Bot Trading Forex, Merugikan atau Menguntungkan?
Belakangan ini, penggunaan bot trading forex memang semakin banyak digunakan oleh
trader Indonesia. Bahkan tidak sedikit penyedia software robot ini yang sudah
mempromosikan produknya secara terang-terangan melalui acara TV maupun iklan
YouTube.

Tetapi, apakah bot untuk trading forex ini menguntungkan? Atau justru akan
merugikan trader? Apakah akun yang menggunakan bot trading akan di-banned dan diblacklist oleh broker?
Jika Anda juga punya pertanyaan serupa di pikiran masing-masing, mari kita ketahui
jawabannya bersama dalam artikel berikut ini.
Baca : 5 Software dan Aplikasi Terbaik untuk Trading Forex

Pengertian Bot Trading Forex
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Sebelum membahas keuntungan dan kerugian dari bot forex, mari kita pelajari dulu sedikit
tentang perangkat lunak ini. Bisa dibilang, robot trading forex adalah sebuah robot yang
diciptakan khusus untuk memantau pasar, melakukan open position, dan menutupnya ketika
sudah profit.
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Jadi walaupun bentuknya tidak seperti robot dalam film, namun aplikasi bot ini bisa
bergerak dan memprediksi sendiri layaknya sebuah robot.
Dalam dunia forex, bot trading ini disebut juga dengan nama EA alias Expert Advisor. EA
merupakan sebuah alat elektronik yang dibuat untuk memantau peluang open trade baik
untuk melakukan open posisi buy maupun sell secara otomatis tanpa bantuan manusia
selama 24 jam.
Jadi, Anda tidak perlu lagi memantau pergerakan pasar, siap-siap OP ketika sesi trading
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sudah dibuka, memprediksi kapan sell, kapan close, dan lain sebagainya.
Semua kegiatan trading tersebut sepenuhnya dilakukan oleh robot yang dilengkapi dengan
algoritma dan program tertentu. Lalu, apakah menggunakan bot trading forex dihitung
sebagai kecurangan?
Ada dua pendapat yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Beberapa trader profesional
dan berpengalaman menganggap hal ini adalah kecurangan. Sebab trading sudah tidak lagi
dilakukan oleh manusia, melainkan oleh robot yang bekerja tanpa henti. Artinya akun trader
tersebut memiliki kesempatan win lebih banyak dan bisa jadi tidak pernah loss sama sekali.
Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa robot trading ini tidak menyalahi aturan sama
sekali. Karena walaupun diatur oleh algoritma, tetapi mereka tidak mengatur pasar.
Algoritma yang digunakan oleh perangkat lunak itu sendiri dibuat oleh manusia.
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Sehingga bila terdapat pergerakan tidak terduga di pasar— yang mana sangat sering
terjadi— maka besar kemungkinan robot akan mengalami loss karena tidak diprogram
untuk menghadapi situasi tersebut.

Di Indonesia memang sudah ada broker yang membolehkan para trader-nya menggunakan
robot ketika trading. Namun belum semuanya mengijinkan penggunaan robot forex ini.
Baca : 10 Tips Trading Forex Aman, Profit dan Sukses

Kerugian Menggunakan Bot untuk Trading Forex
Sebelum Anda memutuskan untuk pakai bot trading forex, sebaiknya ketahui dulu apa saja
kerugian yang bisa ditimbulkan oleh perangkat lunak ini. Seperti:
Sulit dikendalikan oleh trader awam
Perlu mengeluarkan uang besar untuk membeli dan merawat bot trading
Dibutuhkan pengetahuan tentang bahasa pemrograman bila ingin menambah teknik
analisa sendiri
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Tidak cocok untuk digunakan oleh scalper dan orang-orang yang ingin
memanfaatkan news trading
Sering terjadi pembengkakan kerugian bila tidak ada margin level
Jadi menggunakan robot untuk forex bukan berarti Anda tidak perlu tahu apa-apa. Justru
untuk menggunakannya, Anda perlu tahu mengenai dunia IT atau pemrograman dan
mengerti dunia forex serta analisa dan pergerakan pasar. Artinya dibutuhkan 2 ilmu jika
ingin profit besar dengan robot trading.
Sebab meskipun semua proses trading akan berjalan sendiri, Anda tetap perlu mengawasi
robot ini. Apalagi jika broker tempat Anda trading tidak menyediakan margin level.
Selain itu, tidak semua broker memperbolehkan trader menggunakan robot di aplikasi
mereka. Sehingga bila ada indikasi robot tanpa izin, maka bisa-bisa akun Anda akan dibanned dan seluruh modal di akun maupun modal untuk membayar bot akan hangus atau
dibekukan. Sebab masih ada banyak kasus robot trading forex penipuan yang merugikan
broker maupun trader.
Terakhir, harga aplikasi robot ini juga sangat mahal. Dibutuhkan biaya belasan juta untuk
membeli aplikasi robot yang sudah jadi.

Keuntungan Menggunakan Bot untuk Trading Forex
Meskipun ada banyak kerugiannya, bukan berarti juga bot EA ini tidak bisa memberi
keuntungan. Oleh karena itu Anda juga perlu tahu apa saja keuntungan yang bisa didapat
ketika menggunakan robot trading forex terbaik.
Bisa multitasking tanpa harus memantau pasar selama 24 jam di depan layar
Aktif selama 24/7, tidak pernah berhenti, tidak pernah istirahat
Tidak akan terpengaruh oleh kondisi psikologi maupun emosi
Akan terus berkembang dengan lebih banyak fitur dan keunggulan lain
Sudah banyak pula robot trading forex terbaik di Indonesia yang bisa Anda coba. Tapi
seperti yang dikatakan tadi, harganya sangat mahal dan perlu pengetahuan khusus untuk
mengoperasikannya.
Baca : Apa itu Broker Forex Rebate dan Bagaimana Cara Kerjanya?
Demikianlah pembahasan mengenai bot trading forex beserta keuntungan dan kerugiannya.
Jika memang Anda ingin menggunakan robot untuk trading, selalu uji dulu performa
perangkat lunak tersebut sebelum menggunakannya di lapangan untuk sesi trade asli.
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Anda Terbantu artikel ini? Silahkan bergabung dengan centerklik di Twitter dan Google+.
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