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Apa Itu Gaya Trading???
Gaya trading atau trading style adalah pendekatan yang dilakukan
seseorang untuk melakukan trading dan menjadi kebiasaan trading,
contohnya cepat atau santai
Gaya trading terutama terkait dengan berapa lama waktu seorang
trader berada di pasar saat suatu trading dilakukan. Misalnya beberapa
menit, beberapa jam, beberapa hari, atau beberapa bulan.
Gaya trading terbentuk dari psikologi dan strategi trading yang
digunakan oleh seorang trader dan dijadikan kebiasaan trader tersebut.
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Faktor Pemilihan Gaya Trading
Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pemilihan gaya trading yang cocok,
yaitu:

1. Tujuan trading. Untuk tujuan jangka pendek atau panjang.
2. Kepribadian. Apakah Anda termasuk orang yang suka hal yang cepat atau santai.
3. Profil risiko. Apakah Anda termasuk orang yang berani mengambil risiko atau
tidak.
4. Ketersediaan waktu. Berapa banyak waktu yang bisa disediakan untuk trading
dan memantau pasar.
5. Ketrampilan trading. Berapa banyak skill trading yang sudah dikuasai.
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Macam- Macam Gaya Trading
1. End Of Day (EOD)
2. Fundamental Trading
3. Intraday Trading
4. News Trading
5. Position Trading

6. Scalping
7. Swing Trading
8. Technical Trading

9. Tren Trading
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End Of Day (EOD) Trading
Gaya trading dengan memanfaatkan analisa harian atau
mingguan dan menggunakan pending order untuk
menangkap pegerakan harga di saat pergantian hari atau
minggu
Gaya ini popular untuk trader yang memiliki pekerjaan full
time dan tidak memiliki banyak waktu untuk memantau
layar atau mengatur strategi trading .
TimeFrame yang digunakan: (Longterm Trading)

D1, W1, MN
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Fundamental Trading
Gaya trading dengan menggunakan informasi berita
ekonomi atau model finansial untuk mengukur kekuatan
atau kelemahan dari instrument trading.
Gaya trading ini seringkali memanfaatkan berita informasi
(berita informasi, geo-politik, isu, dan sentiment) dari suatu
negara yang sedang terjadi di suatu waktu.
TimeFrame yang digunakan: (Longterm Trading)

D1, W1, MN
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Intraday Trading
Gaya trading yang mengambil keuntungan dari fluktuasi harga
harian. Di sini trader membeli dan menjual dalam hari yang
sama. Tidak ada posisi trading yang disimpan sampai besoknya.
Gaya trading ini seringkali mengambil keuntungan dari fluktuasi
harga yang berlangsung ketika event harian berlangsung dan
menutup transaksi sebelum pergantian hari.
TimeFrame yang digunakan: (Middle Trading)

M15, M30, H1,
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News Trading
Gaya trading yang memanfaatkan rilis berita penting dan
memiliki volatilitas tinggi
Gaya trading ini hanya memanfaatkan momentum “red
news” yang sering memberikan dampak volatilitas tinggi
ketika rilis.
TimeFrame yang digunakan: (middle-term trading)
M5, M15, M30
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Position Trading
Gaya trading yang sering menahan posisi jangka panjang
(minggu, bulan, tahun). Sering memanfaatkan informasi
fundamental sebagai acuannya
Gaya trading tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga jangka
pendek, karena lebih percaya investasi jangka panjang akan
menutup posisinya.
TimeFrame yang digunakan: (long term trading)

H4, D1, W1, MN
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Scalping
Gaya trading yang dilakukan dalam waktu sangat pendek,
biasanya dalam hitungan detik atau menit. Gaya trading ini
sangat aktif, namun hanya berusaha mendapatkan profit kecil
Gaya trading ini biasanya dilakukan dalam frekuensi tinggi
(jumlah transaksi banyak). Biasanya gaya trading ini menyasar
pasar yang likuid dan cenderung tidak volatile serta tidak
memperhatikan factor tren dan fundamental
TimeFrame yang digunakan: (short term)
M1, M5
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Swing Trading
Gaya trading yang berusaha untuk menangkap keuntungan
dalam pasar mata uang dalam waktu satu sampai empat
hari.
Swing trader menggunakan analisa teknikal untuk memilih
mata uang dengan harga momentum jangka pendek.
Gaya trading ini dipakai oleh trader yang tak ingin terus
menerus mengamati chart dengan mengambil titik-titik
entry dan exit pada level-level tertinggi dan terendah dalam
sebuah arah tren, baik ketika terjadi uptrend ataupun
downtrend.
TimeFrame yang digunakan: (middle-term trading)

H1, H4, D1, W1
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Technical Trading
Gaya trading yang menggunakan acuan analisa teknikal
sebagai dasar pengambilan keputusan.
Gaya trading bisa dilakukan di semua timeframe dan bisa
digunakan baik jangka pendek ataupun jangka panjang
TimeFrame yang digunakan: (short-long term trading)
M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1
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Trend Trading
Gaya
trading
yang
mengidentifikasi
pergerakan
berdasarkan tren dan hanya trading searah dengan trend
yang dianalisa
Gaya trading ini menggunakan price action dan alat teknis
lain untuk menentukan arah trend dan akan melikuidasi
posisinya ketika ada tanda-tanda trend akan berakhir
TimeFrame yang digunakan: (middle-long term)

H1, H4, D1, W1, MN
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Tips Memilih Gaya Trading
Berikut adalah beberapa panduan bagi yang ingin memilih
gaya trading yang sesuai:
1. Jika ingin mendapatkan income rutin, kemungkinan
lebih cocok dengan scalping atau day trading
2. Jika memiliki pribadi santai, kemungkinan lebih cocok
dengan swing trading atau position trading
3. Jika tidak ingin mengambil risiko lebih, disarankan
untuk mencoba swing trading atau position trading
4. Jika tidak punya banyak waktu, disarankan untuk
mencoba swing trading atau position trading
5. Jika tidak punya banyak ketrampilan trading, disarankan
untuk mencoba swing trading atau position trading
6. Jika ingin trading menggunakan fundamental, cari
referensi-referensi berita yang terpercaya
finex.co.id

Jadwal Live Webinar
03 November 2021

Teknik Menggeser Stop Loss Untuk Memaksimalkan Profit

05 November 2021

Live Trading Non-Farm Payroll

10 November 2021

The Dow Theory

17 November 2021

Basic Scalping Dengan Candlestick

24 November 2021

Trading Berdasarkan Pola Double Top & Double Bottom
INFO LEBIH LENGKAP & REGISTRASI:
https://finex.co.id/education/events/webinar
Channel Telegram Finex = Finex Analysis
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