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PERINGATAN RISIKO

Valuta asing sangat spekulatif dan kompleks, dan mungkin tidak cocok untuk 
semua investor. Trading forex dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian 
yang substansial. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk menginvestasikan 
uang yang tidak sanggup Anda lepaskan. Sebelum menggunakan layanan 
yang ditawarkan oleh ForexMart, harap ketahui dan pahami risiko yang 
terkait dengan trading forex. Jika perlu, cari nasihat keuangan.
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APA ITU
VALUTA ASING?
VALUTA ASING adalah pasar global untuk membeli dan menjual mata uang, 

yang beroperasi 24 jam dalam sehari dan lima hari dalam seminggu.

Valuta asing juga disebut FOREX, merupakan pasar terbesar dan paling likuid di 
dunia, dengan volume trading harian lebih dari $4 triliun.

ForexMart,
MEMPERSIAPKAN TRADER 
MATA UANG MASA DEPAN!
ForexMart membantu Anda untuk membuka peluang tak terbatas di pasar 

forex yang kompleks. Instruksi manual yang mudah dipelajari ini akan 

mengajarkan semua hal yang perlu Anda pelajari di pasar keuangan paling 

likuid di dunia.
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BAGAIMANA CARA
TRADING FOREX?

Mata uang diperdagangkan berpasangan; artinya 
trader membeli dan menjual sepasang mata 
uang secara bersamaan. Dalam istilah yang 
paling sederhana sama dengan menukar 
mata uang tertentu dengan mata uang lain.

Untuk tujuan diskusi, kami mencontohkan EUR/USD. Mata uang pertama 
(dalam contoh ini, Euro) adalah mata uang dasar, sedangkan mata uang 
lainnya (Dolar AS) adalah mata uang sekunder. Biaya menjual mata uang 
dasar dikenal sebagai harga penawaran (bid), sedangkan biaya membeli 
mata uang dasar adalah harga permintaan (ask). Seorang trader dapat 
menjual mata uang dasar atau membeli mata uang dasar.

$

€

MATA UANG DASAR eUr/USD  MATA UANG SEKUNDER

eUr      USD    BID

(Titik referensi: Laporan berita tentang kemungkinan ECB akan menaikkan suku bunga.)

Opsi 1: Penawaran (bid) - Jual mata uang dasar
Jika menurut Anda nilai Euro kemungkinan akan jatuh terhadap Dolar AS, 
dengan nilai Dolar AS yang naik karena keputusan suku bunga ECB yang 
prospektif, maka Anda akan menjual. Saat menjual pasangan mata uang ini, 
Anda menjual Euro dan membeli Dolar AS secara bersamaan.
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MENGAPA 

FOREX

MENGAPA FOREX?
Perhatikan penjelasan ForexMart:

Seorang investor dapat memperdagangkan mata uang 24 jam dalam 
sehari. Jadi, dia bisa melakukan trading secara instan di waktu yang 
paling nyaman baginya.

Data ekonomi dan berita yang terkait pasar, tersedia untuk setiap orang.

Sebagai pasar yang terdesentralisasi, pasar forex tidak diatur oleh satu 
pun kelompok negara atau lembaga.

Anda dapat trading kapan saja, terlepas dari arah pasar secara 
keseluruhan. Selain itu, Anda dapat memanfaatkan situasi pasar saat ini, 
tergantung pada mata uang mana yang naik dan turun.

www.forexmart.com
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APA ITU LOT?
Dalam keuangan, lot mewakili kuantitas standar instrumen keuangan yang 
ditetapkan oleh bursa atau badan pengatur lainnya. Satu lot setara dengan 
100.000 unit mata uang dasar.

BAGAIMANA CARA
MEMINIMALKAN 
RISIKO SAAT 
TRADING?
Kami bangga menyatakan bahwa ForexMart melengkapi klien kami dengan 
alat-alat yang berbeda untuk membantu dalam mengurangi risiko saat 
trading. Selain itu, trader harus memperhatikan hal-hal berikut:

Fitur ini memudahkan Anda 
untuk mengatur terlebih dahulu 
jumlah maksimum yang bersedia 
Anda ambil risiko. Jadi, begitu 
mata uang yang diperdagangkan 
berada di bawah ambang batas, 
maka order ini akan secara 
otomatis menutup trading.

Langkah ini memudahkan Anda 
untuk lock in profit Anda dan 
menutup trading Anda setelah 
pasar mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya, dan kurs 
tetap tinggi. Meskipun langkah ini 
membatasi profit yang bisa Anda 
peroleh, akan melindungi Anda 
dari penurunan harga mata uang 
secara tiba-tiba.

STOP LOSS ORDER TAke ProFIT orDer

R
I
S
K

eUr      USD    ASk

1.1312     1.1314   NAIK  DUA PIP

Opsi 2: Permintaan (ask) - Beli mata uang dasar
Jika Anda menetapkan nilai Euro kemungkinan akan naik relatif terhadap Dolar AS, 
seandainya ECB tidak akan menaikkan suku bunga, maka Anda akan membeli. 
Saat Anda memasang harga permintaan (ask) EUR/USD, Anda membeli Euro dan 
menjual Dolar AS secara bersamaan.

APA ITU LEVERAGE?
Leverage adalah penggunaan modal pinjaman untuk meningkatkan potensi 
pengembalian investasi. ForexMart menawarkan berbagai pilihan leverage 
untuk memulai trading dengan cara yang aman, bertanggung jawab, dan risiko 
yang lebih rendah.

APA ITU PIP?
Pip adalah ukuran terkecil pada mata uang, yang merupakan angka terakhir 
setelah titik desimal. Trader menggunakan pip untuk memantau keuntungan dan 
kerugian mereka di pasar. Sebagian besar pasangan mata uang utama dihargai 
hingga empat angka desimal.

Mengacu pada contoh di atas, mari asumsikan pasangan mata uang EUR/USD 
dikuotasi di angka 1,1312. Oleh karena itu, Euro berada di harga $1,13. Misalnya, 
mata uang bergerak naik sebanyak dua angka, dari 1,1312 ke 1,1314. Oleh 
karena itu, nilai Euro naik dua pip.

www.forexmart.com
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BAGAIMANA CARA
MEMBUAT AKUN TRADING?
Kunjungi beranda ForexMart di www.forexmart.com.

DI MANA SAYA BISA MEMPELAJARI
LEBIH BANYAK TENTANG FOREX?

MENGAPA TRADING DENGAN 
FOREXMART?

$

€ PENASIHAT KEUANGAN SEMINAR / 

CRASH COURSE

E-BOOKS

WEBINARS / VIDEO TUTORIALS

KUNJUNGI FAQ ForexMart atau

Glosarium Forex

www.forexmart.com

WWW.FOREXMART.COM
ForexMart mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh berbagai negara 
di seluruh dunia. Komitmen kami untuk mengikuti praktik industri 
terbaik dan memenuhi kebutuhan klien membuat kami tetap menjadi 
yang terdepan di bidang kami.

Kami menyediakan platform trading kelas dunia untuk klien.

Tim dukungan pelanggan kami siap 24 jam dalam sehari dan lima hari 
dalam seminggu untuk membantu Anda dalam hal-hal yang 
berhubungan dengan trading di mana pun Anda berada.

Kami tidak memiliki eksekusi transaksi, memastikan harga yang 
kompetitif dan transparan. Selain itu, kami memproses trading secepat 
mungkin.
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