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Informasi penting 
mengenai OYS Portfolios

OYS Portfolios adalah layanan yang dikembangkan oleh 
InstaForex. Berbasis mekanisme ForexCopy, layanan ini 
memungkinkan trader untuk menyalin Portofolio. OYS Portfolios 
adalah akun trading yang terdiri dari aset atau kelompok aset 
yang dikelola oleh spesialis Perusahaan.

OYS Portfolios adalah layanan yang dikembangkan oleh InstaForex. 
Berbasis mekanisme ForexCopy, layanan ini memungkinkan trader untuk 
menyalin Portofolio. OYS Portfolios adalah akun trading yang terdiri dari 
aset atau kelompok aset yang dikelola oleh spesialis Perusahaan.



Aset

CFD pada S&P 500 Index (SPX). Portofolio 
OYS S&P500 (100%) mereplikasi indeks target 
dengan menginvestasikan seluruh (100% dari 
modal investasi), atau semua uang tunai 
dalam CFD (contract for difference) pada S&P 
Index (SPX).

Tipe

Portofolio OYS S&P500 
adalah Portofolio 
berleverage untuk 
margin trading dengan 
leverage 1:5.

Portofolio Dasar

Akun Portofolio OYS dasar yang transaksinya disalin oleh Investor terletak 
pada . linkini

Tujuan Investasi

Portofolio OYS S&P500 menggunakan pendekatan investasi indeksasi 
yang dirancang untuk melacak performa Standard & Poor‘s 500 Index, 
acuan performa bursa saham AS yang diakui secara luas dan didominasi 
oleh saham dari perusahaan-perusahaan besar AS.

Portofolio OYS S&P500 bertujuan untuk melacak performa S&P500 Index 
yang mengukur hasil atau return investasi dari saham-saham 
berkapitalisasi besar.

Rangkuman Portofolio 
OYS S&P 500 (100%)
leveraged

https://www.instaforex.com/forex_monitoring/15576690#/advanced/


Total Return Tahunan S&P 500

Grafik dan tabel berikut ditujukan untuk membantu anda memahami risiko 
berinvestasi dalam CFD pada S&P 500 Index. Grafik menunjukkan bagaimana 
performa S&P 500 Index bervariasi dari satu tahun kalender ke tahun berikutnya 
selama periode yang ditunjukkan.

https://www.macrotrends.net/2526/sp-500-historical-annual-returns

https://www.tradingview.com/symbols/AMEX-SPY/

S&P 500 Index - Riwayat Data Tahunan

https://www.macrotrends.net/2526/sp-500-historical-annual-returns
https://www.tradingview.com/symbols/AMEX-SPY/


Pemodelan Total Return untuk Periode

Pertumbuhan investasi sejak Q42017 dari CFD pada S&P500 (SPX500) dan 
Portofolio OYS S&P 500 (100%)

Growth of investments sinse Q42017

Pertumbuhan grafik 10.000 USD mencerminkan investasi secara hipotesis 10.000 USD. Komisi dan biaya profit, 
termasuk komisi trading, dikurangi.
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Performa tahunan hipotesis OYS S&P 500  (100%) sejak 4Q2017

Performa secara hipotesis ini menunjukkan performa lalu S&P 500 CFD yang membentuk Portofolio OYS S&P 500 
(100%) dengan komisi biaya yang telah dikurangi dan tidak menjamin hasil di masa depan.

Total pertumbuhan secara hipotesis (setelah dikurangi komisi) dari investasi sejumlah 10.000 USD dalam 
Portofolio OYS S&P 500 (100%) adalah 176,48% atau $27.648,44.



Komisi dan Biaya

Komisi profit (dikenakan kuartalan atau/posisi ditutup)


25%

Biaya Trading

spread dan swap mentah 

Komisi profit

Komisi yang dibayarkan ke Perusahaan untuk 
pembukaan posisi yang menguntungkan 
dan/atau penutupan posisi yang 
menguntungkan dari investasi anda. Komisi 
profit dikenakan pada skala kuartalan HANYA 
pada profit yang diperoleh dan ketika posisi 
dilikuidasi (ditutup).


Komisi kuartalan dapat mengurangi profit atau 
bahkan menyebabkan kerugian, dalam kasus 
ini komisi tidak dikenakan pada profit yang 
didapat (profit ketika semua posisi ditutup). 


Biaya trading

Komisi pasar seperti spread dan swap. Nilai 
spread dan swap aktual ditunjukkan pada laman   
www.instaforex.com/specifications untuk akun 
tipe OYS. Perusahaan tidak mengenakan 
tambahan biaya untuk komisi ini (hanya spread 
dan swap mentah dari provider likuiditas yang 
digunakan).

Tabel berikut menggambarkan komisi dan biaya yang mungkin anda bayarkan jika 
anda menyalin Portofolio OYS S&P500 (100%).

https://www.instaforex.com/specifications


Dampak Biaya pada Return (dalam USD)

Dampak Biaya pada Return (dalam %)



Risiko Utama

Investasi dalam S&P 500 CFD berleverage melalui Portofolio OYS S&P 500 (100%) dapat 
menyebabkan kerugian dalam jangka waktu pendek atau panjang. Anda perlu mengetahui 
bahwa aset S&P 500 CFD yang terdiri dari 100% Portofolio OYS S&P 500 (100%) rentan terhadap 
fluktuasi dalam rentang yang lebar. Portofolio OYS S&P 500 (100%) rentan terhadap beberapa 
risiko berikut yang dapat mempengaruhi performa Portofolio:

Risiko pasar saham
Risiko penundaan 
penyalinan Portofolio 

Risiko Menggunakan Leverage 

Risiko gaya investasi  



Peringatan Risiko: 

Inverstasi dalam Portfolio OYS S&P 500(100%) berleverage bukanlah 
deposit bank dan tidak menjamin uang yang hilang. 

Syarat dan Ketentuan

Syarat dan ketentuan ForexCopy

https://secure.instaforex.com/agreements/client.html?lang=id
https://secure.instaforex.com/agreements/OYSPortfolioServices.html?lang=id

