1..5. Cara Bertransaksi

Karena forex begitu mengagumkan, trader melakukan dengan cara yang berbeda untuk
berinvestasi atau berspekulasi dalam mata uang. Di antaranya, yang paling populer
adalah spot forex, futures, opsi, dan dana yang diperdagangkan di bursa (atau ETF).



Pasar Spot
Di pasar spot, mata uang yang diperdagangkan secara real time atau “harga pasar,”
dengan menggunakan harga pasar saat ini. Apa yang mengagumkan tentang pasar ini
adalah kesederhanaannya, likuiditas dan spread ketat. Sangat mudah untuk berpartisipasi
dalam pasar ini karena rekening dapat dibuka di broker instaforex dengan modal
sedikitnya $ 1!



Futures


Futures adalah kontrak untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu pada harga
tertentu pada tanggal di masa mendatang (Itulah sebabnya mereka disebut futures !).
Forex berjangka diciptakan oleh Chicago Mercantile Exchange (CME) pada tahun 1972.
Karena kontrak berjangka dibakukan dan diperdagangkan melalui pertukaran yang
terpusat, pasar sangat transparan dan diatur dengan baik. Ini berarti bahwa harga dan
informasi transaksi sudah tersedia.

Opsi




Opsi adalah sebuah instrumen keuangan yang memberikan pembeli hak atau pilihan,
namun bukan kewajiban untuk membeli atau menjual suatu aset pada harga tertentu pada
tanggal jatuh tempo opsi itu. Jika trader “menjual” sebuah Opsi, maka ia akan
berkewajiban untuk membeli atau menjual suatu aset dengan harga tertentu pada tanggal
kedaluwarsa.
Sama seperti futures, opsi juga diperdagangkan di pusat pertukaran, seperti Chicago
Board Options Exchange, International Securities Exchange, atau Bursa Efek
Philadelphia. Namun, kelemahan dalam pilihan forex trading adalah bahwa jam pasar
terbatas dan likuiditas tidak hampir sama besar dengan Futures atau pasar spot.

Exchange-traded funds



Exchange-traded funds atau ETF. ETF adalah anggota termuda di dunia forex.
Sebuah ETF bisa mengandung satu set saham dikombinasikan dengan beberapa mata
uang, memungkinkan trader untuk diversifikasi dengan aset yang berbeda. Ini diciptakan
oleh lembaga keuangan dan dapat diperdagangkan seperti saham melalui bursa. Seperti
pilihan forex, pembatasan dalam perdagangan ETF adalah bahwa pasar tidak buka 24
jam.

