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Wawasan & Strategi
Panduan lengkap seputar trading mata uang mayor 

Peringatan Risiko: CFD adalah instrumen yang kompleks dan memiliki risiko tinggi kehilangan uang dengan 
cepat karena adanya leverage. 71% dan 65% dari akun investor ritel kehilangan uang ketika trading CFD dengan 
Tick-mill UK Ltd. Anda harus mempertimbangkan apakah Anda memahami bagaimana CFD, atau produk kami 
lainnya bekerja dan apakah Anda mampu mengambil risiko kehilangan uang Anda.
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Ketahui ilmu dasar trading mata uang dan pahami cara kerja pasar Forex, 
berbagai faktor penggerak kurs mata uang, dan alasan mengapa trading 
Forex sangat digemari di seluruh dunia.

PENGANTAR 
TRADING FOREX

Forex adalah pasar paling likuid di dunia dengan perputaran 
senilai triliunan dolar setiap harinya. Pasar Forex mungkin terlihat 
menakutkan bagi trader pemula karena skala yang begitu besar 
dan rumit - oleh sebab itu, e-Book ini berupaya meluruskan segala 
kerumitan trading Forex dengan menjabarkan cara kerja pasar mata 
uang dan menjelaskan segala hal tentang pasangan mata uang 
terpopuler dan strategi trading yang digunakan trader sukses untuk 
memperdagangkan mata uang. 

Tujuan utama e-Book ini adalah memberi Anda pondasi yang kokoh 
untuk dapat trading dengan bijak dan memulai karier trading yang 
gemilang. 

Kami harap panduan ini bermanfaat untuk Anda dan memberi segala 
informasi yang Anda perlukan untuk trading mata uang dengan 
efektif. 

Tim Riset Tickmill

PENGANTAR
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Forex (FX) atau foreign exchange adalah pasar finansial terbesar dan paling likuid di dunia yang 
menjadi tempat jual beli mata uang. 

Saat Anda bepergian ke luar negeri, Anda  mungkin pernah melakukan transaksi penukaran 
mata uang secara fisik dengan cara membeli mata uang negara yang Anda kunjungi dan 
membayarnya dengan mata uang negara Anda sendiri.  Contohnya, Anda mungkin menjual 
Rupiah untuk membeli Pound saat Anda pergi ke Inggris. Bedanya, Anda tidak membeli atau 
menjual mata uang fisik di pasar Forex online. Anda membeli atau menjual pergerakan  mata 
uang dengan tujuan mendapatkan profit dari apresiasi atau depresiasi satu mata uang terhadap 
mata uang lainnya.  

Saat Anda memutuskan untuk membeli atau menjual, Anda berspekulasi mengenai harga 
mata uang di masa mendatang. Contohnya, pasangan EUR/USD. Euro adalah mata uang 
dasar, yaitu mata uang yang Anda beli, sedangkan Dolar adalah mata uang pembanding/
kontra yang Anda jual. Mari kita asumsikan bahwa nilai Euro meningkat terhadap Dolar 
karena fluktuasi pasar. Anda memutuskan untuk menutup posisi dan menjual Euro. Selisih 
antara kurs Euro di awal dengan di akhir adalah profit posisi Anda.  

Nilai suatu mata uang di pasar Forex ditentukan oleh permintaan.  Besarnya permintaan 
terhadap Zloty Polandia, Franc Swiss, atau Yen Jepang akan meningkatkan atau 
menurunkan nilainya dibandingkan mata uang lainnya.

MENGENAL TRADING FOREX 
DAN CARA KERJANYA

PASANGAN 
MATA UANG

Dalam trading Forex, Anda biasanya memperdagangkan mata uang, yang selalu 
diperdagangkan secara berpasangan. Pasangan mata uang dikategorikan sebagai: mayor, 
silang, minor, dan eksotis. Pasangan mayor biasanya melibatkan Dolar AS dan dianggap 
paling likuid. Pasangan mata uang mayor yang paling banyak diperdagangkanadalah 
EURUSD. 

EURUSD Euro / Dolar AS “Fiber”

GBPUSD Pound Inggris / Dolar AS “Cable”

USDJPY Dolar AS / Yen Jepang “Ninja”

USDCHF Dolar AS / Franc Swiss “Swissie”

USDCAD Dolar AS / Dolar Kanada “Loonie”

AUDUSD Dolar Australia / Dolar AS “Aussie”

NZDUSD Dolar Selandia Baru / Dolar AS “Kiwi”

http://www.tickmill.jp/id
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Tickmill menyediakan puluhan pasangan mata uang yang dapat diperdagangkan selain 
instrumen populer lainnya, antara lain CFD indeks, komoditas (termasuk logam mulia), 
obligasi, dan mata uang kripto.

Setiap pasangan mata uang memiliki nilai tukar yang terdiri dari harga "Bid" dan "Ask". 
Harga Ask adalah harga yang diminta broker untuk menjual suatu pasangan mata uang. 
Harga Bid adalah harga yang bersedia dibayar oleh broker untuk membeli suatu pasangan 
mata uang. Spread adalah selisih antara harga Bid 
dan Ask. Semakin rendah spread, semakin besar 
penghematan Anda dari setiap trade. 

Lebih dari 85% transaksi harian di pasar Forex melibatkan mata uang 
mayor yaitu Dolar AS, Yen Jepang, Euro, Pound Inggris, Franc Swiss, 
Dolar Kanada, dan Dolar Australia.

Tickmill menawarkan spread super 
ketat mulai 0.0 pip

BERBAGAI FAKTOR 
YANG MEMENGARUHI PASAR FOREX

Harga mata uang ditentukan oleh berbagai keadaan ekonomi dan politik, seperti perubahan 
suku bunga, inflasi, dan stabilitas politik.  Derajat intervensi Bank Sentral suatu negara 
terhadap ekonomi domestik untuk mengatur uang beredar juga dapat mengakibatkan 
fluktuasi harga mata uang yang signifikan. Sentimen dan penilaian pasar, yaitu bagaimana 
pandangan trader mengenai kekuatan suatu mata uang, juga dapat menjadi faktor yang 
memengaruhi pasar. Terakhir dan tak kalah penting, rilis data dan berita juga dapat 
memberi dampak langsung pada stabilitas ekonomi pasar. 

http://www.tickmill.jp/id
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TERDESENTRALISASI
Karakteristik unik pasar Forex global adalah tidak ada sentra pemasaran 
terpusat. Semua transaksi dilakukan secara elektronik melalui jaringan 
komputer trader di seluruh dunia.  

BEROPERASI 24/5
Pasar Forex beroperasi 24/5, yaitu dibuka pada hari Minggu, 21:00 GMT dan 
ditutup pada hari Jumat, 21:00 GMT. Pusat trading Forex utama adalah New 
York, London, Hong Kong, Singapura, Tokyo, dan Sydney. 

Pasar Forex dibagi menjadi empat sesi trading utama: Sesi Sydney, sesi 
Tokyo, sesi London, dan sesi New York. Contohnya, saat hari trading 
berakhir di AS, sesi trading baru dibuka di Australia. Karena itu, pasar Forex 
adalah pasar yang sangat dinamis. Harga senantiasa berubah setiap waktu.  

PESERTA PASAR
Peserta pasar Forex terdiri dari bank (besar maupun menengah), Bank 
Sentral, investor institusional, investor ritel, perusahaan, pemerintah, 
spekulan valas. 

LIKUIDITAS
Semakin besar volume yang diperdagangkan di seluruh dunia, semakin 
tinggi likuiditas pasar valas. Dari sudut pandang trader, likuiditas sangat 
penting karena memengaruhi seberapa mulus harga dapat berubah dalam 
satu periode waktu tertentu. 

LEVERAGE
Trader menggunakan leverage sebagai cara untuk 'meminjam' uang dan 
mengoptimalkan investasi. Leverage dapat bermanfaat untuk meningkatkan 
profit, namun juga dapat 
melipatgandakan kerugian sehingga 
harus digunakan dengan bijaksana. 

AKSES MUDAH
Cara memulai trading Forex sangat 
mudah, cepat, dan relatif murah.

KARAKTERISTIK UTAMA 
PASAR FOREX

Di Tickmill, Anda bisa mulai 
trading dengan deposit 

$100 saja. 

JENIS-JENIS 
PASAR FX

Pasar Forex biasanya digolongkan menurut waktu transaksi: pasar spot, pasar forward, 
dan pasar futures.

Di pasar spot, mata uang diperjualbelikan pada harga saat ini (spot) yang ditentukan oleh 
permintaan dan penawaran dan menggambarkan banyak hal seperti situasi ekonomi di 
seluruh dunia, suku bunga saat ini, keadaan sosial dan politik, persepsi mengenai kinerja 
mendatang suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. 

Sebaliknya, pasar forward dan futures melibatkan kontrak yang mewakili klaim jenis 
mata uang tertentu, harga per unit tertentu, dan tanggal penyelesaian tertentu di masa 
mendatang. 

http://www.tickmill.jp/id
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RIWAYAT SINGKAT
 TRADING FOREX

STANDAR EMAS 
Trading Forex sudah ada sejak abad ke-19 saat sistem moneter 
standar emas mulai diberlakukan. Menurut sistem emas, kurs 
semua mata uang dihitung berbasis emas. 

BRETTON WOODS
Setelah Perang Dunia II, perjanjian Bretton Woods ditandatangani. 
Dolar AS dijadikan mata uang cadangan utama dunia. 

PERJANJIAN JAMAIKA
Setelah runtuhnya sistem Bretton Woods, sistem mengambang 
bebas (free-floating) diberlakukan dengan Perjanjian Jamaika 
pada tahun 1976. Nilai tukar mata uang ditentukan sesuai 
permintaan dan penawaran. 

TRADING FX MODERN
Dengan perkembangan internet dan teknologi modern di tahun 
90an, perbankan mulai menciptakan platform trading sendiri 
dengan streaming harga live. Trader di seluruh dunia dapat 
mengeksekusi trade secara seketika.  Dalam beberapa dekade 
terakhir, pasar Forex telah berkembang menjadi pasar terbesar 
dan paling dinamis di dunia.

MENGAPA 
TRADING FOREX?

VOLATILITAS 

Trader menyukai pasar yang volatil karena membawa banyak peluang 
profit yang muncul dari fluktuasi harga. Volatilitas sering menjadi titik 
fokus strategi yang digunakan oleh segala jenis trader, baik investor jangka 
pendek maupun panjang. Day trader memanfaatkan pergerakan terjadi 
dalam hitungan detik atau menit sedangkan trader konservatif mungkin 
menunggu hingga harga instrumen meningkat cukup signifikan dan 
mengambil untung dari imbal hasil yang didapat dalam jangka panjang. 
Tanpa perubahan harga, tak ada profit yang didapat. Walaupun volatilitas 
di pasar Forex berpotensi menghasilkan untung, tapi Anda harus terus 
memantau dan menyesuaikan strategi Anda sesuai dengan volatilitas. 

PELUANG

Dengan leverage, Anda dapat trading dengan nilai yang lebih besar dari 
deposit Anda. Jika pasar bergerak ke arah yang menguntungkan, profit 
Anda akan berlipat ganda X kali dari nilai leverage yang Anda gunakan.  
Perlu diperhatikan bahwa walaupun potensi profit Anda dapat berkali-kali 
lipat lebih besar dari deposit Anda, namun potensi rugi Anda pun berlipat 
ganda. Karena itu, trader harus sangat berhati-hati dalam menggunakan 
leverage finansial untuk mengurangi risiko portofolio secara keseluruhan. 

REGULASI

Trading Forex diawasi dengan ketat guna memastikan perlindungan 
investor dan menjaga integritas pasar finansial. Banyak broker Forex yang 
menjalankan bisnis di banyak yurisdiksi dan diawasi oleh lebih dari satu 
badan pengawas.  Sebagian badan pengawas ini menawarkan skema 
kompensasi investor untuk klien yang memenuhi syarat apabila perusahaan 
investasi mengalami pailit atau gagal bayar. 

Banyak trader yang memilih trading di pasar Forex dibandingkan banyak pasar lainnya 
karena sejumlah alasan di bawah. 

01
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MANAJEMEN RISIKO

Trading Forex diketahui membawa risiko kerugian yang besar. Walau begitu, 
ada mekanisme yang dapat digunakan trader untuk mengendalikan atau 
mengurangi risiko apabila pasar bergerak ke arah yang tidak diharapkan. 
Salah satu perangkat ini adalah order stop loss yang secara otomatis 
menutup trade Anda saat harga mencapai level tertentu. Platform Tickmill 
menawarkan fungsi stop loss. 

SUMBER DAYA EDUKASI

Forex adalah salah satu pasar yang paling mudah diakses. Karena itu, 
banyak trader pemula yang langsung membuka akun (biasanya akun demo) 
dengan merujuk pada berbagai materi edukasi seperti webinar, e-book, 
video, blog, dan artikel yang disediakan oleh broker untuk mereka untuk 
membangun pengetahuan trader. 

PROMOSI

Agar trading Forex semakin menarik dan menghasilkan, banyak broker 
Forex yang rutin menggelar kompetisi trading demo atau live yang biasanya 
memberi hadiah tunai untuk para juara. Lihat promosi yang dapat Anda ikuti 
di Tickmill.  

TEKNOLOGI

Broker Forex selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini di industri, 
menyediakan software dan perangkat trading tercanggih agar trader dapat 
beraktivitas di pasar dengan mudah, nyaman, dan efisien. Teknologi Forex 
senantiasa berubah. Saat ini, trader modern dapat menggunakan robot 
trading yang mengeksekusi trade secara otomatis dan bahkan menyalin 
trade dari trader lain ke akunnya sendiri tanpa perlu repot trading manual 
atau memantau pergerakan harga secara terus-menerus. 

04
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Setelah memahami cara kerja pasar Forex, mari kita membahas lebih 
dalam tentang trading mata uang dan mengenal konsep penting serta 
praktik di dalamnya.  

SELUK BELUK 
TRADING
FOREX
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POSISI
LONG AND SHORT 

Dalam setiap transaksi Forex, trader dapat membuka trade long untuk satu posisi dan 
membuka trade short untuk posisi lainnya. Mengambil posisi "Long" pada sebuah mata 
uang, artinya Anda membeli mata uang, dengan harapan harga pasar akan meningkat. 
Sebaliknya, mengambil posisi "short", artinya Anda menjual mata uang, dengan prediksi 
bahwa harga pasar akan turun. 

Contoh: 
Jika Anda membuka posisi long 
EUR/USD, artinya Anda membeli 
Euro dan menjual Dolar AS. 

JENIS-JENIS  
ORDER FOREX

Order adalah cara trader memasuki atau keluar dari pasar Forex. Ada banyak jenis order 
yang digunakan trader. Anda perlu memilih jenis order yang sesuai dengan cara trade yang 
Anda inginkan, yaitu bagaimana Anda ingin masuk dan keluar pasar. 

Order pasar adalah order yang 
ditempatkan untuk membeli 

atau menjual aset pada harga 
yang berlaku pada saat itu. 
Jenis order ini digunakan 

apabila trader ingin langsung 
menempatkan order sesuai 

dengan harga mata uang 
yang berlaku di pasar pada 

saat yang sama.

Order take profit digunakan 
untuk mengunci profit pada 

ambang batas tertentu.  
Dengan kata lain, ini adalah 
order untuk menutup posisi 

atau trade apabila harga 
mencapai level harga tertentu 

yang menghasilkan profit 
tertentu. 

Limit order adalah order 
untuk membeli atau menjual 

hanya jika syarat tertentu 
tercapai. Contohnya, Anda 

dapat membuat order 
yang dieksekusi otomatis 
saat harga mencapai level 

tertentu. 

Order stop loss adalah 
mekanisme perlindungan 

untuk membatasi kerugian. 
Order ini otomatis menutup 
posisi terbuka apabila harga 

instrumen mencapai level 
tertentu. 

Order yang berubah menjadi 
order pasar pada saat level 
harga tertentu tercapai dan 

terlampaui. Sebuah stop 
order ditempatkan dibawah 
(order sell stop) atau diatas 
(order buy stop) nilai pasar 

mata uang saat ini.

Order trailing stop adalah 
order stop yang bisa diatur 

pada jarak tertentu dari harga 
pasar dalam bentuk point.

ORDER PASAR

ORDER TAKE PROFIT

LIMIT ORDER

ORDER STOP LOSS

STOP ORDER

TRAILING STOP

http://www.tickmill.jp/id
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Dalam praktiknya, mata uang diperdagangkan dengan jumlah tertentu yang disebut lot. 
Ada beberapa ukuran lot, antara lain: Standar, Mini, Mikro, dan Nano – masing-masing 
memiliki jumlah unit mata uang tersendiri. 

Margin adalah konsep sangat penting dalam trading Forex yang sering gagal dipahami 
atau bahkan diabaikan oleh trader. Margin adalah sebagian dari ekuitas akun trader yang 
disisihkan dan dianggap sebagai deposit pelindung untuk menahan posisi tetap terbuka. 
Margin sering diekspresikan sebagai persentase dari nilai penuh posisi yang dibuka.
 
Untuk trade yang menggunakan leverage 100:1, syarat margin minimum adalah satu 
persen (1%). Jadi, jika Anda mengeksekusi order satu lot standar ($100.000) dengan 
leverage 100:1, Anda wajib memiliki margin setidaknya $1.000 untuk dapat melanjutkan 
trade tersebut.  

LOT

MARGIN

     Lot      Units

     Standar      100,000

     Mini      10,000

     Mikro      1,000

     Nano      100

Perubahan nilai antara dua mata uang seiring dengan pergerakan naik atau turun 
diekspresikan dalam pip. Contohnya, saat AUDUSD bergerak dari 1.6525 ke 1.6526, maka 
perubahannya adalah satu pip. Nilai mata uang biasanya ditampilkan hingga empat 
desimal di belakang koma, dan setiap pergerakan satu digit desimal keempat adalah satu 
pip. Pasangan mata uang yang melibatkan Yen Jepang biasanya ditampilkan hingga dua 
digit desimal. 

PIP

USDCAD   1.5696

pip

Gunakan kalkulator Forex termasuk konverter mata uang, 
kalkulator margin, dan kalkulator pip yang disediakan Tickmill 

untuk mengelola risiko Anda dengan akurat. 

http://www.tickmill.jp/id
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Setiap pasangan mata uang memiliki kelebihan dan kekurangan, namun 
pasangan mata uang mayor memiliki keunggulan nyata dibandingkan 
pasangan mata uang lainnya karena popularitas yang lebih tinggi. 

Mari berkenalan dengan empat pasangan mata uang terpopuler dan 
karakteristik utamanya.

TRADING 
PASANGAN MATA 
UANG MAYOR

03

EUR/USD, dikenal juga dengan nama ‘Fiber’, adalah pasangan mata uang yang paling 
banyak diperdagangkan karena melibatkan mata uang dari ekonomi terbesar pertama dan 
kedua di dunia yaitu Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ini adalah pasangan mayor paling baru 
karena Euro baru diperkenalkan pada tahun 2002. 

Penggerak utama: Faktor utama yang menggerakkan EURUSD adalah Federal Reserve 
dan Bank Sentral Eropa (ECB), khususnya suku bunga yang ditentukan kedua institusi ini. 
Contohnya, apabila Fed meningkatkan suku bunga, Dolar AS akan menguat dan harga EUR/
USD akan turun.

Keunggulan: EUR/USD adalah pasangan mata uang yang selalu sangat likuid dan paling 
banyak diperdagangkan. Trader dapat menikmati spread yang lebih bersaing dan banyak 
peluang beli atau jual.

Rilis/Peristiwa Ekonomi yang perlu dipantau: 

- Keputusan Suku Bunga ECB
- PMI Eropa: PMI Jasa, Konstruksi, dan Manufaktur 
adalah indikator yang baik mengenai arah ekonomi 
secara umum.- European Consumer Price Indices 
(CPI) 
- Indeks Harga Konsumen (IHK) Eropa  
- Data ekonomi AS juga memengaruhi EUR/USD. Data 
ini antara lain Ketenagakerjaan Non-Pertanian (NFP), 
Indeks Harga Konsumen, pertumbuhan penjualan ritel, 
pengumuman suku bunga, dan PMI.

EUR/USD

http://www.tickmill.jp/id
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GBP/USD atau ‘Cable’ adalah salah satu pasangan mata uang mayor tertua dan paling 
aktif diperdagangkan di dunia. Nama "Cable" terinspirasi dari kabel trans-atlantik yang 
terbentang di samudra Atlantik untuk menghubungkan Inggris Raya dengan Amerika 
Serikat untuk mentransmisikan harga mata uang antara dua ekonomi besar ini.  

Penggerak utama: Kebijakan Bank of England dan Federal Reserve berdampak besar pada 
kinerja pasangan mata uang ini.  

Keunggulan: KarenaPound adalahmata uang cadangan terpenting ketiga di dunia (Dolar AS 
adalah yang terpenting) dan popularitas GBP dan USD, pasangan GBP/USD sangat likuid. 
Salah satu alasan popularitas GBP/USD adalah karena GBP dan USD adalah mata uang 
dari dua ekonomi tertua dan terkuat di dunia. Ekonomi Inggris dan AS relatif stabil, karena 
keduanya memiliki kontribusi besar pada ekonomi dunia secara umum.

Rilis/Peristiwa Ekonomi yang perlu dipantau: 

- Indeks Harga Konsumen Inggris Raya
- Produk Domestik Bruto (PDB) QoQ
- Klaim Pengangguran Inggris
- PMI: PMI jasa, manufaktur, dan konstruksi adalah 
indikator ekonomi penting.
- Data Ekonomi AS: Rilis suku bunga, laporan 
penjualan ritel, PDN, PMI, dan IHK.

GBP/USD
USD/CHF atau 'Swissie' termasuk pasangan mata uang yang banyak diperdagangkan di 
pasar Forex global. Popularitas pasangan ini disebabkan oleh ikatan perdagangan dan 
investasi antara AS dan Swiss. 

Penggerak utama: Kebijakan dan tindakan Bank Sentral Swiss dan Federal Reserve adalah 
faktor penggerak utama.  

Keunggulan: Franc Swiss dikenal sebagai investasi safe haven dengan volatilitas rendah. 
Karena itu, Franc menjadi mata uang yang banyak diminati di tengah ketidakpastian 
ekonomi dan gejolak pasar. Swiss dikenal sebagai ekonomi yang aman, stabil, dan netral 
karena manajemen yang konservatif dan stabilitas ekonomi domestik. 

Rilis/Peristiwa Ekonomi yang perlu dipantau: 

- Indeks Harga Konsumen Swiss
- Indeks Manajer Pembelian (PMI) Swiss
- Cadangan Mata Uang Asing
- Barometer Ekonomi KOF
- Data Ekonomi AS: Data tenaga kerja, penjualan ritel, 
pengumuman Fed, data IHK dan PMI. 

USD/CHF

http://www.tickmill.jp/id
http://www.tickmill.jp/id


24 25 www.tickmill.com/idwww.tickmill.com/idTrading Mata Uang Mayor Trading Mata Uang Mayor

Pasangan Dolar AS dan Yen Jepang disebut "Ninja" dan berkontribusi rata-rata 17% dari 
volume trading harian. Amerika Serikat dan Jepang adalah dua negara adidaya finansial 
global yang memiliki pertumbuhan PDB yang pesat serta aktivitas impor dan ekspor yang 
sangat aktif. Karena itu, USD/JPY adalah pilihan menarik untuk diperdagangkan.  

Penggerak utama: Uang beredar yang diatur oleh bank sentral masing-masing negara 
memiliki dampak penting pada valuasi USD/JPY. 

Keunggulan: Bank of Japan sering melakukan intervensi langsung maupun tak langsung 
di pasar valas. Ini menciptakan tren dan reversal yang bisa memberi peluang baik untuk 
trader.

Rilis/Peristiwa Ekonomi yang perlu dipantau: 

- Indeks Harga Konsumen Inti Tokyo (harga barang 
dan jasa di Tokyo)
- PDB Jepang (ikhtisar selisih antara ekspor, impor, 
dan sejumlah faktor lainnya)
- Neraca Perdagangan (neraca bulanan selisih antara 
nilai barang ekspor dan impor)
- Data Ekonomi AS: Klaim pengangguran,pengumuman 
suku bunga,data IHK dan PMI.

USD/JPY

Trader Forex menggunakan berbagai strategi dan pendekatan 
trading untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar terbaik 
untuk membeli dan menjual mata uang dan mencapai keuntungan 
terbesar. 

Bab ini membahas tentang sejumlah strategi terpopuler 
dalam trading mata uang dan pendekatan yang berguna untuk 
menganalisis pasar. Dengan memahami berbagai jenis strategi 
trading, Anda dapat mengambil keputusan yang bijak mengenai 
pendekatan trading yang paling cocok untuk portofolio Anda. 

STRATEGI
TRADING 

04
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Sederhananya, prinsip dasar day trading adalah membeli dan menjual suatu instrumen 
finansial di satu hari yang sama, atau bahkan beberapa kali dalam satu hari untuk 
mengambil untuk dari pergerakan harga yang kecil sekali pun. Jenis trading ini 
memerlukan waktu, keterampilan, dan disiplin sehingga sangat cocok untuk trader yang 
memiliki waktu untuk berkecimpung di pasar sepenuhnya. 

Strategi day trading yang umum digunakan:

SCALPING
Scalping adalah gaya trading paling singkat dan sangat populer di kalangan day trader yang 
ingin memanfaatkan sedikit pergerakan harga untuk mengambil profit berkali-kali. Trader yang 
menggunakan strategi ini dapat menempatkan 10 hingga ratusan trade dalam satu hari. 

Scalper biasanya menggunakan analisis teknikal untuk membantu keputusan trading dan 
indikator teknikal seperti rata-rata bergerak. 

Scalping mungkin sekilas tampak mudah, karena profit sepanjang hari bisa dibuat dalam 
beberapa menit saja, tapi scalper harus memiliki disiplin tinggi dan tidak ragu dalam mengambil 
keputusan karena tidak ada ruang untuk membuat kesalahan. 

TRADING TREN
Trading tren adalah jenis trading yang digunakan trader yang mengambil posisi sesuai dengan 
arah pergerakan harga, naik maupun turun. Ide dasar trading tren adalah mengambil posisi long 
(beli) apabila tren naik dan mengambil posisi short (jual) apabila tren turun.

Trading tren dapat digunakan sebagai strategi jangka pendek atau jangka panjang. Trader dapat 
mempertahankan posisi terbuka selama tren masih berlanjut, lamanya bisa satu hari atau lebih. 
Karena itu, strategi ini tidak khusus untuk day trader saja. 

Identifikasi tren pasar tidak mudah, tapi ada beberapa indikator penting yang dapat 
mempermudah identifikasi pola arah harga. Indikator ini antara lain Rata-Rata Bergerak yang 
menampilkan kinerja lampau suatu mata uang selama beberapa rentang waktu (misalnya 200 
hari, 50 hari, 20 hari, dan 10 hari), Relative Strength Index (RSI) yaitu osilator momentum yang 
mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga dan Average Directional Index (ADX) 
yang mengukur kekuatan suatu tren.

DAY 
TRADING

MEAN  

TRADING 

REVERSION 

BERITA

Trading mean reversion adalah pendekatan saat harga mata uang bergerak kembali menuju 
rata-rata historis. Harga rata-rata (mean) biasanya diukur menggunakan rata-rata bergerak 
dan diterapkan ke grafik. Trader mean reversion berupaya mengambil untung dari aktivitas 
tidak biasa seperti perubahan harga mata uang yang ekstrem, dengan berasumsi bahwa 
harga akan kembali ke keadaan sebelumnya.  Strategi ini dapat digunakan untuk trade beli 
maupun jual. 

Trading sesuai berita adalah komponen tak terpisahkan dalam strategi sebagian besar 
investor, apa pun horizon investasi mereka. Sementara day trader mungkin trading sesuai 
berita beberapa kali dalam satu hari, sedangkan investor lain terkadang trading sesuai 
berita dengan rentang waktu yang lebih panjang. Sesuai dengan nama strategi ini, trader 
mencoba untuk membuat posisi long sesuai rilis berita dan mengikuti tren hingga ada 
isyarat bahwa tren akan berbalik.

Pasangan mata uang dapat bergerak naik atau turun dengan cepat, sebelum atau sesudah 
pengumuman atau rilis berita ekonomi. Ini berarti trade Anda berpotensi mengalami 
peningkatan volatilitas sehingga peluang terjadinya slippage semakin besar. 
 

Manfaatkan kalender ekonomi Tickmill untuk mengikuti peristiwa 
penting dunia, pengumuman, serta konferensi pers. 

http://www.tickmill.jp/id
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TRADING TRADING

TRADING TRADING  

SWING BREAKOUT 

POSISI  REVERSAL 

Konsep dasar trading jenis ini adalah harga berfluktuasi dan tidak pernah bergerak ke satu 
arah saja dalam tren. Karena itu, swing trader memanfaatkanpembalikan (reversal) kecil 
dalam pergerakan harga mata uang, bukan seperti trader tren yang biasanya berusaha 
mencetak profit dari tren pasar jangka panjang. Swing trader biasanya menggunakan 
berbagai indikator teknikal seperti pola Fibonacci retracement, garis support dan 
resistance, dan crossover MACD untuk identifikasi pola, arah tren, dan potensi perubahan 
tren di jangka pendek.

Breakout adalah pergerakan harga mata uang yang melampaui level support dan resistance 
yang ditentukan karena perubahan penawaran dan permintaan secara mendadak. Trader 
breakout akan memasuki pasar begitu harga mata uang melampaui resistance dan keluar 
dari pasar begitu harga merosot ke bawah level support. Trading breakout adalah bentuk 
trading momentum, artinya trader mengharapkan untung dari breakout yang terjadi setelah 
periode peningkatan volume. 

Trading posisi adalah gaya trading yang menahan trade untuk periode yang lebih panjang, 
biasanya dalam hitungan bulan atau bahkan tahun guna mendapat untung dari tren 
jangka menengah.  Trader posisi sangat mengandalkan grafik jangka panjang dan/atau 
faktor makroekonomi dalam identifikasi tren. Walau trader posisi tidak terlalu memikirkan 
pergerakan harga karena ia menahan posisi selama tren yang kuat masih berlangsung, 
trader harus membuat rencana untuk masuk dan keluar pasar dan menerapkan strategi 
manajemen risiko yang baik. 

Reversal atau pembalikan pasar adalah perubahan arah harga mata uang, baik naik atau 
turun. Arah pasar sering berubah, baik dalam satu hari (intraday), per hari, atau per minggu. 
Perubahan harga mata uang dapat terjadi secara mendadak dalam beberapa detik, atau 
berkembang dalam beberapa hari atau bahkan minggu. Trader reversal selalu siaga untuk 
merespons pergerakan pasar, yaitu membuka posisi saat harga berada di level yang 
menguntungkan dan menutup posisi saat pergerakan harga tidak menguntungkan. Dalam 
memperkirakan pembalikan pasar, trader memperhatikan faktor fundamental seperti 
penawaran dan permintaan mata uang, kebijakan moneter domestik, keadaan geopolitik, 
dan juga faktor teknis seperti support dan resistance, titik pivot, rata-rata bergerak, dan 
osilator momentum yang dapat menjadi indikator yang baik mengenai pembalikan pasar. 

http://www.tickmill.jp/id
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TITIK

RANGE  

PIVOT 

TRADING 

Sistem trading ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi area support dan resistance 
dengan memperhatikan rata-rata harga tertinggi, terendah, dan penutupan pada periode 
trading sebelumnya. Pada hari berikutnya, trading di atas titik pivot dianggap sebagai 
sinyal tren bullish. Sebaliknya, trading di bawah titik pivot adalah sinyal tren bearish.

Dengan strategi trading ini, trader biasanya membeli dan menjual pada level resistance dan 
support tertinggi dan terendah yang dapat diprediksi, secara berulang selama satu sesi 
trading atau lebih. Dengan kata lain, strategi range trading digunakan apabila mata uang 
diperdagangkan dalam kisaran batas atas dan bawah tertentu dan tampak terus memantul 
naik dan turun di antara batas tertinggi dan terendah. 

INDIKATOR
TEKNIKAL

MACD (MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE)
Moving Average Convergence/Divergence (MACD) digunakan trader untuk menentukan arah 
tren dan potensi reversal. MACD berfluktuasi di atas dan di bawah nol. Apabila MACD di atas 
nol, maka ini adalah sinyal tren naik. Sebaliknya, jika MACD di bawah nol, maka ini adalah sinyal 
tren turun. Jika MACD di atas nol, trader mengidentifikasi potensi sinyal beli. Jika MACD di 
bawah nol, trader mengidentifikasi potensi sinyal jual. 

http://www.tickmill.jp/id
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RATA-RATA BERGERAK (MOVING AVERAGE)
Rata-rata bergerak adalah indikator tafsiran yang menunjukkan rata-rata harga suatu mata 
uang selama periode waktu tertentu.  Indikator ini digunakan untuk mengukur momentum, tren, 
dan menentukan area support dan resistance. Ada beberapa jenis rata-rata bergerak. Jenisnya 
antara lain:

• Rata-Rata Bergerak Sederhana (Simple Moving Average/SMA)
• Rata-Rata Bergerak Eksponensial (Exponential Moving Average/EMA)
• Rata-Rata Bergerak Dimuluskan (Smoothed Moving Average/SMMA)
• Rata-Rata Bergerak Tertimbang Linear (Linear Weighted Moving Average/LMWA)

Cara populer untuk menafsirkan rata-rata bergerak harga aset adalah dengan membandingkan 
pergerakannya dengan aksi harga. Saat harga mata uang naik hingga melampaui rata-rata 
bergerak, sinyal beli akan terpicu. Jika harga bergerak turun lebih rendah dari rata-rata bergerak, 
sinyal jual akan terpicu.

RELATIVE STRENGTH INDEX 
Dikembangkan oleh seorang analis teknikal AS bernama J. Welles Wilder, Relative Strength 
Index (RSI) adalah osilator momentum yang mengukur kekuatan harga saat inidibandingkan 
dengan harga sebelumnya. RSI sangat bermanfaat untuk menentukan level overbought/
oversold. Osilator ini berkisar antara 0 dan 100. Trader biasanya mempertimbangkan untuk 
membeli saat RSI melintas di atas garis oversold (30) dan menjual saat RSI melintas di bawah 
level overbought (70). 

http://www.tickmill.jp/id
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OSILATOR STOKASTIK
Osilator stokastik adalah indikator momentum yang dikembangkan oleh George C. Lane yang 
mengukur level penutupan dibandingkan rentang tertinggi-terendah selama periode waktu 
tertentu, biasanya 14 periode. Indikator ini berkisar antara 0 dan 100. Suatu mata uang disebut 
overbought (harga berada di dekat level tertinggi dalam suatu rentang 14-hari) saat Stokastik 
di atas 80. Sebaliknya, disebut oversold (harga berada di dekat level terendah suatu rentang 14-
hari ) apabila indikator ini di bawah 20.

TIPE
ANALISIS FOREX

Ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk menganalisis pasar Forex dengan 
tujuan mencari peluang pasar yang menguntungkan. Setiap metode memiliki keunggulan 
dan kekurangan tersendiri, jadi kita dapat menggabungkan lebih dari satu metode 
analisis untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai pasar dan mengambil 
keputusan trading yang bijak. 

ANALISIS FUNDAMENTAL
Analisis fundamental memperhatikan berbagai variabel ekonomi seperti kondisi sosial, 
politik, dan ekonomi saat ini untuk memperkirakan pergerakan harga mendatang. Trader yang 
menggunakan analisis fundamental sangat mencermati data ekonomi makro dan mikro, 
peristiwa geopolitik, dan variabel seperti suku bunga, inflasi, tingkat penyerapan tenaga kerja, 
pemilu, dan sebagainya. 

ANALISIS TEKNIKAL
Berbeda dengan trader fundamental yang meninjau berbagai faktor eksternal yang 
memengaruhi harga aset, trader teknikal berfokus pada grafik harga lampau untuk menganalisis 
dan memprediksi pergerakan harga di pasar finansial. Sederhananya, analis teknikal 
menggunakan grafik untuk mencoba mengidentifikasi pola dan tren yang mengisyaratkan 
kinerja suatu mata uang di masa mendatang.

ANALISIS SENTIMEN 
Analisis sentimen adalah metode analisis pasar Forex yang digunakan untuk menilai sentimen 
pasar secara umum pada suatu waktu tertentu. Secara psikologis, manusia cenderung 
mengikuti orang banyak dan secara tak sadar bertindak dengan cara yang serupa. Jika 
sentimen mayoritas cenderung ke satu arah, maka sebagian besar trader kemungkinan akan 
mengikuti arah tersebut. 

Baca blog Tickmill untuk mendapatkan banyak 
wawasan teknikal dan fundamental.  
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10 KIAT TRADING TERPENTING 
UNTUK TRADER VALAS 

Lakukan riset
Trading Forex mungkin terasa bagai sebuah tugas sulit, tapi trader wajib 
berusaha membangun pengetahuan yang memadai mengenai cara kerja pasar 
dan memahami mekanisme trading Forex demi mencapai sukses. 

Selalu realistis
Trading Forex harus dilakukan secara realistis sejak awal. Tentukan persentase 
trade untung yang masuk akal dengan mempertimbangkan strategi dan 
pengalaman Anda.

Kembangkan rencana trading
Rencana trading yang dipersiapkan dengan baik adalah rujukan utama bagi 
trader sukses. Rencana trading adalah panduan yang menjabarkan strategi, 
langkah operasional, dan prosedur trading seorang trader di pasar finansial. 

Pilih gaya trading yang sesuai
Apakah Anda lebih cocok menjadi scalper? Day trader? Atau swing trader? 
Ada banyak gaya trading dan setiap pilihan memiliki kerangka waktu 
tersendiri. Tentukan gaya trading yang cocok dengan profil dan kepribadian 
Anda dan pertahankan gaya tersebut dengan disiplin.  

Jangan trading berlebihan
Menempatkan trade dan menganalisis tanpa henti sepanjang hari belum 
tentu memberi Anda hasil yang diharapkan. Coba cari hal dan langkah yang 
memberi hasil positif untuk trade Anda dan jangan buang waktu sia-sia. 

Trading dengan bertanggung jawab
Terimalah kerugian sebagai bagian dari aktivitas trading. Belajar dari 
kesalahan dan hindari mengulangi kesalahan. Rasa tanggung jawab pribadi 
adalah kunci dalam membangun pola pikir yang benar sehingga dapat 
meningkatkan hasil trading Anda.    

Kelola risiko
Jangan remehkan pentingnya manajemen risiko. Pilih ukuran posisi yang 
cocok untuk Anda, tentukan limit profit dan rugi, dan leverage sesuai dengan 
selera risiko Anda. Dan yang terpenting, jangan pertaruhkan dana apabila 
Anda tidak siap kehilangan dana itu. Pastikan Anda memiliki cukup dana 
likuid dan juga strategi trading apabila pasar tiba-tiba bergerak ke arah yang 
tidak menggembirakan.

Fokus pada grafik harian
Pusatkan upaya trading Anda pada kerangka waktu grafik harian. Grafik 
harian lebih bisa diandalkan karena memberikan Anda dengan gambaran 
yang lebih jelas mengenai pasar.

Kendalikan emosi Anda
Emosi harus selalu dikendalikan saat Anda trading Forex. Anda harus 
menjaga disiplin diri dan jangan sampai ditaklukkan oleh ketamakan, 
ketakutan, atau bahkan harapan. Jaga pola pikir yang positif setiap saat. 

Jangan mudah putus asa
Trading Forex adalah kegiatan yang menarik, menegangkan, dan selalu 
naik dan turun. Trader sukses biasanya memiliki sikap gigih untuk menjaga 
antusiasme, disiplin menjalankan sistem trading, dan selalu percaya diri.  

01

02

03

04

07

05

08

06

09

10

http://www.tickmill.jp/id
http://www.tickmill.jp/id


38 39 www.tickmill.com/idwww.tickmill.com/idTrading Mata Uang Mayor Trading Mata Uang Mayor

Tickmill menawarkan akses ke 62 pasangan mata uang mayor dan minor. Jadilah bagian 
dari pasar global dan nikmati kondisi trading terbaik bersama Tickmill. 

Mulai trading Forex dengan mudah

CARA TRADING FOREX MENGAPA TRADING 
BERSAMA TICKMILL FOREX BERSAMA TICKMILL? 

Bangun pengetahuan Anda
Sebelum memulai trading Forex, pastikan Anda mempelajari bagaimana cara kerja 
trading. Membaca eBook ini adalah langkah pertama yang sangat bagus untuk 
mempelajari tentang trading, tapi masih ada banyak materi edukasi bermanfaat 
lainnya dari Tickmill seperti webinar, artikel blog dan tutorial video. 

Buka akun trading
Pilih akun trading live yang paling cocok dengan profil Anda. Setiap akun trading 
menawarkan sejumlah opsi dan kondisi trading untuk menjawab kebutuhan 
segala jenis trader.  

Danai akun Anda
Buat deposit melalui salah satu opsi pembayaran yang mudah dan aman.

Tentukan strategi trading Anda
Pilih strategi trading yang sesuai dengan kepribadian, tujuan trading, dan toleransi 
risiko Anda. Bersama Tickmill, Anda bisa trading menggunakan segala strategi 
termasuk hedging, scalping, dan arbitrase. 

Tempatkan trade
Lanjutkan proses pembuatan order dengan memilih tipe order besar posisi, dan 
sebagainya.

Tutup posisi 
Tutup trade Anda jika Anda merasa sudah mencapai target atau ingin membatasi 
potensi rugi.

Dapatkan akses ke pasar paling likuid di dunia.

Tanpa biaya tersembunyi

Spread mulai 0.0 pip

Bisa menggunakan Expert Advisor 

Rata-rata kecepatan eksekusi order 0.1 detik

Tanpa requotes

Dukungan klien berkualitas

Manfaatkan harga bersaing, likuiditas mendalam, dan eksekusi andal.

Ketahui lebih lanjut tentang spesifikasi kontrak Forex.

71% dari investor kehilangan uang ketika trading CFD.

http://www.tickmill.jp/id
http://www.tickmill.jp/id
https://tickmill.com/education/webinars/
https://blog.tickmill.com/
https://tickmill.com/education/tutorials/category/forex-trading/
https://tickmill.com/id/instruments/forex/
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GLOSARIUM
Analisis Fundamental
Analisis informasi ekonomi dan politik dengan tujuan mengidentifikasi pergerakan pasar 
finansial di masa mendatang.

Analisis Sentimen 
Jenis analisis pasar yang memperhatikan sentimen peserta pasar secara keseluruhan 
mengenai performa suatu pasangan mata uang.

Analisis Teknikal
Tipe analisis pasar yang memprediksi harga dengan menganalisis data pasar, misalnya 
tren dan rata-rata harga historis, volume, posisi terbuka, dan sebagainya.

Apresiasi
Mata uang dikatakan mengalami 'apresiasi' apabila harganya meningkat karena permintaan 
pasar.

Ask
Harga Ask adalah level harga yang diinginkan pasar untuk menjual mata uang tertentu 
dalam Kontrak Forex atau Kontrak Mata Uang Silang. Trader bisa membeli mata uang 
dasar pada harga Ask.

Bank sentral
Badan pemerintah atau semi-pemerintah yang mengatur kebijakan moneter suatu 
negara. Contohnya, bank sentral AS adalah Federal Reserve, bank sentral Jerman adalah 
Bundesbank.

Bid
Harga Bid adalah level harga yang ditawarkan pasar untuk membeli mata uang tertentu 
dalam Kontrak Forex atau Kontrak Mata Uang Silang. Trader bisa menjual mata uang dasar 
pada harga Bid.

Day trading
Jenis trading yang membuka banyak posisi mata uang dan kemudian menutupnya sebelum 
hari trading yang sama berakhir.

Depresiasi
Penurunan nilai mata uang karena pergerakan pasar.

Eksotis (pasangan mata uang eksotis)
Pasangan mata uang eksotis terdiri dari mata uang mayor yang dipasangkan dengan mata 
uang dari ekonomi berkembang atau maju tapi lebih kecil. Contoh pasangan mata uang 
eksotis terpopuler adalah EUR/TRY (Euro vs Lira Turki) dan USD/ZAR (Dolar AS vs Rand 
Afrika Selatan).

Forex 
Membeli satu mata uang dan menjual mata uang lainnya secara simultan.

Inflasi
Kondisi ekonomi yang mencatat kenaikan harga barang yang mengikis daya beli.

Leverage 
Rasio antara nilai transaksi dengan dana jaminan yang diwajibkan.

Likuiditas
Kemampuan pasar untuk menerima transaksi besar hanya dengan sedikit dampak atau 
bahkan tanpa dampak terhadap stabilitas harga.

Limit order
Order yang menetapkan batasan harga maksimum yang dibayarkan atau harga minimum 
yang diterima. Contohnya, jika harga USD/JPY saat ini adalah 117.00/05 maka limit order 
untuk membeli USD adalah pada harga di bawah 117.00.

Lot
Unit yang mengukur besar transaksi. Besar transaksi selalu disebutkan berupa angka 
dalam lot.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Indikator teknikal populer yang digunakan untuk mengidentifikasi aspek penting dari tren 
sekuritas secara umum, termasuk momentum, arah tren, dan durasi. 

Manajemen risiko 
Penggunaan analisis finansial dan teknik trading untuk mengurangi dan/atau 
mengendalikan eksposur ke berbagai jenis risiko.

Mata uang dasar
Mata uang yang pertama disebutkan dalam pasangan mata uang. Harga menunjukkan 
berapa nilai satu mata uang dasar dalam mata uang pembanding.

Mata uang pembanding
Mata uang pembanding (kontra/quote) adalah mata uang yang digunakan sebagai 
referensi atau disebutkan sebagai mata uang kedua dalam sebuah pasangan mata uang. 
Contohnya, mata uang pembanding dalam USD/EUR adalah Euro (EUR).
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Mata uang silang
Pasangan mata uang yang tidak menyertakan Dolar AS. Contoh: EUR/JPY atau GBP/CHF.

Margin   
Ekuitas yang wajib disetorkan dan disisihkan oleh investor sebagai jaminan suatu posisi.

Mayor (Pasangan mata uang mayor)
Pasangan mata uang mayor adalah mata uang yang paling aktif diperdagangkan di dunia, 
biasanya menyertakan Dolar AS (USD), Euro (EUR), Yen Jepang (JPY), Pound Inggris (GBP), 
Dolar Australia (AUD), dan Franc Swiss (CHF).

Mean reversion
Strategi trading berdasarkan asumsi bahwa harga mata uang akan bergerak menuju harga 
rata-rata (mean) seiring berjalannya waktu.

Minor (Pasangan mata uang minor)
Pasangan mata uang minor yang dikenal juga sebagai pasangan mata uang silang adalah 
pasangan yang tidak menyertakan Dolar AS namun menyertakan setidaknya satu dari tiga 
mata uang mayor lainnya yaitu Yen Jepang (JPY), Pound Inggris (GBP), atau Euro (EUR).

Order Pasar
Order pasar adalah order beli atau jual untuk dieksekusi langsung pada harga terbaik di 
pasar.

Osilator Stokastik 
Indikator momentum yang membandingkan harga penutupan suatu aset dengan rentang 
harga selama periode waktu tertentu untuk memperkirakan arah harga di masa mendatang.

Over the Counter (OTC) 
Transaksi yang tidak dilakukan di bursa.

Pasar Forward
Pasar untuk memperdagangkan komoditas, sekuritas, atau valas pada harga tertentu 
dengan penyerahan di masa mendatang.

Pasar Futures 
Pasar untuk menjual dan membeli kontrak produk trading dengan penyerahan di masa 
mendatang.

Pasar Spot
Pasar fisik tempat jual dan beli valas dan komoditas secara tunai di harga pasar saat ini, 
diselesaikan "on the spot" dan diserahkan langsung pada saat itu juga.

Permintaan
Jumlah komoditas atau mata uang yang ingin dibeli orang dapat suatu waktu tertentu 
pada harga tertentu.

Pip
Pip mengukur besar perubahan pada rate pertukaran untuk sebuah pair mata uang dan 
dihitung menggunakan poin desimal keempat.

Posisi Long
Posisi yang nilainya naik saat harga pasar meningkat. Posisi yang membeli mata uang 
dasar disebut posisi long.

Posisi Short
Posisi investasi yang diuntungkan oleh penurunan harga pasar. Posisi yang menjual mata 
uang dasar disebut posisi short.

Rata-Rata Bergerak
Indikator teknikal yang mengakumulasikan titik harga lampau dan mengambil rata-rata 
selama periode waktu tertentu untuk menilai kekuatan tren pasar saat ini.

Range trading 
Strategi yang membeli apabila harga bergerak ke level support terendah dan menjual 
apabila harga bergerak ke level resistance tertinggi.

Relative Strength Index 
Indikator grafik yang digunakan dalam analisis teknikal yang mengidentifikasi kapan arah 
tren saat ini akan berakhir, serta kondisi pasar overbought dan oversold.

Robot trading
Robot trading adalah program komputer yang dibuat berdasarkan sejumlah sinyal trading 
Forex yang membantu trader memutuskan untuk membeli atau menjual pasangan mata 
uang tertentu pada waktu tertentu.

Scalping 
Strategi trading yang membuka kemudian menutup posisi dengan cepat, dengan harapan 
mendapat untung dari pergerakan harga yang kecil.

Sentimen Pasar
Sikap sebagian besar investor mengenai pasar tertentu. 

Slippage
Selisih antara level harga order yang diminta dengan harga eksekusi aktual. Slippage 
biasanya terjadi ketika volatilitas tinggi dan berpotensi terjadi pada saat pembukaan/
penutupan pasar.
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Permintaan
Jumlah komoditas atau mata uang yang ingin dibeli orang dapat suatu waktu tertentu 
pada harga tertentu.

Pip
Pip mengukur besar perubahan pada rate pertukaran untuk sebuah pair mata uang dan 
dihitung menggunakan poin desimal keempat.

Posisi Long
Posisi yang nilainya naik saat harga pasar meningkat. Posisi yang membeli mata uang 
dasar disebut posisi long.

Posisi Short
Posisi investasi yang diuntungkan oleh penurunan harga pasar. Posisi yang menjual mata 
uang dasar disebut posisi short.

Rata-Rata Bergerak
Indikator teknikal yang mengakumulasikan titik harga lampau dan mengambil rata-rata 
selama periode waktu tertentu untuk menilai kekuatan tren pasar saat ini.

Range trading 
Strategi yang membeli apabila harga bergerak ke level support terendah dan menjual 
apabila harga bergerak ke level resistance tertinggi.

Relative Strength Index 
Indikator grafik yang digunakan dalam analisis teknikal yang mengidentifikasi kapan arah 
tren saat ini akan berakhir, serta kondisi pasar overbought dan oversold.

Robot trading
Robot trading adalah program komputer yang dibuat berdasarkan sejumlah sinyal trading 
Forex yang membantu trader memutuskan untuk membeli atau menjual pasangan mata 
uang tertentu pada waktu tertentu.

Scalping 
Strategi trading yang membuka kemudian menutup posisi dengan cepat, dengan harapan 
mendapat untung dari pergerakan harga yang kecil.

Sentimen Pasar
Sikap sebagian besar investor mengenai pasar tertentu. 

Slippage
Selisih antara level harga order yang diminta dengan harga eksekusi aktual. Slippage 
biasanya terjadi ketika volatilitas tinggi dan berpotensi terjadi pada saat pembukaan/
penutupan pasar.

Spread
Selisih antara harga bid dan ask.

Stop Loss 
Stop Loss adalah order untuk menutup trade jika pasar bergerak ke arah yang tak 
menguntungkan hingga mencapai nilai tertentu. 

Swing Trading
Strategi trading spekulatif yang menahan aset trading selama satu hingga beberapa hari 
guna mengambil untung dari perubahan atau 'ayunan' harga.

Take Profit
Order take profit digunakan investor untuk memerintahkan agar trade ditutup apabila harga 
mencapai level tertentu. Order ini dapat dibuat setelah atau sebelum trader membuka 
posisi.

Titik Pivot 
Titik pivot menggunakan harga penutupan, tertinggi, dan terendah pada periode 
sebelumnya untuk menghitung level support dan resistance periode ini.

Trading Berita
Strategi trading yang melakukan trading suatu mata uang sebelum atau sesudah 
pengumuman berita atau peristiwa penting dengan harapan mengambil untung dari 
fluktuasi harga yang biasanya terjadi sebelum atau sesudah pengumuman tersebut. 

Trading Breakout
Upaya untuk memasuki pasar begitu harga bergerak melampaui rentang harga tertentu 
(support dan resistance).

Trading Posisi
Gaya trading yang digunakan trader yang mempertahankan posisi selama jangka 
menengah atau panjang, yaitu dalam hitungan pekan, bulan, atau bahkan tahun.

Trading Reversal
Metode trading berlawanan dengan tren berdasarkan reversal pasar, yaitu saat pergerakan 
harga mata uang berbalik arah.

Trading Tren 
Strategi trading yang digunakan trader yang mengambil posisi di pasar finansial mengikuti 
tren/momentum aset ke arah tertentu, naik atau turun.  

http://www.tickmill.jp/id
http://www.tickmill.jp/id


46 47 www.tickmill.com/idwww.tickmill.com/idTrading Mata Uang Mayor Trading Mata Uang Mayor

Peringatan Risiko: CFD adalah instrumen yang kompleks dan memiliki risiko tinggi kehilangan 
uang dengan cepat karena adanya leverage. 71% dan 65% dari akun investor ritel kehilangan uang 
ketika trading CFD dengan Tickmill UK Ltd. Anda harus mempertimbangkan apakah Anda 
memahami bagaimana CFD, atau produk kami lainnya bekerja dan apakah Anda mampu 
mengambil risiko kehilangan uang Anda.

Disklaimer: Konten e-book ini memuat informasi dan data yang tidak boleh dianggap sebagai 
saran pribadi dan/atau saran investasi lainnya dan/atau penawaran dan/atau ajakan transaksi 
instrumen keuangan apa pun dan/atau jaminan dan/atau prediksi kinerja di masa mendatang. 
Tickmill serta afiliasi, agen, direktur, karyawan atau staf tidak menjamin keakuratan, validitas, 
ketepatan waktu, atau kelengkapan informasi atau data apa pun dan tidak bertanggung jawab 
atas kerugian yang terjadi karena data atau informasi yang dimuat di sini.

Trailing stop
Order trailing stop-loss adalah order yang ditetapkan pada harga tertentu di bawah harga 
pasar saat ini untuk posisi long.

Volatilitas
Kondisi pasar yang dialami aset tertentu, ditandai dengan ayunan harga yang lebar dalam 
periode waktu yang singkat. 
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