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GIỚI THIỆU

Hệ sinh thái của Nami tự hào được giới thiệu nami.trade – một 
sàn giao dịch và đầu tư dựa trên công nghệ Blockchain, một 
cuộc cách mạng mới trong lĩnh vực đầu tư trên thị trường 
ngoại hối, thương phẩm, chỉ số, trái phiếu và tiền tệ điện tử. 

Với những ưu thế của công nghệ Blockchain, nami.trade tạo ra 
một sàn giao dịch minh bạch, phi tập trung, phi định danh, tự 
động vận hành 100%, giúp giảm chi phí giao dịch 100 lần so với 
các sàn giao dịch truyền thống. nami.trade là 1 trong những 
sản phẩm chủ lực làm tăng tính kết nối, chặt chẽ và bền vững 
trong hệ sinh thái của Nami Corp.
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VẤN ĐỀ

Hàng chục năm đã trôi qua kể từ khi khái niệm Forex xuất hiện lần 

đầu tiên, tuy nhiên tốc độ phát triển của lĩnh vực này đang dần chững 

lại. Cho đến tận bây giờ, thị trường tài chính vẫn hoạt động chủ yếu 

thông qua các sàn giao dịch truyền thống, từ cổ phiếu, trái phiếu đến 

ngoại tệ, thương phẩm v.v. Bộ máy hoạt động của các sàn giao dịch 

này tiêu tốn rất nhiều chi phí vào hoạt động vận hành, bán hàng, cơ 

sở hạ tầng và nhiều khoản chi phí khác. Các chi phí này được tính 

theo khối lượng của từng giao dịch của trader dưới nhiều khoản phí 

với các tên gọi khác nhau như phí chênh lệch mua bán (Spread), phí 

qua đêm (Swap), phí hoa hồng (Commission), thuế v.v. 

Không chỉ vậy phần lớn các sàn giao dịch hiện nay hoạt động thiếu 

minh bạch và thường có xu hướng khiến trader thua lỗ bằng nhiều 

cách như là giãn giá, giảm tỷ lệ đòn bẩy khi giao dịch đang ở trạng 

thái mở, quét điểm stoploss hay điểm stop out của trader. 

7

Lỗi  
thời

Yếu Trì 
trệ

Tốn 
kém

Điều gì đã xảy ra với các sàn giao dịch truyền thống?
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VẤN ĐỀ

Hiện tượng này xảy ra do trader và các sàn giao dịch truyền thống 

luôn có xung đột về lợi ích, trader thua lỗ đồng nghĩa với việc sàn 

giao dịch có lợi nhuận. Vì vậy, sàn truyền thống luôn cố gắng tìm 

cách can thiệp đến các giao dịch. Đây cũng chính là nguyên nhân lớn 

dẫn đến tỷ lệ 95% trader thua lỗ trên thị trường.

Công nghệ mà các sàn giao dịch truyền thống đang sử dụng đều là 

lưu trữ tập trung. Việc này tạo ra rủi ro bị tấn công cơ sở dữ liệu, khó 

mở rộng quy mô, đẩy chi phí bảo trì, chi phí duy trì, các chi phí vận 

hành, cũng như chi phí cho hệ thống bảo mật của các sàn giao dịch 

lên mức rất cao. Bên cạnh những chi phí về mặt kỹ thuật, còn có 

những chi phí về mặt vận hành con người, ví dụ như kế toán, đội ngũ 

lập trình viên, đội ngũ duy trì hệ thống, đội ngũ bán hàng, đội ngũ 

giám đốc điều hành, v.v. Tất cả những chi phí này sẽ được tính vào 

mỗi giao dịch của trader.
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VẤN ĐỀ

Với nhiều năm làm việc trong lĩnh vực đầu tư, kết nối với gần 200 

sàn giao dịch với trên 3,000 server của các sàn giao dịch toàn cầu 

và đang kết nối hơn 25,000 tài khoản giao dịch với trên 1,000,000 

giao dịch đã được ghi nhận trên hệ thống của Nami Assistant, chúng 

tôi nhận ra rằng thứ thực sự khiến trader thua lỗ chính là các khoản 

phí mà sàn thu trên từng giao dịch. Chúng ta hiểu rằng trong xác 

suất cơ bản ở mỗi giao dịch đầu tư, tỷ lệ lời/lỗ nằm ở mức 50/50 

trong điều kiện tiêu chuẩn (không có phí). Tỷ lệ này thay đổi theo 

tổng mức phí để thực hiện 1 giao dịch, nếu mức phí cao và giao dịch 

trong ngắn hạn thì nhiều khả năng tỷ lệ lời/lỗ của bạn có thể chỉ ở 

mức 40/60. Điều này đã và đang diễn ra với bất kỳ trader cá nhân 

nào trên thế giới. Đã đến lúc vấn đề này có thể được giải quyết bởi 

những bước đột phá về công nghệ và giải pháp của nami.trade.

9
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III. GIẢI PHÁP
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CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

Blockchain là công nghệ giúp nâng tầm việc lưu trữ, truyền tải, 

mã hoá, minh bạch thông tin và đảm bảo các yếu tố về an toàn 

thông tin. Hơn thế nữa với đặc tính phi tập trung trong việc lưu 

trữ dữ liệu, công nghệ Blockchain giúp mọi thông tin về giao 

dịch đều được đảm bảo và không thể bị xoá bỏ hay sửa đổi. Và 

chính những đặc tính này đã giúp các đồng tiền như Bitcoin 

phát triển mạnh mẽ. Sau đó Ethereum ra đời, với việc kế thừa 

những đặc tính nổi trội của công nghệ Blockchain, Ethereum 

đã đưa Blockchain lên một tầm cao mới khi kết hợp khái niệm 

Smart Contract vào Blockchain, tạo ra một bước tiến lớn giúp 

các tổ chức có thể ứng dụng công nghệ vào các bài toán thực 

tế dễ dàng hơn và giải quyết được nhiều vấn đề hơn. Smart 

Contract giúp chúng ta tạo ra các hợp đồng thoả thuận minh 

bạch, không thể bị chỉnh sửa và được lưu trữ vĩnh viễn nhờ vào 

việc số hoá các thông tin trong hợp đồng trên các Node mạng 

của Blockchain.

11
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CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

Chính những lợi ích đó đã giúp Nami phát triển một giải pháp ứng 

dụng Smart Contract của Ethereum vào bài toán sàn giao dịch 

truyền thống. Nếu như tất cả các dữ liệu của sàn giao dịch truyền 

thống đều được lưu trữ tập trung trong cơ sở dữ liệu, thì giờ đây 

mỗi giao dịch của trader được lưu trữ trên hàng chục triệu Node 

mạng của Ethereum tại hầu hết các quốc gia ở khắp 5 châu lục. 

Với việc chi phí vận hành con người không còn nữa, chi phí vận 

hành hệ thống công nghệ sẽ được giảm xuống hàng nghìn lần, chi 

phí trên mỗi giao dịch sẽ được giảm xuống từ hàng trăm đến 

hàng nghìn lần. Thêm vào đó, cuốn sổ cái chứa các giao dịch của 

trader vừa đảm bảo tính minh bạch, nhưng vẫn duy trì được đặc 

tính phi định danh của nhà đầu tư. Cuốn sổ cái này không thể bị 

sửa đổi, không thể bị thay thế, được sao lưu ở hàng chục triệu 

máy tính. Đó là giải pháp của Nami trong việc giảm chi phí trên 

mỗi giao dịch xuống mức tối thiểu. Qua đó xác suất đầu tư thành 

công của trader trên mỗi giao dịch từ mức 40/60 lên mức 

49.5/50.5.
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NAC TOKEN

Nami Crypto (NAC) là đồng tiền tệ điện tử chạy xuyên suốt trong 

hệ sinh thái của nami.io, trong đó được sử dụng nhiều nhất tại sàn 

giao dịch nami.trade. NAC đóng vai trò là đồng tiền để giao dịch 

các danh mục như EURUSD, GBPJPY, GOLD, OIL, S&P500, DAX, 

BTCUSD, ETHUSD, BTCETH, NACUSD, BTCNAC, XRPUSD, 

XRPNAC… và hơn 3,000 danh mục khác. NAC Token được sinh ra 

với tổng khối lượng là 2 tỷ đồng và vòng token crowdsale sinh ra 

tối đa là 1 tỷ đồng. Cơ chế sinh ra NAC ở vòng Pre-Sales và 

crowdsale chủ yếu theo cơ chế đưa ETH vào và Smart Contract 

tạo ra NAC. Trong trường hợp số lượng NAC sinh ra không đạt 

được 1 tỷ đồng thì số lượng NAC chưa được sinh ra vẫn ở lại trong 

Smart Contract cho đến khi sàn giao dịch nami.trade đi vào hoạt 

động. Khi nami.trade bắt đầu đi vào hoạt động, cơ chế sinh ra 

NAC là dựa vào số lượng NAC thanh khoản qua “NAC Mutual 

Pool” -NMP (xem thêm ở bên dưới). Cứ mỗi 100,000 NAC (1 lot 

NAC) thanh khoản qua NMP thì sẽ có 1 NAC được sinh ra, lượng 

NAC này sẽ được chuyển thẳng vào NMP cho đến khi đạt tổng 

lượng phát hành tối đa là 2 tỷ NAC.

13
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Revenue Fund

NAC MUTUAL POOL

Tại sao NAC Mutual Pool (NMP) ra đời?

Hiện nay các hoạt động thanh khoản giao dịch thường đến từ các 
tổ chức tài chính (ngân hàng nhà nước, ngân hàng cổ phần, quỹ 
đầu tư, công ty bảo hiểm v.v.) với mức phí cao, thiết kế phức tạp, 
khó đồng nhất và thiếu minh bạch. Nami hiểu rằng đây là bài toán 
cần giải quyết nếu muốn giảm chi phí giao dịch của nami.trade 
xuống mức thấp. NAC Mutual Pool (NMP) là giải pháp mà Nami 
mang lại cho thị trường. 

Vậy NAC Mutual Pool (NMP) là gì?

NMP là một giải pháp cung cấp thanh khoản ngay lập tức cho các 
giao dịch đầu tư trong nami.trade, với mức chi phí thấp hơn hàng 
trăm lần so với mô hình cung cấp thanh khoản hiện nay. Có 4 
thành tố cấu trúc nên NAC Mutual Pool, trong đó 3 quỹ cung cấp 
thanh khoản chính là: NAC Liquidity Fund (NLF), NAC Liquidity 
Pending Fund (NLPF), và NAC Exchange Traded Fund (NETF); 
thành tố cuối cùng là Revenue Fund.

14
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NAC MUTUAL POOL

• NAC Liquidity Fund (NLF) hoạt động với vai trò là một nguồn 
vốn dự trữ cố định và được thiết kế để cân bằng rủi ro với quỹ 
NETF với NLPF. NLF là base pool của NMP, được xây dựng bởi 
các NAC Liquidity Pool Contributors (NLFC), những người 
đóng góp NAC vào NMP từ những ngày đầu để đảm nhiệm vai 
trò đảm bảo tính thanh khoản cho thị trường. 

• NAC Liquidity Pending Fund (NLPF) là nơi chứa khối lượng 
NAC sử dụng trong mỗi giao dịch của trader, trong khoảng thời 
gian trader bắt đầu và kết thúc giao dịch.

15

• NAC Exchange Traded Fund (NETF) là quỹ được thiết kế bởi 
vai trò làm tăng lượng vốn lưu động trong hoạt động thanh 
khoản giao dịch của trader trên sàn giao dịch nami.trade. 

• Revenue Fund là nơi chịu trách nhiệm tiếp nhận doanh thu từ 
các khoản phí của nami.trade và từ đó phân phối lợi nhuận đến 
những đối tượng thụ hưởng của NMP. 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NAC MUTUAL POOL

Cơ chế hoạt động của NAC Mutual Pool (NMP) hoạt động như nào ?

Khi có giao dịch đặt lệnh của các trader, khối lượng NAC sử dụng tại mỗi 
giao dịch sẽ được chuyển vào quỹ NAC Liquidity Pending Fund (NLPF) 
và được giữ lại tại đây cho đến khi trader kết thúc giao dịch. Khi trader kết 
thúc giao dịch của mình, Smart Contract sẽ tính toán giao dịch này là lời 
hay lỗ với trader và tất toán lại cho trader.

• Nếu trader có lời thì Smart Contract tự tính toán và sử dụng lượng NAC 
trong NAC Liquidity Pending Fund (NLPF) để chuyển lại cho trader. 

• Nếu trader lỗ thì Smart Contract tự tính toán và trả lại lượng NAC còn 
lại sau giao dịch (nếu còn) 

Nếu lượng NAC trong NLPF đã hết, NMP sẽ sử dụng nguồn vốn bên quỹ 
NAC Exchange Traded Fund (NETF) để chuyển NAC cho trader.

Nếu lượng NAC trong NETF dưới mức 30% so với lượng NAC trong NETF 
vào đầu tháng thì các giao dịch của trader sẽ sử dụng nguồn vốn NAC từ 
quỹ NAC Liquidity Fund (NLF) để thanh khoản các giao dịch.

16
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FCI

Chứng chỉ quỹ là gì và hoạt động ra sao?

NETF phát hành ra chứng chỉ quỹ với tên gọi FCI, chứng chỉ quỹ được 
sinh ra với mục đích gia tăng lượng vốn NAC trong NMP để đảm bảo 
thanh khoản thị trường. Chứng chỉ quỹ này là một Smart Contract với 
token FCI.

Nhà đầu tư muốn sở hữu FCI chỉ cần sử dụng chính NAC mình đang có 
trong ví chuyển thẳng vào một Smart Contract được xây dựng sẵn, hệ 
thống sẽ tự tính toán giá FCI hiện tại và số lượng NAC chuyển vào để 
trả Token FCI về ví của nhà đầu tư.

17
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NAC MUTUAL POOL

Khi nhà đầu tư muốn bán FCI, chỉ cần chuyển FCI vào một Smart 
Contract được xây dựng sẵn và hệ thống sẽ tự tính giá FCI hiện tại 
và chuyển lại NAC vào ví cho nhà đầu tư, khi lượng FCI này đã được 
chuyển ngược lại vào quỹ NETF thì số lượng FCI này bị huỷ đi nhằm 
mục đích tính lại lượng FCI đang có trên thị trường. Trong quá trình 
chuyển từ FCI về NAC, hệ thống sẽ thu của nhà đầu tư một khoản 
phí là 1% tổng NAC được quy đổi và chuyển lượng phí này về 
Revenue Fund.

18

Ví dụ:

Hiện tại, giá FCI là 2 NAC, nhà đầu tư có 1,000,000 NAC thì có thể nhận 
về được 500,000 FCI.

Sau đó, giá FCI tăng lên là 2.5 NAC, nhà đầu tư muốn bán FCI để thu 
lời, số lượng NAC nhà đầu tư nhận được sau khi trừ đi khoản phí 1% là 
1,237,500 NAC. 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NAC MUTUAL POOL

Giá của FCI biến động như thế nào sẽ phụ thuộc vào kết quả giao 
dịch trong ngày của các trader trên nami.trade. Nếu kết quả giao dịch 
là tốt (tích cực), thì giá FCI giảm và ngược lại. 

Công thức tính: 

 
Ví dụ :

Số lượng NAC đang có trong NETF = 200,000,000 NAC và số lượng 
FCI đang có trên thị trường là 100,000,000 thì giá 1 FCI = 2 NAC.

19

Một số lưu ý về FCI

Nhà đầu tư chỉ có thể mua số lượng chứng chỉ quỹ FCI khi số lượng 
NAC trong quỹ NETF không vượt quá 25% tổng lượng NAC đã phát 
hành.

Ví dụ: Tổng lượng đã phát hành của NAC là 500,000,000 NAC, thì 
tổng lượng NAC có trong quỹ NETF tối đa là 125,000,000 NAC.

Khi vượt quá mức này lượng NAC trong quỹ NETF chỉ có thể tăng lên 
nhờ vào doanh thu thu được qua Revenue Fund (chi tiết bên dưới)

Nếu tổng lượng NAC trong NETF thấp hơn 30% so với đầu tháng (có 
nghĩa NETF đang rơi vào trạng thái rủi ro), NAC từ NETF Revenue 
Fund sẽ chuyển sang NETF để hỗ trợ giá FCI.

Ngoài ra nami.trade sẽ cho phép giao dịch FCI trên sàn giao dịch nếu 
nhà đầu tư muốn tạo thị trường thứ cấp hoặc phái sinh.

FCI   = 
Số lượng NAC trong quỹ NETF

số lượng FCI đang có trên thị trường
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NAC MUTUAL POOL

Revenue Fund là gì ?

Có hai nguồn doanh thu trên nami.trade, một là từ hoạt động giao dịch 
của trader (Trading Revenue), nguồn còn lại là từ khoản phí khi nhà 
đầu tư bán FCI để nhận về NAC (FCI Revenue). 

Về Trading Revenue

Do đòn bẩy là việc cho vay của NAC Mutual Pool dành cho Trader vì 
vậy nami.trade chỉ tính 1 loại phí duy nhất khi giao dịch trên nami.trade

Khi phát sinh giao dịch của Trader trên sàn giao dịch nami.trade, hệ 
thống smart contract sẽ tự thu 1 khoản phí gọi là phí thanh khoản thị 
trường và đây chính là Trading Revenue của nami.trade.

20

Tỷ lệ đòn bẩy sử dụng Tỷ lệ phí theo NAC sử dụng

1:1 → 1:5 0.01%

1:5 → 1:50 0.05%

1:50 → 1:100 0.1%

1:100 → 1:500 0.2%

> 1:500 0.4%
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NAC MUTUAL POOL

Ví dụ cho biểu phí trên là:

• Khi trader giao dịch 1 lot BTCUSD (tức 100,000 NAC) với tỷ lệ đòn 
bẩy 1:2 (tỷ lệ phí là 0.01%) thì số NAC thực chất cần có trong ví là 
100,000 NAC / 2 = 50,000 NAC. 

• Mức phí sẽ được tính là 50,000 NAC * 0.01% = 5 NAC. 

• Trong khi đó, tỷ lệ phí USD mà nhà đầu tư phải trả trên mỗi giao 
dịch tại các sàn truyền thống hiện nay rơi vào khoảng 3 -> 5% so 
với số lượng vốn bỏ ra (margin used). Như vậy, có thể thấy rằng 
mức phí giao dịch tại các sàn truyền thống cao gấp 300 đến 500 
lần tại nami.trade.

21

Với mức đòn bẩy cao hơn như giao dịch 1 lot Gold với tỷ lệ đòn bẩy là 
1:500 (mức phí là 0.2%). Thì số NAC cần có trong ví là 100,000/500 = 
200 NAC. Mức phí là 200*0.2% = 0.4 NAC.

Nếu so sánh theo phương pháp ngang hàng (giả định rằng 1 NAC = 1 
USD) thì phí giao dịch 0.2% tại nami.trade tương ứng với $0.4. Ở các 
sàn giao dịch truyền thống, khi giao dịch 1 lot GOLD với đòn bẩy 
1:500, nhà đầu tư cần $200 tiền ký qũy và mức phí giao dịch rơi vào 
$50 (tương đương 25% so với số tiền ký quỹ sử dụng). Đây là mức 
phí rất cao khi so với mức 0.2% tương ứng 0.4$ của nami.trade. 
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NAC MUTUAL POOL

Trading Revenue được chia làm 4 phần cho các đối tượng cung cấp 
thanh khoản cho nami.trade với cấu trúc phân chia như sau:

• 50% khoản phí thu được đưa vào quỹ NLF Revenue Fund, 

• 30% đưa trực tiếp vào quỹ NETF giúp tăng giá trị của chứng chỉ 
quỹ FCI, 

• 10% chuyển trực tiếp vào tổng lượng NAC của quỹ NLF, 

• và 10% chuyển vào công ty quản lý Nami, 

• 0% cho NETF Revenue Fund.

22

10%

10%

30%

50%

NLF Revenue Fund NETF NLF Nami

Tỷ lệ phân chia lợi nhuận
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NAC MUTUAL POOL

Về FCI Revenue

Như đã nhắc đến ở trên, trong quá trình chuyển đổi FCI sang NAC, hệ 
thống sẽ thu nhà đầu tư 1 khoản phí là 1% tổng NAC được chuyển đổi 
và chuyển lượng NAC này về Revenue Fund.

Nami.trade cấu trúc mức 1% doanh thu FCI Revenue như sau:

• 60% được chuyển vào quỹ NETF Revenue Fund 

• 30% chuyển về quỹ NLF Revenue Fund 

• 10% còn lại vào công ty quản lý Nami 

• 0% cho NAC Liquidity Fund và 0% cho NETF

23

10%

30%

60%

NETF Revenue Fund NLF Revenue Fund Nami

Tỷ lệ phân chia lợi nhuận
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NAC MUTUAL POOL

Cách thức chia cổ tức của NLF Revenue Fund và NETF Revenue 
Fund như thế nào?

NLF Revenue Fund

Nhà đầu tư của quỹ NAC Liquidity Fund có thể rút tiền tại quỹ NLF 
Revenue Fund theo tỷ lệ cổ phần của nhà đầu tư trong quỹ NLF 
mỗi ngày. Còn lượng tiền để trong quỹ NLF mỗi năm được rút 1 lần. 

NETF Revenue Fund

Với những nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ FCI của quỹ NETF, nhà 
đầu tư có cơ hội nhận NAC dựa vào kết quả hoạt động của quỹ 
NETF được tổng kết hàng tháng.

24

Vào cuối tháng, nếu NETF tăng trường nhiều hơn 30% so với đầu tháng, 
nhà đầu tư FCI có thể được nhận NAC từ NETF Revenue Fund theo tỷ lệ 
% FCI nắm giữ so với tổng số lượng FCI đang có trên thị trường.

Ví dụ:

Tổng lượng NAC trong NETF Revenue Fund là 50,000,000 NAC, nhà 
đầu tư A đang nắm giữ FCI bằng 1% tổng lượng FCI đang có trên thị 
trường thì khi kết thúc tháng lượng NAC trong NETF cao hơn 30% số 
lượng NAC ở đầu tháng thì nhà đầu tư A sẽ nhận được 1% của 
50,000,000 NAC (tức 500,000 NAC) từ NETF Revenue Fund.
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IV. ĐỘ LỚN THỊ TRƯỜNG
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ĐỘ LỚN THỊ TRƯỜNG

Hiện tại thị trường ngoại hối, thương phẩm, tiền tệ điện tử, chứng 
khoán phái sinh… đang giao dịch ở mức hơn 6,000 tỷ USD/ngày. 

Với chiến lược phát triển của Nami Corp. dành cho dự án nami.trade, 
cùng với tốc độ tăng trưởng của thị trường tiền tệ điện tử, chúng tôi tin 
rằng nami.trade có thể chiếm 1% tổng thị trường trong vòng 1 năm kể 
từ khi sàn giao dịch nami.trade đi vào hoạt động. Với 1% thị trường giao 
dịch trên toàn thế giới, tương đương với hơn 60 tỷ USD thanh khoản 1 
ngày, lượng NAC token phát hành tối đa là 2 tỷ sẽ đưa nhu cầu dùng 
NAC lên mức rất cao vì tính minh bạch, an toàn, phi định danh được 
nâng cao nhưng chi phí giao dịch thấp hơn hàng trăm lần. Điều này sẽ 
là động lực chính cho sự tăng giá trị của đồng NAC trong tương lai.

26

Thương phẩm

Tiền điện tửPhái sinh

Tiền tệ

Khối lượng giao dịch
$6 nghìn tỷ/ngày



NAMI | WHITEPAPER | VERSION 2.0 | VIETNAM 02.2018 | NO.27

V. MỤC TIÊU
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MỤC TIÊU
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Trở thành nền tảng dẫn đầu về giao dịch 
tài chính dựa trên công nghệ Blockchain.

Trở thành nền tảng giao dịch tài chính với chi phí 
thấp, an toàn, tin cậy và minh bạch của nhà đầu tư.

Trở thành tài sản có tính thanh khoản cao, 
mang lại lợi ích cho nhà đầu tư.

Trở thành một trong 50 cryptocurrency dẫn 
đầu dựa trên vốn hóa thị trường.

Trở thành sàn giao dịch với hệ sinh thái đa 
dạng và ổn định nhất Việt Nam.
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VI. GIAO DỊCH VỚI NAMI.TRADE
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GIAO DỊCH THỊ TRƯỜNG 
“SPOT” (GIAO NGAY)

Các danh mục giao dịch được giao dịch trên nami.trade bao gồm tiền 
tệ (currency), tiền tệ điện tử (Cryptocurrency), thương phẩm 
(Commodity), chỉ số (Index), v.v.

Ngoại hối (Currency hay Forex) là thị trường trao đổi ngoại tệ, với số 
lượng tiền giao dịch mỗi ngày đã lên đến 1.95 nghìn tỷ USD (năm 
2006) và hiện tại là gần 6 nghìn tỷ USD. Đây là thị trường tài chính lớn 
nhất thế giới. Nếu so sánh với thị trường chứng khoán New York với 25 
tỷ USD giao dịch mỗi ngày, có thể tưởng tượng được thị trường forex 
khổng lồ đến mức nào. 

Giao dịch tiền tệ là việc bạn đồng thời mua một một số lượng tiền này 
và bán đi một số lượng tiền khác. nami.trade cho phép bạn giao dịch 
với không chỉ các danh mục truyền thống trên thị trường như USD, 
EUR, JPY, CAD, ... mà cả với những đồng tiền tệ điện tử như BITCOIN, 
ETHEREUM, RIPPLE,  ……

30

Để mở một lệnh giao dịch, trader chỉ cần một ví Ethereum trong đó có NAC 
và đặt lệnh một cách nhanh chóng trên các nền tảng mà nami.trade cung 
cấp. Hệ thống sẽ lấy giá từ 10 tổ chức cung cấp giá trên toàn thế giới, gồm 
Bloomberg Terminal, Thomson Reuters, v.v, và chia trung bình để ra một giá 
hiển thị duy nhất, có nghĩa là không hiển thị giá Mua/Bán. 

Smart contract sẽ tự động chuyển lượng phí giao dịch chia cho các đối 
tượng đầu tư và quản lý, sau đó đưa lượng NAC ứng với Margin của lệnh vào 
NAC Liquidity Pending Fund (NLPF). Khi trader cắt lệnh, quy trình sẽ diễn ra 
tương tự nhưng theo chiều ngược lại, trader sẽ nhận lại tiền ký quỹ của lệnh 
và profit của lệnh đó. 
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BINARY OPTIONS

Một cách đơn giản hơn cho Trader muốn tham gia vào thị trường giao 
dịch tài chính đó là giao dịch Binary Options (giao dịch quyền chọn nhị 
phân). Trader sẽ đặt cược giá danh mục tăng hay giảm trong một thời 
hạn nhất định. Hệ thống sẽ lấy giá vào lệnh và giá khi thời hạn kết thúc 
để quyết định kết quả giao dịch.

Nếu thành công, Trader sẽ nhận lại mức Payout ứng với 95% ở mọi thời 
điểm. Điều này là sự khác biệt rất lớn khi các sàn giao dịch Binary 
Options hiện nay Payout đều chỉ ở mức 75%.

31

Ngoài ra, Binary options của nami.trade còn có khung thời gian đa dạng 
để giao dịch từ 1 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút cho đến hàng giờ, hàng 
ngày, hàng tuần thậm chí hàng tháng hay hàng năm.

Trong trường hợp dự đoán sai, toàn bộ lượng NAC mà Trader đã đặt 
cược sẽ được smart contract tự động phân bổ vào NAC Mutual Pool, và 
các nhà đầu tư của NAC Mutual Pool, cũng như cho công tác quản lý 
của Nami theo tỷ lệ định trước. 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KHÔNG SPREAD, SWAP, 
COMMISSION, PAYOUT 95%, 
VÌ SAO?

Trước hết chúng ta cần biết tại sao các sàn giao dịch truyền thống 
lại có Spread, Swap, Commission?

Đầu tiên, một sàn muốn hoạt động được sẽ cần rất nhiều chi phí: bán 
hàng, marketing, cơ sở hạ tầng, … Các chi phí này tốn kém là bởi hệ 
thống sàn truyền thống được xây dựng theo nguyên lý tập trung, mọi 
vấn đề, mọi giao dịch đều do một tổ chức xử lý. Một tổ chức theo cơ 
chế tập trung sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề dẫn tới việc nảy 
sinh chi phí. Chính vì vậy các sàn truyền thống phải sử dụng các cơ 
chế Spread, Swap, Commission để thu lại chi phí đó và đạt được lợi 
nhuận. Bởi mục đích cốt yếu của bất cứ sàn giao dịch truyền thống 
nào đều là lợi nhuận.
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No 
spread

No swap No 
commission
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Vậy tại sao nami.trade không cần điều đó?

nami.trade xây dựng trên cơ chế phân tán của công nghệ Blockchain, 
đảm bảo tính an toàn và minh bạch vĩnh viễn cho giao dịch của nhà 
đầu tư, và vì nami.trade không mất chi phí lưu trữ, bảo mật nên không 
cần thu phí swap. NAC Mutual Pool có vai trò thanh khoản ngay lập 
tức cho giao dịch của nhà đầu tư nên phí spread cũng không cần 
thiết. Và tất nhiên, giá trị cốt lõi của nami.trade là sàn giao dịch của 
cộng đồng và đem lại lợi ích cho cộng đồng. Khi ấy nami.trade sẽ 
được lan tỏa và phát triển; do đó, nami.trade không cần thu phí 
commission của nhà đầu tư.

33

Giao dịch với nami.trade cũng mất chi phí. Vậy nami.trade khác gì 
với sàn truyền thống?

Chi phí giao dịch của nami.trade hoàn toàn khác so với sàn truyền 
thống. Trước hết, vì NAC sử dụng trong giao dịch không tự sinh ra qua 
cơ chế đào (mining), do vậy khi mạng lưới Blockchain thực hiện giao 
dịch, nami.trade phải chịu chi phí thực thi, tính toán. Ngoài ra, còn có 
các chi phí khác liên quan tới công việc điều hành và xây dựng cộng 
đồng. Tuy nhiên, chi phí này là rất nhỏ khi so với chi phí thông thường. 
Hơn nữa, mục đích của những chi phí này là phục vụ việc phát triển 
cộng đồng từ đó đem lại lợi ích to lớn hơn cho trader.

KHÔNG SPREAD, SWAP, 
COMMISSION, PAYOUT 95%, 
VÌ SAO?
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VÌ SAO NÊN GIAO DỊCH TẠI 
NAMI.TRADE?

Công nghệ Blockchain

Công nghệ Blockchain lưu trữ và truyền tải thông tin bằng các khối được 
liên kết với nhau để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu. nami.trade sử 
dụng mạng lưới Blockchain quy mô toàn cầu của Ethereum.

An toàn và minh bạch

Tất cả các giao dịch của nhà đầu tư và những khoản đầu tư của nhà đầu 
tư vào nami.trade đều được thực thi bằng Smart Contract dựa trên công 
nghệ Blockchain. Chi phí giao dịch, khối lượng giao dịch, tỷ giá.. mọi dữ 
liệu đều được mã hóa, phân tán và xác thực bởi hàng triệu máy tính trên 
toàn thế giới và không thể bị can thiệp khi đã thực thi. 

Tính thanh khoản

nami.trade dành phần lớn lượng NAC sau giai đoạn crowdsale đưa vào 
NAC Mutual Pool (NMP). Điều này nhằm đảm bảo tính thanh khoản của 
đồng NAC và giúp các trader có thể trao đổi NAC nhanh chóng vào bất 
cứ thời gian nào.

34

Chi phí giao dịch

Chúng tôi tự hào bởi nami.trade mang lại cho trader một nền tảng giao dịch 
an toàn, minh bạch, tiện lợi nhưng với chi phí chỉ bằng 1/100 khi giao dịch Spot 
và tỷ lệ Payout lên tới 95% khi giao dịch Binary Options.

Nền tảng giao dịch

nami.trade hỗ trợ đa nền tảng, cho phép bạn giao dịch bất cứ khi nào, bất cứ 
nơi đâu với ứng dụng trên Mobile, Web và cả trên Chatbot – Công nghệ trợ lý 
ảo thông minh Nami Assistant - một sản phẩm của Nami Corp - giúp trải 
nghiệm giao dịch của trader trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Đội ngũ

Đội ngũ xây dựng và cố vấn của nami.trade là những người có nhiều năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực phân tích, đầu tư tài chính, fintech, Blockchain và có uy 
tín trong cộng đồng.
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VII. LỢI ÍCH CÁC BÊN
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Nhà đầu tư NAC Liquidity Fund Contributor – NLFC 

NLFC là đối tượng đầu tư vào NLF sớm, có vai trò khởi tạo NLF từ đó 
hình thành NMP làm nơi thanh khoản cho thị trường, chính vì vậy vai 
trò của NLFC rất quan trọng. Đi liền với đó là quyền lợi của NLFC vào 
nami.trade, bao gồm:

• Đầu tư NAC trong giai đoạn đầu, contributor sẽ được hưởng nhiều 
ưu đãi về giá.

• Trong quá trình nami.trade hoạt động, NLFC sẽ được hưởng phí 
giao dịch của trader. 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Nhà giao dịch (Trader) 

Giá trị cốt lõi của nami.trade là xây dựng một sàn giao dịch của cộng đồng, 
không spread, không swap, không commission; do đó, lợi ích đầu tiên mà 
nami.trade hướng đến là dành cho đối tượng trader. 

• Trader tại nami.trade sẽ được sử dụng dịch vụ với mức chi phí rất thấp 
so với các sàn giao dịch truyền thống. 

• Giao dịch tuyệt đối an toàn và bảo mật do dựa trên công nghệ 
Blockchain. Trader cũng không cần cung cấp thông tin cá nhân để định 
danh và chỉ cần một ví Ethereum để giao dịch. 

• Giao dịch tiện lợi bất cứ đâu, bất cứ khi nào do nami.trade được cung 
cấp trên các nền tảng phổ biến nhất: web, mobile, chatbot.

LỢI ÍCH CÁC BÊN
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Giá của chứng chỉ quỹ được tính theo công thức: 

Nhà đầu tư sở hữu NAC có thể mua FCI từ NETF và cũng có thể bán 
FCI trực tiếp vào NETF để đổi lại NAC. Giao dịch bán FCI vào NMP 
sẽ bị tính 1% lượng NAC đổi được và số NAC này sẽ được giữ lại tại 
NETF và làm NETF tiếp tục lớn lên. 

LỢI ÍCH CÁC BÊN

Nhà đầu tư chứng chỉ quỹ (Fund Certificate holder) 

Một phần không thể thiếu trong các đối tượng sử dụng nami.trade 
đó chính là những nhà đầu tư chứng chỉ quỹ (FCI). Mục đích của 
FCI là để mở rộng đối tượng đầu tư vào NAC Mutual Pool, không 
chỉ bao gồm NLFC mà bất cứ ai có nhu cầu. Nhà đầu tư sẽ mua FCI 
và thu lợi nhuận khi lượng NAC trong NAC Mutual Pool tăng do 
hoạt động giao dịch. 
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FCI   = 
NAC trong NETF

FCI đã phát hành
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VIII.HỆ SINH THÁI NAMI
Bên cạnh việc sử dụng NAC trực tiếp cho giao dịch tại nami.trade, nhà đầu tư 
còn có thể sử dụng NAC trong hệ sinh thái Nami do chúng tôi xây dựng. Điều 
đó không chỉ mang lại cho nhà đầu tư những công cụ, nguồn cung cấp thông 
tin tin cậy trong giao dịch mà còn giúp mở rộng cộng đồng sử dụng NAC.
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Chắc chắn không nhà đầu tư chuyên nghiệp nào giao dịch mà lại 
không chú ý đến các tin tức và biến động thị trường. nami.today được 
tạo ra với vai trò là kênh cung cấp thông tin về thị trường tiền tệ điện 
tử và công nghệ Blockchain đến các nhà đầu tư. Với hai phần chính là 
Nami News (bao gồm các tin tức, phân tích, nghiên cứu) và Nami 
Television (“live streaming video” về thị trường phát liên tục 24/7), 
các nhà đầu tư sẽ luôn được cập nhật và bám sát với những biến 
động thị trường. Điều này sẽ hỗ trợ nhà đầu tư để có thể ra các quyết 
định đầu tư phù hợp hơn. 
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Nhu cầu trao đổi token giữa các nhà đầu tư ngày càng gia tăng, tỷ giá 
token biến động mạnh và không ngừng phá vỡ những kỷ lục mới về giá. 
Chính vì vậy, nhà đầu tư cần một công cụ giúp trao đổi token với nhau. 
Trước nhu cầu đó, chúng tôi cho ra mắt cộng đồng nami.exchange – nơi 
các nhà đầu tư có thể trao đổi token không chỉ nhanh chóng, an toàn mà 
còn dễ dàng và hiệu quả hơn bao giờ hết.

nami.exchange là kênh trung gian kết nối người bán - người mua và đảm 
bảo an toàn cho giao dịch. Chúng tôi sẽ giữ lượng token của người bán 
trong một ví đảm bảo và chỉ chuyển lượng token đó cho người mua khi hai 
bên xác nhận giao dịch thành công. Đội ngũ hỗ trợ luôn sẵn sàng hỗ trợ cả 
hai bên để giao dịch được diễn ra nhanh chóng và an toàn nhất.

Không chỉ giúp giao dịch token hiệu quả hơn, điểm mạnh của 
nami.exchange so với các sản phẩm tương tự trên thị trường đó là: khi giao 
dịch diễn ra thành công, một lượng NAC sẽ được phát sinh và chia đều cho 
cả người bán và người mua. Lượng NAC này không chỉ giúp làm cân bằng 
hơn giá bán và giá mua khi giao dịch mà còn giúp phát triển cộng đồng 
người sử dụng NAC.

TODAYNAMI EXCHANGENAMI
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Nami Assistant là sản phẩm tạo nền tảng vững chắc cho đội ngũ 
Nami từ những ngày đầu. Với giải thưởng từ Facebook và VPBank, 
Nami Assistant đã phát triển nhanh chóng không chỉ trong nước mà 
còn tại nước ngoài. Đến nay, hệ thống ghi nhận có khoảng 30,000 
người dùng Nami Assistant trên khắp thế giới.

Với Nami Assistant, nhà đầu tư sẽ được hỗ trợ liên tục và thường 
xuyên, giảm thiểu thời gian dành cho các công việc có giá trị gia tăng 
thấp, tập trung vào việc ra quyết định đầu tư. Một cô trợ lý ảo sẽ luôn 
bên bạn, nhắc nhở bạn mỗi khi thị trường có biến động mạnh hay cập 
nhật các tin tức nóng hổi và sự thay đổi trên tài khoản giao dịch của 
bạn. Bạn cũng có thể dặn dò Nami Assistant thực hiện các nhiệm vụ 
như đặt lệnh giao dịch khi giá danh mục đạt một mức nhất định, v.v. 
Với khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên và công nghệ tự học AI, Nami 
Assistant sẽ ngày càng trở nên thông minh hơn và sẽ là cô trợ lý đắc 
lực luôn hiểu bạn cần gì.  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Và để hoàn thiện hệ sinh thái Nami thì nami.labs được xây dựng với mô 
hình hoàn thiện nhất về các dịch vụ, sản phẩm hỗ trợ cho việc:

• Xây dựng và hỗ trợ tối đa cho các startup tiềm năng có thể thực hiện dự 
án và crowdsale ra thị trường.

• Cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân, các quỹ đầu tư mạo hiểm, các 
quỹ hỗ trợ của chính phủ nguồn dự án startup tiềm năng, đã được kiểm 
định chất lượng cao.

• Kết nối các dự án tiềm năng nhất vào hệ sinh thái của Nami và nâng cao 
nhu cầu sử dụng NAC trong cộng đồng. 
 
 
 
 
 
 
 

ASSISTANTNAMI LABSNAMI
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IX. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN
Lộ trình phát triển của nami.trade  được chia làm 3 giai đoạn chính:

• Giai đoạn 1: Gây quỹ

• Giai đoạn 2: Phát triển sản phẩm

• Giai đoạn 3: Sàn đi vào hoạt động
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GIAI ĐOẠN 1: GÂY QUỸ

Là bước đầu trong lộ trình phát triển của nami.trade. Do là một 
sàn giao dịch của cộng đồng, chưa có vốn ban đầu nên 
nami.trade cần thực hiện song song việc gây quỹ từ cộng đồng 
và xây dựng cộng đồng. Chúng tôi sẽ thành lập các văn phòng 
đại diện tại các trung tâm tài chính lớn.
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11/01/2017 Ra mắt website https://nami.trade và NAC Token Pre-Sales

Ra mắt văn phòng tại Hồ Chí Minh (21 Nguyễn Trung Ngạn)

15/11/2017 Hoàn thành version 1 whitepaper nami.trade

25/11/2017 Tọa đàm Blockchain tại Hà Nội cùng CSO của VPBank

05/12/2017  Beta sàn nội bộ, giới thiệu về hệ sinh thái nami.exchange, nami.today,  
nami.ai, Nami Assistant

09/12/2017 Ra mắt văn phòng tại Singapore (9 Battery, Raffles)

30/12/2017 Giới thiệu bộ nhân diện thương hiệu mới của Nami

Ra mắt bản beta nami.exchange

Ra mắt văn phòng mới tại Hồ Chí Minh (Deutsches Haus, 33 Lê Duẩn)

01/01/2018 nami.today chính thức hoạt động, triển khai với Nami News

02/01/2018 Ra mắt văn phòng tại Mỹ (California)

15/01/2018 Hoàn thành version 2 white paper nami.trade

23/01/2018 Giới thiệu Nami tại iFX Expo Hồng Kong

25/01/2018 Ra mắt bản chính thức nami.exchange

01/02/2018 Bắt đầu ICO

Các mốc thời gian quan trọng trong giai đoạn này bao gồm:
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GIAI ĐOẠN 2:  
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

Giai đoạn nami.trade tập trung phát triển nền tảng giao dịch 
cho sàn trên các nền tảng web, mobile, chatbot. Song song với 
xây dựng nền tảng chúng tôi cũng tiến hành đàm phán với các 
đối tác liên quan như đối tác cung cấp giá, nền tảng giao dịch,…
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Các mốc thời gian quan trọng bao gồm:

01/03/2018 Ra mắt sàn nội bộ

28/03/2018 Kết thúc ICO

05/04/2018 DApps - Alpha version cho nami.trade

27/07/2018 DApps - Beta version cho nami.trade

31/12/2018 Ngừng nhận NAC vào Nami Mutual Pool

01/01/2019 Ra mắt chính thức nami.trade Broker



NAMI | WHITEPAPER | VERSION 2.0 | VIETNAM 02.2018 | NO.

GIAI ĐOẠN 3: SÀN ĐI 
VÀO HOẠT ĐỘNG

Là giai đoạn các sản phẩm phục vụ giao dịch với sàn được 
hoàn thiện, NAC token được niêm yết trên các sàn giao dịch 
lớn như Bittrex hoặc trao đổi trên sàn nội bộ, nhà đầu tư đã có 
thể sử dụng NAC token để giao dịch với nami.trade.

44

Các văn phòng dự kiến thành lập trên thế giới
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X. PHÁT HÀNH TOKEN
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SỐ LƯỢNG PHÁT HÀNH

nami.trade dự kiến phát hành 1 tỷ token với mã NAC trên tổng 
số 2 tỷ token được tạo ra theo chuẩn Ethereum ERC20. NAC là 
đồng tiền kỹ thuật số dùng để giao dịch tại nami.trade. NAC 
Tokens được tạo ra và chào bán trong đợt huy động vốn này 
theo đúng điều khoản của White paper. 

46

Lượng NAC token nói trên được  
phân bổ theo lộ trình dưới đây

01/11/2017 Khởi động giai đoạn 1: Presales

31/01/2018 Kết thúc giai đoạn 1: Presales

01/02/2018 Khởi động giai đoạn 2: Token crowdsale

28/03/2018 Kết thúc giai đoạn 2:Token crowsale



NAMI | WHITEPAPER | VERSION 2.0 | VIETNAM 02.2018 | NO.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN

Thông qua hoạt động đầu tư vào các công ty con vận hành tại 
các thị trường, số vốn nói trên được sử dụng vào mục đích 
phát triển nền tảng giao dịch nami.trade trên nền tảng 
Blockchain cũng như xây dựng, phát triển cộng đồng sử dụng 
NAC token để giao dịch, phát triển nền tảng giao dịch.
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10%

20%

20%

50%

Marketing Nghiên cứu và phát triển Lương Vận hành
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XI. ĐỘI NGŨ
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Giáp Văn Đại có hơn 9 năm kinh nghiệm trong 
việc phân tích và đầu tư tài chính với vốn hiểu 
biết sâu rộng về công nghệ. Trước đó, anh đã 
từng thực hiện thành công nhiều dự án công 
nghệ lớn thuộc tập đoàn FPT. Anh luôn tâm 
niệm mang lại trải nghiệm giao dịch tốt nhất 
cho nhà đầu tư.

Tốt nghiệp Đại học Troy tại Mỹ với tấm bằng 
Quản trị kinh doanh, cộng với vốn hiểu biết về 
khoa học máy tính, Đạt đã có hơn 10 năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính và phân 
tích kinh tế quốc tế. Anh từng làm việc cho 
một quỹ đầu tư trong khoảng thời gian 2 năm 
trước khi đảm nhận các vị trí thiết kế và phát 
triển sản phẩm cho khách hàng ưu tiên tại các 
ngân hàng ANZ, Sacombank và VPBank.

Tốt nghiệp cử nhân tài chính Đại học Iowa - Mỹ, 
anh trở về nước và đảm nhiệm phát triển chính 
sách cho các mô hình tài chính liên quan đến tín 
chỉ carbon và biến đổi khí hậu tại Bộ Tài nguyên 
- Môi trường. Trước khi gia nhập Nami, anh chịu 
trách nhiệm tại phòng Chuyển giao công nghệ 
tại Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc tại Bộ 
Khoa học và Công Nghệ.

CEO & Co-founder 

GIÁP VĂN ĐẠI 

CFP & Co-Founder 

TỐNG QUỐC ĐẠT

COO & Co-Founder 

NGUYỄN KHÁNH TOÀN
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Là người có tầm nhìn về sáng tạo thị giác cũng 
như sự hiểu biết sâu sắc về Marketing và các kỹ 
năng thẩm định, phê bình.

Anh có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 
đầu tư tài chính với vai trò chuyên gia đào tạo 
và phát triển thị trường. Ngoài ra, anh cũng có 
nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales. Mục 
tiêu trong việc đào tạo của anh là giúp mọi 
người hiểu về phương pháp bảo toàn vốn của 
mình khi tham gia vào các giao dịch đầu tư tài 
chính. Vì vậy, khi biết tới ý tưởng về 
Nami.trade cùng niềm tin vào tài năng và tầm 
nhìn của đội ngũ Nami, anh tin rằng anh đã 
tìm ra con đường đúng đắn để theo đuổi mục 
tiêu sự nghiệp của mình.

Trước khi gia nhập Nami, anh từng là Trưởng Bộ 
phận Kỹ thuật tại một công ty startup có trụ sở 
tại Singapore, làm việc với nhiều đối tác lớn như 
UOB, CitiBank, Mitsubishi Bank,... Với hơn 9 năm 
kinh nghiệm làm việc cho một tập đoàn công 
nghệ thông tin lớn, anh đã đạt được nhiều thành 
tựu như: Nhà phát triển xuất sắc nhất tại VCCorp 
năm 2012, Giải thưởng MVP của ReSalesOnline 
trong 3 năm liên tiếp từ 2014 đến 2016.

Chief Marketing Officer 

TRẦN THIỆN HỌC

General Manager 

PHAN CÔNG THIỆN

Tech Lead 

NGUYỄN TẠ QUANG ĐỨC
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Tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương với tấm hai 
tấm bằng cử nhân về Kinh tế đối ngoại và Tiếng 
Anh Thương mại năm 2015. Chị có 1,5 năm kinh 
nghiệm làm việc tại Toyota Tsusho Việt Nam 
trong vai trò điều phối sản xuất và sales. Chị 
cũng từng tham gia dự án IF24h năm 2015.

Trong lĩnh vực high-tech, anh đã có 5 năm kinh 
nghiệm làm việc về mobile content, 2 năm kinh 
nghiệm xây dựng hệ sinh thái cho thiết bị di 
động, 5 năm phát triển sản phẩm và marketing 
cho các hãng di động. Hiện tại, anh đang dành 
sự quan tâm cho lĩnh vực tiền điện tử và đảm 
nhận vị trí Giám đốc dự án nami.labs, hứa hẹn 
sẽ củng cố vị thế của công ty với nền tảng 
Blockchain.

Là người sở hữu tính cách mạnh mẽ và khả năng ra 
quyết định nhanh chóng, Quang Trung đã có hơn 9 
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, từng 
làm việc với rất nhiều khách hàng doanh nghiệp lớn 
nhỏ trong lĩnh vực quảng cáo. Tốt nghiệp Đại học 
RMIT với vốn hiểu biết sâu về truyền thông và thiết 
kế, anh đã khởi đầu sự nghiệp của mình trong vai 
trò thành viên của Production Team tại JWT Việt 
Nam. Sau nhiều năm kinh nghiệm, Trung và các 
cộng sự bắt đầu Light Shape Studio, cùng nhau tạo 
ra các sản phẩm truyền thông nhanh chóng nổi 
tiếng và được đánh giá cao trong lĩnh vực quảng 
cáo. Hiện tại, sau khi đã gia nhập đội ngũ của Nami, 
anh là người chịu trách nhiệm đưa "Tiếng nói của 
Nami" ra thế giới với nami.tv.
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Anh là người lạc quan, luôn tràn đầy động lực 
và có khả năng giao tiếp tốt. Hiện tại, anh đang 
đảm nhiệm vai trò team leader của Nami 
Assistant trên Facebook Messenger. Dự án Nami 
Assistant đã thành công với hơn 30,000 người 
dùng, trở thành động lực giúp anh tiếp tục phát 
triển nền tảng ứng dụng tài chính trên MQL4, 
SQL, C# và Nodejs. Anh luôn đam mê với công 
việc và cũng đã đem về cho mình một số thành 
tựu nhất định.

Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương cách đây 2 
năm, Ngọc Anh luôn sẵn sàng thử sức với 
những lĩnh vực mới, đặc biệt về mảng tài chính 
quốc tế và phân tích kinh tế, dự báo và tư vấn. 
Cho đến nay, chị đã có hơn 2 năm kinh nghiệm 
phân tích cơ bản và kĩ thuật, phân tích tâm lý 
trong đầu tư tài chính, 1 năm kinh nghiệm tư 
vấn đầu tư thị trường cà phê. 

Anh đã làm việc nhiều năm trong các công ty 
lớn, đảm nhận nhiều vị trí khác nhau. anh có 6 
năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng web, hợp 
tác với các hệ thống lớn như kenh14.vn, hệ 
thống quảng cáo admicro,... và trong lĩnh vực e-
commerce vớ i : batdongsan.com.vn, Trip 
affiliates network, cổng thanh toán cho các tổ 
chức tài chính và ngân hàng. anh cũng có hơn 2 
năm kinh nghiệm phụ trách kỹ thuật và quản lý 
dự án.

Product Owner 

LÊ ĐỨC LONG

nami.today Vice Project Manager 

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

Team Leader 

LÊ ANH THÁI



NAMI | WHITEPAPER | VERSION 2.0 | VIETNAM 02.2018 | NO.53

Đam mê kết nối mọi người và khát khao hiểu 
được cách thế giới vận hành là động lực để chị 
theo đuổi lĩnh vực truyền thông. Có nhiều cách 
để làm được điều này, nhưng Công nghệ có lẽ 
là con đường nhanh nhất để chạm đến nhiều 
người trong thời gian nhanh nhất. Với có 4 năm 
kinh nghiệm làm việc trong các công ty Công 
nghệ trong nhiều lĩnh vực và 2 năm về FinTech, 
chị hiểu rằng truyền thông không phải là nói về 
bản thân mình, và chị để những sản phẩm và 
khách hàng của mình nói lên tất cả.

Hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc trong một số 
lĩnh vực như Marketing, Quảng cáo, giáo dục 
và nhân lực đã giúp Vy phát triển những kĩ 
năng sáng tạo và phân tích để đưa ra những 
chiến lược kinh doanh và phát triển con người. 
Hiện nay, trong vai trò cố vấn, chị cống hiến 
những giá trị của mình cho các dự án ý nghĩa 
để giúp đỡ cộng đồng và xây dựng một thế 
giới tốt đẹp hơn. 

Tú Anh tốt nghiệp Xuất Sắc Đại học Ngoại 
thương, cùng với 2 năm kinh nghiệm làm việc 
cho nhiều tổ chức, đảm nhiệm những vai trò 
khác nhau. Chị luôn cố gắng tìm hiểu với những 
lĩnh vực mới để có được cái nhìn đa chiều và 
những hướng tiếp cận mới trong kinh doanh. 
Chuyên môn của chị tập trung trong các lĩnh vực 
phân tích kinh doanh, phân tích chiến lược, 
nghiên cứu thị trường và quản lý dự án.
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Ở tuổi 23, Thảo đã có 5 năm kinh nghiệm vận 
hành hệ thống tổ chức. Thảo đã từng thiết lập 
hệ thống quản lý cho 4 công ty startup trong 4 
lĩnh vực khác nhau bao gồm giáo dục, du lịch 
khách sạn, kinh doanh thiết bị điện tử và đầu tư 
tài chính.

Sau khi tốt nghiệp đại học về chuyên ngành 
kinh doanh, với gần 5 năm kinh nghiệm làm 
quản lý tài chính tại các công ty xây dựng và 
đầu tư, giờ đây, anh tập trung vào dịch vụ tài 
chính và quan tâm đến Forex cũng như công 
nghệ Blockchain. Phuc tìm kiếm sự đổi mới cho 
phép mọi người kết hợp Blockchain với tiền 
điện tử và forex. đó cũng là lý do mà Nami trở 
thành sự lựa chọn đầu tiên trong quá trình tìm 
tòi nghiên cứu của anh.

Thanh là trợ lý cho CFO tại nami, chịu trách 
nhiệm xây dựng các mô hình tài chính và quản lý 
ngân sách cho nami và các dự án của công ty. 
Trước khi đến với Nami, thanh đã từng làm việc 
cho Trust Circle Việt Nam, một startup về 
fintech, đảm nhiệm vai trò giám đốc sản phẩm. 
Anh cũng từng làm việc tại một công ty đầu tư 
cổ phần tư nhân với vị trí chuyên gia phân tích 
đầu tư. Hiện tại, Thanh cũng đang nắm vị trí chủ 
chốt tại Unitek JSC, một công ty cung cấp thức 
ăn cho động vật đi tiên phong trong ứng dụng 
công nghệ sinh học.

Assistant to COO 

LÊ THỊ THU THẢO

Assistant to COO 

NGUYỄN VĨNH PHÚC

Assistant to CFO 

NGUYỄN DUY THANH



NAMI | WHITEPAPER | VERSION 2.0 | VIETNAM 02.2018 | NO.55

Khi còn là một học sinh trung học, Ngọc đã đạt 
huy chương đồng trong cuộc thi học sinh giỏi 
vật lý quốc gia và huy chương vàng cuộc thi 
sinh viên nghiên cứu khoa học do Viện nghiên 
cứu MICA tổ chức. Giờ đây, anh muốn phát triển 
sự nghiệp fintech developer và trở thành một 
chuyên gia về Nodejs, dữ liệu Postgresql, 
Solidity và hợp đồng thông minh Ethereum. 
Mong muốn của anh là giúp cho việc giao dịch 
trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Trung hiện đang là một developer với 3 năm 
kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Mobile 
Developer cho iOS và Android, cộng với 2 năm 
kinh nghiệm làm Back-end Developer cho 
Node Js. Năm 2013, anh giành được học bổng 
Odon Vallet, và học bổng sinh viên tài năng 
của Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2017. 
Trung cũng đạt giải nhất cuộc thi sinh viên 
nghiên cứu khoa học tại MICA năm 2016.

Minh là một người rất tâm huyết với công việc. Anh 
có kinh nghiệm làm việc tại những công ty lớn như 
Tập đoàn Đại Việt, một số tập đoàn đa quốc gia 
như Miyatsu, FPT Information system. Thành công 
của anh đến từ khả năng tổ chức, lên kế hoạch và 
xử lý nhiều công việc đồng thời. Anh đã làm việc 5 
năm trong lĩnh vực phát triển phần mềm, đặc biệt 
là ứng dụng web và đã hợp tác với nhiều hệ thống 
khác nhau như: Trip affiliates network, hệ thống 
quản lý và hiện đại hóa của Ngân hàng nhà nước. 
Anh cũng đạt được một số thành tích nhất định 
trong công việc, trong đó có danh hiệu sinh viên 
xuất sắc nhất tại FPT Aptech năm 2012, nhân viên 
của năm tại Đại Việt năm 2014.
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Sau khi giành giải nhất trong cuộc thi sáng tạo 
công nghệ thông tin tại trường Đại học năm 
2016, Hiệp đã mở rộng vốn kiến thức trong lĩnh 
vực Mobile programming, tập trung vào 
Android và React-native. Anh cũng có một số 
thành tựu nhất định trong website code trong 
một số ngôn ngữ như: ReactJS, HTML và CSS, 
đồng thời thành thạo về dữ liệu với PostgreSQL, 
MySQL, MongoDB, Redis

Châu là lập trình viên với hơn 5 năm kinh 
nghiệm về PHP, C#, Python, NodeJS, ReactJS, 
phát triển cả Frontend và Backend. Anh đã 
tham gia nhiều dự án như Ngoisao.vn, 
Xahoi.com.vn, Jamja.vn,.. Bên cạnh đó, Châu 
cũng có kinh nghiệm về SEO, trực tiếp tối ưu 
SEO onpage và có thể tư vấn về SEO content, 
off page. Anh là người chăm chỉ và có kĩ năng 
giải quyết vấn đề tốt, đam mê nghiên cứu 
công nghệ mới và tích lũy kiến thức.

Với 8 năm kinh nghiệm thiết kế game tại VDC-net2E 
và VCCorp, Linh đã đạt được thành tựu trong thiết 
kế game mobile, marketing và truyền thông. Đó là 
các giải cá nhân xuất sắc nhất của SohaGame -
VCCorp trong 2 năm liên tiếp 2015 - 2016, và danh 
hiệu leader của team thiết kế xuất sắc nhất từ năm 
2013 đến 2016. Giờ đây, anh muốn có một xuất phát 
mới, bước vào thế giới FinTech để đạt được những 
mục tiêu lớn hơn.
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