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MENGAPA ANDA PERLU
BELAJAR TRADING FOREX
Mengapa anda perlu belajar trading Forex? Suatu pertanyaan yang penting untuk anda
pikirkan dan pertimbangkan sebelum anda menginvestasikan waktu dan uang anda. Tujuan
dan cara trading masing-masing orang berbeda. Hampir semua seminar trading akan
mengajari anda trading dengan cara “berjudi” dan menjadikan trading Forex sebagai
“pekerjaan” tambahan. Namun OctaCapital mempunyai prinsip lain, anda akan diarahkan
untuk memperoleh suatu bisnis baru yang berupa “passive income bisnis”, dimana anda
akan diajarkan trading Forex dengan cara bisnis sehingga anda dapat menghasilkan profit
yang konsisten dan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit sehari dan itupun
tidak harus setiap hari anda kerjakan.

MANFAAT PASSIVE INCOME BISNIS FOREX
•
•
•
•
•
•
•
•

Keahlian bisnis yang dapat digunakan seumur hidup.
Uang yang bekerja untuk anda, bukan sebaliknya.
Tanpa pesaing.
Modal mulai $100 dan bisa dikembangkan dengan mudah sampai jutaan dollar.
Bisnis yang sederhana dan dapat dikerjakan sendiri. Sehingga anda tidak dipusingkan
dengan masalah pegawai, supplier, pelanggan, persediaan barang dagangan dsb.
Hanya membutuhkan waktu 15 menit sehari untuk dikelola dan itupun tidak harus setiap
hari dikerjakan.
Dapat dikerjakan dimanapun anda berada dan kapanpun anda bisa.
Penghasilan dalam bentuk dollar.

MENGAPA BELAJAR DENGAN OCTACAPITAL
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Seminar lain sudah pasti TIDAK akan mengarahkan anda untuk trading forex sebagai
passive income bisnis. Bahkan apa yang akan mereka ajarkan adalah trading dengan
cara berjudi.
Seminar lain akan menciptakan “pekerjaan” baru, karena anda akan dituntut untuk
memonitor pasar secara terus-menerus dan berjam-jam.
Diajarkan pengetahuan Forex dari dasar hingga penerapannya. Sehingga pada
akhirnya anda bisa mandiri dan tidak tergantung kepada saya lagi.
Diajarkan cara menghasilkan profit konsisten tanpa perlu spekulasi atau prediksi.
Mengutamakan keamanan dan dijamin pasti profit.
Bergaransi menjadikan anda menjadi seorang trader yang sukses dan dapat
menghasilkan profit secara konsisten atau uang sekolah kembali semuanya!
Anda akan dibimbing oleh seorang trader yang telah sukses trading sendiri dan
berpengalaman lebih dari sepuluh tahun.
Sistem trading yang sederhana dan mudah untuk dipelajari. Dibutuhkan hanya
keahlian matematika dan komputer dasar.
Sistem trading yang hanya membutuhkan waktu 15 menit sehari dan itupun tidak harus
setiap hari dikerjakan.
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PERKIRAAN PROFIT
Berdasarkan pengalaman, perkiraan profit yang bisa anda peroleh adalah antara rata-rata
20% sd 100% plus per tahun. Besarnya profit yang bisa anda dapatkan dipengaruhi oleh
beberapa kondisi, seperti:
 Tingkat kenyamanan anda terhadap resiko (semakin besar resiko semakin besar
tingkat profit).
 Besarnya modal yang anda tanamkan (semakin besar modal semakin rendah tingkat
profit karena akan lebih mementingkan keamanan)
 Kondisi pasar.
OctaCapital akan mengajarkan anda bagaimana cara mengatur tingkat profit yang anda
inginkan namun tetap aman, sehingga anda dapat trading dan menghasilkan profit secara
konsisten selamanya.

BUKTI
Kalau anda lihat laporan ROI di bawah ini, OctaCapital dapat menghasilkan ROI sebesar
102.99% dalam waktu 16 bulan (sejak September 2015). Laporan tersebut dikeluarkan dan
telah dibuktikan oleh Myfxbook. Myfxbook adalah badan independen yang digunakan untuk
mencegah kecurangan yang dilakukan oleh para fund manager. Anda dapat melihat sendiri
perkembangan hasil trading OctaCapital di internet:
http://www.myfxbook.com/members/OctaCapital/octacapital-1/1397219.

Laporan tersebut juga ditunjang oleh jurnal yang saya bikin dan saya posting di
Forexfactory.com. Jadi anda bisa melihat perkembangan profit sistem OctaCapital di bulanbulan sebelumnya. Jurnal trading dapat dilihat di internet:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=540214.
Di bawah ini adalah bukti bahwa anda tidak perlu memprediksi untuk mendapatkan profit.

Kalau anda lihat laporan tersebut, ada total 72 trading yang telah dilakukan, dan semua
trading selalu menang. Kalau saya trading dengan cara spekulasi dan menebak arah
pergerakan harga, tidaklah mungkin saya dapat menebak 72 kali selalu benar. Namun
yang terpenting yang dapat disimpulkan adalah saya selalu menutup posisi trading saya
dengan profit dan profit yang didapatkan tidaklah tergantung dari tebakan atau spekulasi
saya.
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PROFIL
Profil Henry Wirawan:
 Sarjana Ekonomi (Akuntansi) – Universitas Surabaya, Indonesia (1989).
 Program Sertifikat Bisnis Administrasi dan Manajemen – University of Washington,
USA (1996).
 MBA (Bisnis Operasional) – Seattle University, USA (1998).
 MCSE (Microsoft Certified System Engineer), USA (1999).
 Mengambil kursus Option Trading dan Forex Trading.
 Masih mengelola bisnis keluarga yang diberdirikan tahun 1972.
 Pengalaman trading Forex puluhan tahun sejak tahun 2005 sampai sekarang.
 Mulai mengajar trading Forex sejak 2014 hingga saat ini.

KURIKULUM
 Materi Dasar.
Apa yang diperdagangkan? Bagaimana cara trading?
Jam Operasional Bursa Valas
Mata Uang Utama. Dan Mengapa Sebaiknya Trading Mata Uang Utama.
Cara Membaca Kuotasi Harga Forex
Grafik-Grafik Forex
Forex Contract Size
Pip, Pipette, Pip Value
Cara Menghitung Nilai Pip
Perhitungan Untung Rugi
Margin Requirement, Margin Call dan Stop Out Level
Macam-macam Leverage
 Broker Leverage
 True Leverage
 Proper Leverage
 Stop Loss / Cut Loss
 Trading Cost
 Spread
 Swap
 Jenis-Jenis Order
 Market Order
 Pending Order
 Take Profit
 Trailing Stop
 Stop Loss













 Materi Lanjutan.
 95% Trader Bangkrut. Mengapa dan apa yang sebaiknya anda lakukan?
 Definisi Trader Yang Sukses.
 Langkah-Langkah Untuk Menjadi Trader Yang Sukses.
1. Tahu dan ikuti aturan permainannya.
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2. Merubah pola pikir anda.
 Mengapa anda ingin trading Forex?
 Seberapa besar pendapatan yang anda inginkan dari trading Forex?
o Perbandingan Forex Dengan Bisnis Lain
 Trading Forex: apakah judi atau bisnis?
 Mengapa sebaiknya trading Forex dibandingkan instrumen lainnya?
 Resiko-resiko apa saja yang akan dihadapi?
 Prediksi – Probabilitas.
o Apakah memprediksi pergerakan harga diperlukan untuk bisa
untung?
o Bukti Prediksi Tidak Diperlukan.
 Apakah cut lost diperlukan dalam trading forex?
3. Mempelajari dan menguasai ilmu pengetahuan tentang Forex Trading.
4. Menyiapkan kebutuhan untuk trading.
 Cara Memilih Broker.
 Peralatan yang dibutuhkan.
 Software yang dibutuhkan.
5. Mengembangkan rencana trading.
6. Berlatih dengan demo account sampai anda dapat menghasilkan profit yang
konsisten.
7. Penerapan rencana trading.
8. Pencatatan jurnal trading.
9. Mengevaluasi rencana anda dan merubahnya bila diperlukan.

 Sistem Trading OctaCapital:















Prinsip-prinsip sistem trading OctaCapital.
Asumsi dan logika yang dipakai oleh sistem trading OctaCapital.
Teknik-teknik trading yang dipergunakan oleh sistem ini.
Level-level penting.
Kriteria-kriteria pasangan mata uang yang cocok untuk sistem ini.
Jam Trading.
Target Profit.
Biaya transaksi per posisi.
Grafik apa yang akan digunakan?
Risk-reward-probability.
Entry & Exit strategy.
Prosedur operasional harian.
Contoh-contoh penerapan system.
Bagaimana cara meningkatkan profit namun tetap aman.

Henry Wirawan, MBA, MCSE. Copyright OctaCapital.Net 2017

v4

Page 5of 6

Hanya dengan Rp 5.5 jt untuk kursus online dan Rp 25
jt untuk kursus private, OctaCapital akan mengajari
anda cara trading Forex dengan benar, aman dan
dijamin pasti profit.
OctaCapital memberikan garansi bahwa anda akan
menjadi seorang trader yang sukses.
Apabila anda tidak dapat menghasilkan profit secara
konsisten, OctaCapital akan mengembalikan seluruh
uang sekolah anda!
Tidak perduli berapa lama dibutuhkan, OctaCapital akan
mengajari anda sampai bisa dan menjadi seorang
trader yang sukses.
Dapatkan discount 500.000 rupiah
untuk setiap teman yang anda ajak
bergabung.
Bisa mendapatkan 10 teman? Uang
mentorship anda kami FREE kan.
Puas dengan program OctaCapital?
Referensikan ke teman anda dan dapatkan komisi
sebesar Rp 500.000 setiap teman yang anda
referensikan.

Untuk pendaftaran dan pertanyaan hubungi:
Henry Wirawan, MBA, MCSE
HP / SMS / WA: 0899.3003.888
OctaCapital@gmail.com
www.OctaCapital.Net
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