
CUỘC THI TRADING DÀNH CHO

CÁC KHÁCH HÀNG TẠI GIA CÁT LỢI

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Công ty Gia Cát Lợi thông báo đến Quý Khách hàng về một cuộc thi ý nghĩa với

mức giải thưởng vô cùng hấp dẫn, mang tên “Cuộc thi Trading dành cho các
khách hàng tại Gia Cát Lợi”.

Thông tin chung về cuộc thi

● Thời gian dự thi: 1 tháng

● Ngày bắt đầu: 01/07/2021

● Ngày kết thúc: 31/07/2021

● Tần suất công bố danh sách xếp hạng: Mỗi tuần

Những lợi ích to lớn nếu tham gia cuộc thi

● Quý Khách hàng có thể học hỏi, thực hành kiến thức về phân tích tài chính và

ra quyết định đầu tư trên thị trường giao dịch hàng hóa;

● Quý Khách hàng muốn trải nghiệm quy trình, phương thức đầu tư, biết sử

dụng các công cụ đầu tư, nắm được kỹ thuật phân tích cơ bản và phân tích

kỹ thuật trên thị trường giao dịch hàng hóa;

● Quý Khách hàng được rèn luyện kĩ năng phân tích tài chính, biết cách xây

dựng kế hoạch đầu tư, điều chỉnh danh mục đầu tư, cũng như biết cách viết

báo cáo và thuyết trình kết quả đầu tư hàng hóa;

● Quý Khách hàng muốn có cơ hội được các chuyên viên đến từ Công ty Gia

Cát Lợi hỗ trợ, chia sẻ kiến thức chuyên môn giao dịch hàng hóa trong suốt

thời gian diễn ra cuộc thi;

● Quý Khách hàng khi thắng giải sẽ được nhận giải thưởng vô cùng hấp dẫn,

với tổng giải thưởng lên đến 100.000.000 đồng;



● Quý Khách hàng còn có cơ hội được tham gia vào đội ngũ phân tích của

công ty Gia Cát Lợi với mức thu nhập cao và cơ hội thăng tiến nếu phân tích

tốt đem lại lợi nhuận tốt khi lọt vào top 3.

Điều kiện tham gia

● Tất cả nhà đầu tư tham gia khóa học do Gia Cát Lợi tổ chức được tham gia

cuộc thi để test lại kiến thức bằng thực chiến.

● Người tham gia phải mở tài khoản thật của MXV hoặc tài khoản được mở

thông qua Gia Cát Lợi để tham gia cuộc thi.

● Người tham gia cần mở một tài khoản với số vốn ít nhất là 200 triệu. Tài

khoản được coi là tham gia cuộc thi và được đánh giá từ thời điểm đăng ký

tham gia cuộc thi. Điều đó có nghĩa là chỉ các lệnh giao dịch được mở trong

thời gian tham dự cuộc thi được tính là hợp lệ.

● Tài khoản cuộc thi thuộc sở hữu của một Người tham gia được chỉ định số

tăng dần trong xếp hạng. Tức là Người tham gia_Tên (1), Người tham

gia_Tên (2), v.v., theo thứ tự thời gian khi họ tham gia cuộc thi.

● Bằng cách tham gia cuộc thi, Người tham gia đồng ý vô điều kiện với Thể lệ

của cuộc thi.

Điều kiện giao dịch

● Tất cả các chiến lược giao dịch được phép sử dụng với Tài khoản cuộc thi.

● Chỉ các tài khoản thực mới đủ điều kiện tham gia cuộc thi.

● Bất kỳ vi phạm trực tiếp hoặc gián tiếp nào của các Quy tắc này tài khoản sẽ

bị loại khỏi cuộc thi.

● Công ty có quyền từ chối hoặc loại bỏ bất kỳ người tham gia nào mà không

cần giải thích lý do nếu có bất kỳ hình thức gian lận nào.

Quy trình cuộc thi

Vòng 1

(17/06)

Vòng 2

(27/06)

Vòng 3

(01/07)

Vòng 4

(04/08)

Vòng 5

(07/08)



Khách hàng
đăng ký tham

dự

Chốt danh
sách

Tiến hành
cuộc thi

Công bố kết
quả

Trao giải

Giải thưởng của cuộc thi

Giải nhất Giải nhì Giải ba

Tiền mặt trị giá

80 triệu đồng

Tiền mặt trị giá

15 triệu đồng

Tiền mặt trị giá

5 triệu đồng

Cách tính xếp hạng cho từng hạng mục

Kết quả cuộc thi sẽ đưa vào tỷ lệ % lợi nhuận cao nhất và tỷ lệ giảm tài khoản
thấp nhất trong quá trình đầu tư để thể hiện kết quả quản lý vốn.

Tỷ lệ sụt giảm tài khoản = 100% * (1 - (Số vốn còn lại + Số tiền đã rút)/ số vốn ban

đầu)

Tỷ lệ lợi nhuận = (Tổng số tiền thắng / Tổng số vốn ban đầu)

Điểm số được tính như sau:

Người đứng đầu danh
sách tỷ lệ sụt giảm tài

khoản

Người đứng đầu danh
sách tỷ lệ lợi nhuận

Người chiến thắng

Sẽ được 5 điểm và số

điểm giảm đi 1 điểm cho

các thứ hạng tiếp theo.

Sẽ được 10 điểm và số

điểm giảm đi 1 cho các

thứ hạng tiếp theo.

Người có tổng điểm 2 cột

cao nhất



Điều khoản khác

● Tất cả các Vốn chủ sở hữu của Người tham gia (tại thời điểm công bố giải

thưởng mới) được coi là một khoản nạp tiền ban đầu.

● Kết quả được công bố không muộn hơn 7 ngày sau ngày kết thúc giải
thưởng.

● Chúng tôi liên hệ với những người chiến thắng trong vòng 7 ngày làm việc

sau khi giải thưởng đã được công bố.

● Những Người chiến thắng cam kết tham gia lễ trao giải và bất kỳ hoạt động

PR nào liên quan đến Cuộc thi, đây là điều kiện bắt buộc để nhận giải

thưởng.

● Lễ trao giải sẽ được công bố trên trang web của Công ty và/hoặc các phương

tiện truyền thông xã hội hoặc đại chúng khác.

● Công ty sẽ tiến hành kiểm tra lý lịch về người chiến thắng, tính hợp pháp của

họ, tính hợp lệ của thông tin và các vi phạm có thể xảy ra. Nếu phát hiện bất

kỳ vấn đề nào như vậy, Công ty có quyền hủy bỏ bất kỳ kết quả xổ số giải

thưởng nào.

● Người chiến thắng phải cung cấp một bộ đầy đủ các giấy tờ gốc (hộ chiếu

hoặc ID khác xác nhận nơi cư trú của người chiến thắng) trước khi nhận giải

thưởng. ID phải hợp lệ.

● Trong trường hợp đặc biệt, số tiền tương đương với giải thưởng có thể được

trả vào tài khoản giao dịch hoặc tài khoản ngân hàng của người chiến thắng.

● Tất cả hình và/hoặc ảnh chụp của các giải thưởng được sử dụng trong quảng

cáo của Cuộc thi, biểu ngữ quảng cáo và các tài liệu quảng cáo khác chỉ

nhằm mục đích thông tin. Các giải thưởng thực sự có thể khác.

● Các giải thưởng sẽ được trao cho người chiến thắng bởi đại lý Công ty hoặc

đại diện khác, hoặc nếu không. Công ty không chịu trách nhiệm về các điều

khoản giao hàng qua bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh, hoặc mất

mát trong quá trình giao hàng do bên thứ ba gây ra. Công ty không chịu trách

nhiệm cho bất kỳ khoản phí thuế nào mà người chiến thắng có thể thuộc

thẩm quyền (bao gồm nhưng không giới hạn ở thuế tài sản, thuế xe cộ, thuế

đường bộ hoặc các loại phí khác).

● Nếu người chiến thắng không thể nhận giải thưởng, một thỏa thuận ủy thác

có thể được ký kết cho người khác bằng giấy ủy quyền.



● Nếu Công ty không thể liên lạc với người chiến thắng trong vòng 14 ngày sau

ngày trao giải, giải thưởng có thể được trao cho Người tham gia được xếp

hạng tiếp theo. Tất cả các vị trí và giải thưởng tiếp theo sẽ được thay đổi

tương ứng.

● Công ty coi trọng quyền riêng tư của khách hàng và hiểu rằng bạn có thể

không muốn chia sẻ thông tin tài chính của mình, bao gồm số tiền gửi, khối

lượng giao dịch, vốn chủ sở hữu hoặc bất kỳ thông số nào khác những điều

này vẫn bị ẩn khỏi những người dùng khác.

● Công ty không chịu trách nhiệm cho các trục trặc kỹ thuật và/hoặc gián đoạn

trong kết nối internet từ phía khách hàng hoặc dịch vụ của bên thứ ba, điều

này có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự tham gia của khách

hàng trong cuộc thi.

● Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc gián đoạn nào

trong hoạt động dịch vụ hoặc truyền dữ liệu hoặc lỗi hiệu suất trong hệ thống

MXV, bất kể nguyên nhân, bao gồm, nhưng không giới hạn, sự cố phần cứng

hoặc phần mềm hoặc gián đoạn trong hoạt động của hệ thống MXV.

● Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Cuộc thi và kết quả của cuộc thi đều phải

được giải quyết bằng các cuộc đàm phán.

● Nếu người chiến thắng cuộc thi từ chối tuân thủ Thể lệ cuộc thi hoặc bất kỳ

quy định nào của BTC, Người tham gia này sẽ bị hủy kết quả và giải thưởng

sẽ được trao cho người tiếp theo.

Đây quả là một cuộc thi thú vị mà Quý Khách hàng không nên bỏ lỡ! Với giải thưởng

vô cùng hấp dẫn và những lợi ích to lớn, Quý Khách hàng còn chần chờ gì nữa mà

không đăng ký tham gia ngay “Cuộc thi Trading dành cho các khách hàng tại Gia
Cát Lợi”?

Nếu quan tâm về cuộc thi, Quý Khách hàng có thể cập nhật thông tin bằng cách

theo dõi tại:

Website: https://dautuhanghoa.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/giacatloiofficial/

https://dautuhanghoa.vn/
https://www.facebook.com/giacatloiofficial/

