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Bản quyền © 2019 thuộc về CoinGecko. Tất cả nội dung đã được đăng ký Bản quyền. Lưu ý không có bất kỳ nội dung nào của báo cáo 
được sao chép, cho thuê hoặc sử dụng bởi người đọc để đưa ra các khuyến nghị đầu tư cho bất kỳ cá nhân tổ chức nào.

Tất cả các số liệu, biểu đồ và đồ thị dựa trên dữ liệu được trích xuất từ   www.coingecko.com (được lấy từ các nguồn của bên thứ ba) 
trừ khi có quy định khác.

Lưu ý quan trọng: Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực nhiều nhất để đảm bảo mọi dữ liệu và thông tin được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy 
và trình bày một cách chính xác nhất. Tuy nhiên, CoinGecko không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc sai sót nào cho phân tích, báo 
cáo và kết quả được nêu ra ở đây. Tất cả thông tin trong báo cáo này được cung cấp một cách nguyên trạng, không bảo đảm dưới bất 
kỳ hình thức nào. Tất cả thông tin được nêu ở đây chỉ phản ánh ý kiến/quan điểm   của CoinGecko với tư cách là người tổng hợp thông 
tin có sẵn một cách công khai và không sử dụng như một báo cáo tư vấn tài chính hoặc tư vấn chuyên môn khác mà cần phải có giấy 
phép. Không có bất kỳ ngụ ý, thông tin khuyến cáo về đầu tư nào cho người đọc, các độc giả nên sử dụng thông tin một cách thận 
trọng, tiến hành kiểm tra thêm các nguồn tin tin cậy trước khi dựa vào bất kỳ thông tin nào trong tài liệu này. Sự hiện diện của các nhãn 
hiệu và nhãn hàng thương mại của bên thứ ba ở trong tài liệu này không thể hiện bất kỳ mối liên hệ nào được chứng thực bởi 
CoinGecko và các bên thứ ba đó.
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Chúng ta đang trải qua những ngày hè cùng với thị trường Crypto cực kỳ sôi động!

Quý II đã bắt đầu theo cách không thể tuyệ với hơn với Bitcoin. Giá Bitcoin  đã tăng hơn 25% trong tuần đầu của tháng 4, tăng hơn $1,000 lên giao dịch ở mức $5,100. Đà tăng này đã duy 
trì trong suốt thời gian của quý II.  Chúng ta cũng đã thấy được đà tăng cực ấn tượng của Bitcoin trong khoảng thời gian diễn ra hội nghị đồng thuận vào 13-15 tháng 05, giá Bitcoin đạt 
đỉnh ở mức $8,000.  Tiếp đó, giá đã có đợt điều chỉnh nhỏ trước khi tiếp tục đà tăng vọt  và vượt hẳn qua vùng kháng cự tâm lý $10,000, đỉnh cao nhất ghi nhận được tại $13,893  trước 
khi giá giảm  về mức $10,888 thời điểm kết thúc quý. 

Chỉ riêng trong quý II này giá Bitcoin đã tăng trưởng 165%. Đây rõ ràng là mùa hè tươi đẹp nhất với thị trường Crypto sau khi phải trải qua khoảng thời gian 18 tháng Downtrend. Rõ ràng 
vai  trò của  Bitcoin vẫn cực kỳ lớn và điểm nhấn mà chúng ta quan sát được sau đợt tăng  giá này là giá trị của Bitcoin sẽ là đầu tàu quyết định xu hướng của toàn thị trường. 

Quý II thực sự là một khoảng thời gian mà đội ngũ CoinGecko đẫ phải làm việc cực lực để cải thiện tính minh bạch về volume giao dịch. Trong vài tháng, chúng tôi đã nhận được rất nhiều 
báo cáo về việc các sàn giao dịch báo cáo những số liệu “ảo” về Volume giao dịch cũng như tính thanh khoản của sàn. Vào 13/05 chúng tôi đã giới thiệu về Trust Score, một phương pháp 
tính mới mà chúng tôi kết hợp truy xuất dữ liệu của order books và web traffic. Với việc sử dụng các cách tính mới này, chúng tôi có thể sàng lọc ra các sàn có Volume giao dịch đúng 
thực chất và tính thanh khoản tốt một cách dễ dàng. Quý 3 sắp tới khả năng sẽ là một khoảng thời gian bận rộn nữa khi chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện Trust Core và cải thiện thêm độ tin 
cậy của thông số này. 

Một số nhận định từ Founder

Bobby Ong
Co-founder

TM Lee
Co-founder 4

Thị trường Crypto đã đón nhận một tin tức cực kỳ quan trọng khi Facebook công bố sẽ tham gia vào phát triển công nghệ 
Blockchain với dự án mang tên Libra. Các tín đồ của Crypto sẽ không thể vui hơn khi một ông lớn với lượng người dùng 
không lồ bước chân vào thị trường. Với những thông kê tóm lược về Libra, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn các góc độ 
khác nhau về dự án này. Ngoài ra IEO vẫn chưa bao giờ hết nóng, trong báo cáo này cũng sẽ dành một phần để có các thông 
kê thú vị về các dự án IEO đã được mở bán trong quý II.

Thị trường đang cực kỳ nóng giữa hè này. Cùng thắt dây đai và xem thử con tầu Bitcoin và Crypto  sẽ đi được bao xa. Với 
những thông tin được tổng hợp trong báo cáo này, bạn hẳn sẽ có cái nhìn tổng quát về quý II.



Chuyển động thị trường
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Cả Marketcap và khối lượng giao 
dịch đều trong Uptrend ở Quý II.

So với các dự đoán trước đó, vốn 
hóa tổng thị trường đã tăng vọt hơn 
200 tỉ đô trong quý II. Trong khi đó 
Volume giao dịch đã tăng đều đặn 
và đạt gấp đôi khi kết thúc quý.

Chuyển động thị trường
Tổng quan thị trường Q2 2019 
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+125.1%
Tổng Marketcap tăng trong Q2 2019



Trong Top 5 thì Bitcoin dẫn đầu với mức tăng 
165% từ $4,103 lên $10,888. ETH, LTC và  
BCH tăng hơn 100%. Trong Top 5 thì XRP có 
mức tăng thấp nhất với 28%.

Chuyển động thị trường
Tốc độ tăng trưởng của Top 5 theo vốn hóa
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+107%+165%

+28%

+103% +137%

+108%
Mức tăng trung bình của Top 5 vốn hóa  

trong quý II



Market Dynamics 
Phân bổ vốn hóa thị trường
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5.65%10.5%65.0% 2.42%2.56% 1.53%2.03% 10.39%*

*Others (8 - 30)  tương ứng với Top Coin từ 8-30 theo thống kê của CoinGecko trong tháng 1 năm 2019.

Vốn hóa của Bitcoin so với toàn thị 
trường (Dominance) đã tăng đáng kể 
từ 54.6% lên 65.0% (+10.4%).

XRP và EOS hầu như mất đi một nữa 
Dominance của mình trong thị trường. 
XRP giảm từ 9.8% về 5.7% (-4.1%) 
trong khi đó EOS giảm từ 3.3% về 2.0% 
(-1.3%).

Hầu hết các đồng tiền khác trong thị 
trường đều giảm Dominance. Tổng vốn 
hóa của Top 5 vào khoảng 86%.



Chuyển động thị trường
Thay đổi Xếp hạng Top-30
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Q1 2019
vs Q4 2018

Q2 2019
vs Q1 2019

Những đồng tiền lọt vào 
Top 30 trong quý II

30 June 2019
Price: $5.60 (+68.7%)
Market cap: $539M

30 June 2019
Price: $ 4.05 (+57.2%) 
Market cap: $1.03B*HT

QTUM

30 June 2019
Price: $1.77 (+77%) 
Market cap: $1.77B

30 June 2019
Price: $3.41(+573%)
Market cap: $1.23B

LEO

LINK

Sau khi kết thúc đợt Private Sale thu được 1 tỷ đô, 
LEO vẫn tạo được đà tăng tốt cho dù các lùm xùm từ Tether 
và Bifinex.

Với việc hợp tác với các ông lớn như Google Cloud & Oracle, 
Chainlink đã tăng trưởng cực mạnh mẽ và lọt vào Top 30.



Tổng quan Bitcoin trong Quý II
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01/04/2019
Giá: $4,103
Vol: $9.73 bil

30/06/2019
Giá: $10,888 (+165.4%)
Vol: $34.92 bil (+259.0%)

+165%
Là mức tăng của bitcoin trong Q2 

2019

Quý II là một khoảng thời 
gian cực kỳ sôi động với 
Bitcoin.

Phá vỡ mọi dự đoán trước 
đó, Bitcoin đã tạo nên mức 
tăng cực kỳ ấn tượng từ 
$4,103 lên $10,888 trong 
khoảng thời gian 3 tháng 
(Q2).

Với mức tăng trưởng mạnh 
và những thông tin về 
Bitcoin ngày càng phổ biến. 
Mức độ tìm kiếm Bitcoin 
tăng trưởng cực nhanh.

18/06
Dự án Libra được 
Facebook thông báo

Các mốc thời gian giá 
Bitcoin liên tục lập 

đỉnh! 



Chuyển động thị trường
Bitcoin vs. Stocks – xu hướng tìm kiếm trong Q2 2019 
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Trên Google Trend, Bitcoind đã vượt mặt Stock về mức độ tìm kiếm đối với thị trường tài chính. 
Đây là lần Bitcoin vượt mặt Stock sau 2 năm kể từ đợt Bullrun năm 2017.

Khối lượng tìm 
kiếm trung bình 
của Bitcoin đã 
vượt hơn so với 
Stock

Khu vực: toàn cầuTừ khóa: Bitcoin Stocks

Lượng tìm 
kiếm trung 

bình.

Jul 2, 
2017

25

50

75

100

Mar 11, 
2018

Jun 29, 
2019

Nov 18, 
2018

Phân loại: Tài chính Khoảng 
thời gian: 01/06/17 – 29/07/19



Tổng quan các sàn giao dịch
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Tổng quan về các sàn giao dịch

Số lượng sàn giao 
dịch
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347
Là số lượng sàn giao dịch được 

thống kê trên CoinKecko tính đến 
thời điểm tháng 07/2019

Từ 2014 đến 2017, CoinGecko chỉ 
theo dõi trên 45 sàn giao dịch. 
Trong vòng 18 tháng qua thì số 
lượng sàn giao dịch được theo 
dõi đã tăng thêm hơn 300.

45

Kể từ tháng 01 năm 2018 thì 
CoinGecko đã ghi nhận số lượng các 
sàn giao dịch tăng với tốc độ nhanh

302
Sàn giao dịch được tích hợp trong 

18 tháng

Phân bổ số lượng sàn tập 
trung/phi tập trung

Số lượng sàn giao dịch được theo dõi trên 
CoinGecko theo thời gian

July 2019



05/2019
$40M bị đánh cắp

#6 về mức độ thiệt hại trong lịch sử 
các sàn bị hack

$13M Hacked
03/ 2019
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$4M Hacked
06/ 2019

$10M Hacked
06/ 2019

 $83 triệu đã bị đánh cắp sau các vụ tấn công vào các 
sàn. Các sàn đóng cửa

06/ 201903/2019

05/ 2019

05/ 2019

3 sàn giao dịch tại Ấn độ bị buộc đóng cửa bởi 
Ngân hàng dự trữ Ấn độ$16M Hacked

01/ 2019

Các sàn giao dịch bị Hack và một số phải dừng hoạt động

Tổng giá trị từ các sàn bị Hack: $1.35 tỉ

04/ 2019

01/ 2019 03/ 2019

Sàn phải thanh lý Sàn Scam và phải 
đóng cửa

06/ 2019

Sàn Phần Lan

Có trụ sở tại Dublin



Điều gì đã xảy ra?

Vụ Hack  xảy ra như thế 
nào?

Tin tặc từ từ thu thập các thông tin 
API, mã 2FA và nhiều thông tin khác 
của người dùng thông qua các kỹ 
thuật Phishing, Virus và một vài hình 
thức tấn công khác.

Binance đã xử lý như thế nào?

Binance lập tức đóng tất cả các hoạt động nạp 
rút trong vòng 1 tuần
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Sàn giao dịch
Câu chuyện về vụ Hack trên 

7070 BTC 
(giá trị khoảng 40M)

Bị đánh cắp vào
7/05/2019

2%  của tổng lượng BTC Holding 
tại Binance

1

2

Một giải pháp tái tổ chức chuỗi Bitcoin đã 
được đề xuất để lấy lại khoản tiền bị hack 
nhưng cuối cùng đã không thực hiện sau khi 
xem xét các ưu nhược điểm.

Cuối cùng, CZ đã thực hiện một buổi AMA để 
phân trần về các vấn đề cộng đồng thắc mắc. 
Ngoài ra, CZ cũng trình bày về các định hướng 
phát triển tiếp theo của Binance.

CZ (Binance CEO) nhận được rất nhiều sự hỗ 
trợ từ cộng đồng để đền bù khoản tổn thất 
này. Tuy nhiên CZ đã từ chối và Binance vẫn 
có thể đảm bảo an toàn kho User của mình 
thông qua quỹ bảo vệ tài sản người dùng.

3

4

Điều này đã dấy lên một làn sóng nghi vấn 
mạnh mẽ trong cộng đồng về tính phân cấp 
của Bitcoin khi mà một nhóm người có thể 
thực hiện tái cấu trúc mạng lưới Bitcoin.

https://twitter.com/cz_binance/status/1125956811574484993?lang=en
https://www.blockchain.com/btc/tx/e8b406091959700dbffcff30a60b190133721e5c39e89bb5fe23c5a554ab05ea
https://twitter.com/cz_binance/status/1125996194734399488


Một số thông số đang chú ý của 
Binance DEX (Q2 2019)
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Thông tin kỹ thuật của 
Binance DEX

● Dạng Token chấp nhận: BEP-2
● Phí giao dịch: 0.04% khi sử dụng BNB, 0.1% khi sử dụng ngoài 

BNB
● Cơ chế khớp lệnh: discrete matching engine (khớp lệnh rời 

rạc)
● Order types: Chỉ có limit orders
● Các ví hỗ trợ: Trust Wallet, CoolWallet S, 

Ledger, Keystore File

Binance DEX là gì?

Các tài sản được List trên Binance Chain không có 
nghĩa rằng nó cũng sẽ được tự động List lên Binance 
DEX. Quá trình Listing Token sẽ được kiểm soát 
riêng.

Giao diện của Binance.org có thân thiện đối với bạn?
Bởi vì nền tảng DEX cũng sử dụng giao diện tương tự Binance.com

Binance Chain là một Blockchain được xây dựng bởi Binance 
qua đó các tài sản sẽ được giao dịch trên một nền tảng hiệu 
quả, dễ sử dụng và tính thanh khoản tốt.

Binance DEX là một sàn giao dịch phi tập trung được xây dựng trên 
nền tảng Binance Chain. Với Binance DEX, không ai có thể kiểm 
soát /giám sát tài sản của người dùng.

Với Binance DEX thì không có Key thì sẽ không có cách nào tiếp 
cận được tài sản của bạn..

Binance Chain là gì?

Khối lượng giao dịch 
trung bình 24h

Số lượng Token

~$5.2M 34

Sàn giao dịch
 - Nền tảng xây dựng trên Binance Chain

Tháng khởi 
chạy nền tảng

04/2019

Số cặp giao dịch

47



Sàn giao dịch
Những quốc gia bị cấm trên Binance DEX
Binance đã tiến hành chặn người dùng từ Mỹ và 28 quốc gia khác trên thế giới truy cập vào nền tảng Binance 
DEX trên Binance.org vào 01/07/2019. CZ cũng đã Tweet về vấn đề này vào ngày 03/06 rằng chỉ có nền tảng 
Web là chặn người dùng chứ không phải là sàn DEX (Blockchain).

USA Albania Belarus Bosnia & 
Herzegovina

Burma Central African 
Republic

Democratic 
Republic of Congo

Democratic 
People’s Republic 

of Korea

Cote
D'Ivoire

the Crimea 
region of Ukraine

Croatia Iran Iraq

Kosovo Lebanon Liberia Libya Macedonia Moldova Serbia

Somalia Sudan

Cuba

South Sudan Syria Venezuela Yemen Zimbabwe
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https://twitter.com/cz_binance/status/1135434923970457601


Crypto Exchanges

Đồng Stablecoin đầu tiên được hỗ trợ 
Binance Chain phát triển bởi Stably

Một nền tảng hợp đồng thông minh xây 
dựng điều hướng theo đồ thị Acyclic

Một hệ thống giao dịch có độ an toàn cao, 
độ trễ thấp và phí gần như bằng không.

Một nền tảng động thuận vơí thông 
lượng cao, độ trễ và chi phí thấp.

Nền tảng Lending Cryptocurrency

Nền tảng Social Media phân cấp.

18

Early Adopters

Những đồng tiền sớm Listing trên nền tảng Binance DEX



Trust Score

19



Với việc sử dụng TrustCore thì rõ rãng xếp hạng các sàn giao dịch đã 
thực sự khác hẳn khi truy xuất dữ liệu Traffic từ Similar Web.

Sau khi phân loại lại, tổng khối lượng giao dịch đã giảm 80%, 
từ $23.4 tỉ (được báo cáo) còn $4.8 tỉ (chuẩn hóa). 

Trust Score
Giới thiệu về chuẩn hóa khối lượng giao dịch

Trust Score là một sáng kiến được phát triển bởi CoinGecko để làm 
minh bạch khối lượng giao dịch trên các sàn.

Trong quá trình triển khai hiện tại, Trust Score bao gồm 2 phần:

(1) Chuẩn hóa khối lượng- Khối lượng giao dịch được chuẩn 
hóa dựa trên lượng Traffic truy cập dựa trên Similar web.

(2) Trading Tickers –Hệ thống sẻ  xử lý sâu các dữ liệu từ 
Order book và Spread  để xác định tính thanh khoản.

 

Top 5 sàn
Báo cáo khối lượng từ sàn Số liệu đã chuẩn hóa

Trust Score là gì?

(a) Thông thường, các sàn giao dịch thường báo cáo khống các 
số liệu về Volume giao dịch, tính thanh khoản để tăng xếp 
hạng cũng như tiếp cận được đến nhiều người dùng hơn.

(b) Trader thực sự không biết được sàn giao dịch nào đang có 
tính thanh khoản tốt.

(c) Trader vô tình giao dịch trên các sàn giao dịch có thanh khoản 
kém và nhiều khi phải trả phí cắt cổ để rút tiền.

(d) Chúng tôi xây dựng Trust Score để giúp minh bạch về Volume 
giao dịch.

Tại sao nên sử dụng Trust Score?

Chuẩn hóa khối lượng giao dịch
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Trust Score
Trading Ticker xác định độ thanh khoản

Trước khi được chuẩn hóa lại theo Trust Score
 Top Volume trong 24h được báo cáo như hình mặc dù Spread cực cao và độ dày 

của Order Book thấp

Sau khi được chuẩn hóa theo Trust Score
Với độ dày của Order Book (Depth) và Spread thấp được báo cáo so với mỗi volume trước 

đó.

Chuẩn hóa 
Volume

Tần xuất giao dịch

Order book Depth 
& Spread

Good volume, spread & depth. Dễ 
dàng giao dịch ở mức giá niêm yết.

Fair volume, spread hoặc depth. 
Có khả năng giao dịch được ở mức 
giá niêm yết.

Nghi vấn volume, spread hoặc depth. 
Khả năng sẽ không thể giao dịch 
được ở mức giá báo cáo.

Điều này giúp ích được 
gì?

Nhiều dữ liệu được đánh giá
 = 

Minh bạch hơn
=

Khả năng đưa ra quyết định tốt hơn
= 

Hạn chế mất vốn khi mua bán trên các sàn kém chất lượng về 
Volume

Mô tả trực quan về Trading Ticker
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Facebook Libra
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Vào 18/06 Facebook đã công bố website & whitepaper cho một hệ thống 
thanh toán có tên gọi Libra. Theo Facebook, Libra là:

“Một đơn vị tiền tệ toàn cầu & cơ sở taì chính sẽ trao 
quyền cho hàng tỷ người”

Libra là gì?

Fintech

Crypto

Nonprofit

Retail

Venture Capital

Telecommunication

23

Các thành viên hiện tại của hiệp hội Libra

Có 3 nhóm đáng chú ý hiện chưa nằm trong hội đồng:
1) Các công ty công nghệ lớn khác (Google, Amazon, Apple, Microsoft)
2) Ngân hàng và các tổ chức tài chính
3) Cơ quan chính phủ

Giới thiệu về đồng tiền của Facebook - Libra

Facebook không sở hữu 100% Libra.

Libra là một đồng tiền điện tử được xây dựng 
trên Blockchain Libra và giám sát bởi hiệp hội 
Libra-một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại 

Thụy Sỹ. 

Các thanh viên của hiệp hội bao gồm nhiều 
doanh nghiệp đến từ các mảng khác nhau

Ai quản lí 
Libra?



Những điểm chính quan trọng từ Whitepaper Libra
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Hệ sinh thái Libra

● Khởi chạy trên thuật toán đồng thuận 
Libra BFT

● Sẽ chuyển dần từ chế độ được cấp phép 
sang không cấp phép theo thời gian

● Được xây dựng trên ngôn ngữ tùy chỉnh 
Move

● Được vận hành bởi các Validator Node 
(nốt xác thực) mà thành viên là Hiệp hội 
Libra

● Một Tổ chức phi lợi nhuận gồm các 
thành viên sáng lập

● Mỗi người tham gia phải đóng 10 triệu 
đô để làm nguồn quỹ báo chứng cho 
Libra

● Mỗi 10 triệu đô sẽ được 1 Vote. Giới hạn 
ở mức1% tổng quyền biểu quyết.

● Facebook sẽ giữ vai trò lãnh đạo chính 
trong suốt năm 2019.

● Được hỗ trợ từ các nguồn tài sản có độ 
biến động thấp

● Nguồn quỹ ban đầu được huy động từ các 
nhà sáng lập

● Các thành viên khuyến khích sử dụng 
Token Libra

● Sự phát triển trong tương lai của Libra đến 
trực tiếp từ các cơ sở  ủy quyền

● Nguồn quỹ dự trữ sẽ được phân phối cho 
một mạng lưới các thành viên giám sát.

● Stablecoin được bảo chứng bởi nguồn 
quỹ dự trữ Libra

● Giao diện thông qua các ví như Facebook 
Calibra

● Giao dịch sẽ ẩn danh. Facebook cam kết 
sẽ không sử dụng dữ liệu nếu không được 
phép.

● Tài khoản sẽ ẩn danh mặc dù quá trình 
tạo tài khoản vẫn cần ảnh đại diện để xác 
minh.

● Hold Libra sẽ không có lãi xuất.

● Chỉ những người đóng góp nguồn quỹ 
bảo chứng cho Libra sẽ được hướng lợi 
lãi suất.

● Chỉ dành cho các nhà đầu tư được công 
nhận và hiệp hội Libra

● Cổ tức dựa trên nguồn lãi từ quỹ dự trữ 
Libra và Vote từ Hiệp hội Libra.

● Khi thành viên có quyền tham gia đầu tư 
vào Libra cũng sẽ có quyền biểu quyết.

Libra Blockchain Hiệp hội Libra

Nguồn bảo chứng cho Libra Đầu tư vào Libra Token
Đơn vị tiền tệ Libra

Tại sao lại gọi là Libra? 

Tên gọi Libra được lấy cảm hứng từ  nguồn 
gốc cuả tiền cổ đại ở Rome, ở đây nó được sử 
dụng làm đơn vị trọng lượng cho việc đúc tiền

Nền tảng của Libra Những người quyết định hướng đi cho Libra

Security Token tại lãi xuất

Libra về tiếng Latinh có nghĩa là  “tỷ lệ” hoặc “ 
cân bằng”.



Bruno Le Maire, Bộ trưởng bộ kinh tế 
tài chính Pháp

Mark Carney, thống đốc ngân hàng Anh

Benoit Coeure, Ban điều hành ECB

Markus Ferber, Đại biểu EU
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Các phản đối lớn về Libra

Thư của hạ viện kêu gọi một 
lệnh cấm với dự án Libra

Subhash Garg, Bộ trưởng kinh tế & tài chính

Alexei Moiseyev, Phó bộ trưởng tài chính.

Wang Xin, Giám đốc ngân hàng Cồng hòa nhân dân Trung Quốc.

Quan chức ngân hàng Nhật

Những phản đối tiêu cực từ chính phủ
“Nếu Libra được sử dụng rộng rãi để thanh toán. Liệu nó 
có ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ, sự ổn định tài chính 
và hệ thống tiền tệ quốc tế?

“Nó thực sự nguy hiểm khi cho phép họ phát triển 
các hoạt động dịch vụ tài chính riêng”

“Libra không nên trở thành 
một đồng tiền có chủ quyền”

Ruble là đơn vị tiền tệ của chúng tôi 
và tất cả hoạt động sẽ thực hiện 
qua nó.

“Facebook phải bị cấm hoạt động khi 
giới thiệu về tiền ảo”

“Libra sẽ phải tuân theo các quy 
định với độ nghiêm ngặt cao nhất”

“Đây sẽ là một loại tiền điện tử mang tính 
riêng tư và nó không phải thứ mà chúng ta 
hướng tới”

“Libra sẽ là gắng nặng cho hệ thống tài 
chính khi phải trả chi phí lớn để đáp ứng 
sự tuân thủ”

https://www.europe1.fr/economie/facebook-va-creer-sa-monnaie-nous-allons-demander-des-garanties-previent-bruno-le-maire-3905215
https://www.ft.com/content/189c1c66-91dd-11e9-aea1-2b1d33ac3271
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-07/facebook-s-cryptocurrency-plan-draws-ecb-warning-on-regulation
https://www.welt.de/newsticker/news1/article195484157/Unternehmen-Facebook-setzt-auf-eigene-Kryptowaehrung-Libra.html
https://www.cnet.com/news/facebooks-libra-cryptocurrency-could-be-banned-in-india/
https://www.interfax.ru/business/667375
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3017716/facebooks-libra-forcing-china-step-plans-its-own


Initial Exchange Offering 
(IEO)
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Initial Exchange Offerings (IEO)
Tổng quan thị trường (Nửa đầu 2019)

Số lượng IEO Số vốn kêu gọi được 
(USD)

27

Dự án IEO đầu tiên 2019

Tổng số dự án IEO trong 6 tháng 
đầu năm 2019

Tổng số vốn kêu gọi

Vốn trung bình kêu gọi được

Binance khởi xướng cho IEO khi ra mắt 
BiTorrent vào tháng 01 năm 2019. Sau đó 
thì hàng loạt sàn giao dịch khác mở bán 

các dự án khác.

Bitorrent kêu gọi được 7.2 triệu đô trong 
vòng 14 phút.

$3.7 triệu

$262 triệu

72 dự án



Initial Exchange Offerings (IEO)
Top các dựa án kêu gọi vốn lớn nhất

$18.5M
Nền tảng hợp 

đồng thông minh

$15.4M
Thị trường khởi tạo 

dữ liệu cá nhân

$15M
Kết cấu TCP/IP nâng cao dựa 

trên blockchain.

$15M
Dịch vụ truyền thông đám mây 

phi tập trung

$16.4M
Mạng lưới lưu trữ phân cấp
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Các dự án IEO này có mức huy động vào khoảng 20 
triệu đô.

Chỉ có 5 dự án huy động được vốn trên 10 triệu đô, 
chiếm 31% tổng số vốn huy động qua IEO.



Initial Exchange Offerings (IEO)
Hiệu quả từ các sàn mở bán IEO
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Tổng số sàn mở bán IEO

Sàn mở bán nhiều IEO nhất

Top các sàn về IEO

28 sàn

Gate.io và Bitforex, mỗi sàn 8 
IEO

Gate.io, Binance, OKEx, và Huobi gọi 
vốn được mỗi sàn khoảng 20 triệu đô

50 nguồn vốn của IEO đã “chảy” vào Top 5 sàn trên



Initial Exchange Offering (IEO)
Lợi nhuận IEO (Return on Investment- ROI) Theo các sàn

Sàn giao dịch

ROI (As of 30 June 2019)
30

ZBG và  ZB có ROI rất cao, 
tuy nhiên cả 2 sàn chi có 1 
dự án IEO được giao dịch.

Bitforex đã mở bán 8 dự án IEO trong 
nữa đầu năm 2019. Đây là mức cao nhất 
trong các sàn giao dịch, tuy nhiên ROI 
trung bình là -37%.

$0.069 (8.2x)
vs. IEO price

$0.0075Global Trading System

$0.17 (5.5x)
vs. IEO price

$0.0265V Systems

Binance và Gate là 2 sàn Top về IEO. 
Cả 2 mở bán lần lượt 5 và 8 dự án 

trong nữa đầu năm 2019.

Về trung bình, mức lợi nhuận trên mỗi 
sàn là 500%.

Tổng quan về Top các sàn IEO



Initial Exchange Offerings (IEO)
ROI theo các sàn mở bán IEO
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Facepower

Lambda

MixMarvel

Lichang

Bittorrent Magnachain
AIVIA

Top 5 tăng trưởng tốt nhất trong 
quý II

Stakepool

HashNet BitEco

Ampleforth

Algorand

ioeX

V System

Global Trading System

PDATA

IEO Price (USD)

$0.067
(1,249%)
vs. IEO price

Giá giao dịch theo 
USD (30/06)

$0.012
(1,138%)
vs. IEO price

$0.19
(1,874%)
vs. IEO price

Top 5 tụt giảm lớn nhất trong 
quý II

$0.0014
(1,068%)
vs. IEO price

$0.069
(820%)

vs. IEO price

Trong số 
tổng 72 IEO 

mở bán

Có lãi

36

Đang lỗ

36

Nếu bạn mua hết tất cả dự án IEO 
thì sao?

Lichang Global Trading 
System

50% trong tổng số các dự án IEO mở bán là có lợi nhuận. 
Nếu bạn mua hết tất cả các dự án IEO thì sẽ vẫn lời 44%

$0.00009 
(-92%)

vs. IEO price

$0.0008
(-89%)

vs. IEO price

$0.0009
(-97%)

vs. IEO price

StakePool Magnachain

$0.00014
(-99%)

vs. IEO price

Facepower

$0.021
(-92%)

vs. IEO price

HashNet BitEco

   0.00001
0.00001



Lightning Network
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Lightning Network     
Số liệu thống kê trong 2019

Jan‘19

1k

2k

3k

4k

0
Feb‘19 Mar‘19 Apr‘19 May’19 Jun’19 Jul‘19

Số lượng Node của Lighting Network
# of Nodes

$25M

Jul‘19

$20M

$15M

$10M

$5M

$0

Jun‘19May‘19Apr‘19Mar‘19Feb‘19Jan‘19

USDBTC

1050

900

750

600

450

BTC

USD

1300

Công suất Lighting Network trong nửa đầu 2019

Số lượng Bitcoin Lock trên Lighting Network đã tăng gấp đôi kể  đầu 
năm 2019.  Số lượng này chỉ giảm khi Bitcoin tăng trưởng và đạt mức 

12,000 USD vào tháng 06/2019 khi người dùng rút Bitcoin.

+87%
Công suất LN đã tăng trong 6 tháng đầu 

năm

Kể từ đầu năm thì số lượng Node đã tăng gấp đôi. Trong khi đó,  
khoảng thời gian quý 2 đã chứng kiến mức tăng chậm lại.

+99%
Số lượng Node tăng trong 6 tháng
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1/01/2019
2298 nodes

30/06/ 2019
4576 nodes



Lighting Loop cho phép người dùng  giữ các 
Chanel của họ mở vô thời hạn. Họ có thể 
nạp/xóa vốn khỏi chanel của mình mà không 
cần mở lại Chanel và bỏ qua thời gian xác nhận 
60 phút của Bitcoin cho hoạt động của Chanel.

Lightning Network     
Các bản phát hành mới trong 2019

Tháng 03 / 06
Lightning Loop

Tháng 04 / 06
Lightning 

Desktop & Mobile

Tháng 07
Lightning Network 

Daemon (v0.7)

Lightning App       trên nền tảng 
điện thoại và PC.

LND những đặc điểm mới:

Watchtowers: 
Hạn chế những tác động xấu

Payment Tracking:
Bộ RPC mới dành cho các nhà phát 
triển

CPFP:
Tiết kiệm chi phí nếu bạn muốn!

Định tuyến:
Định tuyến thanh toán nhanh và tin 
cậy hơn trên Lighting NetworkFull details here!

Lo lắng về sợ không đủ ổ cứng? Đừng lo!      App chạy trên nền tảng 
Neutrino và chỉ sử dụng một lượng nhỏ Block để xác minh.

34

https://blog.lightning.engineering/announcement/2019/07/01/lnd-v0.7.html


 Các ứng dụng phi tập trung 
(Decentralized Apps - dApps)
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X

Cộng tác cùng

https://www.dapp.com/
https://www.dapp.com/


Phân loại

Tổng số dApps 2,606 1,633 435 88 412 14 24

Số lượng đang hoạt 
động

1,460 664 354 71 338 14 19

Số lượng người dùng 
đang hoạt dộng

1.16M 365k 277k 56k 445k 2.9k 14.3k

Số lượng giao dịch 324.6M 6.04M 189.8M 17.5M 89.6M 1.12M 20.6M

Volume giao dịch ($) $ 3.28B $622M $1.43B $12.8M $1.13B $17.6M $64.5M

Decentralized Apps
Tổng kết  quý II
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2,606/1,460 (Total/Active) Số lượng dApp trong quý II

X

EOSETH

1,460 dApp hoạt động  - 664 Ethereum, 354 EOS, 71 Steem, 338 TRON, 14 TOMOCHAIN, 19 IOST.

https://www.dapp.com/


Decentralized Apps
Thống kê các dApp hoạt động trong quý II theo phân loại

1,460 dApp hoạt động  - 664 Ethereum, 354 EOS, 71 Steem, 338 TRON, 14 TOMOCHAIN, 19 IOST.

1,460

310 33,674,354 13,223,94663 184,243 119,470Game

478 233,331,350 2,319,610,910172 537,795 325,306Cá độ

258 5,426,130 1,390,71,821171 150,191 127,821Rủi ro cao

95 23,943,311 600,561,55218 184,832 88,345Sàn giao dịch

47 4,013,878 457,689,95014 50,537 43,387Tài chính

89 8,652,013 436,8668 170,062 121,074Xã hội

27 400,462 44,7132 4,724 3,550Nghệ thuật

54 971,835 4,963,5014 28,821 22,656Công cụ

102 14,212,891 138,071,58932 108,021 73,022Khác

324,626,224

Số giao dịch

3,276,128,945

Khối lượng giao 
dịch (USD)

484

Số lượng dApp mới

1,159,482

Số người dùng 
hoạt động

708,401

Người dùng mớidApp hoạt động

Tất 
cả

X
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https://www.dapp.com/


Decentralized Apps
Thống kê thông số dApps trong quý 2 theo từng tháng

June 30, 2018

1,460 dApps hoạt động, 1.16M người dùng hoạt động, 324.63M giao dịch, $3.28B Volume giao dịch.   

0

Số người dùng hoạt động Volume theo USDSố giao dịch

22 M

44 M

66 M

2 M

4 M

6 M

80 K

160 K

240 K

Tháng 04

Active Users: 652,802
117,764,563

$1,052,830,406
Transactions:
Volume:

1,157Active dApps:

Tháng 05

Active Users: 660,091
113,117,612

$1,213,545,908
Transactions:
Volume:

1,151Active dApps:

Tháng 06

Active Users: 541,009
93,744,049

$1,009,752,630
Transactions:
Volume:

1,116Active dApps:

April 2019 May 2019 June 2019 July 2019
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https://www.dapp.com/


Phân loại

Tổng số Active User 1.16M 365k 277k 55.6k 445k 2.86k 14.3k

Tổng User
Người dùng mới trong Q2

3.26M
+708k

1.44M
+278k

429k
+91.4k

559k
+15.9k

805k
+311k

3.89k
+1.14k

14.5k
+11.6k

Người dùng không 
hoạt động

35.61% 25.28% 64.52% 9.94% 55.27% 73.41% 98.15%

# Số địa chỉ Mainnet
Số địa chỉ tăng trong Q2

75.4M
n/a

69.1M
+9.03M

1.28M
+390k

1.29M
+37.8k

3.23M
+919k

100k
n/a

328k
+78.1k

% người dùng dApp 4.32% 2.09% 33.36% 43.37% 24.89% 3.89% 4.44%

Decentralized Apps
Phân tích dữ liệu người dùng
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X

EOS

1.16M Người dùng hoạt động trong Q2  - 365k Ethereum, 277k EOS, 55.6k Steem, 445k TRON, 2.86k Tomochain, 14.3k 
IOST.

ETH

https://www.dapp.com/


Decentralized Apps
Đồ thị hóa số liệu trong Q2

June 30, 2018

Gambling  71% 

Game  2%

High-risk  4%

Exchange  18%

Others  5%Social  12%

Gambling  39% 

Game  13%

Others  9%

Exchange  14%

High-risk  11%

Finance 2%
High-risk  2%

Gambling  73% 

Game  10%

Exchange  7%

Others  5%

Social  3%

1,460 Active dApps, 1.16M Active Users, 324.63M Transactions, $3.28B Volume.   
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Volume : 3,276,128,945 USDSố giao dịch: 324,626,224 Số người dùng hoạt động: 
1,159,482

X

https://www.dapp.com/


Nền tảng cơ sở hạ tầng gốc (RIF) trên RSK

41

Cộng tác cùng
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RSK là một nền tảng hợp đồng thông minh được bảo mật 
bởi mạng lưới Bitcoin. Bằng cách bổ sung giá trị và mở 
rộng thêm chức năng, RSK ra đời với mục đích tạo ra một 
Bitcoin thông minh hơn.

RIF OS được xây dựng dựa trên RSK mà cơ bản chính là dựa trên  mạng lưới 
bảo mật, an toàn của Bitcoin. Cả RSK và RIF OS đều có thể tận dụng được độ 
bảo mật của Bitcoin để xây dựng cho các trường hợp sử dụng của nó.

RSK là gì?

RSK & RIF – giới thiệu

Nền tảng cơ sở hạ tầng gốc tiêu chuẩn mở (RIF OS) là một 
khung dịch vụ cơ sở hạ tầng Blockchain tích hợp tất cả thành 
một. 

Giao thức RIF OS cho phép khả năng tương tác rộng và tốc độ 
triển khai nhanh hớn nhằm thu hẹp khoảng cách giữa công nghệ 
Blockchain và sự chấp nhận của cộng đồng.

Giao thức RIF OS  hoàn thành được sứ mệnh của mạng lưới hợp 
đồng thông minh  RSK khi đưa giá trị của Internet đến cuộc 
sống.

RIF OS là gì?



Số người 
dùng

Phương pháp Dự án

60M
Băng thông sử dụng 
để đồng bộ hóa các 

node

7.5M State/CPU/gas/
bandwidth

3M Block size

1M CPU Time

300k CPU Time

100k Clock size (BTC) & 
CPU time (zCash)

Giải pháp về khả năng mở rộng của RIF
Bitcoin Blockchain có thể hỗ trợ 100 nghìn người dùng hoạt động trên mạng lưới. Với giải pháp của RSK thì con số đó có 
thể tăng lên 1 triệu, tuy nhiên vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao. Do đó,  RIF Lab đã xây dựng giao thức 
RIF OS  để có thể tăng số lượng người dùng hỗ trợ lên đến 60 triệu.
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Nó  hoạt động như thế nào? Thông qua một kiến trúc mở rộng cho 
thanh toán

FlyClient Liên kết sự kiện

VM nhanh và thực thi 
song song

Chế độ thuê lưu trữ và 
Hibernation Cơ chế nén LTCP

Lumino 
(PCN)
node

NOCUST
node

Chuyển dịch Block nhỏ 
gọn

Giải pháp thanh toán RIF 

RSK Full 
node

Light-
weight 

RSK node

Offchain

RSK On-chain
+

+

+

Blockchain phi tập trung và số lượng người dùng hoạt động tối đa



Lumino explorer trên rifos.org

RIF Lumino Network

Đặc trưng:
• Các kênh thanh toán có sẵn cho tất cả Token chạy trên RSK

• Hàng nghìn tps với chi phí cực thấp

• Quá trình xác nhận gần như ngay lập tức

• Xử lý On-chain

• Hỗ trợ  Lightning Network

• Thúc đẩy quá trình chấp nhận hàng loạt

Lumino Network trên rifos.org

Giải pháp thanh toán trên RIF LUMINO 

Network
• Tích hợp Lighting Network

• Giao dịch chéo Token

• Giao dịch đa chuỗi

• Tích hợp sẵn các Library và  UI
44

Kích hoạt khả năng thanh toán Off-chain

https://explorer.lumino.rifos.org/
https://www.rifos.org/rif-lumino-network/
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Theo dõi chúng tôi tại
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https://www.coingecko.com/en
https://www.facebook.com/coingecko/
https://www.instagram.com/coingecko/
https://twitter.com/coingecko?lang=en
https://t.me/coingecko
https://discord.gg/kKsUqsw
https://steemit.com/@coingecko
https://itunes.apple.com/us/app/coingecko-bitcoin-crypto-app/id1390323960?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coingecko.coingeckoapp


THE END
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