
Banyaknya strategi trading Binary Options yang tersedia mungkin membuat Anda 

tergoda untuk gonta-ganti strategi dan mencoba semuanya dalam waktu singkat. 

Namun, tindakan “berselingkuh” seperti di atas sangat tidak direkomendasikan!  

 

Untuk bisa sukses trading dengan satu strategi, Anda harus setia mencoba strategi 

tersebut selama beberapa waktu sampai terbiasa, baru memutuskan apakah cocok 

atau tidak untuk trading Anda! 

 

Untuk yang kekurangan ide mau menggunakan strategi apa, bisa mencoba strategi 

dengan indikator MT4 yang bernama Moving Average! 

 

Trade dengan 4 garis Moving Average 

Strategi trading MT4 yang akan dibahas kali adalah menggunakan indikator Moving 

Average (MA). Sebelum memulai analisa, masukkan dulu 4 buah indikator MA dengan 

periode yang berbeda-beda ke dalam chart MT4. Hasilnya akan menjadi chart seperti di 

bawah ini: 

Garis kuning = MA periode 100 

Garis biru = MA periode 75 

Garis merah = MA periode 50 

Garis hijau = MA periode 25 

 



Dari chart di atas, apakah Anda bisa menemukan sinyal trade di BO? 

 

 

Yep, bagian yang ditandai adalah sinyal untuk trading di Binary Options! 

 

Cara untuk menemukan sinyal trading tersebut akan dijelaskan di bawah ini! 

① Empat garis MA (100, 75, 50, 25) harus berada dalam posisi sejajar (i.e. trend 

sedang berlangsung) 

② Harga mulai bergerak ke arah yang berlawanan dengan trend 

③ Harga mulai kembali berbalik ke arah trend sebelum menyetuh garis 75 MA. Inilah 

sinyal agar Anda open posisi di Binary! Trend naik ⇒ HIGH ; Trend turun ⇒ LOW 

 

Poin penting dari strategi ini adalah, tunggu sampai ketiga syarat di atas terpenuhi, 

baru open posisi!  

 

Cara untuk memasukkan indikator Moving Average ke platform MT4: 



 

Klik icon Indikator di toolbar MT4 (ketiga dari paling kanan) ⇒ pilih Trend ⇒ pilih 

Moving Average 

 

Selanjutnya akan muncul pop-up window seperti di bawah: 

 

Pada kolom Period, atur periode yang diinginkan  

Pada kolom Style, atur warna garis indikator yang diinginkan 

 

Ulang prosedur di atas selama 4x jika ingin menggunakan 4 garis indikator MA. 

 


