
Kế hoạch 5 năm hướng tới một tương lai phi
tập trung đầy tham vọng của FVP Trade.

LONDON, UNITED KINGDOM, June 16,

2021 /EINPresswire.com/ -- Hội nghị

thượng đỉnh toàn cầu của FVP Trade tổ

chức vào tháng 5 vừa rồi hẳn vẫn còn

đọng lại trong tâm trí của mọi người,

chúng ta hãy cùng xem xét kỹ hơn về

"Kế hoạch 5 năm" đầy tham vọng của

công ty đã được ngài Keith Walker -

Giám đốc phát triển thị trường, trình

bày một cách rất chi tiết và cụ thể. FVP

Trade đã bắt đầu mở rộng nhanh

chóng trên khắp khu vực Châu Á - Thái

Bình Dương, với 2/3 số văn phòng hiện

đã đi vào hoạt động theo kế hoạch của

công ty. Và với việc mọi kế hoạch đều đang bám sát tiến độ, chúng ta hãy hướng về tương lai

trong vài năm tới để có cái nhìn sâu sắc hơn về những gì FVP Trade sẽ đem tới cho các nhà đầu

tư cũng như khách hàng của mình. 

Một trong những điểm nổi

bật của năm 2022 là sự ra

mắt của Hệ thống giao dịch

nội bộ IPO. Ông Walker đã

mô tả đây là Cơ hội vàng để

tạo ra sự giàu có”

Mr Keith Walker CMDO

Với các sự kiện như Lễ hội Trung thu, sự ra mắt của Ứng

dụng cộng đồng FVP, hay Hội nghị cuối năm khép lại năm

2021, công bằng mà nói đây sẽ là một năm vô cùng bận

rộn của FVP, nhưng theo ông Walker thì năm 2022 mới

chính là lúc mà mọi thứ thực sự tăng tốc.

Một trong những điểm nổi bật của năm 2022 là sự ra mắt

của Hệ thống giao dịch nội bộ IPO. Ông Walker đã mô tả

đây là “Cơ hội vàng để tạo ra sự giàu có” và tiếp tục cho hay

“Không mấy khi lại xuất hiện cơ hội để đạt được sự giàu có

mà chỉ cần bắt đầu từ một khoản đầu tư nhỏ như vậy. Mặc dù những cổ phiếu IPO này hiện vẫn

có thể được bán hay giao dịch bất cứ khi nào khách hàng muốn, nhưng tôi vẫn khuyến khích các

cổ đông hãy nắm giữ chúng cho đến khi kế hoạch và tầm nhìn của công ty được hoàn thiện.

Trong tương lai sắp tới, một khi các thương vụ mua lại được thực hiện, cùng với việc các mảng

Fintech và Lượng tử góp phần vào sự phát triển của công ty đều đã được hoàn thiện, thì khi đó

chúng ta mới thấy được giá trị thực sự của cổ phiếu”. 
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Vào năm 2022, công ty sẽ có kế hoạch mời một số lãnh đạo siêu cấp IB và các nhà lãnh đạo hàng

đầu đến thăm sàn giao dịch hiện đại mới được lắp đặt gần đây, vừa được chuyển từ London đến

cơ sở ở Nga nơi đang có một nhóm các nhà giao dịch hàng đầu của công ty làm việc.  “Sàn giao

dịch Moscow của chúng tôi có thể ví von là một trong những viên ngọc quý trên vương miện của

FVP. Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian và tiền bạc để đảm bảo sàn giao dịch luôn có mọi thứ

cần thiết cho các nhà giao dịch của mình, luôn được trang bị đầy đủ mọi thứ nhằm mang lại

những giao dịch thành công. Chúng tôi rất mong có thể sớm chào đón mọi người tới tham quan

sau khi đại dịch đi qua”, ngài Walker cho hay.

Ngoài ra, thông tin về việc ngài Walker có cuộc gặp với công ty Công nghệ lượng tử hàng đầu D-

Wave Systems đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm. “Đây sẽ là một sự kiện thú vị vào năm

2022 khi D-Wave - một trong những công ty công nghệ lượng tử hàng đầu thế giới, sẽ đến

California gặp mặt với đội ngũ lượng tử ưu tú của chúng tôi, và việc học hỏi từ họ là điều rất thú

vị. Chúng tôi mong muốn được chia sẻ những ý tưởng công nghệ và tiếp thu thêm nhiều thông

tin nhất có thể để cải thiện tốt nhất các hệ thống lượng tử của riêng mình, và thậm chí chúng tôi

có thể thảo luận thêm về phương án trao đổi cổ phần giữa hai bên”.

Các kế hoạch của FVP cho năm 2023 đều bám sát với sự tăng trưởng của công ty. Giám đốc điều

hành FVP Holdings và cũng là người sáng lập công ty, ông Tim Booth đã xác nhận “Đúng vậy, vào

năm 2023 chúng tôi sẽ lên kế hoạch mua lại ba công ty để bổ sung vào danh mục nắm giữ gồm

mảng lượng tử và fintech hiện có của mình. Tôi không thể bình luận nhiều thêm để đảm bảo quá

trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ nhất có thể, nhưng những gì tôi có thể xác nhận là trong số này

sẽ gồm một công ty blockchain mới cực kỳ tiềm năng, và công ty còn lại là một nền tảng Xổ số

trên phi tập trung rất hứa hẹn. Trên thực tế, chúng tôi kỳ vọng có thể tiến hành liên kết với nền

tảng Xổ số phi tập trung trước, có thể là vào cuối năm 2022. Dù bằng cách nào, các công ty này

sẽ trở thành những bổ sung mới thú vị cho tập đoàn, và là một phần không thể thiếu của hệ sinh

thái mà chúng tôi đang xây dựng ở đây ”. 

Công ty hướng về việc ra mắt IPO vào năm 2024

Khi toàn bộ Hệ sinh thái tài chính lượng tử của công ty gần hoàn thiện, chúng tôi sẽ tiến hành

niêm yết trên Nasdaq với giá trị vốn hóa thị trường ước tính là 5 tỷ đô la Mỹ. Đây là thời điểm mà

khách hàng hiện tại có thể chọn rút tiền từ cổ phiếu trước IPO mà họ sở hữu hoặc tiếp tục nắm

giữ những cổ phiếu này để đạt được nhiều lợi nhuận lớn hơn. Ông Walker nói thêm “Các nhà đầu

tư ban đầu của Coinbase đã đầu tư vào công ty với giá chỉ 0,20 đô la vào năm 2013 và đã thu

được lợi nhuận khổng lồ khi công ty IPO với giá 300 đô vào năm 2021. Con số đó gấp 1500 lần số

vốn đầu tư ban đầu của họ, biến họ từ những người giàu có trở thành giới siêu giàu. Chúng tôi hy

vọng điều tương tự sẽ xảy ra với những nhà đầu tư ban đầu của công ty vào năm 2024 tới đây ”.

Còn với năm 2025, ông Walker tuyên bố rằng hệ sinh thái của công ty "cuối cùng sẽ hoàn thiện và

lúc đó mọi mục tiêu của công ty lại tiếp tục được tái thiết lập". Ông chia sẻ đôi lời về việc hoàn

thành kế hoạch 5 năm của FVP Trades.



“Chúng tôi hoàn toàn kỳ vọng vào năm 2025, tất cả các dự án của chúng tôi sẽ thành hiện thực

với các thương vụ mua lại được thực hiện vào năm 2023, và cùng với khả năng sử dụng lượng tử

và blockchain của mình, chúng tôi hy vọng giá cổ phiếu của công ty sẽ đạt mức giá cao hơn bao

giờ hết. Tầm nhìn của chúng tôi chưa bao giờ rõ ràng hơn thế. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy sự

phi tập trung hóa triệt để cho toàn bộ mạng lưới của mình, cung cấp một hệ sinh thái trọn vẹn

bao gồm nền tảng giao dịch phi tập trung, nền tảng truyền thông mạng xã hội, nền tảng xổ số và

đồng thời trở thành nhà cung cấp giải pháp Ngân hàng lượng tử hàng đầu. Với việc cung cấp tất

cả những điều này cho các nhà đầu tư sẽ giúp chúng tôi nâng tầm vị trí với tư cách là nhà môi

giới CFD hàng đầu thế giới cùng với Hệ sinh thái tài chính lượng tử tốt nhất ”.
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