Ini adalah bagian dari 3 hari kelas online dari 1clicktrade.
Training ini khusus untuk Anda yang sangat baru (kata salah 1
member kita, “pemula akut”) di dunia forex. Selain social trading,
ini adalah basic yang Anda perlu tahu berbagai pertanyaan untuk
pemula, newbie, untuk bisa segera serius & sukses bersama
1clicktrade.
Daftar pertanyaan ini dibuat hanya yang berkaitan dengan
konsep 1clicktrade, yaitu 1x klik profit otomatis. Kami tidak
membahas berbagai hal mengenai trading manual ya.

KAPAN JAM BUKA, TUTUP, LIBUR MARKET FOREX?
Ada empat sesi di Perdagangan Forex dunia yaitu ; Sesi Sydney,
Sesi Tokyo, Sesi London dan Sesi New York dengan masingmasing jam buka dan tutupnya serta ada saat terjadi overlapping
di jam 19.00 WIB s/d 22.00 WIB ( Pasar London dan New York )
serta jam 06.00 WIB s/d 12.00 WIB ( Pasar Australia dan Asia ).
Pasar forex dibuka mulai hari Senin sampai hari Sabtu,yaitu mulai
buka pukul lima pagi (05.00 wib) pada hari Senin dan ditutup
pada pukul lima pagi (05.00 wib) hari Sabtu,sedangkan libur
pasar forex itu adalah pada hari Sabtu dan Minggu.
Untuk libur, berbagai negara & mata uang berbeda, ada yang
tutup saat tahun baru, karena daftar lengkapnya banyak jadi
tidak dibahas di sini. Secara umum dengan cara 1clicktrade tidak
akan
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SAYA SUDAH FOLLOW TRADER, MENGAPA MASIH BELUM GERAK
YA PROFIT/ LOSS NYA , BELUM ADA PERGERAKAN HARGA/ PIPS
NIH?
Cek hari buka & tutup di atas, bisa jadi ini adalah hari libur (Sabtu
Minggu). Dan jangan setiap menit ditungguin untuk trader pro
yang Anda ikuti open posisi/ mulai trading. Setelah Anda follow ,
ditinggal dulu seharian, berkegiatan, nanti tahu- tahu sudah ada
open posisi.

APA BEDA PIP DENGAN POINT
Pips dan point sama artinya. 1 Pips = 1 Point. Saat anda BUY
EUR/USD di harga 1.4000, lalu naik ke 14020, anda mendapat 20
pips atau mendapat 20 point. Demikian juga sebaliknya jika
harga turun ke 1.3980, berarti anda minus 20 pips / point.

KENAPA OPEN POSITION SELALU MINUS DI TRADER PRO
MANAPUN?
Ketika Open Sell atau Buy tentunya akan minus dulu karena itu
dari spread. Silahkan perhatikan harga BUY dan SELL nya.
biasanya beda 2- 5 pips. Ketika Open sell dan posisi Minus dulu,
maka profit baru akan didapat ketika harga sudah turun lebih
jauh. Hal yang sebaliknya juga berlaku untuk Open buy.

SPREAD ITU APA YA?
Spread adalah selisih dari harga jual dan harga beli. Jika harga
Jual EUR/USD 1.1298 , sementara harga beli 1.3000. Maka selisih
2 dari harga tersebut disebut dengan spread.
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Dengan metode yang diberikan 1clicktrade, Anda cukup
mengerti dasarnya yang dimaksud dengan spread, namun
sebenarnya tidak terlalu akan memberi efek ke trading Anda
karena konsep 1x klik profit otomatis dari 1clicktrade.

INDIKATOR APA YANG PALING TEPAT DIGUNAKAN DALAM
TRADING? TIME FRAME MANA YANG PALING PAS UNTUK
TRADING?
Untuk indicator, dll nya , Anda tidak perlu pusing karena di
metode 1clicktrade kita memberikan metode 1x klik profit
otomatis, tanpa lihat berita, lihat grafik, dll. Jadi bila Anda ikuti &
praktek trainingnya, hasil itulah yang akan Anda dapatkan.

BERAPA PIP YANG UMUMNYA BISA DIPEROLEH DALAM SEHARI
ATAU SEMINGGU?
Setiap orang tidak sama, ada yang ratusan, bahkan ada yang
ribuan. Umumnya feedback yang kami dapatkan dari para
member adalah kisaran 150 – 200 an pips per minggu. Tapi sekali
lagi, sebagai trader/ investor yang siap profit, tidak ada jaminan
apapun bagi siapapun untuk bisa mendapatkan hasil yang sama.

BEDA FOREX & BINARY OPTIONS (SEPERTI OLYMPTRADE)?
Sebagai orang yang melihat ini sebagai yang tidak terlalu teknis,
sebenarnya gambaran umumnya adalah aset yang ditradingkan
kurang lebih ada kesamaan yaitu profit 2 arah bisa, kemudian
aset yang ditradingkan juga kurang lebih sama di keduanya
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seperti currency pair seperti eurusd dll, namun perbedaan
umumnya lebih ke tingkat profit/loss per posisi.
Jadi misal di forex Anda bisa tentukan kapan masuk & keluar
pasar, di harga/ level mana, semuanya Anda tentukan sendiri.
Namun di binary options Anda sudah di set, fix, jadi secara resiko
lebih terbatas dan secara profit juga lebih terbatas.
Itu kenapa, bila dibutuhkan sama- sama Analisa, orang yang bisa
trading akan lebih memilih forex karena dengan usaha yang
sama, hasil bisa lebih besar.
Namun untuk metode 1clicktrade, Anda tidak terlalu pusingkan
hal ini, karena baik Anda pernah masuk forex ataupun binary
options sebelumnya, Anda tetap bisa profit dalam 1x klik & profit
hasilkan otomatis.

UNTUK MENDAPATKAN HASIL 3% KOK MUDAH? INI MEMBUAT
SAYA AGAK BINGUNG, MUNGKIN BISA DIKATAKAN SEDIKIT
RAGU.
Klo harus susah/ sulit untuk mendapatkan profit dari trading, itu
kenapa banyak yang gagal di online trading. Itu adalah mindset
yang salah, mental block untuk profit di diri Anda sendiri. Telah
terbukti di jutaan member platform yang kami rekomendasikan,
semuanya transparan, profit dengan 1x klik itu bisa dilakukan,
dan banyak orang telah berhasil melakukannya.
Anda juga bisa.
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