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etahuan yang lebih baik lagi dalam menghasilkan
profit dan menghindari kerugian.
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Kata Pengantar
Alhamdulillah, Saya dapat menyelesaikan buku ini
agar dapat menjadi masukan terhapat para trader
dan investor maupun pemula yang ingin memulai
bisnis forex.
Buku ini berisi materi-materi yang dapat
digunakan para trader dan investor, pemula ataupun
professional.
Sudah bukan rahasia lagi, sekarang ini
perdagangan pasar forex menjadi suatu bisnis yang
dapat dilakukan oleh semua orang dengan adanya
system online. Keberadaan perusahaan pialang lebih
bermanfaat bagi seluruh dunia untuk memperkuat
fungsi ekonomi. Namun, selama ini banyak trader
dan investor menderita kerugian dikarenakan tidak
memaham i perdagangan berjangka lebih luas.
Berdasarkan realitas tersebut, Buku ini
menyajikan penjelasan tentang Forex untuk
memberikan solusi dan strategi bagi para pelaku
pasar dan investor, pemula maupun professional.
Harapan Saya agar bangsa Indonesia dapat
menjadi bangsa yang maju dan bisa disejajarkan
xi

dengan Negara-negara maju lainnya terutama dalam
perkembangan ekonomi karena diluar sana Bisnis
Forex sudah menjadi gaya hidup mereka dan
kebanyakannya sudah bisa melakukan perdagangan
di pasar forex serta memberikan jalan baru dalam
pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
Banyak juga pembisnis Indonesia maupun
Negara lain sudah memanfaatkan perdagangan pasar
forex untuk menambah kekayaan nya. Kini Anda
yang melakukan perdagangan di pasar forex untuk
memperkuat ekonomi di era globalisasi saat ini.
Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Jatinangor, 02 Februari 2015

Andri Agustia
Penulis
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A. Trading Forex Itu Bisnis Yang
Menjanjikan

M

engapa bisnis forex itu sangat
menjanjikan dibandingkan dengan bisnis
yang lain? Dan mengapa orang-orang
banyak yang ingin terjun ke bisnis forex, bukan hanya
pemuda tapi orang tua pun sekarang kebanyakan
bergelut di dunia forex.
Sebenarnya bisnis forex itu bukan hanya
menjanjikan tapi bisnis forex itu merupakan bisnis
dimana jual beli kita dapat di beli dan di jual oleh
orang lain sehingga kita tidak usah repot-repot
membawa barang untuk dijual. Banyak orang yang
menganggap bahwa bisnis trading forex merupakan
bisnis yang beresiko tinggi, penuh trik dan daya tipu,
dan bahkan dianggap judi. Anggapan negatif itu
tidaklah benar karena kurang memahami bisnis
forex. Kurangnya pengetahuan tentang bisnis forex
membuat masyarakat tidak berpeluang untuk
mendapatkan keuntungan yang lebih di pasar forex
karena itu masyarakat ragu untuk mencoba bisnis
forex bahwa ketidakpastian membuat masyarakat
jadi takut.
Dalam buku ini dikupas tentang strategi dan
teknik mendapatkan profit dengan konsisten di pasar
forex serta menghindari kerugian. Berdasarkan
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pengalaman, maka isi buku ini akan memberikan
pengetahuan secara kongkret dan mudah
dimengerti.

