Báo Cáo Quý CoinGecko
Quý 3 2018
Bản dịch tiếng Việt thực hiện bởi Etheremon

Về Etheremon và EMONT Alliance
Etheremon là cryptogame xây dựng trên nền tảng blockchain Ethereum, hiện là một trong những ứng dụng phi tập trung dẫn
đầu trong lĩnh vực game. Điểm mạnh của Etheremon so với các game truyền thống là người chơi sở hữu hoàn toàn các tài sản
trong game, không ai khác có quyền tác động hoặc lấy đi, kể cả nhà phát triển game.
Trong thế giới Etheremon, người chơi thu thập những quái thú thuộc các hệ khác nhau, rèn luyện chúng qua các trận đấu để
tiến hoá và đẻ trứng. Lấy cảm hứng từ game Pokemon nổi tiếng đồng thời xây dựng những chế độ chơi mới đa dạng,
Etheremon là cryptogame tiên phong mang đến những trải nghiệm mới cho người chơi game. Sau gần 1 năm ra mắt,
Etheremon đã có hơn 8.000 người chơi và hơn 500.000 trận đấu quái thú diễn ra. Trong năm 2019, Etheremon sẽ đưa thế giới
quái thú lên nền tảng thực tế ảo (VR).
Đội ngũ Etheremon đồng thời phát triển EMONT Alliance, là một liên minh hỗ trợ các nhà phát triển game xây dựng sản phẩm
trên blockchain. Ngoài Etheremon, EMONT Alliance hiện có 2 sản phẩm khác, là Cubego và MyCryptoHeroes.
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Nội dung
LỜI NÓI ĐẦU CỦA BIÊN TẬP

SỰ KIỆN CHÍNH

MASTERNODES
By:
masternodes.online

Tổng quan toàn cầu Sự kiện mới toàn cầu (Tháng 7 – 8)

GHI CHÚ TỪ NGƯỜI SÁNG LẬP

NĂNG ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
Toàn cảnh thị trường năm

Tỷ suất sinh lời Top-5 Coins năm qua

Tỷ suất sinh lời Top-5 Coins từ đầu năm Toàn cảnh thị trường quý 3
Phân phối vốn hóa thị trường tính từ đầu năm của Top-30 Coins

Toàn cảnh thị trường theo quý: Xu hướng giảm
ICO dẫn đầu về vốn huy động (USD)

Lợi nhuận Top 10 Masternode Quý 3* Xu hướng vốn hoá thị trường
Biến động giá Top-20 Masternodes

NON-FUNGIBLE TOKENS
By:

.com

Tổng quan các danh mục Biểu đồ nhiệt theo nước

ĐẶC BIỆT QUÝ 3

Phân bố 34 ICOs lên sàn giao dịch

Giới thiệu

Lợi nhuận đầu tư ICO

Xu hướng thị trường: Khối lượng Giao dịch theo tuần

PHÂN TÍCH KHÁC

Thống lĩnh thị trường (Top-30 xếp hạng theo số lượng)
Bảng xếp hạng top 20

GÓC NHÌN ICO

Toàn cảnh: Top 100 Toàn cảnh: Top-20 Masternodes

Danh Mục và Dự Án

Xu hướng thị trường: Khối lượng Giao dịch theo tuần (USD)

SÀN GIAO DỊCH
Tăng trưởng và khối lượng giao dịch

Sự kiện mới toàn cầu (Tháng 8 – 9)

ĐẶC BIỆT QUÝ 3

Top 30 tiền mã hoá

PHỤ LỤC

Token chứng khoán

Nền tảng hợp đồng thông minh
Bản quyền thuộc về © 2018 CoinGecko. Tất cả số liệu, biểu đồ và đồ thị được dựa trên dữ liệu từ www.coingecko.com trừ khi được ghi khác.

Lưu ý: Mặc dù chúng tôi đã thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo dữ liệu và thông tin được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy và được trình bày một cách chính xác nhất, CoinGecko không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc kết quả thu được từ việc sử dụng báo cáo này
Tất cả thông tin trong báo cáo này được cung cấp “nguyên trạng”, không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, kịp thời hoặc cho kết quả thu được từ việc sử dụng thông tin này. Không có gì trong báo cáo này nên thay thế phân tích và quyết định của người đọc.
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Lời nói đầu của Biên tập
Lại một lần nữa chúng tôi tự hào đưa ra báo cáo quý 3 năm 2018. Nhân cơ hội này tôi muốn gửi lời cảm ơn
đến toàn thể đội ngũ CoinGecko vì những nỗ lực và công sức họ đã bỏ ra để phát triển tài liệu ý nghĩa này.
Gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Masternodes.online và Nonfungible.com, những người đã đồng hành cùng
chúng tôi và cung cấp những thông tin sâu sắc về toàn cảnh thị trường Masternode và Non-fungible Token.
Ngoài ra, bản báo cáo này cũng tổng hợp những đánh giá và phân tích tổng hợp trong giai đoạn quý vừa
qua, bao gồm ICO, Sàn giao dịch, Phân phối thị trường, Tiền mã hoá chứng khoán và hơn thế nữa.
Như thường lệ, chúng tôi luôn chào đón những nhận xét hay phản hồi để cải thiện
bản báo cáo này nhằm nâng cao lợi ích cho bạn đọc.
Thân ái!

Daniel Cheng, BIÊN TẬP
daniel@coingecko.com

Bản quyền thuộc về © 2018 CoinGecko. Tất cả số liệu, biểu đồ và đồ thị được dựa trên dữ liệu từ www.coingecko.com trừ khi được ghi khác.
Lưu ý: Mặc dù chúng tôi đã thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo dữ liệu và thông tin được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy và được trình bày một cách chính xác nhất, CoinGecko không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc kết quả thu được từ việc sử dụng báo cáo này
Tất cả thông tin trong báo cáo này được cung cấp “nguyên trạng”, không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, kịp thời hoặc cho kết quả thu được từ việc sử dụng thông tin này. Không có gì trong báo cáo này nên thay thế phân tích và quyết định của người đọc.
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Ghi chú từ Người sáng lập
Trong quý này, giá tiền điện tử và vốn hoá thị trường ít biến động hơn so với quý trước. Tuy nhiên, bất chấp xu hướng giá giảm, khối lượng giao
dịch vẫn duy trì ở mức tương đương so với quý trước.
Trong khoảng thời gian cuối quý 2, chúng tôi đã bắt đầu quan sát một sự dịch chuyển lớn trong khối lượng giao dịch tới các sàn khai thác phí giao
dịch bằng việc thưởng token của sản với giá trị tương đương khoản phí giao dịch. Chúng tôi tiếp tục chứng kiến xu hướng ấy trong quý này. Cụ
thể hơn, khối lượng giao dịch trên Fcoin và Bitforex đã có những đợt tăng đột biến ở từng thời điểm nhất định trong quý, trước khi hạ nhiệt
đáng kể. Điều này đã dấy lên những tranh cãi về việc liệu hình thức khai thác phí giao dịch có bền vững hay không. Cũng đã có những ý kiến xoay
quanh vấn đề đạo đức trong việc khai thác phí giao dịch dưới sự tác động của các hình thức giao dịch thao túng và tần suất giao dịch ảo.
Có một sự gia tăng đáng kể về độ phổ biến của “đồng tiền có giá trị ổn định” (stablecoin). Maker DAO, công ty đứng sau Dai stablecoin đã thu
hút 15 triệu đô-la tiền đầu tư từ Andreessen Horowitz, chiếm 6% tổng nguồn cung của đồng tiền này. Chúng tôi đã thấy các đồng tiền ổn định có
kiểm soát được tung ra như Gemini USD và Paxos Standard.
Ngoài ra, Masternode và Non-Fungible Token (NFT) có sự tăng trưởng tương đối lớn. CoinGecko đã hợp tác với các chuyên gia để đưa ra những
phân tích đặc biệt về hai lĩnh vực này. Trong tương lai, chúng tôi thấy được vai trò quan trọng của Masternode trong giai đoạn thị trường đi
xuống. Đối với NFT, có nhiều ứng dụng ra đời và chúng tôi rất chờ đón những diễn biến trong thời gian tới.
Giá của ETH có xu hướng giảm trong quý này, có thể do sự sụt giảm đáng kể về số
lượng dự án gọi vốn ICO. Chúng tôi cũng thấy xu hướng dịch chuyển qua loại hình gọi
vốn tiền mã hoá chứng khoán (Securities Tokens Offerings - STO) với các tổ chức lớn
như Coinbase, SIX, CIRCLE và ICE đang trong giai đoạn chuẩn bị cho việc phát hành.
Mặc dù chúng tôi dự đoán 2019 sẽ là năm của STOs nhưng có nhiều thông tin vẫn
chưa được tiết lộ. Ví dụ, sẽ rất thú vị khi biết những quốc gia và cơ quan quản lý nào sẽ
chào đón STOs nhất.

Bobby Ong
Co-founder

TM Lee
Co-founder

Bản quyền thuộc về © 2018 CoinGecko. Tất cả số liệu, biểu đồ và đồ thị được dựa trên dữ liệu từ www.coingecko.com trừ khi được ghi khác.
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Tất cả thông tin trong báo cáo này được cung cấp “nguyên trạng”, không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, kịp thời hoặc cho kết quả thu được từ việc sử dụng thông tin này. Không có gì trong báo cáo này nên thay thế phân tích và quyết định của người đọc.
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Tính năng mới:

CoinGecko BEAM

Nhận thông báo trực tiếp từ nhóm dự án

Tìm chúng tôi trên DI ĐỘng
App
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Phân phối vốn hóa thị trường tính từ đầu năm của Top 30 Coins
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Năng động thị trường:

Toàn cảnh thị trường năm qua

Khối lượng giao dịch (USD)

Vốn hóa thị trường và Khối lượng giao dịch năm qua*

Trong khi 1 tháng trở lại đây
đã có được sự ổn định tương
đối thì vẫn không có dấu
hiệu dự đoán biến động
trong những tháng tới

Vốn hóa thị trường (USD)

Vốn hóa thị trường và khối
lượng giao dịch đã trải qua
biến động lớn.

*Dựa vào Top-30 Mã tiền mã hoá
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Năng động thị trường:
Toàn cảnh thị trường quý 3

Khối lượng giao dịch (USD)

Vốn hóa thị trường và Khối lượng giao dịch trong quý*

Trong khi đó, việc khối lượng
giao dịch đang tăng dần là
một sự khích lệ.

Vốn hóa thị trường (USD)

Quý vừa qua đã chứng kiến
xu hướng giảm giá và giảm
vốn hóa thị trường.

*Based on Top-30 Cryptocurrencies
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Năng động thị trường:

Tỷ suất sinh lời của Top-5 Coins tính từ đầu năm
Bất chấp sự biến
động lớn, toàn bộ Top
5 Coins đều có lợi
nhuận âm.

-70%

Returns (%)

-53%

-74%
-78%
-25%
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Năng động thị trường:
Tỷ suất sinh lời của Top-5 Coins năm qua

52%
-22%
186%

Tỷ suất sinh lời (%)

Ngoại trừ ETH, Top-5
Coins đã mang đến lợi
nhuận dương trong
năm qua.

28%
708%
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Năng động thị trường:

Phân phối vốn hóa thị trường tính từ đầu năm của Top-30 Coins
Sự thống trị thị trường của Bitcoin đã
tăng trở lại 50% từ mức thấp 40%
cùng với Ethereum và XRP gần như
ngang nhau ở vị trí số 2.
Trong Top 30 Coins, 8 đồng tiền dẫn
đầu chiếm đến 90% tổng vốn hóa thị
trường.
Không có sự thay đổi nhiều về tỷ lệ
phân phối trong quý so với giai đoạn
đầu năm.
Cũng trong quý này, thị phần của
XRP tăng đáng kể trong khi của
Ethereum giảm sút.
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Sàn giao dịch tiền mã hóa
Thống lĩnh thị trường (Top 30 xếp hạng theo khối lượng)
Tăng trưởng và Khối lượng giao dịch
Bảng xếp hạng 20
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Sàn giao dịch tiền mã hóa
Thống lĩnh thị trường (Top-30 xếp hạng theo số lượng)

Sự nổi lên của hình thức khai thác
phí chuyển đổi
Trong Top-30 sàn giao dịch, có 12
sàn sử dung hình thức khai thác phí
chuyển đổi để thưởng tokens

*Sàn giao dịch khai thác phí chuyển đổi

*

*
*

*
*

*

*
JEX

*
*
*
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Sàn giao dịch tiền mã hóa
Tăng trưởng và khối lượng giao dịch

Quý có
sự biến
động cao

Quý này quan sát được khối lượng giao
dịch biến động và sự tăng trưởng của các
sàn giao dịch bù phí. Sàn giao dịch bù phí
tăng trưởng tốt.

Khối lượng giao dịch hang ngày
(USD)

Sàn bù phí giao
dịch

Sàn không bù phí
giao dịch

~ 15 - 19%
Tăng trưởng theo quý

~ 25 - 28%
Tăng trưởng theo quý
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Sàn giao dịch tiền mã hóa
Các sàn giao dịch lớn nhất
(theo Khối lượng giao dịch trung bình ngày)
Giao dịch

Sàn không cho khai thác phí chuyển đổi || Sàn có khai thác phí chuyển đổi

Giao dịch trung bình
theo ngày

Sàn giao dịch

Giao dịch trung bình
theo ngày

Giao dịch

Giao dịch trung bình
theo ngày

1

$1,157,417,451.60

11

$ 198,038,094.09

1

$4,554,993,700.48

2

$ 724,082,363.99

12

$ 139,350,962.62

2

$1,297,487,170.95

3

$ 456,403,287.74

13

$ 136,313,957.61

3

$1,113,587,286.75

4

$ 399,501,216.01

14

$ 125,937,654.66

4

$ 911,648,978.14

5

$ 379,592,257.12

15

$ 125,156,594.36

5

$ 605,955,886.67

6

$ 302,581,983.25

16

$ 119,832,556.73

6

$ 497,419,135.98

$ 279,561,067.19

17

$ 111,438,314.04

7

$ 492,445,288.13

8

$ 270,033,738.14

18

$

90,265,784.00

8

$ 367,519,323.62

9

$ 220,933,318.52

19

$

87,728,573.25

9

$ 239,737,075.04

10

$ 200,691,186.30

20

$

80,832,951.42

10

$ 239,670,822.16

7

JEX

* Khai thác phí
chuyển đổi:
Hoàn trả lại phí
giao dịch cho
người dùng dưới
dạng đồng Token
được phát hành
bởi sàn giao dịch.
Giữ đồng Token
này cũng sẽ mang
lại cổ tức cho
người dùng.
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Theo dõi chúng tôi

Theo dõi chúng tôi

@coingecko

@coingecko

Theo dõi chúng tôi

Theo dõi chúng tôi

@coingeckoOfficial

@coingecko

Theo dõi chúng tôi
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Sự kiện chính:
Tổng quan toàn cầu
Sự kiện mới toàn cầu (Tháng 7 – 8)
Sự kiện mới toàn cầu (Tháng 8 – 9)
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Sự kiện chính:

Tổng quan toàn cầu

Bước tiến mới
Đời sống
Những công ty ra
đời từ sự bùng nổ
tiền mã hóa đang
dần có những
bước tiến tích cực.

Chính phủ
Khi tiền mã hóa trở thành một
xu hướng chủ đạo, chính phủ và
các cơ quan tham gia ở mức độ
sâu hơn. Một số đưa ra những
chính sách ủng hộ trong khi số
còn lại còn dè chừng.
Nhưng thực tế, tiền mã hóa và
blockchain đã trở thành một xu
hướng trên toàn cầu và sẽ tiếp
tục được nghiên cứu kĩ lưỡng
với góc độ toàn cầu.

Không thể phủ
nhận tiền mã
hóa đã tác động
đến đời sống.

10 Tin mới
8 Tin mới

Tiền mã hóa
Có ít những bàn tán về
những dự án tiền mã
hóa trong quý này vì
chính phủ và những
ngành công nghiệp chủ
chốt đã đưa ra các thông
báo cụ thể hơn.

Xu hướng chủ đạo

Những công ty tổ chức lớn nhỏ ở
nhiều lĩnh vực đang tích cực thử
nghiệm sản phẩm với công nghệ
blockchain.
Quý này đã chứng kiến những tổ
chức đầu ngành và các thương
hiệu lớn công bố quan hệ đối tác
trên các dự án sử dung
blockchain. Điều này sẽ là một
động lực quan trọng cho việc
chấp nhận tiền mã hoá.

16 Tin mới

43 Tin mới

42 Tin
mới
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Sự kiện chính:

Sự kiện mới toàn cầu (Tháng 7 – 8)

Chính phủ

Xu hướng chủ đạo

Bước tiến mới

Đời sống

Tiền mã hóa

July 1 - July 9

July 17 - July 23

July 31 - August 8

🇮🇳 Ấn Độ ra lệnh cấm tiền mã hoá

🚀 Samsung chấp nhận thanh toán bằng tiền mã hoá

🏦 ICE, Microsoft, Starbucks hợp tác xây dung dự án sàn Bitcoin Bakkt

🚀 Dịch vụ lưu ký mới của Coinbase chính thức hoạt động

🚙 BMW chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin

🚀 Northern Trust mở cửa cho quỹ đầu tư phòng hộ đầu tư vào tiền mã hoá

💥 CBOE nộp đơn xin giấy phép Bitcoin ETF

Phiên điều trần về tiền mã hoá Quốc hội Mỹ

💳 Công cụ của Coinbase cho phép hàng triệu cửa hàng chấp nhận tiền mã hoá

💻 Tấn công Syscoin làm ngưng hoạt động trên Binance

🚨 Coinbase làm rõ thông báo của SEC cho phép niêm yết Security Token

✅ Coinbase cân nhắc thêm 37 tài sản số

👤 Tin mới về danh tính bí ẩn của Satoshi Nakamoto

💳 Mastercard giành bằng sáng chế đẩy nhanh tốc độ thanh toán

🚀 Goldman có kế hoạch cung cấp chương trình lưu ký tiền mã hoá

🇮🇳 Lãnh đạo cao cấp Ấn Độ yêu cầu điều tra vụ lừa đảo bitcoin lớn
🇦🇺 IBM ký thoả thuận blockchain trị giá 750 triệu đô với chính phủ Úc
🇩🇪 Ngân hàng Đức cung cấp tài khoản riêng cho các công ty tiền mã hoá

IBM hỗ trợ phát hành đồng tiền ổn định giá được bảo hộ bởi FDIC
🇮🇳 RBI giục toà án tối cao Ấn Độ quản lý tiền mã hoá
Kỳ thi CFA nhắc tới tiền mã hoá

🔥 Barclays thiết lập đội ngũ tài sản số nghiên cứu giao dịch tiền mã hoá
SEC hoãn quyết định liên quan tới Bitcoin ETF
🚀 Sàn chứng khoán lớn thứ 2 Đức cung cấp dịch vụ về tiền mã hoá

🇭🇰 Hồng Kông thông qua luật trở thành trung tâm blockchain quốc tế

🚀 Goldman Sachs CEO tin các tổ chức sẽ dần thích nghi với tiền mã hoá

🇰🇷 Hàn Quốc hợp thức hoá ngành CN blockchain với những chuẩn mới

✅ Binance hợp tác triển khai sàn chứng khoán phi tập trung đầu tiên

July 10 - July 16

July 24 - July 30

Aug 9 - Aug 13

🚀 Coinbase công bố khả năng đưa lên 5 tài sản số mới

🏦 SEC hoãn quyết định về ETF tiền mã hoá cho đến tháng 9

🏦 Ngân hàng thế giới chuẩn bị cho trái phiếu blockchain đầu tiên trên thế giới

🇮🇳 Ấn Độ có thể xem xét tiền mã hoá như một dạng hàng hoá

Nhà đầu tư tổ chức có thể đổi Bitcoin futures lấy Bitcoin

🌿 High Times trở thành IPO đầu tiên chấp nhận tiền mã hoá
Bitmain mở trung tâm khai thác tại Texas trong quá trình mở rộng tại Mỹ

🏦 Bank of China tăng đầu tư nghiên cứu blockchain

🏦 Litecoin chiếm cổ phần lớn trong một ngân hàng

🚀 Google gia nhập thế giới blockchain

🇮🇳 Chính phủ Ấn Độ lên kế hoạch tung đồng tiền riêng cho quốc gia

👍 Robinhood thêm 2 mã tiền mã hoá lên nền tảng giao dịch

🚪 Nasdaq họp kín thảo luận về việc hợp thức hoá tiền mã hoá

🚀 Bộ Công nghệ thông tin Trung Quốc xem xét chiến lược phát triển blockchain

🇨🇭 Sàn chứng khoán Thuỵ Sỹ cung cấp dịch vụ tiền mã hoá đầu năm 2019

🚫 Google cấm ứng dung đào tiền mã hoá trên nền tảng play store

🇨🇱 5.000 cửa hang cho phép thanh toán tiền mã hoá ở Chile

✅ American Express nhận bằng sáng chế hệ thống thanh toán blockchain

🇮🇷 Iran lên kế hoạch cho đồng tiền mã hoá quốc gia

💵 Tác giả “Cha giàu, cha nghèo” nói USD là lừa đảo, ủng hộ Bitcoin

🇬🇧 Bank of England mở hệ thống thanh toán cho người dùng blockchain

👮 US DEA: Hoạt động tội phạm lĩnh vực tiền mã hoá giảm 80% kể từ năm 2013

Toà án Chile yêu cầu ngân hàng khôi phục giao dịch tiền mã hoá
🚀 Quỹ đầu tư lớn nhất thế giới BlackRock bắt đầu nghiên cứu Bitcoin

🏦 Coinbase thành lập uỷ ban hành động chính trị

🏫 Trường kinh tế London mở khoá học về tiền mã hoá

💵 Hàng triệu đô được gửi tới một trò chơi ponzi trên nền tảng Ethereum

📱 Intuit được trao bằng sáng chế cho xử lý thanh toán SMS Bitcoin

📱 Sirin Labs cho ra mắt điện thoại blockchain vào thàng 11

🇰🇷 Binance đang nhắm đến thị trường Hàn Quốc

🔥 IBM, Maersk khởi động nền tảng chuỗi cung ứng vận tải trên blockchain

Chiến dịch tấn công lớn nhắm vào các bộ định tuyến MikroTik
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Sự kiện chính:

Sự kiện mới toàn cầu (Tháng 8 – 9)

Chính phủ

Xu hướng chủ đạo

Bước tiến mới

Đời sống

Tiền mã hóa

Sept 11 - Sept 17
Aug 14 - Aug 20

Aug 28 - Sept 3

🇺🇸 Nhà đầu tư tại Hoa Kỳ có thể mua chứng khoán Bitcoin

🚀 Yahoo Finance tích hợp giao dịch Bitcoin, Ethereum và Litecoin

🚀 Chủ tịch CBOE hy vọng vào triển vọng ETF của công ty

📝 Liên minh châu Âu thảo luận các quy tắc mới cho lĩnh vực tiền mã hoá

Petro sẽ là một tiền tệ thay thế chính thức ở Venezuela
🇮🇷 Iran không khuyến khích BTC, mà lên kế hoạch cho đồng tiền quốc
gia

🎤 Eminem rap giới thiệu về Bitcoin như một văn hoá phổ biến
💡 PwC: Quy định không rõ ràng và sự thiếu tin tưởng của người dùng kìm hãm việc
nhân rộng công nghệ blockchain

Barclays và Coinbase đạt thoả thuận hợp tác

🚀 Firefox chặn phần mềm độc hại Cryptojacking trong bản cập nhật mới

Softbank từ chối đầu tư vào Bitmain, các khoản đầu tư khác bỏ ngỏ

💵 JP Morgan CIO: Blockchain sẽ thay thế công nghệ hiện tại

Vitalik Buterin đề ra thuật toán đồng thuận chỉ yêu cầu 1% trung thực

💣 Các nhà phát triển ETH cắt giảm thưởng đi 33% để trì hoãn “quả bom độ khó"

Thủ tướng Úc yêu cầu đẩy mạnh blockchain, tăng tính cạnh tranh cho ngân hàng
🚀Trên 23 triệu người có thể mua Bitcoin năm 2019 qua trang web Overstock
📝 Quỹ tương hỗ Bitcoin ra mắt tại Canada
💵 Morgan Stanley đang xây dựng một sản phẩm giao dịch hoán đổi Bitcoin
🚀 Pháp hoàn thiện khung ICO mới để thu hút nhân tài trên toàn cầu
↘ ICO giảm xuống mức 300 triệu đô la: Gian đoạn bùng nổ đã qua?
📱 Nhà mạng di động Hàn Quốc LGU+ ra mắt hệ thống thanh toán blockchain
Ngân hàng America / Merrill Lynch: xây dựng sản phẩm giao dịch Bitcoin

🇰🇷 Các thành phố lớn Hàn Quốc muốn thành thủ đô tiền mã hóa toàn
cầu

💥 Nâng cấp lớn tiếp theo của Bitcoin hỗ trợ ngôn ngữ mới cho các khóa mật mã

📊 Giảm giá 80% của tiền mã hoá giờ đây còn tồi tệ hơn cả khủng hoảng dot-com

✅ Bệnh viện Đài Loan ra mắt nền tảng Blockchain để lưu giữ hồ sơ y tế

💳 Capital One xem xét xác thực người dùng qua công nghệ blockchain

Ví Bitcoin chứa 720 triệu đô la “ngủ đông” 4 năm bất ngờ hoạt động trở lại - Ai sở
hữu nó?

🚀 Mạng xã hội khổng lồ Nhật Bản LINE ra mắt tiền điện tử, DPoS Blockchain

👍 JD.com ra mắt nền tảng dịch vụ blockchain
Aug 21 - Aug 27

Sept 4 - Sept 10

SEC từ chối 9 đơn xin cấp phép Bitcoin ETF

Sept 18 - Sept 24
🔥 Citigroup đang triển khai sản phẩm bảo mật Bitcoin

✅ SEC xem xét lại quyết định từ chối Bitcoin ETF

🐦 Jack Dorsey: Twitter đang xem xét ‘Tiềm năng chưa khai thác’ của Blockchain

🇨🇳 Trung Quốc cấm các tài khoản liên quan đến tiền mã hoá trên WeChat

📝 ‘Tin giả mạo”: CFO nói Goldman Sachs không bỏ kế hoạch mở giao dịch tiền mã
hoá

💻 Nvidia bỏ tiền mã hoá do lợi nhuận thấp
🚀 Hàn Quốc xem xét đẩy mạnh ngành CN tiền mã hoá và quản lý ICO
🇮🇱 Israel thảo luận về tiền mã hoá hỗ trợ bởi nhà nước
🇺🇸 Hải quan & Biên phòng Hoa Kỳ thử nghiệm blockchain theo dõi vận
chuyển

✅ Các nhà quản lý Hoa Kỳ tạm dừng các phương tiện đầu tư Bitcoin và Ether

🔥 Từ chấp nhận đến FOMO: Những lý do đằng sau bước nhảy vọt của XRP
🚀 Ant Financial của Alibaba triển khai nền tảng dịch vụ Blockchain BaaS
😲 Các nhà phát triển đã giữ kín bí mật về một lỗi nghiêm trọng của Bitcoin
💩California cấm đóng góp bằng Bitcoin trong các chiến dịch chính trị

🚀 Brian Armstrong: Một tỷ người sẽ sử dụng tiền mã hoá trong 5 năm tới
💵 Nhân lực mới trong SEC của chính quyền Trump tăng tính khả thi của Bitcoin ETF
📊 Google thêm tập dữ liệu ETH vào nền tảng phân tích dữ liệu lớn
Alibaba, IBM đứng đầu thế giới về số lượng bằng sáng chế blockchain

💵 Tether “in” thêm 100 triệu đồng USDT

📝 Bitcoin ETF bị trì hoãn lần nữa vì SEC tìm kiếm ý kiến về kế hoạch quỹ

🔥 Chị gái của Mark Zuckerberg tham gia Ủy ban Tư vấn Huobi Chain

😞 Cha đẻ của Ethereum tin rằng giai đoạn tiền mã hoá tăng trưởng 1000 lần đã qua

🍎 Đồng sáng lập Apple Steve Wozniak tham gia một công ty tiền mã hoá

💣 Tiền mã hoá là một ‘loại tiền tệ tầm thường' dành cho những kẻ khủng bố, phiên
điều trần của Quốc hội Mỹ kết luận

25 Sept to 30 Sept
🔥 Nhà môi giới lớn nhất Brazil triển khai sàn giao dịch BTC và ETH
UNICEF Pháp chấp nhận quyên góp bằng tiền mã hoá cho hoạt động nhân đạo
📝 Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cần ra chính sách “không gây hại” cho tiền mã hoá
😡 Tại sao Liên minh Châu Âu lại giận dữ với Malta
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Góc nhìn ICO:
Tổng quan quý: Xu hướng giảm
ICO dẫn đầu về vốn huy động (USD)
Tổng quan danh mục
Bản đồ nhiệt theo nước
Phân bố 34 ICOs trên sàn giao dịch
Lợi nhuận đầu tư ICO
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Góc nhìn ICO:

Tổng quan quý: Xu hướng giảm

34 sàn giao dịch

Niêm yết trên

Số lượng ICO

Tổng vốn huy động (USD)

Tổng số vốn huy động (USD) Quý 3 2018

Số lượng ICO

193 thành công
Dự án ICOs

388 trong quý 3

Số lượng ICO

Thị trường ICO đã giảm đáng kể với chỉ 1,59 tỉ
đô-la huy động được trong quý 3 2018 so với
7,73 tỉ đô-la trong quý 2 2018.
Trong quý 3 2018, có 388 ICO hoàn thành với
193 dự án thành công và 34 được niêm yết trên
sàn giao dịch. Đây là một sự sụt giảm đáng kể so
với quý trước khi có 606 ICO hoàn thành, 267
dự án thành công và 75 được niêm yết.

Vốn huy động (USD)
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Góc nhìn ICO:

$71,32 triệu

ICO dẫn đầu về vốn huy động (USD)

Sàn chứng khoán CLB bóng đá

$53,59 triệu
Nền tảng blockchain về chuỗi cung ứng

online.io

Số tiền được phân bổ đều hơn
giữa các ICO khác nhau, không
như quý trước khi có đến hơn
50% tổng vốn huy động được
phân bổ cho riêng EOS.

$50 triệu

Hệ sinh thái phi tập trung cho
trình duyệt web riêng tư

$46,62 triệu
Nền tảng blockchain cho thị trường
cho vay ngang hàng (P2P)

$45 triệu

Chúng tôi nhận thấy các nhà
đầu tư ngày càng hiểu biết hơn
và có xu hướng đầu tư vào các
ICO giải quyết các vấn đề thực
tế như ngành công nghiệp
chuỗi cung ứng và thị trường
cho vay vốn ngang hang (P2P).

Năng lượng sạch
cho việc khai thác tiền mã hóa
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Góc nhìn ICO:

Điều này được thể hiện
qua dòng tiền đầu tư ICO
chảy vào những dự án xây
dựng nền tảng kinh
doanh và cơ sở hạ tầng
để nâng cao tính hiệu quả
trong việc sử dụng công
nghệ blockchain.

Số lượng ICO

Thị trường ICO đang dần
bão hoà với nhiều dự án
tập trung vào việc cải
thiện các hoạt động kinh
doanh hiện tại ứng dụng
công nghệ blockchain.

Số vốn huy động (USD)

Tổng quan danh mục
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Góc nhìn ICO:

Bản đồ nhiệt theo nước

94%
81%
67%
43%

vốn đầu tư rót vào ICO từ
10 quốc gia dẫn đầu
vốn đầu tư rót vào ICO đến
từ Singapore
số ICOs được đăng ký ở 10
quốc gia dẫn đầu
ít hơn số lượng ICOs được
đưa ra quý trước

(Số lượng ICO ở quý 3 = 194; Số lượng ICO ở quý 2 = 339)

Để biết thêm thông tin về dữ liệu chi tiết và phân bố vui lòng tham
khảo phụ lục
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Góc nhìn ICO:

Phân bố của 34 ICO được niêm yết trên sàn giao dịch

Hầu hết các dự án ICO đều được định giá quá cao,
dẫn đến việc các nhà đầu tư bán cổ phần của họ
ngay khi các dự án này được niêm yết trên sàn
giao dịch. Chỉ có 7 ICO duy trì được vốn hóa thị
trường cao hơn tổng số vốn huy động được.

Ứng dụng hướng
dẫn blockchain

Tài chính
tiền mã hoá

Hệ sinh thái
cho tài sản
số

Sàn giao dịch quảng cáo
toàn cầu phi tập trung
Năng lượng sạch và phương tiện
chạy điện

Sàn giao dịch tiền mã
hoá cộng đồng

Hệ sinh thái do cộng đồng hỗ trợ

*Giá vốn hóa thị trường dựa trên giá giao dịch cuối cùng vào
ngày 30/09/2018
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Góc nhìn ICO:
Lợi nhuận đầu tư ICO

Viễn cảnh: Bạn đầu tư 100 đô-la vào mỗi trong số 34 dự án với tổng số tiền là 3.400 đô-la…

Biểu đồ này cho thấy lợi
nhuận và tổn thất ở mỗi
khoản đầu tư của bạn dựa
trên giá giao dịch cuối cùng
vào ngày 30/09/2018
Lợi nhuận thu được là 1.137
đô-la từ 8 ICO nhưng bị tổn
thất 1.886 đô-la từ 26 ICO
còn lại.

Lỗ ròng: - 749 đô-la
Giá đô la Mỹ tính vào ngày 30/09/2018
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Thêm Công cụ của chúng tôi vào website của bạn Thử nghiệm với api của chúng tôi

coingecko.com/widgets

coingecko.com/api
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Phân tích khác trong Quý 3
Xếp hạng Top 30 tiền mã hoá
Tiền mã hoá chứng khoán

Tóm tắt lịch sử xếp hạng của Top-30 tiền mã hoá

Cái nhìn tổng quan: Nó là gì?

Nền tảng hợp đồng thông minh

Phân tích về tỉ lệ chấp nhận và mức độ phổ biến
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Xếp hạng Top-30:

Tóm tắt lịch sử xếp hạng của Top-30 Coins
Quý 3 2018 so với Quý 2 2018

Quý 2 2018 so với Quý 1 2018

Quý 1 2018 so với Quý 4 2017

Quý 4 2017 so với Quý 3 2017
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Token chứng khoán:

Tin Đặc Biệt

Cái nhìn tổng quan: Nó là gì?

Token chứng khoán

Token Tiện ích

Tiền Số

Ứng dụng chính:

Nó có thể cải thiện những gì?

Ai sẽ thắng?

Phát hành
chứng khoán
như cổ phiếu
hoặc trái phiếu
trên
blockchain.

Chi phí thấp hơn
Giao dịch nhanh hơn
Tiến hành nhanh hơn
Tiếp xúc với thị trường miễn
phí
Những nhà đầu tư tiềm năng
lớn mạnh hơn
Các chức năng dịch vụ tự động
Không có thao túng tài chính

Cuộc đua trong
việc xây dựng
nền tảng cho
phép chứng
khoán được
mã hóa.

Anthony Pompliano,
Tài sản số Morgan Creek
Những công
ty và dự án
trong cuộc
đua

Giá trị nhận được từ tiện
ích mạng
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Nền tảng hợp đồng thông minh
Phân tích về tỉ lệ chấp nhận và mức độ phổ biến

Tổng quan: ERC-20 vẫn là một lựa chọn phổ biến cho ICO

Nền tảng
(193 ICO)

Thị trường ICO chủ yếu phụ thuộc vào tiêu
chuẩn Token Ethereum ERC-20. Tuy nhiên,
chúng tôi đang thấy xu hướng phát hành
Token ngày càng gia tăng trên các nền
tảng khác như Stellar, NEO và NEM, nhằm
cho phép tốc độ giao dịch nhanh hơn với
chi phí giao dịch thấp hơn. EOS vẫn chưa
tăng trưởng nhiều với chỉ một ICO thành
công trong việc sử dụng nền tảng này
trong quý 3 2018.
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Masternodes:

Tin Đặc Biệt

x

Theo: masternodes.online

Toàn cảnh: Top 100
Toàn cảnh: Top 20 Masternode
Lợi nhuận Top 10 Masternode Quý 3*
Biến động giá Top 20 Masternode (kể từ thời điểm giá đạt đỉnh cao nhất)
Xu hướng vốn hóa thị trường Masternode
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x

Tin Đặc Biệt

Masternodes:

Theo: masternodes.online

Toàn cảnh: Top 100

MASTERNODE LÀ GÌ?

Theo số lượng máy chủ Masternode
hoạt động

Masternode là những máy chủ có
lưu trữ toàn bộ dữ liệu blockchain
và hỗ trợ những thợ đào thực hiện
giao thức đồng thuận để duy trì
mạng lưới blockchain
theo Investopedia

PAC

TELOS

DASH

CDM

SMART

ZEN
XZC
XAP

XMCC

XLQ

Coins

Nodes

Horizen (ZEN)

20595

SMART (SMART)

15190

Bitcoin (BTC)*

9996

Teloscoin (TELOS)

8680

PACcoin (PAC)

5342

DASH (DASH)

4883

Condominium Coin (CDM)

4033

Zcoin (XZC)

3670

Apollon (XAP)

2945

ALQX (XLQ)

2848

Monoeci (XMCC)

2629

GINcoin (GIN)

2544

Polis (POLIS)

2376

Wagerr (WGR)

2333

Crown (CRW-SN)

2187

LightPayCoin (LPC)

2159

* BItcoin is not a masternode coin. It was included for comparison purposes.

Bản quyền thuộc về © 2018 CoinGecko. Tất cả số liệu, biểu đồ và đồ thị được dựa trên dữ liệu từ www.coingecko.com trừ khi được ghi khác.
Lưu ý: Mặc dù chúng tôi đã thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo dữ liệu và thông tin được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy và được trình bày một cách chính xác nhất, CoinGecko không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc kết quả thu được từ việc sử dụng báo cáo này
Tất cả thông tin trong báo cáo này được cung cấp “nguyên trạng”, không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, kịp thời hoặc cho kết quả thu được từ việc sử dụng thông tin này. Không có gì trong báo cáo này nên thay thế phân tích và quyết định của người đọc.

35

Masternodes:

Theo: masternodes.online

Toàn cảnh: Top 20 Masternodes
Theo Giá vốn hóa thị trường

Syscoin
$58m Cap

Horizen

Tiền kỹ thuật số
bảo mật

PayDay
Coin
$477m Cap
Giải pháp cho
vay ngang hàng

$24m
Cap

Blockchain
được cộng
đồng quản lý

$9.4m

20

Phore

$7m

Nền tảng Masternodes

Nền kinh tế không
dựa trên sự tin cậy

GINcoin $9.1m
Phổ biến Masternodes

Hempcoin

$6.1m

19

14
Nền tảng dịch
vụ phi tập
trung

$8.5m

18
13

Blocknet
$24m
Cap

Bitcoin
Green

Tiền điện tử bền vững

Bảo mật thiết bị phần cứng

Stakenet $9.2m

ZCoin

Tiền mã hoá
riêng tư

Tài sản thanh toán điện tử

Mạng thanh toán điện tử

Bulwark

9

$58m Cap

ALQO $8.8m

12

SmartCash

Tiền mã hoá
riêng tư
5

16

17

PIVX

$9m

Nền tảng cung cấp
phần thưởng xã hội

$14m

Sách thể thao phi tập trung

$62m Cap
2

Vitae

$14m

Trò chơi có thưởng

$38m

8

4

ionomy

11

Wagerr

Tiền mã hoá
riêng tư

$1.5bil Cap

Trung
gian giao
dịch kinh
doanh

7

$79m Cap

15

10

6

3

1

x

Tin Đặc Biệt

ColossusXT $6.4m
Nền tảng lưới phi tập trung

Cần sa,
gai dầu,
Thuốc lá
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Masternodes
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Tin Đặc Biệt

Theo: masternodes.online

Biến động giá Top 20 Masternodes (Kể từ giá cao nhất)
Lợi nhuận trung vị:

-71.37%

Ở đây chúng tôi phân
tích Top 20 Masternode
dựa trên tỷ suất sinh lời
kể từ thời điểm giá đạt
đỉnh. Nhiều đồng tiền
đã giảm khoảng 80 –
90% so với giá tại thời
điểm cao nhất.
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Đặc biệt mỗi quý

Masternodes:

Theo: masternodes.online

Top 10 lợi nhuận Masternodes Quý 3*
Biểu đồ thể hiện lợi nhuận theo quý
của Top 10 đồng masternode xếp
theo giá vốn hóa thị trường. Trong
10 đồng tiền, chỉ có Bulwark và Alqo
(XLQ) đem lại lợi nhuận khả quan.

Lợi nhuận theo quý của Top 10 Masternode Coins (Tháng 7 - 9)

BITG

BWK

CRW

DASH

ION

THC

WGR

XLQ

XZC

BITG

BWK

CRW

DASH

ION

-27%

+58%

-40%

-19%

-23%

THC

WGR

XLQ

XZC

ZEN

-13%

+25%

+3%

-32%

-8%

ZEN

*Top 10 dựa trên giá vốn hóa thị trường và lợi nhuận bao
gồm cả tiền thưởng
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Xu hướng vốn hóa thị trường Masternodes
Chúng tôi thể hiện giá trị vốn hóa
thị trường trong quý 3 trên đồng
đô la Mỹ. Tổng vốn hóa thị
trường cho 20 đồng masternode
đã giảm đi một chút trong nửa
cuối quý này, trong khi tổng vốn
hoá các đồng tiền ngoài top 20
ổn định và có dấu hiệu tăng nhẹ
(một phần là do sự ra đời của
những đồng tiền mới trong hệ
sinh thái).
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Giới thiệu: Nó là gì và nó được dùng để làm gì?
Các danh mục và dự án
Xu hướng thị trường: Khối lượng giao dịch mỗi tuần (Số lượng giao dịch)
Xu hướng thị trường: Khối lượng giao dịch mỗi tuần (USD)
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Giới thiệu: Nó là gì và nó được dùng để làm gì?
Non-fungible Tokens (hay NFTs) là một loại tài
sản số mới được lưu trữ và xử lý trên blockchain.
Những tài sản này được mô tả là:
●
●
●

Độc nhất
Không thể thay thế
Không thể hoán đổi cho nhau

Non-fungible tokens không thể thay thế không
phải là tiền mã hoá. Nó không được giao dịch
trên sàn giao dịch như những loại tokens khác.
Nó không được xây dựng trên cùng một tiêu
chuẩn như token có thể thay thế (fungible
tokens).

Non-Fungible Tokens

Fungible Tokens

ERC-721 tokens

Bitcoin

Nhân vật RPG

ERC-20 token

Nghệ thuật

Giấy

Con người

Tiền mặt

Một tiêu chuẩn phổ biến cho NFTs là giao thức ERC-721 của Ethereum.
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x

Các danh mục và dự án

Sưu tập

Bất động sản giả lập

Thẻ bài

Trò chơi

Dự án
phổ biến

Tokens
Non-Fungible

Bản quyền thuộc về © 2018 CoinGecko. Tất cả số liệu, biểu đồ và đồ thị được dựa trên dữ liệu từ www.coingecko.com trừ khi được ghi khác.
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Xu hướng thị trường: Khối lượng giao dịch mỗi tuần (Cho 20 dự án phổ biến nhất)

Nền tảng thực tế ảo Khối lượng thấp, giá trị
cao: 1,517 gd/tuần

EtherGoo peak:
117,313 gd/tuần
CryptoKitties Trung bình:
39,428 gd/tuần

(cf. bảng kế tiếp)

ETH.Town peak:
43,568 gd/tuần

x

Cryptokitties

Wyvernexchange

Decentraland

Exoplanets
SuperRare

Cryptopunks

Axie Infinity

Etheremon

Crypto Soccer

MLB

EtherGoo
ETH.Town

Tháng 3 18

Tháng 5 18

Tháng 7 18

0x Universe

Hyper Dragons

Cryptobots

Gods Unchained

Blockchain
Cuties

CryptoSpace
Commander

Tháng 9 18

Riêng 20 dự án NFT phổ biến nhất, số lượng giao dịch tăng gấp đôi từ tháng 1 đến tháng 10 2018. Thị trường dịch chuyển từ 3 dự án
chính vào đầu năm 2017 sang một hệ sinh thái mạnh hơn, bao gồm rất nhiều dự án được triển khai trong giai đoạn nửa sau năm 2018.
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Đặc biệt mỗi quý

Non-fungible Tokens

Data by: nonfungible.com

Xu hướng thị trường: Khối lượng giao dịch mỗi tuần (USD) (cho 20 dự án NFT phổ biến nhất)
CryptoKitties Đỉnh:
$1,914,738 /tuần

x

Cryptokitties

Wyvernexchange

Decentraland

Exoplanets

ETH.Town Đỉnh:
$969,091 /tuần

SuperRare

Gods Unchained Đỉnh:
$2,130,202 /tuần

Decentraland
Trung bình:
$166,940 /tuần

Cryptopunks

Axie Infinity

Etheremon

Crypto Soccer

MLB

EtherGoo
ETH.Town

Tháng 3 18

Tháng 5 18

Tháng 7 18

0x Universe

Hyper Dragons

Cryptobots

Gods Unchained

Blockchain
Cuties

CryptoSpace
Commander

Tháng 9 18

Khối lượng giao dịch dao động nhiều mỗi tháng. Chúng tôi nhật thấy có sự sụt giảm dần trên thị trường trao đổi của CryptoKitties sau đợt tăng đột
biến về số lượng. Nền tảng Decentraland có khối lượng giao dịch tương đối cao mặc dù có ít giao dịch hơn. Gods Unchained và MegaCryptoPolis chiếm
một lượng lớn khối lượng giao dịch ở nửa sau quý này.
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Phân tích giá Top 50 đồng tiền mã hoá

Tiền

Mã

Giá

1 Bitcoin

BTC

6606.074

Lợi
nhuận
tính từ
đầu năm
(%)
-53%

2 Ethereum

ETH

231.7359

-70%

-23%

3 XRP

XRP

0.581613

-75%

4 Bitcoin Cash

BCH

529.8881

5 EOS

EOS

6 Stellar
7 Litecoin

Lợi
nhuận
năm
qua(%)

Vốn hóa thị
trường

52%

$ 114,265,552,573

Lợi
Lợi
nhuận
nhuận
tính từ
năm qua
đầu năm
(%)
(%)
13%
9797%

Vốn hóa thị
trường

Tiền

Mã

Giá

16

Binance

BNB

10.0129

$ 23,704,835,590

17

Tezos

XTZ

1.456001

-69%

-19%

$ 884,504,919

186%

$ 23,189,480,865

18

NEM

XEM

0.096938

-91%

-60%

$ 872,484,376

-78%

28%

$

9,208,065,605

19

Vechain

VET

0.012898

-100%

-95%

$ 715,119,983

5.703741

-26%

708%

$

5,168,886,429

20

Dogecoin

DOGE

0.005946

-35%

457%

$ 691,874,674

XLM

0.259508

-48%

1792%

$

4,876,145,400

21

Zcash

ZEC

131.8772

-78%

-50%

$ 648,023,289

LTC

61.19997

-73%

13%

$

3,581,759,149

22

Omisego

OMG

3.72828

-81%

-62%

$ 522,872,484

8 Tether

USDT

0.999919

-1%

0%

$

2,787,146,947

23

Bitcoin Gold

BTG

25.89763

-91%

-81%

$ 449,666,952

9 Cardano

ADA

0.085169

-89%

217%

$

2,649,312,387

24

Bytecoin

BCN

0.002182

-64%

56%

$ 436,576,737

10 Monero

XMR

116.212

-67%

25%

$

1,911,857,179

25

Lisk

LSK

3.414897

-84%

-37%

$ 430,009,818

11 IOTA

MIOTA

0.567692

-86%

-6%

$

1,577,917,817

26

Ontology

ONT

2.001507

52%

52%

$ 363,248,603

12 Dash

DASH

187.6831

-82%

-40%

$

1,567,880,638

27

Maker

MKR

493.7182

-55%

-55%

$ 359,539,299

13 Tron

TRX

0.022161

-57%

828%

$

1,457,076,025

28

0x

ZRX

0.646381

-29%

193%

$ 372,734,088

14 NEO

NEO

18.90696

-77%

-47%

$

1,228,968,013

29

QTUM

QTUM

3.872175

-94%

-69%

$ 344,350,138

Ethereum
15
Classic

ETC

11.35374

-62%

-11%

$

1,191,441,370

30

Decred

DCR

39.22513

-65%

20%

$ 335,786,626

Tổng: $ 198,366,325,995

$ 1,446,314,353

Tổng: $ 8,873,106,346

Tổng toàn bộ: $ 207,239,432,341

Bản quyền thuộc về © 2018 CoinGecko. Tất cả số liệu, biểu đồ và đồ thị được dựa trên dữ liệu từ www.coingecko.com trừ khi được ghi khác.
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ICO: Vốn huy động theo quốc gia
Quốc gia

ICOs

Vốn kêu
gọi(USD)

Quốc gia

ICOs

Vốn kêu
gọi(USD)

1

Singapore

35

5,311,609,853

26

Dominican Republic

1

23,900,000

2

United Kingdom

18

217,318,447

27

Spain

1

22,050,000

3

United States

15

110,813,266

28

Israel

1

19,000,000

4

Estonia

14

118,245,325

29

Gibraltar

1

11,500,000

5

Switzerland

13

85,209,287

30

Slovenia

1

9,450,000

6

China

8

70,755,075

31

South Korea

1

9,400,000

7

Hong Kong

7

102,723,380

32

Liechtenstein

1

8,700,000

8

Cayman Islands

7

75,671,098

33

Brazil

1

8,629,000

9

Russia

7

15,069,668

34

Mauritius

1

7,000,000

10

Malta

6

13,605,000

35

Nigeria

1

4,600,000

11

India

5

35,627,667

36

Italy

1

2,500,000

12

France

4

68,289,634

37

Ireland

1

1,718,000

13

Cyprus

4

13,297,090

38

Saint Kitts and Nevis

1

1,650,000

14

Australia

4

9,336,008

39

Bosnia and Herzegovina

1

1,200,000

15

Germany

4

4,860,085

40

Japan

1

1,160,000

16

Georgia

3

9,598,736

41

Vietnam

1

1,000,000

17

Romania

2

56,987,000

42

Taiwan

1

830,000

18

British Virgin Islands

2

41,000,000

43

Costa Rica

1

352,400

19

Canada

2

20,500,000

44

South Africa

1

278,198

20

United Arab Emirates

2

12,258,800

45

Samoa

1

200,000

21

Seychelles

2

2,313,400

46

Netherlands

1

121,346

22

Bulgaria

2

1,500,000

47

Belarus

1

103,801

23

Czech Republic

2

954,129

48

Venezuela

1

94,880

24

Malaysia

1

31,158,537

49

Portugal

1

25

Austria

1

30,000,000

170

6,482,601,485

Subtotal
Total

24
194

Subtotal

8,350
135,445,975
6,594,147,460
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Bản quyền thuộc về © 2018 CoinGecko. Tất cả số liệu, biểu đồ và đồ thị được dựa trên dữ liệu từ www.coingecko.com trừ khi được ghi khác.
Lưu ý: Mặc dù chúng tôi đã thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo dữ liệu và thông tin được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy và được trình bày một cách chính xác nhất, CoinGecko không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc kết quả thu được từ việc sử dụng báo cáo này
Tất cả thông tin trong báo cáo này được cung cấp “nguyên trạng”, không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, kịp thời hoặc cho kết quả thu được từ việc sử dụng thông tin này. Không có gì trong báo cáo này nên thay thế phân tích và quyết định của người đọc.
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