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Pasar selalu berada di sisi
keserakahan (greed) atau
ketakutan (fear)
Dari dua hal itu
keserakahan masih lebih
baik daripada ketakutan,
selama keserakahan itu
tidak di luar kendali

Geroge Soros
Salah Satu orang terkaya
di dunia & Pakar
Keuangan

Mengenai LBP enterprises
Setelah berdiri pada tahun 2002, hingga saat ini LBP enterprises telah berdiri dengan penuh
dedikasi di industri keuangan sebagai pusat kajian, penelitian dan strategi pengembangan
•
•
•
•
•

Ekonomi
Investasi Pasar komoditi
Pasar modal
Pasar uang
Pasar derivatif

Management
Dalam meningkatkan mutu dan kualitas dari pada produk yang diberikan bagi para
pemangku kepentingan baik berskala nasional maupun internasional, LBP enterprises telah
memiliki sertifikasi dan menempuh serangkaian program pembelajaran, antara lain
•
•
•
•
•
•
•

Certified Securities Analyst, Indonesia
Singapore Stock Exchange Trading, Singapore
Intermarket Analysis Workshop, Paris - Europe
Japanise Candlestick Strategy, Tokyo - Japan
Asian trade Open Market Trading, Shanghai - China
Intermarket Analysis Workshop, Paris
Japanise Candlestick Strategy, Japan, Dll

Product
Dengan memperhatikan kebutuhan para pemangku kepentingan, LBP enterprises telah
memberikan layanan terbaik melalui beberapa produk unggulan, antara lain

www.luckybp.com

•

Research ( Penelitian dan kajian )
Suatu metode pendekatan pasar internasional dan nasional yang memiliki tujuan
untuk menilai potensi Ekonomi, Investasi baik jangka panjang, menengah hingga
pendek melalui strategi price action dan intermarket analysis secara actual yang
di kemas melalui hasil penelitian dan kajian

•

Workshop ( Praktek dan Aplikasi )
Suatu kegiatan praktek dari pada pendekatan pasar berdasarkan teori yang di
adakan untuk menjawab kebutuhan para pemangku kepentingan dan para pihak
yang ingin mendapatkan potensi dari kondisi ekonomi, pasar modal, pasar uang,
pasar komoditi dan pasar derivatif mendatang secara aktual

•

Seminar ( Paparan dan presentasi )
Suatu kegiatan seminar berdasarkan hasil analisa, dan pengembangan yang di
adakan bagi para pemangku kepentingan dan para pihak yang memberikan
apresiasi terhadap kondisi ekonomi, pasar modal, pasar uang, pasar komoditi dan
pasar derivative berdasarkan situasi terkini dan actual dalam rangka memperoleh
potensi serta peluang di kemudian hari
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Semakin buruk sebuah
situasi terjadi, semakin
sedikit waktu yang
dibutuhkan untuk
memperbaikinya, dan
semakin besar potensi
untuk membuatnya
menjadi sangat baik
Geroge Soros
Salah Satu orang terkaya
di dunia & Pakar
Keuangan

Client
Atas dedikasi LBP enterprises, hingga saat ini, kami telah memiliki Klien, antara lain
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PT. Danareksa ( Persero )
PT. Bank Mandiri, Tbk
PT. Perusahaan Batu Bara Bukit Asam, Tbk
PT. UOB Bank
PT. Bank Permata,Tbk
PT. Bank ICBC
PT. Mega Capital Indonesia
PT. XL Axiata, Tbk
PT. Semen Indonesia, Tbk
PT. Bank Mandiri, Tbk
PT. Straits Bullion Gold ( Singapore )
PT. Multi Bintang, Tbk, dll

Website
www.luckybp.com

www.luckybp.com
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Anda hanya perlu
mengerjakan beberapa hal
yang tepat dalam hidup
Anda, asalkan Anda tidak
mengerjakan banyak hal
yang salah
warren buffett
Salah Satu orang terkaya
di dunia & Pakar Investasi
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Gedung Graha Utama
Lantai 1, Jl. Raya Ps Minggu Km. 17 No. 21
Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan
Telp
: 021 798 7557
Fax.
: 021 799 5457
Website
Youtube
Twitter
Facebook
Instagram

: www.luckybp.com
: lucky bayu purnomo
: @lucky_bp
: info.luckybp@gmail.com
: luckybayupurnomo

Disclaimer
Paparan dalam publikasi ini adalah pendapat pribadi dari penulis yang belum tentu sesuai dengan management LBP Enterprises. Informasi ini dikumpulkan dari
berbagai sumber yang kami anggap dapat dipercaya. LBP Enterprises dan afiliasinya tidak menanggung kerugian akibat informasi atau pendapat yang dipaparkan
dalam publikasi ini. Pandangan dan pendapat kami dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya dan merupakan pandangan serta pendapat
secara umum dan bukan sebagai tawaran untuk melakukan transaksi jual atau beli surat berharga, forex , instrument investasi lainnya atau saran investasi
pribadi.
The views expressed in this publication are those of the authors and are not necessarily consistent with those of the management of LBP Enterprises. Our
information is based upon diverse sources that we believe to be reliable, though the information is not guaranteed. LBP Enterprises and it affiliates do not assume
any liability for any loss that may result from the reliance by any person upon the information or opinions expressed in this publication. Our views and forecasts
are subject to change without notice, are for general information only and are not intended as an offer or solicitation with respect to the purchase or sale of any
security or any foreign exchange transaction,other investment instrument or as personalized investment advice.
www.luckybp.com
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