Sales
Non Farm Payrolls (NFP)
Personal Consumption Expenditure (PCE)
Personal Income
Prime Rate of Interest Rate (FOMC)
Product Price Index (PPI)
Philadelphia Fed Index
Retail Sales
Trade Balance

Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik

Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik

Turun
Turun
Turun
Turun
Turun
Turun
Turun
Turun
Turun
Turun
Turun
Turun
Turun
Turun
Turun
Turun
Turun
Turun
Turun
Turun
Turun
Turun
Turun
Turun
Turun
Turun
Turun

Fed Menaikkan Discount Rate >> USD Menguat
Naiknya tingkat suku bunga Bank Central akan mengurangi tingkat kredit dan supply uang berkurang.
Fed Reserves of Matched Sales >> USD Menguat
Fed menjual surat-surat berharga, akan mengurangi uang beredar dan secara umum menaikkan suku bunga.
Fed Repurchase Agreements >> USD Melemah
Fed membeli kembali surat-surat berharga, dan suku bunga turun.
Harga Minyak Dunia Naik >> USD Menguat
Harga Emas Dunia Naik >> USD Melemah

SHORT TERM STRATEGI
Untuk trader short term dapat memanfaatkan moment-moment menjelang dirilisnya news penting.
Biasanya menjelang suatu news penting akan dirilis, market akan berkonsolidasi dan bergerak
sideway menunggu news diumumkan.
Setelah news dirilis harga akan bergerak sangat signifikan dan fluktuatif setelah news penting dirilis,
bahkan dapat bergerak lebih dari 50 pips dalam beberapa menit saja.

Strategi :
1. Sebelum suatu news penting dirilis biasanya harga akan berkonsolidasi, untuk
menghadapinya dapat digunakan strategi brakeout. Supaya lebih jelas memantau
pergerakan harga gunakan time frame 1 menit.
2. Cara lain adalah dengan mengabaikan news dan tetap mengikuti trend yang terjadi sesuai
indikator yang ada. Karena news terkadang hanya temporer dan harga akan bergerak
sesuai dengan trend jangka panjang yang ditunjukkan oleh indikator.
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PENJELASAN ISTILAH :
Business Inventories
Angka persediaan barang yang telah diproduksi namun belum terjual. Merupakan salah satu
komponen dalam perhitungan GDP dan dapat memberikan petunjuk penting mengenai arah
perekonomian di masa yang akan datang.
Consumer Price Index (CPI)
Adalah data yang mengukur rata-rata perubahan harga yang dibayarkan oleh konsumen (dalam
rata-rata) untuk berbagai barang dan jasa tertentu (lebih kurang 200 macam kategori). CPI
merupakan indikator inflasi yang paling umum digunakan dan dianggap juga sebagai indikator
keefektifan kebijakan pemerintah. Naiknya CPI mengindikasikan naiknya tingkat inflasi yang
akan menyebabkan turunnya harga obligasi dan naiknya tingkat suku bunga.
Tidak seperti indikator inflasi lainnya, yang hanya mencakup barang-barang produksi lokal, CPI
juga mencakup barang-barang impor. Kelemahannya ada pada kecilnya jumlah sampel yang
diambil. Para analis biasanya lebih fokus pada Core (Inti) CPI, varian dari CPI yang tidak
mencakup komponen-komponen yang perubahan harganya paling tidak stabil. Core CPI dinilai
lebih akurat dalam mengukur tingkat inflasi.
Consumer Confidence
Data ini mengukur tingkat optimisme konsumen terhadap performa perekonomian. Pada
umumnya, Consumer Confidence akan tinggi jika tingkat pengangguran rendah dan GDP tinggi.
Data (perubahan) per bulan ini dianggap tidak berdampak signifikan pada tren secara
keseluruhan.
Durable Goods Orders
Adalah data yang menghitung volume (dalam dollar) pesanan dan pengiriman barang-barang
yang termasuk kategori tahan lama (barang yang usia manfaatnya 3 tahun atau lebih).
Factory Orders
Adalah data yang menghitung nilai (dalam dollar) pesanan (order) baru barang-barang tahan
lama (durable) dan tak tahan lama (non-durable). Data ini memberikan laporan yang lebih
lengkap daripada data Durable Goods Orders yang dirilis satu atau dua minggu lebih awal.
Data pesanan barang ini memberikan gambaran mengenai akan seberapa sibukkah sektor
industri dalam beberapa bulan ke depan untuk memenuhi pesanan tersebut. Sehingga otomatis
angka data yang lebih besar berarti semakin tingginya tingkat permintaan pasar. Artinya
ekonomi akan semakin lebih baik.
Gross Domestic Product (GDP)
GDP mengukur nilai market barang-barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara, tanpa
mempertimbangkan kebangsaan perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa tersebut. GDP
terdiri dari 4 komponen utama yaitu: tingkat konsumsi, investasi, pembelian-pembelian oleh
pemerintah, dan total bersih ekspor.
GDP dirilis per kuarter, angka data ini menunjukkan persentase pertumbuhan dari kuarter
sebelumnya. Laporan GDP terbagi dalam 3 rilis: 1) advanced – rilis pertama; 2) preliminary –
revisi pertama; dan 3) final – revisi kedua dan terakhir. Revisi-revisi inilah yang biasanya
berdampak signifikan bagi market.
Housing Starts & Building Permits
Housing starts adalah data bulanan yang menghitung jumlah pembangunan unit perumahan
baru per bulannya. Sebagian besar data Housing Starts dikumpulkan dari jumlah aplikasi dan ijin
(permits) untuk pembangunan rumah.
Data ini termasuk indikator utama. Pentingnya data ini terletak pada kemampuannya untuk
memicu perubahan kondisi perekonomian, memprediksi perubahan tingkat pertumbuhan.
Turunnya jumlah unit perumahan baru dapat memperlambat perekonomian dan mendorong ke
arah resesi. Sebaliknya, peningkatan pada jumlah unit perumahan baru mengindikasikan
tumbuhnya perekonomian.
Peningkatan bulanan yang melebihi perkiraan diartikan sebagai indikasi naiknya tekanan inflasi.
Institute for Supply Management (ISM) Index
Sebelumnya dikenal dengan NAPM, efektif berubah sejak Januari 2002.
Merupakan survei penting pada aktivitas manufaktur AS yang dilakukan oleh Institute for Supply
Management (ISM). Laporan biasanya dikeluarkan pada hari pertama kerja pada tiap bulannya,
menyediakan pandangan awal yang detail tentang sektor manufaktur sebelum dikeluarkannya
laporan employment lain.
Survei ini dikenal dengan keakuratan timeliness (jangka waktu) nya, luasnya informasi yang
ada, dan angka yang tertera pada headline-nya merupakan fungsi dari enam komponen utama :
pembayaran harga, order baru, supplier, pengantaran, produksi, inventaris, dan employment.
Perlu dicatat, ketiga komponen terakhir merefleksikan kekuatan supply (penawaran), sementara
tiga komponen sebelumnya merefleksikan kekuatan demand (permintaan).
Dapat dilihat bagaimana trend relatif antara dua kelompok tersebut (supply dan demand)
menggambarkan balance antar dua kekuatan tersebut, dan hal ini memberikan pandangan bagi
kebijakan-kebijakan Federal Reserve.
Komponen pembayaran harga (Price Paid) secara luas diperhatikan karena komponen ini
melibatkan unsur tekanan harga dalam sektor tersebut, angka 50 atau lebih mengindikasikan
bahwa sektor tersebut sedang berkembang, sementara angka di bawah 50 menunjukan adanya
penyusutan.
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Industrial Production
Industrial Production adalah data bulanan yang mengukur total produksi dari seluruh pabrik,
pertambangan, dan perusahaan pelayanan publik (listrik, air, gas, transportasi, dan lain-lain).
Manufacturing Production, komponen terbesar dari data Industrial Production, dapat diprediksi
secara akurat dari total jam kerja dari laporan ketenagakerjaan. Salah satu kelemahan terbesar
dari data ini adalah dimasukkannya komponen tingkat produksi pelayanan publik yang bisa
sangat dipengaruhi oleh perubahan (contohnya perubahan cuaca).
Peningkatan yang melebihi perkiraan pada indikator ini diartikan sebagai naiknya tingkat inflasi,
yang pada gilirannya nanti akan menyebabkan turunnya harga-harga obligasi dan naiknya
tingkat suku bunga
Capacity Utilization
Capacity Utilization merupakan pelengkap dari data Industrial Production. Capacity Utilization
menghitung tingkat penggunaan modal negara yang dipakai dalam proses produksi tersebut.
Data ini naik-turun sejalan dengan siklus bisnis. Naiknya tingkat produksi akan menyebabkan
naiknya juga data ini. Namun, sangat tingginya tingkat kesulitan dalam menyusun data ini
menyebabkan market kurang mempercayai tingkat akurasinya
Peningkatan yang melebihi perkiraan dari indikator ini diartikan sebagai naiknya tingkat inflasi,
yang pada gilirannya nanti akan menyebabkan turunnya harga-harga obligasi dan naiknya
tingkat suku bunga.
Leading Indicators
Adalah gabungan dari beberapa indikator ekonomi lainnya. Indeks ini disusun untuk
mendapatkan sinyal tentang tren perekonomian yang lebih up-to-date (terkini) dan konsisten.
Money Supply
Adalah data yang menghitung jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Merupakan
jumlah dari:
•

Jumlah uang yang beredar dalam bentuk koin maupun kertas;

•

Jumlah pinjaman dari bank, kepada perseorangan, perusahaan dan bank-bank lain;

•

Jumlah uang yang dipinjam oleh pemerintah.

Para pakar moneter meyakini bahwa Money Supply ini adalah indikator yang bagus untuk
memprediksi tingkat inflasi. Namun, korelasinya menjadi tidak dapat diandalkan sejak
liberalisasi finansial pada tahun 80’an.
Non-farm Payrolls (NFP)
Jumlah tenaga kerja baru dari sektor non pertanian yang bekerja baik full-time maupun parttime yang mendapat upah/gaji resmi dari lebih dari 500 perusahaan swasta maupun publik.
Indeks ini mencerminkan kondisi sektor komersil &
mengindikasikan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi

industri.

Semakin

tinggi

nilainya

Producer Price Index (PPI)
Adalah sekumpulan indeks yang menghitung tingkat perubahan harga jual barang dan jasa pada
periode waktu tertentu yang diterima oleh para produsen domestik. PPI dihitung berdasarkan
tiga area produksi : industri, komoditi, & produksi barang setengah jadi.
Singkatnya, PPI mengukur tingkat perubahan harga dari perspektif penjual.
Tidak sebagus CPI dalam mengindikasi tekanan inflasi. Tetapi karena memasukkan komponen
barang-barang yang sedang dalam proses produksi, PPI seringkali dapat sekaligus
memperkirakan CPI
Purchasing Managers’ Index (PMI)
PMI merupakan indeks gabungan dari lima indikator utama, yang meliputi unsur: Order, Tingkat
Persediaan, Produksi, Pengiriman, dan Tenaga Kerja. Angka indeks di atas 50 berarti industri
mengalami ekspansi, di bawah 50 berarti mengalami kontraksi.
Indeks ini dinilai sebagai indikator penting dan dianggap indikator terbaik dalam mengukur
tingkat produksi. Indeks ini juga dapat mendeteksi tekanan inflasi dan aktivitas perindustrian.
Productivity
Mengukur perubahan dalam jumlah barang dan jasa yang diproduksi per unit. Menggabungkan
input buruh dan modal. Harga unit dari komponen buruh adalah indikator yang berguna untuk
mengukur tekanan terhadap upah. Pentingnya produktivitas telah berkembang beberapa tahun
terakhir sejak Federal Reserve telah mulai memberi perhatian pada perkembangan trend dan
tingkat inflasi.
Personal Consumption Expenditures – PCE
Kurang lebih sama dengan CPI, PCE adalah laporan (lebih tepatnya bagian dari laporan Personal
Income) yang dirilis oleh Biro Analisa Ekonomi Departemen Perdagangan. PCE mengukur tingkat
perubahan harga barang-barang dan jasa. Komponen data ini terdiri dari pengeluaranpengeluaran rumahtangga kontan maupun kredit untuk semua jenis barang baik tahan lama,
tidak tahan lama, maupun jasa.
Retail Sales
Data ini menghitung total penerimaan toko-toko ritel, tanpa memasukkan komponen
pengeluaran untuk sektor jasa di dalamnya. Data bulanan ini menunjukkan persentase
perubahan dari data bulan sebelumnya. Angka negatif menunjukkan jumlah penjualan menurun
dari penjualan bulan sebelumnya. Revisi dari data yang sudah dirilis dapat menyebabkan
fluktuasi harga yang cukup signifikan.
Trade Balance
Trade balance adalah selisih bersih dari nilai ekspor dan impor barang dan jasa suatu negara
dalam suatu periode tertentu. Angka positif menunjukkan surplus (ekspor melebihi impor),
negatif menunjukkan defisit (impor melebihi ekspor).

When Money Talks More | www.balifx.com

45

University of Michigan Consumer Sentiment Index
Adalah hasil survey tentang kepercayaan konsumen yang diselenggarakan oleh University of
Michigan. Merupakan indikator kepercayaan konsumen Amerika yang paling banyak
diperhatikan.
Kepercayaan konsumen adalah indikator penting bagi siklus bisnis karena menyajikan informasi
penting tentang penilaian konsumen terhadap kondisi saat ini dan harapan pada masa
mendatang.
Data survey diambil dengan cara mengeposkan kuesioner ke 5.000 rumah tangga di seluruh
negeri sebagai sampel yang mewakili, kurang lebih 3.500 diantaranya merespon. Kuesioner
tersebut berisi 5 pertanyaan yaitu (1) rating kondisi usaha di lingkungan rumah tangga tersebut,
(2) rating kondisi usaha dalam enam bulan, (3) ketersediaan lapangan kerja di lingkungan
rumah tangga tersebut, (4) ketersediaan lapangan kerja dalam enam bulan, dan (5) penghasilan
keluarga dalam enam bulan.
Consumer Confidence ini berhubungan erat dengan tingkat pengangguran, inflasi, dan
penghasilan riil. Umumnya, kepercayaan konsumen tinggi jika tingkat pengangguran rendah dan
tingkat pertumbuhan GDP tinggi.
Pasar-pasar finansial menerjemahkan naiknya angka indeks ini sebagai indikasi akan naiknya
pula tingkat pengeluaran konsumen. Tingginya tingkat pengeluaran pada gilirannya nanti akan
dapat memicu naiknya tingkat inflasi.
Unemployment Rate
Adalah persentase jumlah pencari kerja dibandingkan jumlah penduduk. Meski merupakan data
yang sangat umum dikenal (karena simple dan ada implikasinya dengan politik), Unemployment
Rate relatif kurang penting bagi market karena dianggap kurang akurat (seringkali terlambat
dalam memberikan sinyal perubahan tren perekonomian).
Weekly Initial Jobless Claims
Adalah rata-rata per minggu jumlah klaim baru untuk mendapatkan tunjangan pengangguran.
Data ini menyediakan laporan yang up-to-date, meski juga seringkali keliru, tentang tren
perekonomian, dengan peningkatan (penurunan) pada data ini berpotensi mengindikasikan
terjadinya pelambatan (percepatan) tingkat pertumbuhan tenaga kerja.
Karena dirilis mingguan, data ini bisa menjadi sangat sensitif dan fluktuatif. Para analis lebih
memilih rata-rata pergerakan per 4 minggu dari data ini untuk mendapatkan hasil yang lebih
akurat.

Ketekunan & Kesabaran Adalah Kunci Kesuksesan Anda

Dirangkum dan diterjemahkan dari :
http://belajarforex.com
http://www.asiafxonline.com/news/
http://www.pinnacle-exchange.com/forex-economic-indicators.html
http://www.investopedia.com/articles/trading/04/031704.asp
http://www.traderslog.com/fundamentalanalysis.htm
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TEKNIK ANALISA FOREX - 5

MANAJEMEN RESIKO
PSIKOLOGI TRADING
Hal terpenting yang perlu dilakukan dalam bertrading adalah Manajemen Resiko. Dengan
Manajemen Resiko kita dapat menentukan seberapa besar kerugian dan berapa besar keuntungan
yang dapat kita terima. Pelaksanaan manajemen resiko berkaitan dengan kapan harus keluar dari
pasar jika harga tidak sesuai dengan harapan.
Gunakan RESIKO dengan persentase kecil dari total dana Anda.
Di bawah ini adalah ilustrasi perbandingan antara % resiko besar vs % resiko kecil

Pada tabel pertama menggunakan 2% Resiko dengan 19 kali trading LOSE sisa dana $13.903
artinya tingkat kerugian Anda adalah 30%, sedangkan pada tabel kedua 10% Resiko dengan 19 kali
trading LOSE sisa dana $3.002 artinya tingkat kerugian Anda adalah 85%.
Berapa besar dana yang Anda butuhkan untuk
mengembalikan kerugian Anda?
Ilustrasi di samping dapat menjelaskan berapa besar
dana yang dibutuhkan untuk mengembalikan kerugian.
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RESIKO UNTUK MENANG
Selain menekan tingkat kerugian Manajemen Resiko juga dapat meningkatkan kemungkinan profit
Anda. Gunakan batasan profit lebih besar daripada batasan resiko Anda. Misalnya 3:1 dimana 3
profit : 1 lose. Dengan batasan ini kemungkinan Anda untuk mendapat profit lebih besar.
Sebagai ilustrasi pada tabel di samping kita gunakan batasan
3:1 dimana kemungkinan menang & kalah dalah 50:50 yaitu
dalam 10 kali trading Anda menang 5 kali dan kalah 5 kali.
Pada akhir trading ke 10 Anda masih mengantungi dana $
10.000 = $15.000 - $5.000

Strategi Manajemen Resiko
Ada beberapa teknik pelaksanaan dalam manajemen resiko :
1. Limit Margin
Gunakan hanya 2% dari total equity dalam setiap kali trading, karena umumnya sistem akan
otomatis close jika margin yang dipakai habis. Jadi total kerugian dibatasi hanya 2%.
2. Trailing Stop
Gunakanlah Stop Loss (SL) maksimal 50% dari kemungkinan profit yang akan dicapai
(Target Point). Dan pindahkan SL jika target sudah tercapai.

Contoh :
C = harga saat ini (posisi SL)
B = entry order Buy
A = entry order Sell
D = Prediksi Target Poin
Saat swing C-D terbentuk pindahkan SL ke B
Sehingga posisi Anda aman, resiko = 0
Saat swing E-F terbentuk pindahkan SL ke E
Diposisi ini profit Anda aman.
Saat swing G-H terbentuk pindahkan SL ke G
Begitu seterusnya.

.
3. Compounding Profit
Tambahkan entry point saat harga sudah mencapai target.
Contoh :
C = harga saat ini (posisi SL)
B = entry order Buy
A = entry order Sell
D = Prediksi Target Poin
Saat swing C-D terbentuk pindahkan SL ke B
Sehingga posisi Anda aman, resiko = 0
Saat swing E-F terbentuk pindahkan SL ke E
Diposisi ini profit Anda aman.
Saat harga di G stop order Buy di F dengan SL di G
Saat swing G-H terbentuk pindahkan SL1 ke G
Begitu seterusnya tambahkan order Buy setiap posisi
Anda aman maka profit Anda akan berlipat-lipat.
Yang terpenting dalam Manajemen Resiko adalah timing yang tepat dalam setiap entry point.
Lakukan entry point sesuai dengan indikasi trend yang terjadi. Dan percayalah dengan apa yang
diindikasikan oleh indikator anda.
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PLANNING
Hal lain yang terpenting dan sering dilupakan dalam bertrading adalah PLANNING.
Trading adalah bisnis dan bisnis membutuhkan Planning.
Yang membedakan pebisnis sukses dan kalah adalah pebisnis sukses selalu memiliki Planning.
Planning akan mengarahkan Anda agar tetap berada pada arah yang benar.
Buatlah PLANNING Anda sendiri yang berisi point-point di bawah ini :
1. Sistem Trading
1. Tentukan Time Frame (Skala Waktu)
2. Tentukan indikator untuk menentukan trend;
3. Tentukan indikator lain sebagai konfirmasi trend;
4. Tentukan batasan resiko yang dapat Anda tanggung dalam setiap trading
5. Tentukan kapan harus masuk & keluar pasar
6. Tulislah aturan Anda dan patuhi
2. Aturlah waktu Anda, buatlah jadwal kapan Anda menganalisa dan membuat planning, kapan
Anda mengamati pasar dan melakukan trading, kapan Anda mengevaluasi hasil trading.
3. Kendalikan emosi Anda apapun yang terjadi Anda harus tetap sesuai Planning. Disiplin
adalah kunci sukses Anda.
4. Tentukan target Anda.
5. Buatlah jurnal dalam setiap trading Anda sehingga dapat digunakan dalam mengevaluasi
hasil kerja Anda.

PSIKOLOGI TRADING
Psikologi Trading sangat penting, hal-hal yang perlu diperhatikan :
1. Kesabaran; dibutuhkan kesabaran untuk menunggu timing yang tepat dalam entry order.
Jangan takut ketinggalan peluang karena peluang selalu terjadi berulang-ulang.
2. Percayalah dengan Trend; percayalah pada indikator yang digunakan; ambil posisi hanya
sesuai dengan trend yang sedang terjadi (terutama trend jangka panjang). Jangan ambil
posisi berlawanan dengan trend.
3. Tenang jangan panik; Jika pergerakan tidak sesuai janganlah panik tetap ikuti planning yang
sudah ditetapkan sebelumnya. Ingat harga akan bergerak naik & turun terkadang harga akan
kembali ke posisi semula. Paling tidak kerugian yang akan diderita sesuai dengan batasan
yang telah Anda tentukan.
4. Jangan serakah; Jika target Anda sudah tercapai, lakukan evaluasi ulang untuk open posisi
kedua, seberapa besar kemungkinan target kedua Anda akan tercapai.
5. Jangan Putus Asa; Jika rugi hadapilah kenyataan dengan gembira, bagaimanapun trading
tidak selalu untung, tetapi dengan manajemen yang baik total keuntungan akan lebih besar
daripada kerugian. Ingat peluang akan terjadi berulang-ulang.

WAKTU TRADING FOREX
MARKET
Tokyo
London
US

MARKET
Tokyo
London
US

HARI
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu

OPEN
07:00 WIB
15:00 WIB
20:00 WIB

CLOSE
16:00 WIB
24:00 WIB
03:00 WIB

RANGE HARGA
EUR/USD
GBP/USD
USD/CHF
66
79
100
80
99
121
67
78
101

USD/JPY
66
74
60

HARI TERBAIK DALAM SATU MINGGU
EUR/USD
GBP/USD
USD/CHF
24
31
36
92
110
141
102
128
162
101
123
158
83
98
121
80
96
117
0
0
0

USD/JPY
25
95
104
106
77
72
0

Ketekunan & Kesabaran Adalah Kunci Kesuksesan Anda

Dirangkum dan diterjemahkan dari http://www.babypips.com/
dan sumber lain
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