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Forex atau FX – yang merupakan kependekan dari foreign exchange–adalah salah satu pasar keuangan terbesar di dunia untuk 
perdagangan mata uang. Di pasar Forex, setiap lembaga dan individu yang terlibat dapat menukarkan mata uang, membatasi 
risiko, dan menghasilkan profit.

Pasar FX tidak memiliki lokasi fisik secara khusus di mana para investor memperdagangkan mata uang. Pasar ini merupakan 
suatu jaringan elektronik yang menghubungkan bank, broker, lembaga keuangan, dan trader individu (sebagian besar trading 
melalui broker atau bank). 

Pusat keuangannya yang tersebar di seluruh dunia, yakni yang meliputi London, New York, Tokyo, Hong Kong, dan Singapura, 
berfungsi sebagai jangkar perdagangan antara para pembeli dan penjual yang berbeda. Agar dapat mengakses pasar mata 
uang interbank, Anda harus merujuk kepada broker Forex.

TRADER

Individu yang mengambil
risiko dengan datang 

ke pasar FX untuk
menghasilkan

uang dengan cepat   

DANA
INVESTASI
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yang lebih luas 
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yang mengontrol peredaran
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https://fbs.com/trading/specs?SpecsSearch%5Bgroup%5D=cfd

Transaksi Forex melibatkan dua mata uang, yang membentuk istilah pasangan mata uang. Sebagai contoh, pasangan EUR/USD 
menunjukkan harga satu euro terhadap dolar AS. Pasangan mata uang dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. 

Pasangan mayor. Berikut adalah semua pasangan mayor  termasuk dolar AS dan 
yang sangat populer di kalangan trader:

Pasangan mata uang mana yang lebih baik 
diperdagangkan?

Jika Anda baru saja belajar trading, pilih 
beberapa pasangan mayor. Anda akan men-
genal berbagai macam analisis tentang pas-
angan tersebut dan Anda bisa mengawali 
karier trading Anda dengan lebih mudah dan 
menyenangkan. Seiring berjalannya waktu, 
Anda bisa mendiversifikasi aset Anda: mis-
alnya dengan menambahkan cross pair dan 
eksotik ke dalam portofolio Anda. Cara ini 
dapat membantu Anda memaksimalkan 
profit sekaligus meminimalkan risikonya.   

Karena ini adalah pasangan yang paling laris diperdagangkan, mereka cenderung 
lebih dinamis dan memiliki kondisi trading terbaik. 

Cross terdiri atas dua mata uang populer, tapi tidak melibatkan dolar AS. Mata uang 
cross pair yang paling umum meliputi euro, yen, dan pound Inggris: 

Pasangan mata uang eksotik terdiri atas satu mata uang mayor dan satu mata uang 
dari negara dengan ekonomi berkembang (Brasil, Meksiko, Turki, dll) atau ekonomi 
kecil (Swedia, Norwegia, dll). Pasangan eksotik merupakan pasangan yang sangat 
volatil, sehingga dapat membawakan profit besar ataupun kerugian besar. 

Mata uang 

EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, dll. 

EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, EUR/AUD, dll. 
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Kita tahu bahwa minyak dihitung dalam barel dan emas dalam bullion (batang atau koin). Tapi, saat Anda memasuki pasar 
minyak, Anda harus memahami bahwa Anda tidak akan mendapatkan minyak asli dalam sebuah galon. 

Jadi, apa yang akan Anda dapatkan? Terkait trading minyak, emas atau saham, Anda akan dikenalkan dengan tiga huruf kera-
mat: CFD. 

CFD merupakan singkatan dari "Contract for Difference". CFD adalah jenis kontrak khusus yang didasarkan pada harga aset 
yang diperdagangkan. Trading CFD memungkinkan trader untuk meraup keuntungan dari selisih harga entry dan harga exit dari 
sebuah transaksi. Dengan kata lain, dengan CFD, Anda bisa mendapatkan peluang untuk menghasilkan uang dari perubahan 
harga emas/minyak/saham tanpa membeli aset-asetnya dalam bentuk fisik. Menguntungkan, bukan? 
 

CFD



https://fbs.com/analytics/calendarhttps://fbs.com/analytics/news

Mari kita mulai dengan minyak, yang merupakan bahan bakar utama dunia. 

Brent dan WTI merupakan dua acuan yang dapat Anda perdagangkan. Kedua aset ini memiliki arah pergerakan yang cend-
erung sama, tapi tingkat harga aktualnya berbeda karena campuran kedua minyak ini diproduksi di wilayah yang berbeda pula. 
Arah pergerakan dari pasar minyak tergantung pada penawaran dan permintaan. 

•       Penawaran merujuk pada jumlah minyak yang diproduksi di dunia: jika output-nya tinggi, harga minyak menjadi lebih murah. Sebaliknya, 
jika produksinya turun (misalnya, jika produsen memutuskan untuk membatasinya atau beberapa fasilitas minyak rusak), penawaran atau 
pasokan minyak menjadi terbatas dan harganya pun naik. 
•       Permintaan minyak menjadi tinggi apabila ekonomi utama dunia menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Harga minyak akan naik selama 
periode tersebut. Sebaliknya, saat krisis keuangan dan ekonomi melanda, para pembeli minyak akan mengalami kesulitan sehingga mereka 
menurunkan jumlah pembeliannya. Sementara permintaan yang rendah dapat membuat para penjual memangkas harga komoditas ini. 

Untuk memprediksi arah pergerakan pasar, Anda perlu melihat berita dan kalender ekonomi.
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https://fbs.com/analytics/calendar/stock

https://fbs.com/trading/specs?SpecsSearch%5Bgroup%5D=stocks

Di MetaTrader, emas disimbolkan dengan XAU/USD. 

Emas merupakan alat investasi konvensional yang aman: imperium bangkit dan runtuh, instrumen baru datang dan pergi silih ber-
ganti, tapi logam mulia ini tetap kokoh berdiri. 

Ketika semua orang ingin mengamankan uangnya, mereka membeli emas. Aturan ini berdampak langsung pada trading 
jangka pendek: 

•     Di saat situasi global sedang tidak pasti, harga emas bergerak naik. 

• Ketika trader hendak melakukan aksi pengambilan risiko, harga emas bergerak turun. 

Untuk menangkap sentimen pasarnya, Anda perlu mengikuti berbagai macam berita. 

Saham perusahaan besar

Bersama FBS, Anda juga bisa membeli dan menjual saham. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Anda bisa memperdagang-
kan CFD saham. Ini merupakan cara termudah untuk menghasilkan profit di pasar saham. Sederhananya, dengan CFD saham, 
semua fitur trading akan sama dengan saat Anda memperdagangkan mata uang. Satu-satunya perbedaannya terletak pada fak-
tor-faktor yang membuat harga saham naik dan turun.  

Dinamika harga saham tergantung pada data keuangan dan berita lain yang terkait dengan perusahaan tersebut. Sebagai contoh, 
saham Tesla berpeluang melonjak saat perusahaan mengumumkan sebuah model baru. 

Agar dapat memprediksi pergerakan saham dengan tepat, Anda harus memantau laporan pendapatan perusahaan yang tersedia di 
kalender ekonomi serta umpan beritanya di situs web FBS.   

Indeks ekuitas

Indeks ekuitas atau indeks pasar saham digunakan untuk mendeskripsikan kinerja pasar saham, atau bagian tertentu yang ada 
di dalamnya. 

Contoh, S&P 500 menunjukkan kinerja saham semakin perusahaan-perusahaan besar AS secara keseluruhan. Sedangkan NASDAQ 
berisi informasi mengenai perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka.Space semakin baik iklim bisnis di suatu negara (suku 
bunga rendah, situasi ekonomi dan politik yang stabil, dsb), semakin tinggi peluang indeks saham akan naik. Jika Anda mengamat-
inya pada grafik jangka panjang, saham-saham Amerika selalu menunjukkan tren naik dan berpotensi untuk terus naik!    

7Emas

Saham dan indeks  
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Pasar FX buka 24 jam sehari selama 5 hari dalam seminggu. Meskipun mata uang diperdagangkan nonstop tanpa jeda, para 
pelaku pasar membagi sesi trading berdasarkan waktu pembukaan pasar di wilayah tertentu di dunia. 

Secara umum, sesi trading dibagi menjadi empat: 

•       Australia
•       Asia
•       Eropa
•       Amerika

Sesi FX dimulai di Australia dan Selandia Baru, meluas ke Asia, lalu berlanjut ke Eropa, dan yang terakhir, masuk ke Amerika 
dan Kanada. Biasanya, volume trading meningkat pada saat peralihan dari satu sesi ke sesi berikutnya. 

Ikuti sesi-sesi trading-nya karena trading mata uang dapat menjadi lebih dinamis selama periode-periode ini.   

Musim panas (sekitar April - Oktober)

23:00-08:00

23:00-08:00
Musim dingin (sekitar Oktober - April)

22:00-07:00

21:00-06:00

Musim dingin (sekitar Oktober - April)

Musim panas (sekitar April - Oktober)

Jepang

Australia

Musim panas (sekitar April - Oktober)

07:00-16:00

08:00-17:00

Inggris

Musim dingin (sekitar Oktober - April)

Musim panas (sekitar April - Oktober)

12:00-21:00

13:00-22:00

AS

Musim dingin (sekitar Oktober - April)

109
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Akses semua data pribadi Anda dalam trading dan kelola dana Anda dari mana saja. Cukup ikuti langkah-langkah mudah berikut ini:

Perangkat lunak trading akan memberi Anda akses langsung ke harga kuotasi dari instrumen-instrumen trading yang paling 
menjanjikan di dunia. FBS menawarkan Anda beberapa opsi terbaik. 

MetaTrader merupakan platform trading yang paling populer. Jika Anda ingin menggunakan 50 indikator beser-
ta alat lainnya untuk menganalisis grafik dan memanfaatkan expert advisors (EA), maka ini adalah pilihan yang 
tepat bagi Anda. 

•       MetaTrader 4  cocok bagi pemula yang ingin fokus pada pasar Forex. 

•       MetaTrader 5  cocok bagi mereka yang membutuhkan analisis yang komprehensif dan memperdagang-
kan aset secara lebih luas, misalnya, saham.

FBS Trader adalah aplikasi platform trading all-in-one yang dirancang secara spesial. Aplikasi ini menggabungkan 
fitur-fitur seperti:

•     Antarmuka pintar yang memungkinkan Anda untuk mengatur order dan akun dengan hanya beberapa klik saja.

•     Deposit dan penarikan dana instan melalui lebih dari 100 sistem pembayaran.

•     Tim Dukungan Klien yang bekerja secara profesional dan siap menjawab pertanyaan Anda nonstop 24/7. 

Anda juga bisa melaku-
kan pendaftaran di situs 
web FBS.

•      Unduh aplikasinya. 

•      Daftarkan akun Anda. Pilih jenis akun yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Sistem akan mem-
beri Anda nomor akun beserta kata sandinya. Anda harus memasukkan informasi ini ke terminal trad-
ing untuk memulai trading. 

•      Periksa email Anda. Di sana Anda akan menerima email pendaftaran. Ikuti tautan yang ada di 
dalam email tersebut untuk mengonfirmasi alamat email Anda dan menyelesaikan pendaftaran. Agar 
dapat menarik dana dari akun, silakan verifikasi profil Anda.

Memulai trading bersama FBS sangatlah mudah. Anda hanya membutuhkan dua hal berikut: personal area dan plat-
form trading. 

12
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Mata uang dasar/Mata uang kuotasi
EUR/USD
1/1.1000
1 euro sama dengan 1.10 dolar AS

1 lot = 100.000 unit mata uang 
dasar
1 mini lot = 10.000 unit mata uang 
dasar
1 mikro lot = 1.000 unit mata uang 
dasar

Anggap Anda memprediksi euro akan menguat terhadap dolar AS. Anda membeli 100.000 
EUR, dengan membayar 110.000 USD dari akun trading Anda (mata uang akun tidak menja-
di masalah). 

Prediksi Anda benar dan harga EUR/USD benar-benar naik ke 1.1050. Sebagai hasilnya, saat 
Anda menutup transaksi dengan menjual 100.000 EUR, Anda mendapatkan 110.500 USD, 
dari hasil 500 USD. 

Jumlah 100.000 EUR yang kita gunakan hanya sebatas contoh. Ada beragam ukuran posisi 
yang bisa Anda miliki saat trading di pasar keuangan melalui platform MetaTrader. 

Lot adalah satuan ukuran dalam trading. 1 lot setara dengan 100.000 unit mata uang dasar. 
Pada contoh di atas, ukuran transaksinya adalah 1 lot.

Transaksi juga bisa dilakukan dengan ukuran kurang dari 1 lot. Ukuran trading terkecil um-
umnya dikenal sebagai "mikro lot" dan setara dengan 1.000 unit mata uang dasar.

Trading Forex 14

SELL 110,000 USD
BUY 100,000 EUR

SELL 110,000 EUR
BUY 100,500 USD

1.1050

1.1000 Profit 500 USD

Nilai

Waktu

Transaksi long (beli)



Anda bisa mengatur ukuran leverage 
pada saat membuka akun trading. 
Leverage meningkat potensi profit 
Anda, tetapi juga memperbesar 
potensi kerugian Anda jika pasar 
bergerak berlawanan dengan Anda. 
Bagi para pemula, leverage yang 
biasanya direkomendasikan adalah 
1:100. 

Tapi, bagaimanapun juga, 1.000 EUR atau 1.000 USD adalah jumlah yang besar. Lantas, 
apakah ini berarti Anda harus memiliki jumlah uang sebanyak itu agar dapat membuka tran-
saksi? Jawabannya adalah tidak, Anda bisa memulai trading hanya dengan 1 USD. Bagaima-
na itu bisa?

Jawabannya ada pada apa yang disebut dengan "leverage". Broker memberi Anda uang 
dengan jumlah yang lebih besar dari saldo akun Anda melalui penggunaan leverage. Jika 
Anda memilih leverage 1:100, broker memberi pinjaman 100 USD untuk setiap dolar di akun 
Anda. Dengan kata lain, jika Anda memiliki 1.000 USD di akun dengan leverage 1:100, Anda 
bisa membuka posisi trading dengan nilai hingga 100.000 USD. 

Pip adalah perubahan terkecil yang terjadi dalam nilai tukar. Untuk EUR/USD, pip-nya adalah tempat desimal keempat – 0.0001; 
untuk pasangan mata uang yang melibatkan yen Jepang seperti USD/JPY, pip-nya adalah tempat desimal kedua (0.01).

Pada gambar di atas, Anda bisa melihat dua harga kuotasi yang ditujukan untuk EUR/USD. Harga yang lebih rendah adalah 
harga di situ Anda bisa menjual pasangan tersebut. Ini disebut dengan harga "Bid". Ini adalah harga yang akan Anda lihat pada 
grafik. Harga "Ask" yang lebih tinggi adalah harga di situ Anda bisa membeli pasangan tersebut.  

Selisih antara dua harga ini disebut dengan "spread". Spread adalah komisi yang kita bayarkan kepada broker kita untuk 
setiap transaksinya. Sistem kerjanya mirip dengan sistem pertukaran uang di bank: Anda menjual pada harga yang lebih 
rendah dan membeli pada harga yang lebih tinggi, sehingga bank atau broker bisa mendapatkan spread ini sebagai imbalan 
atas akses ke pasar yang diberikan kepada Anda. 

Jumlah dana yang harus Anda miliki di akun agar dapat membuka transaksi dengan leverage disebut dengan "margin". Pada 
contoh yang baru saja kami jelaskan, 1.000 USD merupakan margin untuk posisi sebesar 100.000 USD.  

Berapa biasa transaksi yang akan dikenakan?

Dengan margin 1.000 USD di akun, profit 500 USD merupakan 50% dari nilai akun yang Anda hasilkan pada transaksi ini.

SELL BUY

1.11 1.1189 914 6
0.01

EURUSD,H4

1 Dollar
11 cents

91 pips

6 10ths of a pip
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Semakin populer pasangan mata uang, semakin kecil spread-nya. Sebagai contoh, spread untuk transaksi EUR/USD biasanya 
sangat kecil atau, trader menyebutnya dengan "ketat". Karena spread dikutip dalam pip, trader bisa dengan mudah menghitung 
biaya dari setiap transaksinya dengan mengalikan spread dalam pip dengan nilai 1 pip. 

Nilai 1 pip tergantung pada ukuran trading Anda dalam lot. 

Jika Anda membuka 1 lot untuk transaksi pada EUR/USD, 1 pip dari pergerakan harga yang sesuai dengan prediksi Anda akan 
memberi Anda keuntungan 10 USD (0.0001 x 100.000). Semakin kecil ukuran trading dalam lot, semakin kecil pula profit yang 
akan Anda hasilkan untuk 1 pip-nya. Nilai pip adalah tetap jika USD berada di sebelah kanan (kedua) pada sebuah pasangan 
dan Anda memiliki akun dengan saldo dalam dolar AS. Untuk kasus lainnya, Anda harus menggunakan rumus tertentu dengan 
cara menambahkan harga kuotasi dari mata uang terkait.
Jika Anda ingin mengetahui mana yang harus dipilih, beli atau jual, baca terus laporan ini, dan kami akan segera menjelaskan 
semuanya. 

Jika Anda sudah tahu pasangan mata uang atau CFD mana yang ingin Anda beli atau jual, cukup masuk ke ter-
minal trading untuk membuka transaksinya. Caranya, Anda perlu membuka order – memberi perintah khusus 
kepada broker di MetaTrader. 

EURUSD

Ask
1.13324

Bid
1.13308

16



Bagaimana 
cara 
membuka 
order trading?

17



https://fbs.com/analytics/videolessons/category/metatrader

Ada beberapa cara untuk membuka sebuah order trading. Cara termudah ialah dengan mengeklik pada tombol "New Order" 
pada toolbar atau klik kanan pada grafik dan masuk ke "Trading" – "New order".

Setelah Anda mengeklik tombol "New Order", sebuah kotak order akan muncul. Anda harus mengisi kolom berikut.

Simbol adalah instrumen keuangan yang akan Anda transaksikan. Pilih dari daftar drop-down. 

Parameter berikutnya adalah volume. Sebutan lainnya adalah ukuran dari trading Anda. 

Berikutnya adalah mengatur Stop Loss dan Take Profit. Kedua kolom ini secara bawaan kosong. Anda bisa memasukkan data 
ini langsung, mengisinya nanti atau memilih untuk tidak menentukan kedua level ini sama sekali. 

Stop loss (SL) adalah salah satu alat utama dari manajemen risiko. Jika Anda menetapkan SL, Anda membatasi jumlah dana 
yang merugi apabila transaksi tidak sesuai prediksi. Sebagai contoh, Anda memasukkan stop order 20 pip dari titik entry Anda. 
Begitu pasar bergerak 20 pip berlawanan dengan prediksi Anda, stop order secara otomatis akan menutup transaksi Anda 
untuk menghindarkan Anda dari kerugian di atas 20 pip. 

Take profit (TP) adalah target profit Anda. Trader yang pintar memasang TP tiga kali lebih besar dari SL. Dengan cara ini, satu 
transaksi yang menuai hasil dapat mengover tiga transaksi yang gagal yang memiliki rasio untung/rugi (risk/reward) yang 
sama.  

Kolom penting berikutnya adalah Type.  Ada dua jenis order: market order dan pending order. Perbedaan utama antara kedua 
jenis ini, yaitu jika market order secara otomatis dibuka pada harga pasar saat itu, sedangkan pending order dapat diatur 
dengan harga tertentu di masa yang akan datang. 

MetaTrader menyediakan berbagai macam fitur. Untuk mempelajarinya lebih lanjut, tonton video tutorialnya.

18
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Keputusan beli atau jual tergantung pada prediksi Anda terhadap harga ke depannya. Saat Anda memperdagangkan mata 
uang dan CFD, Anda bisa menghasilkan profit dari pergerakan naik maupun turun di pasar. 

Anda berpikir pasangan mata uang akan naik
Anda membuka transaksi BUY
Anda mengambil posisi long

Saat Anda melakukan aksi beli, berarti Anda bullish

Anda berpikir pasangan mata uang akan turun
Anda membuka transaksi SELL
Anda mengambil posisi short

Saat Anda melakukan aksi jual, berarti Anda bearish

20
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https://fbs.com/analytics/calendar

https://fbs.com/analytics/guidebooks/fundamental-analysis-31

Dengan memantau indikator 
ekonomi suatu negara, Anda 
bisa memprediksi dinamika 
suku bunganya, termasuk di sini 
adalah harga mata uangnya.       

Segala peristiwa yang menggerakkan mata uang tertentu mengarah pada pergerakan intraday. Ini memungkinkan trader untuk 
membuka dan menutup transaksi pada hari yang sama. 

Jika trader memprediksi pergerakan atau tren harga bakal bertahan lebih lama, mereka 
akan mempertahankan posisi trading lebih lama. Mayoritas broker menjalankan rollover 
secara otomatis dengan menutup posisi terbuka pada akhir hari, dan secara bersamaan 
membuka posisi yang sama untuk hari kerja berikutnya. Selama rollover ini berlangsung, 
swap akan dihitung. 

Sama seperti yang lainnya, harga dari mata uang dan aset keuangan lainnya juga 
digerakkan oleh penawaran dan permintaan:

•     Jika jumlah pembeli melebihi penjual, maka harga akan naik.
•     Jika jumlah penjual melebihi pembeli, maka harga akan turun.

Penawaran mata uang ditentukan oleh kebijakan moneter negara, atau sebutan lainnya adalah bank sentral. Bank-bank sentral 
menetapkan suku bunga utamanya untuk ekonomi mereka. Jika PDB (Produk Domestik Bruto) suatu negara naik, termasuk infla-
si dan tingkat penganggurannya, maka bank sentral negara tersebut akan menaikkan suku bunganya. Suku bunga yang lebih 
tinggi dapat menarik investor asing untuk membeli mata uang negara. Akibatnya, nilai mata uang negara tersebut menguat terh-
adap beberapa mata uang lainnya. 

Trading pada peristiwa 
yang terjadwal

Saat trader mengevaluasi ekonomi berbagai negara, itu berarti mereka sedang melakukan analisis fundamental. 

Time

16:30 USD Non Farm Payrolls 266K 164K

Jan 10, 2020

Impact Currency Event Previous Forecast Actual

Para pelaku pasar melakukan trading berdasarkan informasi dan prediksi mereka. Hal apa pun yang membuat ekonomi terli-
hat menguat, tindakan yang diambil adalah posisi long, sedangkan untuk pelemahan ekonomi, yang diambil adalah posisi 
short. Anda bisa menemukan rilis ekonomi yang akan datang pada kalender ekonomi. 

Jika indikator dirilis lebih baik dari prakiraan, maka hal yang sama juga berlaku, mata 
uang akan menguat. 
Sebaliknya, jika indikator mengecewakan, mata uang cenderung akan bergerak turun. 
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https://fbs.com/analytics/guidebooks/swap-and-rollover-26Swap  adalah biaya bunga yang akan 
dikreditkan ke akun atau dibebankan 
pada akun apabila Anda membuka 
posisi inap. Ini akan tergantung pada 
pilihan mata uang yang Anda perda-
gangkan. Jadi, periksa situs web FBS 
jika Anda merencanakan trading jangka 
panjang.
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Selain peristiwa-peristiwa terjadwal yang dapat dilihat sebelumnya pada kalender, ada beberapa faktor tak terduga yang juga 
dapat memicu pergerakan besar pada mata uang, komoditas, dan saham. Berita tak terduga semacam ini dapat meliputi hasil 
pemilu atau referendum yang mengejutkan, pernyataan politik para pemimpin negara, campur tangan para gubernur bank sen-
tral, dan gempa bumi atau bencana alam lainnya.

Contoh

Pada bulan Januari 2020, harga emas melonjak setelah serangan udara AS yang menewaskan Jenderal Qassem Soleimani 
dan Iran membalasnya dengan mengebom dua pangkalan militer AS di Irak. Namun, ketegangan antara Amerika Serikat dan 
Iran kemudian mereda, dan harga emas pun kembali ke level yang lebih rendah. Harga mengalami perubahan hampir 60 USD 
dalam satu hari.

Trading pada rilis berita yang tak terduga

Carry trade

Jika satu mata uang suku bunganya rendah dan yang lainnya tinggi, Anda bisa menjalankan carry trade dengan membeli mata 
uang bersuku bunga tinggi dan menjual mata uang bersuku bunga rendah. Saat Anda membayar suku bunga rendah pada mata 
uang yang Anda pinjam untuk dijual, Anda akan menerima suku bunga tinggi pada mata uang yang telah Anda beli. 

Brexit membuat GBP terpuruk tidak hanya pada hari referendum, tetapi juga selama tiga tahun terakhir. 



https://fbs.com/analytics/news

Seperti yang Anda lihat, peristiwa-peristiwa semacam ini dapat memberikan peluang profit. Oleh karena itu, Anda harus selalu 
terinformasi, yakni bersama FBS. 

Satu hari pasca-referendum Brexit

Depresiasi GBP pasca-referendum
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Trading 
teknikal
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Resistance

Support

Trendline

Selain faktor-faktor fundamental, Anda bisa menganalisis pergerakan harga sebelumnya untuk memprediksi pergerakan yang 
akan datang. Gagasannya adalah bahwa semua informasi yang tersedia (ekonomi, politik, dan psikologis) tercermin pada 
pergerakan harganya. Sehingga, trader menganalisis grafik guna menentukan waktu entry dan exit transaksi. Analisis grafik 
sering juga disebut sebagai analisis teknikal.

Satu dari strategi kunci dari trading teknikal adalah trend trading. Ketika Anda trading sesuai arah tren, berarti Anda mem-
buka transaksi BUY pada tren naik dan transaksi SELL pada tren turun. Ungkapan "tren adalah teman Anda" mengandung 
arti bahwa trading sesuai arah tren akan meningkatkan peluang keberhasilan Anda.   

Tren 
Tren (trend) adalah arah umum dari harga suatu aset untuk periode waktu tertentu. 

      Tren naik atau uptrend (tren bullish) terdiri atas serangkaian titik tinggi (high) yang lebih tinggi dan titik rendah (low) yang 
lebih tinggi (harga bergerak naik).
      Tren turun atau downtrend (tren bearish) diklasifikasikan sebagai serangkaian titik rendah (low) yang lebih rendah dan titik 
tinggi (high) yang lebih rendah (harga bergerak turun).
      Tren sideway (flat, mendatar) adalah tren tanpa kejelasan arah.

Harap diperhatikan, selama tren naik, harga tidak selalu naik sepanjang waktu. Ada momen yang disebut dengan koreksi, 
kemunduran nilai harga (pullback) yang disebabkan karena trader dan investor mengambil jeda untuk menyesuaikan ulang 
posisi mereka. 

Gagasan utama lainnya dari trading teknikal adalah historisnya yang terulang dengan sendirinya. Dengan kata lain, 
pola-pola yang terbentuk di masa lampau sekali lagi akan muncul di masa yang akan datang dan memicu pergera-
kan harga yang serupa. Oleh karenanya, dengan mempelajari pola-pola tersebut, trader dapat belajar untuk mem-
prediksi dinamika pasar.

Contoh, jika harga berulang kali mencapai level tertentu tapi tidak naik di atasnya atau turun di bawahnya, maka 
dapat dikatakan bahwa harga telah menemukan level resistance atau support. 

Resistance adalah level di situ kenaikan harga cenderung berbalik ke bawah. 
Support adalah level di situ penurunan harga cenderung berbalik ke atas. 
Trendline adalah garis diagonal yang dapat ditarik di antara dua pivot point harga atau lebih. 

Ini adalah pendekatan untuk: 

1) membuka transaksi BUY di level support, dan take profit di level 
resistance. 

2)  membuka transaksi SELL di level resistance, dan take profit di level 
support. 
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Setelah level resistance/support ditembus, harga dapat melanjutkan 
pergerakannya ke arah penembusan (breakout) tadi. 

Selain support dan resistance, ada beberapa pola khusus yang dapat mem-
bantu Anda dalam membuat keputusan yang lebih baik. Contohnya, pola 
"Head and Shoulder". Pola ini terdiri atas kepada atau head (puncak kedua 
dan tertinggi), dua bahu atau shoulder (puncak yang lebih rendah) dan leher 
atau neckline yang menghubungkan titik-titik terendah dari dua palung dan 
mewakili level support.  

Pola ini dikonfirmasi saat harga menembus neckline ke bawah setelah 
pembentukan shoulder kedua. Saat ini terjadi, pasangan mata uang akan 
memulai tren turun. 
Order jual dipasang di bawah neckline. Agar mengenai target, ukur jarak 
antara titik tertinggi head dan neckline. Jarak ini merupakan estimasi 
penurunan yang akan ditempuh harga setelah menembus neckline.

Kabar bagusnya adalah Anda tidak perlu membuat perhitungan yang rumit 
dalam analisis Anda. Ada beberapa indikator teknikal yang akan mengerja-
kannya untuk Anda. Ada banyak indikator yang dapat
Anda telusuri di buku panduan kami. 

Jika kita menggabungkannya dengan rekomendasi trend trading sebelumnya, kita akan mendapatkan keputusan berikut: 
"Membeli di level support selama tren naik atau menjual di level resistance saat tren turun". Para trader berpengalaman 
membuka posisi di kedua arah tren dan pada saat koreksi. Bagi para pemula, trend trading lebih cocok. 

Head

Shoulder Shoulder

neckline
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Berapa 
jumlah uang 
yang Anda 
butuhkan 
untuk trading?
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Anda bisa berlatih trading tanpa mengin-
vestasikan satu dolar pun. Caranya, buka 
akun demo di personal area Anda. 

Ukur tingkat pengetahuan dan pengalaman 
Anda, serta pertimbangkan dengan matang 
tujuan Anda. Berapa jumlah penghasilan yang 
Anda inginkan? Seberapa sering Anda trading? 
Semakin besar jumlah deposit dan semakin 
besar ukuran posisinya, semakin besar peluang 
profit yang akan Anda hasilkan dari satu tran-
saksi. 

Semuanya harus dipertimbangkan dengan 
dasar-dasar risiko yang baik. Sekiranya, mohon 
untuk memastikan bahwa Anda hanya men-
gambil dari dana lebih Anda dan bukan dana 
untuk kebutuhan utama hidup Anda.

 

Ukuran minimum trading adalah 0,01 lot. Jika Anda membeli 0,01 lot EU-
R/USD dan leverage Anda adalah 1:1000, Anda hanya akan membutuhkan 
$1 sebagai margin untuk memulai trading. Jika Anda mendepositkan $5 di 
akun micro, deposit Anda akan mengover margin tersebut dan Anda dapat 
membuka empat transaksi lain dengan ukuran yang sama. Setiap pip dari 
pergerakan harga dapat memberi atau membebani Anda $0,1.

Mari pertimbangkan beberapa opsi untuk para trader pemula. Contoh-con-
toh yang kami berikan di sini adalah kredibel dan objektif dari sudut pan-
dang risiko manajemen.  

Jika Anda memutuskan untuk merisikokan 10% ($100), Anda bisa mentran-
saksikan 1 lot. Dalam hal ini, setiap pip dari profit akan memberi Anda $10 
dan profit 30 pip akan bernilai $300. Harap diperhatikan, umumnya dire-
komendasikan agar tidak merisikokan di atas 5% dari saldo akun pada satu 
transaksi. Dengan cara ini, Anda bisa terhindar dari kerugian besar apabila 
transaksi Anda mengalami kegagalan. 

Seperti yang Anda lihat, Anda membutuhkan minimal $5 untuk memulai trad-
ing. Di akun cent, jumlah awal bahkan bisa lebih kecil, yakni $1. Selanjutnya 
terserah Anda! 

Baru saja Anda telah mengetahui sekilas tentang apa itu trading. Masih ada banyak hal-hal menarik lainnya dan kami berharap 
Anda akan memutuskan untuk mengarungi perjalanan ini bersama FBS. Dari kami sendiri, kami akan mengerahkan segala 
kemampuan terbaik kami untuk membantu Anda menjadi seorang trader sukses.

Semua trader pemula tentu akan menanyakan jumlah modal yang harus mereka siapkan untuk trading. Mari perhatikan.

Deposit Risiko % Risiko $ Volume trading Stop Loss Take Profit Profit

$100

$500

$1000

3%

3%

3%

$3

$15

$30

0.01

0.1

0.1

30 pip

15 pip

30 pip 

90 pip

45 pip

90 pip
 

$9

$45

$90
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•     Kontes, promosi, dan welcome bonus bagi para pemula maupun profesional.
•     Loyalty program memungkinkan Anda untuk mendapatkan Prize point untuk trading dan menukarkannya dengan uang, 
gadget dan layanan khusus. 
•     Dukungan klien 24/7: kami akan dengan senang hati menjawab semua pertanyaan Anda seputar trading.

FBS telah membantu jutaan orang dalam menyelami dan meraih sukses di Forex. Pada awalnya, trading mungkin terasa sedik-
it merepotkan, tapi selanjutnya akan menjadi mudah dipahami. Untuk membantu para trader baru untuk memulai, perusahaan 
telah menyiapkan berbagai sarana yang bermanfaat. 

platform trading sosial yang memungkinkan 
Anda untuk menyalin order para trader pro dan 
menghasilkan profit kapan saja mereka 
melakukannya. 

aplikasi platform trading all-in-one untuk 
mengakses pasar dunia – kapan saja, di 
mana saja, dan dari perangkat iOS ataupun 
Android apa saja. 

aplikasi pintar dengan segala informasi 
penting terkait trading untuk mengak-
ses personal area Anda dari mana saja.

Perhatian: Trading Forex sangat berisiko. Forex harus diperdagangkan hanya dengan "uang dingin" – uang yang siap untuk dirisi-
kokan. Sehingga, Anda tidak akan takut akan risiko kehilangan uang. Sebagai seorang trader, Anda harus mengambil risiko yang 
rasional, yakni yang melebihi potensi keuntungannya, dan mencoba untuk meminimalkan risikonya. 

Video Tutorial Forex                                               Analisis Pasar Harian                                             Webinar Edukatif
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