
CUỘC THI GIAO DỊCH GO MARKETS  

1. Thời gian: Từ 00:00 ngày 06/6/2022 đến hết ngày 31/8/2022. 

2. Giải thưởng: 

Tổng giải thưởng lên đến $40.000 được chia cho 6 người thắng cuộc trong 2 hạng mục 

Lợi nhuận cao nhất Giao dịch nhiều nhất 

Vị trí Giải thưởng Vị trí Giải thưởng 

Nhất $10.000 Nhất $10.000 

Nhì $5.000 Nhì $5.000 

Ba $1.100 Ba $1.100 

 

 Giải thưởng tuần: $650 mỗi tuần cho nhà đầu tư giao dịch nhiều nhất (Tổng cộng 12 giải 

thưởng trong toàn bộ thời gian diễn ra chương trình) 

 

3. Thể lệ trao giải: 

Giải Giao dịch nhiều nhất được trao cho khách hàng giao dịch nhiều lot nhất (tối thiểu 

100 lot) 

 

Giải Lợi nhuận cao nhất được tính theo công thức sau: 

 % Lợi nhuận = Tổng lợi nhuận/Tổng tiền nạp x 100 

 

Ví dụ: 

Tổng lợi nhuận: $1500 

Tổng nạp: $1000 

 % lợi nhuận = 1500/1000 * 100 = 150% 

 

Tổng lợi nhuận: $350 

Tổng nạp: $1000 

% lợi nhuận = 350/1000 * 100 = 35% 

 

Trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư đạt cùng mức % giống nhau, tài khoản nào có max 

drawdown thấp nhất sẽ thắng. 

 

4. Cách thức tham gia: 



- Áp dụng cho các khách hàng mở tài khoản từ 6/6/2022. Đối với các khách hàng cũ, 

khách hàng sẽ cần mở tài khoản phụ mới. Để tham gia chương trình, khách sẽ cần nạp 

mới tối thiểu $1000 (không tính các khoản chuyển nội bộ) 

- Sau khi mở tài khoản và nạp tiền, khách hàng cần đăng ký tham gia chương trình trên 

cổng mygo. Một khách hàng có thể đăng ký tham gia chương trình bằng nhiều tài 

khoản khác nhau (mỗi tài khoản tham gia sẽ cần đăng ký riêng trên mygo, tổng số lot/ 

lợi nhuận của các tài khoản khác nhau sẽ không được cộng dồn) 

 

5. Điều kiện và điều khoản 

- Chương trình kéo dài từ 6/6/2022 đến hết 31/8/2022. Người thắng cuộc sẽ được trao 

giai sau 2 tuần kể từ ngày kết thúc chương trình 

- Đối với giải thưởng Giao dịch nhiều nhất, số lot tối thiểu được yêu cầu là 100 lot. 

Đối với giải thưởng Lợi nhuận cao nhất, số % lợi nhuận tối thiểu là 50%, số lot tối 

thiểu là 20 lot 

- Đối với giải thưởng tuần, số lot tối thiểu mỗi tuần là 10 lot. 

- Khách hàng cần nạp tiền tối thiểu $1000 và đăng ký tham gia chương trình trước khi 

giao dịch. Các lệnh mở trước khi đăng ký hoặc trước khi nạp đủ $1000 sẽ không được 

tính 

- Mỗi lệnh cần mở tối thiểu 5 phút. Lệnh phải được mở và đóng trong khoảng thời gian 

diễn ra chương trình 

- Không áp dụng cho tiền điện tử và cổ phiếu 

- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 10 tài khoản MT4 và 5 tài khoản MT5 để tham 

gia chương trình nhưng kết quả của các tài khoản này sẽ không được cộng dồn 

- Áp dụng toàn bộ các loại tài khoản 

- Khách hàng không được rút tiền/ chuyển tiền nội bộ trong từ/ tới tài khoản tham gia 

chương trình trong toàn bộ thời gian diễn ra. GO sẽ tước quyền tham gia chương trình 

của các tài khoản phát sinh lệnh rút tiền/ chuyển tiền nội bộ 

- Các tài khoản gian lận sẽ bị diều tra và tước quyền tham dự 

- Các tài khoản khác tên nhưng lại dùng chung IP sẽ bị tước quyền tham gia 


