
Solusi untuk mencegah loss di Binary Options 

Traders binary, menurut Anda hal apa yang paling penting untuk membuat trade jadi 

profitable?  

“Strategi trading” 

“Manajemen keuangan” 

“Mengatur psikologi” 

Yep, ketiga poin di atas adalah hal-hal paling umum, dan memang benar. Namun, ada 1 

poin lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu melakukan refleksi kenapa Anda kalah, 

dan memperbaikinya. 

 

Setelah pengamatan beberapa lama, Hirose mendapat beberapa pattern mengapa 

trader bisa kalah trade binary options, dan bagaimana cara mengatasinya. Simak di 

bawah ini! 

 

☆ Emosi tidak terkontrol, dan trade dengan jumlah yang lebih besar dari budget 

Bermula dari trade Anda loss berturut-turut → jadi panik → jumlah trade diperbesar 

untuk memutar loss jadi profit → malah tetap loss dan dana habis  

Merasa familiar? Hirose merasa hampir semua trader binary pasti pernah melewati 

tahap ini  

Solusi: Kontrol emosi! Jangan memperbesar jumlah trade yang telah ditentukan 

sebelumnya, apapun yang terjadi. 

 

☆ Trade dengan melawan arah trend yang sedang berlangsung 

Biasanya terjadi pada trader yang mempunyai prinsip “trade memanfaatkan arus 

balik”. Prinsip ini memang cukup berguna ketika market dalam keadaan range market 

(i.e. gunakan strategi Support Resistance, detail baca di sini), namun jika market 

sedang dalam keadaan trend terus menerus, prinsip “trade arus balik” Anda akan 

menjadi senjata makan tuan! 

Solusi: Trend market umumnya terjadi selama jam trading pasar Amerika, karena 

banyak berita ekonomi penting yang muncul selama jam-jam tersebut. Jika Anda 

sudah mulai kalah berturut-turut, segera berhenti trade, atau trade sesuai arah 

market. 

 

☆ Trade terus-menerus tanpa analisa yang mantap 

Titik mulanya sama seperti alasan no ①, karena kalah terus, Anda jadi gegabah dan 

langsung melakukan trade selanjutnya tanpa melakukan analisa terlebih dulu. Waktu 



trade binary yang singkat dan berlanjut non-stop memang sangat menggoda Anda 

untuk terus trading, namun Anda juga harus lebih berhati-hati! 

Solusi: Biasakan diri untuk selalu punya dasar analisa yang mantap sebelum memilih 

HIGH atau LOW. Jika tidak yakin, berhenti trade dulu. 

 

Demikian hasil pengamatan dari Hirose. Dari 3 alasan di atas, manakah yang cocok 

untuk Anda? Sisihkan waktu untuk refleksi trade Anda selama ini, dan dijamin, loss  

Anda akan berubah menjadi PROFIT!  


