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2022 menjadi tahun yang menandai peningkatan inflasi, memburuknya ketegangan geopolitik, 
tingginya harga energi, serta resesi di AS dan di seluruh dunia. Pasar bergerak secara liar 
selama tiga kuartal pertama, meskipun belum mencapai tingkat kepanikan atau kapitulasi. 
Pergerakan harga untuk aset siklis (indeks saham, emas, cryptocurrency) kadang kala ambigu, 
tetapi sering kali negatif.



Kekacauan ini justru memberikan keuntungan besar pada dolar AS yang menguat terhadap 
euro, yen, dan mata uang lainnya. Imbal hasil obligasi Treasury 30-tahun AS telah mencapai 
puncaknya, yaitu 3,7% ke atas.



The Fed mendengungkan narasi hawkish: ketuanya, Jerome Powell, telah mengemukakan 
gagasan tentang toleransi terhadap resesi, dengan mengeklaim bahwa stabilitas harga jauh 
lebih penting daripada pertumbuhan ekonomi. Kata "resesi" telah diganti dengan eufemisme 
seperti "perlambatan ekonomi yang diperlukan" dan kata-kata serupa.
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Pada bulan September 2022, dunia dibuat 

khawatir dengan pasar utang di Eropa: obligasi 

10-tahun Inggris tumbuh ke angka 4,5% yang 

kemudian memicu intervensi BoE untuk 

mengembalikan stabilitas pasar.



Mari kita amati kinerja indikator fundamental 

utama dan mencari tahu situasi ekonomi saat ini.
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Inflasi
Kita akan mulai dengan tingkat inflasi. Secara umum, 

inflasi mulai melemah sejak bulan Juni, tetapi indeks harga 
konsumen (CPI) di AS pada bulan Agustus mengalami 
kenaikan, yang kemudian menarik perhatian para investor: 
mereka dengan cepat mulai mengumpulkan dolar AS, 
bermigrasi ke instrumen defensif seperti obligasi, dan 
melepas saham serta emas.



Kenaikan CPI tidaklah signifikan, tetapi cenderung tidak 

biasa untuk bulan Agustus yang dikenal sebagai bulan 
dengan tingkat aktivitas ekonomi rendah; karena hal inilah 
reaksi pasar menjadi begitu tajam. Inflasi tahunan AS naik 
menjadi 8,3%, melampaui yang diantisipasi,

yaitu sebesar 8,1%.


CPI for All Urban Consumers (CPI-U)



1-Month Percent Change

Series Id: CUSR0000SA0

Seasonally Adjusted

Series Title: All items in U.S. city average, all urban consumers, seasonally adjusted

Area: U.S. city average

Item: All items

Base Period: 1982-84=100
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Pasar tenaga kerja secara umum kuat, tetapi tingkat pengangguran mulai 

meningkat setelah dalam kurun waktu yang cukup lama mengalami penurunan. 

Non-farm payroll lebih lemah dari yang diantisipasi pada bulan Agustus.



Konfirmasi utama resesi ini adalah PDB yang bergerak turun selama dua kuartal 

secara berturut-turut. PDB yang direvisi untuk Q2 adalah -0,6%, tepat seperti 

yang diperkirakan konsensus.



Secara keseluruhan, resesi tidak perlu dipertanyakan lagi, tetapi harus diterima 

sebagai kenyataan; meskipun demikian, indeks PMI AS berhasil bertahan di atas 

50. Keadaan tersebut menunjukkan ketahanan relatif ekonomi, yang merupakan 

pertanda baik, terlepas dari resesi teknikal yang ada.


Metrik ekonomi lainnya
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Ekspektasi ke depan
The Fed mungkin akan terus menaikkan suku 
bunga untuk sesegera mungkin menurunkan inflasi 
dan menstabilkan permintaan konsumen. 
Kemungkinan kenaikan suku bunga saat ini untuk 
tahun ini menunjukkan potensi pergerakan ke 
sekitar 4% untuk imbal hasil obligasi AS 30-tahun.

Target Rate Probabilities for 14 Dec 2022 FED Meeting

Target Rate (in bps)
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Forex

Hal ini akan bergantung pada banyak faktor: eskalasi atau 

resolusi geopolitik, harga energi, inflasi, dan pertumbuhan 

ekonomi. Saat ini, kami mengamati penurunan 

permintaan untuk aset siklis dan rezim “flight-to-safety”. 

Setiap hari, kita disuguhi berbagai berita buruk tentang 

situasi Rusia-Ukraina dan potensi peningkatan krisis 

energi, ketegangan China-AS, ketegangan Armenia-

Azerbaijan, dan sebagainya.


Apakah ini akan menjadi puncak 
untuk dolar AS?

7



8

Salah satu kabar baiknya adalah transisi status Covid-19 

dari pandemik ke endemik: sebagian besar negara 

kembali membuka pintu dan tidak mewajibkan karantina, 

tes PCR, atau vaksinasi untuk masuk ke negara tersebut. 

Tentunya, keadaan ini berpotensi dapat memperbaiki 

kesulitan rantai pasokan sehingga akan mengurangi 

tekanan pada inflasi dan imbal hasil obligasi.



Kepanikan dan kapitulasi di pasar belum terjadi, dan bisa 

saja situasi akan berbalik. Dunia kini berada di fase yang 

bergejolak, dan sentimen di pasar keuangan dapat 

berubah secara radikal dari ketakutan ekstrem menjadi 

euforia dan sebaliknya.


Ini tetap menjadi perhatian utama, terutama untuk Eropa, 

menjelang musim dingin di tengah kelangkaan pasokan gas 

alam. Mungkinkah akan terjadi pergeseran narasi dalam 


waktu dekat?



Saat ini, belum jelas, tetapi mari kita uraikan beberapa faktor yang 

mungkin dapat mengembalikan kepositifan di pasar.



Yang pertama dan terpenting adalah situasi di pasar utang. Jika 

inflasi stabil dan ekspektasi tentang tingkat nyaman imbal hasil 

obligasi stabil, bisa saja beberapa saham dan cryptocurrency 

akan kembali menggeliat. Musim pendapatan di bulan Oktober 

mungkin juga akan memberikan beberapa informasi baru bagi 

investor mengenai konfirmasi tentang laba perusahaan.



Pasar saham mengalami tekanan hebat mulai semester 

kedua tahun ini sejak publikasi PDB kuartal kedua untuk 

AS yang menjelaskan secara gamblang bahwa resesi 

secara resmi telah terjadi. Secara umum, S&P 500 dan 

Nasdaq berkorelasi secara negatif dengan kenaikan 

imbal hasil obligasi Treasury 30-tahun karena 

kekhawatiran akan resesi yang kian berlarut-larut.



Volatilitas tinggi akibat pergerakan harga sering terjadi 

selama pasar bearish. Itulah yang kami amati setelah The 

Fed membantu memompa harga saham dengan 

berkomitmen untuk memerangi inflasi pada bulan Juni.
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Forex
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Hampir semua sektor pasar saham 

mengalami tekanan pada bulan 

Agustus dan September 2022, 

termasuk sektor energi yang 

ditunjukkan dengan garis oranye pada 

chart di bawah ini.

Sektor
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Inflasi dan resesi tetap menjadi berita utama yang telah menekan 

semua sektor dan industri pasar saham di seluruh dunia dan 

khususnya pasar saham AS.



Beranjak naik di pasar bearish biasanya sangat sulit, tetapi terkadang 

manajer portofolio menggunakan portofolio panjang/pendek untuk 

memanfaatkan perbedaan antara kinerja-kinerja dari berbagai saham 

yang berbeda. Melepas saham mungkin bukan strategi terbaik bagi 

trader CFD. Hal ini disebabkan oleh peningkatan volatilitas saham 

sehingga berada di atau dekat garis bawah.


Narasi utama
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Forex

Kemungkinan skenario 
di pasar saham

Ada tiga skenario utama yang harus 

diingat oleh para trader saat trading 

saham. Mari kita bahas ketiganya.

Probabilitas skenario ini tidak begitu tinggi karena crash yang 

sebenarnya cukup jarang terjadi dibandingkan dengan koreksi yang 

signifikan. Jika kita melihat VIX, indeks volatilitas S&P 500, kita melihat 

bahwa momen ketika VIX menembus batas atas dan mendekati nilai 

50-60 ke atas sangat jarang terjadi dalam sejarah. Ketika itu terjadi, 

saham biasanya akan turun drastis.

Kapitulasi dan peningkatan volatilitas secara ekstrem1
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ForexForex

Forex
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VIX

Beberapa analis berpendapat bahwa kita berada 

di ambang kehancuran, tetapi kemungkinan ini 

cukup rendah meskipun ekonomi AS mengalami 

resesi teknikal. PMI dan pasar tenaga kerja 

umumnya cukup kuat, dan kita mungkin akan 

melihat volatilitas yang menurun serta saham 

yang bangkit lebih tinggi lagi.
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Forex

Skenario lain yang mungkin terjadi adalah 

sedikit merosotnya harga saham. Skenario 

ini dianggap yang lebih realistis terjadi 

dibandingkan dengan crash. Sentimen akan 

tetap negatif dan selera risiko untuk aset 

siklis telah menurun secara substansial 

sehingga tekanan beli tidak cukup untuk 

mempertahankan tren naik.

Kemerosotan ringan2
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Forex

Dalam hal ini, harga biasanya akan 

bertahan dalam rentang dengan 

fluktuasi sporadis di kedua sisi rentang, 

dengan kemungkinan penurunan 

tekanan. Pergerakan harga semacam ini 

disertai dengan volatilitas dan tempo 

yang relatif rendah. Tidak mudah untuk 

melakukan trading dalam keadaan 

seperti ini, jadi dalam hal ini, trader 

mungkin akan berkeinginan untuk 

menangkap pergerakan jangka pendek 

satu atau dua hari.

Forex
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Forex

Meskipun tampaknya tidak mungkin terjadi, skenario 

ini tidak dapat diabaikan. Perubahan sentimen secara 

tiba-tiba dapat meningkatkan harga saham dan indeks, 

meskipun ini tidak terlihat seperti skenario yang 

realistis untuk sekarang, mengingat tren teknikal yang 

terjadi atau kondisi pasar fundamental. Keadaan ini 

akan mencegah masuknya pembeli.

Pullback bullish3

Singkatnya, mengambil prediksi skenario yang negatif 

ringan sebagai yang dominan atau yang paling 

mungkin terjadi untuk kondisi pasar mendatang 

tampaknya sangat masuk akal. Namun, dengan 

mempertimbangkan ini, kami akan mencoba 

menemukan beberapa saran trading yang menjanjikan. 

Sebagian besar trader mungkin akan memanfaatkan 

peluang jangka pendek, tetapi saat ini, trader mana 

pun perlu beradaptasi agar dapat bertahan.




16



260.00

360.00

340.00

280.00

300.00

240.00

325.93

02:05:43

LLY

LLY

Perusahaan farmasi Eli Lilly menunjukkan 

kondisi tren yang kuat dan mungkin dapat 

bertahan dalam tren ini untuk sementara 

waktu, sehingga memberikan peluang swing 

trading karena mungkin akan terkoreksi secara 

berulang kali ke zona support di bawah.
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XOM


Saham Exxon Mobil menunjukkan kekuatan yang 

menonjol di tengah krisis energi yang sedang 

berlangsung. Meskipun jika kontrak berjangka 

dari minyak terkoreksi, perusahaan-perusahaan 

energi ditradingkan dengan premium, jadi dengan 

sedikit pergeseran sentimen, harga XOM 

mungkin akan berbalik dari support di bawah 

seperti yang ditunjukkan pada chart.
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Cryptocurrency
Kuartal ketiga cukup tidak biasa untuk pasar crypto karena sebagian 

besar koin utama relatif tidak aktif. Bitcoin tetap berada dalam rentang 

7.000 USD antara 18.000 USD dan 25.000 USD sementara Ether relatif 

lebih dinamis dibandingkan dengan harganya, antara sekitar 1.000 USD 

dan 2.000 USD. Ini adalah fungsi dari kondisi umum di pasar, seperti 

yang dijelaskan dalam ringkasan.



Dengan kenaikan suku bunga yang cepat di AS untuk memerangi 

lonjakan inflasi dan munculnya resesi teknikal, minat untuk membeli 

crypto berkurang secara signifikan. Hal tersebut sebagian disebabkan 

investor ritel, yang secara tradisional merupakan salah satu pendorong 

cryptocurrency terpenting, yang sedang mengalami kondisi ekonomi 

yang lebih tidak pasti dengan jumlah uang tunai yang lebih sedikit untuk 

diinvestasikan. 
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Namun, ini juga merupakan imbas dari suku bunga di 
AS untuk fiat yang sekarang mengalahkan suku 
bunga rata-rata crypto yang ditawarkan oleh Crypto 
Earn dan skema yang serupa. Meskipun suku bunga 
'riil'—setelah inflasi—masih negatif untuk fiat, banyak 
peserta tampaknya tergoda oleh lonjakan hasil 
obligasi, terutama jika dibandingkan dengan prospek 
yang jauh lebih berisiko daripada mempertaruhkan 
cryptocurrency.



Sebaliknya, gelombang HODL satu tahun tampaknya 
telah mencapai puncaknya, masih berada di sekitar 
angka 65% sejak pertengahan kuartal kedua.


$1.000

$10.000

$100

$100.000

$10

$1

$0.1

60%

80%

40%

100%

20%

2012 2014 2016 2018 2020 2022
0%

BTC Price 1Yr+ HODL Wave Proce BottomPrice Peak   

1Y + HODL Wave1Yr HODL = UTXO > 1 Year

Source: lookintobitcoin.com

1Y
r+

 H
O

DL
 W

av
e

BT
C 

Pr
ic

e 
(U

SD
)

20



Biasanya, ketika gelombang HODL mereda, yaitu 
saat lebih banyak bitcoin yang bergerak dalam satu 
tahun terakhir, menaikkan harga menjadi lebih 
mudah sehingga tren naik baru yang signifikan 
dalam beberapa bulan ke depan akan terlihat sangat 
tidak mungkin jika hanya mempertimbangkan faktor 
ini saja. Laba dan rugi yang belum direalisasi masih 
menunjukkan kapitulasi.
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Kepositifan di pasar saham mungkin akan mendorong 

kenaikkan bitcoin dan koin lainnya, sementara kejatuhan 

saham mungkin akan berlaku sama untuk kripto, 

meskipun situasi yang terakhir tampaknya masih 


tidak mungkin. 



Secara keseluruhan, tiga skenario yang mungkin untuk 

pasar saham yang diuraikan di bagian sebelumnya juga 

sangat relevan untuk cryptocurrency pada kuartal ini.

Itu berarti akan terjadi kenaikan, tetapi untuk saat ini, sinyal 

ini mungkin akan berlanjut selama beberapa waktu sebelum 

divalidasi oleh fundamental. Hingga saat ini, di awal kuartal 

keempat, fundamental dan berita tetap menjadi sumber 

perspektif jangka panjang yang lebih berguna dibandingkan 

dengan data on-chain yang serupa.



Secara historis dan statistik, korelasi terdekat bitcoin 

dengan pasar “konvensional” adalah saham Amerika dan 

khususnya S&P 500. 
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Chart harian bitcoin terlihat optimis di awal 
Oktober, dengan volume yang jauh lebih tinggi 
secara keseluruhan dan volume pembelian 
yang lebih tinggi, khususnya saat 
dikombinasikan dengan rentang yang cukup 
solid selama musim panas. Jenuh jual 
mendominasi chart mingguan yang lebih 
tinggi pada sebagian besar musim panas. ATR 
mingguan Bitcoin (14) di sekitar 2.600 USD 
adalah yang terendah dalam lebih dari dua 
tahun pada awal Oktober.

Wawasan teknikal: bitcoin
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Situasi itu akan megindikasikan sinyal beli 

berdasarkan teknikal dengan kemungkinan 

target dalam jangka menengah dari bulan Mei 

dan Juni c.30.000 USD. Namun, seperti telah 

disebutkan di atas, cryptocurrency terutama 

digerakkan oleh fundamental musim panas ini, 

jadi bertindak mengikuti chart akan bergantung 

pada katalis fundamental atau pemulihan 

saham yang cukup kuat.
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Wawasan teknikal untuk Ether bersifat lebih 

ambigu pada saat penulisan ini, paling tidak 

karena fundamentalnya berbeda: penggabungan 

pada bulan September membuahkan hasil, 

tetapi terjadi banyak kemacetan di jaringan dan 

membengkaknya biaya transaksi. Masalah 

seperti itu tampaknya tidak mungkin 

diselesaikan hingga pengenalan sharding 

sekitar awal tahun depan.

Wawasan teknikal: Ether
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Perkembangan ini ditunjukkan pada chart yang bergerak ke 

bawah secara cukup kuat pada pertangahan kedua bulan 

September, tetapi ini juga tampaknya telah mencapai titik 

terendah sekitar 1.300 USD. Di sini, tidak ada indikasi kejenuhan 

penjualan pada awal Oktober, tetapi volumenya jauh lebih 

rendah dibandingkan dengan saat penurunan besar di 

pertengahan Juni. 



SMA 50 dari Band hampir menunjukkan sinyal jual 100. Secara 

keseluruhan, kenaikan yang kuat atau berkelanjutan tampaknya 

tidak menguntungkan bagi Ether pada kuartal ini, kecuali jika 

seperti disebutkan di atas, ada perubahan yang jelas dalam 

nada berita dan fundamental.
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Terlepas dari pemulihan yang menjanjikan dari pertengahan Juli selama 
sekitar satu bulan, secara keseluruhan, emas dipastikan meredup pada 
kuartal ketiga. Jadwal pengetatan The Fed yang agresif dan lonjakan 
imbal hasil obligasi Treasury yang menyertainya meningkatkan biaya 
peluang untuk menahan logam tersebut karena perilakunya serupa 
dengan komoditas lain, bahkan ketika suku bunga 'riil' net bertahan 
sangat negatif.



Meskipun tekanan pada emas dari kenaikan suku bunga masih berlanjut, 
The Fed pada akhirnya harus menyerah. Sementara suku bunga dana di 
AS pada akhirnya mungkin mencapai 5%+, peluangnya hanya sekitar 
1,2% pada akhir kuartal pertama 2023 menurut CME FedWatch Tool. 
Menaikkan setinggi itu juga akan menjadi risiko besar bagi The Fed, 
mengingat tingkat utang di AS.
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Suku bunga yang sangat tinggi di atas 5% di AS juga dapat 

memperburuk resesi yang ada saat ini di seluruh dunia: bank 

sentral lain akan terpaksa melakukan hal yang sama untuk 

mencoba mempertahankan nilai mata uang mereka dan 

mengekang inflasi. Namun, zona euro dan negara-negara lain 

seperti Inggris serta negara-negara berkembang dapat 

menghadapi krisis serius dalam situasi itu, yang akan berdampak 

buruk bagi AS.



Semua ini berarti bahwa meskipun pertolongan dari kebijakan 

pengetatan belum ada, pertolongan ini mungkin akan segera ada. 

Konfirmasi inflasi yang lebih rendah secara konsisten di AS—

kecuali blip sesekali—yang dikombinasikan dengan ekspektasi 

yang kuat dari suku bunga yang melonjak di bawah 5% dapat 

memberi emas beberapa momentum naik.
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Perubahan tahunan dalam pengeluaran konsumsi pribadi AS. 

Sumber: Ekonomi Trading/Biro Analisis Ekonomi
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Wawasan teknikal

Pada awal Oktober, kejatuhan emas masih 

dapat ditunda setelah gravestone doji 

terbentuk pada tanggal 27 September. Ukuran 

dua candlestick berikutnya sering kali 

menunjukkan kenaikan yang berkelanjutan 

ketika fase awal pemulihan memiliki 

momentum yang begitu tinggi. Itu disertai 

dengan lonjakan volume beli yang besar, baik 

untuk kontrak berjangka maupun derivatif 

lainnya, dan perpotongan ke atas stochastic 

yang lambat dalam jenuh jual.
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1.700 USD merupakan resistensi psikologis 

yang jelas, tetapi mengingat kekuatan 

pergerakan terbaru, ini tampaknya akan 

ditembus lebih awal pada Q4. Terkait apakah 

harga dapat bertahan di atas sana dan 

mungkin menguji lebih lanjut di antara SMA 

50 dan 100 atau tidak, hal ini akan sangat 

bergantung pada laporan pekerjaan AS dan 

inflasi serta upaya yang dilakukan The Fed 

pada bulan November dan Desember.

30



Narasi dominan untuk minyak pada kuartal ketiga bergerak 

agak cepat dari narasi "Kami tidak dapat memompa lagi!" 

kawasan Teluk ke prospek permintaan yang lebih lemah 

karena ekspektasi telah meningkat setidaknya untuk resesi 

teknikal, meskipun belum tentu terjadi resesi kritis di 

seluruh dunia. Kebijakan Nol Covid di China, resesi teknikal 

AS, serta upaya banyak negara untuk mempercepat 

pergantian minyak sebagai pembangkit listrik secara jelas 

mengindikasikan faktor-faktor negatif.

Namun, OPEC+ menyerukan pemotongan produksi pada 

bulan September, meskipun dalam jumlah yang sangat kecil, 

dan kartel tampaknya sangat mungkin untuk melakukan hal 

yang sama pada bulan Oktober. Pemotongan besar-besaran 

pada bulan Oktober hampir pasti akan membawa angin 

segar untuk minyak dalam jangka pendek, meskipun dalam 

jangka panjang mungkin akan sangat negatif. Itu karena 

tingginya harga minyak secara artifisial akan memperburuk 

resesi atau menimbulkan resesi di seluruh dunia.


Minyak
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Pertemuan kartel pada tanggal 5 Oktober masih belum 

pasti saat tulisan ini dibuat, tetapi sekarang tampaknya ada 

dua kemungkinan utama:

Pengurangan sekitar setengah juta hingga satu juta 

barel per hari, yang mungkin akan menaikkan harga 

dalam beberapa minggu ke depan, tetapi mendorong 

berkurangnya permintaan di masa depan.

Pengurangan sekitar 100.000 hingga setengah 

juta barel per hari, yang mungkin tidak akan terlalu 

berdampak pada tren turun saat ini, tetapi 

mungkin mendorong harga dalam jangka panjang.

Hal yang juga penting adalah reaksi pasar terhadap pertemuan 

tersebut. Jika para peserta merasa bahwa OPEC+ hanya 

melontarkan gertak atau bereaksi secara berlebihan terhadap 

penurunan harga baru-baru ini, mereka mungkin akan mengambil 

posisi kontra, jadi dalam situasi ini, menunggu semuanya mereda, 

setidaknya sampai titik tertentu sebelum ada perintah yang 

signifikan akan lebih masuk akal.



Meskipun nilai minyak dalam dolar saat ini lebih murah 

dibandingkan dengan nilai pada dua bulan yang lalu, bagi banyak 

importir, nilai ini jauh lebih mahal secara riil karena hampir semua 

mata uang melemah terhadap dolar pada beberapa minggu terakhir. 

Dari perspektif fundamental, kemungkinan menguatnya minyak 

dalam tren naik dibandingkan dengan pemantulan menjadi sangat 

sulit terjadi, kecuali jika dolar turun secara dramatis.


2

1
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Wawasan teknikal

Chart minyak menjadi negatif dengan posisi 

harga terendah sebanyak enam kali. Tren 

turun ini sudah dimulai sejak bulan Juni yang 

lalu. Volume tidak memberikan sinyal yang 

jelas, tetapi tanpa jenuh jual dan tanpa 

support yang jelas tepat di bawahnya, 

tampaknya, harga akan terus turun. 

Penurunan dari tren turun mungkin akan 

memproyeksikan akhir dari pemantulan saat 

ini atau berikutnya di sekitar 92 USD pada 

pertengahan Oktober, diikuti dengan 

kemungkinan pengujian 70 USD pada sekitar 

pertengahan kuartal keempat.
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Namun, proyeksi itu mungkin saja tidak terjadi 

akibat pertemuan OPEC+ pada tanggal 5 

Oktober atau akibat pergeseran ekspektasi 

untuk resesi global atau sentimen pasar 

secara keseluruhan. Seperti biasa untuk 

minyak, trader jangka menengah hingga 

panjang perlu lebih berfokus pada berita dan 

fundamental daripada chart.
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Beri tahu kami 
pendapat Anda









Buka tautan di bawah ini untuk memberikan saran 
Anda tentang pandangan ini — hanya 

membutuhkan waktu kurang dari dua menit.


Materi ini dianggap sebagai komunikasi pemasaran dan tidak mengandung dan tidak boleh 

ditafsirkan sebagai nasihat investasi atau rekomendasi investasi atau tawaran atau permintaan 

untuk setiap transaksi dalam instrumen keuangan. Kinerja masa lalu tidak menjamin atau 

memprediksi kinerja masa depan. Exness tidak memperhitungkan tujuan investasi atau situasi 

keuangan pribadi Anda dan tidak membuat pernyataan resmi dan tidak bertanggung jawab atas 

keakuratan, ketepatan waktu, atau kelengkapan informasi yang disediakan atau untuk setiap 

kerugian yang timbul dari informasi, perkiraan, atau data lain yang disediakan. Setiap pendapat yang 

dibuat mungkin bersifat pribadi bagi penulis dan tidak mencerminkan pendapat Exness. Komunikasi 

ini tidak boleh digandakan atau disebarluaskan tanpa izin sebelumnya dari Exness. Cari saran 

secara independen jika diperlukan.



Trading itu berisiko.


BERIKAN SARAN
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