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Abstract
Cược Phố Wall (r/wallstreetbets) là một subreddit nơi những người
tham gia thảo luận về các giao dịch chứng khoán và quyền chọn. Nó đã
trở nên đáng chú ý vì các chiến lược giao dịch linh hoạt và đóng một vai
trò quan trọng trong đợt siết ngắn của GameStop (GME), gây ra thiệt
hại to lớn cho các công ty Hoa Kỳ đứng đầu 70 tỷ đô la Mỹ trong vài
ngày vào đầu năm 2021.
Vào ngày 22 tháng 1 năm 2021, người dùng r / wallstreetbets đã bắt đầu
một đợt ép giá ngắn trên GameStop (GME), đẩy giá cổ phiếu lên đáng
kể. Citron Research phát hành một báo cáo ngắn dự đoán giá sẽ giảm
chỉ khuyến khích cộng đồng nhiều hơn nữa, mạnh dạn mua cổ phiếu Out
of The Money Calls trong ngắn hạn và cổ phiếu dựa trên đòn bẩy. Một
khoản lãi ngắn hạn nặng (trên 140 %) . Kết quả là một số Quỹ phòng hộ
lớn như Melvin Capital bị lỗ nặng. Citron Research thậm chí đã quyết
định dừng các báo cáo ngắn sau hơn 20 năm phá hủy ”House of Cards”.
SEC đã điều tra về hành động giá và nhà môi giới Robinhood gần như phá
sản khi họ phải tìm đến Hoa Kỳ$ 3 tỷ tiền thế chấp để gửi cho National
Security Clearing Corp. (họ phải tìm thấy số tiền trong vài giờ hoặc sẽ
được chuyển sang Chương 11).
Vào ngày 27 tháng 1 năm 2021, Máy chủ Discord cho r / WallStreetBets
bị cấm. Họ nói rằng đó là vì lời nói căm thù, mặc dù chúng tôi cho rằng
đây là việc SEC đang cố gắng cắt giảm một số kênh truyền thông có ảnh
hưởng đến thị trường. Chúng tôi đã có một bot chặn tất cả những lời
nói xấu, làm thế nào có thể thậm chí có thể có lời nói căm thù? Kênh
Discord thực sự là một sự hỗn loạn với hàng nghìn người đăng cùng một
lúc, nhưng tại sao lại cấm chúng tôi?
Vào ngày 30 tháng 1 năm 2021, ngày Khởi nguyên cho Mã thông báo cá
cược Phố Wall, một ngày mà nhiều người sẽ nhớ. Tôi đã tạo và triển khai
Mã thông báo ERC20 với ước mơ có một câu lạc bộ độc quyền có thể ảnh
hưởng đến các giao dịch. Về mặt pháp lý, Độc quyền, không ai cấm bạn,
giống như Câu lạc bộ Nhà đầu tư Giá trị ”VIC”, không cho phép ai tham
gia. Một câu lạc bộ độc quyền đặt bạn làm chủ sở hữu Token trên ghế
điều khiển của Quỹ phòng hộ. Chỉ cần mua Token và trở thành thành
viên độc quyền với thông tin độc quyền. Tạo cơ hội và giao dịch có lãi.
Wall Street Bets Token là một mã thông báo tiện ích được sử dụng để
bỏ phiếu trên WSB.cx. Bạn sẽ có thể bỏ phiếu cho cổ phiếu nào để đặt
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cược. Quỹ Phòng hộ Cá cược Phố Wall sẽ đầu tư tương ứng và thưởng
cho cộng đồng khi giao dịch thành công.
What are we building for you:
• An exclusive Members Club, the WSBT club
• A Wallet with High Security Standards
• Staking rewards
• Investment rewards
• an Exchange
• and a special Share Class with privileged Management Fees
Keywords: r/wallstreetbets, WallStreetBets, Wall Street Bets Token, WSBT,
GameStop, GME, Hedge Fund

2

Disclaimer
ICO này nhằm vào các chuyên gia có kinh nghiệm, những người hiểu công nghệ
blockchain, giao dịch tiền điện tử và có kinh nghiệm giao dịch khác trong các
công cụ như cổ phiếu, phái sinh, thu nhập cố định và ngoại hối. Tham gia vào
một ICO là một hoạt động có rủi ro cao. Bằng cách tham gia, người mua nhận
thức và chấp nhận các rủi ro bảo mật liên quan đến vấn đề mã thông báo cũng
như khả năng thiếu các kết quả kinh tế. Người mua tuyên bố nhận thức được
sự không chắc chắn về mặt pháp lý của loại giao dịch này và đã thực hiện hướng
dẫn pháp lý của riêng mình theo luật hiện hành mà họ đăng ký.
Bất kỳ người mua nào mua mã thông báo WSBT đều thừa nhận sự không chắc
chắn về công nghệ và kinh tế của dự án được trình bày trong Sách trắng này.
Do đó, người mua nhận thức được việc không có bất kỳ hành động pháp lý nào
chống lại công ty trong trường hợp thất bại, không thực hiện hoặc không thực
hiện dự án, cũng như trong trường hợp mã thông báo WSBT mất một phần
hoặc thậm chí toàn bộ giá trị của nó . Mua mã thông báo WSBT mang lại khả
năng sử dụngWSB.CX dịch vụ nền tảng.
Không có quyền nào khác được chuyển giao khi ICO. Nghĩa vụ duy nhất của
công ty là phân phối mã thông báo WSBT theo các điều kiện được xác định
trong Sách trắng này. Trong thời gian bán riêng lẻ, Tiền ICO và ICO, công ty
có thể không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ điều nào sau đây: Việc sử dụng
dịch vụ không tuân thủ các điều khoản hiện hành; Lỗi, trục trặc, hành động
xấu hoặc vi phạm các điều khoản của Whitepaper bởi người dùng, bên thứ ba
hoặc bất kỳ dịch vụ nào do bên thứ ba kiểm soát. Tất cả các thiệt hại trực tiếp
hoặc gián tiếp có thể xảy ra trong quá trình hoạt động: Mất tiền điện tử hoặc
bất kỳ loại tổn thất tài chính nào khác. Mất kiểm soát, ví dụ: do hack hoặc
tiết lộ không mong muốn thông tin quan trọng, lỗi kỹ thuật hoặc mất thông tin
đăng nhập dẫn đến việc sử dụng gian lận các mã thông báo. Việc tạm ngừng
dịch vụ tạm thời hoặc vĩnh viễn, ví dụ: do yêu cầu của cơ quan công quyền, cơ
quan tư pháp hoặc bất kỳ lý do có thể nào khác. Lỗi máy tính dẫn đến mất dữ
liệu, bao gồm cả hoạt động của người dùng. Hơn nữa, nói chung, bất kỳ nguyên
nhân nào khác không phụ thuộc vào công ty: mạng Internet bị ngắt, lỗi cụ thể
đối với thiết bị của người dùng, v.v.
Không phải bán bảo mật
Sách trắng này không cấu thành một bản cáo bạch hoặc tài liệu cung cấp
dịch vụ tài chính và không phải là một lời đề nghị bán hoặc một lời mời chào
mua bất kỳ sản phẩm bảo mật, sản phẩm đầu tư, sản phẩm được quy định hoặc
công cụ tài chính nào ở bất kỳ khu vực tài phán nào. Mã thông báo WSBT
không được cấu trúc hoặc bán dưới dạng chứng khoán trong WSB.CX. Chủ sở
hữu mã thông báo WSBT không được hưởng bất kỳ quyền nào trong WSB.CX
hoặc bất kỳ chi nhánh nào của nó, bao gồm bất kỳ vốn chủ sở hữu, cổ phần, đơn
vị, tiền bản quyền vốn, lợi nhuận, lợi nhuận hoặc thu nhập nào trong WSB.CX
hoặc bất kỳ công ty hoặc tài sản trí tuệ nào khác được liên kết vớiWSB.CX.
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Introduction and Background

“To the moon”, chúng tôi sẽ sử dụng Hedge Fund mà chúng tôi đang tạo ra.
Sau Gamestop GME, AMC, BB, NOK và nhiều cổ phiếu bị thiếu hụt nặng nề
khác, David đã cho Goliath thấy sức mạnh của khối lượng có thể đạt được.
Người nắm giữ WSBT Token sẽ ở trong vị trí dẫn dắt của một Quỹ phòng hộ
thành công sẽ được tạo ra trong nhiều năm tới. Người nắm giữ mã thông báo
sẽ quyết định đầu tư vào những gì và được thưởng cho những quyết định thành
công của họ. Ngoài ra, Người nắm giữ mã thông báo sẽ có một vé tham gia đặc
biệt vào Quỹ phòng hộ sẽ được tạo.
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Purpose

WSBT là một mã thông báo tiện ích nhằm thúc đẩy việc tạo ra “Quỹ phòng hộ
cá cược Phố Wall”. Với tư cách là Người nắm giữ mã thông báo, bạn sẽ có thể
bỏ phiếu về những gì sẽ đặt cược. WSBT sẽ trở thành mã thông báo tiện ích
đầu tiên chỉ đạo các quyết định đầu tư của Quỹ phòng hộ phi tập trung dưới
sự giám sát dân chủ của Người nắm giữ mã thông báo của nó. Những người có
WSBT sẽ có thể tham gia vào các chương trình khen thưởng. Người nắm giữ
mã thông báo cũng sẽ kiếm được phần thưởng dựa trên các lần đặt cược thành
công trên Phố Wall.

3

WSB Token

Mã thông báo WSBT là Mã thông báo tiện ích, Mã thông báo Ethereum ERC20, được thiết kế cho nền tảng WSBT. Mã thông báo ERC20 cho phép một
bộ quy tắc tiêu chuẩn, thống nhất điều chỉnh cách mã thông báo hoạt động và
hoạt động trên mạng Ethereum. ERC20 cho phép tương tác liền mạch với một
số hợp đồng thông minh khác và các ứng dụng phi tập trung trên chuỗi khối
Ethereum.
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WSBT Tokenomics

Total Supply: 420’000’000 WSBT Token
Burned Token: 69’000’000 WSBT Token on June 5 2021 Tx hash
Burned Token: 42’000’000 WSBT Token on June 20 2021 Tx hash
New Supply: 309’000’000 WSBT Token

4.1

Distribution

• Platform Development 20%
• Marketing 6%
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• Team 19%
• Reward Program 11%
• Operation 4%
• Sale 40%

4.2

Private sale

• Dedicated Tokens Quantity: 3 Mio
• Price of WSBT Tokens: 0.10 U$
• Collecting: U$ 300’000
• Timeframe: February 2021 (30 days)

4.3

Pre-ICO

• Dedicated Tokens Quantity: 10 Mio
• Price of WSBT Tokens: 0.20 U$
• Collecting: U$ 2’000’000
• Timeframe: March 2021 (45 days)

4.4

Crowdsale (ICO)

• Dedicated Tokens Quantity: 42 Mio
• Price of WSBT Tokens: 0.42 U$
• Collecting: U$ 17’640’000
• Timeframe: May 2021 (30days)
1. Private Token Sale: Minimum Investment U$ 1’000
2. Pre-ICO Token Sale: Minimum Investment U$ 150
3. ICO Token Sale: Minimum Investment U$ 200
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Roadmap

5.1

Q1 2021

• Private Sale
• Pre-ICO
• Team forming
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5.2

Q2 2021

• Community Engagement
• Rewarding Program Development
• ICO
• WSBT Token Listing on Major Exchanges

5.3

Q3 2021

• Launch Reward Program
• Launch Testnet

5.4

Q4 2021

• Launch Wallet
• Launch Mobile Apps

5.5

Q1 2022

• Launch Mainnet
• Asset Manager License

5.6

Q2 2022

• Hedge Fund Creation
• WSBS - Security Token Issue with Special Conditions for WSBT Holders

5.7

Q3 2022

• Prime Broker Onboarding
• First Trades

5.8

Q4 2022

• Other Developments and Enhancement
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The Challenge

Sự kém hiệu quả của thị trường và lượng giao dịch đông đúc là kết quả của
chính sách tiền tệ lỏng lẻo và lượng thanh khoản dồi dào mà FED đã bơm vào
hệ thống trong cuộc khủng hoảng Covid-19. Gamestop là đứa trẻ áp phích về
cách hàng loạt nhà đầu tư bán lẻ có thể tấn công các giao dịch đông đúc và
buộc một số Quỹ phòng hộ và các nhà giao dịch khác phải đánh giá lại chiến
lược và mức độ tiếp xúc của họ. Thách thức là tìm ra các giao dịch như vậy và
dẫn dắt thành công hành động giá trong tương lai.
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The Solution

WSB.CX sẽ ra mắt Nền tảng biểu quyết nơi Người nắm giữ mã thông báo sẽ
có độc quyền quyết định giao dịch và thấy trước biến động giá. Người nắm giữ
mã thông báo cũng sẽ có độc quyền Xem Trực tiếp về những khoản đầu tư mà
Quỹ phòng hộ cá cược Phố Wall đang vào và ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục vượt xa
“Tiền thông minh” của Phố Wall bằng cách tập hợp lại các lực lượng.
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