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Bisnis Saham Belajar Cara Bermain Saham Cara Investasi
Siapa yang tak kenal WARREN BUFFET?! Terutama jika anda adalah pemain saham SEJATI pastilah mengenal satu
nama yang sudah sangat terkenal di kalangan pialang saham dunia! Namanya bahkan dianggap legenda dan telah
menjadi mahaguru di dunia SAHAM. Pada tahun 2008 ia menggantikan posisi Bill Gates sebagai ORANG TERKAYA
pertama dengan perkiraan pendapatan bersih sekitar US$62miliar. Dahsyatnya, kekayaan yang teramat besar itu ia raih
HANYA dalam tempo 36 tahun dan dengan modal US$100. Pria yang dijuluki Sage of Omaha atau Oracle of Omaha ini
dianggap sebagai orang yang bisa memprediksikan saham apa saja yang NAIK, dan saham apa saja yang turun.
KAPAN harus membeli, atau kapan harus menjual, semuanya seolah sudah ada dalam "pengetahuannya". Langkah
bisnis Buffet adalah tentang INVESTASI jangka panjang, pada saham-saham perusahaan yang produknya ia kenal
dengan baik. Buffet tidak pernah menerapkan prinsip beli saham, tapi membeli BISNIS. Buku ini membeberkan
bagaimana langkah-langkah agar anda JELI berinvestasi saham, dengan memahami dan menerapkan STRATEGI
investasi yang telah membuat Buffet begitu SUKSES, dan menjadi pemain saham yang ULUNG melalui prinsip-prinsip
dasar Buffet dalam berinvestasi. Perubahan terus terjadi terutama di lingkungan yang lebih memihak pada spekulan
ketimbang investor oleh karena itu kiat-kiat investasi Buffet adalah pijakan AMAN bagi jutaan Investor yang kehilangan
arah!
"Buku ini membahas tentang bagaimana cara berinvestasi dengan cerdik: apa yang harus kita lakukan untuk
membangun mental berinvestasi yang sehat, apa yang harus kita ketahui tentang investor, trader, dan dunia saham,
bagaimana cara memilih saham dan kapan waktu yang tepat untuk membelinya, dan bagaimana cara yang praktis
memulai transaksi. Pembaca juga diperkenalkan dengan seluk-beluk saham, istilah-istilah saham, bagaimana cara
mengenali dan mengidentifikasi saham-saham yang akan memberikan yield tinggi, apa yang harus dilakukan saat
bertransaksi saham di pasar sekunder ataupun pada waktu IPO (Initial Public Offerings), bagaimana memilih perusahaan
broker, bagaimana melakukan bidding atau offering, dan bagaimana mempelajari prospektus IPO. Semua pembahasan
ini disarikan dari pengalaman berinvestasi penulisnya yang pada waktu itu masih awam dalam dunia saham."
Buku ini akan membantu anda memberikan solusi bagaimana melakukan investasi menurut metode yang digunakan
oleh Warren Buffet. Jangan kehilangan uang anda lagi, ikuti petunjuk yang didalam buku ini untuk mendapatkan hasil
yang baik. Buku ini untuk pebisnis yang suka berinvestasi dalam Saham, MLM, Jual Beli Mobil (show room), Real Estate
dan Marketing Produk. - Warren Buffett Jalan Untuk Success – Cara Berinvestasi / The Warren Buffett Way - Portofolio
Warren Buffett - Saham Warren Buffett - Nasehat Motivasi Sukses Warren Buffett - Tips Investasi Terakhir Warren
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Buffett
New York Times bestseller! A 12-Month Plan to Financial Freedom "A terrifically informative and thoughtful book." Gretchen Rubin, bestselling author of The Happiness Project and The Four Tendencies In this essential handbook—a
blend of Rich Dad, Poor Dad and The Happiness Project—the co-host of the wildly popular InvestED podcast shares her
yearlong journey learning to invest, as taught to her by her father, investor and bestselling author Phil Town. Growing up,
the words finance, savings, and portfolio made Danielle Town’s eyes glaze over, and the thought of stocks and financial
statements shut down her brain. The daughter of a successful investor and bestselling financial author of Rule #1, Phil
Town, she spent most of her adult life avoiding investing—until she realized that her time-consuming career as lawyer was
making her feel anything but in control of her life or her money. Determined to regain her freedom, vote for her values
with her money, and deal with her fear of the unpredictable stock market, she turned to her father, Phil, to help her take
charge of her life and her future through Warren Buffett-style value investing. Over the course of a year, Danielle went
from avoiding everything to do with the financial industrial complex to knowing exactly how and when to invest in
wonderful companies. In Invested, Danielle shows you how to do the same: how to take command of your own life and
finances by choosing companies with missions that match your values, using the same gold standard strategies that
have catapulted Warren Buffet and Charlie Munger to the top of the Forbes 400. Avoiding complex math and obsolete
financial models, she turns her father’s investing knowledge into twelve easy-to understand lessons. In each chapter,
Danielle examines the investment strategies she mastered as her increasing know-how deepens the trust between her
and her father. Throughout, she streamlines the process of making wise financial decisions and shows you just how
easy—and profitable—investing can be. Capturing a warm, charming, and down-to-earth give and take between a
headstrong daughter and her mostly patient dad, Invested makes the complex world of investing simple, straightforward,
and approachable, and will help you formulate your own investment plan—and foster the confidence to put it into action.
Warren Buffett, investor legendaris dan salah satu orang terkaya di dunia, dalam seminarnya di tahun 1984 di kampus
Columbia Business School, Amerika Serikat, memaparkan tentang kinerja investasi dari tujuh investor saham penganut
metode value investing, termasuk dirinya sendiri, yang kesemuanya sukses menghasilkan persentase keuntungan yang
secara signifikan di atas rata-rata pasar. Menurut Buffett, ketujuh investor tersebut memiliki gaya investasinya masingmasing yang berbeda satu sama lain, termasuk pilihan sahamnya juga berbeda-beda. Tapi pertanyaannya kemudian,
bagaimana kita tahu sebuah saham itu bagus atau jelek? Dan bagaimana caranya untuk menilai apakah harganya
mahal, wajar, atau murah? Nah, di buku Value Investing: Beat the Market in Five Minutes! ini, kita akan menjawab
semua pertanyaan tersebut secara lugas dan lengkap namun mudah untuk dipahami, berdasarkan pengalaman penulis
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sebagai value investor itu sendiri. Yup, jadi buku ini tidak sekadar memaparkan teori tentang value investing, melainkan
juga contoh-contoh penerapannya dalam berinvestasi di saham. Fakta menariknya adalah, ketika nanti Anda sudah
menguasai dan mampu mempraktikkan metode value investing ini dengan baik, maka anda hanya akan perlu bekerja
kurang dari 5 menit saja setiap harinya, tapi hasil profi tnya tetap akan luar biasa!
Although we have been successful in our careers, they have not turned out quite as we expected. We both have changed
positions several times-for all the right reasons-but there are no pension plans vesting on our behalf. Our retirement
funds are growing only through our individual contributions. Michael and I have a wonderful marriage with three great
children. As I write this, two are in college and one is just beginning high school. We have spent a fortune making sure
our children have received the best education available. One day in 1996, one of my children came home disillusioned
with school. He was bored and tired of studying. “Why should I put time into studying subjects I will never use in real
life?” he protested. Without thinking, I responded, “Because if you don't get good grades, you won't get into college.”
“Regardless of whether I go to college,” he replied, “I'm going to be rich.”
On investing in stocks market in Indonesia; collected articles.
Seiring dengan belum membaiknya perekonomian di Indonesia yang membuat banyak sekali masyarakat Indonesia
mengalami depresi yang disebabkan oleh berbagai problem, mulai problem ekonomi keluarga, problem di tempat kerja,
problem dengan pasangan, problem dengan anak, problem dengan orang tua, dan problem lainnya yang menurut
mereka sangat berat sehingga sampai ada yang nekat bunuh diri. Semua problem diatas sebenarnya bisa diselesaikan
dengan mudah kalau orang tersebut bisa mengetahui masalah apa yang sebenarnya ada di dalam dirinya yang menjadi
mental blok. Mungkin kita pernah mengalami tiba-tiba hati ini gundah, resah, sedih dan ingin marah tanpa kita tahu
kenapa sebabnya sehingga sering menyebabkan hubungan kita dengan orang lain memburuk, misalnya tanpa alasan
yang jelas kita marah pada anak, istri, karyawan atau siapapun tanpa kita sendiri sadar dan kita baru menyesali
perbuatan kita setelah emosi tersebut reda, tapi kabar buruknya orang yang sudah terlanjur kita marahi akan sakit hati,
memendam marah pada kita dan akan menjadi mental blok berikutnya bagi korban yang kita marahi. Buku ini akan
mengajarkan apa itu mental blok yang bisa membuat kita marah,sedih, kesal, dan sebagainya dan mengapa mental blok
bisa menghambat keberhasilan kita.Kabar baiknya dengan mengetahui mental blok, kita jadi tahu ternyata diri kita
mengatakan bahwa "SAYA TAKUT KAYA", "SAYA TIDAK LAYAK UNTUK KAYA dan SUKSES" dan belief negatif
lainnya Cara untuk mengetahui belief negatif dan mental blok ini bisa kita lakukan dengan berbagai cara yang cepat dan
mudah misalnya dengan melihat tulisan tangan, ideomotorik respon dari tangan kita, gerakan tubuh kita, dan dengan
menggunakan bandul dimana semua cara tersebut akan dibahas di dalam buku ini dan kalau perlu dibuatkan DVD nya
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sehingga pembaca bisa dengan mudah mengerti caranya dengan menonton DVD nya. Setelah pembaca mengetahui
mental blok yang selama ini menghambatnya, buku ini akan mengajarkan bagaimana cara menghancurkan belief negatif
tersebut dengan pendekatan Hypnotherapy, Neuro Linguistik Program, Emotional Freedom Technique, dan Graphology
(Tulisan Tangan). Sama seperti halnya dalam ilmu medis, mengobati suatu penyakit itu sangat mudah setelah dokter
tahu dengan pasti penyakit apa yang diderita pasien. Banyak pasien yang tidak sembuh karena salah diagnosa penyakit
misalnya dokter menemukan ciri-ciri penyakit pasien demam berdarah ternyata setelah dikasih obat tidak sembuh tapi
setelah di cek laboratorium ternyata sakitnya bukan demam berdarah melainkan Typhus, nah alat tes yang digunakan
diatas seperti gerakan tubuh diibaratkan laboratorium dalam ilmu ke dokteran setelah ketemu penyakitnya baru bisa
diselesaikan dengan tools yang ada dan semua alat untuk mengetes dan mengobatinya sudah Tuhan berikan secara
Gratis didalam tubuh setiap manusia hanya kebanyakan manusia belum tahu cra penggunaannya. Buku ini akan
membahas semua hal diatas sehingga bagi pembaca yang mau mempraktekan buku ini, Insya Allah akan terbantu.
Bayangkan, dalam satu detik, dua buah Barbie terjual di seluruh dunia. Barbie memang icon mainan anak-anak
perempuan--bahkan wanita dewasa--di seluruh dunia selama lebih dari 50 tahun. Ia merupakan mainan terlaris
sepanjang masa. Sebuah pencapaian yang tidak main-main. Namun, kesuksesannya diwarnai oleh perjalanan panjang
jatuh bangunnya seorang Ruth Handler. Sebagai pendiri Mattel Company, salah satu perusahaan mainan raksasa dunia,
dia sempat didepak. Belum lagi keterlibatannya dalam kasus penipuan, kematian sang putra (inspirasi tokoh Ken) karena
AIDS, hingga perjuangannya melawan penyakit kanker payudara. Semua itu tidak mematahkan sosok Ruth yang dikenal
sangat ambisius dan bertangan besi untuk menjadi sang pionir dan master entrepreneur sejati. Buku ini ditulis
berdasarkan penelitian, wawancara eksklusif, serta cerita-cerita yang tidak pernah dipublikasikan sebelumnya. Inilah
kisah yang sangat menggugah tentang seorang wanita imigran yang mengubah bisnis dan budaya Amerika selamanya.
[Mizan, Hikmah, Bisnis, Inspirasi, Indonesia]
"""Cara Aman Membangun Kekayaan Lewat Saham"""" mencoba mengajak para investor khususnya pemula, untuk
berinvestasi sahams ecara aman dengan cara meminimalkan risiko yang melekat pada transaksi investasi jenis apa pun.
Inti dari buku ini adalah tentang Trading System atau Investment System yang dapat membantu investor awam untuk
dapat berpikir dan bertindak seperti seorang investor profesional tanpa harus melalui proses yang rumit. Dalam buku ini,
Anda akan diajak untuk berpikir lebih banyak pada PENGELOLAAN RISIKO (RISK MANAGEMENT) daripada How to
make profit. Mengapa demikian? Karena itulah yang dilakukan para investor sukses. Sistem 4 Sehat 5 Sempurna, yang
dibahas tuntas pada Bab 6, yang merupakan inti dari buku ini, adalah panduan praktis yang dapat menyelamatkan Anda
dari ""keganasan pasar modal"" dan membantu mencapai financial goal Anda."""
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Pasti muncul banyak pertanyaan di benak Anda tentang bagaimana memulai bisnis trading oil. Para pemula biasanya
mencari informasi dari internet dan media lainnya. Namun, akan sangat disayangkan bila informasi itu hanya menjanjikan
keuntungan yang luar biasa tanpa terlebih dulu membekali dengan pengetahuan. Karena itulah, sekarang banyak trader
pemula dengan pengetahuan pas-pasan yang langsung mencoba melakukan trading. Mungkin di awal mereka mendapat
profit karena sedang mujur. Namun, kemujuran itu tidak akan datang terus-menerus. Trading akan sukses bila
knowledge dan timing bertemu. Trading adalah salah satu bisnis yang memerlukan pengorbanan waktu Anda untuk
mempelajari semuanya dari nol. Harapan saya, semoga informasi di buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi pembaca. Kita sering mendengar perkataan: “Invest Your Time Before Invest Your Money” Jadi, ada
baiknya Anda menginvestasikan waktu untuk belajar dengan serius terlebih dahulu sebelum benar-benar
menginvestasikan uang Anda. Saya sarankan Anda mulai dengan membaca buku ini. Gaya bahasanya yang sangat
sederhana memungkinkan Anda mengetahui lapisan-lapisan bisnis trading oil itu sendiri. Untuk itu dapat saya katakan
bahwa trading oil bukan lagi bisnis untuk golongan atas, karena sekarang saya dan Anda bisa menjadi juragan minyak.
“Dengan buku ini, kini belajar trading oil bisa dilakukan di rumah. Bahkan, di mana saja dan kapan saja Anda bisa
melakukannya!”
Bila Anda diajak pergi ke sebuah tempat yang asing, apa kira-kira pertanyaan pertama yang akan keluar dari diri Anda?
Mungkin pertanyaannya ,"Di sana ada apa? Asik nggak?" Meski bisa jadi berbeda, namun inti utamanya adalah
`curiosity` atau penasaran mengapa sampai saya mengajak Anda ke sebuah tempat yang asing. Sama.... sama juga
ketika Anda yang tak akrab terhadap sebuah `tempat asing` bernama `saham`. Dalam benak Anda, saham itu
menguntungkan atau bisa jadi susah, atau bisa jadi mainan orang pintar, atau bisa jadi perlu modal besar, bahkan
tempat yang membawa kebangkrutan, dan mungkin sederetan pertanyaan lain yang memicu rasa penasaran untuk
dijawab. Kalau negara—yang kini punya program `Yuk Nabung Saham` yang sudah dikumandangkan semenjak tahun
2016—mengajak Anda ikut serta. Anda semakin bertanya-tanya seberapa MENGUNTUNGKANNYAKAH menabung
saham hingga menjadi sebuah gerakan nasional? Kalau saya jadi Anda, saya tidak akan serta merta untuk ikut tiba-tiba
menabung saham padahal tidak paham dan tidak tahu potensi keuntungannya. Buku ini mungkin adalah buku ke-15
saya, namun bukan artinya buku ini adalah buku TERSULIT dari yang pernah saya buat. Justru ini adalah buku
TERDASAR dan TERMUDAH yang menjelaskan LANGKAH demi LANGKAH bila Anda ingin memulai perjalanan di
dunia pasar modal dengan disiplin, mampu bertahan, dan MENDAPATKAN Untung (ingat baik-baik urutannya). Dengan
menabung saham, Anda dapat memiliki sebuah perusahaan, tanpa mengeluarkan biaya besar untuk membuatnya. Jadi,
selamat Belajar Menabung Saham! Selamat menjadi pemilik perusahaan kelas nasional dan dunia mulai dari ribuan
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rupiah. Kenapa Anda masih baca halaman belakangnya bila Anda ingin segera bebas finansial dan kaya raya dari
saham? Salam investasi untuk Indonesia Ryan Filbert Praktisi dan Inspirator Investasi No. 1 Indonesia
Jujur diakui berada di ujung masa produktif sering kali menjadi momok menakutkan dalam hidup,Kita baru menyesal
ketika belum cukup atau bahkan tidak mempersiapkan apa pun untuk memenuhi kebutuhan hidup selanjutnya. Orientasi
hanya pada masa sekarang dan naluri konsumtif sebagai gaya hidup perlahan tapu pasti akan menggerus kemampuan
kita mempersiapkan masa depan.Padahal,tak selamanya kita terus muda dan bekerja menghasilkan uang sebanyak
pada usia produktif. penghasilan menurun,kebutuhan pun relatif menaik sesuai dengan kenaikan biaya hidup. Biaya
kesehatan yang semakin besar karena usia lanjut rasanya juga tak mungkin cukup hanya dengan mengandalkan uang
pensiun itu pun jika ada. Bagaimanapun,banyak jalan menuju hidup lebih berkualitas...Rekayasalah diri anda untuk
menjadi lebih kaya. Jadikanlah investasi sebagai gaya hidup baru. Investasi sebagai gaya hidup merupakan jawaban
atas banyak pertanyaan tentang masa depan untuk tetap berkualitas dalam hidup.
"""Investasi saham menggiurkan? Mahal ? Hannya untuk orang kaya ? Anda takut rugi ? Plin -Plan pilih pilihan yang
mana ? Apa bisa hopping saham modal sejuta ? Anda sudah memegan buku yang tepat. Dibuku ini, kami akan
menjabarkan investasi saham dari NOL. Mulai dari pengertian tentang saham , apa yang dimaksud dengan bursa ,
bagaimana cara memilih saham . langkah -langkah untuk menjadi investor, cara mengendalikan diri agar tidak
kemaruk,bahkan sampai menghitung yang lazim digunakan dalam investasi saham yang dilengkapi dengan daftar
emiten yang harga sahamnnya dibawah Tp.1.000,- Kenapa dari nol? Supaya anda ngak gampang dikibulin. Saham itu
investasi, duitnya beneran. Bukan duwit monopoli. Temukan shopping saham Modal Sejuta dibuku ini ! Jamin nggak
akan nyesel !"""
Who Wants To Be A Smiling Investor: Cara Termudah Belajar Investasi SahamKepustakaan Populer Gramedia
"A road map for investing that I have now been following for 57 years." --From the Foreword by Warren E. Buffett First
published in 1934, Security Analysis is one of the most influential financial books ever written. Selling more than one
million copies through five editions, it has provided generations of investors with the timeless value investing philosophy
and techniques of Benjamin Graham and David L. Dodd. As relevant today as when they first appeared nearly 75 years
ago, the teachings of Benjamin Graham, “the father of value investing,” have withstood the test of time across a wide
diversity of market conditions, countries, and asset classes. This new sixth edition, based on the classic 1940 version, is
enhanced with 200 additional pages of commentary from some of today’s leading Wall Street money managers. These
masters of value investing explain why the principles and techniques of Graham and Dodd are still highly relevant even in
today’s vastly different markets. The contributor list includes: Seth A. Klarman, president of The Baupost Group, L.L.C.
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and author of Margin of Safety James Grant, founder of Grant's Interest Rate Observer, general partner of Nippon
Partners Jeffrey M. Laderman, twenty-five year veteran of BusinessWeek Roger Lowenstein, author of Buffett: The
Making of an American Capitalist and When America Aged and Outside Director, Sequoia Fund Howard S. Marks, CFA,
Chairman and Co-Founder, Oaktree Capital Management L.P. J. Ezra Merkin, Managing Partner, Gabriel Capital Group .
Bruce Berkowitz, Founder, Fairholme Capital Management. Glenn H. Greenberg, Co-Founder and Managing Director,
Chieftain Capital Management Bruce Greenwald, Robert Heilbrunn Professor of Finance and Asset Management,
Columbia Business School David Abrams, Managing Member, Abrams Capital Featuring a foreword by Warren E. Buffett
(in which he reveals that he has read the 1940 masterwork “at least four times”), this new edition of Security Analysis will
reacquaint you with the foundations of value investing—more relevant than ever in the tumultuous 21st century markets.
The ultimate guide to a critical tool for mastering the financial markets A longstanding form of technical analysis, Japanese candlestick charts
are a dynamic and increasingly popular technical tool for traders of all skill levels. Known for its versatility, this ancient charting can be fused
with every other technical tool available, including traditional Western technical analysis. Japanese Candlestick Charting Techniques is the
most comprehensive and trusted guide to this essential technique. Informed by years of research from a pioneer trader, this book covers
everything you need to know, including hundreds of examples that show how candlestick techniques can be used in all of today’s markets.
This totally updated revision focuses on the needs of today’s traders and investors with: * All new charts including more intra-day markets *
New candlestick charting techniques * More focus on active trading for swing, online and day traders * New Western techniques in
combination with candles * A greater spotlight on capital preservation. From speculation and hedging to futures and equities, candlestick
charting is the next level up for both amateur day traders and seasoned technicians, and this book provides expert guidance for putting it into
action
Saham apa yang harus dibeli saat ini? Kapan harus membeli saham? Kapan harus menjual saham? Harga saham turun, apa yang harus
dilakukan? Bagaimana supaya bisa menikmati keuntungan dari bursa saham? Bagaimana meraih untung dari right issue, stock split,
deviden? Jika Anda memiliki pertanyaan seperti itu, buku ini adalah jawabannya! Dalam buku ini akan dipaparkan sebanyak 30 strategi
dalam investasi saham yang biasa dipraktekkan para investor dalam mengejar keuntungan. Anda bisa memilihnya sesuai dengan keadaan
Anda dan kondisi pasar yang sedang terjadi. Dengan menerapkan apa yang ada dalam buku ini maka Anda bisa mendapatkan keuntungan
dari bursa saham baik dalam jangka pendek, jangka panjang atau dalam keadaan khusus yang hanya sesekali terjadi dalam beberapa
tahun. Segera beli buku ini, baca dan praktekkan! Jadilah investor yang bijak dalam mengejar keuntungan dari bursa saham! Harga buku ini
sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan keuntungan yang bisa Anda dapatkan dari bursa saham ketika menerapkan isi buku ini. Jangan
merasa sayang untuk mengeluarkan beberapa puluh ribu rupiah karena tanpa buku ini Anda bisa kehilangan jutaan rupiah ketika berperang
di bursa saham tanpa bekal.
"Pada sebuah seminar, ada sebuah survey menarik. Pertanyaan dari survey itu adalah, ""Mana menurut Anda yang lebih punya peluang
menguntungkan? Strategi investasi yang mudah, atau strategi investasi yang kompleks?"" Apa kira-kira jawaban yang mayoritas dipilih oleh
peserta? Jawabannya adalah mayoritas peserta berpendapat bahwa strategi investasi yang kompleks adalah yang punya peluang
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menguntungkan. Jawaban ini menarik, mengapa? Karena dalam pengalaman kami dalam berinvestasi dan trading yang bila dijumlah dari
seluruh durasi kami bersama mengenal keuangan dan investasi hampir 50 tahun, ternyata strategi yang kompleks tidak selalu juga bisa lebih
baik dari yang sederhana. Pertanyaannya, seperti apa yang kompleks? Kalau yang sederhana? Dalam buku jni kita akan membahas
bersama-sama hal-hal prinsip apa yang bisa menyebabkan kita bisa untung dalam trading dan investasi secara yang SEDERHANA! Selamat
datang dalam buku simple trading, simple investing!"
“Saya sudah membaca ratusan buku trading, dan buku ini adalah salah satu yang terbaik dan sangat saya rekomendasikan. Penulisnya
membuat konsep psikologi trading menjadi sederhana dan pembahasan ide-ide baru serta pendekatan yang dipaparkannya dapat menjadi
terobosan bagi Anda untuk menjadi seorang GREAT TRADER!” -- Soeratman Doerachman (Eyang Ratman) Trader dan investor profesional
Founder mailing list Junior-Trader U-C/ub) “Ellen May adalah penulis pertama dalam dunia saham yang membahas psikologi trading secara
menyeluruh. Dan jarang ada trader yang berani mengungkap jatuh bangun kisah hidupnya kepada umum. Sementara AS punya Alexander
Elder, Indonesia punya Ellen May!” -- Yuganur “Papah Lauren” Wijanarko Senior Technical Analyst Research, HD Capital “This is a very
nice book for every traders. Sometimes, you too focus with fundamental and technical analysis, but you forget about trading plan and money
management. Remember that trading plan and money management are the most important things to make a CONSTANT PROFIT.” -- Billy
Budiman Head of Technical Analyst PT. Batavia Prosperindo Sec Asia Youngest Professional Stock Analyst (TRUST magazine) “Psikologi
trading berperan sangat penting untuk mencapai sukses. Semakin berpengalaman pelaku pasar, semakin ia menyadari bahwa keahlian
bertransaksi sangat ditentukan oleh kematangan psikologis. Buku ini HARUS DIBACA oleh siapa pun yang ingin sukses karena ia akan
dapat lebih memahami apa yang ada di balik chart serta melengkapi keterampilan tradingnya.” -- M. Alfatih CFTe Senior Technical Analyst
Vice President PT Samuel Sekuritas Indonesia “Banyak orang tidak bisa membedakan antara berani dan nekat. Bagi seorang trader,
kenekatan dan feeling saja tidak cukup. Bagaimana menyikapinya? Baca buku ini!” -- Bong Chandra Motivator termuda #I di Asia Penulis
buku best seller Unlimited Wealth “Written by an experienced trader, this book is a fact-filled handbook that explains how the market works,
how to make the most of your investment, how to avoid common errors, and how to cope with inflation. In this exciting new book, you will
learn the never-before revealed secrets of how millionaires and professional investors make huge profits from the stock markets and how you
can too!” -- Merry Riana Best-Selling Author of A Gift From A Friend Winner of Great Women of Our Time Award 2010 *Bonus pada buku
fisik (CD, voucher, pembatas buku) tidak disertakan dalam buku digital (e-book)
Update: Sekarang tersedia metode pembayaran dengan pulsa! Caranya buka Play Store, pilih Akun Saya (My Account), pilih Metode
Pembayaran (Add Payment Method), tambahkan Bill Carrier & nantinya akan dipotong dari pulsa ditambah 10 % persen harga. Buku fisik
(hard cover) bisa dipesan via email ke hendrik_lwww@bei5000.com Testimoni pembaca: Buku ini wajib dimiliki siapa saja yang ingin
pemenang baik sebagai trader maupun investor saham. Sesuai judulnya, buku ini ditulis oleh para master saham yang kepakarannya telah
teruji dan terlatih baik dari sisi teori maupun pengalaman market. Membaca buku saham para master serasa dibimbing langsung oleh para
master dari pemula menjadi trader dan investor pemenang ~ Sem Susilo (sahampemenang) Tentang buku: Saat ini berinvestasi di pasar
modal menjadi suatu trend. Masyarakat mulai menyadari pentingnya berinvestasi. Buku ini disusun oleh mereka yang telah terlebih dahulu
menekuni dunia saham. Buku ini dilengkapi dengan panduan trading saham untuk pemula, panduan trading saham untuk karyawan, trading
for living, analisis fundamental dan teknikal, cara membaca Candlestick, MACD, dan tools lainnya. Dapatkan pula voucher training
bei5000.com senilai Rp500.000 dan 3 voucher pembelian buku dan DVD di bei5000.com
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The manager of a top investment fund discusses how individuals can make a killing in the market through research and investment
techniques that confound conventional market wisdom.
DEFINISI KEGILAAN ÒKegilaan adalah melakukan hal yang sama terus-menerus dan mengharapkan hasil yang berbeda.Ó ÑAlbert Einstein
Sebagian besar kita menyadari bahwa dunia sedang berada dalam krisis keuangan. Sayangnya, para pemimpin kita melakukan hal-hal yang
sama berulang-ulang, menggunakan solusi Zaman Industri untuk menyelesaikan masalah Zaman Informasi. Dalam buku ini, Anda akan
melihat, lewat grafik sederhana, betapa gilanya kegilaan itu. DEFINISI KRISIS ÒSatu waktu ketika keputusan penting atau sulit mesti
dibuat.Ó ÑWebsterÕs Dictionary Buku ini ditulis untuk orang-orang yang menyadari bahwa sekarang sudah waktunya untuk berbuat sesuatu
yang berbeda. Buku ini ditulis untuk orang yang menyadari bahwa GILA itu adalah menabung uang ketika bank-bank mencetak triliunan
dolar; GILA itu berinvestasi jangka panjang ketika pasar saham jatuh; dan GILA itu kembali bersekolah ketika sekolah tak banyak
mengajarkan tentang uang. Dalam buku ini, Anda akan belajar cara membuat keputusan lebih cerdas mengenai uang dan kehidupan Anda,
keputusan yang bisa membuat perbedaan di dunia kita. Keputusan Anda mengenai Kesempatan Kedua. DEFINISI KRISIS TIONGKOK:
ÒKetika ditulis dengan aksara Tiongkok, kata krisis terdiri atas dua karakter. Satu mewakili bahaya, yang lainnya mewakili peluang.Ó
ÑPresiden John F. Kennedy Dalam buku ini, Anda akan belajar mengenai bahaya sekaligus peluang dalam krisis finansial global.
"Rangkaian kata memiliki kekuatan dahsyat dalam membentuk kehidupan, apalagi bila disertai strategi praktisnya. Man Jadda Wajada, siapa
yang serius pasti sukses, adalah salah satunya, dan buku ini menjabarkan prinsip umum maupun strategi praktisnya. Ribuan orang telah
menjiwai seManga, Manhua & Manhwat dari rangkaian kata sederhana itu. Banyak insan yang menjadi sukses mulia karenanya. Mereka
tahu, sukses adalah pilihan, bukan kebetulan, dan buku ini akan memandu Anda meraihnya."
Berinvestasi akan terasa mudah apabila Anda mau belajar. Buku ini akan menjabarkan tentang strategi investasi yang telah dilakukan oleh
investor legendaris dunia, Warren Buffett dan investor kenamaan Indonesia Lo Kheng Hong. Mereka berdua memang memiliki karakter yang
berbeda, tetapi langkah-langkah yang telah mereka mainkan serta keberhasilannya dalam berinvestasi patut Anda pelajari. Maka dari itu,
investasikanlah waktu Anda sejenak untuk membaca serta mempelajari strategi investasi ala Warren Buffett dan Lo Kheng Hong di dalam
buku ini. Sebab, selain menyibak strategi dua investor legendaris tersebut, buku ini juga menjabarkan secara mendetail dan menyeluruh
tentang seluk-beluk pasar modal, produk investasi, regulasi-regulasi investasi, dan lain-lain. Kemudian, melalui bahasa yang ringan serta
penjelasan yang mendetail, buku ini merupakan asupan penting yang perlu Anda kuasai sebelum Anda memasuki dunia investasi. Selamat
berinvestasi dan salam profit! “Jangan pernah bergantung pada satu sumber pendapatan, jadikan investasi sebagai sumber pendapatan
kedua.” -Warren Buffett- “Harta karun terbesar di dunia ada di dalam pasar modal, bukan di dasar laut.” -Lo Kheng HongUpdate: Sekarang tersedia metode pembayaran dengan pulsa! Caranya buka Play Store, pilih Akun Saya (My Account), pilih Metode
Pembayaran (Add Payment Method), tambahkan Bill Carrier & nantinya akan dipotong dari pulsa ditambah 10 % persen harga. Link info
buku fisik (hard cover) : http://bei5000.com/bukufundamental Beberapa Testimoni dari pembaca: Ludi Susanto Ludiyanto - Direktur PT. Jasa
Utama Capital Banyak orang yang ingin memulai trading saham tetapi tidak tahu caranya. Ingin tau tentang pasar modal yang sebenarnya
secara praktikal? Baca buku ini ! Selain itu buku ini menjelaskan dari hulu ke hilir mulai dari cara menyisihkan uang sampai cara menilai
harga wajar saham dengan bahasa yang mudah dipahami. Anda bahkan bisa mengaplikasikan analisa fundamental untuk meningkatkan
kinerja bisnis anda Hendy Karsito - Investor / Trader Pembahasan buku nya menarik, sederhana, mudah dipahami dan banyak contoh yang
benar terjadi. Analisanya simple tetapi langsung kena pada sasaran. Buku ini cocok bagi yang ingin mengetahui analisa fundamental secara
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mendasar, serunya lagi di sertai dengan kisah-kisah yang terjadi secara nyata. Tentang buku: Jangan bermain saham dengan spontan. Ada
ilmu yang harus dipahami, misalnya analisis fundamental dan analisis teknikal. Hal utama yang perlu diketahui tentang analisis fundamental
adalah analisis fundamental mempelajari tentang sesuatu yang sudah berlalu, sementara masa depan tidak ada yang tahu. Buku ini tidak
hanya membahas cara menghitung ROE, PER, DER, dsb, tapi lebih ke hal yang logika analisis sebuah saham secara keseluruhan.
Beberapa saham juga dibahas dari sisi fundamental secara keseluruhan!
Pada 2010, Grant Sabatier yang berusia 24 tahun hanya memiliki $2,26 di rekening bank. Lima tahun kemudian, dia memiliki kekayaan
bersih lebih dari $1,25 juta. Pada usia 30 tahun, dia telah mencapai kebebasan finansial. Dalam proses mencapainya, dia mendapati bahwa
sebagian besar nasihat yang ada tentang uang, bekerja, dan pensiun entah tidak tepat, tidak lengkap, atau sudah usang. Sabatier
menawarkan nasihat yang mengejutkan dan berlawanan dengan intuisi tentang topik-topik seperti: ¥ menciptakan pendapatan sampingan
yang menguntungkan untuk dijadikan penghasilan pasif atau bisnis penuh waktu ¥ menabung tanpa meninggalkan hal yang mendatangkan
kesenangan bagi diri kita ¥ bernegosiasi dengan atasan dengan hasil yang lebih baik daripada yang kita kira ¥ berkeliling dunia dengan lebih
sedikit biaya ¥ hidup bebas, dan lebih baik lagi, menghasilkan uang dari kondisi hidup kita ¥ menciptakan portofolio investasi yang sederhana
dan menghasilkan uang dengan hanya sedikit penyesuaian ¥ berpikir secara kreatifÑada begitu banyak cara untuk menghasilkan uang yang
selama ini tidak kita lihat Seharusnya tidak ada orang yang menghabiskan tahun-tahun berharganya dengan melakukan pekerjaan yang tidak
mereka sukai atau mengkhawatirkan cara memenuhi kebutuhan. Buku ini bukan hanya nasihat untuk mencapai kebebasan finansial, tapi
juga peta jalan yang sudah teruji untuk menjalani hidup dengan cara sendiri, secepat mungkin.
Saya selalu bertanya ke guru saya: ÒMengapa Anda tidak mengajarkan soal uang kepada saya?Ó Mereka tak pernah menjawab pertanyaan
sederhana saya itu. Seberapa besar dari krisis keuangan saat ini yang sebenarnya merupakan krisis pendidikanÉ atau kurangnya
pendidikan? Dan apa yang bisa dilakukan orangtuaÑsaat ini, di rumahÑuntuk memberi anak mereka pendidikan awal tentang keuangan?
Pada tahun 1997 Rich Dad Poor Dad diterbitkan dan sejak saat itu merajai daftar buku laris di seluruh dunia. Rich Dad Poor Dad sudah
bertahan di daftar buku laris New York Times selama lebih dari enam tahun. Saat ini, buku tersebut merupakan buku Keuangan Pribadi No.1
sepanjang masa. Buku ini ditulis bagi orangtua yang ingin mempersiapkan anak mereka untuk dunia yang tidak diantisipasi oleh sekolahÉ
dunia nyata keuangan. ÑRobert Kiyosaki
Dalam memahami kondisi keuangan saat ini, kita menjadi paham bahwa yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Oleh sebab itu,
bagaimana mengelola sumber daya keuangan dengan tepat menjadi kebutuhan dan bukannya hanya sekedar pilihan bagi siap saja
termasuk mempersiapkan anak-anak untuk sungguh-sungguh mengerti bagimana mengelola keuangannya. Hanya saja pada kenyataannya
tidak semua orangtua memahami hal ini sehingga melakukan kekeliruan dalam mendidik anak-anak tentang uang yaitu menunggu hingga
dewasa barulah mengajarkan mereka mengelola uang. Akibat dari kesalahan ini yaitu anak-anak tumbuh menjadi dewasa tanpa memiliki
ketajaman kemampuan mengelola uang dan meningkatkan peluang mengalami kesulitan keuangan. Bak adagium, kebodohan yang dibawa
turun temurun. Buku ini mencoba mengembalikan kesadaran orangtua supaya didiklah anak-anak mereka dan jangan sampai terlambat
karena keterlambatan hanya berada pada bagian belakang dan berdampak buruk pada anak-anak.
"""Direktur pengelola lelang Sidharta Auctioneer, Amir Sidharta, menilai likuiditas lukisan terletak pada nama besar pelukis itu sendiri. Karya
pelukis yang lazim terjual di galeri atau dilelang, umumnya cukup mudah untuk dijual lagi, apalagi kalau pelukisnya Affandi atau Basuki
Abdullah, bisa laku sampai Rp3,9 miliar…!!! Iskandar saat ini memiliki sekitar 2.000 pohon sengon (albasiah) dengan luas area tanam
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mencapai 1 hektare. Perawatan pohon sengon cukup mudah dan hasilnya bisa dimanfaatkan maksimal, dalam 5 tahun return-nya sampai
400%. Awalnya, laki-laki kelahiran 39 tahun silam ini membeli sekitar 600 bibit pohon dengan modal sekitar Rp9 juta. Sedikitnya return
investasi sengon 60% per tahun jika dana pemeliharaan dan pupuk disediakan pengelola, tapi jika disediakan oleh pemodal maka return-nya
mencapai 80%. Roseana Widiyanti, ibu dari dua anak ini telah mengajarkan anak pertamanya untuk ikut membantu usaha sejak usia 9
tahun. Alasannya, Aqila, 12, sudah mulai bisa menghitung dengan baik. Rose dan suami yang memiliki usaha sampingan minimarket,
meminta Aqila untuk menjaga tokonya minimal tiga jam pada akhir pekan. Atas pekerjaan tersebut, Aqila diberikan upah. Cara Cerdas
Mengelola Aset menyajikan bahasan ringan dan menarik mengenai bagaimana orang mengelola aset. Baik untuk memaksimalkan
keuntungan investasi, mengelola belanja yang ideal, ataupun merencanakan keuangan yang sehat. Ditulis oleh para wartawan Harian Bisnis
Indonesia, buku ini juga menyajikan sejumlah tip entrepreneurship."""
E-Buletin Kampus Keuangan Keluarga Agustus 2021 - Volume 3
Sejak otoritas pasar modal dialihkan dari Bapepam-LK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perkembangan Pasar Modal Indonesia
semakin baik. OJK adalah lembaga negara yang bersifat independen seperti Bank Indonesia (Bl), sehingga OJK tak lagi dapat diintervensi
oleh pihak manapun termasuk pemerintah. Bursa Efek Indonesia (BEI) tergolong salah satu bursa yang kinerjanya terbaik di Asia Pasifik
pada masa krisis global 2008. Namun sayang, partisipasi masyarakat untuk berinvestasi dan minat perusahaan untuk mencari dana di Pasar
Modal Indonesia masih tergolong rendah. Banyak kalangan menganggap pasar modal sebagai barang mewah yang hanya layak bagi
perusahaan besar dan investor besar. Buku ini tergolong unik karena tidak hanya mengupas Pasar Modal Indonesia dari aspek hukum
bisnis, tetapi juga dilengkapi tip bijak berinvestasi di pasar modal, serta kisah sukses bisnis di pasar modal. Para pakar dan akademisi juga
dimudahkan sebab buku ini disertai bonus CD berisi peraturan lengkap pasar modal terbaru, daftar saham emiten, daftar perusahaan efek,
dan data penting lainnya. Pembaca diajak mengenal berbagai instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, reksa dana, produk derivatif
(warrant, option, futures, right),DIRE, EBA dan instrumen syariah. Buku yang disajikan secara lengkap dan sistematis ini sangat cocok dibaca
berbagai kalangan seperti: dosen, mahasiswa, pakar, pengusaha, calon investor, investor pemula, manajer investasi, konsultan bisnis dan
hukum, notaris, penilai, akuntan, pengacara, pelaku pasar modal, UMKM, BUMN, BUMD, kaum profesional, bankir, pejabat Bl dan OJK,
eksekutif perusahaan asuransi, dana pensiun, leasing, modal ventura, pegadaian, penjaminan, pemerintah, wakil rakyat, penegak hukum, dll.

Analyzes the principles of stock selection and various approaches to investing, and compares the patterns and behavior of specific
securities under diverse economic conditions
Comic on investments in Indonesia.
"""Be a winner like me adalah judul yang saya ambil dari sebuah tulisan yang terdapat di tas seorang pengunjung di airpot
Bangka. Saat melihat kata-kata itu saya langsung tertarik untuk menjadikannya judul buku saya. Ya, siapapun bisa sukses dan
menang, bagaimana pun kedaan kita saat ini. Namun kita perlu menyingkirkan alasan- alasan mengapa kita tidak bisa menang.
Saya buta, saya miskin, tidak punya uang, tidak berpendidikan, lajang, bercerai, menikah, lumpuh, perempuan, anak angkat.
Jangan biarkan tragedi masa lalu Anda mempengaruhi hari depan Anda. Bangkit dan singkirkan semua alasan itu supaya Anda
dapat melihat Tuhan semesta alam menyertai Anda dalam setiap kesulitan. Jangan berikan kemenangan kepada musuh Anda
dengan cara menyerah kepada kekalahan. Dia yang ada di dalam Anda lebih besar dari segala yang ada di dunia ini, atau yang
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menyerang Anda. Muncullah sebagai pemenang!"""
Buku ini ditulis oleh Peter Lynch, seorang manajer investasi yang pernah mengelola Magellan Fund di Fidelity. Dalam karirnya,
Magellan Fund menjadi reksadana dengan aset kelolaan 14 miliar dolar AS, terbesar di Amerika Serikat saat itu. Tak hanya itu,
Lynch juga menjadi legenda manajer investasi reksadana tersukses dengan pengembalian rata-rata 29,2% selama 12 tahun.
Dalam buku ini Lynch berbagi dan mengajak orang biasa seperti saya dan Anda tentang cara bagaimana agar sukses
berinvestasi di saham. Buku yang luar biasa, ditulis dari pengalaman sendiri, menceritakan keberhasilan dan kegagalannya dalam
berinvestasi. Orang bijak selalu menceritakan 2 sisi koin mata uang, sisi keberhasilannya supaya bisa diikuti, dan sisi
kegagalannya supaya bisa dihindari. Ini berbeda dengan persepsi umum di mana pahlawan tidak boleh gagal. Ketika ada
kegagalan, berarti orang tersebut tidak hebat. Sehingga kita sibuk mencari orang sempurna yang bisa diikuti. Mengejar orang
khayalan jelaslah pekerjaan sia-sia.
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