
10 Broker Forex Terbaik 

Meningkatnya volume perdagangan pasar forex tidak bisa dilepaskan dari sederet 

broker forex terbaik. Keuntungan dari peningkatan pasar ini pun menjadi daya 

tarik yang menjanjikan bagi para trader individu untuk melibatkan diri ke dalam 

pasar forex. Bukan hal aneh kalau jumlah broker jadi semakin banyak tiap tahun. 

Gambaran tersebut sejalan dengan masifnya perekenomian antarnegara dan 

perkembangan teknologi internet. Selain mampu melakukan trading real time, 

trader individu juga dapat memonitor harga dan mendapatkan akses analisis dari 

broker yang dipilih. 

Sudah seharusnya Anda memilih broker yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya 

trading Anda. Untuk lebih jelasnya, berikut ini uraian 10 broker forex terbaik. 

1. Markets.com 

Markets.com dioperasikan oleh Safecap, anak perusahaan dari Playtech PLC, 

yang  melakukan perdagangan di London Stock Exchange. Broker ini salah satu 

broker yang tumbuh sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka telah 

melakukan investasi yang signifikan dan memperkuat kualitas layanan dengan 

dukungan multibahasa dan ketersediaan 24/5. 

Sesuai nama domainnya, broker ini menyediakan cakupan pasar sebanyak 

mungkin, sehingga tidak hanya menjadi referensi bagi broker forex, tapi juga 

untuk keseluruhan dunia perdagangan online. 

• Regulasi: CySEC, FSB (tidak tersedia bagi nasabah Amerika Serikat) 

• Tipe: Market Maker 

• Leverage hingga 1:300 

• Deposit Minimum: $100 

• Negara: Siprus 

• Instrumen Pendukung: Stocks, Indices, ETFs, CFDs, Commodities, 

Bitcoin 

https://investingoal.com/go/markets.com


2. Pepperstone 

Didirikan pada tahun 2010, Pepperstone telah menjadi broker Australia 

terbesar. Laporannya pada tahun 2016 mencatatkan pertumbuhan 20% setiap 

tahunnya. Memiliki kantor pusat di Melbourne serta kantor cabang di Dallas 

dan Shanghai, Pepperstone menawarkan fitur sistem perdagangan ECN. 

Pepperstone juga menawarkan berbagai jenis akun untuk memenuhi 

kebutuhan setiap klien, mulai dari trader “normal” hingga “high volume”, 

pengguna EA, dan sebagainya. 

Akun yang Anda dapatkan di Pepperstone yakni akun Standar, Razor, Swap 

Free, dan Active Traders. Pepperstone juga menjalin kemitraan dengan 

Equinix, perusahaan Nasdaq, jaringan finansial yang ditempatkan di dekat Wall 

Street, tempat yang strategis untuk mendapatkan harga terbaik. 

• Regulasi: ASIC (tidak tersedia bagi nasabah Amerika Serikat) 

• Tipe: ECN-DMA 

• Leverage hingga 1:500 

• Deposit Minimum: $200 

• Negara: Australia 

• Instrumen Pendukung: Stocks, Indices, CFDs, Commodities 

3. FxPro 

Didirikan tahun 2006, broker asal Inggris FxPro menjadi salah satu broker 

utama untuk kategori, yang sangat memikat banyak trader, yakni ECN/STP. 

Mereka telah memenangkan beberapa penghargaan selama bertahun-tahun 

untuk platform perdagangan MetaTrader sampai cTrader. 

FxPro juga berinovasi dengan beberapa teknologi yang menjadikannya broker 

paling canggih dan berkualitas, terutama bagi pengguna yang menyukai 

perdagangan otomatis. Layanan seperti cAlgo Algorithmic Trading, FxPro 

Library, FxPro Quant Strategy Builder, dan FxPro VPS tentu layak dicoba untuk 

mengotomatisasi strategi Anda. 

• Regulasi: CySEC, FCA (tidak tersedia bagi nasabah Amerika Serikat) 

http://trk.pepperstonepartners.com/aff_c?offer_id=141&aff_id=1757&aff_sub=best%20forex%20brokers
https://investingoal.com/go/fxpro


• Tipe: STP (Straight Through Processing) 

• Leverage hingga 500:1 

• Deposit Minimum: $100 

• Negara: Inggris 

• Instrumen Pendukung: Stocks, Indices, Futures CFDs, Commodities 

4. IG Markets 

Di antara “broker Inggris lawas”, broker yang berdiri tahun 1974 ini terkenal 

akan keandalan dan kualitas layanannya. IG Markets menjadi salah satu broker 

dengan jumlah CFD tertinggi yang dapat diakses oleh investor, tepatnya lebih 

dari 10.000. 

Meskipun beberapa tahun yang lalu IG Markets belum mendukung platform 

MetaTrader, dan hanya menggunakan ProRealTime, namun sekarang mereka 

telah mengintegrasikan MT4 dan L2 Dealer untuk memenuhi kebutuhan 

banyak pelanggan. 

• Regulasi: FCA UK, ASIC, FINMA (tidak tersedia bagi nasabah Amerika 

Serikat) 

• Tipe: ECN/STP dan Market Maker 

• Leverage hingga 200:1 

• Deposit Minimum: $200 

• Negara: Inggris 

• Instrumen Pendukung: CFDs, Stocks, Commodities, Indices, ETP, 

Options, Interest Rates, VIX, Bonds, Bitcoin, IPO 

5. Oanda 

Broker asal Kanada yang berdiri tahun 1995 ini merupakan salah satu pemain 

terbesar Pasar Forex secara khusus. Diperkirakan sekitar 20% operasi harian 

forex spot melewati server Oanda. 

Selain MT4 klasik, Oanda menyediakan WebTrader sendiri yang 

memungkinkan Anda beroperasi dengan Cent Account, yakni trading dengan 

https://www.ig.com/en
https://www.oanda.com/


jumlah yang sangat kecil (fraksi microlots). Anda dapat bekerja dengan 

manajemen uang yang baik bahkan dengan akun beberapa puluh dolar. 

• Regulasi: NFA, CFTC, FCA UK, IIROC, MAS Singapore (tersedia bagi 

nasabah Amerika Serikat) 

• Tipe: Market Maker 

• Leverage hingga 50:1 

• Tidak ada deposit minimum 

• Negara: Kanada dan Amerika Serikat 

• Instrumen Pendukung: Indices, Commodities, Bonds, CFDs 

6. Saxo Bank 

Saxo Bank merupakan perusahaan asal Denmark yang didirikan tahun 1992. 

Deposit minimumnya yang mencapai $10.000 jelas bukan tanpa jaminan. 

Begitu masuk, Anda bisa memiliki akses ke broker dengan profesionalisme 

yang sangat tinggi dan kemampuan untuk berdagang pada instrumen nyata 

seperti futures, options, dan bonds. 

• Regulasi: FINMA (tidak tersedia bagi nasabah Amerika Serikat) 

• Tipe: Market Maker 

• Leverage hingga 100:1 

• Deposit Minimum: $10.000 

• Negara: Denmark 

• Instrumen Pendukung: Stocks, Options, ETFs, ETCs, Futures, CFD, Bonds 

7. Forex.com 

Bersama dengan Oanda, Forex.com, yang didirikan tahun 1999 di New Jersey, 

merupakan alternatif menarik bagi pelanggan Amerika Serikat. Berkat 

penutupan pasar Amerika Serikat terhadap persaingan asing, kini Forex.com 

menjadi broker terbesar dalam hal volume perdagangan harian. 

Selain ukuran, Forex.com juga tampil beda dengan banyaknya peraturan di 

seluruh dunia yang sesuai dengan tingkat keselamatan dan profesionalisme 

https://www.home.saxo/
http://www.forex.com/uk/index.html


tinggi. Nasabah Forex.com dapat mengakses platform MT4, FOREXTrader Pro, 

dan GTX-Forex ECN (khusus klien besar atau institusi). 

• Regulasi: CIMA, NFA, CFTC, FCA, IIROC, ASIC, FFA, MAS, SFC (tersedia 

bagi nasabah Amerika Serikat) 

• Tipe: ECN/STP-Market Maker 

• Leverage hingga 200:1 

• Deposit Minimum: $250 

• Negara: Amerika Serikat 

• Instrumen Pendukung: Indices, Commodities 

8. XM.com 

XM, yang didirikan tahun 2009 di Siprus, adalah broker forex terbesar di 

Siprus, dan terbesar ketiga di dunia. Dari sisi platform, broker ini hanya 

menawarkan MT4 dan MT5, tapi keunggulannya berada pada teknologi 

eksekusi pesanan. Ini membuat XM.com sangat populer di kalangan day traders 

yang sangat aktif. 

• Regulasi: CySEC, ASIC (tidak tersedia bagi nasabah Amerika Serikat) 

• Tipe: Market Maker 

• Leverage hingga 888:1 

• Deposit Minimum: $5 

• Negara: Siprus 

• Instrumen Pendukung: Indexes, Commodities, Stocks, CFDs 

9. HotForex 

HotForex adalah broker yang berbasis di Karibia, khususnya Pulau St. Vincent 

& the Grenadines. HotForex belum genap berusia 10 tahun, namun dengan 

cepat menjadi salah satu broker terbesar di dunia dalam hal volume harian. 

Tersedia dalam berbagai platform, seperti desktop, web, dan ponsel, HotForex 

juga memungkinkan Anda untuk menggunakan MT4 dengan Mac. HotForex 

terkenal dengan usaha kerasnya dalam sistem keamanan dana klien, yang 

membawa mereka memenangkan beberapa penghargaan. 

http://www.xm.com/
https://www.hfeu.com/eu/en/index.html


• Regulasi: CySEC, FSC (tidak tersedia bagi nasabah Amerika Serikat) 

• Tipe: STP 

• Leverage hingga 1000:1 

• Deposit Minimum: $5 

• Negara: St. Vincent & the Grenadines 

• Instrumen Pendukung: Indexes, Commodities, Stocks, CFDs 

10.  IC Markets 

Broker yang berdiri tahun 2007 dan berbasis di Sydney ini adalah broker forex 

Australia pertama, dan salah satu yang terbesar di dunia. IC Markets terkenal 

dengan teknologi ECN mutakhirnya, yang menempatkan mereka sebagai salah 

satu broker terbaik dalam hal spread. 

• Regulasi: ASIC (tidak tersedia bagi nasabah Amerika Serikat) 

• Tipe: ECN/STP 

• Leverage hingga 500:1 

• Deposit Minimum: $200 

• Negara: Australia 

• Instrumen Pendukung: Commodities, Indices, Futures, CFD 

Demikianlah uraian singkat 10 broker forex terbaik yang bisa Anda pilih. 

Pemilihan broker yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan, tentu akan 

menentukan kenyamanan Anda menjalankan bisnis forex. Semoga bermanfaat! 

https://www.icmarkets.com/

