INFORMASI BESAR TENTANG LAYANAN MENYALIN
Kami telah beroperasi sebagai penyedia Sinyal Forex sejak 2012. Selama tahun-tahun ini, puluhan
ribu pelanggan telah mendapatkan manfaat dari layanan kami. Terlepas dari kenyataan bahwa
kami selalu mendapat untung, sebagian besar pelanggan, sayangnya, tidak dapat terus
kehilangan uang seiring waktu karena kurangnya disiplin dan risiko mereka.
Kebanyakan orang, saya bahkan akan mengatakan bahwa 99% orang dalam perdagangan forex
sepenuhnya salah. Tidak ada strategi emas khusus dalam perdagangan, adalah mungkin untuk
menghasilkan bahkan dengan strategi yang paling sederhana. Anda hanya perlu menjadi orang
dengan disiplin maksimal dan kemauan yang sempurna. Jadi, karena 99% pelanggan kami tidak
memiliki indikator ini, kami memutuskan untuk mengambil semua ketepatan pada diri kami
sendiri, untuk membuka semua sinyal yang diberikan sekaligus, dengan akurasi 99,8% di akun
pelanggan.

APA KEUNTUNGAN BERGABUNG DENGAN LAYANAN MENYALIN?






Pasar bergerak sangat dinamis. Dalam setiap perdagangan Scalping, pentingnya akurasi
dan menit sangat besar. Dengan bantuan perangkat lunak penyalinan perdagangan, semua
transaksi di akun MAM kami dibuka dan ditutup di akun pelanggan. Pelanggan dapat
melacak akunnya selama berhari-hari dan berminggu-minggu hanya dengan memilih
ukuran lot yang direkomendasikan sesuai dengan ukuran saldonya.
Statistik menunjukkan bahwa pedagang dengan pengalaman rendah, perhitungan
matematis yang buruk (sayangnya, mereka mencakup 98% orang) sering berada dalam
situasi putus asa karena mereka tidak dapat menghitung kerugian mereka sebelumnya.
Pada saat yang sama, mereka membebani keseimbangan mereka dengan bertindak
secara emosional yang dalam kasus lain menyebabkan kerugian uang total. Layanan
penyalinan perdagangan kami akan sepenuhnya menjamin Anda dari situasi ini, selama
Anda tidak membuka transaksi di akun Anda sendiri.
Kami menggunakan perangkat lunak penyalinan perdagangan yang sangat sensitif dan
server generasi terbaru (VPS) 24/7 tanpa masalah teknis. Dengan cara ini, pelanggan tidak
perlu menyewa VPS apapun. Meskipun aturan bisnis yang pertama adalah "melindungi
modal utama", banyak pedagang tidak mengikutinya. Dengan menggunakan layanan
penyalinan perdagangan kami, Anda akan melindungi modal Anda dan mendapatkan
penghasilan bulanan yang stabil.

Strategi perdagangan kami, yang telah kami kerjakan selama bertahun-tahun dan terus
ditingkatkan, telah disesuaikan dengan setiap pergerakan pasar. Baik tren yang tajam, maupun
koreksi jangka panjang, atau tren normal tidak dapat sepenuhnya menggoyahkan strategi
perdagangan kami. Jika Anda melihat statistik perdagangan kami selama 5 tahun terakhir, Anda
dapat melihat bahwa kami telah menghasilkan keuntungan setiap bulannya.
Lot standar dipilih untuk setiap transaksi, dengan mempertimbangkan variasi saldo pelanggan
yang terhubung ke layanan penyalinan perdagangan. Alih-alih meningkatkan jumlah lot selama
perdagangan ini, kami meningkatkan jumlah pesanan. Semakin tinggi jumlah transaksi semakin
dapat diandalkan. Dalam setiap kasus, jumlah risiko di semua pesanan diperhitungkan dengan
presisi tertentu. Karena proses perdagangan scalping, kerugian dan margin keuntungan kecil.
Nilai SL dan TP dari setiap operasi ditentukan secara absolut. Mengingat berbagai broker, harga
SL dan TP tidak tercermin dalam akun pelanggan.
Segera setelah pesanan di akun MAM ditutup di TP atau SL, pesanan segera ditutup di akun
pelanggan melalui program mesin fotokopi perdagangan. Strategi kami bekerja secara akurat di
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semua alat pasar. Namun, kita dapat memilih instrumen yang berbeda untuk diperdagangkan
dengan akurasi tinggi. Tujuan utama kami adalah untuk mendapatkan uang. Ini bukan tentang
alat keuangan mana yang penting bagi pelanggan, tetapi berapa banyak yang akan kita peroleh di
akhir bulan. Berdasarkan 16 tahun pengalaman perdagangan kami, kami dapat mengatakan
bahwa kami adalah tim profesional yang memberikan layanan dengan kualitas terbaik di pasar
ini.

HASIL PELAYANAN
Kami menyajikan pernyataan perdagangan 5 tahun yang diterima oleh pedagang profesional di
myfxbook.com, yang bergerak dalam analisis akun perdagangan.
https://www.myfxbook.com/members/Latif/forexcues/2420289 Akun ini adalah akun demo,
tetapi pesanan yang sama disalin dengan akurasi 100% di akun Real yang kami tunjukkan di
bawah ini.
https://www.myfxbook.com/members/Latif/forexcues-account-management/9146167
Perlu dicatat bahwa, tidak seperti "penjual sinyal" palsu, yang tertipu oleh penggunaan layanan
Anda, kami menunjukkan perdagangan kami dengan transparansi 100%. Untuk memahami
perbedaan kami, minta penipu ini untuk menunjukkan kepada Anda akun dengan setidaknya
Statistik perdagangan 1 tahun Kami yakin mereka tidak akan dapat menunjukkan laporan 3 bulan
apa pun kepada Anda.
Selain itu, Anda dapat mengetahui hasil harian, mingguan, bulanan
https://forexcues.com/ atau saluran telegram kami (https://t.me/forexcues ).

kami

di

Kami secara teratur membagikan kata sandi investor akun MT4 Real kami 1-2 kali sebulan.

SALDO MINIMUM DAN SALDO YANG DISARANKAN
Batas saldo minimum adalah $500. Saldo minimum yang disarankan adalah $1.000. Popok
mungkin menganggap ini permainan, tetapi kami melihat perdagangan valas sebagai bisnis yang
benar-benar serius. Dari sudut pandang ini, saran kami untuk orang-orang naif yang berpikir bahwa
mereka dapat memperoleh uang serius di forex dengan investasi kecil 100-200-300 dolar adalah
memeriksa diri mereka sendiri di area lain.
Berdasarkan 16 tahun pengalaman perdagangan kami, kami 100% yakin bahwa Forex bukanlah
bisnis yang dapat mencapai hasil yang serius dengan deposit $100-200 atau bahkan $1.000. Jika
Anda ingin melakukan pekerjaan yang serius, tidak dapat dihindari untuk mengambil risiko besar.
Sementara itu, untuk menjadi miskin, menjadi serakah - ini tidak berlaku untuk forex. Forex adalah
bisnis yang menghasilkan uang. Jika Anda tidak punya uang untuk menghasilkan uang, sebaiknya
pikirkan dulu opsi yang bisa Anda dapatkan dari modal awal Anda dari daerah lain.

BERAPA BANYAK KEHILANGAN SAYA (TENTANG RISIKO)
Setiap bisnis yang sukses memiliki pasang surut. Orang hanya tertarik pada kesuksesan orang
sukses. Mereka menggunakan kisah sukses ini sebagai contoh untuk motivasi. Tapi tidak ada
yang peduli berapa miliar yang hilang Warren Buffett saat memenangkan 102,2 miliar dolar.
Dengan cara yang sama, kami memperoleh $9668,17 di salah satu akun nyata kami.
Tetapi untuk mendapatkan uang itu, kami kehilangan $10,091,61.
2

Situasi ini bisa terjadi di semua bisnis. Begitu pula dengan Layanan Trade Copier kami. Selalu
ingat risiko bahwa Anda mungkin kehilangan maksimum $500 untuk setiap 0,01 lot.
Jika Anda memiliki saldo $1.000, Anda bisa kehilangan $500 dalam sehari. Jika Anda memiliki $
500, itu bisa hilang SETIAP SAAT. Kami mengasumsikan risiko $500 untuk maksimum 0,01 lot.
Sederhananya, lot $0,01 adalah lot optimal untuk jumlah deposit $1.000 untuk tetap berada di
pasar. (Ini adalah rekomendasi).
Untuk perdagangan yang lebih bebas risiko, Anda dapat menggunakan saldo besar dan lot
minimal.
Misalnya, Anda ingin mendapatkan uang dengan risiko maksimum 50%. dalam hal ini saldo Anda
tidak boleh kurang dari $1.000.
Asumsikan bahwa Anda adalah investor yang serius dan setuju untuk kehilangan 5% dari modal
maksimum Anda. Dalam hal ini, jumlah Deposit Anda harus 10.000 dan ukuran lot yang Anda pilih
harus 0,01.
Katakanlah, ada risiko kehilangan $500 untuk setiap 0,01 lot yang diperdagangkan. Jika topiknya
tidak jelas bagi Anda, hubungi guru matematika di sekolah terdekat. Ini adalah perhitungan
matematika sederhana.

BERAPA BANYAK YANG DAPAT SAYA DAPATKAN (TENTANG KEUNTUNGAN)
Kami akan menjawab pertanyaan ini sesuai dengan statistik 2021. Jika Anda memiliki saldo
$1.000 dan order dibuka dengan 0,01 lot, hasil tahun 2021 adalah sebagai berikut:













Januari $327
Februari $712
Maret $639
April $197
Mei $368
Juni $23
Juli $613
Agustus $234
September $45
Oktober $635
November $242
Desember $231

Anda dapat menghitung hasil ini dengan mengalikan 2x untuk lot 0,02 dan 5x untuk lot 0,05.
Hasil ini dibuat menurut statistik tahun lalu. Hasil yang berbeda dapat dicatat untuk bulan-bulan
berikutnya. Seperti yang Anda lihat, kami mendapatkan $712 dengan 0,01 (mini lot) dan pada
bulan kami mendapatkan $23 juga. Padahal, sudah sebulan tidak selesai ganti rugi. Tapi ini tidak
menjamin masa depan kita. Sama seperti ada risiko dalam setiap bisnis, ada risiko dalam bisnis
kita. Saat Anda berpenghasilan, ingatlah untuk berdoa kepada dewa yang Anda percayai.

MEMILIH PERUSAHAAN BROKER
Ada beberapa broker yang kami tunjuk untuk bergabung dengan Layanan Trade Copier. Saat
memilih broker ini, kami telah memperhitungkan semua negara di dunia dalam hal kondisi
perdagangan yang lebih andal dan kemungkinan membuka akun.
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1. Platform yang paling cocok adalah OctaFX untuk wilayah Asia, Eropa, Amerika Selatan,
Australia, Oseania. Untuk membuka akun: https://my.octafx.com/open-account/?refid=ib26235
(MT4, leverage 1:500). Anda bahkan bisa mendapatkan bonus 100% dari broker ini. Bergantung
pada ukuran lot yang kami buka dari waktu ke waktu, bonus ini mungkin menjadi milik Anda
sepenuhnya selama beberapa bulan.
2. Tickmill.com - broker ini adalah salah satu broker yang kami rekomendasikan. Jika Anda dapat
membuka akun dengan leverage 1:500 di negara tempat Anda menjadi warga negara, Anda juga
dapat membuka akun di sini.
Tautan:
https://secure.tickmill.com/?utm_campaign=ib_link&utm_content=IB86481735&utm_medium=P
ro&utm_source=link&lp=https%3A%2F%2Ftickmill.com%2Faccounts%2Ftypes%2Fpro%2F Jenis
akun PRO, leverage 1:500 , MT4 Akun.
3. Icmarket.com - broker ini adalah salah satu broker yang kami rekomendasikan. Jika Anda dapat
membuka akun dengan leverage 1:500 di negara tempat Anda menjadi warga negara, Anda juga
dapat membuka akun di sini. Tautan: https://www.icmarkets.com/?camp=28139 RAW Spreadjenis akun, MetaTrader 4, leverage 1: 500 direkomendasikan di sini.
4. Untuk warga AS dan Inggris, kami dapat merekomendasikan broker lqdfx.com.
Tautan: http://t.lqdfx.com/?t=0RZ07z Jenis akun ECN dan leverage 1:300 direkomendasikan di
sini. Saldo minimal adalah $500.

BAGAIMANA CARA MENGAMBIL KEUNTUNGAN DARI DISKON 50%?
Penawaran ini hanya berlaku untuk mereka yang telah mendaftar dari OctaFx di bawah tautan
rujukan kami.
Teman-teman yang terhormat, jika Anda membuka akun di tautan rujukan kami
https://my.octafx.com/open-account/?refid=ib26235 di OctaFX maka kami akan menawarkan
Anda diskon 50% untuk biaya layanan bulanan untuk layanan mesin fotokopi perdagangan.
Ini hanya berlaku untuk klien kami yang terdaftar di OctaFX. Harap dicatat bahwa jika Anda
memanfaatkan bonus yang diberikan oleh OctaFx, bonus tersebut dapat tetap bersih untuk Anda
selama beberapa bulan, tergantung pada volume pesanan yang telah kami buka.
Semua hak istimewa disediakan untuk pelanggan terdaftar OCTAFX. Di masa depan, konsesi
terbesar di setiap perusahaan hanya untuk pelanggan OctaFX.
Jika Anda telah membuka akun di OctaFX, Anda dapat menjadi pelanggan kami dengan mengklik
tautan ini https://my.octafx.com/change-partner-request/ dan memasukkan kode ini di bagian
ib26235 dan mengubah status referensi Anda.

ATURAN MENGHUBUNGKAN



4

Daftar dan buka akun hanya melalui tautan broker yang kami sediakan untuk Anda.
Lakukan deposit ke akun trading Anda.
Lakukan pembayaran sesuai dengan ukuran lot yang Anda tentukan. Misalnya, jika Anda
mendaftar melalui tautan Tickmill, Anda akan membayar $60 di muka untuk 0,01 lot
sebagai biaya layanan bulanan. Tautan OctaFX ini untuk mereka yang mendaftar dengan
diskon 50% sebesar $30. $60 untuk yang lain





Untuk memberi kami login dan kata sandi perdagangan setelah pembayaran.Kami akan
menambahkan akun Anda ke akun MAM kami di server kami sendiri. Langganan bulanan
akan dihitung dari hari pertama perdagangan dibuka.
Kami menyarankan Anda tidak perlu membuka pesanan sendiri. Bagaimanapun, Anda
tidak memiliki pengalaman sebanyak 16 tahun pengalaman kami. Jika tidak, Anda mungkin
kehilangan saldo dan kehilangan layanan kami.
Pada akhirnya, urus saja istirahat Anda dan luangkan waktu untuk hal-hal lain. Yakinlah
bahwa kami akan memperlakukan deposit Anda sebagai deposit kami sendiri. Semakin
lama Anda menjadi pelanggan kami maka kami akan terus mendapatkan penghasilan. Baik
untuk Anda maupun untuk diri kita sendiri.

Karena kami tidak menyukai pelanggan sementara, kami akan mencoba yang terbaik untuk
menyenangkan Anda.

PERINGATAN
Anda tidak dapat mengubah IB kami setelah mendaftar di tautan rujukan OctaFX kami. Kami
mengamati bahwa beberapa anggota mengubah akun mereka sendiri ke IB lain. Harap perhatikan
bahwa kami memeriksa semua akun setiap hari dan mengubah IB tidak diperbolehkan.
Jika kami melihat situasi seperti itu di akun mana pun, kami akan berhenti menyediakan layanan
mesin fotokopi di akun ini tanpa peringatan apa pun.
Biaya berlangganan bulanan Anda mencakup VPS, Layanan Trade Copier, dan biaya tambahan
lainnya. Komisi dari IB adalah sumber pendapatan kami. Anda harus memahami kami.

HARGA UNTUK LAYANAN TRADE COPYING
Hanya untuk pelanggan OctaFx:











Lot 0,01 - $30
Lot 0,02 - $60
Lot 0,03 - $90
Lot 0,04 - $120
Lot 0,05 - $150
Lot 0,06 - $180
Lot 0,07 - $210
Lot 0,08 - $240
0,09 lot- $270
Lot 0,1 - $300

Kemudian, 300$ untuk setiap 0,1 lot.

CARA PEMBAYARAN
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Skrill
Neteller
uang web
serikat barat
USDT-crypto
BTC -crypto
ETH -crypto
XRP-crypto






DOGE -crypto
LTC-crypto
SOL -crypto
PayPal ( 20% lebih banyak untuk setiap harga )

INFORMASI TENTANG RISIKO DAN KETENTUAN
Sama seperti ada risiko dan risiko force majeure di setiap bidang, ada risiko di bidang kami.
Pengalaman trading kami selama 16 tahun sangat membantu meminimalkan risiko tersebut
secara maksimal. Total risiko dalam perdagangan dihitung maksimum $500 untuk setiap 0,01 lot.
($5.000 untuk perdagangan 0,1 lot). Jika kami menghadapi kerugian seperti itu, kami akan
mengambil tanggung jawab untuk menghentikan semua operasi dan berkonsultasi dengan Anda
lagi.
Catatan: Dengan pengecualian fluktuasi harga yang jarang terjadi - misalnya, ketika terjadi
pergerakan yang sangat kuat, harga bisa tiba-tiba melonjak di kisaran 500-1000 poin.
Saat ini, hampir semua broker telah melakukan pembesaran spread dan pembekuan server. Kirakira, reaksi pasar terhadap berita seperti Brexit. Meskipun kasus seperti itu terjadi setiap 3-4 tahun,
adalah tugas setiap trader profesional untuk mempertimbangkannya sebagai faktor risiko.
Risiko force majeure.
Tidak ada perusahaan di dunia yang diasuransikan terhadap kebangkrutan selama krisis darurat.
Kami tidak dapat menjamin bahwa broker mana pun yang Anda buka akunnya tidak akan bangkrut
suatu hari nanti.
Oleh karena itu, kami menghadirkan broker yang memiliki ribuan ulasan positif dari pelanggan.
Kerjasama kami dengan broker ini hanya sebagai kemitraan IB. Kami tidak bertindak sebagai
bagian dari broker mana pun.
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