NHÀ ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DAO

Cùng nhau xây dựng một Thế giới kỹ thuật số phi tập trung đúng đắn

Câu hỏi thường gặp
420 DAO là gì?
420 DAO là một Tổ chức tự trị phi tập trung. Sứ mệnh của 420 DAO là cùng nhau xây
dựng một tương lai kỹ thuật số phi tập trung dành cho tất cả mọi người.

Tại sao lại là con số 420?
420 đã trở thành một con số kỳ diệu của Internet. Nó tượng trưng cho sự phân quyền và
gắn kết cộng đồng.

Token 420 được bảo đảm như thế nào?
Token 420 được phát hành dưới dạng token ERC-20 trên nền tảng blockchain Ethereum.

Làm thế nào để trở thành một thành viên của DAO?
Bất cứ ai sở hữu token 420 đều trở thành thành viên của 420 DAO.

Thuộc tính cơ bản của Token 420 là gì?
Các thuộc tính tích hợp của Token 420 bao gồm Kho giá trị (Store of Value), Giá trị thành
viên (Membership Value) và Giá trị quản trị (Governance).

Làm thế nào để sở hữu quyền hội viên?
Người tham gia có thể sở hữu 420 thông qua đấu giá hàng ngày. Trong suốt 420 ngày đầu
tiên, mỗi ngày sẽ có 100.000 token được phát hành thông qua đấu giá. Người tham gia sẽ
cam kết góp vốn vào một Quỹ tương đương với 100.000 token phân phối trong ngày hôm
đó.
Tham gia vào hệ thống phân phối token 420 tại đây.
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Làm cách nào để tăng tối đa số lượng token hội viên?
Cách đơn giản nhất để tăng tối đa số lượng token, hay nói cách khác, tăng tối đa tỷ lệ
đóng góp vào Quỹ tài sản chung (Treasury) của thành viên là mua token sớm và duy trì
staking1.
Cơ chế phân phối do 420 DAO thiết kế giúp đem lại lợi ích cho những thành viên gắn bó
trong dài hạn. Một số nguyên tắc cơ bản của lý thuyết trò chơi được áp dụng để đảm bảo
tình hình tài chính của những người sở hữu token 420.
Các thành viên và nhà đầu tư sớm của 420 DAO được hưởng lợi từ việc số lượng token
được phát hành trong giai đoạn đầu là rất lớn. Những người staking sớm và cam kết
staking trong dài hạn sẽ được hưởng lợi nhiều hơn những người không hoặc từ bỏ staking
sớm. Nói cách khác, người mua token mang tính “lướt sóng” sẽ không có lợi bằng những
người mua và ngay lập tức tham gia staking. Phần thưởng hài hòa (harmonic reward)
chính là dành cho những người cam kết staking trong dài hạn.
Nếu đã sở hữu 420 DAO, bạn có thể stake tại đây.
Nếu chưa, bạn có thể tham gia đấu giá tại đây.

Giai đoạn

là gì?

Giai đoạn đầu tiên phát hành đồng 420, kéo dài trong 420 ngày, được gọi là giai đoạn 21
x 2 hay giai đoạn . Mục tiêu của giai đoạn này là khuyến khích người mua token 420 và
mở rộng mạng lưới thành viên.
Phần thưởng của người tham gia staking từ ngày đầu tiên đến ngày thứ 420, khi chưa
cộng gộp, sẽ bằng log (420) +

trong đó

là hằng số Euler nổi tiếng.

21 x 2 = 21 / 2 là gì?
Đó là nền tảng lý thuyết số học cho việc tạo ra cơ chế kỳ diệu của 420 DAO.
Trong giai đoạn phân phối đầu tiên của chúng tôi, giai đoạn 21 x 2 hay giai đoạn γ, mọi
thứ phát triển xoay quanh con số 420. Có tối đa 420.000 token 420 được phát hành mỗi
ngày thông qua cam kết góp vốn và/hoặc phần thưởng cho hoạt động staking. Giai đoạn
này kéo dài trong 420 ngày.

Staking: việc giữ một lượng tiền điện tử nhất định trong ví điện tử của một dự án Blockchain trong
một khoảng thời gian nhất định để nhận phần thưởng. Phần thưởng mà các nhà đầu tư được nhận
phụ thuộc vào lượng Coin được stake và thời lượng stake.
1
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Trong giai đoạn tiếp theo 21 / 2, cơ chế song phân (double-halving) sẽ được tiến hành.
Điều đó có nghĩa không chỉ số lượng token quản trị được phát hành giảm một nửa (tương
tự như Bitcoin), mà ngay cả thời lượng phát hành token của từng giai đoạn về sau cũng
giảm một nửa. Ví dụ: Trong giai đoạn thứ hai kéo dài trong 210 ngày, 420 DAO phát hành
tối đa 210.000 token mỗi ngày, chỉ bằng một nửa số lượng phát hành trong giai đoạn 21 x
2.
21 x 2 = 21 / 2 là một phép toán thần kì, là kim chỉ nam cho mọi nguyên tắc hoạt động của
420 DAO, giúp chúng ta khám phá ra những tiềm năng phi thường và đạt được những
thành tựu vĩ đại.

Cơ chế song phân (double-halving) là gì?
Cơ chế song phân là cơ chế mà ở đó số lượng token được phát hành và thời lượng hoạt
động của mỗi giai đoạn đều giảm đi một nửa. Cơ chế này nhằm củng cố kho giá trị của
tokens.
Giai đoạn đầu tiên sẽ kéo dài 420 ngày và có tối đa 420.000 token phát hành mỗi ngày.
Giai đoạn thứ hai sẽ kéo dài 210 ngày và có tối đa 210.000 token phát hành mỗi ngày.
Giai đoạn thứ ba sẽ kéo dài 105 ngày và có tối đa 105.000 token phát hành mỗi ngày.
Giai đoạn thứ tư sẽ kéo dài 52 ngày và có tối đa 52.000 token phát hành mỗi ngày (52
chính là số lượng quân bài trong một bài tây).
Sau giai đoạn thứ tư, các token mới sẽ được phát hành với tỉ lệ tương tự như trong giai
đoạn thứ tư cho đến khi đạt đến giới hạn nguồn cung là 420.000.000 token. Giới hạn sẽ
đạt được trong khoảng 12 năm (12 là cách viết đảo ngược của 21,một nửa của 42).
Vui lòng tham khảo mục toán học để biết thêm chi tiết.

Phần thưởng Hài hòa (Harmonic reward) là gì?
Trong thiết kế của 420 DAO, phần thưởng cho việc staking hàng ngày gần như tạo ra một
chuỗi điều hòa (Harmonic series) trên phương diện toán học. Ngoài ra, cái tên này còn lấy
cảm hứng từ kèn Harmonica - một loại nhạc cụ phổ biến trong nhạc dân gian và nhạc jazz
của Mỹ - gợi liên tưởng về mối quan hệ cân bằng và ý thức cộng đồng sâu sắc.
Để khích lệ sự tham gia trong dài hạn từ phía các thành viên của 420 DAO, những thành
viên đang stake sẽ nhận được phần thưởng bổ sung từ những người hủy stake (unstake).
Nói cách khác, những người hủy stake (unstake) sẽ phải trích một tỷ lệ phần trăm từ phần
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thưởng staking của mình để phân phối lại cho những người vẫn đang stake. Một người hủy
stake càng sớm hoặc càng thường xuyên thì mức phí sẽ càng cao, với mức tối đa là 42%.

Giá sàn là gì?
Giá sàn là mức giá tối thiểu mà khi giá rơi xuống dưới mức đó, phiên đấu giá của ngày hôm
đó sẽ bị hủy. Khi một cuộc đấu giá bị hủy, token sẽ không được phát hành. Tuy nhiên, các
stakers vẫn sẽ nhận được phần thưởng staking như bình thường.
Giá sàn được quy định với mục đích đảm bảo các thành viên mới của DAO tích cực đóng
góp cho DAO và không bòn rút giá trị từ các thành viên hiện tại.
Nếu một cuộc đấu giá bị hủy, hợp đồng thông minh (smart contracts) theo mặc định sẽ giữ
nguyên số tiền của những người tham gia đấu giá cho đến khi một cuộc đấu giá mới được
tổ chức thành công sau đó. Những người tham gia đấu giá có thể rút tiền về, nếu muốn.

Quỹ do DAO sở hữu và được bảo chứng bằng tài sản là
gì?
Số tiền đấu giá hàng ngày tạo nên Quỹ tài sản chung. Đây là quỹ tài sản chung thuộc sở
hữu của DAO, do đó, những người sở hữu token quản trị cũng sẽ có quyền quyết định cách
quản lý Quỹ. DAO có thể sử dụng Quỹ của mình để mua lại và tiêu hủy các token quản trị.

Quỹ bảo hiểm là gì?
Khái niệm quỹ bảo hiểm bắt nguồn từ các sàn giao dịch phái sinh như Bitmex, Binance,
Deribit, v.v. Sàn giao dịch này cần một nguồn vốn riêng được gọi là Quỹ bảo hiểm để duy
trì tình trạng toàn vẹn của thị trường trong suốt các cuộc biến động giá. Quỹ được dùng
làm vốn đối ứng trong các trường hợp cưỡng chế thanh lý, hoặc để trả cho người giao dịch
thành công khi số tiền ký quỹ thu được từ người giao dịch thua lỗ không đủ.
Các quỹ bảo hiểm là trái tim của các giao dịch tiền điện tử vì không có cơ quan trung gian
nào khác (dù bắt buộc hay không) chịu trách nhiệm đối với rủi ro vốn đối ứng và bảo hiểm
quyết toán. Điều thú vị là các quỹ bảo hiểm trong các sàn giao dịch phái sinh phổ biến
hiện nay thường có xu hướng tăng giá trị vì các sàn giao dịch này thu tiền ký quỹ từ các
trader bị thanh lý một cách có lợi cho sàn của họ.
Trong mô hình 420 DAO, chúng tôi đề xuất duy trì quỹ bảo hiểm gốc như một phần của
Quỹ tài sản, dùng cho hoạt động xử lý khủng hoảng vốn, tín dụng hoặc hợp đồng thông
minh và hỗ trợ các giao thức khác cần rót vốn, v.v. Trong tương lai, nó cũng sẽ khai thác giá
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trị từ những trader thiếu thận trọng trong hệ sinh thái dApps, như đã được triển khai theo
tiêu chuẩn trong các sàn giao dịch tập trung hiện nay.
Vì Quỹ bảo hiểm là một phần của Quỹ tài sản chung nên những người sở hữu token quản
trị hiển nhiên có quyền sở hữu Quỹ bảo hiểm này.

Sự phân bổ nguồn tiền và token vào các quỹ vốn khác
nhau là gì?
Nếu cuộc đấu giá kết thúc thành công, 80% số tiền thu được sẽ trở thành một phần của
Quỹ do DAO sở hữu (30% Quỹ bảo hiểm + 50% Quỹ tài sản). 20% còn lại sẽ được phân
bổ cho Quỹ Vận hành để trang trải đều đặn các chi phí hoạt động. Quỹ Vận hành sẽ được
sử dụng để tiếp tục phát triển DAO, giúp đạt được mối quan hệ cộng sinh với các giao thức
thân thiện và cung cấp các khoản thưởng cho cộng đồng, v.v.
Trong 420 ngày đầu tiên, có 220.000 token được phát hành mỗi ngày chỉ để thưởng cho
các staker. Như đã đề cập bên trên, nhờ cơ chế song phân, số lượng token liên tiếp giảm
một nửa trong các giai đoạn tiếp theo.
DAO sẽ khớp 1:1 các token được đấu giá, tức là 100.000 token mỗi ngày trong 420 ngày
đầu tiên, để phân bổ cho các quỹ vốn khác nhau, cụ thể là: 60.000 token cho Quỹ dự trữ,
30.000 token cho Quỹ Phát triển và Tiếp thị, và 10.000 token cho những Người ủng hộ
sớm.

Giá trị nội tại & giá trị thị trường là gì?
Số vốn thu về từ các cuộc đấu giá hàng ngày sẽ được chuyển vào Quỹ tài sản của 420
DAO và Quỹ này do chính những chủ sở hữu token quản lý.
DAO sử dụng Quỹ của mình để mua lại và tiêu hủy các token quản trị nếu cần. Do Quỹ
được bảo chứng bằng tài sản, token sẽ có giá trị nội tại nhất định.
Giá của token không bao giờ có thể rớt xuống mức 0. Trên thực tế, giá không bao giờ có
thể giảm xuống dưới mức giá trị nội tại, vì trong trường hợp như vậy, các trader sẽ mua
token ngay để kiếm lợi nhuận tức thì. Thông thường, các token được kỳ vọng giao dịch ở
mức cao hơn so với giá trị nội tại trên thị trường mở. Chênh lệch giữa giá thị trường và giá
trị nội tại chính là tiền lãi.
Như thường thấy trên các thị trường, tùy thuộc vào kỳ vọng chung của nhiều người mà tiền
lãi có thể tương đối cao hoặc thấp, nhưng sẽ luôn dương.
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Giá trị thành viên (Membership value) là gì?
Trong mô hình 420 DAO, có một khái niệm mới được gọi là giá trị thành viên. Bất kỳ ai trở
thành thành viên của 420 DAO cũng sẽ nhận được giá trị cả về mặt tài chính và phi tài
chính.
Giá trị phi tài chính là các giá trị vô hình như trí tuệ cộng đồng, cảm giác thuộc về một
cộng đồng, các giá trị văn hóa được chia sẻ, v.v. giữa các thành viên.
Giá trị tài chính là giá trị tiền tệ có được nếu một người duy trì tư cách thành viên trong
thời gian dài. Ở 420 DAO, một trong những tài sản chung lớn nhất là Quỹ Dự trữ. Quỹ
được thiết kế chỉ nhằm phục vụ lợi ích của DAO. Vì vậy, miễn là một thành viên ở lại DAO,
thì thành viên đó đã mặc nhiên có một phần trong Quỹ Dự trữ. Nhưng nếu người đó quyết
định từ bỏ tư cách thành viên bằng cách bán các token của mình, người đó cũng sẽ từ bỏ
phần của mình trong Quỹ Dự trữ và chuyển nó sang cho các thành viên còn lại. Quyền lợi
tài chính của giá trị thành viên bao gồm Quỹ tài sản chung (thứ phản ánh giá trị nội tại của
token) và quyền sở hữu gián tiếp đối với Quỹ Dự trữ. Điều thứ hai không thể thấy ngay lập
tức mà chỉ thành viên nào ở trong DAO đủ lâu và trải qua những thăng trầm của DAO mới
nhận thấy.
Về mặt số học, giá trị thành viên luôn lớn hơn giá trị nội tại. Do đó, khi một người rời khỏi
DAO, người đó cũng nhận một khoản lỗ tương đương với chênh lệch giữa giá trị thành viên
và giá trị nội tại (được gọi là giá trị thâm niên – fidelity value), khoản này sẽ được trả cho
các thành viên còn lại của DAO.
Vui lòng xem thêm tình huống đột biến rút tiền (hay thiếu tiền).

Giá trị thâm niên (Fidelity value) là gì?
Giá trị thâm niên là giá trị chênh lệch giữa giá trị thành viên và giá trị nội tại. Giá trị này
luôn dương.

Có khả năng xảy ra đột biến rút tiền trên Quỹ tài sản hay
không?
Tình huống đột biến rút tiền xảy ra khi một số lượng lớn chủ sở hữu token quyết định tiêu
hủy token của họ và lấy lại số tiền tương ứng trong Quỹ tài sản.
Tình huống này này rất khó xảy ra với 420 DAO. Trên thực tế, khi một người làm như vậy
là họ đang từ bỏ những quyền lợi từ giá trị thành viên của họ nên các thành viên còn lại sẽ
nhận thấy giá trị thành viên của mình tăng lên. Trong tình huống đột biến rút tiền, những
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thành viên ở lại đến cuối cùng sẽ thấy được lợi nhuận khổng lồ nhờ giá trị thành viên của
họ gia tăng. Khi đó, trên thực tế họ sẽ trở thành một trong số ít chủ sở hữu của Quỹ Dự trữ,
khi đó đã rất lớn. Theo lý thuyết, trong trường hợp cực đoan nhất khi chỉ còn một thành
viên, người đó sẽ sở hữu tất cả các token trong Quỹ Dự trữ, tương ứng với một phần lớn
của Quỹ tài sản lúc đó. Sau đó, thành viên này có thể trưng cầu một cuộc biểu quyết quản
trị (chắc chắn sẽ được thông qua vì thành viên này là người biểu quyết duy nhất) để phân
phối toàn bộ ngân khố trong Quỹ tài sản cho chính mình.
Do giá trị thành viên được tích lũy, nên về mặt lý thuyết trò chơi, sẽ sáng suốt hơn nếu có
thể khớp được quyền lợi cá nhân với lợi ích của DAO bằng cách duy trì tư cách thành viên
dài hạn và đóng góp cho sự nghiệp chung.

Số lượng token có bị giới hạn?
Có. Giới hạn nguồn cung là 420.000.000 token. Con số này dự kiến sẽ đạt được trong
vòng 12 năm tới. Sự khan hiếm này làm tăng thuộc tính lưu giữ giá trị của token 420.

Staking 420 token là gì?
Cơ chế staking truyền thống thường “khóa” tài sản của người mua và đưa ra một số lợi ích
nhằm khuyến khích họ không rút ra khỏi Quỹ. Điều đó khá bất tiện vì thông thường, người
mua token muốn có lãi suất staking và cùng lúc không bị “khóa” một lượng vốn lớn trong
bể staking.
Giải pháp mà chúng tôi đưa ra là token s420 (cũng thuộc chuẩn ERC-20 thường gặp), cho
phép người dùng staking vào nhóm và cùng lúc vẫn có quyền hạn nhất định với stakes của
họ, bao gồm mua, bán hoặc thế chấp (một phần hoặc toàn bộ).
Khi người mua đem token 420 mà họ mua đặt vào bể staking, 420 DAO sẽ gửi lại họ
token s420 dưới dạng hóa đơn. Khi người mua rút khỏi bể staking, họ phải trả lại số lượng
token s420 này. Sau đó, số s420 này sẽ bị hủy và số token 420 sẽ được đem trả lại cho
họ. Mối quan hệ giá trị giữa 420 và s420 là 1:1. Tuy vậy, token s420 có tính co giãn, có
nghĩa giá trị của s420 sẽ tăng lên theo thời gian và người nắm giữ nó sẽ có lãi so với ban
đầu.

