
Komentar untuk things left unsaid
Komentar di maxgain vs hero oleh Be Care February 5, 2008 8:16:13 PM GMT+07:00

Setelah membaca berhari-hari blog ini, akhirnya “gatel” juga untuk tidak perduli akan masalah yang ada disekitar kita.

Saat ini saya cuma bisa memberikan pengetahuan kenapa banyak yang merasa dirugikan. Terutama yang telah menginvestasikan uangnya untuk
menjadi trader. Dan mungkin juga menjadi bahan pertimbangan untuk menjadi trader pemula.

Level-level seorang trader :

Level seorang trader di ambil dari buku psikology trading by Dr. Alexander elder.

Level 1 unconscious incompetence

Begitu kamu beres menandatangani agreement trading, disinilah kamu berada , kamu menjadi trader karena kamu mendengar bahwa pendapatan
seorang trader bisa mengalahkan pendapatan seorang direktur BUMN, lagi pula saat simulasi kamu telah profit 3 kali lipat , lalu apa susahnya?
Kamu mungkin bisa profit dengan hasil yg menakjubkan 100 point / lot / hari , namun itu semua hanyalah begginer luck saja , kamu pada awalnya
tidak akan percaya , dengan hanya mengandalkan 1 indicator saja, atau bahkan hanya insting , toh kamu bisa profit.
Namun sayangnya, market akan mengalahkan kamu , tidak ada trader yg sukses hanya dengan factor luck. Loss demi loss menghampiri kamu ,
kamu memcoba bertahan namun kalau sampai margin habis , siapa yg bisa tahan??
Kamu sama sekali tidak menyadari bahwa kamu tidak bisa trading , kamu tetap mengira kamu bisa trading walaupun semua fakta berkata
sebaliknya ( apakah bulan ini profit ?, bulan kemarin profit? Tahun ini profit?)
Kamu tetap mengira bahwa kamu adalah orang yg special , orang yg akan mampu mendapatkan kunci kekayaan dari trading . kamu tidak
menyadari bahwa 90% trader yg gagal juga mempunyai perasaan seperti itu. Kamu tidak mempunyai system yg komplit, kamu di kuasai oleh
emosi kamu, kamu selalu averaging posisi jika loss karena kamu anger pada market, kamu selalu take profit dalam jumlah yg kecil atau
membiarkan profit berubah berubah jadi loss karena kamu di kuasai greed, kamu tidak pernah trading karena kamu takut/ fear. Kamu membiarkan
diri kamu di kuasai oleh emosi sehinga margin equity kamu menderita.
90% orang yg trading hanya pada sampai level ini, mereka biasanya kapok, berhenti trading dan mengangap ini hanya mimpi buruk belaka,
sebagian lagi moralnya anjlok, mereka teap mencari investor dan trading seperti orang gila , dalam sebulan / 2 bulan margin habis lalu mereka
mencari mangsa lagi.
Meraka masih mengaku sebagai trader namun sebenarnya mereka executor biasanya yg moralnya anjlok ini dengan senang hati akan menjabat
sebagai manajemen di brokernya. lalu sebagian lagi akan tetap ngantor seperti biasanya dan mengaku trader tetapi tidak pernah trading , mereka
biasanya menyalahkan diri sendiri.
Hanya masalah waktu , sampai kapan mereka dapat bertahan di level ini dan waktu akan selalu menang .
90% trader ada di level ini , dan hanya 10% sadar dan pindah ke level 2

trader level 2 conscious incompetence

di level ini kamu sadar bahwa kamu tidak bisa trading , kamu tidak memiliki kemampuan untuk trading yg menghasilkan yg mengasilkan profit
secara konsisten, dan kamu tahu solusinya , kamu sadar bahwa selama level 1 kamu di kaburkan oleh emosi kamu sehingga kamu tidak bisa
berpikir secara jernih.
Di level ini kamu mencari holy grail( system yg sempurna , system yg profit 100%, system yg tidak pernah loss) kamu mulai membeli system yg
ada di internet, kamu membaca semua website yg ada tentang trading, membeli buku bagaimana cara trading yg sukses, bahkan kamu baca
semua ebook yg ada tentang trading, kamu praktekan semua sysrtem yg kamu peroleh , kamu haus akan ilmu seperti seorang pengembara di
padang pasir yg haus akan air minum.
Pada level ini kamu akan membaca semua detail tentang indicator , kamu akan test semua indicator yg ada di metatrader/saxobank dll, bahkan
kamu mungkin akan membuat indicator sendiri ( biasanya gabungan 2 atau 3 indicator), kamu akan bermain2 dengan moving average, fibonnaci
line, pivot point, divergence, dmi, adx bolinger bands dan ratusan lainnya .
Kamu tahu bahwa market terlau rumit untuk di predict hanya dengan 1 indicator saja, kamu tahu kombinasi ideal dari masing2 indicator , kamu
tahu précis keungulan indicator tsb dan juga kelemahanya.
Kamu akan mencoba menerka top an bottom dari market dengan indicator tersebut , kamu akan bergabung dgn chat room trader dan
menanyakan pertanyaan2 bodoh pada trader senior, karena kamu tahu kalau kamu tidak bertanya sekarang maka selamanya kamu tidak akan
tahu.
Dari 10% trader yg ada di level ini hanya 7 % yg akan pindah ke level 3

Trader level 3 the eureka moment

Pada level 2, kamu akhirnya menyadari pokok permasalahan bukan terletak di system, kamu menyadari bahwa kamu bisa mendapatkan profit
bahkan jika hanya mengunaakn system yg simple seperti moving average saja tanpa da indicator lain, jika kamu bisa mengunakan kepala kamu
dan money management yg benar.
Kamu mulai membaca buku tentang psikologi trading , dan mengidentifikasikan dgn karakter yg di jelaskan dalam buku , akhirnya datanglah level
pencerahan.
Level pencerahan ini membuat otak kamu menyadari satu hal yg penting du dunia ini tidak ada seorng pun yg mampu memprediksi secara akurat
apa yg akan terjadi pada market 30 detik kemudian.
Kamu mulai menguasai satu system trading dan memodifikasinya sehingga sesuai dgn karakter kamu, dan mampu memberikan lebih banyak profit
di bandingkan system yg asli.
Kamu mulai trading jika kamu tahu probabilitas untuk profit lebih besar daripada untuk loss, kamu hanya trading jika ada signal dari system kamu,
kamu selalu mengunaakn stoploss, karena kamu tahu stoploss adalah resiko bisnis yg ada dalam dunia trading.
Ketika stoploss kamu kena , kamu tidak akan emosi karena kamu tahu tak seorng pun bisa memprediksinya, dan itu bukan kesalahan kamu ,
trading berikutnya akan meningkatkan probabilitas profitnya karena kamu tahu system kamu itu system yg profit.
Kamu secara seketika menyadari bahwa dalam dunia trading hanya ada 1 hal yg penting yaitu konsistensi pada system, psikologi trading, dan
money managemen kamu. Dan kedisiplinan kamu untuk melakukan trading apapun yg terjadi.
Kamu mempelajari tentang money management , 2% risk , dan hal lainya , dan hal ini mengingatkan kamu 1 tahun yg lalu ketika ada yg memberi
nasehat yg sama padamu dan kamu memilih untuk mengacuhkannya , ketika itu kamu memang belum siap namun sekarang kamu siap.



Di level pencerahan , otak kamu akan menerima bahwa kamu tidak bisa meramalkan pergerakan market , karena memang tak seorang pun bisa,
Dari 7% trader yg ada di level ini hanya 5% yg berhasi maju kelevel berikutnya

Level 4 conscious competence

Oke kamu sekarang hanya trading jika dan hanya system kamu yg memberi signal , kamu cutt loss sama gampangnya dgn take profit, karena
kamu tahu system kamu akan lebih banyak memberikan profit daripada loss, dan cutt loss yg akan kamu lakukan adalah resiko bisnis yaitu max
2% dari account kamu.
Di level ini kamu memulai target memulai target dgn profit 20 point / hari , setelah mampu melakukan secara konsistenselama beberapa minggu ,
kamu meningkatkan target 40 point/ hari, dan itu pada akhirnya mampu kamu lakukan,
Kamu memang hadur bekerja keras untuk mendapatkan, memperbaiki system kamu , menguasai emosi kamu dan melaksanakan money
managemen yg kamu pegang.
Level ini biasanya berjalan 6 bln.
Dari 5% trader hanya 3 % yg sanggup maju ke level berikutnya.

Level 5 unconscious competence

Nah sekarang kamu sampai di level 5, ini adalah level yg paling di harapkan oleh seluruh trader di dunia, di level ini kamu bisa trading secara
alami , kamu telah menguasai semuanya, kamu bisa dancing with market, kemanapun arah market berjalan , kamu telah open posisi yg benar ,
jadi kamu tinggal melihat profit kamu bergerak dari 2 digit ke 3 digit.
Inilah level puncak seorang trader, inilah level utopia , kamu telah menguasai emosi kamu dan kini kamu trading dng account yg terus membesar
tiap harinya dari kumulatif profit yg kamu peroleh.
Kamu akan menjadi bintang di trading chat romm , dan orang2 akan mendengarkan apa yg kamu katakan , kamu kenal dgn pertanyaan mereka ,
karena kamu ada di posisi mereka 2 thn yg lalu.kamu akan memberikan saran bagi mereka , namun kamu tahu bahwa kebanyakan dari mereka
tidak akan mendegarkan karena mereka masih di level 1.
Hanya 3% trader yg bisa mencapai level ini.
Sekarang kamu bisa dengan bangga berkata ” SAYA SEORANG TRADER”
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