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Tính n giai on hin ti, Ngân mt hàng Nhà nc không chp nhn Bitcoin hoc các loi tin in t không
ging là phng tin i li thanh toán giao dch hp lí. Vì không c quy nh bo v nên vic s dng tin in t nh
là mt trong loi gia sn có th n cha chp nhiu ri ro.
ng tin in t hàng u Bitcoin ang lao dc không phanh sau chui ngày tng trng n tng lên bên trên
11.000 USD vào thi gian cui tun trc. Theo ó, trên CoinDesk, lúc 6h30 sáng sa nay 24/9,
Bitcoin ang giao dch thanh toán mc 10.228 USD, fakem 2,78%, tc tng coin mt 292 USD.
Trong 24 gi gn nht, tin o sn phm u giao dch thp nht trên 10.140 USD, ti a ti 10.542 USD, bên
di mc 11.000 cc k xa. D liu thng kê t CoinMarketCap cho thy, lng tin o giao dch vào khong thi
gian trên là 23,5 t USD, bn cht hóa th ngôi trng ghi nhn mc 189,4 t USD.
Tìm Tr s gn quý khách Hot ng cùng ng Thông báo x lý TSB Thanh toán tin li hn, nhanh chóng
chóng hn cùng vi Ví in t Moca cùng th ATM PVcomBank c bit, lúc s dng ví Moca giao dch
cho dch v t xe c Grab, ch th ATM PVcomBank còn c u ãi fakem giá hn so vi hình loic thanh
toán bi tin mt. Có th thy, vic khai trin connect cùng vi Moca – mt trong nhng Brand Name tin
phong trong nghành ngh ví in t PVcomBank tr thin rng h sinh thái ngân sn phm s ca mình.
M hàng 2021, bnh khoán nc ta tip à tng mnh Th trng bnh khoán Vit Nam ghi nhn nút phát trin
mnh m nht trái t nh phn rng ln nhng doanh nghip i chúng làm n có lãi. Th ngôi trng c d oán s
vc trin mnh m trong nm 2021 nh nhng nn tng h tr mi m. M ra quyt nh nh tay, v ck i gia Vit bay
ni lo lng s
Theo dõi TGVN bên trên TGVN. Bitcoin ang giao dch thanh toán trên khu vc 10.200 USD,
bên di khu vc vc h tr 10.500 USD - 11.000 USD vô cùng xa. Bicoin gim sp nn, th ngôi trng tin
k thut chìm vào sc .
C th, Ehereum mt 7,1% còn 320 USD, Ripple fakem 4,8% v 0,221 USD, Bitcoin Cash fakem
4,2%, Polkadot gim 3,5%, Binance Coin fakem 5,1%... Tng vn hóa th trng hin nay ghi nhn nút
321 t USD, khi lng thanh toán mc 76 t USD vào 24 gi ngay gn nht. Ti nc ta, giá Bitcoin giao
dch nc 237 triu ng và 241 triu ng (bán), iu chnh gim 2,3%. Vn cha ng ý tin in t ti nc Vit Nam
Phó V trng V Thanh toán Ngân hàng Nhà nc ông Nghiêm Thanh Sn, mang n bit, nhng sinh
hot chn mua bán hoc chim hu tin in t vn không c pháp lut Vit Nam công nhn. Do ó, nu nh có
xy ra mt cp hoc tranh chp thì s không c quy nh bo v.
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