User’s Manual
Chartbite Swing Indicator
Lite v1.0

Disclaimer: Indikator ini merupakan tools yang dapat membantu anda mendapatkan signal beli,
namun tidak memberikan jaminan bahwa seluruh signal beli yang muncul akan memberikan profit.
Kesuksesan data masa lalu tidak serta merta dapat diharapkan memberikan hasil yang sama di
kemudian hari. Para pengguna setuju untuk bertanggung jawab secara menyeluruh bila timbul
kerugian atas penggunaan indicator ini.

Overview
Chartbite Swing Indikator merupakan suatu indikator yang di develop oleh tim Jsxpro ID berupa
plugins dari TradingView dengan menggunakan algoritma tertentu untuk membentuk signal buy
sehingga memudahkan user dalam mengambil keputusan beli instrument saham di bursa efek
Indonesia.

Tampilan CBS Lite
Indikator terdiri dari 2 layar seperti dibawah ini,

I.

LAYAR UTAMA
Layar ini berisi candlestick chart dan indicator utama, termasuk signal beli.

II.

LAYAR STOCHASTIC
Layar ini merupakan layar tambahan yang memberikan gambaran visual tentang posisi
chart apakah overbough (jenuh beli) dan oversold (jenuh jual)

Indikator penyusun dapat dijelaskan sebagai berikut
1. Long MA
Merupakan garis moving average dg periode panjang, default periode adalah MA100.
Parameter Periode dari MA ini dapat diganti sesuai dengan kemauan.
Semakin pendek periode Long MA akan semakin responsive terhadap perubahan harga.
2. Short MA
Merupakan garis Moving Average dengan periode pendek, default periode adalah MA 20
Parameter periode MA ini juga dapat diganti sesuai kemauan.
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Disarankan utk periode Short MA ini ¼ atau 1/5 dari periode long MA, misalkan beberapa
pasangan periode yang bisa digunakan adalah MA100 & MA20, MA50 & MA10, MA200 & MA50
Defaultnya adalah MA20 dan MA100
3. TrailStop
TS merupakan garis yg menggambil nilai dari LOWEST LOW dari 1 s.d 3 candle terakhir.
Nilai defaultnya adalah 3 candle terakhir, parameter ini dapat anda ganti sesuai kemauan.
Trail stop ini berguna untuk pengaman bila suatu harga saham sudah memberikan profit, maka
trailstop dapat digunakan untuk signal exit, bila LOW dari candle terkini menembus kebawah
dari garis Trailstop.
4. Buy Signal
Buy Signal merupakan signal beli yang memudahkan kita untuk melihat trade opportunity dan
anda bisa entry posisi bila melihat signal beli ini.
5. Red Background
Background berwarna merah ini merupakan suatu indicator visual yang menggambarkan posisi
downtrend suatu saham, kondisi background merah ini muncul ketika kondisi sbb:
- ShortMA < LongMA
- Harga Closing saham < long MA
Bila 2 kondisi diatas salah satunya terpenuhi maka background chart akan berubah menjadi
merah dan Buy Signal tidak akan muncul pada kondisi ini.
6. White Background (Normal Background)
Background putih (normal) ini merupakan indicator visual yang merupakan kebalikan dari Red
Background dimana kondisi ini muncul ketika kondisi sbb:
-

ShortMA > LongMA

-

Harga Closing Saham > long MA

Bila 2 kondisi diatas keduanya terpenuhi, maka background chart akan muncul berwarna putih,
dan Buy Signal dapat muncul pada kondisi ini.
7. Overbought Area (80 – 100)
Area yang terdapat pada Layar Stochastic. Kondisi ini adalah area dimana saham telah jenuh
beli, sehingga bila saham mencapai area ini tidak disarankan untuk mengambil posisi beli.
8. Oversold Area (0-30)
Area yang terdapat pada Layar Stochastic. Kondisi ini adalah area dimana saham telah jenuh
jual, sehingga bila saham mencapai area ini dapat dilakukan posisi beli.
Signal buy yang muncul akan keluar ketika harga saham mencapai posisi di area oversold.

3 CBS-Lite Ver 1.0, Doc Ver 1.0

Release Date : 11 Dec 2018

Bagaimana Signal Buy Terbentuk
Signal buy pada CBS lite terbentuk dalam kondisi sbb:
1. Golden Cross pada Stochastic pada Area Oversold.
2. Harga terakhir suatu candle > Long MA
3. Posisi Short MA > Long MA
Ketika 3 kondisi diatas terpenuhi, maka signal buy akan muncul.

Cara Penggunaan CBS Lite
Untuk mengoptimalkan penggunaan CBS Lite anda perlu menggabungkan indicator ini dengan
Screener built-in dari TradingView.
1. Stock Screener TradingView
Screener ini akan menyaring seluruh saham yang ada di bursa IDX dan menjadikannya dalam
bentuk tabel sehingga dengan cepat kita dapat memilih saham-saham apa yang memunculkan
signal buy.
Pemilihan Kolom yang ada pada Stock Screener pada intinya adalah menggunakan kriteria yang
digunakan utk memunculkan signal buy diatas.

Kolom ini akan menyaring saham-saham
yang harga terakhirnya > Long MA

Kolom ini akan menyaring saham-saham
Short MA > Long MA
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Kolom ini akan menyaring saham-saham
Stochastic (14,3,3) golden cross

Kolom ini akan menyaring saham-saham
dimana nilai Stochastic %D nya <30
(oversold)
Kolom ini digunakan untuk mengurutkan
atau sorting tabel hasil screener.
Volume x Price = Value Transaksi

Tampilan tabel hasil screener adalah sebagai berikut.
Seluruh saham yang muncul dalam tabel ini adalah saham-saham yang memberikan signal beli.
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Cara setting screener ini dapat dilihat petunjuk lebih detailnya pada video berikut ini:
https://youtu.be/Wjpx4-X-4zg
Dari sekian banyak saham hasil screener, anda dapat memperhatikan terutama saham-saham
dengan total VALUE Transaksi Besar, semakin besar akan semakin baik.
Idealnya saham-saham dengan besar transaksi > 10 B (atau >Rp. 10 Miliar) yang bisa layak untuk
dipilih. (Dalam timeframe chart Daily)
Sedangkan saham-saham dengan nilai transaksi 5 - 10 B bisa saja kita beli, namun perlu diingat
bahwa biasanya saham-saham tersebut bisa kurang likuid atau tidak terlalu ramai ditransaksikan.
Untuk saham-saham yang memiliki nilai Total Transaksi <5 B, disarankan untuk tidak beli.
2. Chart Utama dari CBS – Lite
Setelah hasil screener muncul, anda dapat klik saham-saham pada urutan paling atas, yaitu yang
memiliki total transaksi paling besar.
Signal buy ini dapat berubah-ubah seiring dengan perkembangan harga saham, ketika market
berjalan, kecuali setelah market tutup (close).
3. Lakukan Pembelian
Anda dapat membandingkan signal yang muncul pada saham- saham yang muncul pada screener
dan melakukan pembelian.
Pembelian dapat anda lakukan dengan menggunakan 20-30% modal (tergantung preferensi),
sehingga anda dapat membuat portofolio sebanyak 3-5 saham.

4. Gunakan TrailStop
Setelah anda membeli saham, anda dapat menggunakan Garis TrailStop sebagai level pengaman.
Garis ini berfungsi sebagai StopLoss dan juga sebagai Trailing stop.
Trailstop ini menggunakan Low terendah dari 3 candle terakhir. (Parameter 3 candle ini dapat
diubah sesuai keinginan)
Ketika harga saham menembus kebawah garis ini, maka anda bisa Exit posisi.
Anda dapat melihat ilustrasi buy dan sell nya pada gambar dibawah ini:
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TimeFrame CBS – Lite
Anda dapat menggunakan CBS Lite ini pada time frame berapapun, namun disarankan penggunaannya
pada timeframe H1 (1 hour), H2 (2 hours), H3 (2 hours), H4 (4 hours) atau D1 (1 day).
Time frame ini cocok untuk digunakan pada instrument saham-saham di bursa IDX.
Semakin pendek timeframe chart yang digunakan maka biasa akan semakin singkat waktu holdnya.
Anda dapat melakukan eksperimen sendiri pada time frame berapa anda bisa nyaman untuk
melakukan trading.
Rekomendasi Timeframe : H4 atau D1
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Pastikan juga setelah mengubah timeframe pada chart utama, hal yang sama dilakukan pada screener
agar keduanya bisa sinkron, dan menunjuk pada kondisi chart yang sama.
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Mengapa kita perlu menggunakan timeframe yang lebih pendek ?
Beberapa kelebihan antara lain :
-

Akurasi dari Signal Buy, dan Trailstop akan lebih tinggi, dan lebih responsive, karena
misalkan pada chart Daily, garis Trailstop akan didasarkan pada low dari candle 3 hari
terakhir, sedangkan pada timeframe 1 Hour akan di dasarkan pada candle 3 jam terakhir.

-

Lebih banyak trading opportunity, karena akan lebih banyak signal buy yang muncul.

Tweaking Parameter
Parameter CBS Lite ini dapat diubah ubah sesuai kenyamanan anda dalam trading.
Bila anda tidak ingin repot, dapat membiarkan settingan ini standar saja.
Berikut ini adalah parameter yang dapat anda ubah-ubah
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Bila setelah anda mengubah, dan anda ingin kembali ke setting awal (standard), anda dapat dengan
mudah klik DropDown button DEFAULTS dan pilih RESET SETTING.

Tips
Beberapa tips yang dapat anda terapkan dalam pemilihan saham dengan CBS Lite diantaranya sbb:
-

Pola stochastic kadang-kadang terbentuk seperti gambar dibawah ini. Saya menyebutnya
sebagai False Signal.
False signal ini bisa kita antisipasi dengan menunggu sampai Stochastic keluar crossing
keatas area Oversold diatas >30.
Setelah Stochastic keluar dari area 30 kita dapat melakukan pembelian.
Alternatif lainnya, anda dapat melakukan pembelian ½ porsi dulu ketika signal buy muncul,
dan ketika konfirmasi stochastic keluar keatas level 30, anda dapat membeli lagi ½ porsi
sisanya.
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-

Pola Stochastic yang ingin cukup aman utk melakukan pembelian adalah yang seperti pada
gambar dibawah ini:
Pola ini menggambarkan stochastic turun dg cukup cepat kemudian crossing dan naik
keatas langsung meninggalkan area oversold.
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Informasi Tambahan
ChartBite Swing Lite ini di distribusikan FREE (no restriction) dan tanpa batas waktu kepada member
dalam bentuk Invite Only Script pada TradingView.
Untuk mendapatkan CBS Lite, anda terlebih dulu harus memiliki akun TradingView dan berlangganan
PRO version, selanjutnya anda dapat request CBS Lite pada link dibawah ini:
https://www.chartbite.com/request-cbslite/
Bila ada kritik saran dapat dialamatkan kepada
Tommy Yu
Email tommy@jsxpro.com
WA: 0881-121-6661
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