
Trade dengan indikator RVI 

Indikator RVI (Relative Vigor Index) termasuk salah satu indikator platform MT4 yang 

memberikan sinyal trading dari kondisi market saat itu, apakah marketnya sedang 

dalam keadaan oversold atau overbought (kurang lebih mirip dengan indikator CCI 

dan Stochastic). 

 

Market oversold = terlalu banyak trader yang ambil posisi SELL, sehingga market 

turun secara berlebihan → potensi berbalik arah NAIK 

Market overbought = banyak trader yang ambil posisi BUY, sehingga market naik 

secara berlebihan → potensi berbalik arah TURUN 

 

Tampilan RVI di platform MT4: 

 

 

Daerah di atas batas 0.00  → area overbought, potensi LOW 

Daerah di bawah batas 0.00 → area oversold, potensi HIGH 

 

Sinyal untuk trade muncul ketika garis RVI berpotongan dengan garis Signal, dan 

perpotongan ini ada di atas/bawah garis 0.00 

 

Sinyal trade di Binary Options: 

・Perpotongan garis RVI dan garis Signal mengarah ke bawah, berada di atas batas 0.00 

→ Sinyal LOW 

・Perpotongan garis RVI dan garis Signal mengarah ke atas, berada di bawah atas 0.00 

→ Sinyal HIGH 

 

 

 



Contoh trade dengan sinyal dari indikator RVI: 

 

Garis RVI dan Signal berpotongan menghadap ke atas, dan perpotongan ini ada di 

bawah garis 0.00 (area oversold). Syarat untuk open posis HIGH di binary terpenuhi, 

langsung pasang trade! 

 

Hasilnya… 



 

Profit 75 USD  

 

Agar sinyal yang Anda dapat dari indikator RVI ini akurat, Hirose menganjurkan Anda 

trade jika perpotongan garis RVI dan garis Signal terjadi jauh di atas/bawah batas 

0.00. 

 

Jika Anda trade ketika perpotongan ada di dekat garis 0.00, kemungkinan sinyal arah 

HIGH/LOW yang muncul tidak bertahan lama, dan potensi prediksi Anda malah salah 

di menit-menit terakhir. Oleh karena itu, semakin jauh jaraknya dari batas 0.00, 

semakin akurat sinyalnya!  

 

 

 

 

 



Cara input indikator RVI ke chart MT4: 

Insert → Indicators → Oscillators → Relative Vigor Index 

 

 

Pada tab Parameter:  

1. Ubah Period menjadi 20 

2. Set warna garis RVI dan garis Signal  

 


