
Mô tả danh mục đầu tư

OYS S&P 500
có đòn bẩy



Thông tin quan trọng về 
Danh mục đầu tư OYS

Danh mục đầu tư OYS là một dịch vụ được phát triển bởi 
InstaForex. Dựa trên cơ chế của ForexCopy, cho phép các nhà 
giao dịch sao chép Danh mục đầu tư. Danh mục đầu tư OYS là 
các tài khoản giao dịch bao gồm tài sản hoặc nhóm tài sản 
được quản lý bởi các chuyên gia của Công ty.

Danh mục đầu tư OYS là một dịch vụ được phát triển bởi InstaForex. Dựa 
trên cơ chế của ForexCopy, cho phép các nhà giao dịch sao chép Danh 
mục đầu tư. Danh mục đầu tư OYS là các tài khoản giao dịch bao gồm tài 
sản hoặc nhóm tài sản được quản lý bởi các chuyên gia của Công ty.



Tài sản

CFD trên Chỉ số S&P 500 (SPX). Danh mục 
đầu tư OYS S&P 500 (100%) tái tạo chỉ số mục 
tiêu bằng cách đầu tư tất cả (100% vốn đầu 
tư) hoặc về cơ bản là tất cả tiền mặt của mình 
vào CFD (hợp đồng chênh lệch) trên Chỉ số 
S&P 500 (SPX).

Loại

Danh mục đầu tư OYS 
S&P 500 (100%) là Danh 
mục đầu tư có đòn bẩy 
để giao dịch ký quỹ với 
đòn bẩy là 1:5.

Danh mục đầu tư cơ bản 

Tài khoản Danh mục đầu tư OYS cơ bản mà từ đó các giao dịch của Nhà 
đầu tư được sao chép được đặt tại liên kết . này

Mục tiêu đầu tư

Danh mục đầu tư OYS S&P 500 (100%) sử dụng phương pháp đầu tư lập 
chỉ mục được thiết kế để theo dõi hiệu suất của Chỉ số Standard & Poor‘s 
500, một chuẩn mực được công nhận rộng rãi về hiệu suất thị trường 
chứng khoán Hoa Kỳ vốn bị chi phối bởi cổ phiếu của các công ty lớn của 
Hoa Kỳ. 

Danh mục đầu tư OYS S&P 500 (100%) tìm cách theo dõi hiệu suất của 
Chỉ số S&P 500 nhằm đo lường lợi tức đầu tư của các cổ phiếu vốn hóa 
lớn.

Tóm tắt danh mục đầu tư 
OYS S&P 500 (100%)
có đòn bẩy 

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


Tổng lợi nhuận hàng năm của S&P 500

Biểu đồ và bảng sau nhằm giúp bạn hiểu những rủi ro khi đầu tư vào CFD trên Chỉ số 
S&P 500. Biểu đồ cho thấy hiệu suất của Chỉ số S&P 500 đã thay đổi như thế nào từ 
năm dương lịch này sang năm dương lịch khác trong các khoảng thời gian được hiển 
thị.  

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

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

Chỉ số S&P 500 - Dữ liệu lịch sử hàng năm

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


Lập mô hình tổng lợi nhuận cho các giai đoạn

Tăng trưởng đầu tư kể từ Q42017 của CFD trên S&P 500 (SPX500) và Danh mục đầu 
tư OYS S&P 500 (100%)

Growth of investments sinse Q42017

Sự tăng trưởng của biểu đồ 10,000 USD phản ánh khoản đầu tư giả định 10,000 USD. Phí và chi phí lợi nhuận, bao 
gồm cả phí giao dịch, đã được khấu trừ.
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Hiệu suất hàng năm giả định của OYS S&P 500 (100%) kể từ 4Q2017

Hiệu suất giả định thể hiện hiệu suất trong quá khứ của CFD S&P 500 tạo thành Danh mục đầu tư OYS S&P 500 
(100%) với chi phí lợi nhuận được khấu trừ và không đảm bảo kết quả trong tương lai.

Tổng mức tăng trưởng giả định của khoản đầu tư 10,000 USD (sau khi trừ phí) trong Danh mục đầu tư OYS S&P 500 
(100%) là 176.48% hay 27,648.44 đô la.



Phí và Chi phí

Chi phí lợi nhuận  
(tính phí hàng quý hoặc / các vị thế đã đóng)


25%

Chi phí giao dịch

spread và swap thô

Chi phí lợi nhuận

Các khoản phí được trả cho Công ty đối với các 
vị thế mở có lãi hoặc / và các vị thế đóng có lãi 
từ các khoản đầu tư của bạn. Phí lợi nhuận 
được tính trên cơ sở hàng quý CHỈ trên lợi 
nhuận thu được và tại thời điểm các vị thế 
được thanh lý (đóng).


Các khoản phí hàng quý có thể làm giảm lợi 
nhuận hoặc thậm chí gây ra lỗ, trong trường 
hợp đó, không có phí nào được tính trên lợi 
nhuận đã thực hiện (lợi nhuận khi tất cả các vị 
thế được đóng). 


Chi phí giao dịch

Phí thị trường như chênh lệch tỷ giá (spread) và 
phí qua đêm (swap). Giá trị của chênh lệch giá 
và phí qua đêm thực tế được hiển thị trên trang  
www.instaforex.com/specifications cho loại tài 
khoản OYS. Công ty không tính bất kỳ khoản 
tăng giá (markup) nào đối với các khoản phí này 
(chỉ sử dụng giá trị chênh lệch tỷ giá thô và phí 
qua đêm thô của nhà cung cấp thanh khoản).


Bảng sau đây mô tả các khoản phí và chi phí bạn có thể trả nếu sao chép Danh 
mục đầu tư OYS S&P 500 (100%).

https://www.instaforex.com/specifications


Chi phí Ảnh hưởng đến Lợi tức (tính bằng USD)

Chi phí Ảnh hưởng đến Lợi tức (Tính theo %)



Các Rủi ro chính

Khoản đầu tư vào CFD S&P 500 có đòn bẩy thông qua Danh mục đầu tư OYS S&P 500 (100%) có 
thể gây ra thua lỗ trong thời gian ngắn hoặc dài. Bạn nên biết rằng tài sản CFD S&P 500 bao gồm 
100% của Danh mục đầu tư OYS S&P 500 (100%) có thể biến động trong một phạm vi rộng. Danh 
mục đầu tư OYS S&P 500 (100%) phải chịu những rủi ro sau đây có thể ảnh hưởng đến hoạt động 
của Danh mục đầu tư: 

Rủi ro thị trường 
chứng khoán 

Rủi ro từ chậm trễ sao 
chép Danh mục đầu tư 

Rủi ro khi sử dụng đòn bẩy 

Rủi ro của loại đầu tư 



Cảnh báo Rủi ro: 

Khoản đầu tư vào Danh mục đầu tư OYS S&P 500 (100%) được sử 
dụng đòn bẩy không phải là một khoản tiền gửi ngân hàng và không 
được bảo hiểm để chống lại việc mất tiền. 

Các điều khoản và điều kiện

Các điều khoản và điều kiện của ForexCopy

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

