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1. Ringkasan Eksekutif
Pasar bursa merupakan salah satu game tertua di dunia. Setiap hari lebih dari 10 juta orang mencoba
mengalahkan monster kejam yang disebut pasar keuangan. Sayangnya, hampir tidak mungkin. Menurut
statistik, lebih dari 97% pemain di pasar Forex kehilangan uang mereka dalam empat bulan pertama
pertandingan.
Platform Stockus dirancang untuk pemain yang tidak ingin kehilangan uang mereka. Ini memungkinkan
Anda bermain di bursa saham, meningkatkan keterampilan trading, bersaing dengan pemain di seluruh
dunia dan memperoleh jumlah uang yang signifikan tanpa mempertaruhkan modal Anda.
Stockus adalah platform game dan trading, dimana berbagai turnamen diadakan. Jika Anda lebih
memilih game yang serba cepat - ada turnamen harian dengan hadiah besar. Jika Anda lebih menyukai
strategi membangun - selamat datang di turnamen mingguan atau bulanan, di mana hadiah bisa
mencapai jumlah astronomi. Keuntungan utama Stockus terletak pada kenyataan bahwa ukuran kolam
hadiah dalam turnamen tidak terbatas. Semakin banyak pemain berpartisipasi dalam turnamen yang
berbeda, semakin tinggi hadiahnya.
Monetisasi stockus dibangun sebagai berikut. Pertama, komisi kecil dibebankan untuk semua
pembayaran pemain (buy-in) untuk berpartisipasi dalam turnamen. Kedua, pemain bisa mendapatkan
opsi tambahan dalam permainan, jika ia yakin bahwa ini akan meningkatkan probabilitas
keberhasilannya. Ada juga program referral, dimana pemain paling sukses mendapatkan token untuk
layanan dan keahlian mereka.
Stockus didasarkan pada platform trading asli yang dikembangkan oleh tim kami. Platform ini
memungkinkan pemain untuk menggunakan instrumen bunga: pasangan mata uang, saham, futures dan
opsi yang diperdagangkan di bursa utama dunia.
Untuk menguji gagasan kami, kami menguji permainan ini selama setahun dan mendapat persetujuan
publik dalam hal pendekatan yang benar terhadap logika bisnis permainan. Selama tes, game Stockus
terus ditingkatkan. Berbagai turnamen diuji, opsi dan program referral ditambahkan. Atas dasar tes ini,
kami mengembangkan turnamen profesional, yang menjadi basis Stockus.
Inovasi Stockus memungkinkan orang bermain di turnamen berdasarkan keterampilan pemain.
Ethereum memungkinkan untuk membuat smartcontract yang secara otonom mengendalikan logika
bisnis di blockchain. smartcontract ini akan digunakan untuk memproses hasil kompetisi dengan cepat
dan andal dan memberi imbalan di berbagai turnamen Stockus. Tidak seperti platform yang ada, semua
transaksi Stockus dapat diverifikasi oleh publik, tahan terhadap pemalsuan dan tidak dikenai risiko.
Kepercayaan para pemain kami adalah keunggulan utama yang diberikan kepada kami oleh penggunaan
teknologi teknologi blockchain.
Stockus Token (STT) merupakan bagian integral dari ekosistem dan ekonomi Stockus. Ini bisa dibeli
melalui aplikasi Stockus asli, diterima dari pemain lain, dimenangkan dalam sebuah turnamen atau
diterima untuk tugas anggota dewan juri. Selain itu, pemain dapat menerima token STT sebagai hadiah
untuk berpartisipasi dalam program referral.
Penempatan awal STT akan dilakukan dalam bentuk pra-penjualan. Siapapun bisa membelinya dengan
imbalan ENT.
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Sebanyak 15 juta STT akan dikeluarkan.
Pada pre-ICO akan ditempatkan 2,0 juta STT. Tahap satu STT pada presale akan berfluktuasi antara:
2000 - 1500STT per 1ETH
Di ICO akan ditempatkan 10 jutaan STT. Tahap satu STT akan berfluktuasi antara 400 - 250STT per 1ETH
pada skala tertentu.
1 juta token akan disimpan untuk mendorong anggota program bounty, anggota tim dan pendiri.
2 juta token akan disimpan untuk mempertahankan tingkat yang diperlukan dari kumpulan hadiah
turnamen, pembayaran program referral, dan penyelenggaraan turnamen periklanan.
Setelah ICO harga STT akan ditetapkan pada 200STT = 1ETH.
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2. Pasar & Masalah
Risiko dan tingginya biaya masuk pasar selalu menjadi atribut pasar valuta asing dan mata uang. Di
Amerika Serikat, bagi seorang individu untuk terlibat dalam "day trading" di bursa, Anda perlu memiliki
$ 25.000 di akun berdasarkan undang-undang dan deposit ini harus tetap berada pada tanda ini atau
lebih tinggi untuk melanjutkan trading. Hal ini memaksa pemain untuk beralih ke broker yang
mengambil komisi dari mereka, yang juga mendorong orang menjauh dari pasar. Ada pasar Forex, yang
cukup populer di kalangan pemula. Ini jauh lebih mudah diakses, namun memiliki volatilitas yang sangat
besar, yang menyebabkan statistik mengecewakan - 80% dari "day trader" meninggalkan pasar dalam 2
tahun. Pemain kehilangan minat dan keinginan rasional untuk bermain di pasar terutama karena
tingginya risiko yang terkait dengan ketidakmampuan untuk melakukan diversifikasi portofolio mereka
dengan instrumen lainnya, selain pasangan mata uang.
Kompleksitas dan kurangnya pelatihan adalah masalah pasar bursa berikutnya. Setelah kehilangan
modal tertentu, pemain tidak kembali ke bursa, sehingga membuat pengalamannya tidak berguna.
Perilaku pemain di pasar dipelajari dengan baik dan dijelaskan dalam berbagai karya ilmiah. Misalnya,
pemahaman tentang risiko bergantung pada pengalaman setinggi 72%. Pengalaman dan pelatihan
secara langsung mempengaruhi penerimaan trader terhadap kerugian mereka. Dengan demikian,
pentingnya pelatihan bagi trader tidak diragukan lagi, namun di pasar tidak ada kesempatan untuk
mendapatkan pengalaman dan keterampilan trading tanpa berinvestasi dalam kursus khusus atau
memasuki pasar secara langsung. Platform trading yang ditawarkan oleh broker semakin rumit setiap
harinya. Seorang pemain baru yang memutuskan untuk memasuki pasar saham akan bingung dengan
banyaknya informasi dan kompleksitas mekanisme sederhana, seperti membeli dan menjual instrumen
keuangan. Pemain kehilangan motivasi, yang merupakan pendorong utamanya untuk memulai trading
di tempat pertama. Pasar Forex ternyata menjadi pekerjaan yang berat, rutin dan sangat berisiko bagi
seseorang yang bisa kehilangan semua potensinya untuk menjadi pemain bagus.
Broker berkomisi tinggi juga sangat mempengaruhi perilaku pelaku pasar. Komisi Broker dibagi sesuai
dengan kebijakan arti dan harga menjadi tiga jenis: "layanan penuh", " diskon broker" dan "broker
online". Broker layanan penuh menyediakan paket layanan yang besar, hanya bekerja dengan pelanggan
besar dan membantu membuat keputusan investasi, menagih 1-2% aset untuk layanan mereka. "Broker
diskoner" tidak memberikan rekomendasi dan mengerjakan transaksi menengah (menarik 0,5% dari
setiap transaksi), dan "Broker online" menyelesaikan transaksi online dan mengambil komisi .
Inilah inefisiensi pasar, yang menyebabkan perubahan perilaku dalam permainan di bursa saham,
penerapan keputusan strategis yang salah dan kehilangan keuntungan. Setelah analisis pasar valuta 14
tahun, terbukti bahwa hanya 1% dari "day trader" yang dapat menghasilkan keuntungan pada trading
setelah mengurangi semua biaya untuk layanan perantara. Pemain menginvestasikan sejumlah besar
uang untuk permainan di mana pengalaman dan keterampilan dibutuhkan, namun akses ke mana
dibatasi karena biaya perantara yang tidak terduga.
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Stres, tekanan psikologis pada pemain dan ketidakpastian secara signifikan mengurangi peluang pemain
untuk membuat keputusan strategis yang tepat. Baru-baru ini menerbitkan makalah penelitian oleh
University of Cambridge menunjukkan bahwa selama periode dua minggu volatilitas pasar yang besar,
hormon stres yang dilepaskan pada tubuh manusia meningkat sebesar 68%, yang menyebabkan
penilaian risiko yang salah. Masalah ini muncul sehubungan dengan ketakutan seseorang kehilangan
modal yang diinvestasikan, karena kerugian ini dapat menyebabkan konsekuensi finansial yang serius.
Psikologi para pemain di pasar bursa adalah bahwa intensitas permainan yang berlebihan dalam
simbiosis dengan tekanan konstan sering kali menjadi alasan untuk meninggalkan pasar dan hilangnya
investasi awal.
Kurangnya alternatif. Saat ini, tidak ada alternatif pasar bursa dan pasar Forex. Setiap orang yang
menyukai permainan di pasar keuangan terpaksa mengambil risiko uang mereka. Partisipasi dalam
simulator trading, yang dimiliki banyak perusahaan pialang di situs mereka, tidak mensimulasikan
kondisi pasar yang sesungguhnya dan dengan demikian memberikan sedikit nilai pendidikan. Tujuan
utama game ini adalah memaksa pemain untuk membuka rekening dengan broker. Syarat dari
turnamen ini adalah sedemikian rupa sehingga untuk memulai trading pengguna harus menggunakan
akun yang ada dengan broker atau membuka yang baru dengan menjanjikan jumlah yang diperlukan.
Masalah umum lainnya adalah mekanisme sistem penilaian tidak jelas dan membuat tidak mungkin
untuk menganalisis kinerja dan daya saing pemain lainnya. Perkiraan dalam tabel liga tidak
menampilkan statistik yang penting untuk permainan kompetitif, karena satu-satunya informasi adalah
saldo akun virtual dan laba yang dihasilkan dalam dolar AS. Statistik hanya ditampilkan setelah akhir
turnamen dan terutama berfungsi sebagai alat periklanan untuk peserta baru karena mereka melihat
kemungkinan memenangkan hadiah yang ditunjukkan kepada mereka. Strategi ini digunakan tidak
hanya oleh turnamen Forex, tapi juga oleh taruhan yang bertanggung jawab atas reputasi buruk yang
mereka ciptakan untuk keseluruhan industri. Tanpa menunjukkan statistik online sesungguhnya,
penyelenggara turnamen mencoba untuk tidak menunjukkan tujuan sebenarnya dari turnamen mereka
adalah untuk menarik peserta baru.

6) http://www.cam.ac.uk/research/news/stress-hormones-in-financial-traders-may-trigger-riskaversion-and-contribute-to-market-crises
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3. Nilai Proposisi
Inti dari platform Stockus adalah lima prinsip dasar, yang diidentifikasi setelah mempelajari pasar bursa
dan game secara menyeluruh. Berkat teknologi transfer informasi modern, pengalaman sukses
meluncurkan platform Stockus dan karakteristik teknisnya, produk kami pada dasarnya berbeda baik
dari pasar pertukaran maupun dari "turnamen yang diiklankan" yang tidak sesuai dengan nilai pasar riil
yang diperlukan. Dalam paragraf berikut, kami akan membicarakan prinsip dasar permainan Stockus,
yang membedakan kami dari semua pasar dan turnamen yang ada.
Tidak adanya resiko Stockus mengubah pandangan pasar saham, karena membuka kemungkinan bagi
pengguna untuk melakukan trading di bursa tanpa kerugian finansial yang serius. Turnamen Stockus
memberi kesempatan untuk berdagang dengan jumlah modal virtual yang signifikan, yang
memungkinkan pemain untuk melihat trading valuta asing dengan cara yang berbeda dan membuat
keputusan dengan lebih bebas, yang tidak mungkin terjadi dalam kenyataan. Alasan untuk mengurangi
risiko terletak pada mekanisme bagaimana permainan Stockus beroperasi. Biaya memasuki pasar untuk
pemain kami beberapa kali lebih rendah daripada di pasar bursa klasik, atau di pasar Forex. Anda bisa
bermain di turnamen Stockus profesional seharga $ 5, sementara di pasar Forex, untuk "trading harian"
yang optimal, Anda perlu menginvestasikan $ 1.000 untuk membeli lot kecil.
Kami memungkinkan pengguna beroperasi dengan modal, yang, pada dasarnya, dioperasikan oleh
Broker profesional. Sebagai contoh, seorang pemain dapat menginvestasikan $ 50.000 modal virtual
pada pasangan mata uang yen / pound, atau di saham Amazon, tanpa menimbulkan risiko kehilangan
jumlah yang signifikan ini, tidak seperti di pasar valuta asing. Selain itu, platform kami tidak memiliki
komisi broker, yang juga menyederhanakan proses permainan dan mengurangi risiko bagi pemain
Stockus. Di pasar bursa sesungguhnya, ada masalah "sensasi utilitas" yang salah, yang sangat sensitif
dalam menghadapi risiko. Inti masalahnya adalah bahwa penurunan utilitas pada utilitas dengan
kerugian $ 50 lebih besar daripada peningkatan utilitas saat mendapatkan tambahan $ 50. Game kami
mengaburkan batas antara dunia nyata dan dunia maya dan memungkinkan pengguna untuk menjadi
pemain utama. tanpa resiko terhadap modal pribadinya. Terlepas dari kemakmuran, setiap orang harus
memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan keterampilan mereka tanpa risiko peraturan pertama Stockus.

_____________________________________________________________________________________
7)https://www.thebalance.com/minimum-capital-required-to-start-day-trading-forex-1031370
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8) https://www.dailyfx.com/forex/fundamental/article/special_report/2015/06/25/what-is-thenumber-one-mistake-forex-traders-make.html
Kemungkinan pelatihan. Mengikuti teori konstruktivisme, Stockus menyajikan alat universal untuk
mengajarkan para pemain dan membangun pemahaman mereka tentang dunia keuangan, bursa saham
dan trading pada umumnya. Melalui permainan kami, pengguna bisa memahami konsep trading saham,
berbagi pengalaman dan mengembangkan ketrampilan mereka tanpa hambatan yang ada di pasar riil.
Untuk lebih memahami masalah pelatihan, mari kami simak contoh Rusia. Sekitar 500.000 trader
berpartisipasi di pasar valuta asing di sana, dan setiap tahun jumlah ini meningkat sebesar 20%,
sementara 10% pemain saat ini kehilangan modal dan keluar dari pasar. Tujuan permainan Stockus
adalah membangun platform yang nyaman bagi pemain, dimana dia tidak bisa kehilangan modalnya,
dan karena itu, tidak ingin meninggalkan permainan. Pemain akan diberi semua data yang tersedia
untuk terus mengembangkan keahlian mereka dan mendapatkan pengalaman yang diperlukan.
Karena Stockus mengungkapkan semua aturan main dan statistik yang diperlukan, pengguna akan dapat
belajar dari kesalahannya dan mengembangkan strateginya dengan benar dalam permainan. Stockus
menawarkan analisisnya untuk mengidentifikasi kelemahan dalam strategi pengguna, dalam pemilihan
turnamen, dalam distribusi modal dan banyak lagi. Sistem turnamen kami memungkinkan Anda untuk
secara bertahap berkembang di dalam Stockus. Misalnya, turnamen Freeroll memberi pengguna
kesempatan untuk berpartisipasi dalam permainan tanpa biaya dan mendapatkan uang riil untuk
keterampilan mereka, yang sangat cocok untuk pemain dengan sedikit atau tanpa pengalaman.
Turnamen Profesional akan memungkinkan pengguna Stockus berpengalaman untuk memanfaatkan
semua keahlian mereka yang diperoleh di turnamen sebelumnya serta trader profesional baru dengan
pengalaman di pasar keuangan menguji keahlian mereka di platform kami dan mencoba mengalahkan
pemain Stockus yang berpengalaman. Perlu ditambahkan bahwa turnamen juga bervariasi dalam hal
durasi: harian, mingguan dan bulanan. Platform ini juga akan memungkinkan pemain untuk belajar
bagaimana menciptakan dan mengklasifikasikan strategi sesuai dengan durasi tindakan mereka. Kami
tidak terbatas pada rangkaian turnamen ini dan dengan senang hati akan mengembangkan turnamen
pendidikan yang akan merangsang pemain Stockus. Perkembangan keterampilan adalah kunci sukses
dalam kehidupan merupakan aturan kedua Stockus.
Kesempatan yang sama. Kunci untuk pasar yang jujur dan stabil adalah kondisi yang sama untuk masuk
ke dalam permainan dan peraturan yang adil untuk semua peserta, karena tujuan kami adalah untuk
tidak hanya mencakup pasar regional tapi di seluruh dunia. Setelah menyelesaikan tes terakhir kami,
kami merencanakan untuk mengarahkan sumber daya utama kami ke pasar AS, China, Jepang, Eropa
dan lainnya, karena mereka memungkinkan kami untuk memberikan kesempatan trading di platform
kami kepada khalayak yang lebih luas. Memperluas platform kami akan memperkuat komunitas kami
dan memperluas pandangan pengguna tentang permainan, memungkinkan kami menyederhanakan
akses ke platform tempat dibutuhkan. Aspek penting kedua dari pasar yang stabil adalah aturan main
yang adil. Kami di Stockus mematuhi posisi komunikasi yang ketat dengan audiens kami dan penciptaan
peraturan yang akan menjaga persaingan yang adil antara pemain. Statistik Amerika menunjukkan
bahwa anak-anak muda tanpa jaminan yang tinggal di kota-kota besar dipaksa untuk berinvestasi pada
aset jenis undian, yang secara alami mempengaruhi potensi penghasilan mereka. Stockus menciptakan
turnamen bebas yang memecahkan masalah ketidaksetaraan, karena bagi kami, keterampilan seseorang
itu penting, bukan kekayaan awal mereka. Masalah peluang yang sama cukup akut di pasaran, karena

Stockus
10
rata-rata trader memiliki kenaikan pendapatan 1,5% lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan pasar,
sementara gap ini 6,5% untuk trader aktif.10.
_____________________________________________________________________________________
9) https://www.forexbrokerz.com/news/russia-typical-forex-trader-portrait
10) Barber, Odean (2001): Boys will be boys: Gender, overconfidence, and common stock investment

Dalam turnamen kami semua orang sama sebelum pertandingan, dan hanya pengetahuan tentang pasar
yang menjadi kunci dalam menentukan pemenang turnamen sesungguhnya. Hidup adalah permainan,
dan permainan itu penting - aturan ketiga Stockus
Kerja sama pemain. Berdasarkan teori permainan, untuk solusi kooperatif permainan (mencapai
keseimbangan Nash), kerja sama antar pemain sangat diperlukan. Untuk kerja sama pemain, komunikasi
antar pemain sangat dibutuhkan, yang memungkinkan pemain bertukar pengalaman, strategi dan
komentar tentang permainan. Karena alasan inilah Stockus menciptakan komunitas pemain di mana
setiap pemain dapat memiliki suara. Membantu satu sama lain dan berbagi pengalaman akan
membantu pemain untuk lebih memahami pasar keuangan dan menyesuaikan rencana trading mereka.
Selain itu, sistem komunikasi mapan akan membantu tim kami memperbaiki platform dan
memperbaruinya untuk semua permintaan pengguna penting.
Komunikasi juga meningkatkan keterlibatan pemain secara keseluruhan, karena, dengan berkomunikasi
satu sama lain, pengguna menjadi bagian dari komunitas yang sama. Untuk mendukung hal ini, statistik
berikut disediakan: berkat komunikasi online 46% karyawan Amerika menjadi lebih produktif,
sementara 35% mencatat bahwa mereka mulai bekerja lebih banyak, sekali lagi menegaskan hipotesis
keterlibatan melalui komunikasi online di masyarakat11. Stockus terinspirasi oleh tradisi persaingan
terbaik, oleh karena itu kami menghargai komunikasi antar pesaing, karena ini penting untuk sebuah
game yang sukses. Hanya bersama-sama, kami bisa menciptakan permainan untuk semua orang dan
bermain dengan peraturan yang adil - aturan keempat adalah Stockus.
Keterbukaan dan kejujuran. Stockus adalah platform yang mengandalkan reputasinya untuk menarik
pemain baru. Oleh karena itu, reputasi adalah kunci bagi kami. Pertumbuhan jumlah pemain dan
keseluruhan popularitas turnamen kami secara langsung bergantung pada bagaimana kami
memposisikan diri kami di pasar. Sampai saat ini, ada banyak turnamen iklan yang benar-benar merusak
reputasi permainan online yang adil dari jenis pasar, dan pasar keuangan karena kerumitannya tetap
tidak dapat diakses oleh pemahaman pemain pemula. Dengan membuka statistik yang diperlukan dan
melindungi dompet klien melalui teknologi blockchain, Stockus menciptakan platform yang terbuka dan
terbuka untuk semua platform. Pada platform kami, setiap pengguna memiliki akses sepanjang waktu ke
dompet mereka, yang diatur bukan oleh orang-orang, namun oleh smartcontract, salah satu instrumen
paling aman untuk pertukaran keuangan sampai saat ini. Simbiosis dari politik terbuka dari turnamen itu
sendiri dan perlindungan dompet pengguna membuat platform kami unik dan pertama dari jenisnya.
Keterbukaan dan kejujuran adalah dasar untuk menciptakan pasar apa pun, karena itulah satu-satunya
cara untuk menciptakan kepercayaan di antara orang-orang - peraturan kelima adalah Stockus.
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11) http://www.pewinternet.org/2014/12/30/technologys-impact-on-workers/

4. Keunggulan kompetitif
Berdasarkan pasar valuta menguntungkan yang ada. Permainan Stockus dirancang untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat yang sudah mapan. Platform ini didasarkan pada pasar saham yang ada, yang
memiliki tradisi besar dan sumber keuangan yang sangat besar. Dengan pesatnya perkembangan
Internet dan dengan keterlibatan sejumlah besar peserta dalam sistem keuangan global, pasar
pertukaran klasik tidak memenuhi semua persyaratan generasi baru. Monopoli dan peraturan trading
modern yang berlebihan tidak mengakomodasi pengguna muda dan aktif yang dikombinasikan dengan
kemungkinan kerugian finansial yang besar membuat pasar ini kurang menarik bagi mereka.
Namun, gagasan permainan pasar saham itu sendiri, dengan menggunakan ketrampilan dan
pengalaman untuk menghasilkan lebih banyak uang, tetap menjadi salah satu gagasan paling
mengherankan di dunia. Jutaan orang setidaknya sekali dalam hidup mereka mencoba diri mereka
sendiri di pasar ini. Banyak orang telah meninggalkan pasar karena kerugian finansial, namun sebagian
besar mempertahankan keinginan untuk berpartisipasi di pasar keuangan dunia. Stockus menuju pasar
dunia yang paling kuat dan kaya. Peserta - adalah, sebagai aturan, orang dengan pendapatan stabil dan
cukup, yang siap untuk memenuhi hasrat dan keinginan mereka untuk memperolehnya. Rata-rata, pasar
terutama terdiri dari pria dengan usia rata-rata 35 tahun12
Fitur lain dari pasar Stockus masuk adalah hampir siapnya permainan kami terjadi. Saat ini, hanya ada
sedikit kesempatan bagi orang-orang cerdas dan petualang untuk memuaskan ambisi mereka. Peluang
ini adalah pertukaran atau permainan Forex, atau berbagai game online seperti Counter Strike, World of
Tanks dan sebagainya. Tapi dalam kasus pertama risikonya terlalu tinggi, biaya keuangan dan hambatan
birokrasi dalam bentuk kontrak. Dalam kasus kedua, permainan memenuhi kriteria kegembiraan, namun
tidak memungkinkan pemain mendapatkan uang dengan keterampilan mereka.
Stockus menyediakan pemain dengan campuran fitur terbaik dari pasar valas dan game online. Pada
platform player dapat bersaing dengan pasar yang terus berubah yang memiliki relevansi langsung
dengan kenyataan. Hal ini sangat menarik bagi masyarakat generasi baru. Di sisi lain, hal itu dapat
mewujudkan ambisi mereka dengan cara yang paling penting dan bermakna secara sosial menghasilkan uang.
Kontingen dasar permainan kami adalah mereka yang sekarang berdagang di pasar valuta asing dan
pasar Forex, yaitu sekitar 4 juta orang13.
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12)
https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/pdf/fxcg/2301/Retail_FX.pdf?8b9766f1bbf56797757c4c2cb3
91f305https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/pdf/fxcg/2301/Retail_FX.pdf?8b9766f1bbf56797757c
4c2cb391f305
13)
https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/pdf/fxcg/2301/Retail_FX.pdf?8b9766f1bbf56797757c4c2cb
391f305

Di sisi lain, mereka yang sekarang bermain game online akan bergabung dengan komunitas kami. Analis
memperkirakan bahwa pada akhir 2017 akan ada 2 miliar pemain yang akan kami target14. Jumlah
pemain potensial di platform Stockus di seluruh dunia bisa meningkat hingga puluhan juta orang. Hal ini
sangat penting bahwa jumlah orang-orang ini berkembang pesat karena meningkatnya tingkat
pendidikan dan perkembangan ekonomi yang lebih besar dari berbagai negara.
Platform trading sendiri. Salah satu keunggulan utama Stockus adalah bahwa hal itu didasarkan pada
platform trading yang sudah ada. Platform ini dikembangkan oleh kami untuk mengimplementasikan ide
kami secara spesifik. Dalam perkembangannya, kami menggunakan prinsip-prinsip berikut:
- Platform trading harus profesional dan pada dasarnya tidak berbeda dengan platform trading standar
jenis MT4.
- Platform harus mudah digunakan, yang memungkinkan pemain yang tidak berpengalaman untuk cepat
memahami dan mempelajari permainan pasar saham.
Kehadiran platform trading kami sendiri membuat kami independen dari berbagai perusahaan Broker
dan perusahaan Forex. Hal ini sangat penting karena Stockus adalah pesaing yang signifikan bagi
mereka.
Kemungkinan sejumlah besar turnamen. Keuntungan lain dari memiliki platform trading kami sendiri
adalah kami bisa mengadakan sejumlah turnamen yang berbeda. Pada saat ini platform siap diluncurkan
dengan tiga turnamen: satu amatir dan dua profesional. Mereka akan berjalan dalam waktu dua bulan
setelah kesimpulan ICO. Turnamen ini sudah terintegrasi dalam platform trading Stockus. Tim kami saat
ini bekerja untuk mengembangkan tiga turnamen lagi, yang juga akan diintegrasikan ke dalam platform
trading dan akan tersedia bagi pemain dalam waktu dekat.
Kehadiran sejumlah besar pemain yang siap bergabung dalam permainan. Seperti yang sudah
ditunjukkan di atas, kami mengenal pemain potensial kami. Kami tahu struktur pasar. Dan yang
terpenting, kami tahu di mana menemukan pemain baru. Karena itu kami mengerti bagaimana
membangun kampanye pemasaran untuk menarik semua pemain ini.
Sistem informasi dan pemasaran dunia yang ada. Yang sangat penting bagi kami adalah kehadiran media
massa keuangan seperti WSJ, Bloomberg dan lainnya, karena bekerja dengan mereka memiliki potensi
pemasaran yang besar bagi kami. Kami berencana untuk menggunakan infrastruktur periklanan dan
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pemasaran yang sudah ada di pasar keuangan, dengan tujuan untuk memenangkan kepentingan para
pesertanya dan untuk memastikan bahwa pemenang turnamen kami akan dikenal di dunia.

____________________________________________________________________________________
14) https://venturebeat.com/2014/06/03/global-game-business-is-booming-but-physical-store-salesmay-evaporate-by-2015/

5. Bagaimana Stockus bekerja
Trading bursa di Stockus diselenggarakan dalam bentuk turnamen. Siapa pun yang ingin memilih
turnamen yang memenuhi kebutuhan dan kemampuannya datang ke Stockus. Bergantung pada tingkat
persiapan dan strategi yang dipilih, pemain berpartisipasi dalam turnamen yang berbeda. Untuk
pertama kalinya, pengguna bisa bermain di turnamen amatir, dimana para pemain bisa mencoba tangan
mereka dan mendapatkan pengalaman. Bagi pemain berpengalaman, ada turnamen profesional dimana
mereka bersaing dengan pemain lain untuk menghasilkan uang dalam jumlah besar.
Turnamen amatir adalah versi ringan dari turnamen profesional. Tujuan utama dari turnamen tersebut
adalah untuk mengajarkan pemain bermain di bursa saham dan untuk membantu mereka memahami
platform trading. Turnamen ini memungkinkan pemain untuk mengembangkan strategi permainan
mereka sendiri, memilih durasi turnamen yang sesuai, dan berkomunikasi dengan pemain lain. Masuk ke
turnamen amatir gratis.
Freeroll - turnamen amatir tanpa biaya masuk. Turnamen Freeroll mingguan:
- Tidak ada biaya masuk
- hadiah kecil
- Terbatasnya pilihan instrumen trading
- Terbatasnya pilihan layanan tambahan
- Rekening Broker amatir kecil.
Pemenang di Freeroll menerima hadiah uang tunai dan berhak berpartisipasi dalam turnamen
profesional tanpa harus membayar pembelian.
Turnamen profesional membentuk tulang punggung permainan Stockus. Tugas utama turnamen
profesional adalah menciptakan platform alternatif bagi bursa. Turnamen bervariasi menurut:
- Durasi (hari, minggu, lainnya)
- Jenis dana hadiah (dijamin (GPP), tidak terbatas, campuran dll)
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- Jumlah peserta
- Cara pembagian dana hadiah
- Set instrumen trading, dll.
Pemain yang berpartisipasi dalam turnamen profesional membayar biaya masuk (buy-in) untuk
berpartisipasi dalam turnamen. Di turnamen yang berbeda, biaya masuk memiliki kegunaan yang
berbeda. biaya masuk bervariasi dari beberapa dolar sampai beberapa ratus dolar.
Saat ini, platform Stockus mengoperasikan dua turnamen profesional: DFT (Daily Fantasy Trading) dan
WFT (Weekly Fantasy Trading).
DFT - turnamen profesional harian, dengan pembelian kecil. Dana hadiah dari turnamen ini dicampur
dan terdiri dari bagian yang dijamin dan bagian yang terbentuk dari pembelian pemain yang
berpartisipasi dalam turnamen. Turnamen ini diadakan selama satu hari. Hadiah untuk pemenang
dibayarkan dalam waktu 15 menit setelah akhir turnamen (penutupan sesi trading NYSE).
Dana hadiah dari turnamen DFT terdiri dari bagian yang dijamin dan bagian yang dibentuk oleh pemain
lain. Bisa mencapai ratusan ribu rupiah.
Distribusi hadiah di turnamen DFT berlangsung berdasarkan Classic Matrix.
Alat trading utama turnamen DFT adalah pasangan mata uang, futures.
Para pemain ditawari layanan tambahan dan referral tambahan.
WFT adalah turnamen profesional mingguan dengan rata-rata pembelian. Hadiah dana turnamen ini
beragam. Terdiri dari bagian yang dijamin dan pemain dengan biaya masuk. Durasi turnamen adalah
satu minggu kalender. Turnamen berakhir pada hari Jumat dengan penutupan NYSE. Penjumlahan dan
pembayaran hadiah dilakukan dalam waktu 30 menit setelah penutupan turnamen.
Distribusi hadiah didasarkan pada Classic Matrix.
Alat trading utama: saham, pasangan mata uang, futures, options.
Para pemain ditawari layanan tambahan dan referral tambahan.
Saat ini, tim kami sedang mengembangkan tiga turnamen profesional lainnya.
Meringkas. Setelah penutupan NYSE, posisi semua pemain yang berpartisipasi dalam turnamen ditutup
secara paksa. Pemain top diperbarui Semakin baik prestasi pemain di turnamen, semakin tinggi tempat
yang diraih di TOP. Hasil turnamen terlihat seperti ini:
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Dana hadiah dari turnamen ini didistribusikan di antara para pemain tergantung pada tempat yang
mereka ambil, cara pemberian hadiah didistribusikan, dan jumlah dana hadiah. Di halaman turnamen,
data dengan nama panggilan pemain dan jumlah yang harus dibayar diterbitkan. Jumlah ini ditransfer ke
akun Token pemain.
Dalam turnamen DFT dan WFT, matriks klasik digunakan untuk membagikan hadiah. Berikut adalah
contoh matriks distribusi hadiah klasik yang digunakan di salah satu turnamen Stockus profesional:
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Berdasarkan dana hadiah dari turnamen ini dan matriks distribusi hadiah khusus, program Stockus
secara otomatis menentukan jumlah pemain yang diterima di turnamen dan mentransfernya ke Akun
Token pemain. Setelah itu, pemain dapat menyimpulkan jumlah yang diberikan di rekening bank pribadi
kapan pun nyaman baginya. Program secara otomatis mengirimkan pemberitahuan kepada pemain
tentang pembayaran yang dilakukan.
Dalam 6 bulan setelah dimulai, dana hadiah dari turnamen DFT (satu turnamen) akan, sesuai dengan
perhitungan kami, mencapai $ 9.000 dan turnamen WFT mingguan - $ 20.000 (satu turnamen minggu) .6
bulan setelah dimulainya hadiah dana turnamen DFT (satu hari turnamen) akan, dalam perhitungan
kami, sampai $ 9.000 ribu dan Mingguan Tournament Federal Anti Monopoli - $ 20.000 ribu (satu
minggu turnamen).

Layanan tambahan. Di turnamen profesional, pemain bisa menggunakan layanan tambahan jika ia
menganggap perlu. Pemain dapat:
- Mengisi ulang akun Broker
- Menerima modal awal baru (jika ada margin call)
- Ambillah leverage jika dia yakin hal ini akan meningkatkan peluang kesuksesan
Pemain membayar untuk layanan ini dari Akun Tokennya. Di turnamen yang berbeda, biaya layanan
tambahan bisa berbeda.
Di sini, adalah mungkin untuk melihat bagaimana pemain yang berbeda membeli berbagai kelebihan
dalam permainan:
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Lingkaran merah di sekeliling avatar pemain adalah 1/25 bahu, lingkaran kuning adalah 1/10, dan warna
biru 1/5.
Program referral Saat ini, Stockus memiliki program referral berikut.
"Ikuti saya" program Ini berlaku untuk turnamen profesional. Setiap pemain bisa memilih pemimpin dan
memantau perdagangannya secara online. Jumlah pemain yang membayar kesempatan untuk
menonton penawaran pemain favoritnya, masuk ke rekening pemimpinnya. Dengan demikian, pemain
yang sukses bisa mendapat tambahan kemenangan, berkat pengalaman dan skill mereka.
"Ajak teman" program Ini didistribusikan seperti di turnamen amatir Freeroll, dan seperti dalam
turnamen profesional. Setiap anggota komunitas Stockus bisa mengajak teman mereka ke dalam
permainan. Untuk setiap tamu, pemain menerima jumlah tertentu di Akun Token-nya. Mengingat
bahwa sekarang hampir setiap orang memiliki akun jejaring sosial dan memiliki ratusan teman,
kesempatan ini bisa menjadi penghasilan tambahan yang baik bagi para pemain.

Saat ini, kami sedang mengembangkan program referral lain yang memungkinkan pemain
memanfaatkan sepenuhnya kemampuan mereka dalam permainan Stockus.
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6. Platform Trading Stockus
Pasar dan bursa utama. Stockus memberi pemain kesempatan untuk bekerja di pasar utama dunia.
Pemain telah tersedia untuk mereka kutipan dari NYSE, Nasdaq, COMEX, LSE, Euronext, bursa Tokyo dan
Shanghai. Pemain bisa berdagang sepanjang waktu. Umpan data diberikan dengan penundaan tidak
lebih dari 0,04 detik.
Platform trading, Stockus, memungkinkan pemain untuk dengan cepat dan mudah memilih kutipan yang
diinginkan dan menampilkannya di layar utama. Layar utamanya adalah sebagai berikut:
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Alat trading. Instrumen trading utama tersedia untuk pemain di platform Stockus: saham, futures,
pasangan mata uang, opsi, indeks, dll di
Pada saat yang sama, pemain dapat menampilkan hingga lima kutipan di layar mereka dan
memantaunya. Selanjutnya, pemain bisa memilih rentang waktu yang berbeda mulai dari 1 menit
sampai 1 bulan. Platform ini menyediakan data historis tentang instrumen kepada pemain.
Pemain kemudian bisa menganalisis data:

Akun pemain Stockus. Setiap pemain di Platform for Stockus menerima akun Token dan akun broker
pribadi mereka sendiri. Akun ini dapat dilihat di kabinet pribadi pemain, di mana informasi lebih lanjut
tentang akun, transaksi online aktif, dan status turnamen akan ditampilkan. Selanjutnya, ada
representasi grafis mengenai profitabilitas asetnya, yang menunjukkan tingkat keberhasilan pemain
mereka.
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Pemain dapat mengelola akun mereka: menarik token ke dompet pribadi mereka dan mengisi kembali
akun token mereka dari dompet pribadi.
Di dalam kabinet pribadi pemain informasi rinci tentang akun Broker mereka tersedia. Pengguna selalu
dapat melihat seberapa sukses trading mereka, dan risiko apa yang dapat dia ambil saat ini. Dalam kasus
akun perantara, pemain dapat mengisi akun melalui pembelian. Dalam kasus yang jarang terjadi,
pemain mempertaruhkan segalanya dan mungkin kehilangan modal maya, sistem akan memberi
mereka kemungkinan adanya margin call. Jika margin call tidak terjadi maka sistem akan otomatis
menutup semua posisi pemain.

7. STT Token
Permintaan STT. STT - inilah cryptocurrency, yang ditujukan untuk realisasi pembayaran dengan
platform Stockus. Pemilik token Stockus dapat melakukan operasi berikut
- Bayar untuk partisipasi dalam turnamen profesional. Dengan demikian, permintaan pada STT
berkorelasi langsung dengan jumlah pengguna di platform Stockus.
- Menerima kemenangan turnamen dan menukarkannya dengan cryptocurrency yang lain atau uang
fiat. Dengan demikian, STT akan terus dikutip di bursa, yang juga akan meningkatkan permintaan
mereka.
- Beli layanan tambahan di turnamen, yang akan meningkatkan permintaan internal dan eksternal untuk
STT.
- Dapatkan token melalui program referral, yang merangsang pemain untuk lebih aktif dan aktif
meningkatkan basis pengguna.
Dengan mempertimbangkan fakta bahwa platform Stockus berpotensi menjadi pesaing serius bagi
forex, nilai STT bisa melebihi $ 200 miliar dan menjadi salah satu cryptocurrency yang paling aktif dan
populer.
Presale. Pengguna yang ingin memperoleh token sebelum penjualan publik, dapat memperoleh token
hak istimewa dari STTP. Penjualan mereka akan dimulai pada 16 Oktober 2017 dan akan berlangsung
selama tiga minggu.
Sebanyak 2 juta token STTP istimewa akan dijual.
500.000 token STTP pertama akan dijual dengan harga: 2000 STTP = 1 ETH.
Sisanya 1,5 juta STTP akan dijual dengan harga: 1500 STTP = 1 ETH.
Setelah selesai penjualan, STTP itu akan dikonversi ke STT pada saat konversi: 1 STTP = 1 STT.
Token Sale. Penjualan token akan dimulai pada 27 November 2017 dan akan berlangsung selama empat
minggu. Penjualan token akan dibagi menjadi empat ronde.
Putaran pertama akan berlangsung satu minggu. Selama putaran pertama token akan dijual dengan
harga: 400STT = 1ETH
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Putaran kedua akan berlangsung satu minggu. Selama putaran kedua token akan dijual dengan harga:
330STT = 1ETH
Putaran ketiga akan berlangsung satu minggu. Selama putaran ketiga token akan dijual dengan harga:
280STT = 1ETH
Putaran keempat akan berlangsung satu minggu. Selama putaran keempat token akan dijual dengan
harga: 250STT = 1ETH
Sebanyak 10 juta token STT istimewa akan dijual.
Stockus secara aktif bekerja sama dengan bursa terkemuka agar bisa diperdagangkan segera setelah ICO
berakhir. Stockus akan mendukung likuiditas STT yang cukup.
Setelah kesimpulan penjualan ICO, STT akan dapat diakses oleh pengguna di dompet pribadi mereka
(MyEtherWallet dan sejenisnya).
Penilaian. Total volume penjualan token dari STT akan menghasilkan sekitar 35.000 Ethereum, yang
setara dengan sekitar $ 7,0 juta (nilai tukar dari ETH 1 sama dengan kira-kira $ 200. Kursus ini didasarkan
pada perkiraan ahli kami) .
Penggunaan dana. Dana yang terkumpul selama Pre-ICO dan ICO akan dibelanjakan sebagai berikut:
-Peluncuran Turnamen: DFT, WFT, Freeroll dan pembuatan turnamen baru - 35%
- Pembuatan platform mobile untuk Stockus - 15%
-Pemasaran - 30%
- biaya Administratif - 5%
-program Bounty- 5%
- Stockus Disimpan untuk mengendalikan ekonomi STT dan cadangan pemilik - 15%
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8. Pertimbangan Hukum
Pada tanggal 13 Oktober 2006, Presiden AS George W. Bush menandatangani Undang-Undang, yang
mencakup Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA). Sejak saat itu, perjudian di Internet di
AS dinyatakan ilegal. (Namun, Negara sendiri dapat membuat perubahan pada undang-undang ini dan
mengizinkan satu atau beberapa aktivitas permainan lain di wilayah mereka.)
Dengan melarang perjudian di wilayahnya, AS tidak dapat melakukan ini di yurisdiksi lain, misalnya, jika
kasino online terdaftar di Belanda. Oleh karena itu, alat utama untuk penuntutan perjudian ilegal di
Amerika Serikat mungkin adalah kontrol atas transfer dana ke pelanggan kasino, pembayaran
remunerasi mereka. Melaksanakan pembayaran semacam itu melalui bank-bank AS, sistem pembayaran
yang terdaftar di AS, seperti PayPal, adalah pelanggaran undang-undang federal. Dengan demikian,
Kongres AS mengendalikan situs-situs asing di wilayahnya, melarang warga negara melakukan transaksi
keuangan dengan mereka.
Sejak adopsi UIGEA, sudah lama berlalu. Internet memiliki arah baru dalam industri game - permainan
keterampilan. Intinya, game-game ini tidak jatuh di bawah tindakan UU tersebut di atas, karena basis
mereka bukan kegembiraan, dan keuntungannya tidak disengaja. Permainan ini bisa digambarkan
sebagai game hobi, permainan yang diminati, dimana basis permainannya adalah antusiasme pemain
untuk game ini. Selain itu, hadiah, kemenangan yang diterima oleh pemain, karena berpartisipasi dalam
turnamen, adalah konsekuensi dari kemampuan para pemain, pengalaman dan bakat mereka, dan sama
sekali tidak beruntung.
Contoh permainan keterampilan semacam itu bisa jadi Daily Fantasy Sport, mirip dengan DraftsKings
dan FanDuel. Dalam game ini, pemain bisa berpartisipasi dalam berbagai turnamen, membayar biaya
masuk (buy-in) dan kemenangan di turnamen mencapai jutaan dollar AS. Jelas bahwa game semacam
itu sangat populer, dan menarik jutaan pemain. Meskipun beberapa negara bagian (New York) melarang
olahraga fantasi, namun, di negara-negara lain, jenis permainan ini diperbolehkan dan popularitasnya
berkembang pesat.
Stockus adalah permainan keterampilan. Tindakan UIGEA tidak berlaku untuk itu. Pemain yang datang
kepada kami sangat tertarik pada mekanisme permainan, mereka sangat antusias dalam melatih dan
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meningkatkan keterampilan mereka. Memenangkan turnamen kami adalah hasil ketekunan,
keterampilan dan pengetahuan, dan bukan pada permainan non-strategis murni. Selain itu, partisipasi
dalam turnamen Stockus, seperti dalam permainan nyata di pasar keuangan, melibatkan banyak
pekerjaan analitis dan pengendalian pemain yang bagus.
Semua transaksi pemain Stockus terjadi di ruang pertukaran virtual. Para pemain sendiri beroperasi
dengan modal maya, dan keuntungan virtual yang mereka terima hanya menghasilkan uang dan
tergantung pada kolam hadiah. Oleh karena itu, aktivitas Stockus tidak tunduk pada peraturan SEC,
karena pemain kami tidak melakukan transaksi nyata di bursa saham. Jenis transaksi seperti swap
berbasis keamanan juga tidak mungkin. Pemain di Stockus tidak melakukan kontrak, kesepakatan dan
tidak melakukan transaksi dengan produk keuangan, keduanya memiliki nilai, dan nilainya berdasarkan
turunannya. Stockus menggunakan alat pertukaran nyata hanya sejauh dunia nyata digunakan dalam
game virtual reality.
Tidak adanya kebutuhan untuk mendapatkan lisensi dari badan yang mengatur aktivitas permainan,
serta kebutuhan untuk mendapatkan lisensi untuk kegiatan keuangan, membuat Stockus menjadi alat
investasi yang sangat menarik. Pasar AS terbuka untuk permainan kami dan, kami berharap, gagasan
kami akan berkembang di negara mana pun yang ditemukan pengikutnya.
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