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APA ITU TERNAK AKUN MENURUT TRADERS NSFX?

Ternak akun adalah suatu konsep mengelola uang di dunia trading 
dengan menerapkan beberapa teknik/sistem trading ke beberapa akun 
trading berbeda (1 akun = 1 teknik) dengan tujuan utama untuk 
meminimalisir resiko yang mungkin terjadi dengan tetap menjaga 
potensi profit yang bisa didapat.

- Ade Lie   -

Ternak akun lebih banyak membantu trader tidak terkonsentrasi pada 
satu akun, yang sering membuat lelah di depan layar chart. Dengan 
memiliki lebih dari satu akun, akan lebih menenangkan diri kita karena 
satu akun yang lain bisa ada potensi profit. Sebab, pengalaman banyak 
trader, sering merasa tidak tenang bila menghadapi loss. Memiliki lebih 
dari satu akun, psikologi trader bisa lebih terkontrol.

- Didik Kartika   -
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Contoh 1 (Tidak Ternak Akun)
Marco tidak mengenal konsep ternak akun. Marco memiliki dana $10.000 untuk di 
tradingkan, dan Marco deposit $10.000 ke dalam satu akun trading, bagaimana resikonya?

Marco ($10.000)

Akun Trading 1
(Depo $10.000)

PLAN AWAL



Contoh 1 (Tidak Ternak Akun)
Marco tidak mengenal konsep ternak akun. Marco memiliki dana $10.000 untuk di 
tradingkan, dan Marco deposit $10.000 ke dalam satu akun trading, bagaimana resikonya?

Marco ($ 5000)

Akun Trading 1
($ 5.000) Cut Loss 50% dari modal $10.000

● Sisa total dana 50% dari modal awal $ 10.000
● Waktu recovery lebih lama dengan dana tersisa

(sama saja mencari 100% dari sisa dana)

KETIKA TERJADI RESIKO

Marco ($10.000)

Akun Trading 1
(Depo $10.000)



Contoh 2 (Menerapkan Ternak Akun)
Santoso mengenal konsep ternak akun. Santoso memiliki dana $10.000 untuk di tradingkan, 
dan Santoso deposit $10.000 ke dalam 2 akun trading, bagaimana resikonya?

Santoso ($ 10.000)

Akun Trading 1
(Depo $ 5.000)

Akun Trading 2
(Depo $ 5.000)

50% dari $10.000 50% dari $10.000

PLAN AWAL



Contoh 2 (Menerapkan Ternak Akun)
Santoso mengenal konsep ternak akun. Santoso memiliki dana $10.000 untuk di tradingkan, 
dan Santoso deposit $10.000 ke dalam 2 akun trading, bagaimana resikonya?

Santoso ($ 7.500)

Akun Trading 1
($ 5.000)

Akun Trading 2
($ 2.500)

50% dari 
$10.000

50% dari 
$10.000

KETIKA TERJADI RESIKO

● Sisa total dana 75% dari modal 
awal $ 10.000

● Waktu recovery lebih cepat 
dengan dana tersisa

Cut Loss 50% dari modal $ 5.000

Santoso ($ 10.000)

Akun Trading 1
(Depo $ 5.000)

Akun Trading 2
(Depo $ 5.000)

50% dari 
$10.000

50% dari 
$10.000



Contoh 3 (Menerapkan Ternak Akun)
Nicho mengenal konsep ternak akun. Nicho memiliki dana $10.000 untuk di tradingkan, dan 
Nicho deposit $10.000 ke dalam 2 akun trading, bagaimana resikonya?

Nicho ($ 10.000)

Akun Trading 1
(Depo $ 2.000)

20% dari $10.000

Akun Trading 2
(Depo $ 2.000)

20% dari $10.000

Akun Trading 3
(Depo $ 2.000)

20% dari $10.000

Akun Trading 4
(Depo $ 2.000)

20% dari $10.000

Akun Trading 5
(Depo $ 2.000)

20% dari $10.000

PLAN AWAL



Contoh 3 (Menerapkan Ternak Akun)
Nicho mengenal konsep ternak akun. Nicho memiliki dana $10.000 untuk di tradingkan, dan 
Nicho deposit $10.000 ke dalam 2 akun trading, bagaimana resikonya?

Nicho ($ 9.000)

Akun Trading 1
($ 1.000)

20% dari $10.000

Akun Trading 2
($ 2.000)

20% dari $10.000

Akun Trading 3
($ 2.000)

20% dari $10.000

Akun Trading 4
($ 2.000)

20% dari $10.000

Akun Trading 5
($ 2.000)

20% dari $10.000

KETIKA TERJADI RESIKO

● Sisa total dana 90% dari modal awal $ 10.000
● Waktu recovery lebih cepat dengan dana tersisa

Cut Loss 50% dari modal $ 2.000



Menurut saya ternak akun itu sangat cocok untuk tipe 
trader dengan tipe low risk (resiko rendah). Karena 
ternak akun dapat membuat resiko trading menjadi 
lebih kecil.

- M. Afif Mutawally   - Menurut saya ternak akun cocok untuk trader dengan 
modal yang cukup yang ingin menjadikan trading 
menjadi salah satu opsi investasi dan untuk 
mengurangi resiko.

- Victory Star   -

TERNAK AKUN MENURUT TRADERS NSFX



3 TUJUAN TERNAK AKUN

1. Menjaga Money Management
● Membagi Resiko (Diversifikasi Risiko)
● Lebih cepat proses recovery ketika terjadi kerugian pada salah satu akun

2. Menjaga Psikologi Trading
● Membagi fokus konsentrasi tidak hanya pada 1 akun trading saja
● menghindari lost control dan greedy

3. Membangun Portofolio
● Multi account & lebih professional
● Sistem trading yang terukur & tidak tercampur



4 SYARAT TERNAK AKUN

1. Memiliki sistem trading yang sudah teruji
○ Tidak hanya sistem trading manual yang menguras waktu dan tenaga
○ Sistem yang sudah di backtest / forward test minimal 1 tahun / lebih

2. Memiliki tidak hanya 1 system trading
○ Mempunyai beberapa EA / Robot Trading
○ Mempunyai beberapa file setup EA
○ Menggunakan EA yang sama pada pair yang berbeda

3. Memiliki modal ekstra
○ Deposit per akun jangan terlalu kecil, pikirkan biaya VPS jika menggunakan EA
○ Tidak hanya deposit pada satu akun trading

4. Tujuan jelas, sabar dan disiplin 
○ Jangan mencampur sistem yang sudah jalan pada masing-masing akun 



Contoh Ternak Akun dalam Ekosistem NSFX
Banyak sistem yang sudah teruji yang dapat trader gunakan. Saat ini NSFX fokus di dalam riset 
dan pengembangan sistem trading.

$ 10.000

Trading Manual
(Depo $ 2.000)

20% dari $10.000

Trading Otomatis

EA eanrsPRO

EA LazyPRO
(Depo $ 2.000)

20% dari $10.000

EA metaPRO
(Depo $ 2.000)

20% dari $10.000

earnsPRO setup default
(Depo $ 2.000)

20% dari $10.000

earnsPRO setup optimasi
(Depo $ 2.000)

20% dari $10.000



CONTOH TERNAK AKUN
pada AKUN KHUSUS CHARITY NSFX

$5000

earnsPRO v3
Pair AUDUSD

(Depo $ 1.000)

20% dari $5000

earnsPRO v3
Pair GOLD

(Depo $ 1.000)

20% dari $5000

earnsPRO v5
Pair EURUSD

(Depo $ 1.000)

20% dari $5000

LazyPRO v1
Pair AUDUSD

(Depo $ 1.000)

20% dari $5000

metaPRO v1
Pair GBPUSD

(Depo $ 1.000)

20% dari $5000

earnsPRO



TERNAK AKUN SEKARANG
DAPATKAN PANDUAN DARI TEAM NSFX
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