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Perkenalan pada Forex

Di M4Markets, tujuan kami adalah untuk menawarkan pengalaman 
unik pedagang kami di pasar keuangan dan menyediakannya 
dengan yang terbaik di kelasnya teknologi untuk mengaturnya di 
jalan untuk sukses.

Pedagang pemula harus memulai perjalanan perdagangan mereka 
dengan mendidik diri mereka sebanyak mungkin. Memiliki fondasi 
yang kuat di Forex dan perdagangan CFD sering diabaikan, tetapi 
meskipun demikian penting untuk kesuksesan.

Karena seberapa cepat semuanya bergerak dan betapa mudahnya 
dapat diakses tentang perdagangan Forex , pedagang pemula 
sering melewati langkah yang sangat penting mempelajari 
fundamental. Untuk memastikan bahwa pedagang kami akan 
memulai Perjalanan perdagangan di kaki kanan, kami telah 
mengumpulkan dalam ebook yang sangat singkat dan to-the-point.

Di halaman-halaman berikut kami menjelaskan konsep dasar forex 
dan jika Anda adalah pemula forex, Anda akan dapat membuat 
fondasi yang kuat yang akan memungkinkan Anda untuk mengambil 
langkah pertama Anda di pasar global.

Kami berkomitmen untuk menawarkan Anda pengalaman premium 
di Forex perdagangan dan tim ahli kami akan dengan senang hati 
membantu menjawab pertanyaan yang mungkin Anda miliki.

PENGANTAR
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Perkenalan pada Forex

Forex, juga dikenal sebagai pasar valuta asing, adalah pasar keuangan 
di mana peserta berdagang dan bertukar mata uang. Ini adalah yang 
terbesar dan sebagian besar pasar keuangan cair di dunia dan secara 
signifikan lebih besar dari pasar saham.

Dalam arti tertentu, apakah kita menyadarinya atau tidak, kita semua 
berpartisipasi dalam jual beli forex. Misalnya, katakanlah Anda tinggal 
di Amerika Serikat dan berencana untuk melakukan perjalanan ke Eropa 
dan Anda perlu menukar US Dolar untuk euro; ketika Anda pergi ke bank 
atau booth pertukaran di Bandara untuk mengubah mata uang, Anda 
benar-benar telah berpartisipasi di pasar forex.

Demikian pula, ketika perusahaan melakukan transaksi lintas batas 
dengan yang lain perusahaan di seluruh dunia untuk melakukan bisnis 
secara internasional, mereka perlu mengikuti prosedur yang sama dan 
juga berpartisipasi dalam Pasar forex.

Apa itu forex?
Di Forex, perdagangan dikelola secara elektronik over-the-counter 
(OTC) atau diluar exchange karena tidak ada pasar pusat. Jadi, secara 
sederhana semua transaksi di pasar forex terjadi melalui komputer
jaringan antara pedagang dan institusi di seluruh dunia - ini bisa
menjadi bank sentral, dana lindung nilai, perusahaan mobil, atau 
seorang John Smith berdagang di laptopnya di dapurnya atau dari 
pantai.

Pasar Forex buka 24/5 dan volatilitas terbesar terjadi
Ketika pusat keuangan utama di seluruh dunia terbuka (London,

New York, Tokyo, Frankfurt, Hong Kong, Singapura, Sydney).

Peserta Pasar Besar

Transaksitrader

(Jual / beli)

Perdagangan antara m4markets

dan penyedia likuiditas

Trader
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Perkenalan pada Forex

Mata uang
Biasanya, mata uang setiap negara memiliki simbol yang terdiri dari
3 huruf. Biasanya, dua huruf pertama mewakili nama negara 
Sedangkan huruf ke-3 mengidentifikasi nama mata uang.

Dalam perdagangan forex kami berdagang pasangan mata uang yang 
terdiri dari dua mata uang Misalnya - EURUSD, USDCAD, NZDUSD dll.

Pasangan mata uang utama adalah yang memiliki USD di kedua sisi.
Mereka adalah yang paling sering diperdagangkan dan biasanya 
paling fluktuatif pasangan. Dalam forex, volatilitas penting karena 
dapat menawarkan peluang perdagangan.

Terlepas dari pasangan mata uang utama, ada juga dua jenis lainnya 
pasangan: minor dan eksotik.

Minor adalah pasangan mata uang yang dibentuk oleh mata uang 
utama selain USD. Jadi, sedangkan EURUSD dan GBPUSD adalah cross 
utama, EURGBP adalah Pasangan kecil, juga dikenal sebagai cross.
 
Pasangan mata uang eksotis terdiri dari satu mata uang utama 
yang dipasangkan dengan mata uang dari ekonomi yang sedang 
berkembang seperti Singapura, Brasil, Meksiko, dll.

Beberapa contoh untuk pasangan eksotis adalah USDSGD, USDZAR, 
USDMXN.

Mayor dan Minor biasanya menawarkan spread terendah. Spread adalah 
perbedaan antara penawaran dan harga permintaan yang 
membuatnya menarik untuk pedagang jangka pendek. Eksotik biasanya 
datang dengan biaya lebih tinggi pada spread.
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Perkenalan pada Forex

Hampir semua orang yang terlibat dalam pasar pertukaran 
mata uang memperdagangkan forex. Misalnya: institusi, bank, 
pemerintah, ritel (berbasis rumah) pedagang, dana lindung nilai 
dan perusahaan swasta.

Siapa yang memperdagangkan 
forex?

Perusahaan

Pemerintah

Pedagang

Bank

Ide dasar perdagangan Forex sangat sederhana - yaitu
Beli saat harganya rendah dan jual saat harganya tinggi.
Ini mirip dengan aset lain yang akan Anda pilih Untuk 
membeli ketika harga rendah dan jual ketika harga tinggi.

Cara Berdagang Forex
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Perkenalan pada Forex

Pasar Forex buka 24 jam sehari, 5 hari seminggu (6 Jika kita hitung
Minggu malam). Jadi sepenuhnya terserah kepada anda kapanpun anda 
mau untuk berpartisipasi. Namun, Anda harus ingat bahwa pasar forex
terpengaruh oleh berita utama seperti peristiwa politik. Memilih untuk 
berdagang pada saat ini bisa berarti bahwa pasar volatile yang 
meningkatkan peluang, beserta resikonya.

Kapan kita berdagang forex?

01 02 03 04 05 06 07

am pm

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Sesi Asia-Pasifik

Sesi Eropa

Sesi Amerika Utara

Manfaat Utama dari
Perdagangan Forex?

Ketersediaan 24 jam / 5 hari  dalam seminggu untuk perdagangan
Biaya yang lebih rendah untuk perdagangan
Pasar keuangan terbesar yang menawarkan peluang menarik
Akses yang mudah - Anda hanya perlu akses internet
Ukuran lot khusus
Memungkinkan berdagang menggunakan leverage
Likuiditas tinggi
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Perkenalan pada Forex

PERDAGANGAN FOREX 
CONTOH
Harga EUR/USD saat pasar DIBUKA: 1.21188/1.21190

Anda berspekulasi harga akan naik pada hari 
ini dan memutuskan mengambil posisi beli atau 
long.

Margin yang diperlukan untuk membeli 1 Lot EUR/
USD adalah 100,000 Euro. Namun, dengan lever-
age 1:200, Anda hanya memerlukan 100,000/200 = 
10,000 Euro untuk membeli 1 Lot EUR/USD.

Dalam contoh ini, setiap pip setara dengan 10 
Dolar.

Jika kita asumsikan EUR/USD naik sesuai perkiraan 
Anda, dan harga saat pasar ditutup: 1.22190/1.22192 
dan Anda memutuskan untuk menutup posisi long 
dan menjual kembali ke pasar pada harga seka-
rang yaitu 1.22190, Anda akan menghasilkan profit 
100 pip, yaitu $1,000.
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Perkenalan pada Forex

TRADER HARIAN
Pedagang harian adalah mereka yang mengejar beberapa 
peluang selama satu hari sekali. Setiap hari pedagang memiliki 
gaya dagangnya sendiri, dan mereka biasanya berdagang antara 
1-10 peluang perdagangan per hari. Jenis-jenis ini Pedagang hari 
biasanya suka memeriksa grafik 15 menit untuk jangka waktu 1 jam dan 
menghabiskan rata-rata perdagangan 3-4 jam sehari.

SCALPER
Trader jenis ini suka berdagang saat pasar tidak terlalu sibuk dan 
mereka mencoba “mencuri” beberapa pip di sana-sini, pada setiap 
perdagangan yang mereka masuki. Kebanyakan scalper suka 
berdagang dalam kondisi pasar yang lebih lambat, misalnya ketika 
kisaran harga perdagangan berkembang. Scalper biasanya suka 
memeriksa grafik kerangka waktu 1 hingga 15 menit dan mungkin 
menghabiskan 1 hingga 3 jam sehari untuk berdagang. Scalper 
biasanya mencari tingkat keberhasilan setinggi mungkin, sedekat 
mungkin dengan 100% karena memungkinkan mereka mengambil risiko 

Jenis Pedagang Forex
lebih dari potensi keuntungan, dan tetap menghasilkan keuntungan 
yang sangat tinggi.

SWING TRADER
Pedagang ayun adalah mereka yang memegang perdagangan 
biasanya beberapa hari dan mereka lebih suka perdagangan dalam 
bingkai waktu 1 hingga 4 jam, sementara itu juga mungkin mereka untuk 
melihat frame waktu harian. Kebanyakan pedagang ayunan melihat 
perdagangan sebagai sumber pendapatan alternatif, di samping 
pekerjaan harian mereka. Jenis-jenis ini pedagang memanfaatkan 
analisis teknis, tetapi mereka juga mengikuti fundamental
analisa ekonomi. Sebagian besar pedagang ritel termasuk dalam 
kategori ini.

INVESTOR
Investor sebagian besar menjadi perdagangan saham dan jarang 
menemukannya di Dunia forex karena biasanya ada biaya yang terkait 
dengan posisi memegang dalam broker forex. Jenis-jenis pedagang ini 
membawa perdagangan jangka panjang pada yang lebih tinggi
frame waktu seperti grafik harian atau mingguan karena tujuan mereka 
adalah untuk menemukan yang besar tren dan naik itu. Investor dapat 
mengadakan perdagangan bahkan selama beberapa bulan sampai 
mencapai target harga \ laba jangka panjang mereka.

PENGGUNA ROBOT OTOMATIS
Seperti yang ditunjukkan nama, jenis pedagang ini menggunakan 
robot untuk perdagangan mereka Dan karena itu, perdagangan 
mereka ditangani secara otomatis. Robot mungkin dikembangkan 
oleh setiap pedagang atau mereka dapat dibeli. Pedagang robot 
menikmati lebih banyak kebebasan, dan beberapa menggunakan 
waktu luang mereka untuk mencari lebih banyak strategi perdagangan 
yang akan meningkatkan keuntungan mereka. Namun,  penting untuk 
menyebutkan bahwa perdagangan yang sepenuhnya otomatis 
membawa risiko.
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Perkenalan pada Forex

ANALISIS TEKNIKAL 
Menganalisis pola berulang pada grafik dan mencoba memprediksi 
hasil berdasarkan perilaku harga historis. Ada banyak cara untuk 
mengimplementasikan analisis teknis dan dianggap sebagai cara 
yang paling populer dan bermanfaat untuk menganalisis peluang 
perdagangan.

Analisis
ANALISIS FUNDAMENTAL  
Jenis analisis ini sangat bergantung pada data keuangan nyata dan 
kami biasanya mempertimbangkan sebelum membuat keputusan 
perdagangan apa pun. Analisis fundamental mencakup konsep-
konsep seperti suku bunga, inflasi, kemudahan kuantitatif atau situasi 
umum ekonomi suatu negara. Pedagang mencoba memperkirakan 
perubahan dalam data ekonomis untuk memprediksi dampaknya
Pada harga masa depan aset yang mereka minati untuk berdagang.
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MARGIN
Margin dapat digambarkan sebagai porsi
saldo Anda diperlukan untuk membuka
perdagangan di mana leverage digunakan. 
Untuk Contoh, dengan leverage 1: 100, Anda
akan dapat mengendalikan $ 100.000 dengan
Setoran $ 1000. Setoran $ 1000 adalah
persyaratan margin untuk menggunakan
leverage. Margin biasanya disajikan sebagai 
persentase dari jumlah penuh dari posisi. 
Misalnya, broker Anda mungkin membutuhkan 
2% atau 10% atau 50% dari margin.

memungkinkan pedagang forex untuk 
berdagang pada posisi perdagangan yang 
lebih besar dari pada yang mampu mereka 
dari modal mereka sendiri. Dengan kata lain,. Ini 
kemampuannya untuk mengontrol jumlah uang 
yang lebih besar saat menggunakan sangat 
sedikit dari uang Anda sendiri dan meminjam 
sisanya. Leverage umumnya dinyatakan sebagai 
rasio, untuk Contoh: 1:50, 1: 100, 1: 200, 1: 500 dll.

Misalnya, jika setoran modal awal Anda $ 1000 
dan broker Anda menawarkan leverage 1: 100, 
Anda kemudian dapat berdagang hingga $ 
100.000. Namun penting untuk dicatat bahwa 
perdagangan dengan Leverage tinggi termasuk 
risiko.

PIP

Pip dapat digambarkan sebagai satuan 
pengukuran yang mencerminkan perubahan 
nilai antara Dua mata uang. Untuk pasangan 
mata uang utama, pips dinyatakan sebagai 
nilai desimal keempat dalam kuitipan. Ada 
pengecualian, USDJPY yang memiliki Hanya 3 
desimal, dan PIP diekspresikan sebagai desimal 
kedua.

LEVERAGE
Leverage dapat digambarkan sebagai 
kredit yang ditawarkan oleh broker yang 

Istilah Forex Penting
Untuk memulai dengan awal yang baik di dunia Forex, penting untuk memastikan bahwa Anda terbiasa dengan konsep utama perdagangan forex.
Di bawah ini Anda akan menemukan daftar semua terminologi penting:

Dana Anda
$1000

Posisi yang ingin Anda buka
$500 000

Dana diperlukan 
untuk membuka posisi

$1000

Ukuran posisi yang
ingin Anda buka

$500 000

Margin yang
diperlukan
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BROKER 
Broker forex adalah individu atau 
perusahaan yang bertindak sebagai 
perantara antara pembeli dan menjual 
untuk mendapatkan komisi atau biaya. 
Broker bertindak sebagai “perantara” antara
pedagang dan pasar nyata.

KOMISI
Ini adalah biaya yang ditawarkan oleh 
broker kepada pembeli dan penjual untuk 
menawarkan layanan Membeli dan menjual 
suatu produk. Ada komisi yang berbeda 
dengan biaya broker dan mereka biasanya 
bervariasi dan berbeda antara jenis akun.

STOP LOSS 
Ini adalah kerugian maksimum yang 
bersedia seorang pedagang ambil jika 
harga bergerak berbalik arah. Ini digunakan 
sebagai pengurangan risiko metode untuk 
membatasi kerugian. Stop Loss biasanya
berjalan otomatis dan diatur di platform 
yang berarti ketika harga mencapai stop 
loss level, perdagangan akan ditutup.

SPREAD
Spread dapat didefinisikan sebagai perbedaan 
nilai antara harga penawaran dan harga 
permintaan. Mata uang yang menikmati 
likuiditas terbesar adalah yang menikmati 
spread bid-ask kecil sementara mata uang 
kecil dan jarang digunakan memiliki Spread 
bid-ask lebih besar.

RASIO RISIKO / PENDAPATAN 
Juga dikenal sebagai RR atau RRR. Rasio antara
potensi kerugian dan potensi keuntungan yang 
Anda dapat melepaskan ketika Anda akan 
membuka perdagangan. Dengan kata lain, jika 
Anda mempertaruhkan $ 100 dari Anda modal 
(dalam hal stop loss tercapai, Anda kalah
$ 100) dan ada p[endapatan potensial sebesar 
$ 500 (jika perdagangan Anda mencapai 
tingkat target Anda), itu akan memberi Anda 
rasio pendapatan risiko 1 hingga 5.

MARGIN BEBAS
Margin bebas adalah jumlah uang yang tidak
terlibat dalam perdagangan apa pun dan Anda 
dapat menggunakannya untuk mengambil
Lebih banyak posisi. Dengan kata lain, margin 
bebas adalah perbedaan antara ekuitas dan 
margin. Jika posisi yang Anda buka mulai 
memberikan Anda keuntungan, lalu setelah 
keuntungan meningkat Anda akan Memiliki 
ekuitas yang lebih besar, jadi Anda akan memiliki 
margin bebas.

MARGIN CALL
Ketika margin Anda jatuh di bawah minimum
tingkat yang diperlukan.

UKURAN LOT   
Juga dikenal sebagai ukuran perdagangan. 
Ukuran lot dapat berkisar antara 0,01 lot dan 
beberapa lot. 100.000 unit dari Mata uang adalah 
ukuran standar untuk llot.

HARGA PENAWARAN DAN 
HARGA PERMINTAAN
Jumlah uang yang bersedia dibayar oleh 
pembeli untuk Keamanan disebut sebagai 
harga penawaran. Sedangkan Harga Ask justru 
sebaliknya, yaitu jumlahnya Seorang penjual 
bersedia untuk menjual keamanan.
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TINGKAT RESISTANSI
Ketika harga berulang kali mencapai 
bagian atas tingkat harga tetapi tidak 
dapat melampauinya sebagai hasil dari 
resistensi dari pasar.

TINGKAT DUKUNGAN
Ketika harga berulang kali mencapai yang 
lebih rendah tingkat harga tetapi tidak 
jatuh di bawah harga itu.

populer di antara Pedagang dan pedagang 
menggunakannya untuk menemukan peluang 
perdagangan.

BEARISH
Pasar bearish adalah berarti penurunan 
nilai harga suatu instrumen, di lain Kata itu 
mencerminkan arah harga negatif,
menunjukkan tanda-tanda kelemahan.

BULLISH 
Kebalikan dari pasar bearish, di sini pasar 
mewakili kenaikan nilai harga suatu instrumen, 
menunjukkan tanda-tanda kekuatan. engan 
kata lain, mencerminkan arah harga yang 
positif.

KECENDERUNGAN MENURUN
Ketika harga instrumen terus Mengurangi 
nilainya (juga disebut sebagai bearish pasar).

KECENDERUNGAN NAIK 
Ketika harga instrumen terus meningkatkan 
nilainya (juga disebut sebagai bullish pasar).

MENGAMBIL KEUNTUNGAN
As the name indicates it is the profit level 
Seperti namanya menunjukkan tingkat 
keuntungan yang Trader bersedia ambil 
dan menutup posisi. Ketika Take Profit diatur, 
perdagangan akan secara otomatis ditutup 
begitu harga mencapai level yang telah 
ditentukan ini.

GRAFIK PERDAGANGAN
Ini mengacu pada grafik harga yang 
mencerminkan harganya pergerakan instrumen 
melalui periode waktu yang dipilih.

STRATEGI PERDAGANGAN
Ini adalah strategi yang biasanya didasarkan 
pada teknis analisis, yang digunakan untuk 
membantu pedagang memprediksi arah masa 
depan suatu instrumen. Strategi bervariasi dan 
dapat mencakup aturan perdagangan yang 
berbeda caranya untuk masuk dan keluar dari 
perdagangan.

INDIKATOR TEKNIS
Ini adalah alat teknis berdasarkan formula
Matematika. Indikator adalah alat yang sangat 
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Perdagangan biaya 
rendah

Mulai berdagang dengan spread dari 0,0 pips
dan $ 0 komisi. Pilih antara kami Akun standar, 
spread mentah, dan premium dan mulai 
berdagang dengan deposit minimum $ 5.

Keamanan dana

Dana klien kami pada akun terpisah 
dan kami perlindungan menawarkan 
keseimbangan Negatif.

Perdagangan luar biasa 
Kondisi 

Eksekusi ultra cepat tanpa selip, tidak ada
Requotes dan tidak ada penolakan order.

Mengapa M4Markets

Berbagai metode  
Pendanaan

Setoran instan dan cepat penarikan dengan 
bank terbesar dan Penyedia Pembayaran di 
seluruh dunia.

Jangkauan pasar

Perdagangan pasangan forex, 
komoditas, Indeks dan stok pada satu 
klik tombol.

Industri terkemuka
Dukungan Klien

Dukungan Langsung 24/5 dalam 10 Bahasa
dan dukungan pusat FAQ yang lengkap.
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3 LANGKAH 
UNTUK MULAI TRADING

Hubungi kami

Terhubung dengan kami

Untuk pertanyaan atau klarifikasi apa pun

Daftar & Verifikasi
Profil kamu

Lengkapi formulir pendaftaran 
kami dan akses portal klien.

Lengkapi profil ekonomi Anda,
Unggah dokumen yang 

diperlukan dan verifikasi profil 
Anda.

Unduh Platform
& memulai

Pilih tab “Unduhan” di bawah
Menu dan Unduh platform 

trading pilihan Anda. 
Meluncurkan platform Anda dan 

mulai berdagang.

Buka Akun Langsung
& lalu masukan dana

Pilih “Buka Akun Langsung” di 
bawah tab Akun dan Pilih akun. 

Klik “Setoran dana “di bawah 
tab dana untuk Pilih metode 

pendanaan Anda.

1 2 3

Surel
support@m4markets.com

Hubungi kami
+442035197268

Kunjungi situs web
m4markets.com

Peringatan Risiko: CFD perdagangan melibatkan risiko kerugian yang signifikan. 
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