PRINSIP DASAR ANALISIS TEKNIKAL
Ada tiga prinsip yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis teknikal, yaitu :
1. Market Price Discounts Everything
Yaitu segala kejadian-kejadian yang dapat mengakibatkan gejolak pada bursa valas
secara keseluruhan atau harga mata uang suatu negara seperti faktor ekonomi, politik
fundamental dan termasuk juga kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya seperti adanya peperangan, gempa bumi dan lain sebagainya akan tercermin
pada harga pasar.
2. Price Moves in Trend
Yaitu harga valuta asing akan tetap bergerak dalam satu trend. Harga mulai bergerak ke
satu arah, turun atau naik. Trend ini akan berkelanjutan sampai pergerakan harga
melambat dan memberikan peringatan sebelum berbalik dan bergerak ke arah yang
berlawanan.
3. History Repeats It Self
Karena analisis teknikal juga menggambarkan faktor psikologis para pelaku pasar, maka
pergerakan historis dapat dijadikan acuan untuk memprediksi pergerakan harga di masa
yang akan datang. Pola historis ini dapat terlihat dari waktu ke waktu di grafik. Pola-pola
ini mempunyai makna yang dapat diinterprestasikan untuk memprediksi pergerakan
harga.
Asumsi analisa teknikal:





Fundamental pasar telah berpengaruh terhadap harga pasar saat ini. Jadi fundamental
pasar dan faktor lainnya, seperti perbedaan pendapat, harapan, rasa takut, dan sentimen
pelaku pasar, tidak perlu dipelajari lebih lanjut.
Sejarah berulang dengan sendirinya dan karena itu pasar bergerak di kisaran yang dapat
diprediksi, atau setidaknya memiliki pola tertentu. Pola-pola ini dihasilkan dari
pergerakan harga, dinamakan sinyal. Tujuan analisa teknikal adalah untuk mendapatkan
sinyal yang diberikan oleh kondisi pasar saat ini dengan mempelajari sinyal masa lalu.
Harga bergerak dalam bentuk tren. Analis teknikal biasanya tidak percaya bahwa
fluktuasi harga bergerak dalam kondisi tidak terprediksi dan acak. Harga dapat bergerak
dalam salah satu dari tiga bentuk arah, naik, turun, atau menyamping (sideways). Ketika
sebuah tren terbentuk dari arah-arah pasar yang ada, biasanya akan berlanjut sampai
beberapa periode.

Indikator teknikal:
Dibawah ini adalah beberapa tipe indikator yang digunakan dalam analisa teknikal.
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Indikator Tren, Tren adalah sebuah kata yang menggambarkan adanya pergerakan satu arah
yang kuat di untuk beberapa waktu ke depan. Tren bergerak dalam 3 arah: naik, turun, dan
menyamping. Indikator tren menghaluskan data harga yang bervariasi untuk menciptakan
komposisi arah pasar. (contoh: Moving Average).
Indikator Kekuatan, Kekuatan pasar menggambarkan intensitas dari opini pasar yang
berhubungan dengan sebuah harga dengan melihat posisi pasar yang diambil oleh beragam
pelaku pasar. Volume atau open interest adalah bahan dasar untuk indikator ini. Sinyal yang
diberikan sifatnya coincident atau leading. (contoh: Volume)
Indikator Volatilitas, Indikator volatilitas adalah istilah umum yang digunakan untuk
menggambarkan kekuatan pergerakan, atau ukuran, dari fluktuasi harga harian terpisah dari
arahnya. Umumnya, perubahan pada volatilitas cenderung mempengaruhi perubahan harga.
(contoh: Bollinger Band)
Indikator Siklus, Siklus digunakan untuk mengindikasikan adanya pola berulang dari
pergerakan pasar, khusus untuk peristiwa berulang seperti musim, pemilihan umum, dan
lainnya. Banyak pasar memiliki kecenderungan bergerak dalam pola siklus. Indikator siklus
berguna untuk menentukan timing pola pasar tertentu. (contoh: Elliot Wave)
Indikator Support/Resistance, Support resistance menggambarkan level harga dari kenaikan
dan penurunan berulang dan kemudian berbalik arah. (contoh: Trend Lines)
Indikator Momentum Momentum adalah istilah umum untuk menggambarkan kecepatan
pergerakan harga di periode tertentu. Indikator momentum menentukan kekuatan atau
kelemahan dari sebuah tren. Momentum berada tertinggi ketika mulainya sebuah trend dan
terendah pada saat perubahan arah. Divergence arah apapun dari harga dan momentum
mengindikasikan pergerakan telah melemah. Jika terjadi pergerakan harga ekstrim dengan
momentum yang lemah, hal itu merupakan sinyal dari akhir pergerakan di arah tersebut. Jika
momentum bergerak tren dengan kuat dan harga bergerak datar, hal itu memberikan sinyal
adanya potensi perubahan arah harga. (contoh: RSI, Stochastic, MACD)

