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Investment in knowledge
pays the best interest
Benjamin Franklin
	
  
	
  

Congratulations! So here you are try to start learn more about stock
trading. Ini sebuah langkah yang besar! Ini satu kemajuan, memiliki
kemauan untuk belajar saham.
	
  

This is not a game,
this is a business
	
  

Banyak yang salah tafsir kalau saham itu sebuah permainan. Saham
ibaratnya main judi. Padahal saham itu sebuah bisnis. Berikut adalah
beberapa alasannya:
1. Saham itu perlu minimum modal
2. Kita perlu memahami situasi dan kondisi market
3. Perlunya strategi untuk beli dan jual saham.
	
  
	
  

This is the cheapest start
to own a business
	
  

	
  

Tidaklah mudah untuk membangun sebuah bisnis. Biasanya
dibutuhkan modal yang tidak kecil, dibutuhkan tim kecil untuk
menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari. Dalam memulai bisnis
diperlukan biaya untuk aktivitas marketing.
	
  

RP 100.000,-
	
  

Dengan seratus ribu rupiah, kita sudah bisa mulai untuk trading
saham. Terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia yang antusias
mensosialisasikan kampanye #YukNabungSaham.
Untuk cara pembukaan rekening ini bisa di follow di:
http://www.sahabatsaham.com/2017/01/buka-rekening-sahamdengan-modal.html
Perlu diingat setiap perusahaan sekuritas (tempat membuka akun
trading) memiliki syarat penempatan dana yang berbeda-beda.
	
  
	
  
	
  

	
  

Open Trading Account
	
  

Syarat utama untuk bisa trading saham adalah dengan membuka
rekening di sekuritas. Untuk gampangnya kamu bisa request
pembukaan rekening secara online. Pertama-tama isi data diri kamu
dan nantinya akan di hubungi oleh pihak sekuritas.
	
  
	
  

Memilih Perusahaan Sekuritas
Dalam lima tahun terakhir saya sudah mencoba beberapa sekuritas
untuk memiliki account trading. Setiap perusahaan memiliki nilai plus
dan benefit yang berbeda.
Saya (pernah/masih) memiliki akun trading dari sekuritas berikut:
1. Bahana TCW
2. Indo Premier (IPOT)
3. Mirae Sekuritas
4. CIMB Niaga
	
  
	
  
	
  

	
  

	
   memilih
Alasan saya
perusahaan	
   sekuritas

	
  
	
  
1.
	
   Trading platform atau aplikasi

Platform digunakan untuk membantu kamu menjalankan sistem
trading kamu. Kecanggihan teknologi yang user friendly kelengkapan
data serta informasi trading akan sangat membantu aktivitas trading
kamu.
2. Relationship Manager atau PIC
RM atau contact person yang menghubungkan saya dengan
perusahaan sekuritas sangat membantu, friendly, aktif memberikan
solusi serta semangat dalam membagikan info/ ilmu trading saham.
3. Research dan Fasilitas
Setiap sekuritas memiliki artikel-artikel ataupun report yang memadai
terkait kondisi pasar, perusahaan-perusahan, situasi makro dan mikro
perekonomian yang secara aktif dikirimkan ke email atau bisa di akses
di website.
Fasilitas lainnya adalah training gratis untuk cara menggunakan
aplikasi ataupun pengetahun saham seperti analisa fundamental dan
teknikal untuk para pemula.

	
  

	
  

The Starter Kit
	
  

	
   1.Open Trading Account
	
  
	
   Untuk memulai aktivitas trading saham, kamu harus memiliki

rekening trading. Rekening bank untuk trading saham dikenal
dengan nama Rekening Investor.

2. Read Stock books and online article!
Belajar itu wajib hukumnya. Sebelum kita semua berlari, kita belajar
melangkah dengan merangkak dan jatuh bangun sebelum akhirnya
kita bisa berjalan.
Cara belajar bisa dengan buku dan browsing di internet.
Buku saya belajar saham yang saya baca:
1. Smart Traders Not Gamblers – Ellen May
2. Smart Traders Rich Investors – Ellen May
3. Technical Analysis for Mega Profit – Edianto Ong
Ketiga buku tersebut adalah buku berbahasa Indonesia, sehingga proses
belajar kamu lebih nyaman dan efektif. Penulis pun pernah mengalami
proses belajar tersebut jadi kamu akan belajar lebih mudah.
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   3. Training, Workshop dan Group WA
	
   Belajarlah dari para professional dan pakar saham. Tatap muka
	
   langsung sekaligus mendapatkan rekomendasi saham pilihan

ataupun latihan untuk membuat strategi trading. Manfaat yang
didapatkan akan jauh berbeda. Saya mengikuti training-training
dari Ellen May institute. Yup, ga cuma sekali saya training tapi
sampai tiga kali.
Sebelum mengikuti training usahakan kamu sudah tahu
pengetahuan dasar tentang saham. Kamu belajar dari buku.
Saranku cek buku no 1 dan 2. Jadi begitu sampai di kelas, kamu
tidak terbengong-bengong dan merasa bingung dengan semua
penjelasan yang diberikan.

Basic knowledge gives
you enough information to survive.
Great knowledge will make you as the
expert

www.investashe.com

www.investashe.com

