FOREX Trading atau Bursa Valas (Valuta Asing) merupakan suatu jenis
perdagangan/transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata
uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam
secara berkesinambungan
Mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi, Forex trading
telah menjadi alternatif yang paling populer karena ROI (Return Of Investment atau
kembalinya nilai investasi yang telah kita tanam) serta profit yang akan didapat bisa
melebihi rata-rata perdagangan pada umumnya (biasanya rata-rata return berkisar lebih
dari 5% – 10% per bulannya, bahkan bisa mencapai lebih dari 100% per bulannya untuk
professional trader).
Akibat pergerakan yang cepat tersebut, maka trading valas/forex trading juga beresiko tinggi
apabila anda tidak mempunyai pengetahuan yang cukup serta pengaturan manajemen keuangan
dengan baik. Investasi perdagangan valas (forex trading) online, memberikan alternatif income
yang menjanjikan.






Mempunyai skala global yaitu mengikuti kemajuan teknologi.
Mudah karena bisa dilakukan langsung via Internet menggunakan komputer
Murah karena modal minimal tidak sampai puluhan juta rupiah
Fleksibel karena dimanapun anda berada asal terhubung ke jaringan anda bisa berbisnis
Unik karena banyak dari masyarakat kita yang belum mengetahuinya sehingga
mempunyai prospek yang bagus.

Forex Trading bergerak terus selama 24 jam setiap hari kerja (Senin sampai Jumat)
berputar mulai dari pasar New Zealand & Australia yang berlangsung pukul 04.00 – 14.00
WIB, terus ke pasar Asia yaitu Jepang & Singapura yang berlangsung pukul 07.00 – 16.00
WIB, ke pasar Eropa yaitu Jerman & Inggris yang berlangsung pukul 14.00 – 22.00 WIB,
sampai ke pasar Amerika yang berlangsung pukul 19.30 – 04.00 WIB
Perdagangan di sessi Asia biasanya harga tidak terlalu memperlihatkan pergerakan (flat). Harga
biasanya mulai bergerak saat memasuki sessi Eropa (14.00 WIB) dan puncak pergerakan
biasanya terjadi pada saat sessi Amerika dibuka jam 19.30.
Berita ekonomi saat sessi Amerika dibuka (US open) biasanya sangat ditunggu pelaku pasar /
trader. Karena pergerakan harga bisa sampai 100 – 200 point. Selalu mengikuti berita ekonomi
dan analisanya terhadap pasar uang dunia di web site seperti http://www.bloomberg.com/
Mata uang apa yang diperdagangkan?
Yaitu semua mata uang dunia yang memiliki daya jual tinggi. Contoh: USDollar, Yen, Euro,
Franc, Poundsterling (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF) dan lain-lain.
Bagaimana proses transaksinya?
Apa itu Beli/Jual ? dalam bursa valuta asing ini? Di bursa valas ini anda dapat membeli ataupun
menjual mata uang yang diperdagangkan. Secara obyektif adalah untuk mendapatkan profit atau
keuntungan dari posisi transaksi yang anda lakukan.
Contoh: jika anda membeli (BUY/Offer/Long) suatu mata uang dan pergerakan harga mata uang
tesebut menunjukkan grafik kenaikan yang signifikan, maka anda dapat mengambil keuntungan
dari perbedaan harga tersebut dengan menutup posisi beli anda, begitu pula sebaliknya apabila
anda melakukan menjual (SELL/Bid/Short) dan kemudian pergerakan harga mata uang tersebut
mengalami grafik penurunan, maka anda juga dapat mengambil keuntungan dengan menutup
posisi jual anda tersebut.
Apakah di FOREX itu “Two Ways Opportunities?
Ya! Transaksi di FOREX dapat dilakukan dengan cara 2 arah dalam mengambil keuntungannya.
BUY (beli) dahulu, lalu ditutup dengan take profit SELL Liquid (jual) ataupun sebaliknya
melakukan SELL (jual) dahulu, lalu ditutup dengan take profit BUY Liquid (beli).

Bagaimana cara menghitung hasil transaksi saya di FOREX?
Berikut adalah caranya: Untuk FOREX yang terhadap USDollar tersebut ada 2 macam jenis
currency utama yaitu Direct dan Indirect
Contoh:



Direct : GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD, dan lain-lain (pokoknya yang …/USD)
Indirect : USD/JPY, USD/CHF, dll ( USD/…. )

Dan untuk perhitungannya: Semisal kita memulai trading Forex ini dengan modal awal sebesar
US$5000 (account regular), kemudian cara hitungan transaksi kita adalah:
Untuk mata uang Direct: misal kita trading di jenis account regular Forex yang kemudian kita
inputkan quantity contract sizenya = US$100,000 dan kita melakukan Buy di EUR/USD di
posisi 1.2000 dan kemudian di close Sell (take profit) di posisi 1.2010, maka kita akan profit
sebesar: (1.2010 – 1.2000 ) x 100000 = $100 (profit) atau sebaliknya kalau loss juga sama
hitungannya.
Untuk mata uang Indirect: misal kita trading di jenis account regular Forex yang kemudian kita
inputkan quantity contract sizenya = US$100,000 dan kita melakukan Sell di USD/JPY di posisi
110.10 dan kemudian di close Buy (take profit) di posisi 110.00, maka kita akan profit sebesar:
(110.10 – 110.00 ) x 100000) / posisi liquid 110.00 = $90.91 (profit) atau sebaliknya kalau loss
juga sama hitungannya.
Arti Pergerakan Grafik
Jenis Mata Uang: Direct (….. / USD) Pergerakan Grafik: Naik Arti (….. terhadap USDollar):
Menguat dan sebaliknya bila Pergerakan Grafik: Turun Arti (….. terhadap USDollar): Melemah
Jenis Mata Uang: Indirect (USD/ …..) Pergerakan Grafik: Naik Arti (….. terhadap USDollar):
Melemah dan sebaliknya bila Pergerakan Grafik: Turun Arti (….. terhadap USDollar): Menguat
Berapakah modal yang dibutuhkan untuk bisa trading FOREX?
Deposit minimum adalah $1, namun begitu tidak ada keharusan untuk deposit uang sejumlah
tertentu agar bisa memulai live trading (modal bebas) dan bila anda tidak mempunyai modal
sama sekali tetapi masih ingin mencoba, maka anda akan diberikan secara cuma-cuma extra
modal sebesar US$5 ketika membuka account (GRATIS dan bukan simulasi), dan profit yang
anda dapat juga akan masuk ke kantong (account) anda secara penuh, sedangkan kalau loss maka
anda juga tidak beresiko apa-apa. Anda juga bisa membuka Real Live Trading jenis Mini Forex
dengan modal deposit awal yang dianjurkan sebesar US$500 ataupun Regular Forex dengan
modal deposit awal sebesar US$5000.
Modal dan Maximum Quantity Leverage (Contract Size) yang dianjurkan:
Modal: $5
Contract Size: $100
Nilai pergerakan point (/pips): $0.01 (eq: EUR/USD)
Modal: $100
Contract Size: $2,000
Nilai pergerakan point (/pips): $0.2 (eq: EUR/USD)
Modal: $500 (mini)
Contract Size: $10,000
Nilai pergerakan point (/pips): $1 (eq: EUR/USD)
Modal: $5,000 (regular)
Contract Size: $100,000
Nilai pergerakan point (/pips): $10 (eq: EUR/USD)
Keterangan: Nilai Margin = 1% dari quantity contract size Quantity Contract Size di kami adalah
fleksibel dan bisa anda input secara manual.

Contoh:
Kita bisa menginput Quantity Contract Size=$1001 atau $2123 atau $10, dll. Dalam arti lain
yaitu kita bisa menyesuaikan dengan kondisi kekuatan modal kita.
Bagaimana cara bertransaksinya dan dimana?
Segala transaksi FOREX anda dilakukan oleh anda sendiri secara online via internet (bisa di
rumah, warnet, hotel, cafe, dll) dengan melalui software online trading yaitu Streamster.
Dan di dalam software kami tersebut juga terdapat berbagai macam fasilitas seperti real time
quotes and chart, forum diskusi/chatting dengan trader lain, free trading signals, laporan hasil
transaksi, berita-berita terkini, layanan support 24 jam dalam bahasa indonesia dan bahasa lain,
dan fasilitas canggih lainnya.

