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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

TRUY TÌM THỦ LĨNH STOCK123 

  

1. Tên chương trình: TRUY TÌM THỦ LĨNH STOCK123 

2. Đơn vị tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (Pinetree Securities). 

3. Thời gian diễn ra chương trình: Từ 27/7/2020 đến 21/8/2020. 

4. Đối tượng và điều kiện tham gia:  

- Đối tượng: Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên (ngoại trừ nhân viên Pinetree Securities). 

- Điều kiện tham gia chương trình: 

● Đã tải app Stock123 và xác thực email thành công. 

● Ghi danh săn giải thưởng trong app Stock123 bằng cách vào mục "Thi đấu" và nhấn "Tham chiến". 

● Tạo tối thiểu 01 giao dịch mua/ bán mỗi tuần. 

5. Thể lệ 

Quy định chung: 

- Mua bán cổ phiếu niêm yết trên Sàn giao dịch Hồ Chí Minh (HOSE). Chi tiết tại đây. 

- Mỗi người chơi được tạm ứng vốn là 20.000 “thông” để bắt đầu giao dịch. 

Đặc biệt, “Early bird” áp dụng cho người chơi đăng ký tham gia thành công trước khi cuộc thi chính 

thức bắt đầu (từ 13/7/2020 – 26/7/2020). Theo đó, người chơi đăng ký tham gia giai đoạn này sẽ 

được tặng thêm vốn 20.000 thông (tổng cộng 40.000 thông) để giao dịch trong quá trình thi đấu. 

- Để tăng thêm vốn giao dịch, người chơi có thể sử dụng khối lượng “thông” hiện có hoặc kiếm thêm 

bằng việc học, thi đấu hoặc đón chờ những “món quà đặc biệt” đến từ Stock123 (nếu có). 

- Số thông tạm ứng làm vốn ban đầu sẽ được thu hồi sau khi cuộc thi kết thúc, phần lãi sẽ không thu 

hồi. 

- Mỗi người chơi chỉ được tạo 01 tài khoản thi đấu và nhận thưởng. 

 

Vòng 1 

- Hàng tuần, người chơi đăng ký tham gia thi đấu sẽ cùng đua vào top 100 nhà đầu tư xuất sắc nhất 

tuần được tính bằng tỷ suất lợi nhuận đầu tư trong tuần đó và ghi nhận vào 16h chiều thứ 6 mỗi tuần. 

 

Vòng 2 

- Top 3 nhà đầu tư xuất sắc nhất vòng 2 được tính bằng tỷ suất lợi nhuận đầu tư trong vòng 01 tháng 

tính từ khi người dùng tham gia cuộc thi đến khi kết thúc cuộc thi và ghi nhận vào 16h chiều ngày 

21/8/2020. 

 

● Tỷ suất lợi nhuận được xác định bằng tỉ lệ giữa lợi nhuận và tổng số vốn thực (không bao gồm khoản 

tái đầu tư) tương ứng trong thời gian diễn ra cuộc thi. 

● Người dùng đang sở hữu các mã cổ phiếu trong danh mục đầu tư có thể quyết định giữ để tính vào 

hiệu suất thi đấu hoặc bán để tăng vốn thông tham gia cuộc thi từ đầu. Nếu người dùng quyết định giữ 

các mã cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình để tham gia cuộc thi, giá tham chiếu sẽ được sử dụng 

để tính tổng vốn đầu tư tại thời điểm bắt đầu tham gia giải đấu. 

 

6. Giải thưởng  

Vòng 1 (Giải tuần): 

- 100 giải thưởng trị giá 100.000 VNĐ được trao cho 100 nhà đầu tư có tỷ suất sinh lời dương (+) cao 

nhất tuần. 

Nhà đầu tư thắng giải được chọn 01 trong 02 cách nhận thưởng: 

https://pinetree.vn/wp-content/uploads/2020/07/Stock123-leader-Stock-list-hose-1.pdf
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+ Tiền mặt (100.000 VNĐ) trả vào tài khoản chứng khoán mở tại Pinetree Securities hoặc: 

+ Voucher mua sắm trị giá 100.000 VNĐ gửi về địa chỉ email đăng ký nhận giải. 

 

Vòng 2 (Chung kết): 

- Top 3 nhà đầu tư xuất sắc nhất (có tỷ suất sinh lời dương cao nhất) sẽ nhận được:  

+ 01 Giải Ba là 01 tài khoản chứng khoán số đẹp trong kho số đẹp của Pinetree Securities được cấp 

sẵn 2.000.000 VNĐ. 

+ 01 Giải Nhì là 01 tài khoản chứng khoán số đẹp trong kho số đẹp tại Pinetree Securities được cấp 

sẵn 5.000.000 VNĐ. 

+ 01 Giải Nhất là 01 tài khoản chứng khoán số đẹp trong kho số đẹp tại Pinetree Securities được cấp 

sẵn 10.000.000 VNĐ. 

 

7. Thời gian công bố kết quả 

Vòng 1: 

- Danh sách nhà đầu tư nhận giải được công bố vào ngày thứ 2 tuần liền kề, cụ thể Kết quả tuần 1-2- 

3-4 lần lượt công bố vào 3/8, 10/8, 17/8 và 24/8/2020 trên website www.pinetree.vn và Facebook: 

Chứng khoán Pinetree. 

 

Vòng 2: 

- Công bố danh sách nhà đầu tư nhận giải vào ngày 24/8/2020 trên website www.pinetree.vn và 

Facebook: Chứng khoán Pinetree. 

 

8. Cách thức nhận quà 

Việc trao giải thưởng được Pinetree tiến hành như sau: 

8.1. Vòng 1: 

- Sau khi danh sách nhận giải được công bố:  

Với nhà đầu tư muốn nhận tiền mặt: 

- Pinetree sẽ gửi email thông báo đến nhà đầu tư từ địa chỉ: trading@pinetree.vn (Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Pinetree) 

+ Đã có tài khoản tại Pinetree: gửi email xác nhận muốn nhận thưởng bằng tiền mặt và thông báo số 

tài khoản để nhận thưởng đến: trading@pinetree.vn hoặc gọi đến số 024.6282.3535. 

+ Chưa có tài khoản tại Pinetree: đăng ký mở tài khoản online theo hướng dẫn tại email thông báo 

của Pinetree. 

- Trong vòng 3 ngày kể từ ngày hoàn thành mở tài khoản, Pinetree sẽ chuyển tiền tới nhà đầu tư nhận 

giải theo quy định. 

 

 

Với nhà đầu tư muốn nhận voucher mua sắm: 

- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố danh sách trúng giải, Pinetree sẽ gửi e-voucher tới số điện 

thoại và/hoặc email mà bạn đã đăng kí khi ghi danh “săn thưởng”. 

- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc thi, nếu bạn không mở e-voucher, BTC có quyền thu 

hồi e-voucher đã gửi. 

- Việc mở e-voucher (click vào đường link do đại diện đơn vị quà tặng của chương trình gửi tới email/ 

SMS) chỉ có thể thực hiện được trong điều kiện thiết bị sử dụng đã kết nối Internet. 

- Thông tin về E-voucher tham khảo tại đây. 

Nếu có thắc mắc về quà tặng, vui lòng liên hệ: 024.6282.3535. 

http://www.pinetree.vn/
http://www.pinetree.vn/
mailto:trading@pinetree.vn
mailto:trading@pinetree.vn
https://www.gotit.vn/about-egift
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8.2. Vòng 2:  

- Ngày kết thúc thi đấu, Pinetree sẽ trực tiếp liên hệ tới những nhà đầu tư nhận giải để thu thập thông 

tin cần thiết mở tài khoản số đẹp (Trong trường hợp nhà đầu tư chưa có tài khoản chứng khoán tại 

Pinetree). 

- Nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản trực tuyến và gửi đầy đủ thông tin cần thiết theo hướng dẫn từ 

Pinetree để mở tài khoản, sau đó kích hoạt tài khoản để sử dụng tiền thưởng. 

- Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được hướng dẫn từ Pinetree, nếu bạn không hoàn tất cung cấp 

thông tin, BTC có quyền thu hồi giải thưởng. 

Lưu ý:  

- Không thay đổi số điện thoại và email nhận thưởng trong suốt cuộc thi. 

- Pinetree sẽ liên hệ người chơi qua hotline duy nhất: 024.6282.3535.  

- Vui lòng lưu ý không cung cấp thông tin qua bên thứ 3 để tránh những sự việc ngoài ý muốn. Pinetree 

không chịu trách nhiệm trong trường hợp người chơi cung cấp thông tin cá nhân cho bên khác. 

 

9. Quy định chung:  

- Giải thưởng chỉ được trao cho người chơi thuộc đối tượng đủ điều kiện tham gia Săn giải và thực 

hiện đúng Thể lệ thử thách. 

- Trong mọi trường hợp (bao gồm nhưng không phải tất cả như: khiếu nại, dừng thi…), quyết định cuối 

cùng thuộc về BTC. 

- Trong trường hợp cần thiết, nội dung thể lệ có thể được sửa đổi, bổ sung bởi BTC và thông tin chính 

thức tại địa chỉ: www.pinetree.vn.  

 

10. Thông tin liên hệ khi cần hỗ trợ:  

- Hotline: 024.6282.3535 

http://www.pinetree.vn/

