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yang namanya rugi alias bangkrut dalam berdagang tentu gak ada yang mau, apalagi rugi alias
loss dalam bermain valas , waah bisa bikin jantung komat, asma kambung, maag pun melilit.
pokoknya semua penyakit muncul apalagi kalau naruh modalnya besar , hasil ngutang pula …
bisa stroke mendadak.
sebetulnya bemain valas itu kayak main pasti penuh resiko karena banyak faktor yang
berpengaruh, maka dari itu kalao malas belajar, malas memantau perkembangan pasar dan tetep
nekat pingin ambil untung lewat valas mending pakai perantara broker. kalau anda bukan orang
yang kompeten dan malas pula kok tetep terjun langsung ke forex maka siap siaplah modal rugi
dulu seperti pepatah berakit rakit ke hulu berenang renang ke tepian… sebetulnya broker pun
bisa saja berbuat salah sehingga anda masih tetep aja rugi namun kalau ada broker kan ada orang
yang bisa dijadikan pelampiasan soalnya yang namanya broker valas emang harus siap dimarahi
investor kalau loss.
dari internet beberapa strategi jual beli valas yang aman dan dapat anda terapkan antara lain :
1. Selalu pasang stop loss pada saat order, jaga-jaga untuk menghidari kerugian lebih besar.
2. Sebelum order perhatikan release/ pengumuman berita terbaru mengenai pasar Forex.
Dapat dilihat di situs www.forexfactory.com. Sebagai acuan analisa fundamental.
3. Jangan pernah order (masuk market) melebihi 20% dari modal anda, karena sisanya dapat
digunakan untuk menahan loss pada saat pergerakan mata uang berlawanan dengan arah
yg kita pasang.
4. Bermainlah di mata uang yang mempunyai spread (selisih harga jual/ beli) terendah.
Contohnya currency Euro dgn dolar US (EUR/USD) yg selisihnya 3 point/ lot. Fungsinya
memaksimalkan profit dan meminimalkan loss.
5. Jangan terlalu percaya dan mengandalkan chart/ chating/ grafik, karena bisa saja terjadi
GAP (pergerakan drastis, bisa tiba2 naik atau turun).
6. Sebaiknya gunakan setting chart indicator dengan time frame/ scale 15 menit. Biasanya
pada saat market release kira2 waktu itulah mulai ada pertanda pergerakan.
7. Perhatikan juga pergerakan mata uang/ currency negara lainnya. Contoh, misalnya kita
lagi trading antara EUR/USD. Maka lihat jg USD/CHF hal ini dimaksudkan sebagai
perbandingan, jadi klo keduanya bergerak sama maka kita jangan melawan arah market
tersebut.
8. Kalau bisa hindari bermain dihari jum’at, karena pergerakan sulit sekali ditebak dan
sering terjadi GAP. Mungkin disebabkan karena menjelang penutupan pasar.
namun, anda harus sadar, ini perdagangan dunia jadi jika ada untung ada rugi.. hari ini untung
sapa tahu besok rugi ,.. namanya aja hidup di dunia…

