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2020 có thể nói là một năm đầy biến động và khó khăn. Tuy 
nhiên đối với VNDC, đây là cột mốc quan trọng, là bước đầu 
của sự phát triển trong hành trình đưa VNDC vươn ra toàn cầu. 
Đối mặt với những khó khăn, thử thách, đội ngũ VNDC luôn cố 
gắng hết sức để tìm tòi, nghiên cứu sản phẩm. Nhờ vậy, chỉ 
trong một thời gian ngắn, VNDC đã trở thành một trong những 
địa chỉ lưu trữ, giao dịch tài sản an toàn, uy tín nhất đối với 
cộng đồng nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Tổng khối lượng giao dịch 
đạt được trong năm

12.94 nghìn tỷ VNDC

Vốn hóa thị trường

618 tỷ VNDC

Quốc gia trên toàn thế giới 
có người dùng VNDC

100+

Đối tác và phòng 
giao dịch

500+

Tài sản được niêm yết 
trên VNDC Wallet

50+

Người dùng sở hữu  
VNDC Stablecoin

200,000+

Tổng số người dùng 
trong năm

819,932

Điểm nhấn 
VNDC 2020

VNDC 
ECOSYSTEM 
REPORT 2020
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Với nỗ lực không ngừng trong việc hoàn thiện sản phẩm, 

VNDC đã được người dùng tin tưởng, lựa chọn để giao dịch 

tài sản một cách nhanh chóng và thuận tiện. Được phát triển 

từ tháng 03/2020, chỉ sau 09 tháng, ứng dụng VNDC Wallet 

đã trở thành một trong những công cụ không thể thiếu đối với 

cộng đồng nhà đầu tư Crypto ở Việt Nam và cả trên thế giới. 

Khối lượng giao dịch tổng trong năm 2020 của VNDC đạt 

12.94 nghìn tỷ VNDC, số lượt giao dịch đạt 16.8 triệu giao 

dịch. Có thể nói, kết quả trên đạt được là nhờ nỗ lực của VNDC 

trong việc liên tục đưa ra những cảnh báo thị trường, giúp cho 

nhà đầu tư có định hướng đúng đắn, từ đó đưa ra quyết định 

đầu tư hiệu quả. Cùng với đó, sự uy tín và ổn định của VNDC 

Wallet cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến người dùng 

yên tâm, tin tưởng lựa chọn để thực hiện giao dịch trong bối 

cảnh thị trường đầy biến động và phức tạp.

Khối lượng giao dịch 
trong năm 2020

Khối lượng giao 
dịch tháng

Khối lượng giao dịch Số giao dịch

12,941,994,701,604 16,803,021
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Cộng đồng VNDC Community là một trong những cộng đồng lớn mạnh 

có sức phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực Crypto ở Việt Nam. Với hơn 

800,000 người dùng đến từ hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, VNDC 

đã chứng tỏ được sự uy tín, là địa chỉ tin cậy để các nhà đầu tư gửi gắm 

tài sản trong thị trường Crypto đầy biến động như hiện nay.

Số lượng người dùng 

Số lượng người dùng

819,932
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Số lượng người dùng tháng Những tài sản được 
niêm yết trên VNDC

Tiền điện tử

1

3,723

2

13,076
54,080

221,159

334,093

434,559

517,245

634,543

704,181
753,381

785,017
819,932

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Số lượng người dùng của VNDC tăng trưởng vượt bậc kể từ khi ứng 

dụng VNDC Wallet chính thức được ra mắt vào tháng 03/2020. 09 

tháng sau đó, lượng người dùng của VNDC vẫn giữ được đà tăng 

trưởng đều đặn, đạt 820,000 người dùng vào cuối năm 2020, tăng 

trưởng 70 lần so với đầu năm.

VNDC luôn mong muốn khách hàng có trải nghiệm tốt nhất khi dùng 

sản phẩm. Chính vì vậy, đội ngũ luôn tìm kiếm những tài sản tiềm năng, 

cân nhắc và lựa chọn để niêm yết trên VNDC Wallet. Trong năm qua, 

đã có tổng cộng 52 tài sản có mặt trên ví bao gồm tiền điện tử và cổ 

phiếu mã hóa, cho phép người dùng thực hiện lưu trữ nhận lãi và giao 

dịch mà không cần quy đổi ngoại tệ.
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Cổ phiếu mã hóa Khối lượng VNDC 
được lưu trữ

Top 10 tài sản được giao 
dịch nhiều nhất

AMAZON GOOGLE APPLE

NETFLIX FACEBOOK TESLA

Khối lượng giao dịch (Tính theo VNDC)TênTài sản

12,941,994,701,604.0

3,381,182,211,567.2

211,055,395,600.0

2,164,699,200,510.2

293,809,788,803.5

3,856,014,123,120.0

2,422,312,811,699.3

1,215,662,618,890.0

254,283,697,858.8

43,656,300,000.0

VNDC

Ethereum

LuaSwap

TomoChain

ChainLink

Tether

Bitcoin

Flamingo

Tron

CHI

VNDC

ETH

LUA

TOMO

LINK

USDT

BTC

FLM

TRX

CHI

VNDC là Stablecoin đầu tiên dành cho cộng đồng Crypto Việt 

Nam và là đồng tiền ổn định lớn thứ hai trên toàn thế giới. 

Người dùng có thể thực hiện quy đổi trực tiếp tài sản này ra 

VNĐ và ngược lại ngay trên VNDC Wallet với tỷ giá niêm yết 

không đổi 1 VNDC = 1 VNĐ. Ngoài ra, mức trả lãi Staking Daily 

cho tài sản này trên VNDC Wallet là 12.79%/năm, người dùng 

sở hữu từ 50,000 VNDC trở lên sẽ được nhận lãi hàng ngày 

vào tài khoản.

Với những tính năng vượt trội, hiện nay đã có đến hơn 200,000 

users lưu trữ VNDC trên ví VNDC Wallet, tổng số lượng được 

nắm giữ lên đến 370 tỷ VNDC.

Tổng số VNDC được lưu trữ

368,261,917,267
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Các tính năng VNDC cung cấp

Cổng chuyển đổi VNDC và các loại tài sản số với giá tốt nhất 

thị trường và đa dạng danh mục tài sản. 

Lưu trữ tài sản nhận lãi ngày với mức lãi suất ưu đãi lên 

đến 12.79%/năm.

Tạo khoản vay VNDC với lãi suất ưu đãi, danh sách tài 

sản đảm bảo đa dạng, hỗ trợ vay ra VNDC và USDT.

Cho phép nhà đầu tư giao dịch OTC với sự đảm bảo 

100% từ VNDC Holding PTE.LTD

Gửi, nhận tài sản số ra ngoài hệ thống với mức giá ưu 

đãi, phương thức thuận tiện, nhanh chóng.

Cho phép nhà đầu tư giao dịch tài sản số với người dùng 

khác với mức giá và số lượng theo như mong muốn.

Quy đổi (Exchange) Staking Daily

Credit Line

Giao dịch đảm bảo

Gửi/nhận On-chain

Giao dịch ngang hàng P2P
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Tiện ích VNDC Đối tác chiến lược

Tiện ích quay thưởng dành cho người dùng VNDC với những phần 

quà giá trị, hấp dẫn.

Cho phép người dùng nạp/rút tài sản số qua Nami Exchange và 

thực hiện giao dịch Nami ngay trên ứng dụng VNDC Wallet.

Tạo nhu nhập Online cùng Ola City một cách dễ dàng và thuận tiện

Cập nhật những tin tức về thị trường CryptoCurrency, giúp nhà đầu 

tư có cái nhìn khách quan khi thực hiện giao dịch.

Những dự án vì cộng đồng, chung tay kêu gọi nhà hảo tâm để 

cùng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Lucky Draw

Nami

Ola City

Coin Trading

Crypto for Life

Trong năm qua, VNDC đã tìm kiếm những đối tác mới là 

những công ty, tổ chức uy tín, tiềm năng trong lĩnh vực Công 

nghệ - Tài chính để cùng hợp tác phát triển, từ đó mang VNDC 

phổ biến rộng rãi hơn trong cộng đồng nhà đầu tư tại Việt 

Nam và toàn thế giới.
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Trong năm qua, VNDC luôn không ngừng nỗ lực đổi mới, phát 

triển sản phẩm, đồng thời tìm kiếm những đối tác tiềm năng 

để cùng hợp tác nhằm đem lại cho người dùng trải nghiệm tốt 

nhất. Hãy cùng tổng kết lại những thành tích, hoạt động nổi 

bật của VNDC trong năm vừa qua:

21/03/2020: Thỏa thuận hợp tác giữa Nexo, LiveTrade 

và VNDC.

28/03/2020: Vượt mốc 50,000 người dùng trong 16 ngày.

06/04/2020: Lọt top 4 ứng dụng tài chính phổ biến nhất tại Việt Nam

16/04/2020: Vượt mốc 150,000 người dùng

21/04/2020: VNDC chính thức được niêm yết trên WhiteBit

21/04/2020: Chính thức vượt qua các Stablecoin nổi tiếng để trở thành 

Stablecoin đứng thứ 2 trên thế giới về số lượng người nắm giữ và chỉ 

xếp sau Tether (USDT).

VNDC 2020 Timeline

Tháng 03/2020:

Tháng 04/2020

18/03/2020: Chính thức ra 

mắt ứng dụng VNDC Wallet với 

các tính năng Gửi/nhận On-chain/Off-

chain, Staking Daily, Exchange.

05/05/2020: Ra mắt tiện ích Nami, cho phép người dùng thực hiện giao 

dịch Nami Exchange ngay trên VNDC Wallet

19/05/2020: Vượt ngưỡng 300,000 người dùng nhờ hợp tác chiến lược 

với PrimeTrust, WhiteBIT, Legacy Trust và BK Coin Capital

Tháng 05/2020

05/06/2020: Ra mắt tính năng Giao dịch đảm bảo cho phép người dùng 

giao dịch tài sản số một cách an toàn dưới sự đảm bảo từ VNDC

16/06/2020: Hợp tác chiến lược với Chợ BitCoin Sài Gòn

24/06/2020: Giới thiệu đối tác Kim Cương Kim Tín Phát, ra mắt phòng 

giao dịch đầu tiên tại Việt Nam

Tháng 06/2020
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21/08/2020: Ra mắt phòng giao dịch Kim Cương Nhất Kim 

Tín tại Hà Nội, hỗ trợ người dùng giao dịch tài sản số trực tiếp

24/08/2020: Niêm yết thêm 5 loại tài sản (BCH, XRP, LTC, 

EOS, và BNB)

24/08/2020: Vượt mốc 600,000 người dùng sau 5 tháng ra 

mắt

10/09/2020: Hợp tác cùng Ardito Agency triển khai Khóa học Trade 

Coin Nhập Môn miễn phí dành cho người dùng VNDC

05/10/2020: Ra mắt chính sách kinh doanh 2.5, cập nhật chính sách 

chia sẻ lợi nhuận và chính sách phát triển đối tác

05/10/2020: Tích hợp biểu đồ nến giúp các nhà đầu tư phân tích thị 

trường, từ đó dễ dàng đưa ra quyết định đầu tư

12/10/2020: Tiếp tục niêm yết thêm các tài sản giúp đa dạng hóa danh 

mục đầu tư cho người dùng VNDC

21/10/2020: Triển khai chiến dịch “Chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt 

Miền Trung”

30/10/2020: Hợp tác cùng Simplex mở cổng thanh toán quốc tế, tạo 

điều kiện cho người dùng VNDC tại các quốc gia trên thế giới mua tài 

sản số

13/09/2020: Triển khai MasterNode trên nền tảng TomoChain

21/09/2020: Hỗ trợ USDT trên mạng lưới TRON (TRC20 - USDT)

28/09/2020: Niêm yết thêm 09 tài sản, đa dạng lựa chọn cho các nhà 

đầu tư

30/09/2020: Ra mắt trang VNDC store, mục tiêu trở thành trang thương 

mại điện tử hàng đầu

Tháng 09/2020

Tháng 10/2020

05/07/2020: Đóng cổng giao dịch dashboard.vndc.io, tập 

trung toàn bộ giao dịch trên ứng dụng VNDC Wallet

05/08/2020: Triển khai cuộc thi P2P Competition với tổng 

giải thưởng trị giá 120,000,000 VNDC

13/08/2020: Niêm yết LINK, PAX và KNC trên VNDC Wallet 

09/07/2020: Hợp tác cùng CyStack xây dựng két sắt tài sản 

số cho người Việt

16/07/2020: Công bố thỏa thuận hợp tác phát triển nền tảng 

DIPO (Digital Initial Private Offering) 

22/07/2020: Chính thức ra mắt VNDC P2P Trading hỗ trợ 

người dùng mua/bán các loại tài sản số (Bitcoin, Ethereum, 

USDT...) trực tiếp với những người dùng khác

29/07/2020: Công bố hợp tác chiến lược cùng TomoChain, 

thúc đẩy nền kinh tế phi tập trung

Tháng 7/2020

Tháng 8/2020
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19/11/2020: Hợp tác cùng Stably ra mắt VNDC 2.0 thúc đẩy thương 

mại xuyên biên giới của Việt Nam

01/12/2020: Tung gói vay 100 tỷ VNDC, hỗ trợ người dùng VNDC Wallet

03/12/2020: Ra mắt tiện ích Lucky Draw, mang lại người dùng những 

phần quà hấp dẫn

03/12/2020: Triển khai chương trình Lucky Draw tặng OLC cho người 

dùng, tổng giải thưởng trị giá ~300,000,000 VNDC

05/12/2020: Khai trương văn phòng Gold VNDC tại Vĩnh Phúc, từng 

bước đưa VNDC trở nên phổ biến đối với nhà đầu tư trên toàn quốc

11/12/2020: Ký kết hợp tác chiến lược cùng KardiaChain để xây dựng 

các sản phẩm tài chính, đầu tư dành cho người Việt

11/12/2020: Ra mắt chính sách tài khoản VIP, tăng cường tính bảo mật, 

bảo vệ tài khoản của người dùng

14/12/2020: Hợp tác cùng LiveTrade ký kết thỏa thuận mua 5 triệu USD 

cổ phiếu của công ty Mỹ Vemanti, mở ra cơ hội đầu tư cho người dùng 

tại Việt Nam trên thị trường quốc tế

27/11/2020: VNDC chính thức được niêm yết trên Coin 98 Wallet

27/11/2020: Tham dự TECHFEST 2020 - Ngày hội khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo quốc gia

29/11/2020: Chính thức ra mắt E-book “Cẩm nang VNDC”

Tháng 11/2020

Tháng 12/2020

15/12/2020: Ra mắt VNDC DIPO, nền tảng đầu tiên tại Việt 

Nam hỗ trợ các dự án kỹ thuật số lần đầu được phát hành 

công khai trên thị trường tiền điện tử

16/12/2020: Mở bán dự án DIPO đầu tiên KardiaChain Token 

(KAI) với 20 triệu KAI phân phối

18/12/2020: Ký kết hợp tác đầu tư song phương cùng Ola 

City, mở rộng thị trường toàn cầu, tạo đà phát triển mạnh mẽ 

cho hoạt động kinh doanh của VNDC

18/12/2020: Tăng tổng lượng cung tối đa (Max Total Supply) 

thêm 500 tỷ VNDC, đảm bảo nhu cầu lưu trữ tài sản và giao 

dịch của người dùng

20/12/2020: Khai trương văn phòng VNDC Gold tại Lào Cai

21/12/2020: Công bố phát hành, mở bán VIDB - token được 

sử dụng trong hệ sinh thái VNDC trên VNDC DIPO

31/12/2020: Triển khai chương trình Airdrop tặng VIDB chào 

mừng năm mới cho người dùng của VNDC, tri ân tới khách 

hàng đã ủng hộ và đồng hành cùng VNDC trong một năm qua


