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Lời Người Biên Soạn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến bản báo cáo 

này. Đây có thể là bản thống kê đầy đủ nhất 

của chúng tôi! Chúng tôi thật sự tự hào khi 

có thể đem lại những thông tin chi tiết và 

đầy đủ nhất trong quý vừa qua.

Có ba điểm thú vị trong bài báo cáo này. 

Một là phân tích dữ liệu và thống kê về ICO. 

Hai là phân tích quan điểm dựa trên Twitter 

được cung cấp bởi Iunera và thông tin cực 

kì thú vị thứ ba về Ứng dụng phân cấp do 

Dapp.com cung cấp.

Báo cáo này sẽ không thể thực hiện được 

nếu như không có sự nỗ lực của đội ngũ, sự 

giúp đỡ của bạn bè tại Dapp và iunera, 

những người đã làm việc không ngừng để 

mang lại cho bạn một báo cáo chính xác và 

sâu sắc nhất.

Tôi hy vọng rằng bạn thu thập được nhiều 

kiến thức bổ ích từ báo cáo này. Hãy liên hệ 

với tôi, daniel@coingecko.com. nếu bạn có 

bất kỳ phản hồi hay góp ý nào.

Trân trọng cảm ơn,16

Tính năng mới

mailto:daniel@coingecko.com
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Lời Người Sáng Lập

Trái ngược với sự xoay chuyển mạnh mẽ của thị trường trong Quý I năm 2018, Quý II bắt đầu với chiều hướng tích cực hơn. Xu hướng tăng giá ổn định và khối lượng giao dịch trong 

suốt tháng Tư cho thấy tâm lý chung được cải thiện. Tuy nhiên, sự phục hồi đáng mừng này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi toàn bộ thị trường chuyển sang một giai đoạn khá tệ từ 

đầu tháng Năm. Thị trường tiền mã hoá giảm đáng kể vượt mức khởi điểm của Quý II 2018. Do tính chất dễ biến động và không thể đoán trước, chúng tôi khuyến khích các nhà đầu 

tư đã, đang hoặc chuẩn bị tham gia tiếp tục giữ để sẵn sàng vượt qua bất kỳ thay đổi nào của thị trường.

Nhìn theo hướng lạc quan, công nghệ blockchain trong cả ledgers công và tư nhân có sự liên tục đổi mới. Các công ty lớn như Amazon Web Services (AWS), Microsoft và Facebook, 

đầu tư đáng kể vào các dự án blockchain. Ngoài ra, các dự án blockchain công cộng (ví dụ: Cardano, Tron, EOS) đã đạt được những mốc quan trọng bằng cách khởi chạy mạng 

testnet hoặc mainnet của họ. Không nghi ngờ gì nữa, blockchain sẽ tiếp tục biến đổi và cải thiện cách thức các doanh nghiệp hoạt động. Thành công trong việc triển khai các công 

nghệ blockchain cũng sẽ tạo ra các hiệu ứng tích cực cho thị trường tiền mã hoá.

Mặc dù xu hướng giảm của thị trường trong Quý II năm 2018, chúng tôi tiếp tục thấy sự tăng trưởng lành mạnh của các sàn giao dịch mới, danh sách tiền mã hoá mới và số lượng kỷ 

lục ICO trong suốt quý này. CoinGecko đã bắt đầu theo dõi 336 mã thông báo mới, 60 sàn giao dịch mới và 606 ICO mới. Tính đến cuối Quý II năm 2018, chúng tôi theo dõi tổng 

cộng 2019 mã thông báo và 144 sàn giao dịch.

Đây cũng là một quý thú vị khi chúng tôi chứng kiến việc hoàn thiện dự án ICO lớn nhất từ trước tới nay - EOS. Sau khi kéo dài một năm đã thu hút được con số kỉ lục lên tới 4,2 tỷ 

USD, vượt xa con số khổng lồ của Telegram ICO trong quý vừa qua. Chúng tôi hy vọng rằng 3 trang thông tin về EOS sẽ giúp bạn mở rộng tầm nhìn hơn về dự án này và sự phát 

triển của nó mặc dù sự ra mắt của EOS không suôn sẻ như dự kiến của nhóm dự án.

Quý này cũng chứng kiến sự khởi nguồn của phí giao dịch đào tại các sàn giao dịch như Fcoin, BigOne, BitZ và CoinBene. Chúng tôi chỉ vừa bắt đầu theo dõi Fcoin vào cuối tháng 6 

năm 2018 và sẽ chia sẻ thêm thông tin chi tiết trong báo cáo quý tiếp theo. Với vụ án hack 31 triệu đô la gần đây của Bithumb, chúng tôi cũng muốn nhắc nhở tất cả các nhà đầu tư cố 

gắng giảm thiểu số tiền giữ trên sàn giao dịch và lưu trữ mã khóa cá nhân của bạn một cách an toàn.

Cuối cùng, chúng tôi muốn cảm ơn bạn vì đã luôn ủng hộ CoinGecko. Chúng tôi tự hào thông báo về việc

ra mắt ứng dụng dành cho thiết bị di động iOS / Android và bot Telegram trong quý này. Chúng tôi cũng đã ra 

mắt nhóm Telegram của CoinGecko để tạo môi trường cho mọi người cùng nhau học hỏi. 

CoinGecko đang nỗ lực cập nhật thêm nhiều mã tiền điện tử và sàn giao dịch mới và sẽ phát hành nhiều tính

năng hơn trên trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động trong những tháng tới. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để cung cấp cho bạn những thông tin mới và chính xác nhất về

thị trường tiền mã hoá thú vị này. Hãy luôn theo dõi những cập nhật mới nhất nhé!

Yours Sincerely,

Co-founders 
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Giới Thiệu Coinhako

Được sáng lập vào năm 2013 bởi Yusho Liu và 

Gerry Eng, với mục tiêu cải thiện khả năng tiếp cận 

tiền điện tử cho tất cả đối tượng người dùng, hiện 

nay Coinhako (www.coinhako.com) là dịch vụ ví 

hàng đầu cho tiền điện tử tại Đông Nam Á.

Có trụ sở tại Singapore, Coinhako cung cấp dịch vụ 

mua, bán, chuyển đổi một số đồng mã hoá như 

Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, OmiseGo, Kyber, 

Zilliqa với tiền tệ trong khu vực Đông Nam Á, điển 

hình là các nước Singapore, Malaysia, Indonesia, 

và Việt Nam.

Ngoài ra, Coinhako được biết đến với tỉ giá khá 

cạnh tranh và giao diện thân thiện với người dùng.

ĐIỂM NỔI BẬT NĂM 2018

• 200,000 giao dịch thành công
• Lượng giao dịch lên đến USD$500 

triệu
• Đạt hơn 100,000 người dùng
• Mở rộng thị trường sang Indonesia và

Việt Nam
• Nâng cấp ứng dụng trên điện thoại hệ

điều hành Android và iOS

**Báo cáo này được dịch sang tiếng Việt bởi đội ngũ

http://www.coinhako.com/
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Thị Trường: T Quan T

Giá Trị Vốn Hoá Thị Trường
so với

Khối Lượng Giao Dịch

Giá trị vốn hóa thị trường và 

khối lượng giao dịch đã 

giảm đáng kể kể từ khi đạt 

đỉnh và dường như đang 

giảm về mức một năm trước 

đây.



Copyright © 2018 CoinGecko. All Rights Reserved. All figures, charts and graphs are based on data from www.coingecko.com unless otherwise stated. 
Important Notice: While we have made every attempt to ensure our data and information are gleaned from reliable sources and presented in the most accurate manner, CoinGecko takes no responsibility for any errors or omissions, or for the results obtained from the use of this information. 

All information in this report is provided “as is”, with no guarantee of completeness, accuracy, timeliness or for the results obtained from the use of this information. Nothing implied within this report should substitute the sound technical and business judgement of the reader.

CoinGecko // 

6

Thị Trường: T Quan Quý II 2018

Giá trị Vốn Hoá Thị

Trường Quý II
so với

Lượng Giao Dịch
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Thị trường chứng kiến sự tăng 

trưởng đáng kể trong tháng 5 

nhưng liên tục giảm trong tháng 

6.

Quý II kết thúc ở mức tương tự 

như khi quý bắt đầu.
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Thị Trường: M L Nhu T C Top 5

77%65%153% 243%
ETH XRPBTC EOS

-7%
BCH Mặc dù thị trường đã có nhiều biến động trong nửa đầu năm 2018, hầu hết các đồng 

trong Top-5 vẫn tăng so với cùng kỳ năm ngoái với EOS cho thấy mức tăng nhiều 

nhất là 243%.
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1H 2018 
Sự Tăng Trưởng Giá

của Top-5 Đồng Tiền

Mã Hoá (%)

ETH EOSBCH
-49% 0%-70%-80%

XRP

EOS có sự chuyển biến đáng kể, 

nhưng sự đột biến về giá không 

được duy trì khi nó rút về mức 

ngày 18/1.

BTC, ETH, XRP và BCH có xu 
hướng giảm tương tự trong suốt 

nửa đầu năm 2018 khi thị trường 

trải qua một đợt thay đổi.

BTC
-56%

Thị Trường: M L Nhu N 2018 C Top 5
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Thị Trường: Phân Ph Th Tr

BTC

ETH

XRP

BCH
EOS

EOS cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong thị phần vào khoảng nửa đầu năm 2018. Mặc dù ngày càng có nhiều đồng tiền mã hoá được 

phát hành, BTC, ETH, XRP & BCH vẫn tiếp tục đứng đầu.
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 LSK  BCN

 ZIL  DCR

 AE  BTG
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 PPT  WAVES

 DOGE  DGB

 STRAT  BAT

Không có thay đổi đáng kể nào trong thị 

phần trong suốt Quý II năm 2018.

Bitcoin và Ethereum tiếp tục thống lĩnh 

thị trường với gần ~ 70% thị phần.

Top-50 đồng mã hoá dựa trên giá trị vốn hoá trước ngày

30/06/2017

BTC

ETH

BCH

EOS

XRP

Thị phần của Bytecoin tăng đột biến trong một khoảng thời gian ngắn sau

khi được đưa lên sàn Binance.

Q2 2018 

Thị Phần

Top-50 Tài Sản Mã Hoá

Thị Trường: Phân Ph Th Tr
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BTC ETH XRP BCH EOS LTC ADA XLM MIOTA USDT TRX XMR NEO DASH BNB ETC VEN XEM OKB HT OMG ONT QTUM ZEC ICX LSK BCN ZIL DCR AE

+1 -1 +1 +4 +1 -1 -4 -1 +4 +1 -3 NEW NEW +5 -6 +1 -5 +4 +5 +14 +19 +4

BTC ETH XRP BCH LTC EOS ADA XLM NEO MIOTA XMR TRX DASH USDT XEM ETC QTUM VEN BNB ICX OMG LSK BTG NANO ZEC ONT BTM XVG BTCP DGD

+1 -1 +1 +9 -2 +2 +3 -3 +5 -4 +15 -7 +4 -3 +27 +17 +2 +2 -1 -8 -6 +1 NEW +35 -12 +87 +37

BTC XRP ETH BCH ADA LTC MIOTA XEM DASH XLM XMR NEO EOS QTUM BTG XVG TRX NANO BCC ETC LSK ICX OMG BTS ARDR PPT ZEC STRAT USDT HSR

+1 -1 NEW -1 +1 -1 -3 +18 -1 -3 +10 NEW +57 NEW +153 -6 -9 -6 NEW -11 +6 +26 +22 -11 -9 -11 NEW

1
BTC

2
ETH

3
XRP

4
BCH

5
LTC

6
DASH

7
XEM

8
MIOTA

9
NEO

10
XMR

11
ETC

12
OMG

13
BCC

14
QTUM

15
LSK

16
ZEC

17
WAVES

18
USDT

19
STRAT

20
STEEM

21
ARK

22
TENX

23
BTS

24
GAS

25
BCN

26
BAT

27
REP

28
XLM

29
KMD

30
BTS
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Thị Trường: Bảng X H

Q3 2017

Q4 2017 vs Q3 2017

Q1 2018 vs Q4 2017

Q2 2018 vs Q1 2018

Top-30 Ti Mã Hoá Có Giá Tr V Hoá Cao Nh
Bảng tổng kết xếp hang sự thay đổi từng quý
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Bitcoin

Ethereum

XRP

Bitcoin Cash

EOS

Litecoin

Stellar

Cardano

IOTA

Tether

NEO

TRON

Monero

Dash

Binance Coin

Ethereum Classic

VeChain

NEM

OKB

Huobi Token

OmiseGO

Ontology

Qtum

Zcash

ICON

-69%
-70%

-87%
-81%

-66%
-78%
-79%

-89%
-82%

-17%
-85%

-84%
-77%

-84%
-41%

-66%
-70%

-92%
-30%
-35%

-72%
-53%

-92%
-95%

-88%
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Thị Trường: Chuy Bi Giá K T Khi K Tr

Giá Trần Ngày

$19,665.39 208

$  1,448.18 180 

$         3.40 186 

$  3,785.82 204 

$       22.71 74 

$     360.66 206 

$         0.88 190 

$         1.18 189 

$         5.25 205 

$         1.21 1233 

$     198.38 178 

$         0.23 184 

$     542.33 184 

$  1,493.59 204 

$       24.37 187 

$       44.34 179 

$         8.46 173 

$         1.87 186 

$         5.42 23 

$         6.07 36 

$       25.62 180 

$       10.92 70 

$     100.22 187 

$  3,191.93 621 

$       13.16 184 

Kết Quý II

$6,182.26 

$   432.51 

$       0.45 

$   715.01 

$       7.68 

$     78.42 

$       0.19 

$       0.13 

$       0.96 

$       1.00 

$     29.53 

$       0.04 

$   126.59 

$   234.22 

$     14.36 

$     15.28 

$       2.56 

$       0.15 

$       3.77 

$       3.93 

$       7.13 

$      5.13 

$       8.14 

$   162.47 

$       1.52 

Lisk

Bytecoin

Zilliqa

Decred

Aeternity

Bitcoin Gold

Steem

0x

Augur

Bytom

Siacoin

BitShares

Verge

Maker

Nano

RChain

Golem

Bitcoin Diamond

Populous

Waves

Dogecoin

DigiByte

Stratis

Basic Attenti...

Mixin

-86%
-98%

-71%
-46%

-68%
-95%

-84%
-74%

-90%
-69%

-89%
-86%

-91%
-72%

-93%
-75%
-76%

-99%
-92%

-84%
-86%

-82%
-90%

-77%
-74%

Giá Trần Ngày

$         34.92 186

$           0.15 65

$           0.23 63

$       129.37 180

$           5.69 74

$       456.25 204

$           8.19 190

$           2.50 180

$       341.85 883

$           1.16 79

$           0.09 187

$           0.92 190

$           0.26 200

$    1,798.70 173

$         33.69 191

$           3.15 186

$           1.32 90

$       147.18 180

$         75.19 165

$         16.08 203

$           0.02 186

$           0.14 187

$         22.77 185

$           0.96 184

$    2,095.67 173

Kết Quý II

$        5.01 

$        0.00 

$        0.07 

$ 69.76

$        1.80 

$      24.35 

$        1.29 

$        0.66 

$      32.54 

$        0.36 

$        0.01 

$        0.13 

$        0.02 

$    501.67 

$        2.29 

$        0.79 

$        0.31 

$        1.96 

$        6.36 

$        2.61 

$        0.00 

$        0.02 

$        2.37 

$        0.22 

$    543.30 

208
Số Ngày

Trung Bình Từ
Khi Đạt Kịch

Trần

Binance Coin

Ethereum Classic

Bitcoin Diamond

Basic Attent…

6.8

Trung Bình Tỉ
Lệ Phần Trăn

Sụt Giảm

-77%

Số Tháng

Trung Bình Từ
Khi Đạt Kịch

Trần
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Sàn Giao Dịch: Sự Thống Lĩnh Thị Trường

Binance, OKEx, Huobi, Bitfinex giữ
vững sự thống trị thị trường giao 

dịch toàn cầu trong quý II và liên 

tục có mặt trong Top 5.

Upbit Sự sụt giảm thị phần cho thấy

các nhà đầu tư ở Hàn Quốc không

còn háo hức như trước.

CoinBene Việc phát hành phí giao 

dịch đào vào ngày 26/06/2018 đã 

khiến thị phần của CoinBene tăng 

đến 28.5% trước khi kết thúc ở
mức 7.6% vào cuối Quý II.

* Top 15 sàn giao dịch ngày 30/06/2018

Sàn Giao Dịch Đứng Đầu Trong Quý II

Phí Giao Dịch Đào: 

Phí hoàn lại cho người giao dịch dưới dạng tiền mã hoá được

phát hành bởi sàn giao dịch. Việc lưu giữ tiền mã hoá này cũng

có thể sinh lời.

Apr 18     May 18 Jun 18
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Sàn Giao Dịch: Sự Tăng Trưởng và Khối Lượng Giao Dịch

Số Lượng Sàn Giao Dịch và Khối Lượng Giao Dịch Quý II
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Apr 18     May 18 Jun 18

Khối lượng giao dịch 

nhìn chung không đổi 

trong suốt Q2, dao 

động quanh mức 7,5 tỷ
USD mặc dù số lượng 

sàn giao dịch ngày 

càng tăng. CoinGecko 
hiện theo dõi gần gấp 

đôi số lượng sàn giao 

dịch- từ 84 vào tháng 4 

năm 2018 đến 144 vào 

cuối quý 2 năm 2018.
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Sàn Giao Dịch: Khối Lượng Giao Dịch và Mối Tương Quan Với Giá Bitcoin

Tổng Lượng Giao Dịch so với Giá Bitcoin

Khối Lượng

Giao Dịch

cho thấy mối

tương quan

với giá của

Bitcoin.
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Top 20 d trênS L C Giao D
(30/06/2018)

Exchange 24hr Trade Vol. Coins Pairs

$      23,033,706 518 7450

$               4,314 275 2246

$        5,397,109 499 1885

$           279,251 209 1777

$           337,733 615 998

$           240,537 137 972

$    246,736,397 366 859

$        3,521,017 398 845

$        4,150,429 626 765

$        7,966,478 66 684

$      18,428,959 220 679

$ 1,064,304,501 189 575

$             82,019 69 508

$           652,277 197 481

$        2,056,568 179 409

$        6,389,207 149 405

$      18,909,588 168 401

$    260,029,501 163 400

$ 1,119,623,905 144 372

$      65,783,965 163 360

Top 20 d trên S L Mã Hoá
(30/06/2018)

Exchange 24hr Trade Vol. Coins Pairs

$       4,150,429 626 765

$          337,733 615 998

$     23,033,706 518 7450

$       5,397,109 499 1885

$       3,521,017 398 845

$   246,736,397 366 859

$              4,314 275 2246

$     18,428,959 220 679

$     55,290,548 214 320

$          279,251 209 1777

$          652,277 197 481

$1,064,304,501 189 575

$       2,056,568 179 409

$     18,909,588 168 401

$   260,029,501 163 400

$     65,783,965 163 360

$          408,642 161 336

$       3,934,205 155 317

$1,119,623,905 144 372

$          522,979 137 165

Top 20 d trên Kh L Giao D
(Trung Bình M Ngày quý II)

# Exchange 24hr Trade Vol. Coins Pairs

1 $ 1,648,793,579 144 372

2 $ 1,588,430,815 189 575

3 $ 1,223,968,314 114 264

4 $     980,191,861 163 400

5 $     772,320,423 20 234

6 $     600,289,384 37 37

7 $     321,809,708 88 167

8 $     264,588,877 366 859

9 $     236,510,350 1 4

10 $     230,748,706 4 12

11 $     213,872,035 17 57

12 $     207,698,290 55 199

13 $     202,755,766 214 320

14 $     182,725,055 12 15

15 $     163,481,324 71 185

16 $     160,891,828 47 175

17 $     156,576,773 84 145

18 $     150,460,286 62 113

19 $     123,016,033 163 360

20 $     117,018,305 3 9

16

Sàn Giao Dịch: Top-20

Sàn Giao Dịch Tập

Trung: Lựa Chọn

Được Yêu Thích

Hơn 97% hoạt động giao 

dịch diễn ra trên các sàn 

giao dịch tập trung.

Điều này cho thấy các 

sàn giao dịch tập trung, 

mặc dù có tính phí và 

hoạt động tập trung - vẫn 

được ưa chuộng hơn.

Sàn Giao Dịch Phi Tập

Trung IDEX và ForkDelta

cung cấp số lượng cặp 

giao dịch nhiều nhất có vai 

trò là đuôi dài của giao 

dịch mã thông báo.

Sàn Giao

Dịch

TậpTrung

97.3%

Sàn Giao Dịch

Phi Tập Trung

2.7%
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Sự Kiện Quan Trọng: T Quan Toàn C

11/4 - 22 quốc gia châu Âu ký kết hợp tác để tạo ra thị trường đơn kỹ thuật số

17/4 - đóng văn phòng tại Nhật Bản

19/4 - cam kết 2018 Phát hành tiêu chuẩn Blockchain

23/4 - giới thiệu mẫu Ethereum và Hyperledger Blockchain

02/5 - Công bố nền tảng hệ sinh thái

11/5 - ra mắt ví Bitcoin trên App Store, được cài đặt sẵn trên tất cả điện thoại mới

23/5 - bị hack bới 51% Attack với thiệt hại vài triệu USD

23/5 – kích cỡ blockchain đạt 1TB

28/5 - EOS Crashing Ethereum: 300,000 ETH đã được bán trên

28/5 – Testnet đầu tiên được ra mắt

30/5 - Ra mắt Mainnet

30/5 - India’s Telecom Regulator sử dung công nghệ blockchain để ngăn chặn spam

30/5 - nâng cấp giao thức mạng để đảm bảo việc đào vẫn khả thi

30/5 - Thailand’s Central Bank phát hành tiền kĩ thuật số riêng cho các giao dịch liên ngân hàng

11/6 - hỗ trợ giao dịch tiền tệ với tiền mã hoá thông qua

07/6 - mua một số dịch vụ tài chính để trở thành nhà môi giới do SEC quản lý

09/6 - Bitcoin Futures điều tra nghi án thao túng giá thị trường

11/6 - Exchange bị hack, thiệt hại lên đến 40 triệu đô la Mỹ

12/6 - EOS Mainnet được ra mắt

15/6 -Freeh, Sporkin & Sullivan LLP công bố tất cả đều được hỗ trợ bởi USD

19/6 - đóng băng 7 tài khoản vi phạm điều lệ

20/6 - bị hack với thiệt hại ước tính 31 triệu đô

21/6 – Chuỗi Blockchain trị giá bắt đầu chuyển sang mạng lưới độc lập

24/6 - “Hiến Pháp” khoá 27 tài khoản

Tháng Tư Tin Tức Nổi Bật Quý II 2018

26/6 - and                    giới thiệu ”đào phí giao dịch”

Lượng giao dịch cao hơn Binance

26/6 - nới lỏng luật, chấp nhận một số quảng cáo liên quan đến tiền mã hoá

26/6 – Ứng dung nhắn tin Nhật Bản mở sàn giao dịch tiền mã hoá Bitbox ở

Singapore

t.me/coingeckonews SUBSCRIBE

Tháng Năm

Tháng Sáu
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03/4 – Ban hành lệnh mới liên quan đến rửa tiền cho các sàn Bitcoin ở Úc

04/4 – Hàn Quốc yêu cầu các sàn giao dịch điều chỉnh thoả thuận với người dùng

05/4 – Thống Đốc Arizona kí điều luât về Blockchain

13/4 - Washington County cấm vận việc đào Bitcoin

19/4 – Bắc Hàn giới hạn việc nhập khẩu các con chip đào Bitcoin

20/4 – Các thành viên của Quốc hội Châu Âu bỏ phiếu ủng hộ các quy định chống.                  

rửa tiền chặt chẽ hơn đối với giao dịch tiền điện tử

27/4 - Iran cấm các ngân hàng tham gia thị trường tiền mã hoá

27/4 - Tòa án Chile buộc các ngân hàng mở lại tài khoản sàn giao dịch tiền mã hoá

27/4 - Pháp: Tiền mã hoá trở thành “tài sản di chuyển được”, thuế giảm từ 45% 

xuống 19%

THÁNG TƯ
16/5 - SEC ra mắt trang web ICO ảo để các nhà đầu tư tìm hiểu (howeycoins.com)

21/5 – Bắc Hàn áp dụng các quy tắc tiền điện tử hợp nhất của G20

21/5 – Các nhà ban hành luật tại Mỹ, Canada thiết lập các thiết bị dò scam

22/5 – US CFTC ban hành hướng dẫn cho các doanh nghiệp muốn phát hành tiền ảo

23/5 – Điều luật về tiền mã hoá tại Malta được công bố

25/5 – Thành phố Shenzhen sử dung blockchain để chống lại nạn trốn thuế

29/5 - Nhà ban hành luật tại Áo đóng băng các công ty đào tiền mã hoá

THÁNG NĂM

05/6 – Toà án Nga thay đổi lệnh cấm truyền thông về tiền mã hoá

08/6 - Quebec tạm dừng phê duyệt khai thác tiền mã hoá

09/6 - Các ngân hàng Colombia đóng tất cả tài khoản của S. American Crypto    

Exchange Buda

09/6 – Thái Lan tiết lộ chi tiết các quy định về tiền điện tử, hợp pháp hoá 7 đồng

11/6 - Lithuania ban hành hướng dẫn cho các đồng ICO

12/6 – Ngân hàng tại Bắc Hàn có thể dùng blockchain để xác minh thông tin khách hàng

12/6 – Ngân hàng Mỹ Wells Fargo cấm sử dụng thẻ tín dung của ngân hàng cho các

giao dịch liên quan đến tiền mã hoá

21/6 - US SEC nhận lệnh khẩn từ Toá Án tối cao đóng băng các tài khoản ICO gian lận

THÁNG SÁU

05/4 – Ngân hàng Dự Trữ Ấn Độ cấm các ngân hàng cộng tác với các công ty tiền ảo

Điều Luật Chính liên quan đến Tài Sản Mã Hoá
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http://bitcoinist.com/fud-no-more-south-korea-set-to-adopt-g20s-unified-cryptocurrency-regulations-provide-clarity/
https://www.coindesk.com/us-canadian-regulators-launch-dozens-crypto-scam-probes/
https://www.coindesk.com/cftc-issues-guidance-for-firms-offering-cryptocurrency-derivatives/
https://cryptodaily.co.uk/2018/05/crypto-regulation-malta-takes-hold/
https://www.coindesk.com/tencent-partners-with-city-authority-to-combat-tax-evasion-with-blockchain/
https://www.coindesk.com/austrian-financial-regulator-halts-crypto-mining-firms-operations/
https://www.coindesk.com/russian-court-overturns-2016-cryptocurrency-media-ban/
https://cointelegraph.com/news/quebec-halts-crypto-mining-electricity-requests-amid-huge-demand-forms-new-framework
https://cointelegraph.com/news/colombian-banks-close-all-accounts-of-s-american-crypto-exchange-buda
https://news.bitcoin.com/thailand-crypto-regulations-legalizing-cryptocurrencies/
https://www.coindesk.com/lithuania-issues-guideline-on-when-ico-tokens-are-securities/
https://www.coindesk.com/korean-banks-can-use-blockchain-to-verify-customer-ids-from-july/
https://cointelegraph.com/news/us-bank-wells-fargo-bans-crypto-purchases-with-its-credit-cards
https://cointelegraph.com/news/us-sec-obtains-emergency-court-order-to-freeze-assets-of-fraudulent-ico
https://www.coindesk.com/rbi-bars-banks-business-crypto-firms/
https://t.me/coingeckonews
https://t.me/coingeckonews
https://t.me/coingeckonews
http://newsletter.coingecko.com/landing/subscribe
http://newsletter.coingecko.com/landing/subscribe
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Chi Tiết Về ICO: Tổng Kết Theo Quý

606 Số ICO kết thúc Quý II

339
Số lượng ICO kết thúc vào Quý

II công bố số tiền vốn đã gọi

được

267

75 Số lượng ICO lên sàn thành

công

38 ICO có lợi nhuận khả quan tại

thời điểm định giá cao nhất

8 Số lượng ICO đã huỷ bỏ dự án và

hoàn tiền cho nhà đầu tư

Phần Trăm Trên Tổng Số ICOs

100%

55.9%

44%

12.4%

6.2%

1.3%

Con số các dự án ICO đã hoàn thành trong 

Quý II tăng 36.6% so với quý đầu tiên của 

năm, từ 248 lên đến 339.

Điều đáng lo ngại là 44% các dự án ICO đã 

không cung cấp bất kỳ cập nhật nào cho các 

nhà đầu tư của họ khi kết thúc gọi vốn ICO.

Đáng ngạc nhiên hơn là chỉ có 6,2% trong số
đó được niêm yết trên sàn giao dịch mặc dù 

có rất nhiều tin quảng cáo về các dự án ICO 

trên các trang giao dịch.

ICOs: 
MỘT QUÝ VỚI NHIỀU KỈ LỤC

Phần Trăm Trên Tổng Số ICOs

Phần Trăm Trên Tổng Số ICOs

Phần Trăm Trên Tổng Số ICOs

Phần Trăm Trên Tổng Số ICOs

Phần Trăm Trên Tổng Số ICOs

Số lượng ICO kết thúc vào Quý

II không công bố số tiền vốn đã

gọi được
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04/18

1.36 tỉ
USD

Có sự tăng mạnh trong nguồn vốn đầu tư vào ICO so với con 

số của quý trước là 3,733 tỉ USD. Dự án EOS là nguyên nhân 

chính dẫn đến sự tăng trưởng này với 4,2 tỉ USD.

$7,735,207,391 Tổng số tiền vốn đầu tư

vào ICO trong quý II 2018

339 dự án ICO hoàn thành vào Quý II năm 2018, tăng

đáng kể so với con số 248 của Quý I.

339 Tổng số ICO ghi nhận từ tháng Tư đến Sáu

$22,817,720 Số vốn trung bình cộng gọi

được bởi 1 dự án ICO 

$5,233,197 Số vốn trung vị gọi được bởi

1 dự án ICO

05/18

1.17 tỉ
USD

06/18

5.20 tỉ
USD

Chi Tiết Về ICO: Tổng Kết Theo Quý (phần 2)
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143%
Lợi tức đầu tư trung bình (ROI) nhà đầu tư

nhận được nếu họ mua vào thời điểm ra mắt

ICO và bán ra với mức giá cao nhất.

A
ll-

T
im

e
-H

ig
h

 R
O

I

Raised Amount (USD)

38 Số đồng tiền mã hoá

cho lợi nhuận đầu tư 37

Docademic

QuarkChain

Holo

NEXO
Seele

Gold Bits Coin

Distributed 

Credit Chain
Shopin

Patron
Cash Bet Coin

Project 

SHIVOM

Biểu đồ so sánh lợi tức đầu tư trung bình của mức giá kịch trần và

số tiền vốn huy động được của một số dự án ICO

*Ghi Chú: Bỏ qua EOS với 2200% lợi tức đầu tư ở thời điểm giá kịch trần.

Số đồng tiền mã hoá

có lợi tức đầu tư âm

Chi Tiết Về ICO: Lợi Nhuận Đầu Tư
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Biểu đồ này cho thấy sự phân 

bố của các dự án ICO theo số
vốn huy động được.

Phần lớn các dự án (76%) huy 

động được chưa đến 15 triệu 

USD.

Số tiền huy động được bởi 10 

ICO đứng đầu chiếm ~ 60% 

tổng số tiền đầu tư.

49%
Trên tổng số tất cả dự
án ICO huy động được

trên 5 triệu USD

60% Trên tổng số vốn gọi được từ
Top-10 các dự án ICO

24%
Trên tổng số các dự án

ICO huy động được

trên 15 triệu USD

S
ố

T
iề

n
H

u
y

Đ
ộ
n

g
Đ

ư
ợ

c
($

U
S

D
)

Số Lượng Dự Án ICO

Chi Tiết Về ICO: Sự Phân Bổ Vốn Đầu Tư
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Với 4,2 tỉ đô la được huy động trong khoảng 

thời gian 1 năm (kết thúc vào ngày 

01/06/2018), EOS là dự án ICO được tài trợ
nhiều nhất từ trước tới nay.

Số tiền mà EOS thu được vượt qua kỷ lục 1,7 tỷ
đô la của Telegram được tài trợ vào đầu năm 

nay.

53.5%
Tổng Số Tiền Đầu Tư được huy

động bởi EOS (4.2 tỉ USD)

Chi Tiết Về ICO: Dự Án Lớn Nhất: EOS
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Source: eosscan.io

T
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Chi Tiết Về ICO: Dự Án Lớn Nhất: EOS (Phần 2)
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Source: eosscan.io

Lễ Ra Mắt EOS ICO & Mainnet

26/06/2017
EOS ICO bắt

đầu

01/07/2017
EOS huy động được

185 triệu USD trong 5 

ngày đầu tiên

29/05/2018
Qihoo 360, một công ty bảo mật Internet Trung Quốc đã phát 

hiện ra một loạt các lỗ hổng có nguy cơ cao trong mạng EOS

31/05/2018
Block.One ra mắt EOSIO Bug Bounty 

Program với sự cộng tác của HackerOne.

01/06/2018
EOS ICO hoàn tất với 7,21 triệu Ether, 

tương đương với 4,2 tỉ USDT

10/06/2018
Các nhà sản xuất khối EOS đã bỏ
phiếu quyết định đưa mainnet lên

mạng

15/06/2018
Mạng lưới blockchain EOS được tung ra

với hơn 150 triệu phiếu bần cần thiết để
thao túng 21 nhà sản xuất

16/06/ 2018
EOS Mainnet biến mất sau khi một

lỗi rõ ràng trong mainnet làm cho

mạng bị đóng băng

23 June 2018
Các nhà sản xuất block EOS nhận lệnh khẩn 

từ chối xử lý các giao dịch cho 27 tài khoản 

mà không có lý do cụ thể

27 /06/2018
Giám Đốc Kĩ Thuật đề xuất xóa bỏ và thay thế hiến pháp hiện tại…

Chi Tiết Về ICO: Dự Án Lớn Nhất: EOS (Phần 3)

https://venturebeat.com/2017/07/01/185-million-in-5-days-block-one-sets-new-ico-record-with-its-eos-token/
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404244993110866922
https://hackerone.com/eosio
https://eosscan.io/
https://www.coindesk.com/yes-votes-eos-blockchain-launch-imminently/
https://www.coindesk.com/the-eos-blockchain-is-now-live/
https://hacked.com/eos-mainnet-grinds-to-a-halt-post-launch-as-transactions-freeze-unexpectedly/
https://cointelegraph.com/news/eos-block-producers-reportedly-ordered-to-freeze-27-accounts-reasoning-to-follow
https://bitcoinist.com/eos-constitution-scrap-larimer/
https://bitcoinist.com/eos-constitution-scrap-larimer/
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19 17

13
9 8 7 7 7 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Number of ICOs

84% Nguồn vốn cho ICO đến từ 10 

quốc gia đứng đầu

56% Nguồn vốn đầu tư cho

ICO đến từ Mỹ (4,6 tỉ đô)

59% Tổng số dự án ICO đăng ký ở
10 quốc gia đứng đầu

Số lượng dự án ICO

* For more data on the breakdown and distribution please refer to the appendix

Mỹ, Singapore, 

Anh và Thuỵ Sĩ có

nguồn đầu tư lớn

nhất*

Chi Tiết Về ICO: Bản Đồ Phân Bố
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en, 76%

ja, 4%

Other, 13%

~1 % es, 

nl, in, 

tr, ru, 

fr, de

Tính đến nay, tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ thông dụng nhất được sử dụng

trên các mạng xã hội. Theo sau đó là tiếng Nhật. Với sự nhận biết về tiền

điện tử ngày một tăng, rất có thể sự đa dạng về ngôn ngữ bàn về đề tài

này sẽ tăng.

* Chú thích: Thời gian đánh giá là từ tháng 3 đến tháng 7. Ví dụ về hashtags được tìm kiếm là #eth, #ethereum, 

biểu tượng ticker ($eth) và các tài khoản Twitter được đề cập (ví dụ: @ethereum). Bản đồ cây hiển thị số lượng 

tweets tương ứng.

Ngôn Ngữ
Bitcoin và Ethereum là hai đồng 

lớn nhất (tính theo giá trị vốn 

hoá) nhận được nhiều đề cập 

nhất trên Twitter.

Tuy nhiên, lượng đề cập 

trênTwitter về các đồng khác 

dường như không tương xứng 

với giá trị vốn hoá.

Ví dụ: TRON, mặc dù được xếp 

hạng 12 theo giá trị vốn hoá 

nhưng lại được đề cập nhiều thứ
3 trên Twitter.

58.1tr

14.7tr

11.8tr

10.5tr

6.0tr

4.4tr 3.8tr 3.3tr

6.0tr

4.0tr 3.7tr6.9tr

5.1tr

3.1tr

Hạng: #1
B Market Cap

Hạng: #2
B Market Cap

#11
B Market 
Cap

#6 B Market Cap

#3
B Market 
Cap

Rank: 

#70
B Market 
Cap

#13
By Market Cap

#38
By Market Cap

#7
By Market 
Cap

#8
By Market 
Cap

#12
By Mkt 
Cap

#14
By Mkt 
Cap

#4
By Mkt Cap

#5
By Mkt 
Cap

#18
By Mkt 
Cap

43.3tr

Phân Tích Quan Điểm: C Trên Twitter Tổng hợp & Phân tích bởi :



 2M

 4M

 6M

 8M

 10M

 12M

March

Tron Bitcoin Ethereum Litecoin Ripple
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Số lượng tài khoản 

cá nhân khẳng định 

vị thế đứng đầu của 

Bitcoin và Ethereum

L Tweet C Các

Ra mắt TRON Mainnet

Lượng Đề Cập Bởi Tài Khoản Cá Nhân*1

26-April 11-May

Kết Luận:

Những đồng được đề cập nhiều nhất không thể giữ vị trí ổn định lâu dài khi thị

trường giảm nhiệt cùng với sự xuất hiện của những đồng mới thú vị hơn.

Như đồng TRON trong biểu đồ bên, đã có một điểm sáng thú vị khi vượt qua 

Ethereum, chiếm vị trí thứ hai về lượng đề cập trên Twitter trong một thời gian

ngắn. Và đội ngũ của TRON hiện tại đang phải đối mặt với thử thách duy trì vị

thế này trước hai đồng quyền lực khác là Bitcoin và Ethereum. 

*1 – Sự khác biệt giữa số lượng tweet duy nhất và số lượng tài khoản cá nhân là một tài khoản cá

nhân có thể đăng tải nhiều lượt tweet nhưng vẫn được xem là 1 tweet. Để lọc ra nhiều mẩu tin trên mỗi

tài khoản, chúng tôi thu thập số lượng tài khoản khác nhau đã tweet và retweet riêng biệt, không phân

biệt tần suất.

May

CoinGecko // Phân Tích Quan Điểm: Phân Tích Tron Tổng hợp & Phân tích bởi :
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Tron

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Aelf

Ripple

114 tỉ

48 tỉ

3 tỉ

19 tỉ

5 tỉ

111 tỉ

65 tỉ

28 tỉ

22 tỉ 20 tỉ

13 tỉ

114 tỉ

68 tỉ

105 tỉ

20 tỉ 16 tỉ

2 tỉ

Bitcoin Ethereum Tron Ripple Litecoin Aelf

Market Cap Tweets Unique Accounts (incl. retweets)

Giá Tr V Hoá So V L T Tác
Trên Twitter

TRON và Aelf có tỷ lệ cao giữa Lượng 

Tweet và số lượng tài khoản duy nhất đề
cập.

Tuy nhiên, tỉ lệ này của các đồng còn lại 

khá thấp.

Kết Luận: Bitcoin dẫn đầu các đồng tiền khác về sự phổ biến và ủng hộ từ cộng 

đồng. Theo sát Bitcoin là Ethereum là các altcoins khác như Tron, Litecoin và Aelf 

có khá nhiều triển vọng.

Retweets

Thông Dụng
(Emotions 

Expressed)

Tweet Tích
Cực

Tất Cả
Tweet 

Biểu đồ của Bitcoin và Ethereum có tỉ lệ cân xứng nhất

xét về các kích thướcc và đo lường

Người Tweet Duy Nhất
(có Retweet))

Đồng nào được ưa chuông nhất?

CoinGecko // Tổng hợp & Phân tích bởi :Phân Tích Quan Điểm: Th L & S H

Người Tweet 

Duy Nhất
(không Retweet))
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MINH BẠCH
Mã ngu m t c s cho s minh b t .

QUYỀN SỞ HỮU THÔNG TIN & TÀI SẢN
à không c

sát c ùng s ài 
s ên blockchain. 

TÍNH THANH KHOẢN CAO
Ng dùng có th mua/bán tài s trên blockchain

DAPPS ( Ứ n g d u n g  p h i  t ậ p t r u n g )

dapp = 

(ứng dụng phi 

tập trung)
Giao diện người dùng +

Mã phụ trợ nguồn mở chạy trên mạng P2P phân

cấp (hoặc các hợp đồng thông minh)

PHẢN HỒI NHANH
Hiệu suất cao được cung cấp bởi các máy chủ trung 

tâm

ĐẠI TRÀ/ĐA DẠNG
Số lượng người dùng lớn. Có thể áp dụng dưới nhiều

hình thức.

DỄ SỬ DỤNG
Chỉ cần tải là có thể sử dụng ngay. 

APPS ( Ứ n g d u n g  t ậ p t r u n g )
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Search: dapp

Search: dapps

Search: blockchain applications

Search: distributed application

Search: decentralized application

2017 Q4 2018 Q1 2018 Q2

Giai 1: 
Th Nghi

Crypto Collectibles 

Giai 2: M R
• Sàn giao dịch phi tâp trung đang dần chiếm ưu thế

• Games được cải thiện và dễ chơi hơn

• Rất nhiều thử nghiệm trong nhiều lĩnh vực

Xu Hướng Tìm Kiếm

Trên Google

S nh bi c c
ngày càng

Mở Rộng Sang 

Nhiều Lĩnh Vực

Mới:

Các d
tràn ng

v
.
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Blockchain 2.0

Blockchain 1.0

Blockchain 3.0

Ti mã hoá
Ngôn ng ch hoàn thi , không có kh t d
Không th t ho ch dung phi t trung

H
thi k ch các mã code và d

Rút ng th gian thi l 1 block
s l giao d trên 1 giây

Không th
Ngôn ng ình 
S l giao d trên 1 giây ch
Không th l tr l l d li

Ngôn ng l trình d
Rút ng th gian thi l 1 block
S l giao d trên 1 giây t 1,000+
Có th nâng c các h thông minh
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Source: Dapp.com

Số Lượng Giao Dịch: 605,128

Tổng Giá Trị: 105,666 ETH
Q1:

Số Lượng Giao Dịch: 

3,031,501

Tổng Giá Trị: 

746,213 ETH

Q2:

CoinGecko // Dapp: Th Kê Top-100
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Truy Thông Sàn Th
M

Ví/Trình Duy N T C
S H T

Gi Pháp Liên
Quan

NasExtWallet

Giáo D

Dapp 
University

Sự Nhận Biết: Có

khá nhiều người

bắt đầu tìm hiểu về
ứng dung phi tập

trung

Dễ Tiếp Cận: Từ web 

đến di động, mở rộng

trình duyệt cho tiện

ích ví, miễn phí gas

Sự Cải Tiến Công Nghệ
cho các nền tảng

blockchain – Tăng lượng

giao dịch/giây, mở rộng 

khả năng cho trải nghiệm 

người dùng dapp tốt hơn.

Có thể ứng

dụng đại

trà hay 

không?
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# Coin Name Price
(as of 30/6/2018)

Y-O-Y Returns
(as of 30/6/2018)

YTD Returns
(as of 30/6/2018)

Market Cap Value
(as of 30/6/2018)

Market Cap 

Distribution 
(as of 30/6/2018)

1 Bitcoin $ 6,182.26 153% -56% $ 105,857,391,287 45.64%

2 Ethereum $ 432.51 65% -44% $ 43,417,851,340 18.72%

3 Ripple $ 0.45 77% -80% $ 17,790,918,835 7.67%

4 Bitcoin Cash $ 715.01 -7% -71% $ 12,283,481,725 5.30%

5 EOS $ 7.68 243% 0% $ 6,884,490,492 2.97%

6 Litecoin $ 78.42 98% -66% $ 4,485,089,082 1.93%

7 Stellar $ 0.19 656% -63% $ 3,483,076,547 1.50%

8 Cardano $ 0.13 366% -83% $ 3,892,880,585 1.68%

9 IOTA $ 0.96 143% -76% $ 2,665,555,364 1.15%

10 Tether $ 1.00 -2% -1% $ 2,710,522,078 1.17%

11 NEO $ 29.53 273% -64% $ 1,919,491,403 0.83%

12 TRON $ 0.04 1456% -28% $ 2,442,059,394 1.05%

13 Monero $ 126.59 206% -65% $ 2,048,181,463 0.88%

14 Dash $ 234.22 42% -78% $ 1,911,496,002 0.82%

15 Binance Coin $ 14.36 13290% 63% $ 1,637,710,573 0.71%

16 Ethereum Classic $ 15.28 -14% -49% $ 1,568,330,228 0.68%

17 VeChain $ 2.56 865% -30% $ 1,413,389,178 0.61%

18 NEM $ 0.15 5% -86% $ 1,384,046,447 0.60%

19 OKB $ 3.77 -21% -21% $ 1,132,340,138 0.49%

20 Huobi Token $ 3.93 174% 174% $ 913,041,974 0.39%

21 OmiseGO $ 7.13 1748% -64% $ 727,984,567 0.31%

22 Ontology $ 5.13 290% 290% $ 775,642,197 0.33%

23 Qtum $ 8.14 -23% -87% $ 721,988,362 0.31%

24 Zcash $ 162.47 -44% -73% $ 689,993,784 0.30%

25 ICON $ 1.52 218% -77% $ 588,080,827 0.25%

Market Cap (Subtotal) $223,345,033,873 96.0%

# Coin Name Price
(as of 30/6/2018)

Y-O-Y 

Returns
(as of 30/6/2018)

YTD 

Returns
(as of 

30/6/2018)

Market Cap Value
(as of 30/6/2018)

Market Cap 

Distribution 
(as of 30/6/2018)

26 Lisk $ 5.01 115% -77% $ 538,280,223 0.23%

27 Bytecoin $ 0.00 7% -56% $ 494,170,639 0.21%

28 Zilliqa $ 0.07 33% 33% $ 500,855,297 0.22%

29 Decred $ 69.76 135% -38% $ 559,213,435 0.24%

30 Aeternity $ 1.80 326% 33% $ 419,937,958 0.18%

31 Bitcoin Gold $ 24.35 -82% -91% $ 418,730,984 0.18%

32 Steem $ 1.29 -20% -70% $ 342,363,899 0.15%

33 0x $ 0.66 197% -28% $ 375,592,939 0.16%

34 Augur $ 32.54 30% -57% $ 357,922,248 0.15%

35 Bytom $ 0.36 172% -7% $ 361,142,779 0.16%

36 Siacoin $ 0.01 -21% -69% $  350,290,342 0.15%

37 BitShares $ 0.13 -42% -84% $ 333,474,111 0.14%

38 Verge $ 0.02 682% -86% $ 339,955,913 0.15%

39 Maker $ 501.67 -54% -54% $ 310,147,803 0.13%

40 Nano $ 2.29 6928% -92% $ 305,715,194 0.13%

41 RChain $ 0.79 1% -46% $ 286,682,297 0.12%

42 Golem $ 0.31 -30% -66% $ 263,376,100 0.11%

43 Bitcoin Diamond $ 1.96 -96% -92% $ 301,085,718 0.13%

44 Populous $ 6.36 36% -85% $ 235,529,574 0.10%

45 Waves $ 2.61 -29% -79% $ 260,752,319 0.11%

46 Dogecoin $ 0.00 2% -74% $ 275,348,973 0.12%

47 DigiByte $ 0.02 44% -66% $ 255,811,373 0.11%

48 Stratis $ 2.37 -58% -86% $ 233,951,486 0.10%

49 Basic Attention Token $ 0.22 65% -55% $ 251,764,030 0.11%

50 Mixin $ 543.30 -62% -62% $ 238,051,715 0.10%

Market Cap (Subtotal) $ 8,610,147,348 4.00%

Ph L : Giá C Top-50 
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Ph L : Các Sàn Giao D
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Ph L : Ti T Cho Các D Án ICO 

# Country
Number of 

ICOs
Total Amount Raised 

(USD)
# Country

Number of 
ICOs

Total Amount Raised 
(USD)

1 United States 35 $4,599,534,844 31 Slovenia 4 $24,310,177 

2 Singapore 40 $583,089,464 32 Belarus 1 $21,403,270 

3 United Kingdom 35 $353,921,114 33 Colombia 1 $20,451,640 

4 Switzerland 19 $237,197,132 34 Mexico 2 $20,100,000 

5 Estonia 25 $189,201,042 35 Czech Republic 5 $17,618,976 

6 Israel 4 $182,443,809 36 Sweden 1 $16,000,000 

7 Hong Kong 13 $98,308,772 37 Saint Kitts and Nevis 1 $13,700,000 

8 Cayman Islands 8 $85,924,385 38 Lithuania 5 $13,554,318 

9 Gibraltar 7 $78,943,315 39 Argentina 1 $11,200,000 

10 South Korea 5 $75,456,267 40 Latvia 2 $11,149,220 

11 India 6 $74,627,540 41 Georgia 3 $10,025,224 

12 Germany 5 $74,075,253 42 Indonesia 1 $10,000,000 

13 Russia 17 $73,942,794 43 Kazakhstan 1 $8,500,000 

14 Malta 6 $68,588,068 44 Liechtenstein 2 $7,637,603 

15 China 3 $64,369,000 45 Poland 2 $7,497,000 

16 Isle of Man 3 $62,818,230 46 Bulgaria 4 $6,321,295 

17 Japan 3 $55,100,000 47 Cyprus 2 $6,240,965 

18 Seychelles 7 $52,326,508 48 Costa Rica 2 $5,089,197 

19 Australia 2 $51,494,600 49 Spain 2 $5,064,725 

20 Canada 5 $49,428,658 50 Tanzania 1 $4,274,582 

21 Thailand 2 $49,000,000 51 Belgium 1 $3,075,360 

22 United Arab Emirates 9 $47,863,202 52 Luxembourg 1 $2,754,100 

23 British Virgin Islands 4 $41,850,975 53 Vietnam 1 $2,640,110 

24 Bahamas 1 $39,400,000 54 Mauritius 1 $1,200,000 

25 Slovakia 2 $39,147,649 55 South Africa 1 $1,200,000 

26 Netherlands 5 $37,167,827 56 Turkey 1 $282,000 

27 Ukraine 5 $35,307,843 57 Brazil 1 $138,837 

28 Belize 7 $31,071,566 58 Pakistan 1 $50,500 

29 Ghana 1 $26,514,259 59 Cambodia 1 $11,776 

30 France 2 $25,600,000 60 Andorra 1 $2,400 

Subtotal 286 $7,483,714,116 Subtotal 53 $251,493,275 

Total 339 $7,735,207,391 
 1B  2B  3B  4B  5B
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