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FRACTAL BREAKOUT REVERSE 

Gandakan akaun anda kepada 300% dalam masa singkat! 
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Disclaimer 

Segala yang ditulis dalam ebook ini adalah untuk tujuan pembelajaran 

semata-mata. Tiada nasihat pelaburan diberikan dalam ebook ini.  

Forex, Stock, Komoditi, Equity dan Index adalah pelaburan berisiko tinggi, 

tidak sesuai bagi mereka yang tidak sanggup untuk menghadapi risiko 

kerugian. Penulis telah sedaya-upaya memastikan kandungan dalam ebook ini 

mudah difahami dan disampaikan secara tepat.  

Tiada jaminan keuntungan atau keberkesanan dari ilmu mahupun teknik yang 

diajarkan. Segala risiko adalah tanggungjawab anda sendiri. 

2014. Hakcipta terpelihara. 

Mr.Nazz 
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Topik 1 

Pengenalan kepada fractal 
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Pengenalan Fractal. 

- Fractal diperkenalkan oleh Bill Williams, seorang pakar psikologi dan 

berpengalaman lebih 20 tahun dalam forex. 

- Fractal terbentuk dari 5 bar candlestick di mana candle yang tengah-

tengah adalah terpanjang dari kelima-lima candle tersebut. 

- Gambar di bawah sebagai contoh bentuk fractal. 

 

 

- Syarat-syarat untuk terbentuknya fractals adalah mestilah mempunyai 

dua candle sebelum dan selepas candle tengah-tengah yang terpanjang. 

- Sekiranya sesuatu signal fractal muncul namun tidak mencukupi syarat 

ini bermakna ia adalah invalid atau tidak sah. 
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Topik 2 

Jenis-jenis signal trading berdasarkan fractal 
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Jenis-jenis signal trading berdasarkan fractal 

- Buy signal berdasarkan breakout. 

- Price melimpasi Point A dalam sesuatu trend naik(uptrend). 

 

- Buy signal berdasarkan reversal. 

- Munculnya up fractal kemudian diikuti dengan munculnya down fractal. 

- Down fractal adalah signal kepada reversal price untuk buy. 
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- Sell signal berdasarkan breakout. 

- Price melimpasi Point A dalam sesuatu trend turun(downtrend). 

 

 

- Sell signal berdasarkan reversal. 

- Munculnya down fractal kemudian diikuti dengan munculnya up fractal. 

- Up fractal adalah signal kepada reversal price untuk sell. 
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Fractal breakout dan reverse dalam sesuatu trend. 

- Dalam sesuatu trend, jika hendak trading pada breakout, kita akan 

perhatikan sesuatu fractal dan jika berlaku breakout, maka kita akan 

membuka posisi entry disitu. 

- Dalam uptrend, kita hanya akan focus up fractal sebagai entry point. 

Kita boleh memasang pending order buystop pada hujung ekor 

candlestick sebagai entry point di mana fractal down adalah sebagai 

stoploss. 

- Jika trend adalah downtrend, maka kita hanya akan memerhatikan 

down fractal sebagai entry point samada kita tunggu price break 

ataupun memasang entry pending order pada hujung ekor candlestick 

tersebut. 

 

 
(gambar)Go short atau sell pada breakout paling bawah. 

Untuk lebih lanjut mengenai fractal breakout dan reverse, sila lihat pada 

muka-surat berikutnya. 
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Topik 3 

Trading menggunakan fractal 
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Trading menggunakan fractal 

- Berikut saya bagi contoh bagaiman hendak menggunakan kesemua 

elemen trading berdasarkan fractal breakout dan reverse. 

- Terdapat dua cara trading iaitu reversal dan juga breakout. Berikut 

adalah contoh trade pada reversal. 

REVERSAL TRADING. 
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PAIR : GBPUSD TIMEFRAME DAILY. 

Price berada pada permulaan trend up. Terdapat signal sell yang pertama 

dimana ia telah mencukupi syarat-syarat kepada fractal iaitu 5 bar candlestick 

dan candle ditengah-tengah adalah terpanjang. Entry sell pada candle ke-6. 
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Exit sell trade apabila muncul fractal down. 

Setup berikutnya adalah valid untuk buy kerana mencukupi syarat untuk 

terbentuknya fractal yang valid iaitu mempunyai 5 bar candle dan candle ke-3 

yang terpanjang. Lihat gambar seterusnya. 
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Berdasarkan gambar, terdapatnya 5 bar candle dan candle ketiga(tengah-

tengah) adalah terpanjang diikuti dua candle berikutnya yang tidak melimpasi 

candle tersebut. Setelah candle ke-5 closed, entry buy pada candle ke-6. 



14 | P a g e  
 

 

Exit buy trade apabila munculnya up fractal diikuti dua candle disebelahnya. 

Setup berikutnya adalah sell namun oleh kerana terdapatnya signal buy, maka 

sell trade ditutup(cutloss). 
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Cutloss sell apabila munculnya signal buy. Cutloss dibuat juga adalah kerana 

trend adalah naik. Adalah lebih baik mengikuti trend berbanding mengambil 

posisi lawan arah trend. 
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Signal buy adalah valid berdasarkan 5 bar candle. Entry buy pada candle ke-6. 



17 | P a g e  
 

 

Exit pada signa berikutnya. Jika signal berikutnya juga cukup syarat untuk sell, 

kita akan membuka posisi sell. 
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Lihat hasilnya pada gambar berikutnya. 
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BREAKOUT TRADING. 

- Cara kedua untuk trading fractal adalah melalui breakout trading. 

- Berikut adalah contoh-contoh untuk breakout trading. 
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PAIR : GBPUSD. TIMEFRAME D1.  

Price berada pada permulaan trend down. Fokus kita adalah sell sahaja. 

Untuk entry sell, kita akan membuka posisi sell apabila price break setiap 

down fractal atau pada low candle. 

Stoploss adalah pada up fractal dan exit trade pada signal berikutnya. Jika 

trade sell, maka exit pada signal buy. 
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Sell pada breakout dan exit pada buy signal. Walaupun terdapatnya buy signal 

namun adalah sebaiknya focus kepada sell sahaja berdasarkan trend semasa. 

Nantikan signal sell dan entry pada breakout pada down fractal. 
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Pastikan setiap trade mempunya stoploss kerana tidak kesemua signal itu 

adalah tepat 100%. Namun jika kita trading dalam trend, jika price membuat 

reversal, adalah lebih baik kita biarkan price mengenai SL sahaja berbanding 

kita menukar plan kepada buy. Ingat, plan the trade and trade the plan! 
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Lihat price hanya membuat reversal tapi tidak mengenai Stoploss. Price 

akhirnya break pada down fractal yang kedua selepas selesai membuat 

reversal. Inilah kenapa pentingnya kita mengikuti trend dan harusnya focus 

sahaja trend berbanding mengambil entry melawan arah trend. 

Sekiranya anda mahu mengambil entry lawan trend juga, sila pastikan 

mempunyai stoploss dan menggunakan money management yang sesuai. 

Untuk topic selanjutnya iaitu Money management, saya akan dedahkan 

bagaimana hendak menggandakan akaun kepada 100%, 200% ataupun 500% 

dalam masa yang singkat. Namun anda mestilah mengikuti sepenuhnya 

kesemua syarat yang saya tetapkan jika anda mahu menggunakan strategi ini. 
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Topik 4 

Macro Money Management 
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Macro money management. 

Perhatian : 

Sila ikuti peraturan ini jika anda mahu menggunakan kaedah ini kerana ia 

sangatlah berisiko tinggi dan anda tidak dibenarkan sama sekali merisikokan 

sesuatu yang anda tidak sanggup untuk kerugian. 

Syarat. 

- Mestilah menggunakan sejumlah modal yang anda sanggup untuk 

kerugian sahaja. 

- Gunakan akaun yang mempunyai leverage 1:500 hingga 1:1000. 

- Gunakan amaun kecil sahaja dalam trading. Anda boleh menggunakan 

modal serendah $10, 30, 50 mahupun $100 usd dengan syarat itulah 

amaun yang anda sanggup untuk kerugian. 

- Fokus trading hanyalah satu sahaja, iaitu jika trade plan adalah buy, 

maka jang sekali-kali ubah plan tersebut. 

- Gunakan money management secara berganda dari lot kecil hingga yang 

besar. 

- Apabila trade anda Berjaya, maka akaun anda akan berganda dalam 

masa yang singkat. AKAN TETAPI, jika gagal maka akaun anda 

berkemungkinan akan margin call(loss kesemua modal yang ada). 

- Syarat terakhir adalah pastikan anda membuat withdrawal modal anda 

ataupun keseluruhan untung anda dan tinggalkan modal sahaja untuk 

trade yang berikutnya. 

Contoh money management. 

Modal yang dicadangkan $50 usd. 

- 1st lot 0.10sen, maka apabila trade anda profit, nantikan retracement 

ataupun signal buy berikutnya untuk memasuki entry seterusnya. Pada 

entry 2nd  berikutnya lot anda akan digandakan kepada 30sen untuk 1 

lot. Pada 3rd lot seterusnya anda boleh membuka pada nilai 0.50sen 

hinggalah 1.00$ untuk 1 pips trade. 

- Untuk lot pertama, anda boleh membuka 3 lot 10sen.. 
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- Setelah trade profit lebih dari 30 pips atau 50 pips ke atas, lot 

berikutnya adalah 30sen sebanyak 5 lot. 

- Lot berikutnya anda boleh gandakan kepada value yang lebih besar. 

Lihat contoh trading berikut; 
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Ingat, matlamat anda adalah ingin membuat profit sebanyak mungkin 

berdasarkan sesuatu trend. 

Akan tetapi harus ingat, risiko tetap ada dan risiko anda adalah akaun anda 

bakal margin call jika trading anda gagal. 

Untuk trading scalping, anda bebas menggunakan mana-mana timeframe yang 

anda mahu namun digalakkan menggunakan timeframe 4H kerana sesuatu 

signal itu akan terhasil selang dari 4 jam bagi sesuatu candle. Signal yang 

dihasilkan juga lebih tepat berbanding timeframe yang lebih kecil. Namun jika 

anda mahir menggunakan ditimeframe 1H, anda boleh menggunakan teknik 

ini pada timeframe 1H. 

Ingat peraturan yang saya nyatakan awal tadi, pastikan anda hanya 

meletakkan modal yang anda sanggup untuk kerugian sahaja. Ini adalah 

bertujuan untuk menjaga emosi anda sewaktu trading. Trading dalam 

keadaan tertekan dan dalam keadaan tidak sanggup untuk kerugian adalah 

tidak digalakkan kerana ia boleh menganggu tumpuan trading anda. 
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…akhir kata dari admin, 

 

Saya doakan kejayaan anda dalam menggunakan teknik ini.  

Latihan berterusan adalah kunci kejayaan.  Ingat, ‘practice always make 

perfect!’ 

Adakah anda sudah bersedia untuk strategy yang lebih ‘advance’ untuk 
hasilkan lebih banyak profit? Dapatkan ebook strategi pullback saya dan 
pelajari bagaimana saya menghasilkan lebih  USD5,383,62 dalam masa 
kurang 1 jam trading! 

Untuk maklumat lanjut sila KLIK SINI. 

 

 

Sebarang pertanyaan berkaitan teknik fractal ini sila like fanpage dan inbox 

saya. Fanpage : https://www.facebook.com/BBRFX 

Like fanpage : https://www.facebook.com/pullbackforextrading 

http://pullbackforextrading.com/strategy/
https://www.facebook.com/BBRFX
https://www.facebook.com/pullbackforextrading
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