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Bagaimana Cara Memulai Menghasilkan Uang dari 
Trading Binary Opt ion dengan Mudah.

Trading binary option mungkin terlihat sulit bagi 
pemula. Namun ini akan menjadi sesuatu yang 
menguntungkan bagi mereka yang meluangkan 
waktu untuk belajar bagaimana cara bertrading, 
meminimalisir risiko dan mengatur akun mereka.

Tidak diragukan lagi bahwa kini tersedia banyak 
website trading options dan platform yang 
menyediakan informasi tentang cara memulai 
trading option ini. Namun, untuk pemula, menyisiri 
satu persatu dapat merepotkan dan menghabiskan 
banyak waktu.

Itu sebabnya kami membuat eBook ini.
Tujuan buku ini adalah agar Anda lebih memahami 
trading binary option. Disini, Anda akan belajar 
tentang betapa mudahnya untuk bertrading option.
eBook ini terdiri dari beberapa rinci bagian yang 
masing-masing dibuat untuk memahami pasar 
binary option lebih jauh.

Gunakan eBook singkat ini sebagai panduan dan 
sumber kepercayaan diri Anda dalam memulai 
bertrading binary option.
The investingstockonline.com team.

BIN A RY O PTIO N S

TIP! Ipabila Anda 
ingin memulai trading 
binary option dengan 
harapan 
menghasilkan uang. 
Anda harus 
mengenali diri Anda. 
Anda harus paham 
toleransi risiko dan 
kebutuhan pribadi 
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Apa itu binary opt ions?
Ini adalah option financial yang dapat Anda beli dan 
jual berdasarkan pergerakan harga dari suatu asset 
dasar. Anda sebenarnya tidak mendapatkan suatu 
asset yang diperdagangkan. Keuntungan yang Anda 
dapatkan adalah berdasarkan prediksi pergerakan 
harga asset saat ini.

Bayangkan skenario ini: Anda mengikuti pergerakan 
harga emas. Dari Analysisi yang Anda buat, Anda 
memprediksikan bahwa harga emas tersebut akan 
meningkat dalam dua hari kedepan. Anda lalu 
masuk ke dalam akun broker binary option Anda 
dan melakukan trading yang memiliki waktu 
kedaluwarsa 24 jam.

Prediksi Anda tepat karena harga emas mengalami 
kenaikan. Saat kedaluwarsa tiba, Anda memperoleh 
return 90% dari nilai investasi Anda.

Dari contoh ini, anda dapat memahami bahwa 
sukses di binary option sebagian besar tergantung 
kepada seberapa baik Anda memprediksi 
pergerakan harga.Ini cukup mudah karena platform 
trading selalu menyediakan tools dan sumber daya 
yang memungkinkan Anda untuk melacak 
pergerakan harga dari asset yang diperdagangkan.

BIN A RY O PTIO N S GU ID E

TIP! Jangan berharap 
keajaiban dari trading 
binary. Binary bukan 
lotere dan tidak 
menjamin Anda akan 
kaya.
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Bagaimana melakukan t rading binary opt ion?

Untuk memulai, Anda harus membuka akun 
menggunakan broker binary option. Setelah akun 
ter-set up, Anda harus memilih pasangan asset 
untuk diperdagangkan. Contohnya, Anda dapat 
memilih pasangan mata uang seperti USD/EUR.

Mata uang pertama (USD) disebut mata uang base, 
dan mata uang kedua disebut mata uang quote. 
Anda akan diberikan rate yang spesifik, contohnya 
1.24 yang berarti setiap 1 unit mata uang base, 
Anda akan menerima 1.24 unit dari mata uang 
quote.

Tujuan Anda hanyalah memprediksi apakah 
rate-nya turun atau naik di suatu periode tertentu. 
Pilih ?YES? untuk naik dan ?NO? untuk turun di 
bawah tingkat indikasi rate.Sebelum memasuki 
trade, selalu mengecek apakah binary option 
tersebut mendekati kedaluwarsa. Apabila hampir 
kedaluwarsa, sangat disarankan untuk menunggu  
option yang baru.

BIN A RY O PTIO N S GU ID E

TIP! Apabila Anda 
baru memasuki dunia 
trading, Satu hal yang 
perlu Anda lakukan 
adalah mempelajari 
pasar. Anda juga 
harus latihan cara 
bekerjanya dengan 
menggunakan akun 
demo. 

https://investingstockonline.com/id/


invest ingstockonline.com

Tiga jenis t rading

1. TRADING JANGKA PENDEK

Trading jenis ini mempersilakan Anda untuk masuk 
dan keluar trade dalam jangka waktu tidak lebih dari 
60 detik. Sangat cocok digunakan untuk bertrading 
instrument yang sangat tidak stabil yang harganya 
berubah sangat cepat. Trader agresif lebih suka jenis 
trading seperti ini karena kemungkinan 
mendapatkan keuntungan lebih cepat.

Kesuksesan mengadopsi jenis trading Anda 
bergantung pada kejelian dalam melihat perubahan 
harga aset yang pesat. Dan juga kemampuan Anda 
untuk masuk trade dengan cepat.

2. TRADING JANGKA PANJANG

Trading jenis ini mempersilakan Anda untuk masuk 
dan keluar trading dalam jangka waktu yang lebih 
lama bahkan hingga sebulan. Pilihan ini popular bagi 
trader berpengalaman yang telah belajar analisis 
fundamental dari pergerakan harga suatu 
pasar.Kemampuan Anda meramal harga di masa 
mendatang dari suatu asset dasar sangatlah 
penting. Memahami pasar global juga penting.

BIN A RY O PTIO N S GU ID E

TIP! Terdapat 
beberapa hal yang 
berdampak besar 
terhadap pasar 
trading. Hal-hal ini 
adalah, bunga, tingkat 
inflasi, dan kurs mata 
uang
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3. TRADING ONE TOUCH

Trading jenis ini berbeda dari 2 trading sebelumnya. 
Dasarnya, yang Anda perlukan hanyalah 
memprediksi harga suatu asset dasar untuk 
mencapai jumlah tertentu sebelum kedaluwarsa.
Jika ini terjadi, Anda akan mendapatkan keuntungan 
secara otomatis. Keadaan ini dikenal juga dengan 
istilah in the money.One Touch trading menawarkan 
return tertinggi dari ketiga jenis trading tersebut. 
Biasanya, Anda akan memperoleh hingga 70% 
return. Namun, jenis ini juga memiliki risiko besar.

Apa yang dapat  anda perdagangkan?

Tipe asset terpopuler yang diperdagangkan melalui 
binary option adalah pasangan mata uang. Sebagian 
besar broker akan menawarkan 8 atau lebih 
pasangan mata uang utama.

Apabila anda baru memulai, kami 
merekomendasikan untuk memulai trading 
pasangan mata uang ini sebelum beralih ke 
instrument lain. Alasannya adalah pergerakan harga 
dari pasangan mata uang lebih mudah untuk diikuti.
Selain pasangan mata uang, binary option juga 
menawarkan Anda dalam bertrading pergerakan 
harga saham suatu perusahaan, index, dan 
komoditas. Untuk memperdagangkan asset tersebut 
dibutuhkan pemahaman yang baik.

BIN A RY O PTIO N S GU ID E

TIP! Gunakan metode 
yang telah terbukti. 
Merevolusi pasar 
selalu menjadi bahan 
pemikiran trader 
pemula, namun 
terdapat berbagai 
alasan dibalik  
pemilihan metode 
yang digunakan trader 
berpengalaman.
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Contohnya, apabila Anda memutuskan untuk 
memperdagangkan kinerja saham dari Google Vs 
Apple, Anda memerlukan pemahaman yang baik 
tentang kedua perusahaan dan teknologi utama 
mereka, perubahan politik dan juga ekonomi yang 
mempengaruhi harga saham turun atau naik.
Sekarang, setelah anda mengetahui dasar trading 
binary option, Anda telah siap untuk menjadi 
seorang trader.
Baca panduan lengkap tentang bagaimana 
mengatur akun trader Anda dan strategi berbeda 
yang trader sukses gunakan untuk mendapatkan 
keuntungan terus-menerus.

Panduan step-by-step untuk memulai sebagai t rader 
opt ion

MEMILIH BROKER BINARY OPTION ONLINE TERBAIK

Broker binary option adalah perusahaan penyedia 
fasilitas trading option. Terimakasih kepada internet, 
Anda dapat dengan mudah mengatur akun trading 
dengan broker online bereputasi tinggi dan mulai 
bertrading hanya dalam waktu 72 jam.
Banyak pilihan broker yang dapat dipilih. Untuk 
memulai, Anda harus tahu apakah broker tersebut 
diperbolehkan melakukan jasanya di negara Anda. 
Karena Anda akan memberikan uang Anda kepada 
broker, penting untuk mengetahui apakah broker 
tersebut legit atau tidak.

BIN A RY O PTIO N S GU ID E

TIP! Lakukan apa 
yang Anda bisa untuk 
mengotomasi trading. 
Trading dapat 
menyebabkan 
kecanduan dan  
berbahaya apabila 
melakukannya 
dengan emosi.
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Beberapa pertanyaan penting sebelum 
mempertimbangkan broker binary option online 
adalah sebagai berikut:

- Opsi pembayaran apa saja yang disediakan 
broker?

- Berapa jumlah deposit minimum dalam 
sebuah trading?

- Jenis instrument apa yang ditawarkan oleh 
broker?

- Apakah platformnya mudah digunakan dan 
dinavigasikan?

- Apakah broker tersebut diijinkan untuk 
menawarkan jasanya di negara saya?

- Apakah broker menyediakan akun demo 
untuk latihan?

Untuk menjawab beberapa pertanyaan dan rincian 
tambahan lainnya, kunjungi review kami tentang 
broker online yang sangat update. 

BIN A RY O PTIO N S GU ID E

TIP! Untuk 
menghasilkan uang, 
Anda membutuhkan 
broker handal. Anda 
dapat temukan 
berbagai macam 
broker: baca review 
tentang mereka dan 
cobalah beberapa jika 
perlu.
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Pendaftaran akun dan melakukan deposit  awal

Setelah memilih broker favorit Anda, langkah 
selanjutnya dalam membuka akun trader adalah 
melakukan deposit awal.

Kami permudah Anda dengan menyediakan link 
setiap broker di database broker kami.

Isi formulir registrasi yang telah disediakan. Apabila 
tidak tersedia formulir, Anda mungkin akan 
menemukannya di tombol Open Trader Account di 
setiap halaman website broker.

Setelah terisi semua detail Anda, Anda perlu 
membuat deposit awal. Sebagian besar broker 
menawarkan beberapa cara pembayaran termasuk 
dengan kartu kredit, transfer bank, dan eWallet.

Kami menyarankan untuk menggunakan kartu 
kredit atau eWallet karena transaksinya diproses 
hanya dalam waktu beberapa detik saja. Sebaliknya 
transfer antar bank akan memakan waktu beberapa 
hari.

Dapat dicatat juga bahwa beberapa broker 
mensyaratkan bahwa penarikan keuntungan akan 
dilakukan dengan cara Anda melakukan deposit 
uang di akun Anda. 

BIN A RY O PTIO N S GU ID E

TIP! Sebelum 
berinvestasi ke pasar 
binary, latihan 
terlebih dahulu 
dengan akun demo. 
Anda butuh 
mengembangkan 
kemampuan trading 
dan  lihat 
kemampuan Anda 
untuk menghasilkan 
uang di akun demo 
sebelum memulai 
yang asli.

https://investingstockonline.com/id/


invest ingstockonline.com

Kartu kredit dan eWallet biasanya lebih cepat 
daripada transfer antar bank.

Apakah mudah untuk melakukan deposit awal? 
Kami inginmendengar tentang pengalaman Anda. 
Apabila Anda menemui kesulitan, kami dengan 
senang hati akan membantu.

Melakukan t rading pertama Anda

Setelah akun Anda ter-set up dan telah didanai, 
Anda dapat melakukan trading pertama Anda. Log 
in ke akun Anda menuju halaman menu broker. Klik 
tombol Trade Now.

Di halaman trading, Anda akan melihat beberapa 
grafik dan tombol tambahan. Ada 2 tombol penting, 
yaitu tombol CALL/UP yang berguna untuk 
memprediksi rate akan naik.

Dan yang kedua adalah tombol PUT/DOWN yang 
berguna untuk memprediksikan bahwa rate akan 
turun sebelum kedaluwarsa.Broker Anda juga akan 
memberikan return dari prediksi benar Anda. 
Bervariasi di setiap broker, namun rata-ratanya 
adalah sebesar 75%-95%.

BIN A RY O PTIO N S GU ID E

TIP! BTrader binary 
pemula harus 
mencoba dan 
memfokuskan diri 
pada satu pasangan 
mata uang. Anda 
tidak perlu 
menyelami dunia ini 
sembarangan, ide 
yang bagus untuk 
mengawalinya 
dengan santai,.
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Trading Mat a Uang

Mata uang dunia dapat juga diperjualbelikan kapan 
saja saat pasarnya terbuka. Trading mata uang ini 
populer diketahui sebagai trading Forex atau FX

Bagian perdagangan internasional yang penting 
adalah saat salah satu mata uang perlu dikonversi 
menjadi mata uang lainnya untuk memfasilitasi 
transaksi finansial.

Selain untuk memfasilitasi perdagangan, FX juga 
memegang peranan penting sebagai bentuk dari 
investasi spekulatif. Nilai dari mata uang tertentu 
tidak tetap dan mungkin akan mengalami kenaikan 
atau penurunan di masa tertentu.

Nilai dari suatu mata uang juga sering digunakan 
untuk mengindikasikan kesehatan ekonomi dari 
negara pembuatnya. Karena itu, FX disukai untuk 
membeli atau menjual saham dari suatu negara.

Mata uang selalu diperdagangkan berpasangan. 
Contohnya, USD/AUD yang mana membandingkan 
antara Dolar Amerika Serikat dengan Dolar 
Australia. USD adalah mata uang base dan AUD 
adalah mata uang quote.

Apabila pasangan ini diperdagangkan dengan rate 
1.1356, itu berarti Anda butuh 1.1356 AUD untuk 
membeli 1 USD. Saat memasuki suatu trade, Anda 
diharapkan untuk memprediksi apakah ratenya 
akan naik CALL atau turun PUT.

BIN A RY O PTIO N S GU ID E

TIP! Tidak ada istilah 
trading binary secara 
insting. Anda harus 
memiliki rencana 
spesifik , mengerti 
keseluruhan, dan 
menjalankan rencana 
tersebut.
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St rategi yang digunakan para t rader sukses untuk 
terus menghasilkan keuntungan

PSIKOLOGIS TRADING

Trader sukses sering menghubungkan kemampuan 
untuk terus mendapatkan keuntungan dengan 
mengecek emosi mereka.

Bertrading di pasar yang tidak stabil membuat Anda 
perlu membuat perencanaan dalam setiap trade 
dan terus berpegang teguh terhadap itu. 

Ini mengharuskan Anda tahu tepatnya kapan saat 
untuk masuk dan kapan saat untuk keluar.Ini juga 
mengharuskan Anda menganalisis secara reguler 
semua trade Anda dan memilih strategi terbaik 
untuk meminimalisir risiko dan memaksimalkan 
keuntungan.

PSIKOLOGIS TRADING DIDASARKAN PADA 5 PRINSIP

1. Membuat rencana trading dan disiplin akan 
rencana tersebut

Setiap trade harus dimasuki dengan sebuah 
rencana. Para trader sukse sering menghabiskan 
berjam-jam merencanakan sebuah trade sebelum 
memasukinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
seperti

- Instrumen apa yang diperdagangkan
- Berapa yang harus diinvestasikan untuk 

perdagangan tertentu
- Pada poin berapa kita harus masuk
- Kapan waktu untuk keluar trade

BIN A RY O PTIO N S GU ID E

TIP! Emosi bukan 
bagian dari strategi 
trading binary. Jadi 
jangan biarkan takut, 
serakah, atau harapan 
mengatur trade Anda. 
Ikuti rencana bukan 
emosi.
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Selain membuat rencana trading, para trader sukses 
selalu berpegang teguh pada rencana tersebut, 
bagaimanapun hasil sebuah trade.

Apabila rencana tersebut tidak menghasilkan, para 
trader sukses akan memperbaikinya berdasarkan 
dari hasil dari trading sebelumnya. Kedisiplinan 
seperti ini yang memisahkan 10% trader terbaik dari 
sisanya yang jarang meraih keuntungan.

2..Selalu mengecek emosi

Apa yang Anda lakukan jika 3 trade yang Anda 
masuki kalah terus menerus?

Apa yang Anda lakukan jika menang di 3 trade 
berturut-turut?

Reaksi sebagian besar trader amatir adalah mereka 
akan langsung masuk ke trade baru dan 
menginvestasikan sejumlah uang yang besar. Hal ini 
membiarkan emosi mereka mengontrol setiap 
keputusan.

Bukan rahasia kalau binary option itu berhubungan 
dengan stres dan emosi. Namun selalu mengecek 
hal itu dan bahkan memanfaatkannya sangatlah 
penting.

Selalu ikuti rencana dan strategi. Apabila Anda 
menemukan bahwa emosi menutupi kemampuan 
membuat keputusan tepat, hindari untuk masuk ke 
trade baru.

BIN A RY O PTIO N S GU ID E

TIP! Trading Binary 
Option seharusnya 
hanya dicoba oleh 
mereka yang 
benar-benar mampu 
menghadapi  kerugian 
kerugian trading 
bukan  mustahil, 
kemungkinan besar 
akan terjadi di satu 
waktu dan oleh 
karena itu penting 
untuk menggunakan 
tabungan, bukan dana 
penting.
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3. Mengatur Akun Trading Anda

Menghasilkan uang dengan binary option 
mengharuskan Anda menginvestasikan sejumlah 
uang di setiap trade. Untuk mengembangkan akun 
mengharuskan Anda untuk meraih lebih banyak 
keuntungan daripada kerugian.

Menginvestasikan jumlah yang tepat dalam setiap 
trade membantu Anda menghindari kehilangan 
seluruh investasi Anda dalam sekali trade. Anda 
harus familiar terhadap semua strategi manajemen 
uang ini.

Terlepas dari berapa banyak uang di akun Anda, 
Anda tidak dapat menghindari kekalahan. 
Bagaimana cara Anda mengatur akan menentukan 
apakah akun Anda akan berkembang atau tidak.

Jangan pernah menginvestasikan jumlah yang besar 
dalam sekali trade. Anda tidak akan pernah yakin 
100% bahwa prediksi Anda benar. Dan lagi, jangan 
pernah masuk sebuah trade hanya karena ingin 
membalas kerugian Anda.

Lebih baik jika masuk ke sebuah trade setelah 
merencanakannya dengan hati-hati dan dengan 
pemahaman penuh tentang berapa keuntungan 
yang dapat diraih dan seberapa banyak kerugian 
yang dapat ditolerir jika trade tidak sukses.

BIN A RY O PTIO N S GU ID E

TIP! LBelajar 
menerima kegagalan 
dan cepat untuk 
move on. Manusia 
ditakdirkan selalu 
berbuat kesalahan 
dan memperbaikinya. 
Dalam trading binary 
option, jangan 
memperbaiki 
kerugian  masa lalu 
dengan melakukan 
cara trading yang 
sama
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4. MEMINIMALISIR RISIKO

Meminimalisir risiko adalah bagian penting dalam 
memastikan kesusksesan Anda sebagai trader 
binary option. Banyak trader yang 
mengklasifikasikan manajemen risiko sebagai 
bentuk dari strategi manajemen uang pasif. Ada 
beberapa teknik yang dapat Anda gunakan untuk 
meminimalisir risiko.

Teknik pertama adalah menggunakan fitur yang 
disediakan broker seperti stop losses dan hints. Ini 
akan mempermudah Anda keluar dari rade rugi 
untuk meminimalisir kerugian sejumlah uang yang 
lebih banyak. Fitur ini juga mempermudah dalam 
mengidentifikasi trade berisiko tinggi yang 
sepertinya akan membuat Anda rugi.

Teknik lainnya adalah aturan 5/15. Aturan ini 
menyatakan bahwa Anda tidak boleh bertrading 
lebih dari 5% saldo akun Anda dalam sekali trade. 
Lalu, Anda tidak boleh menginvestasikan lebih dari 
15% saldo akun Anda dalam satu sesi trading.
CONTOH YANG MENJELASKAN TENTANG ATURAN 5/15

Bayangkan apabila Anda memiliki $5000 dalam akun 
trading Anda. Dengan aturan 5/15, Anda dapat 
masuk ke dalam sebuah trade dengan 
menginvestasikan $750 atau kurang. Atau Anda 
dapat memasuki 2 atau lebih trade dengan jumlah 
yang tidak boleh melebihi $750. Dengan cara ini, 
Anda selalu yakin bahwa Anda masih akan memiliki 
saldo untuk digunakan di trade selanjutnya 
walaupun Anda kalah hari ini.

B IN A RY O PTIO N S GU ID E

TIP! Sebelum 
memulai trading 
binary, Anda perlu 
mengetahui toleransi 
risiko Anda sendiri. 
Pastikan Anda 
bersedia memiliki 
cukup modal untuk 
melakukan trading 
dan melihat tingkat 
return  investasi . 
sehingga keamanan 
finansial terjaga jika 
investasi Anda tidak 
berjalan dengan baik.
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5. BERTRADING AGRESIF DEMI KEUNTUNGAN YANG LEBIH BESAR

Manajemen uang pasif selalu menghasilkan untung 
yang sedikit. Namun, hal ini berisiko rendah dan 
direkomendasikan bagi trader pemula dengan saldo 
akun kecil.

Di sisi lain, trading secara agresif memiliki risiko 
besar dan menawarkan potensi return yang juga 
besar. Ini adalah strategi manajemen uang yang 
disukai oleh trader profesional dengan jumlah 
modal substansial.

Trading secara agresif menggunakan aturan 10/30. 
Dimana Anda dapat bertrading hingga 10% modal 
dalam sekali trade dan paling banyak 30% modal 
daLam satu sesi trading.

Dengan menggunakan contoh sebelumnya, Anda 
dapat bertrading hingga $500 dalam sekali trade 
dan $1500 dalam satu sesinya.

BIN A RY O PTIO N S GU ID E

TIP! Jika Anda baru 
mengenal dunia 
trading, jalan yang 
terbaik adalah 
memulai dengan 
jumlah kecil. 
Melakukan hal ini 
akan mengurangi 
risiko kehilangan 
banyak uang, 
memungkinkan Anda 
bertindak tenang 
dalam mencapai 
beberapa tujuan 
jangka panjang.
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KESIMPULAN

Untuk memulai sebagai trader binary option itu 
sangat mudah berkat bantuan internet dan 
banyaknya broker online.

Dengan informasi yang baru saja Anda baca, Anda 
kini memiliki pengetahuan untuk memulai dan 
meraih untung dari pasar triliunan dolar ini. 
Mudah-mudahan, Anda dapat menggunakan ilmu 
ini.

Kami ingin mendengar tentang perjalanan binary 
option Anda dan mengucapkan semoga beruntung. 
Untuk informasi lebih banyak dalam bagaimana 
menjadi trader binary option yang sukses, 
kunjungihttps:// investingstockonline.com

BIN A RY O PTIO N S GU ID E

TIP! Saran terbaik 
kami dalam trading 
binary adalah 
mempelajari 
pasangan mata uang 
dan terus melakukan 
itu sampai Anda 
mengetahui 
sistemnya. Anda 
dapat menjalankan 
diri Anda akan cepat 
miskin apabila  Anda 
tidak mengerti atau 
memfokuskan diri 
sebentar pada hal itu.

https://investingstockonline.com/id/
https://investingstockonline.com
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BONUS Spesial
St rategi yang SANGAT Simpel 

untuk mulai meraih keuntungan 
dengan MUDAH dalam waktu 

hanya SEJAM

OPEN FREE OLYMP TRADE ACCOUNT

https://investingstockonline.com/id/
http://www.youtube.com/watch?v=OiMI3B0FP8Y
https://investingstockonline.com/visit-olymp-trade


Tentang Kami

Tujuan kami adalah untuk menemukan seluruh broker legit dan menghadirkannya 
kepada Anda secara gamblang. Perlu dicatat bahwa sementara Anda 
menginvestasikan uang Anda di broker legit dengan aman, itu tidak menjamin 
bahwa Anda akan menghasilkan uang dari binary option. Trading option berisiko, 
bahkan trader tersukses juga kehilangan uangnya dalam trade.

Tim Ahli Kami

Tim Ahli kami memiliki pengalaman bertahun-tahun di bidang binary option ini. 
Sebagai trader sukses dan berpengalaman, kami tahu bagaimana cara menemukan 
broker-broker legit dan membongkar yang palsu. Anda dapat mempercayai tim ahli 
kami untuk menemukan broker binary option terbaik bagi Anda.

3 BROKER BINARY OPTION TERATAS
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https://investingstockonline.com/id/
https://investingstockonline.com/visit-iqoption
https://investingstockonline.com/visit-24option
https://investingstockonline.com/visit-olymp-trade

