
Baru pertama kali kenal MT4? Coba pakai strategi M1 M5 saja! 

Sering baca email strategi indikator MT4 dari Hirose, namun merasa susah dan bingung dengan cara 

analisa indikatornya? Bagi trader yang merasa seperti itu, namun tetap ingin trade dengan bantuan MT4, 

solusinya adalah: analisa dengan chart candlestick M1 M5! 

  

・Apa sih candlestick M1 dan M5? 

Candlestick adalah jenis tampilan grafik di MT4, berbentuk seperti kotak dengan ekor atas/bawah. 

Sedangkan M1 adalah M5 adalah pilihan time frame dari grafik MT4. 

Time frame M1 berarti setiap 1 candlestick melambangkan pergerakan harga selama 1 menit.  

Time frame M5 berarti setiap 1 candlestick melambangkan pergerakan harga selama 5 menit. 

*Cara mengeluarkan chart baru, mengatur time frame dan jenis candlestick akan dijelaskan di bawah. 

  

 

Contoh; Chart M5 dan M1, mata uang EUR/USD 

 

 

Nah, strategi M1 M5 akan menggunakan 2 chart candlestick sekaligus untuk prediksi arah HIGH atau 

LOW! 

  

Letakkan 2 chart M1 dan M5 (mata uang yang sama) secara bersebelahan, lalu terapkan prinsip trading 

ini : Trade jika chart M1 dan M5 menunjukkan arah yang sama 

・Jika chart M1 dan M5 sama-sama naik, pilih HIGH 

・Jika chart M1 dan M5 sama-sama turun, pilih LOW 

・Purchase di Binary Options saat options mendekati garis STOP. 

  

 

 

 

 



Contoh trading: 

 

 

Chart M1 dan M5 sama-sama bergerak ke arah turun, berarti sinyal LOW untuk binary! 

Lakukan Purchase LOWdi binary ketika options mendekati garis STOP (agar prediksi tidak meleset!), dan 

hasilnya... 

 

 

Pilihan LOW benar, dan profit 70 USD! 



Strategi ini cocok digunakan untuk options 3 menit, atau options 10 menit. Poin penting agar strategi ini 

berhasil adalah, 

①Trade jika arah chart M1 dan M5 sama, dan    

②Purchase binary ketika chart mendekati garis STOP! 

 

 

 

Cara membuka chart baru di platform MT4: 

 

Klik icon New Chart di bagian kiri, lalu pilih mata uang yang mau ditampilkan 

 

 

 

Cara mengubah tampilan chart menjadi candlestick, dan memilih time frame 

 

① Pilih jenis chart Candlestick dengan meng-klik icon yang di tengah 

②Klik M1 untuk time frame 1 menit, Klik M5 untuk time frame 5 menit. 

 


