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PIXEL
RumahCuans’s Pixel Trading System
Perintah : /pixelf<space>code<space>timeframe ( untuk market asing )
/pixel<space>code<space>timeframe ( untuk market indonesia)
Pertanyaan yang sering muncul di benak para trader adalah : apakah tren ini masih akan berlanjut?
dan pertanyaan lain yang juga sering muncul adalah bagaimana anda dapat mengambil bagian dalam
wave / trend dan mendapat keuntungan besar?
Tutorial singkat ini akan menunjukkan cara yang sangat mudah bagi kita untuk membaca tetapi dapat
memberikan keuntungan yang luar biasa, dan kita bisa mendapatkan posisi yang baik sesuai dengan
arah tren.
Tutorial ini menggunakan fitur pembuatan chart otomatis di Telegram Bot dengan username
@ALBERTUS_FREDDI_FOREX_BOT
Bagi Anda yang belum pernah menggunakan Telegram pada Smartphone berbasis Android atau iOS,
silakan instal Aplikasi Telegram yang dapat diunduh melalui Google Play atau iOS AppStore.
Bagi Anda yang sudah memiliki telegram atau hanya mendaftar untuk telegram, jangan lupa untuk
mengisi USERNAME Anda di telegram.

“Temukan alat yang mudah di gunakan dan untuk mendapatkan
AMAZING PROFIT”
-Albertus Freddi Setiono-
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APA YANG KITA CARI ?
SINYAL BELI
Berikut ini adalah 3 kondisi penting yang dapat menunjukkan "SINYAL BELI":
1. Terdapat 3 Pixel FRESH GREEN yang sebelumnya PERNAH MENGALAMI 2 PIXEL MERAH, ini
disebut FRESH GREEN (Disitu tidak ada perbedaan antara pixel yang berwarna lebih gelap.
Hanya saja yang berwarna lebih gelap memiliki seleksi lebih tinggi).
2. Dan apa yang disebut REPEAT GREEN karena harganya yang hampir sama dengan FRESH
GREEN sehingga dapat disebut REPEAT GREEN, jadi masih bagus untuk membeli karena belum
terlambat.
3. Perhatikan GODLINE karena dapat menjadi resistensi yang kuat.
4. Perhatikan juga status tren untuk memperkuat indikasi kenaikan harga.
5. Selalu gunakan trailing stop saat anda sudah untung.
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APA YANG KITA CARI ?
SINYAL JUAL
Berikut ini adalah 3 kondisi penting yang dapat menunjukkan "SINYAL JUAL":
1. Terdapat 2 Pixel RED FRESH yang sebelumnya pernah mengalami MINIMUM 2 GREEN PIXEL, ini
disebut FRESH RED(Disitu tidak ada perbedaan antara pixel yang berwarna lebih gelap. Hanya
saja yang berwarna lebih gelap memiliki seleksi lebih tinggi).
2. Dan apa yang disebut REPEAT RED karena harganya yang hampir sama dengan FRESH RED
dapat disebut REPEAT RED, jadi masih bagus untuk ambil posisi sell karena belum terlambat.
3. Perhatikan GODLINE sebagai support yang kuat.
4. Perhatikan juga status tren untuk memperkuat indikasi penurunan harga.
5. Selalu gunakan trailing stop saat anda sudah untung.
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Support n Resistance
RumahCuans’s Support n Resistance Trading System
Command : /snrf<space>code<space>timeframe ( untuk market asing )
/snr<space>code<space>timeframe ( untuk market indonesia )
Konsep SnR dari RumahCuans sedikit berbeda dari yang lain.Mengapa? karena konsep ini
menggabungkan dua jenis support dan resistance yang berbeda, yaitu pitchfork dengan Fibonacci,
sehingga mendapat beberapa support dan resistance yang dapat dipercaya karena tingkat
reboundnya yang cukup tinggi.
Alat ini menggunakan automatic chart, jadi semuanya yang ada di sini dibuat otomatis oleh bot kami.
Perlu di ingat bahwa pitchfork tidak selalu akan tergambar di market.
Jadi saya dapat mengatakan bahwa alat ini akan SANGAT LUAR BIASA jika anda menggabungkannya
dengan PIXEL dari RumahCuans.

Nah, anda bisa lihat, posisi GBP / CAD saat ini di 1,74205 dan lebih dekat ke resistance di 1,74248
sehingga anda dapat membeli jika break setelah resistensi, dengan catatan jika posisi GBP / CAD masih
dalam status WARNING maka harus set stoploss ketat 4 -5 pip di bawah support (1.74046). Dan jika
GBP / CAD memiliki PIXEL HIJAU SEGAR dan breakout dengan SPIKE VOLUME anda dapat
menambahkan lebih banyak posisi.

“PROFIT selalu menjadi hak anda”
-Albertus Freddi Setiono-
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Average Price Transaction
RumahCuans’s Average Price Transaction System
Perintah : /avpf<space>code<space>timeframe ( untuk market asing )
/avp<space>code<space>timeframe ( untuk market Indonesia )

Mari kita coba lihat gambar, perintah /avp atau bisa disebut Average Price Transaction untuk melihat
harga rata-rata transaksi untuk periode tertentu, ini sangat cocok untuk melihat harga rata-rata di
pasar yang sideways, atau trader yang berinvestasi dengan harga rata rata. Semua terdeteksi disana.
Dapat dilihat pada grafik GBP / JPY garis terpanjang adalah sekitar angka 144.709, ini berarti bahwa
dari beberapa hari yang lalu hingga sekarang sebagian besar transaksi dilakukan pada harga itu, lalu
apa gunanya garis kuning?
Garis kuning berguna untuk melihat pergerakan harga secara real time dan tekanan pasar tidak
hanya harga rata-rata, jadi ini menggabungkan semua formula.
Harga rata-rata / rata-rata ini berlaku untuk:
1. Lihat harga transaksi rata-rata / centang 3 dari garis terpanjang.
2. Tampilan real-time dari pergerakan harga / transaksi wajar.
Jadi, jika LINE PANJANG MASIH DI ATAS DAN HARGA REBOUND DI GARIS KUNING itu berarti potensi
untuk rebound sangat besar.

“Anda sedang PROFIT dan mereka LOSS, itu bukan sebuah kejahatan”
-Albertus Freddi Setiono-

6

Balancing Lines
RumahCuans’s Balancing Line System
Perintah : /blinef<space>code<space>timeframe ( untuk market asing )
/bline<space>code<space>timeframe ( untuk market indonesia )

BALANCING LINE adalah Moving Average yang telah dimodifikasi dengan berbagai campuran
algoritma, sehingga cara menggunakannya dapat dikatakan persis sama dengan MA yang bertujuan
untuk melihat trend yang sedang terjadi di market saat ini.
Sangat sederhana, ketika menyeimbangkan garis 1 di atas menyeimbangkan garis 2 dan
menyeimbangkan garis 2 di atas menyeimbangkan garis 3 maka itu UPTREND (ingat saja jika mobil
balap, 1 2 3 GO berarti maju / Uptrend sehingga urutannya seperti lampu merah di jalan, jika lampu
HIJAU di ATAS maka UPTREND), jika terbalik (MERAH di ATAS maka KUNING di TENGAH dan HIJAU di
BAWAH) itu DOWNTREND. jika pola acak itu SIDEWAYS

“Memperkaya diri dan saldo tabungan adalah keinginan semua orang”
-Albertus Freddi Setiono-
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Others FREE CHART
RumahCuans’s Ichimoku
Perintah : /ichif<space>code<space>timeframe ( untuk market asing )
/ichi<space>code<space>timeframe ( untuk market Indonesia )

RumahCuans’s Modified Bollinger Band
Perintah : /bbrcf<space>code<space>timeframe ( untuk market asing )
/bbrc<space>code<space>timeframe ( untuk market Indonesia )
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RumahCuans’s SnR Basic
Perintah : /snrbasicf<space>code<space>timeframe ( untuk market asing )
/snrbasic<space>code<space>timeframe ( untuk market Indonesia )

RumahCuans’s Fibonacci
Perintah : /fibof<space>code<space>timeframe ( untuk market asing )
/fibo<space>code<space>timeframe ( untuk market Indonesia )
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RumahCuans’s MA
Perintah : /maf<space>code<space>timeframe ( untuk market asing )
/ma<space>code<space>timeframe ( untuk market Indonesia )

Jika anda memerlukan bantuan atau tertarik untuk menggunakan bot ini, please
contact @RumahCuansAmin di telegram.
Atau dapat juga mengirimkan saya email di : albertus.freddi@gmail.com
See you at the TOP ☺

*Disclaimer
Semua risiko perdagangan tetap berada di tangan anda sebagai pengambil keputusan
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