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MỤC LỤC



Pinetree là công ty thành viên 
của Hanwha Investment and 
Securities Co. Ltd., thuộc Tập 
đoàn Hanwha, một trong mười 
tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.

Đồng hành cùng với chiến lược phát triển của 
Hanwha Investment & Securities, Pinetree đang 
từng bước kiến tạo và xây dựng hệ thống nền tảng 
tài chính số nâng cao trải nghiệm, dễ dàng đầu tư, 
gia tăng giá trị và lợi ích cho khách hàng. Với nền 
tảng online hiện đại, trải nghiệm ưu việt, Pinetree sẽ 
tiếp tục hỗ trợ quá trình đầu tư của khách hàng 
thông qua việc tìm kiếm và chia sẻ những cơ hội 
đầu tư giá trị.

Cuối năm 2019, Pinetree đã ra mắt  ứng dụng 
Stock123 trên điện thoại - ứng dụng học và thực 
hành chứng khoán đầu tiên của hệ thống nền tảng 
tài chính số tại Việt Nam, giúp người dùng học kiến 
thức và thực hành đầu tư ảo ngay trên cùng một 
app. Tính năng đặc biệt của ứng dụng đã giúp việc 
học đầu tư chứng khoán thêm hiệu quả, qua đó 
góp phần thu hút hàng trăm nghìn lượt tải và sử 
dụng thường xuyên chỉ sau 8 tháng ra mắt.

TỔNG QUAN VỀ 
PINETREE
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CHIẾN LƯỢC
Hoàn thiện vòng tròn trải nghiệm đầu tư nhằm gia 
tăng giá trị cho Khách hàng dựa trên các yếu tố 
Convenience – Thuận tiện; Transparency – Minh bạch; 
Reasonable Price – Giá hợp lý.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI (4C)
Customer-oriented: Mục tiêu của khách hàng là 
mục tiêu của Công ty

Challenging: Nỗ lực tối đa để đưa đến kết quả 
tốt nhất cho Khách hàng

Creative: Sáng tạo trong xây dựng nền tảng tài 
chính số cung cấp dịch vụ cho Khách hàng

Collaborative: Hợp tác để tạo ra sản phẩm phù 
hợp với Khách hàng

SỨ MỆNH
Chia sẻ các cơ hội đầu tư có giá trị đến khách 
hàng thông qua các sản phẩm, dịch vụ của 
nền tảng tài chính số.

TRỞ THÀNH 
NỀN TẢNG 
ĐẦU TƯ SỐ 
HÀNG ĐẦU 
VIỆT NAM

MỤC TIÊU 
TỚI  2023
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1. DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Mở tài khoản trực tuyến eKYC

Nhà đầu tư có thể dễ dàng mở tài khoản giao 
dịch chứng khoán thông qua nền tảng giao dịch 
trực tuyến trên ứng dụng di động hoặc website 
của công ty.

Pinetree cũng đã phát triển một hệ thống mở tài 
khoản trực tuyến để xác thực khách hàng bằng 
công nghệ định danh eKYC như công nghệ sinh 
trắc học nhận diện và so khớp khuôn mặt 
(face-matching), xác minh người thật (liveness 
detection) và bóc tách thông tin (OCR).

Giao dịch trực tuyến miễn phí

Với ứng dụng Alphatrading, WTS (hệ thống giao 
dịch trên web), Bloomberg Terminal EMSX & FIX, 
Công ty cung cấp cho khách hàng trong và 
ngoài nước các ứng dụng hiện đại, dễ sử dụng 
để khách hàng giao dịch chứng khoán, tìm kiếm 
thông tin và quản lý tài sản.

Pinetree là đơn vị đi đầu thị trường trong việc 
cung cấp chính sách MIỄN PHÍ giao dịch cho các 
nhà đầu tư.

Dịch vụ hỗ trợ

Giao dịch ký quỹ là dịch vụ hỗ trợ vốn cho khách 
hàng dưới hình thức vay vốn để thực hiện giao 
dịch mua chứng khoán nằm trong danh mục 
quy định của Uỷ ban chứng khoán (UBCK). Với 
danh mục chứng khoán cho vay đa dạng, tỷ lệ 
hỗ trợ vốn từ 10% đến 50%, khách hàng có thể 
nhanh chóng vay với mức lãi suất thấp (9%/năm). 

Dịch vụ ký quỹ tại Pinetree sẽ giúp khách hàng  
gia tăng lợi suất đầu tư với chi phí vốn thấp nhất 
thị trường.

Dịch vụ ứng trước tiền bán được Công ty đưa ra 
nhằm hỗ trợ khách hàng nhận tiền ngay sau khi 
khớp lệnh bán chứng khoán mà không cần chờ 
tiền bán về tài khoản như quy định hiện hành 
(T+2). Mức lãi suất áp dụng chỉ  9%/năm, được 
ghi nhận là mức lãi suất thấp nhất thị trường áp 
dụng cho nhà đầu tư mà không cần điều kiện 
bổ sung.

Trung tâm thông tin 

Với mong muốn tạo ra giá trị thật cho khách 
hàng, nền tảng giao dịch của Pinetree không chỉ 
cung cấp các tiện ích dễ sử dụng liên quan đến 
đầu tư chứng khoán, mà còn cung cấp đầy đủ 
các thông tin kinh tế từ vĩ mô tới vi mô, từ thế 
giới đến trong nước, bao gồm thông tin tất cả 
các lĩnh vực, công ty và tất cả các loại chứng 
khoán.

Tin tức thị trường được cập nhật 2 lần/ ngày 
giúp khách hàng nắm bắt được những thông tin 
quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư đúng 
đắn.

Kênh Youtube với các video được cập nhật hàng 
tuần và hội thảo trực tuyến hàng quý đem đến 
cho khách hàng những phân tích kỹ lưỡng về 
các mã cổ phiếu, ngành nghề và tình hình kinh 
tế vĩ mô.

Danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư là sản phẩm Công ty thiết kế 
cho khách hàng với các tiêu chí cụ thể trong lựa 
chọn chứng khoán đầu tư và chiến lược đầu tư 
dựa trên khẩu vị rủi ro và nhu cầu khách hàng.

LĨNH VỰC 
KINH DOANH

Pinetree cung cấp đa dạng các sản phẩm và dịch 
vụ tài chính cho khách hàng cá nhân và khách 
hàng tổ chức trên nhiều nền tảng tài chính số 
hiện đại và tiên tiến nhất. 
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Không chỉ cung cấp danh mục đầu tư cho khách 
hàng lựa chọn, Công ty còn thực hiện quản lý 
danh mục đầu tư cho khách hàng nhằm đạt 
được lợi nhuận kỳ vọng trong một khoảng thời 
gian xác định.

2.  CÔNG CỤ ĐẦU TƯ CÓ LỢI SUẤT CỐ ĐỊNH

Nhằm đa dạng kênh đầu tư cho khách hàng và 
cung cấp các kênh đầu tư an toàn với lợi nhuận 
hấp dẫn, Pinetree đã và đang xây dựng danh 
mục các sản phẩm đầu tư có lợi suất cố định 
như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi. 

Hệ thống đầu tư được thiết kế đơn giản, thuận 
tiện giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các kênh 
đầu tư để đạt được mục tiêu tài chính thịnh 
vượng và bền vững.

3.  DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

Để hoàn thiện hệ sinh thái kinh doanh, Pinetree 
triển khai cung cấp các dịch vụ thị trường vốn 
(ECM), thị trường nợ (DCM), tư vấn mua bán và 
sáp nhập (M&A) và tư vấn tài chính doanh 
nghiệp như phát hành chứng khoán, dịch vụ thị 
trường vốn.

Với kinh nghiệm và tiềm năng từ thị trường vốn 
phát triển tại Hàn Quốc, Công ty sẽ đưa đến cho 
tổ chức phát hành nhiều sản phẩm, phương 
hướng trong việc huy động vốn trên thị trường. 
Pinetree đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp 
dịch vụ hàng đầu và góp phần thúc đẩy sự phát 
triển và đổi mới của thị trường vốn Việt Nam.



CHIẾN LƯỢC 
KINH DOANH

Pinetree cung cấp đầy đủ các dịch vụ cần thiết và không 
ngừng hoàn thiện chất lượng dịch vụ để hỗ trợ Nhà đầu tư 
giao dịch trên thị trường chứng khoán thông qua các nền tảng 
số hiện đại, thuận tiện, dễ sử dụng.

Pinetree tin rằng việc hỗ trợ và hướng dẫn khách hàng đưa ra 
các quyết định đầu tư tốt hơn luôn luôn cần thiết. Pinetree 
không chỉ cung cấp các sản phẩm tài chính, danh mục đầu tư 
phù hợp với khẩu vị của khách hàng mà  còn mong muốn hỗ 
trợ Khách hàng đạt được mức tăng trưởng ổn định trong 
phạm vi rủi ro mà Khách hàng chấp nhận. 

Trong năm 2022, Pinetree tiếp tục hoàn thiện,mở rộng danh 
mục sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho Khách hàng, từng bước 
trở thành nền tảng đầu tư tài chính tất cả trong một (all – in – one).
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NỀN TẢNG SỐ
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STOCK123

Với ứng dụng  Stock123, nhà đầu tư sẽ được làm quen với thị trường chứng khoán từ những kiến thức 
cơ bản về chứng khoán là gì, các chỉ số chứng khoán hoạt động như thế nào?... đến cách thức mua bán 
cổ phiếu. Các bài học trên ứng dụng Stock123 được chia thành các học phần nhỏ, nhà đầu tư có thể dễ 
dàng học mọi lúc mọi nơi. Sau khi học, nhà đầu tư có thể thực hành đầu tư chứng khoán ảo để kiểm tra 
kiến thức của mình. Tính năng đầu tư ảo dựa trên dữ liệu thực của thị trường chứng khoán giúp người 
học tích luỹ kinh nghiệm giao dịch thực và ít gặp khó khăn hơn khi tham gia thị trường thực. Ngoài việc 
học và thực hành đầu tư trên ứng dụng Stock123, nhà đầu tư còn có thể tạo và tham gia các thử thách 
để tranh tài với những người chơi khác. Nhà đầu tư cũng có thể đặt câu hỏi, trả lời và chia sẻ kinh 
nghiệm đầu tư của mình trên Stock123.

ALPHATRADING
Pinetree đã ra mắt ứng dụng mobile  Alphatrading để phục vụ giao dịch cho nhà đầu tư trên điện thoại 
di động. Ngoài các tính năng cơ bản phục vụ hoạt động đầu tư, Khách hàng có thể sử dụng nhiều tính 
năng hữu ích khác như:

•    Công cụ tạo cảnh báo tự động theo nhu cầu từng cá nhân – cảnh báo mức giá hoặc xu hướng giá 
theo cổ phiếu được chọn.

•    Theo dõi diễn biến cổ phiếu.

•    Cung cấp thông tin thị trường trước giờ giao dịch mỗi ngày với tính năng cá nhân hóa phù hợp với 
từng người dùng.

•    Tích hợp dữ liệu hồ sơ công ty, lịch sử giao dịch, báo cáo tài chính, tin tức, sự kiện của toàn thị trường.

•    Đăng nhập sinh trắc học tiện lợi.

Pinetree đang tiếp tục nâng cấp và mở rộng tiện ích trên ứng dụng Alphatrading để tiện lợi cho Nhà 
đầu tư thực hiện giao dịch như: Bộ lọc cổ phiếu, Danh mục đầu tư, Phái sinh, Giao dịch sản phẩm tài 
chính có lợi suất cố định.

Dowloaded

TRENDING

12/2019  +  210k    +   150k   +   20.000
Launching Monthly

Active User
Users
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CHIẾN LƯỢC 
NỀN TẢNG SỐ

WEBTRADING
Năm 2020, Pinetree Securities đã ra mắt phiên bản mới của Hệ thống Web Trading 
(WTS) với tính năng cải tiến, giải pháp hiệu suất cao và thiết kế thân thiện người 
dùng như:

•     Bảng giá của các sàn giao dịch cập nhật thời gian thực để khách hàng có cái 
nhìn trực quan về giá cả thị trường cùng với tính năng “Watch list” có thể tùy 
chỉnh theo yêu cầu.

•     Quản lý danh mục đầu tư và cơ cấu tài sản nâng cao. 

•     Lệnh điều kiện nâng cao giúp xây dựng danh mục, chốt lời – cắt lỗ.

Sắp tới, WTS sẽ được bổ sung thêm các màn hình cung cấp và tìm kiếm tin tức, 
theo dõi lãi / lỗ nâng cao, hiển thị thêm các chỉ số tại thị trường nước ngoài.

Pinetree hiện không ngừng cải thiện nền tảng về mặt thiết kế, chức năng và công 
nghệ nhằm hướng tới trở thành nền tảng WTS phục vụ khách hàng chuyên nghiệp 
nhất tại Việt Nam.

CORE SYSTEM

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng công 
nghệ hiện đại, khả năng chịu tải cao, mở rộng 
linh hoạt để đáp ứng nhu cầu giao dịch, tích hợp 
với các nền tảng giao dịch theo chuẩn quốc tế 
phục vụ khách hàng cả trong và ngoài nước, đặc 
biệt sẵn sàng cho việc kết nối hệ thống KRX (Hàn 
Quốc) trong tương lai. Hệ thống kết nối trực 
tuyến với các ngân hàng trong nước đảm bảo 
giao dịch thanh toán thời gian thực và hướng tới 
cung cấp dịch vụ 24/7.



Tốc độ tăng trưởng 
khách hàng mới

Tốc độ tăng trưởng 
giá trị giao dịch

Tốc độ tăng trưởng tài sản 
khách hàng

Tốc độ tăng trưởng ký quỹ 
và ứng trước tiền bán

MỘT SỐ 
CHỈ TIÊU NỔI BẬT

Tăng trưởng khách hàng 
bình quân 6 tháng: 

Tăng trưởng tài sản khách hàng 
bình quân 6 tháng: 148% 15%
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2H2019

3%

23%

16%
19%

1H2020 2H2020 1H20211H2019 2H2019 1H2020 2H2020 1H2021

Tốc độ tăng trưởng khách hàng mới Tốc độ tăng trưởng tài sản khách hàng

Ứng trước tiền bán

Tốc độ tăng trưởng giá trị giao dịch

2H2019

56%

6%

105%

158%

1H2020 2H2020 1H2021

76%

136%
148%

142%

67
158

392

948

2H2019

Ký quỹ

1H2020 2H2020 1H2021

Tốc độ tăng trưởng doanh thu

Tốc độ tăng trưởng doanh thu

112%

39%
32%

104%

2H2019 1H2020 2H2020 1H2021

20.000 ++



Với mục tiêu trở thành công ty chứng 
khoán số tiên phong trên thị trường, 
Pinetree nỗ lực phát triển các sản phẩm 
và dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao, 
mang đến những trải nghiệm số tiện lợi 
nhất cho khách hàng trong quá trình tìm 
hiểu và đầu tư chứng khoán.

Với kết quả nổi bật trong quá trình 
chuyển đổi số, tháng 7/2021, Pinetree 
vinh dự nhận giải thưởng “Công ty Chứng 
khoán Ứng dụng Công nghệ Thông tin - 
Chuyển đổi Số tiêu biểu” do Tập đoàn IDG 
và Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt 
Nam (VASB) trao tặng. Đây là động lực 
mạnh mẽ để Pinetree phát triển toàn diện 
cả về quy mô và chất lượng trên thị 
trường chứng khoán trong thời gian tới.

GIẢI THƯỞNG 
& CÔNG NHẬN
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BAN ĐIỀU HÀNH

YOO CHANG MIN, MBA
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Học viện Công nghệ Massachusetts

Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Hàn Quốc

Ông Yoo có hơn 20 năm kinh nghiệm trong hoạt động ngân hàng 

đầu tư, đầu tư, sản phẩm tài chính. Hiện Ông Yoo đồng thời là Giám 

đốc khối sản phẩm kỹ thuật số toàn cầu của Hanwha Investment 

and Securities Co., Ltd. 

LEE JUN HYUCK, MSc
Tổng Giám đốc

Thạc sỹ Thống kê, Đại học Columbia (Mỹ)

Cử nhân kinh tế, Đại học Quốc gia Seoul

Ông Lee có 20 năm kinh nghiệm về sản phẩm tài chính, đầu 
tư. Với thị trường Việt Nam, Ông Lee đã có nhiều năm tìm hiểu 
và tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong bộ 
phận kinh doanh toàn cầu của Hanwha Investment and 
Securities Co., Ltd.

Ông Lee từng đảm nhiệm các chức vụ quản lý, giám đốc các 
bộ phận kinh doanh toàn cầu, sản phẩm phái sinh, chiến lược 
đầu tư tại Hanwha Investment and Securities Co., Ltd
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TỔNG QUAN VỀ 
HANWHA

TỔNG QUAN VỀ 
HANWHA INVESTMENT 
& SECURITIES LTD.

Thành lập năm 1952, đến nay Hanwha 
Group đã phát triển và nằm trong danh 
sách 500 công ty, tập đoàn hàng đầu trên 
toàn thế giới tính theo doanh số theo 
công bố của Tạp chí Fortune. Hoạt động 
kinh doanh chính của Hanwha Group tập 
trung vào sản xuất và xây dựng, tài chính, 
dịch vụ và giải trí, đưa Hanwha Group trở 
thành tập đoàn lớn thứ 7 tại Hàn Quốc. 
Với khả năng dự báo và cách thức ứng phó phù hợp với điều kiện thay đổi của thị trường, giờ đây 
Hanwha Group đã dẫn đầu các ngành công nghiệp với chất lượng đẳng cấp thế giới. Bằng cách thực 
hiện tốt các chiến lược và các khoản đầu tư hợp lý, đã giúp Hanwha thành công và chinh phục những 
ngành công nghiệp khó nhất như hóa học, hàng không, vũ trụ và cơ điện tử, năng lượng mặt trời và tài 
chính. Hanwha hiện đang xây dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững và một tương lai tươi sáng 
hơn cho tất cả mọi người.

•   Tổng doanh số năm 2020: 55.63 tỷ USD.
•   Đứng thứ 7 trong các tập đoàn của Hàn Quốc (xét theo tổng tài sản).
•   Đứng thứ 8 trong số các tập đoàn của Hàn Quốc (xét theo lợi nhuận).
•   Có 469 thành viên trong mạng lưới kinh doanh toàn cầu (2021).
•   69 năm lịch sử (thành lập năm 1952).

Tầm nhìn
Hanwha hiểu rõ cuộc sống của mỗi cá nhân tại mỗi nơi Hanwha xây dựng hoạt động kinh doanh. Hanwha mong 
muốn  nâng cao chất lượng cuộc sống với những giải pháp đổi mới toàn diện của Tập đoàn. Và để đạt được tầm 
nhìn đó, Hanwha đã đặt ra các mục tiêu đưa Tập đoàn dẫn đầu trong tất cả các thị trường có hoạt động. Dự đoán 
sự thay đổi, đổi mới, đầu tư vào công nghệ tương lai và cơ sở hạ tầng là ưu tiên hàng đầu để trở thành người đi đầu 
trong các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, chúng tôi vẫn kiên định cam kết giúp khách hàng 
cùng phát triển với các sản phẩm được xây dựng riêng bởi Tập đoàn. Cuối cùng, với Hanwha, cam kết của Tập đoàn 
chính là cam kết đối với khách hàng, nhân viên và với thế giới nơi chúng ta đang sống.

Giá trị cốt lõi
Tại Hanwha, Chúng tôi hoạt động với tinh thần tín nhiệm và trung thành là trên hết. Điều đó được phản ánh trong 
các giá trị cốt lõi của Hanwha, định hướng cách thức Hanwha kinh doanh và đổi mới.

Chúng tôi tin vào việc “thách thức nguyên trạng” nhằm theo đuổi sự xuất chúngthông qua thay đổi và đổi mới.

Chúng tôi cống hiến cho khách hàng, cho công ty và cho nhân viên để đạt được mục tiêu lớn hơn.

Chúng tôi tin tưởng mọi hành động đều thực hiện bằng sự chính trực, cả với tư cách cá nhân và nhân viên.

 •  Hóa chất và Nguyên vật liệu – Đứng thứ 5 trên toàn thế giới.

               •  Hàng không vũ trụ và Cơ điện tử - Dẫn đầu thế giới về động cơ hàng không vũ trụ và các giải pháp cơ   
    điện tử.

 •  Năng lượng mặt trời - Dẫn đầu thị trường toàn cầu về năng lượng mặt trời

 •  Tài chính – Một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu Hàn Quốc

 •  Giải trí và Dịch vụ - Một trong những nhà cung cấp hàng đầu dịch vụ, trải nghiệm giải trí cấp cao tại 

    Hàn Quốc.
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Thành lập năm 1962, Hanwha Investment & Securities là nhà cung cấp dịch vụ quản 
lý tài sản hàng đầu của Hàn Quốc, cung cấp đầy đủ các dịch vụ và sản phẩm tài 
chính, bao gồm môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, quản lý tài sản đối với tất cả 
các sản phẩm tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh… Với các hệ thống khác 
biệt và nhân sự chất lượng cao, Công ty đã trở thành một đối tác quản lý tài sản 
đáng tin cậy.

Hanwha Investment & Securities tiếp tục phát triển nền tảng tài chính kỹ thuật số để 
có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khác biệt đến khách hàng, nhằm đáp ứng 
các chuyển đổi và xu hướng tài chính số. Vào tháng 7 năm 2017, Công ty đã thành 
lập Phòng thí nghiệm phân tích dữ liệu, phân tích dữ liệu lớn đầu tiên trong ngành 
đầu tư tài chính tại Hàn Quốc. Phòng thí nghiệm tiến hành các dự án nghiên cứu về 
các chủ đề khác nhau bao gồm phân tích Dữ liệu lớn và cung cấp tư vấn chung và 
ứng dụng tư vấn.

Phương châm kinh doanh của chúng tôi là “cùng nhau phát triển” với khách hàng, cổ 
đông và nhân viên thông qua các sản phẩm bền vững mang lại lợi nhuận ổn định. 
Là một công ty đáng tin cậy và ổn định về tài chính, có chuyên môn trong một loạt 
các ngành công nghiệp, chúng tôi tự tin rằng chúng tôi có thể xây dựng một tương 
lai tốt hơn cho khách hàng của mình. Nguyên tắc nền tảng của chúng tôi là sự hài 

lòng của khách hàng, bảo vệ các khoản đầu tư và 
tăng trưởng. Tại Hanwha Investment & Securities, 
chúng tôi cam kết thực hiện đổi mới quản lý và 
dịch vụ để đảm bảo chúng tôi có thể là đối tác tài 
chính đáng tin cậy và có trách nhiệm.

Triết lý của Hanwha Securities

Triết lý “tín nhiệm và trung thành” là nền tảng của 
sự phát triển mà Hanwha Securities đã đạt được 
cho đến ngày nay. Đây là triết lý cho phép 
Hanwha Securities nuôi dưỡng văn hóa doanh 
nghiệp lấy con người làm trung tâm và vượt qua 
khó khăn dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau và ý 
thức đoàn kết mạnh mẽ.
Tín nhiệm  là đáng tin cậy cho bất cứ ai trong bất 
kỳ trường hợp nào.
Trung thành là trong mối quan hệ của chúng tôi 
với những người khác, một khi được thiết lập, sẽ 
được trân trọng và duy trì mãi mãi.

     •  Tổng doanh thu năm 2020: 2.02 tỷ USD

     •  Tổng tài sản năm 2020: 10.3 tỷ USD



PINETREE SECURITIES PROFILE 



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

(+84-24) 6276 1818

www.pinetree.vn

contact@pinetree.vn

(+84-24) 6275 0077

chungkhoanpinetree

chungkhoanpinetree

Chứng khoán Pinetree

O�cial Account 

Trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội


