
Strategi mudah trading Binary tanpa bantuan MT4, siapapun PASTI BISA! 

Trader binary pemula yang sama sekali tidak punya pengalaman trading forex, tentunya sering 

merasa kesulitan untuk analisa HIGH/LOW di binary. Mau menggunakan analisa MT4? Susah, dan 

repot harus belajar menggunakan MT4 yang ribet. Tapi kalau trading hanya dengan membabi-buta 

HIGH atau LOW tanpa basis yang pasti, jadi loss terus. 

 

Bagi Anda yang mempunyai dilema di atas, Hirose menemukan strategi trading yang tepat dan 

mudah digunakan untuk Anda! 

 

Trading dengan melawan arus tren saat ini! 

Sesuai yang tertulis pada judul strategi di atas, Anda cukup mengidentifikasi tren saat ini dari 

chart Binary Options, lalu ambil arah sebaliknya untuk open posisi! 

Berikut ini adalah 3 step simple menuju profit ala Hirose UK  

 

Contoh untuk pair EURUSD (10 Menit) 

1. Trade di 1 menit terakhir (sebelum memasuki masa tenggang 3 menit terakhir) 

Anda boleh memulai open posisi HIGH atau LOW ketika options memasuki menit ke-6. Dengan 

begini, Anda bisa mengamati chart selama 5 menit pertama, dan menentukan apakah sekarang 

sedang trend naik, atau turun. 

 



2. Tentukan “harga tertinggi” dan “harga terendah” pada chart 

Cari titik tertinggi harga chart naik, dan titik terendah harga chart turun, lalu tarik garis untuk 

menandai.  

Jika harga mendekati titik tertinggi ⇒ harga kemungkinan besar akan berbalik turun ⇒ LOW 

Jika harga mendekati titik terendah ⇒ harga kemungkinan besar akan berbalik naik ⇒ HIGH 

 

 

Pada contoh chart di atas, harga saat ini berada di dekat garis “HARGA TERENDAH”, oleh karena 

itu pilih HIGH 

 

3. Hasilnya…. Harga memang berbalik arah naik, dan PROFIT! 

Strategi melawan arus trend Anda berhasil, dan trade Anda PROFIT! 

 



 

 

*NB: Strategi ini direkomendasikan hanya untuk options 10 menit (EUR/USD dan GBP/USD) 

 

Tidak hanya trader pemula binary, strategi ini pun juga bisa dipraktekkan oleh trader yang 

berpengalaman forex, apabila Anda merasa penat dan malas untuk melakukan analisa rumit di 

MT4  


