
KUMPULAN TRADING STRATEGY

1. TEKNIK ROLE REVERSAL
2. KOMBINASI INDIKATOR (Bolinger Band, MA, Stochastic Oscilator)
3. KOMBINASI EXPONENTIAL MOVING AVARAGE (EMA) EMA (5, 15, dan 60)
4. KOMBINASI EMA 5, 12, PARABOLIC SAR
5. KOMBINASI EMA 60, COMODITY CHANNEL INDEX (CCI) 14, TF daily
6. VERTIKAL DAN HORIZONTAL LINE (TF M15)
7. EMA 14, HAIKEN ASHI (CUSTOM SETTING)
8. SOTO EMA
9. EMA TUNNEL
10. GMMA (Guppy Multiple Moving Avarage)
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1. TEKNIK ROLE REVERSAL
- Kenali trend
- Set Up Role Reversal
- SBR >> Support Become Resistence ( Downtrend )
- RBS >> Resistence Become Support (Uptrend )
- Entry di lakukan pada saat Retest kedua (baik pada uptrend maupun downtrend)

Selengkapnya di http://www.youtube.com/watch?v=rqAd2PKOWWE

2. KOMBINASI INDIKATOR
a. Bolinger Band, MA, Stochastic Oscilator

- Bolinger band menunjukkan Volatilitas pergerakan harga
- Moving Avarage (MA) menunjukkan arah trend
- Stochastic  Oscilator  menunjukkan  titik  entry  point  (overbouhgt  dan 
oversold)

Titik  entry dapat  dilakkan apabila  pergerakan harga berada pada salah satu upper 
band dan lower band pada bolinger band.
Sell >> pada saat harga berada pada upper band.
Pada indikator Stochastic Oscilator, titik entry point dilihat dari pergerakan garisnya. 
Apabila garisnya ke bawah maka sell, apabila garisnya ke atas maka buy.
Pada trading system scalping, gunakan dua time frame yang berbeda, yaitu TF yang 
kecil Misalnya TF M5 dengan time frame yang besar misalnya H1. Akan lebih valih 
apabila setiap time frame menunjukkan arah pergerakan yang sama.

3. KOMBINASI EXPONENTIAL MOVING AVARAGE (EMA)
a. EMA (5, 15, dan 60), TF H1
- Trend turun yang kuat:

1. EMA 60 & 15, kedua-duanya arah turun;
2. EMA 5 dibawah EMA 15;
3. EMA 15 di bawah EMA 60
Entry point (Sell) dilakukan saat harga “retrace” menyentuh EMA 60

- Trend Naik yang kuat:
1. EMA 60 & 15, kedua-duanya arah naik;
2. EMA 5 di atas EMA 15;
3. EMA 15 di atas EMA 60;

Entry point (Buy) dilakukan saat harga “retrace” menyentuh EMA 60
Penempatan TP dan SL sebagai berikut:
Pada 1 Lot pertama SL = 40 Pip, TP = 40 Pips
Pada 1 Lot Kedua SL = pada harga lot pertama, TP = 40 Pips
Trailing stop = 40 Point

4. KOMBINASI EMA 5, 12, PARABOLIC SAR
EMA 5 (Biru), EMA 12 (Hijau), Parabolic SAR. Sistem ini menangkap trend baru pada 
reversal. Time Frame H1
- Sell

Dilakukan saat 2 kondisi sebagai berikut:
1. EMA 5 memotong EMA 12, sehingga posisinya berada dibawah EMA 12;
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2. Parabolic SAR muncul di atas candle stick
SL = 40 Pips, TP = saat parabolic SAR muncul di bawah candle stick berikutnya. 
Trailing stop 50 pips

- Buy
Dilakukan saat 2 kondisi sebagai berikut:

1. EMA 5 memotong EMA 12, sehingga posisinya berada diatas EMA 12;
2. Parabolic SAR muncul di bawah candle stick
SL = 40 Pips, TP = saat parabolic SAR muncul di atas candle stick berikutnya. 
Trailing stop 50 pips

Trading  system  ini  pada  backward  tes  menunjukkan  tingkat  validitas  yang  cukup  
tinggi

5. KOMBINASI EMA 60, COMODITY CHANNEL INDEX (CCI) 14, TF daily
CCI menunjukkan arah trend
- Sell >> Harga dekat di bawah EMA 60, CCI Value < -100

Masuk 2 lot (atau lebih), setup SL di atas EMA 60 / 200 pips di atas entry point, TP = 
200 Pips (pada lot pertama ). Trailing stop = 200 pada lot kedua, dan dapat dipindah 
secara manual.

- Buy >> Harga dekat di atas EMA 60, CCI Value > 100
Masuk 2 lot (atau lebih), setup SL di bawah EMA 60 / 200 pips di bawah entry point,  
TP = 200 Pips (pada lot pertama ). Trailing stop = 200 pada lot kedua, dan dapat 
dipindah secara manual.

6. VERTIKAL DAN HORIZONTAL LINE (TF M15)
- Letakkan garis vertikal pada 14.00 GMT
- Letakkan garis vertikal pada 16.00 GMT
- Letakkan garis Horizontal pada harga tertinggi pada TF tersebut
- Letakkan garis Horizontal pada harga terendah pada TF tersebut
Melihat kesempatan trading:
- Jika terdapat kurang dari 50 pips antara garis horizontal ini merupakan kesempatan 

untuk trading;
- Jika lebih dari 50 Pips antara garis horizontal tinggalkan trading.
Jika trading gunakan limit / stop order. 
Place buy – limit order at hight price
Place sell – stop order at low price
SL dipasang sebanyak jarak antara hight dan low, TP = 40 -80 Pips.

7. EMA 14, HAIKEN ASHI (CUSTOM SETTING)
- Sell;

Kriteria sebagai berikut:
1. Bar merah 2 buah, HA chart terdapat 2 bar merah
2. EMA Mengarah turun, yang mengindikasikan trend turun
3. Entry point dilakukan saat bar merah pertama, harga memotong EMA dan dekat 

di bawah EMA. Tinggi bar kedua mem”break” harga terendah bar pertama.
4. Penempatan SL= 100 (TF daily), < 100 (TF H4/H1), TP = 2 x SL dan trailing stop
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- Buy
Kriteria sebagai berikut:

1. Bar merah 2 buah, HA chart terdapat 2 bar merah
2. EMA Mengarah naik, yang mengindikasikan trend naik
3. Entry point dilakukan saat bar merah pertama, harga memotong EMA dan 
dekat di atas EMA. Tinggi bar kedua mem”break” harga teratas bar pertama.
4. Penempatan SL= 100 (TF daily), < 100 (TF H4/H1), TP = 2 x SL dan 
trailing stop

Trading  system  ini  pada  backward  tes  menunjukkan  tingkat  validitas  yang  cukup  
tinggi

8. SOTO EMA
Terdiri dari dua garis exponential moving average(EMA).Yang pertama adalah EMA50, 
ditujukan untuk mengukur trend jangka pendek.Dan yang kedua adalah garis EMA 100, 
ditujukan untuk mengukur trend yang lebih panjang.

a. Buy Entry
Soto EMA memberikan sinyal Buy ketika harga berhasil ditutup di atas kedua garis 
EMA, dengan
Kondisi sebagai berikut;

1. EMA 50 (biru) berada di atas harga EMA 100(merah).
2. Harga berada di bawah kedua EMA (minimum satu candle yang ditutup di bawah 

EMA 100).
3. Harga bergerak dan ditutup di atas kedua garis EMA (harga > EMA biru).

a. Tempatkan posisi buy (instan) pada harga open selanjutnya.
b. Stop loss pada swing low terakhir yang berada di bawah garis EMA merah.
c. Take profit pada level dua kali lebih besar berbanding stop loss.
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b. Sell Entry
Soto EMA memberikan sinyal Sell  ketika harga berhasil ditutup di bawah  kedua 
garis EMA, dengan Kondisi sebagai berikut;

1. EMA 50 (biru) berada di bawah harga EMA 100(merah).
2. Harga berada di atas kedua EMA (minimum satu candle yang ditutup di atas EMA 

100).
3. Harga bergerak dan ditutup di bawah kedua garis EMA (harga < EMA biru).

a. Tempatkan posisi sell (instan) pada harga open selanjutnya.
b. Stop loss pada swing high terakhir yang berada di atas garis EMA merah.
c. Take profit pada level dua kali lebih besar berbanding stop loss.

9. EMA TUNNEL
Strategi ini merupakan variasi lain dari pemanfaatan indikator moving averages (MA) 
untuk mendapatkan sinyal  transaksi.  Ide utamanya adalah memanfaatkan MA periode 
yang sangat panjang untuk mengidentifikasi trend dengan validitas dan durabilitas yang 
tinggi.  Dan di  saat  Yang sama,  penempatannya  pada  bingkai  waktu  yang  lebih  kecil 
dengan kombinasi tunnel, dapat memberikan sinyal transaksi berdurasi pendek. Ada tiga 
garis indikator exponential moving average (EMA) yang diperlukan untuk menjalankan 
metode ini.
Pertama adalah EMA 500 yang ditujukan untuk mengukur trend jangka panjang.
Kedua adalah EMA 50 yang diaplikasikan pada high (apply to high), berwarna biru.
Ketiga adalah EMA 50 yang diaplikasikan pada low (apply to low) berwarna merah, 
sehingga Keduanya akan membentuk tunnel.
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a. Buy Entry
Sinyal buy pada dasarnya terbentuk akibat keberhasilan harga bergerak dari bawah 
tunnel dan ditutup di atasnya. Sinyal buy yang dihasilkan selanjutnya kita 
kategorikan ke dalam 2 bagian:
- Long term buy

Sinyal ini muncul dalam dua bentuk, yang pertama sebagai permulaan trend 
(gambar kanan) dan yang kedua sebagai keberlanjutan trend (gambar kiri).
Selain memiliki akurasi tinggi, posisi yang diambil berdasarkan sinyal tersebut 
umumnya dapat di ‘hold’ cukup lama bahkan hingga terjadi perubahan trend.

- Short term buy
Kunci dari sinyal pendek ini adalah memanfaatkan kekuatan harga pasca 
terbentuknya long term buy. Dan setiap pergerakan harga setelah itu, yang masuk 
atau melampui tunnel dan kemudian kembali ditutup di atasnya, dikategorikan 
sebagai kesempatan buy.
Lingkaran merah pada gambar 19 adalah ilustrasi dari long term buy.

Sementara lingkaran kuning merupakan ilustrasi dari sinyal short--‐term buy.

Stop loss terbaik dari seluruh posisi buy terletak pada level EMA 500. Selain itu 
level low terakhir yang berada di bawah tunnel adalah tempat terbaik kedua untuk 
menempatkan stop loss.
Target likuidasi dari semua posisi short term sebaiknya ditempatkan pada 
minimum perbandingan 1: 1 ½, antara stop loss dan target.
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b. Sell Entry
Sinyal sell entry, baik untuk long-term maupun short-term, merupakan kondisi 
sebaliknya dari buy entry di atas. Sehingga untuk menghemat ruang, pembahasan 
detail dan contoh diserahkan kepada studi para pembaca sekalian.

c. Filter dan Optimasi
Dalam  strategi ini kondisi buy didahului oleh bergeraknya tunnel ke atas, bersamaan 
dengan harga yang mulai diperdagangkan di atas tunnel tersebut. Sehingga tunnel 
bergerak naik, jauh sebelum keberhasilan harga melampaui EMA 500. Sebaliknya 
untuk sell, kondisi pertama yang terbentuk adalah keberhasilan harga 
diperdagangkan di bawah tunnel. Jika kondisi ini cukup stabil, maka tunnel akan ikut 
bergerak turun. Kemudian tahap selanjutnya adalah kerberhasilan harga menembus 
level EMA 500 dan diperdagangkan di bawahnya.
Dari  kondisi di atas filter dan optimasi yang bias dilakukan untuk meningkatkan 
kemampuan yang dihasilkan oleh system ini adalah  dengan memanfaatkan arah 
tunnel sebagai filter. Sekaligus memulai posisi awal walaupun harga belum berhasil 
mencapai level EMA 500. Gambar 20 memberikan ilustrasi memadai tentang 
persoalan ini. 
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Pada kondisi a sinyal buy boleh dinonaktifkan dan dipertimbangkan untuk  memulai 

posisi sell. Sementara sinyal long--‐term sell  baru muncul setelah harga berhasil 

ditutup di bawah level EMA 500 pada poin b.  Dan selanjutnya ,  harga berhasil 
diperdagangkan di atas tunnel yang bergerak naik sebagaimana terjadi  pada poin c. 
Sinyal sell dapat dinonaktifkan dan buying theme dimulai  Pada poin d, sinyal long 
term buy
Dipicu ketika  harga berhasil melewati level EMA 500.

10. GMMA (Guppy Multiple Moving Avarage)
Untuk grup jangka pendek (mewakili perilaku trader), moving average yang digunakan 
adalah 3, 5,8,10,12 dan 15. Sedangkan untuk grup jangka panjang (merepresentasikan 
investor), moving average yang dipakai yakni 30,35,40,45,50 dan 60. Sebaiknya gunakan 
exponential  moving  average  (EMA)  karena  bobotnya  mendekati  harga  terkini. 
Bagaimana cara melihat kinerja indikator GMMA dalam grafik?
Beberapa petunjuk berikut akan mempermudah pengamatan kita:
• Jarak  antara  garis  moving  average  jangka  panjang  menunjukkan  kekuatan  dan 

kelemahan suatu tren.
• Jarak  yang  melebar  menunjukkan  tren  kuat,  sedangkan  jarak  yang  menyempit 

memperlihatkan tren lemah.
• Jarak antara moving average pada grup jangka pendek menunjukkan aktivitas trading 
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• Jarak antara kedua grup (trader dan investor) mengindikasikan karakter sebuah tren, 
apakah makin kuat atau mulai melemah.

• Kompresi  atau  penyempitan  antara  kedua  grup  dalam  waktu  yang  sama 
mengindikasikan  potensi  perubahan  sebuah  tren.  Kompresi  terjadi  karena  terjadi 
kesepakatan harga antara trader dan investor. 

Grup investor selalu menjadi acuan untuk menentukan arah sebuah tren karena bersifat 
jangka panjang.

Contoh penggunaan GMMA pada
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Strategi untuk mengambil posisi.
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1. Ambil Posisi Berdasarkan Kompresi atau perubahan tren 
• Ambil posisi saat terjadi kompresi pada grup investor. EMA 60 (bergaris tebal) berbalik 
arah saat terjadi kompresi. 

Jika posisinya adalah posisi jual, exit saat terjadi perubahan tren (lihat gambar 25) dan 
sebaliknya.
Stop loss saat terjadi perubahan tren ( terjadi kompresi) (Gambar 25)
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2. Ambil Posisi berdasarkan tren
Tentukan tren terlebih dahulu, apakah tren naik atau turun 

‘Trend is your friend’ Jika harga terlihat menguji tren investor, namun titik penutupan harga di 
bawah atau diatas garis investor (EMA 60, garis tebal) maka indikasi bahwa tren tidak berubah.
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Posisi  beli  atau jual  diambil  saat  harga menguji  tren investor  dan penutupan harga masih di 
bawah atau di atas grup investor (lihat gambar 27).
• Stop loss saat terjadi perubahan tren, investor mengalami kompresi.
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