Panduan Pengguna

PENGANTAR

Bab 1

Autochartist menyajikan perangkat pemantauan pasar otomatis yang menyoroti
peluang trading berdasarkan level support dan resistance untuk trader. Produk
Autochartist antara lain:
Pola Grafik seperti Triangle, Wedge, Head-and-Shoulder, dan Channel;
Fibonacci Retracement, Extension, ABCD, Gartley dan pola Butterfly
Level Penting - analisis teknikal level support dan resistance horizontal;
Analisis Volatilitas memberi evaluasi keseluruhan mengenai risiko dan
volatilitas
Favorit Kami - Autochartist menyediakan daftar peluang trading aktif saat ini yang memiliki probabilitas sukses tinggi dalam
6 bulan terakhir. (Disklaimer: Kinerja lampau tidak dapat menjadi jaminan kinerja mendatang).
Statistik Kinerja memberi informasi tentang pola mana saja yang telah mencapai level prediksi dalam 6 bulan
terakhir.
Langganan Email untuk mendapatkan prospek teknikal pasar dalam 24-48 jam mendatang.
Analisis Dampak Peristiwa memberi gambaran tentang pergerakan harga pasangan mata uang mayor saat rilis berita
keuangan penting.

Produk analisis teknikal Autochartist: Pola Grafik, Pola Fibonacci, dan Level Penting teridentifikasi secara otomatis oleh mesin
pengenalan pola yang terus memantau instrumen finansial tanpa henti.
Pola yang muncul memberi peringatan awal mengenai peluang trading yang sedang berkembang, saat harga mendekati
support atau resistance. Ini sangat bermanfaat untuk swing trader yang mencari rentang harga untuk trading.
Perangkat Analisis Volatilitas memberi informasi statistik tentang volatilitas harga instrumen yang diperdagangkan. Analisis
Volatilitas memberi penilaian risiko saat menentukan level take profit dan stop loss.

Keunggulan:
•

Autochartist mencakup sebagian besar pasar finansial seperti Forex, Indeks, Komoditas, Saham, CFD, dan Futures.

•

Autochartist menghemat waktu Anda dengan terus memantau pasar untuk mencari peluang trading.

•

Setiap pola Grafik, pola Fibonacci, dan Level Penting dilengkapi dengan serangkaian indikator kualitas visual yang
membantu trader pemula menafsirkan dan memahami pola. Trader berpengalaman dapat melakukan fungsi pencarian
lanjutan.

•

Autochartist menyediakan beragam materi edukasi seperti panduan online, panduan mulai cepat, video, e-book, dan

PENGANTAR
webinar gratis.
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ANTARMUKA WEB AUTOCHARTIST
Saat pertama kali masuk ke aplikasi web Autochartist, antarmuka akan
menampilkan informasi yang dimuat secara default

Bab 2

ANTARMUKA WEB AUTOCHARTIST
Favorit Kami
Peluang Trading
- Memuat hasil pencarian tentang Pola Grafik dan Fibonacci, dan juga Level Penting

Analisis Dampak Peristiwa

Peluang Trading

Pesan & Notifikasi

Komunitas Trading
Panel Pencarian

Tampilan Pola:

klik untuk menampilkan hasil pola lebih besar

Panel Pergerakan

dengan Indikator Kualitas dan Analisis Volatilitas

Harga: Tombol

Suara

Filter Hasil:
Pola Grafik: [Berkembang / Selesai]
Pola Fibonacci: [Berkembang / Selesai]
Level Penting: [Melampaui / Mendekati]

Peluang Trading Aktif

Peluang Trading Kedaluwarsa

Bab 2

ANTARMUKA
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Favorit Kami
“Favorit Kami” (Our Favourites) adalah daftar peluang trading aktif saat ini dengan probabilitas sukses paling tinggi
berdasarkan peluang trading yang teridentifikasi dalam 6 bulan terakhir (Disklaimer: Kinerja lampau tidak dapat
menjadi jaminan kinerja mendatang). Semua peluang Autochartist dievaluasi terhadap kinerja lampau berkaitan
dengan jenis pola, instrumen, dan kapan peluang itu teridentifikasi.
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Peluang Trading
Cari peluang trading Pola Grafik, Pola Fibonacci, dan Level Penting pada Tab Peluang Trading (Trading
Opportunities). Filter Hasil mempertajam sesuai preferensi trader dengan menyertakan atau mengesampingkan
sebagian peluang trading yang tersedia.

C

Analisis Dampak Peristiwa
Perangkat Analisis Dampak Peristiwa (Event Impact Analysis) menampilkan dampak visual ringkas mengenai peristiwa
ekonomi yang telah terjadi terhadap pasangan mata uang tertentu.
Pilih negara dan peristiwa dari menu di sebelah kiri. Dampak peristiwa terhadap mata uang yang dipilih akan
ditampilkan di sebelah kanan.
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Statistik Kinerja
Tab Statistik Kinerja (Performance Statistics) menampilkan tab terperinci mengenai keakuratan keseluruhan Autochartist
dalam periode 6 bulan terakhir, serta statistik spesifik tentang performa Autochartist untuk simbol tertentu, granularitas
waktu, pola, dan arah.
Disklaimer: Statistik ini bukanlah tolok ukur profitabilitas melainkan kalkulasi kuantitas peluang
teridentifikasi yang mencapai level prediksi dalam waktu tertentu.

E

Tab Pesan & Notifikasi (Laporan Pasar)
Langganan email untuk mendapatkan laporan mengenai prospek teknikal pasar dalam beberapa hari mendatang. Anda
bisa berlangganan untuk menerima email hingga tiga kali per hari mengenai pasar seperti Forex dan Komoditas, atau satu
kali per hari mengenai bursa seperti Tokyo Stock Exchange, London Stock Exchange, dan New York Stock Exchange.
Untuk berlangganan, masuk ke platform Autochartist, klik ‘Pesan & Notifikasi’ (Messaging & Alerts), pilih pasar
yang sesuai, pilih preferensi bahasa dan waktu. Untuk menerima email, masukkan alamat email dan klik kirim.
Catatan: Guna memastikan Anda menerima notifikasi harian dari Autochartist, tambahkan alerts@autochartist.com
ke buku alamat atau daftar kontak email Anda.

F

Komunitas Trading
Bagian Komunitas Trading (Trading Community) menyediakan akses ke edukasi dan dokumen dukungan produk, serta
instruksi untuk mengunduh dan menginstal
plugin MT, MT5, dan JForex Autochartist. Selain itu, Anda juga bisa mengikuti trading intraday live menggunakan
Autochartist. Silakan berlangganan untuk menerima notifikasi via email mengenai trade baru yang dibuat.
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Panel
Pencarian
Saat masuk untuk pertama kalinya, panel pencarian memuat daftar default pencarian yang disusun. Setiap pencarian
memuat serangkaian kriteria yang ditetapkan oleh individu yang menentukan simbol apa saja yang disertakan dalam
pencarian. Simbol dapat disertakan dengan:
1. Memilih dari grup yang telah tersedia seperti bursa atau jenis instrumen; atau
2. Dengan memilih simbol satu demi satu.

Opsi Pencarian Lanjutan dapat digunakan untuk memilih kriteria tertentu saat mengatur pencarian untuk menyaring
dan mempertajam hasil pencarian.
Saat trade baru teridentifikasi, ikon

akan muncul di samping nama pencarian. Dengan mengklik ikon

, Anda

akan diarahkan ke hasil pencarian yang relevan.
Informasi yang ditampilkan di bagian Peluang Trading Aktif dan Peluang Trading Kedaluwarsa (L dan M)
didapat dari pencarian yang disoroti (nama pencarian akan berwarna hijau).
Hasil pencarian yang sudah ada dapat diedit dengan mengklik ikon pensil ( ) dan dihapus dengan mengklik ikon 'tutup' (
).
(Baca Bab 3 "Membuat dan Mengedit Pencarian" untuk detail mengenai cara membuat atau mengedit pencarian.)
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Tampilan Pola
Grafik harga di panel ini mewakili hasil yang dipilih di Peluang Trading Aktif. (L)

Informasi berikut dapat dilihat di area Tampilan Pola (H):
- Tanggal dan waktu pola teridentifikasi disoroti dengan warna abu-apu pada grafik.
•

Pola selesai ditampilkan dengan garis horizontal yang menggambarkan level prediksi. Warga garis menggambarkan
arah prediksi pola (hijau = naik, merah = turun) dan ditampilkan dengan panah arah dari titik breakout ke garis
prediksi.

•

Kolom pada kanan grafik harga memuat informasi tambahan mengenai pola, seperti arah, tipe pola, waktu
teridentifikasi, kualitas (berbagai indikator), dan harga prediksi (pola selesai). Untuk informasi selengkapnya, lihat
Panel Peluang Trading Aktif L.

ANTARMUKA
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Panel Pergerakan Harga; Indikator Kualitas dan Analisis
Volatilitas
Perangkat Analisis Volatilitas memberi informasi mengenai pergerakan instrumen. Perangkat ini dapat digunakan
untuk menilai
risiko trading terkait berbagai instrumen sehubungan dengan waktu instrumen tersebut
diperdagangkan.
Untuk mengakses Analisis Volatilitas, klik tombol 'Analisis Volatilitas'.

Layar baru yang dengan 3 tab akan terlihat:

Prediksi Rentang Harga
Bagian

Prediksi

Rentang

Harga

(Price

Range

Forecast) digunakan untuk melihat potensi rentang
pergerakan harga dalam beberapa periode/interval.
Fitur ini memungkinkan trader menilai risiko level
take profit dan stop loss berdasarkan pergerakan
harga enam bulan terakhir untuk instrumen tertentu
pada hari dan waktu saat ini.
Untuk pengguna berpengalaman, rentang ini dihitung
sebagai satu deviasi standar dari rata-rata mean
pergerakan harga.
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Panel Pergerakan Harga; Indikator Kualitas dan Analisis
Volatilitas
Pergerakan Per Jam
Tampilan Pergerakan Per Jam (Movement per Hour)
memberi gambaran mengenai kapan (pada jam
berapa) volatilitas pergerakan harga lebih tinggi
untuk instrumen yang dipilih.
Pengguna

dapat

menilai

risiko

terkait

trading

instrumen tertentu pada berbagai waktu di sepanjang
hari.

Pergerakan Per Jam
Sangat mirip dengan Pergerakan per Jam, Pergerakan
Per Hari (Movement per Day) menampilkan hari
dengan volatilitas lebih tinggi. Tampilan ini bertujuan
memberi informasi mengenai kapan aspek struktural
tertentu di pasar tertentu membuat trading pada hari
tertentu menjadi lebih berisiko.
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Tombol
Suara
Saat hasil baru teridentifikasi, suara akan terdengar. Suara ini bisa diatur agar Aktif atau Mati.

Komponen yang digunakan Autochartist untuk memainkan notifikasi suara memilih otomatis audio HTML 5, audio
browser, dan Flash (jika ada) untuk memainkan suara. Flash adalah pilihan yang paling banyak digunakan. Klik tautan ini
untuk memperbarui Flash: http://get.adobe.com/flashplayer/
Suara pada komputer dan aplikasi harus diaktifkan agar notifikasi suara dapat terdengar.

K

Filter Hasil

Apabila filter hasil tidak terlihat di antara Tampilan Pola dan Peluang Trading, klik tautan

.

Pilih preferensi jenis peluang trading menggunakan Filter Hasil. Beri/hapus tanda centang pada kotak di samping setiap
jenis peluang trading untuk melihat hasil pada Panel Peluang Trading. Hasil akan ditampilkan atau tidak ditampilkan dari
Panel Peluang Trading secara real time saat kotak diberi/tidak diberi tanda centang.
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Peluang Trading AKTIF
Bagian Peluang Trading Otomatis diperbarui tanpa henti dengan semua hasil pencarian terbaru yang disoroti di
Panel Pencarian (G) yang masuk dalam kategori yang dipilih di Filter Hasil (K).
Peluang trading aktif (Active Trading Opportunities) adalah pola yang masih dapat digunakan untuk trading. Ini berarti
harga belum bergerak menjauh dari perkiraan arah dan target, dan pola belum selesai atau mencapai target. Begitu ada
perubahan, hasil akan dipindahkan ke tab 'Peluang Trading Kedaluwarsa' atau ‘Expired Trading Opportunities’ (lihat di
bawah)

Hasil pertama secara default akan dipilih dan disoroti dengan warna hijau.
Agar lebih jelas dan mudah digunakan, hasil disoroti dengan warna kuning saat kursor digerakkan di atasnya. Begitu
diklik, pola hasil yang dipilih akan ditampilkan di area Tampilan Pola dan hasil akan disoroti dengan warna hijau.
Informasi yang tercantum dalam Panel Hasil untuk Peluang Trading Aktif mencakup:
•

Bursa,

•

Simbol,

•

Arah pola,

•

Interval waktu grafik batang,

•

Nama pola,

•

Waktu pola teridentifikasi,

•

Kualitas visual keseluruhan suatu pola (rata-rata aritmetika berbagai indikator kualitas visual),

•

Jenis pola, menandakan apakah pola itu sedang berkembang (emerging) atau sudah selesai (completed), atau berupa
breakout (menembus) atau approach (mendekati), (Lihat Bab 4: "Hasil Berkembang vs. Selesai" untuk penjelasan
lebih mendalam mengenai perbedaan pola berkembang dan selesai.)

•

Panjang pola dalam batang/lilin,

•

Umur lilin sejak pola teridentifikasi.

Daftar ini diurutkan berdasarkan Umur, yaitu jumlah lilin/batang yang terbentuk setelah pola teridentifikasi. Metode
pengurutan seperti ini menyebabkan pola yang lebih lama seperti pola 1 hari dan 4 jam akan turun dari daftar dengan laju
yang jauh lebih lambat dibandingkan pola jangka pendek (15 menit, 30 menit). Selain itu, pola yang lebih baru akan
diurutkan lebih atas.
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Peluang Trading
KEDALUWARSA
Untuk melihat panel ini, klik tab 'Peluang Trading Kedaluwarsa' yang akan disoroti dengan warna abu-abu gelap. Panel ini
menampilkan semua
hasil kedaluwarsa dari pencarian yang disoroti pada Panel Pencarian (K).

Hasil akan kedaluwarsa begitu terjadi peristiwa yang membuat perkiraan hasil menjadi tidak mungkin terjadi, atau ketika
ekspektasi tercapai dan target tercapai. Contoh peluang kedaluwarsa adalah ketika harga mulai secara konsisten
bergerak menjauh dari level target pola yang selesai, atau ketika pola yang berkembang telah selesai (dalam hal ini, pola
berkembang akan kedaluwarsa, namun muncul peluang pola selesai baru). Lihat contoh di bawah ini.

Informasi di bagian ini memiliki tampilan yang sama persis dengan informasi di tab Peluang Trading Aktif. Untuk
informasi selengkapnya tentang bagaimana hasil ditampilkan, lihat bagian sebelumnya (L).

MEMBUAT DAN MENGEDIT PENCARIAN

Bab 3

Pencarian adalah sekelompok simbol, baik yang dipilih atau telah ditentukan
sebelumnya, yang peluang tradingnya diinginkan oleh pengguna. Setiap pencarian
menggunakan filter untuk pilihan simbol, sehingga hasil akan disaring
berdasarkan sejumlah kriteria lanjutan. Ini dibahas di bagian Filter Pencarian
Lanjutan di bawah ini.

Untuk memulai pencarian baru, klik tombol ‘Pencarian Baru’ di bagian atas Panel Pencarian (dekat sudut kiri atas layar).
Langkah pertama membuat pencarian adalah menentukan simbol yang ingin dipantau.

MEMBUAT DAN MENGEDIT PENCARIAN
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Pencarian Dasar (Memilih simbol / instrumen)
Fungsi pencarian dasar disebut juga Pengelompokan atau “Grouping”. Pencarian dasar memungkinkan pengguna untuk menentukan
apakah ingin memilih kelompok yang telah ditetapkan (biasanya sejumlah simbol bursa tertentu atau simbol dari granularitas waktu
tertentu) atau memilih simbol satu per satu untuk membangun portofolio unik.

MEMBUAT DAN MENGEDIT PENCARIAN
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Saat grup baru telah dipilih, nama pencarian akan otomatis ditetapkan menjadi nama default grup. Nama pencarian dapat diedit
atau diperluas kapan saja.

Untuk mencari simbol tertentu, pilih opsi "Simbol" di tombol radio, pilih simbol yang diinginkan dengan memasukkan nama
pasangan Forex atau simbol lainnya, dan daftar yang dilengkapi otomatis akan muncul dan diperbarui sebagai satu tipe.
Selanjutnya, pilih granularitas waktu yang relevan untuk masing-masing simbol, lalu klik tombol "Tambahkan" untuk
menambahkan simbol ke daftar kustom.

Catatan: Nama pencarian akan otomatis berubah menjadi simbol terakhir yang ditambahkan setiap kali ada penambahan ke
daftar simbol.
Nama Pencarian
Bagian bawah jendela pencarian memiliki kolom teks untuk memasukkan nama pencarian. Nama ini berubah otomatis menjadi
grup terakhir yang dipilih atau simbol terakhir yang ditambahkan ke daftar kustom. Nama pencarian akan ditampilkan di Panel
Pencarian.

Tahap terakhir dalam proses membuat pencarian dasar adalah mengklik tombol "Buat Pencarian" di bagian bawah jendela popup.

MEMBUAT DAN MENGEDIT PENCARIAN
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Filter Pencarian Lanjutan
Untuk membuat filter "Pencarian Lanjutan" untuk pencarian baru atau yang sudah ada, pilih tautan "Pencarian Lanjutan" di bagian
bawah opsi pencarian dasar.

Layar Pencarian Lanjutan akan diperluas dengan daftar kriteria tambahan untuk menyempitkan pencarian. Anda bisa melihat bahwa
ada tiga tab tersendiri untuk Pola Grafik, Pola Fibonacci, dan Level Penting. Setiap tab menampilkan kriteria spesifik yang akan
mempersempit pencarian untuk kategori pola atau Level Penting yang dipilih.
Tab yang dipilih akan ditampilkan dengan warna abu-abu muda, dan semua kriteria filter yang terkait dengan tipe analisis tersebut
dapat diubah di bawah.

PERHATIAN: Berhati-hatilah agar kriteria filter lanjutan tidak terlalu sempit. Dua atau tiga kriteria bisa saja terlalu sempit sehingga
pencarian tidak membuahkan hasil dan muncul pesan "Tidak Ada Pola Ditemukan" di Panel Hasil.
Setiap set kriteria pencarian dibahas secara terpisah di bawah ini.

MEMBUAT DAN MENGEDIT PENCARIAN
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Filter Lanjutan: Pola Grafik Rentang
Harga

Fungsi ini berguna untuk memantau Saham dan CFD. Anda dapat menentukan rentang harga minimum hingga maksimum di
kotak teks yang ditampilkan, misalnya untuk membatasi saham murahan atau yang sangat mahal.

Arah

Hasil pencarian dapat disaring menurut arah potensi hasil pergerakan harga setelah pola teridentifikasi.
dengan mengklik tombol radio yang sesuai.

Pilih arah pasar

MEMBUAT DAN MENGEDIT PENCARIAN
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Perubahan Tren

Prediksi pergerakan harga setelah pola grafik ditemukan mungkin searah dengan Tren Awal, atau berlawanan arah. Prediksi
pergerakan harga setelah pola ditemukan yang memiliki arah yang sama dengan Tren Awal disebut sebagai pola berlanjut
(continuation). Prediksi pergerakan harga yang berlawanan arah dengan Tren Awal disebut pola pembalikan (reversal).

Panjang Pola Minimum

Panjang pola ditentukan oleh jumlah lilin (batang) grafik harga yang dimuat dalam pola. Contohnya, panjang pola 30 pada grafik
dengan batang 60 menit menandakan pola tersebut terbentuk selama 30 jam.

MEMBUAT DAN MENGEDIT PENCARIAN
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Indikator Kualitas Pola Grafik
Autochartist secara otomatis menilai 5 indikator objektif untuk mengukur kualitas visual pola Grafik: Kejelasan (Clarity); Tren Awal
(Initial Trend); Volume; Keseragaman (Uniformity); Kekuatan Penembusan (Breakout Strength). (Disklaimer: Kualitas Visual
bukanlah penilaian keefektifan Pola Harga, juga bukan potensi profit atau rugi yang dapat dialami trader dari
peluang trading spesifik)
Indikator Kualitas merefleksikan daya tarik visual suatu pola. Pola berkualitas tinggi akan tampil lebih menarik, proporsional, dan
simetris. Tolok ukur kualitas secara keseluruhan adalah rata-rata aritmetika semua indikator lainnya.
Kualitas disebutkan dalam angka antara 0 hingga 10, dengan 10 sebagai kualitas terbaik dan 0 menandakan kualitas terburuk.
Gunakan tombol geser di bawah untuk menentukan level kualitas pola yang diperlukan untuk suatu pencarian (lihat gambar di
bawah).

Perlu diperhatikan bahwa pengaturan di bagian ini menentukan persyaratan kualitas minimum. Ambang batas yang lebih rendah
berarti lebih banyak pola akan lolos dalam kriteria pencarian. Jika persyaratan terlalu tinggi, hasil pencarian mungkin sangat sedikit
atau bahkan tidak ada hasil sama sekali. Jika semua filter indikator kualitas ditetapkan sebagai nol, hasil tidak akan disaring
kualitasnya, dan semua hasil akan ditampilkan.

MEMBUAT DAN MENGEDIT PENCARIAN
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Gambaran Umum Indikator Kualitas Pola Grafik:
Kejelasan (Clarity): Menandakan level gangguan atau "noise" pada grafik harga. Gejolak yang terlalu banyak pada pergerakan
harga menandakan kejelasan yang rendah.
Tren Awal (Initial Trend): Kekuatan tren yang ada sebelum pola. Tren Awal yang panjang dan konsisten akan mendapatkan
penilaian yang lebih tinggi untuk indikator ini.
Volume: Indikator penting yang mengukur peningkatan volume saat harga menembus support/resistance.

Volume hanya

berlaku untuk instrumen yang diperdagangkan di bursa (saham, ETF).
Keseragaman (Uniformity): Jika titik-titik yang menyentuh garis support dan resistance dengan jarak lebih teratur di
sepanjang waktu, suatu pola akan memiliki penilaian Keseragaman yang lebih baik.
Kekuatan Penembusan (Breakout Strength): Ukuran lilin yang harganya menembus level support dan resistance

MEMBUAT DAN MENGEDIT PENCARIAN
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Jenis Pola Grafik
Autochartist mengidentifikasi 16 Pola Grafik. Semua pola ini bisa disaring di bagian Filter Lanjutan pencarian. Untuk deskripsi
setiap pola, klik ikon

di samping pola.

MEMBUAT DAN MENGEDIT PENCARIAN
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Filter Lanjutan: Pola Fibonacci
Rentang Harga

Fungsi ini berguna untuk memantau Saham dan CFD. Trader dapat menentukan rentang harga minimum hingga maksimum di
kotak teks yang ditampilkan, misalnya untuk membatasi saham murahan atau yang sangat mahal.

Arah

Hasil pencarian dapat disaring menurut arah prediksi pergerakan harga setelah pola teridentifikasi. Setiap pola memiliki prospek tren
naik (bullish) atau turun (bearish). Jika Anda hanya tertarik dengan arah pasar tertentu, Anda bisa memilihnya di sini dengan mengklik
tombol radio yang relevan.

MEMBUAT DAN MENGEDIT PENCARIAN
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Panjang Pola Minimum

Panjang pola ditentukan oleh jumlah lilin (batang) grafik harga yang dimuat dalam pola. Contohnya, panjang pola 30 pada grafik
dengan batang 60 menit menandakan pola tersebut terbentuk selama 30 jam.
Indikator Kualitas Pola Fibonacci:
Tiga indikator mengukur kualitas pola Fibonacci. Masing-masing indikator dibahas di bawah ini. Indikator Kualitas merefleksikan daya
tarik visual suatu pola. Pola berkualitas tinggi akan tampil lebih menarik, proporsional, dan simetris. Tolok ukur kualitas secara
keseluruhan adalah rata-rata aritmetika semua indikator lainnya.
Kualitas disebutkan dalam angka antara 0 hingga 10, dengan 10 sebagai kualitas terbaik dan 0 menandakan kualitas terburuk.
Gunakan tombol geser di bawah untuk menentukan level kualitas pola yang diperlukan untuk suatu pencarian (lihat gambar di
bawah).

MEMBUAT DAN MENGEDIT PENCARIAN
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Kejelasan (Clarity)
Menandakan level gangguan atau "noise" pada grafik harga. Pergerakan harga yang menampilkan banyak gejolak menandakan
kejelasan yang rendah.
Simetri Waktu
Derajat selisih waktu antara titik balik mengikuti rasio Fibonacci yang sama yang ditemukan di level harga.
Simetri Harga
Simetri Harga derajat seberapa dekat rasio teridentifikasi dengan rasio Fibonacci teoretis, dengan batas kesalahan (margin of
error) tertentu. Semakin kecil batas kesalahan, semakin tinggi Simetri Harga.
Tipe Pola Fibonacci
Autochartist mengidentifikasi enam pola Fibonacci. Semua pola ini bisa disaring di bagian Filter Lanjutan pencarian. Untuk
deskripsi setiap pola, klik ikon di samping pola.
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Filter Lanjutan: Level Penting
Pola Grafik, Pola Fibonacci, dan Level Penting memiliki set kriteria pencarian unik masing-masing. Setiap bagian dijabarkan di bawah
ini.

Rentang Harga

Fungsi ini utamanya berguna untuk memantau Saham dan CFD. Trader dapat menentukan rentang harga minimum hingga
maksimum di kotak teks yang ditampilkan, misalnya untuk membatasi saham murahan atau yang sangat mahal.

Panjang Pola Minimum

Panjang pola ditentukan oleh jumlah lilin (batang) grafik harga yang dimuat dalam pola. Contohnya, panjang pola 30 pada grafik
dengan batang 60 menit menandakan pola tersebut terbentuk selama 30 jam.
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Indikator Kualitas
Level Penting memiliki satu penilaian potensi pentingnya level yang teridentifikasi. Ini adalah tolok ukur jumlah poin ketika grafik
harga mencapai level support dan resistance dan mengonfirmasikannya.

Secara default, Level Penting memiliki setidaknya 3 titik sentuh, namun set tombol radio ini dapat digunakan trader untuk memilih
jumlah titik sentuh yang lebih banyak untuk penyaringan. Perlu diperhatikan bahwa semakin besar jumlah yang dipilih, semakin
sedikit hasil yang akan ditampilkan.

Tipe Pola Level Penting
Hanya ada dua jenis Level Penting yaitu Support dan Resistance. Support Horizontal adalah level harga bawah yang diuji dan disentuh
dari atas. Resistance Horizontal adalah batas atas harga yang disentuh dari bawah dan ditembus dengan arah bullish.
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Ini adalah gambaran ringkas mengenai pola berkembang, apa maknanya, dan
bagaimana pola berkembang menjadi pola selesai.
Pola Grafik Berkembang:

Pola grafik berkembang atau sedang muncul memberi peringatan awal mengenai potensi peluang trading. Pola ini adalah pola yang
telah terbentuk lengkap, yang hanya memerlukan harga menembus level support atau resistance agar pola menjadi selesai.
Begitu harga menembus level support atau resistance yang diperkirakan, pola berkembang akan kedaluwarsa dan pola selesai akan
muncul sebagai peluang trading.
Banyak pola berkembang yang akhirnya tidak selesai. Ini biasanya berarti harga tidak berlanjut bergerak ke arah support atau
resistance yang diperkirakan, sehingga penembusan harga (breakout) tidak terjadi sesuai ekspektasi dan pola tidak selesai. Jika ada
titik balik baru antara level support dan resistance sebelum terjadi breakout, pola berkembang akan kedaluwarsa.
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Pola Fibonacci Berkembang:

Pola berkembang untuk Fibonacci sedikit lebih rumit, karena ada lebih dari satu kondisi yang harus terjadi agar pola dapat selesai.
Pengaturan untuk pola Fibonacci berkembang memiliki satu titik balik terakhir teoretis pada level harga tertentu, ditandai dengan titik
merah muda pada grafik. Agar pola dapat selesai, harga bukan hanya harus mencapai level itu, namun juga harus menemukan
support/resistance di level itu dan mundur (retraksi) ke arah berlawanan.
Jika harga tidak mencapai level target, atau tidak berbalik pada level itu, pola akan kedaluwarsa.

DISKLAIMER
Layanan Autochartist mencakup identifikasi pola grafik valuta asing, komoditas, ekuitas, dan saham. Investasi dan trading memiliki
berbagai potensi risiko. Anda harus mengetahui dan memahami berbagai risiko tersebut dan meminta saran independen apabila
diperlukan. Anda sebaiknya tidak menginvestasikan dana apabila Anda tidak siap kehilangan dana tersebut. Layanan dan konten
Autochartist tidak boleh dianggap sebagai ajakan untuk berinvestasi dan/atau melakukan perdagangan. Anda harus meminta saran
independen dalam hal ini. Kinerja lampau tidak dapat menjadi jaminan kinerja mendatang. Tidak ada jaminan bahwa hasil apa pun
yang dibahas dalam lingkup layanan ini dan konten media terkait akan tercapai. Segala opini, berita, riset, analisis, harga, atau
informasi lainnya disediakan sebagai komentar pasar secara umum, bukan saran investasi. Autochartist, MDIO Software, serta
anggota, pemegang saham, pegawai, agen, perwakilan, dan resellernya tidak menjamin kelengkapan, keakuratan, atau ketepatan
waktu informasi yang disediakan. Mereka tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apa pun, baik yang bersifat
konsekuensial atau pun tidak, yang muncul dari penggunaan atau kepercayaan terhadap layanan Autochartist dan kontennya.

