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Escalando la Economía de Bitcoin

Miễn trừ trách nhiệm
Tài liệu này và tất cả các tài liệu khác được xuất bản kèm theo “White paper” (tạm dịch là “sách
trắng”) này đề cập đến việc chào bán token (token GBX) cho các cá nhân (nhà đầu tư) liên
quan đến dự định phát triển và sử dụng sàn giao dịch của nhiều người tham gia. Tài liệu này
không cấu thành một đề xuất bán chứng khoán hay khuyến mãi, lời mời hoặc gọi thầu vì mục
đích đầu tư. Các điều khoản đóng góp không nhằm tạo ra một tài liệu cung cấp dịch vụ tài
chính hoặc một bản cáo bạch. Việc chào bán token liên quan đến phát triển và sử dụng sàn
giao dịch thử nghiệm (phần mềm) và công nghệ không nhằm đạt được các mục tiêu nêu
trong sách trắng. Mua token mang lại rủi ro cao cho bất kỳ nhà đầu tư nào. Các token không
biểu thị cho vốn chủ sở hữu, cổ phần, đơn vị đo lường giá trị, tiền bản quyền hoặc các quyền
về vốn, lợi nhuận hoặc thu nhập trên sàn giao dịch hay phần mềm hoặc trong tổ chức phát
hành token hay bất kỳ công ty nào hoặc tài sản trí tuệ nào khác gắn liền với sàn giao dịch hoặc
bất kỳ doanh nghiệp tư nhân hay đại chúng, công ty cổ phần, quỹ hoặc các thực thể khác tại
bất kỳ quốc gia nào. Do đó, các token sẽ không nhằm mục đích đại diện cho một bảo đảm
hoặc một lợi ích pháp lý tương tự nào.
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01 GIỚI THIỆU
Ngày nay Bitcoin và tiền điện tử dựa trên giao thức Bitcoin đã không còn gì xa lạ. Về bản chất, giao
thức Bitcoin mang trong nó công thức thích hợp để trở thành loại tiền tệ hàng đầu được chấp nhận
rộng rãi trên thế giới. Bitcoin vốn đã có chức năng cất giữ giá trị và chức năng trao đổi. Tuy nhiên, để
trở thành một đơn vị đo lường giá trị cho thương mại toàn cầu, Bitcoin cần phải đạt quy mô cả về mặt
kỹ thuật và kinh tế.
Sách trắng này không xoay quanh các vấn đề về quy mô kỹ thuật của Bitcoin, mà thay vào đó là làm
rõ những thách thức về quy mô kinh tế đối với tiền điện tử. Với xuất phát điểm là một dự án mã nguồn
mở không mấy tiếng tăm năm 2009, Bitcoin đã có một màn tăng trưởng ấn tượng và sở hữu một thị
trường vốn lên đến hàng tỷ đô la, hiện đã trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông tài chính.
Để trở thành loại tiền tệ được chấp nhận rộng rãi hơn nữa và để Bitcoin dẫn đầu trong vai trò phương
tiện trao đổi trên các thị trường tài chính toàn cầu, loại tiền ảo này cần được mở rộng về quy mô. Ở
quy mô thích hợp, Bitcoin có thể giúp thanh toán cho các giao dịch thương mại toàn cầu về nguyên
vật liệu thô, như kim loại quý, kim loại thường phục vụ sản xuất và nhiều ngành công nghiệp, hàng
tiêu dùng chẳng hạn như cà phê, lúa mì, ngô và các sản phẩm nhiên liệu như dầu. Với quy mô này,
Bitcoin có thể đóng vai trò đơn vị đo lường giá trị cho các giao dịch xuất nhập khẩu lớn trong khu vực
và quốc tế đối với nguyên vật liệu và hàng tiêu dùng, cùng với các công cụ chuyển nhượng vô hình và
hữu hình cho các nhà sản xuất và các nhà đầu cơ.
Ba chức năng của tiền là (1) cất giữ giá trị, (2) phương tiện trao đổi, và (3) đơn vị đo lường giá trị, cơ
chế hoạt động của tiền mang tính thứ bậc, đặc biệt là khi khởi phát một loại tiền mới như Bitcoin. Nếu
trong một giao dịch, một tài sản nào đó được dùng làm phương tiện cất giữ giá trị, tài sản đó cũng có
thể làm công cụ trao đổi. Mối quan hệ này có tính cấp bậc trước sau. Tương tự, khi tài sản được sử
dụng như một phương tiện trao đổi trong xã hội, tài sản đó cũng có thể đóng vai trò một đơn vị đo
lường giá trị. Theo một số nhà kinh tế, đơn vị đo lường giá trị là đặc điểm cốt yếu và quan trọng nhất
của tiền tệ, bởi vì nhờ có tiền mà hàng hoá và dịch vụ được định giá thành con số cụ thể, và tiền cũng
như một tiêu chuẩn cơ bản để tính toán giá trị một vật phẩm. Hơn nữa, đặc điểm quyết định chính
sách tiền tệ chính là sự kiểm soát của ngân hàng trung ương đối với đơn vị đo lường giá trị.
Men theo hệ thứ bậc vai trò đó của tiền - từ cất giữ giá trị, đến phương tiện trao đổi và cuối cùng là
đơn vị đo lường giá trị, sàn giao dịch Bitcoin cơ sở Globitex đang nhắm đến vai trò phương tiện trao
đổi, từ đây tạo nền tảng xây dựng vai trò cao hơn của Bitcoin - là chuẩn mực định giá của thế giới.
Để nền kinh tế Bitcoin đạt quy mô cần thiết, cần gia tăng mạnh mẽ về tính thanh khoản, từ đó đạt sự
ổn định về giá. Tăng tính thanh khoản và ổn định tương đối về giá là một bước cần thiết để phát triển
Bitcoin và tiền điện tử thành phương tiện trao đổi toàn cầu. Sự hình thành các thị trường vốn ổn định
song song với diễn biến lãi suất tương ứng sẽ tạo ra một hệ quy chiếu lãi suất thị trường tự nhiên và
nhờ vậy tăng tính thanh khoản và ổn định giá cả.
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Nhằm thúc đẩy sử dụng Bitcoin như một phương tiện trao đổi đại trà, chúng tôi đề xuất tận dụng cơ
sở hạ tầng hiện có của sàn giao dịch Globitex và mở rộng thành một trung tâm giao dịch giao ngay và
trao đổi các công cụ phái sinh trên phạm vi toàn cầu, trong đó các công cụ chuẩn hóa của thị trường
tiền tệ và các mặt hàng chủ yếu được niêm yết với điều khoản thanh toán bằng tiền mặt trước – giao
hàng thực tế sau, và Bitcoin đóng vai trò đồng tiền cơ bản - một đơn vị đo lường giá trị.
Hướng tới mục tiêu này, Globitex đang phát hành thẻ tiện ích GBX (token). Token sẽ có chức năng
như một hợp đồng thông minh dựa trên Ethereum tuân thủ bộ quy tắc EIP-20 (trước đây gọi là
ERC-20). Thẻ token GBX sẽ chủ yếu được dùng để quyết toán các giao dịch trên sàn giao dịch
Globitex, với vai trò như một token thanh toán phí hoa hồng. Token GBX cũng tham gia vào các
chương trình khách hàng trung thành được lập cho khách hàng và nhà đầu tư của Globitex, nhờ đó
những nhà đầu tư sẽ cùng xây dựng thành công chung của công ty. Việc bán token Globitex
(www.globitexico.com) có sử dụng các đơn vị tiền tệ Ether (ETH), Bitcoin (XBT) và Bitcoin Cash (BCH).
Dự án sẽ được phát triển theo từng giai đoạn, mỗi giai đoạn thể hiện sự cam kết của các đội nhóm
đối với từng mốc kinh doanh cụ thể được trình bày trong Sách trắng.

02 TOKEN GBX
Để thực hiện các mục tiêu kinh doanh đặt ra trong Sách trắng, Globitex Limited, một công ty TNHH
tư nhân (sau đây gọi tắt là Công ty) được thành lập tại Gibraltar do tập đoàn AS Globitex Holding
(Latvia) sở hữu, sẽ phát hành thẻ token (GBX Token) dựa trên giao thức hợp đồng thông minh
Ethereum EIP-20 (trước đây được gọi là ERC-20). Công ty sẽ sử dụng số tiền thu được từ việc bán
token để mua quyền sử dụng, khai thác và cấp phép sàn giao dịch và hạ tầng công nghệ thông tin
Globitex hiện tại. Công ty cũng sẽ sử dụng tiền thu được từ bán token để nâng cấp hệ thống sinh thái,
cơ sở hạ tầng và sàn giao dịch theo các mục tiêu đã đặt ra trong Sách trắng, nhằm phát triển các dịch
vụ mà giao dịch token hướng đến.

Ứng dụng
Token GBX sẽ thực hiện các chức năng chính của một phương tiện thanh toán trên sàn giao dịch
Globitex, đóng vai trò là một token thanh toán phí hoa hồng và được sử dụng trong các chương trình
khách hàng trung thành. Token GBX được mua lại sẽ bị tiêu hủy và loại khỏi lưu thông vĩnh viễn.
Token GBX là công cụ để thanh toán phí hoa hồng cho các giao dịch được thực hiện trên sàn Globitex.
Tất cả khách hàng đăng ký của sàn giao dịch Globitex đều có thể mua lại token GBX nhằm mục đích
này. Suất ưu đãi cho mỗi giao dịch bằng token trong thời kỳ đầu sẽ không nhỏ hơn 20%. Ví dụ: ở mức
giá 1 GBX = 0,10 EUR, khách hàng chọn sử dụng GBX làm phương tiện thanh toán cho giao dịch sẽ
được hưởng mức giá ưu đãi sau: GBX 1 = 0,10 EUR + 20%. Theo thời gian, tùy thuộc vào thành công
của Công ty, mức ưu đãi sẽ tăng lên, chủ yếu nhằm khuyến khích sử dụng rộng rãi token GBX để
quyết toán các giao dịch.
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Ngoài ra, Globitex sẽ cung cấp các chương trình ưu đãi cho khách hàng trung thành (tùy vào kết quả
kinh doanh của Công ty) để thưởng cho khách hàng và chủ sở hữu token trong suốt thời hạn sử dụng
Token GBX.
Nói chung, token GBX có thời hạn sử dụng lên đến 10 năm, trong thời gian đó, token có thể được mua
lại, sử dụng cho các chương trình khách hàng trung thành và để thanh toán các quyền lợi tùy thuộc
vào kết quả kinh doanh của Công ty. Sau 10 năm triển khai, Công ty sẽ rà soát dự án token GBX và
thực hiện các điều chỉnh cần thiết để tiếp tục dự án.

03 THÔNG TIN VỀ TOKEN
Tên token: Globitex
Mã giao dịch: GBX
Thời hạn sử dụng: 10 năm (có thể gia hạn)
Môi trường thực hiện: nền tảng Ethereum
Tiêu chuẩn token: hợp đồng thông minh tuân thủ Ethereum EIP-20 (trước đây gọi là ERC-20)
Số đơn vị thập phân: 8
Đơn vị tiền tệ để giao dịch token: Ether (ETH), Bitcoin (XBT), Bitcoin Cash (BCH)
Mệnh giá phát hành tiêu chuẩn: GBX 1 = 0,10 EUR
Mục tiêu bán hàng tối thiểu (bao gồm dịch vụ trước khi bán): tương đương 1.000.000 EUR
Quy mô doanh thu: tương đương 10.000.000 EUR
Số tiền mua tối thiểu: tương đương 10 EUR
Số tiền mua tối đa cho mỗi người mua: tương đương 3,000,000 EUR
Ngày bắt đầu bán hàng: đầu năm 2018
Ngày kết thúc bán hàng: sẽ được công bố sau

MỨC CHIẾT KHẤU THAM GIA SỚM TRONG THỜI GIAN
04 PHÁT
HÀNH TOKEN RA CÔNG CHÚNG
Giảm giá 10% cho 5,000,000 token GBX đầu tiên được bán và 5% cho 10.000.000 GBX Token tiếp
theo được bán.

CÁC KHOẢN THƯỞNG THÊM TÙY THUỘC VÀO THÀNH
05 TÍCH
KINH DOANH CỦA CÔNG TY
Thưởng 10% doanh thu trong suốt thời hạn sử dụng của token GBX
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06 THỜI GIAN PHÂN PHỐI VÀ ĐÓNG GIAO DỊCH TOKEN
65% nguồn token GBX được bán cho những nhà đầu tư, 35% còn lại được phân bổ cho Công ty để sử
dụng trong tương lai, bao gồm: 5% cho các chương trình thưởng và ưu đãi giới thiệu; 10% cho phát
triển kinh doanh (ví dụ như mở rộng đội ngũ, tiếp thị, thưởng bằng chứng khoán, hội nghị v.v.); và hai
đợt 10% cho mỗi năm liên tiếp sau khi kết thúc quá trình Bán token để xúc tiến hoạt động kinh doanh
tiếp theo.

07 CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN KINH DOANH
Globitex là một sàn giao dịch Bitcoin cấp cơ sở, với khả năng tiếp cận thị trường trực tiếp mạnh mẽ
hàng đầu nhờ công nghệ API. Dự án đã nhận được hơn 1.000.000 EUR vốn đầu tư mạo hiểm với mục
đích xây dựng một sàn giao dịch Bitcoin phản ánh tầm nhìn của cả đội ngũ phát triển về cách thức
kết nối, kết hợp, giải quyết và báo cáo của sàn giao dịch. Hiện tại chúng ta có thể giao dịch Bitcoin và
Bitcoin Cash thay cho Euro trên sàn giao dịch Globitex.
Để đạt được các mục tiêu đặt ra trong Sách trắng, Globitex đưa ra lộ trình xác định cụ thể các giai
đoạn phát triển kinh doanh. Giai đoạn Bán token đề xuất, bao gồm phát hành và phân phối token
GBX, sẽ là bước gây dựng vốn cho triển khai dự án ban đầu. Trong quá trình đó, Globitex sẽ xin giấy
phép phù hợp tại một số cơ quan có thẩm quyền ở Châu Âu.

08

GIAI ĐOẠN I: GIAO DỊCH NGOẠI HỐI GIAO NGAY
(SPOT FX) VÀ GIAO DỊCH BÁN GIẤY TỜ CÓ GIÁ CÓ
CAM KẾT MUA LẠI (REPO)

Mở rộng quy mô giao dịch ngoại hối giao ngay, trong đó Bitcoin được giao dịch
với tiền pháp định và các đồng tiền điện tử khác
Giai đoạn này bao gồm các chiến lược phát triển kinh doanh nhằm thiết lập quan hệ với các đối tác
ngân hàng trên toàn cầu và trên phổ tiền tệ. Ngoài ra còn tiến hành đánh giá toàn diện tính bảo mật
và nghiệp vụ, bao gồm phát triển các phần mở rộng cho hệ thống thanh toán dựa trên các tiêu chuẩn
bảo mật cao nhất trước khi đưa vào tiền điện tử làm công cụ giao dịch trên Globitex.
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Thực hiện chức năng giao dịch ký quỹ ngoại hối - REPO
Khi được phép cho vay lẫn nhau qua giao dịch REPO hoặc các công cụ dựa trên thỏa thuận mua lại
có kỳ hạn chuẩn hóa, khách hàng của Globitex có thể tận dụng các khoản vay làm đòn bẩy kinh
doanh; các khoản vay sẽ đóng vai trò như công cụ nợ có bảo đảm hoặc có thể phục vụ các mục đích
ngoài giao dịch. Điều này sẽ tạo ra một thị trường tiền tệ cho Bitcoin và các đồng tiền điện tử khác, từ
đó thiết lập lãi suất thị trường. Chức năng phân cấp hệ thống cốt lõi của Globitex sẽ được mở rộng
để thực hiện giao dịch ký quỹ hối đoái (FX) trên nguyên tắc cho vay ngang hàng. Ngoài ra, để thúc đẩy
các công cụ REPO tiền tệ, cần triển khai một mô hình rủi ro mới.

Niêm yết các hợp đồng kim loại quý giao ngay
Mở màn cho hoạt động giao dịch bằng bitcoin trên sàn Globitex sẽ là giao dịch vàng giao ngay. Quả
thực không còn sự lựa chọn nào dễ dàng hơn vàng, vì chính Bitcoin cũng được gọi là "vàng kỹ thuật
số". Globitex sẽ lập sổ đăng ký và các kênh phân phối cho giao dịch vàng trên Globitex thay cho
bitcoin.
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GIAI ĐOẠN II: BIBOR, THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VÀ GIAO
DỊCH HÀNG HÓA TƯƠNG LAI (PHÁI SINH HÀNG HÓA)

Phát triển thị trường tiền tệ Bitcoin - BIBOR
Ở giai đoạn này, chúng tôi tổng hợp các thị trường lãi suất hàng đầu cho các khoản vay ký quỹ Bitcoin,
bao gồm cả khoản vay được Globitex triển khai ở giai đoạn I, để hình thành một sản phẩm lãi suất khả
mại. Sản phẩm này được đặt tên là "BIBOR" (tạm dịch là Lãi suất chào bán giữa các công ty môi giới
Bitcoin) và cung cấp các giao dịch kỳ hạn BIBOR, từ đó xác định mức lãi suất chuẩn cho thị trường vốn
Bitcoin, và mở rộng sang các thị trường tiền điện tử khác dựa trên nhu cầu thị trường.

Niêm yết các giao dịch hàng hóa tương lai và quyền chọn hàng hóa được
quyết toán bằng tiền mặt
Ở giai đoạn này, trên cơ sở kinh nghiệm phát triển kinh doanh và các quan hệ liên doanh hợp tác,
Globitex tao vị thế vững chắc để xâm nhập các thị trường đồng đôla Mỹ hiện tại. Áp dụng cơ chế định
giá thị trường các giao dịch hàng hóa tương lai kiểu truyền thống, chúng tôi sẽ triển khai sử dụng
Bitcoin ở quy mô thương mại toàn cầu, sau khi thiết lập tổng hợp các công cụ phái sinh hàng hoá, kết
hợp với thị trường ngoại hối đã phát triển ở giai đoạn I. Các công cụ này sẽ được niêm yết với kỳ hạn
tiêu chuẩn và được quyết toán bằng Bitcoin. Để bắt đầu, chúng tôi sẽ thực hiện các giao dịch tương
lai kim loại quý được quyết toán bằng tiền mặt, rồi sau đó mở rộng sang các mặt hàng khác. Trong
quá trình tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và quản lý rủi ro, sàn giao dịch Globitex
có thể triển khai niêm yết hợp đồng quyền chọn đối với hàng hóa, ngoại hối và tiền tệ, từ đó tích hợp
Bitcoin vào thương mại toàn cầu ở mọi cấp bậc của các công cụ phái sinh.
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Niêm yết các hợp đồng tương lai, hoán đổi ngoại tệ (swap) và quyền chọn cho
tiền điện tử
Tạo các hợp đồng tương lai, hoán đổi ngoại tệ (swap) và quyền chọn trên cơ sở chuyển đổi tiền điện
tử - tiền pháp định và tiền điện tử - tiền điện tử để làm công cụ bảo hiểm, đầu tư và đầu cơ tài chính.
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GIAI ĐOẠN III: CHỈ SỐ HÀNG HÓA GCOM VÀ HÀNG
HÓA HỮU HÌNH

Niêm yết Chỉ số hàng hóa Globitex được định giá bằng Bitcoin - GCOM
Trong giai đoạn này, các nhóm hàng hóa khác nhau đã được niêm yết trong giai đoạn trước dưới dạng
các hợp đồng tương lai quyết toán bằng tiền mặt, chẳng hạn năng lượng, ngũ cốc, kim loại thường,
kim loại quý, phần mềm, gia súc, sẽ được hợp nhất vào một chỉ số giá Bitcoin duy nhất. Chỉ số này
phản ánh giá trị của Globitex và các mặt hàng khác được giao dịch trên sàn Globitex bằng Bitcoin. Chỉ
số sẽ được gán một trọng số cụ thể cho từng nhóm hàng hóa. Trước tiên, chỉ số này đóng vai trò là
giá tham chiếu, sau đó có thể tạo cơ sở cho một sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số mua bán được.
Chỉ số được đặt tên là Chỉ số Hàng hóa Globitex (Globitex Commodity Index - "GCOM"), tiếp theo
chúng tôi tiến đến chào bán các hợp đồng tương lai GCOM.

Cho phép các hợp đồng tương lai kim loại quý được giao dịch trao tay trực
tiếp
Các công cụ phái sinh quyết toán bằng Bitcoin đã được xây dựng trước đó cần được chuyển giao một
cách hữu hình. Các hợp đồng tương lai cũng không ngoại lệ. Chúng tôi sẽ bắt đầu với thị trường giao
dịch giao ngay kim loại quý và tích hợp vào các kênh phân phối kim loại quý hiện có, cho phép một
loại hàng hóa tiêu chuẩn được giao và có thể giao trên sàn giao dịch như một tài sản thế chấp dưới
hình thức được chấp thuận trước. Globitex sẽ nghiên cứu xây dựng thể thức cụ thể cho giấy chứng
nhận quyền sở hữu - biên nhận kho dưới dạng mã token, và mã này có thể được theo dõi và xác minh
trên một nền tảng công khai.

Tiếp tục phát triển hạ tầng kho bãi và mở rộng các mặt hàng giao dịch giao
ngay
Đối với những loại hàng hóa không dễ hư hỏng như năng lượng hoặc kim loại thường, có thể được
lưu kho trong thời gian dài, chúng tôi sẽ tận dụng cơ sở hạ tầng kho bãi hiện tại, nghĩa là sử dụng các
kho sẵn có cho các giao dịch hiện tại hoặc các kho tư nhân khác đáp ứng tiêu chuẩn giao hàng chung,
để tạo điều kiện chuyển giao thực tế các công cụ phái sinh lỏng khác. Tương tự, đối với hàng tiêu
dùng, chúng tôi sẽ hợp tác với các nhà bán sỉ hiện tại cung cấp hàng hóa theo điều kiện FOB (Giao
trên boong tàu) hoặc CIF (bao gồm giá, chi phí bảo hiểm và cước phí) với điều kiện thanh toán bằng
Bitcoin và giao hàng tại cảng và kho được chỉ định.
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11 ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN GLOBITEX
Sàn giao dịch bitcoin Globitex là nỗ lực chung của một nhóm các nhà kinh doanh với mong muốn áp
dụng kiến thức chuyên môn và tầm nhìn để phát triển ngành công nghiệp Bitcoin. Đội ngũ sáng lập
đã từng nhiều năm hợp tác trong lĩnh vực quản lý tài sản, chủ yếu là giao dịch giao ngay các mặt hàng
và công cụ phái sinh hàng hóa trên các sàn giao dịch hợp đồng tương lai và công cụ phái sinh khắp
thế giới, bao gồm các quốc gia như Trung Quốc, Nhật, Mỹ và Châu Âu. Chủ tịch của Globitex, Jon
Matonis, từng đảm nhiệm chức giám đốc điều hành các công ty công nghệ, đã gia nhập nhóm vào
năm 2015, đóng góp cho đội ngũ bằng bề dày chuyên môn và tầm nhìn sâu sắc về lĩnh vực Bitcoin
cũng như kinh nghiệm kinh doanh trên các thị trường hàng hóa.
Sau sự sụp đổ của sàn Mt. Gox, nhóm phát triển Globitex đã nung nấu niềm tin về tính tất yếu của
một hệ thống mạnh mẽ hơn đưa Bitcoin trở thành công cụ được chấp nhận trên toàn thế giới. Tất cả
các thành viên của nhóm, trước nay đã từng cộng tác chặt chẽ và tích lũy hiểu biết về quản lý tài sản,
đều chung một nhiệt huyết vun đắp cho sự lớn mạnh của đồng tiền điện tử - Bitcoin. Thật vậy, sự bất
thành của sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất trước đây và tầm ảnh hưởng của nó đối với hệ sinh thái
Bitcoin chính là động lực cho nhóm Globitex xác định hướng đi để thúc đẩy sự phát triển của Bitcoin.
Dựa trên bề dày kinh nghiệm về các công cụ và thị trường phái sinh, đặc biệt là thị trường giao dịch
hàng hóa giao ngay và hợp đồng tương lai, chúng tôi quyết định xây dựng một sàn giao dịch riêng và
từ đó cải thiện diện mạo chung của ngành. Với kiến thức chuyên môn về thương mại và trên quan
điểm tư duy của các thương nhân, chúng tôi có thể tận dụng nền tảng hiện có và mong muốn đóng
góp kinh nghiệm của mình cho nền kinh tế Bitcoin bằng cách xây dựng một sàn giao dịch phản ánh
tầm nhìn của chúng tôi về cách thức kết nối, kết hợp, giải quyết, báo cáo, và tính toàn vẹn kinh doanh
của sàn giao dịch.

12 THÔNG TIN BỔ SUNG
Trong Sách trắng đầy đủ, chúng tôi làm rõ tầm quan trọng của thị trường tiền tệ và giao dịch hàng
hóa và lý do các tài sản này phải được liên kết với Bitcoin. Chúng tôi trình bày khuôn khổ pháp lý để
đạt được mục tiêu đã đặt ra, vạch ra lộ trình và các giai đoạn bắt buộc của quá trình phát triển kinh
doanh hướng đến cam kết này. Báo cáo còn bao gồm mô tả kỹ thuật về sản phẩm Globitex, và kế
hoạch phát triển hệ thống dự kiến. Trong phụ lục có đính kèm thông tin về các thị trường hàng hóa
và số liệu thống kê có liên quan đến kinh tế Bitcoin, từ đây chỉ ra lý do Bitcoin là phương tiện trao đổi
tiềm năng thích hợp nhất cho thương mại toàn cầu. Cuối cùng, chúng tôi đưa ra ước đoán về lộ trình
thành công trên khía cạnh khối lượng giao dịch của sàn Globitex với vai trò một trung tâm giao dịch
hàng hóa giao ngay và công cụ phái sinh toàn cầu bằng đồng Bitcoin.
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