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Мэдэгдэл
Энэхүү бичиг баримтын зорилго нь VISION экосистемийн 
хэрэглэгч нарт мэдээлэл хүргэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг 
ашиглах шийдвэр гаргалтад зориулсан мэдээллээр 
хангахад зориулагдсан болно.


Хэрэглэгч эцсийн шийдвэрийг өөрөө гаргах бөгөөд энэхүү 
бичиг баримтаар бид ямар нэг ашиг орлого амлах, 
түүнийгээ хариуцах үндэслэл болохгүй бөгөөд үүнтэй 
холбоотой аливаа шийдвэр хэрэглэгч гаргах нь цэвэр 
өөрийн хариуцлага болно. 
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Өмнөтгөл Vision нь Төв Ази болон бүс нутаг дахь цахим эдийн засгийн хэрэглээг 
нийгмийн өдөр тутамдаа түгээмэл ашигладаг санхүүгийн хэрэгсэл болгох 
зорилготой шинэ үеийн үйлчилгээ юм.


Иргэд болон аж ахуйн нэгжүүдийн дунд криптовалютад суурилсан 
санхүүгийн үйлчилгээ авах хэрэгцээ, сонирхол өдөр ирэх бүр өсөн 
нэмэгдсээр байна.


Энэ ч үүднээс бид хувь хүн болон байгууллагад криптовалютын үр өгөөжийг 
хүртэхэд учирч буй хүндрэл, хязгаарлалтуудыг арилгаж, дэвшилтэт цахим 
хөрөнгийн үйлчилгээг үзүүлэхээр зорьж байна.


Хөрөнгө оруулагч, банкир, трэйдер, крипто болон хөрөнгийн зах зээл, 
комплайнсын мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн манай өндөр мэргэшсэн баг хамт 
олон нь блокчэйнийн технологийн бус үр ашгийг хүртэх боломжийг танд урьд 
хожид хэзээд байгаагүй хялбар байдлаар хүргэх болно.
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Хураангуй
Сүүлийн 12 сарын хугацаанд криптовалютын зах зээлийн нийт үнэлгээ 500%-иар өсч, 2 их наяд 
ам.долларт хүрсэн. 2020 оны 11-р сарын 23-ны өдрийн байдлаар криптовалютын зах зээлийн 
нийт үнэлгээ 566.92 тэрбум ам.доллар байсан бол 2021 оны 11 сарын 23 гэхэд 2,521,45 тэрбум 
ам.доллар болж өссөн байдаг.


Одоогоор криптовалют нь дэлхийн нийт ДНБ-ийн 2 хувийг эзэлж байгаа ба "Дэлхийн эдийн 
засгийн форум"-аас явуулсан судалгаагаар криптовалют нь 2025 он гэхэд дэлхийн нийт ДНБ-
ийн 10%-тай тэнцэж, ойролцоогоор 160 их наяд ам.долларт хүрнэ гэсэн үр дүн гарсан байна. 
Энэ нь криптовалютын зах зээлийн нийт үнэлгээ өнөөдрийн түвшнээс 8 дахин өссөн 
экспоненциаль өсөлтийг үзүүлнэ гэсэн үг юм. Ирээдүйд олон нийт блокчэйнийг өдөр тутмын 
амьдралдаа нэвтрүүлэн ашиглах нь тодорхой бөгөөд бизнесийн үйл ажиллагаанд өргөн 
нэвтэрч, дэлхий даяар хялбар хэрэглэгдэх санхүүгийн хэрэглээ болох нь гарцаагүй юм. Ирж буй 
энэ өөрчлөлтийг түрүүлж хүлээн авч, ашиглаж эхэлсэн нэгэн нь үлэмж өгөөж хүртэж чадна 
гэдэгт бид итгэдэг.


Нөгөө талаас дэлхийн эдийн засагт үзүүлсэн Ковид-19 цар тахлын сөрөг нөлөөллөөс үүдэн 
ихэнх улсын төв банкууд мөнгөний тэлэх бодлого баримталж байна. Энэ нь төв банк мөнгөний 
нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлж, зээлийн хүүг бууруулж, эрэлтийг нэмэгдүүлэх замаар эдийн засгийг 
идэвхжүүлж буй хэлбэр юм. Хэдийгээр ингэснээр эдийн засгийн өсөлтийг богино хугацаанд 
нэмэгдүүлэх боловч томоохон сөрөг үр дагаврыг дагуулдаг билээ. АНУ-ын эдийн засагт 
эргэлдэж буй нийт ам.долларын 40% нь сүүлийн 12 сарын хугацаанд хэвлэгдэн зах зээлд 
нийлүүллэгдсэн байдаг. Энэ нь хэдий их хэмжээний мөнгө хэвлэгдсэн хийгээд яагаад 
инфляцийн түвшин бүх цаг үеийн хамгийн өндөр түвшиндээ хүрснийг тайлбарлаж байна. 
Өөрөөр хэлвэл уламжлалт хуримтлалын үйлчилгээнээс өгөөж хүртэх нь улам бүр хүнд болсоор 
байна.


Vision Yield нь харилцагчдадаа цахим хөрөнгийн экосистемүүд болон төвлөрсөн зээлийн 
сангуудад хөрөнгө оруулалт хийх боломжийг олгох болно. Энэхүү үйлчилгээ нь криптовалютын 
эрсдэл, ашиг тусын талаар зохих мэдлэгтэй байгууллага, хувь хүмүүст тохиромжтой гэдгийг 
анхаарах зүйтэй болов уу.
 3draft version



Бидний 
тухай


Vision нь Vision-Yield, Зээл, Крипто шилжүүлэг, Төлбөр тооцоо зэрэг 
үйлчилгээнүүдийг багтаасан дижитал хөрөнгийн үйлчилгээний платформ юм. 
Бид крипто санхүүгийн үйлчилгээний хэрэглээг нийтэд хүртээмжтэй болгож, 
харилцагчдадаа нэг данснаас дижитал хөрөнгийн үйлчилгээнүүд болох 
хөрөнгө зохицуулалт, төлбөр тооцоо болон хөрөнгө оруулалт хийхтэй 
холбоотой үйл ажиллагаагаа удирдахад нь дэмжлэг үзүүлэхийг эрмэлзэж 
байна.


4

Эрхэм зорилго

Цахим хөрөнгийн онцлог 
шинж чанарыг ашиглан 
харилцагчдадаа санхүүгийн 
зорилгодоо хүрэх шинэ арга 
замыг нээх

Алсын хараа

Төв Ази болон бүс нутгийн 
хэмжээнд дижитал эдийн засгийн 
хэрэглээг өдөр тутмын амьдралын 
нэг хэсэг болгох
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Бидний 

зорилго

Уламжлалт санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгчид нь криптовалютыг хууль ёсны хөрөнгө гэж 
хүлээн зөвшөөрөхөөс зүрхшээдэг бөгөөд үүнээс үүдэн уламжлалт санхүүгийн систем 
болон цахим хөрөнгийн удирдлагын системүүд хоорондоо нягт интеграцилагдаж 
чадахгүй байна. Fiat, цахим хөрөнгийн шилжүүлэг, төлбөр тооцоо болон кастодиан 
үйлчилгээнүүдийг ашиглаж буй хэрэглэгч, хөрөнгө оруулагчид тухайн хөрөнгө 
оруулалтын бүтээгдэхүүнийг нь л дэмжих хэдэн арван санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгч 
платформ, экосистемүүдэд хөрөнгөө байршуулах, удирдах нь хүндрэлтэй байдаг. Харин 
Vision нь цахим хөрөнгийн удирдлага, төлбөр тооцоо болон хөрөнгө оруулалтын 
үйлчилгээнүүдийг нэгдсэн платформоос хүссэн үедээ удирдах шинэ үеийн дэвшилтэт 
санхүүгийн үйлчилгээ байх болно. Бид танд олон валютыг нэг дороос удирдах хэтэвч, 
крипто хөрөнгө оруулалт болон төлбөр тооцоо зэрэг олон төрлийн үйлчилгээнүүдийг 
санал болгож байна.


Vision нь уламжлалт хөрөнгө оруулагчдад hedge, market-make, short хийх зэрэг хэрэгцээ 
шаардлагаар stable койнуудыг хөнгөлөлттэй нөхцлөөр зээлэх боломжийг нээх болно. 
Манай үйлчилгээ нь харилцагч бүрийн бизнесийн хэрэгцээнд нийцүүлж зээлийн 
бүтээгдэхүүнээ уян хатнаар тохируулж санал болгож чаддагаараа онцлог байх болно. 
Бидний санхүүгийн платформ нь дэлхий нийтэд хамгийн өргөн хэрэглэгддэг stable 
койнууд болох USDT, USDC, DAI болон бусад олон койнуудыг дэмжиж эдгээр койнуудад 
суурилсан олон төрлийн санхүүгийн үйлчилгээг үзүүлэх болно.


Уламжлалт санхүүгийн байгууллагууд өндөр зардал бүхий нүсэр үйл ажиллагаатайгаар 
ажиллаж зах зээлд үүссэн цагаасаа хойш төдийлөн өөрчлөгдөөгүй нөгөө л илүүдэл 
мөнгөтэй нэгнээс мөнгийг нь хэрэгцээтэй байгаа нөгөөд нь зуучлан олгож дундаас нь 
хүүгийн орлого олж буй үндсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ санал болгосоор байна. 


Нөгөө талд дижитал болон крипто санхүүгийн байгууллагууд шинээр үүсч, блокчэйн 
технологи болон төвлөрсөн бус санхүүгийн үйлчилгээний шийдлүүдийг ашиглан ижил 
бизнесийг дундын зуучлагч болон том цар хүрээтэй үйл ажиллагаагүйгээр явуулж чадаж 
байна.
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Хайбрид банкны 

шийдэл

6

Уламжлалт банк мэт мэдрэгдэх төвлөрсөн 
бус санхүүгийн үйлчилгээ

ХУРИМТЛАЛ
Виртуал хөрөнгүүдээр жилийн 20%  өгөөж хүртэх 
боломжтой. Хугацаа уртсах бүрд илүү өндөр хүүг 
амлах болно.

ШУУРХАЙ ЗЭЭЛ

Эзэмшиж буй крипто-валютаа барьцаалан зээл авч 
санхүүгийн асуудлаа шийдээрэй. 


шилжүүлэг
Бага шимтгэлээр төлбөр тооцоо, крипто 
шилжүүлгийн үйлчилгээг бид үзүүлнэ.

ХӨРВҮҮЛЭГ
Хэтэвч дотроо крипто хөрөнгөө бусад хөрөнгө рүү 
хөрвүүлэх хялбар боломж.
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ХУРИМТЛАЛ
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Эзэмшиж буй stable койноороо орлого олох боломжийг 
бид олгоно.


 Жилийн өгөөж дундажаар 20%, цаашлаад 100% 
хүртэ

 Дэлхийн шилдэг цахим хэтэвч технологийг ашиглаж, 
кибер халдлагын эрсдлээс сэргийлж даатгагдсан

 Зүгээр хадгалах хэрэггүй, санхүүгийн хэрэгцээ гарсан 
үедээ цахим хөрөнгөө барьцаалж зээл авах боломжтой.
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Хөрөнгийн удирдлага
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Хөрөнгө оруулагчид өөрсдийн багцаа төрөлжүүлэхийн 
тулд Bitcoin зэрэг криптовалютыг багцандаа нэмж, 
энэхүү шинэ төрлийн хөрөнгөөс үзүүлэх боломжит үр 
ашгийг хүртэхийг эрмэлзэх нь ихсээд байна. Тиймээс ч 
олон компаниуд хөрвөх чадвар хангах байдал болон  
хадгаламжийн орлого олох онцгой үр ашгаас нь үүдэн 
крипто хөрөнгийг хөрөнгийн удирдлагын нөөц хөрөнгөөр 
хөшүүрэг хийхээр шийдсээр байна. Vision нь өнөөгийн 
өрсөлдөөн ихтэй санхүүгийн орчин нөхцөлтэй хөл 
нийлүүлэн алхахыг хүсч буй байгууллага болон хувь 
хүнд зориулсан хөрөнгийн удирдлагын шийдлийг санал 
болгох болно.
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Крипто зах зээлд шинэхэн оролцогчид болон энгийн 
хөрөнгө оруулагчдад криптовалют нь хэтэвч нээх болон 
токеноо аюулгүй шилжүүлэхээс эхлээд ойлгоход 
хүндрэлтэй байж болох юм. Үүний үр дүнд хувь хүмүүс 
болон байгууллагуудад крипто технологийн талаар 
судлах, мэдээлэл цуглуулах болон бусад хүндрэлүүдэд 
санаа зоволгүйгээр хөрөнгө оруулалт хийн хөрөнгөө 
өсгөхөд чиглэсэн крипто хөрөнгийн удирдлагын шийдэл, 
үйлчилгээнүүд үүссэн. 


Дижитал хөрөнгийн удирдлага, хөрөнгө оруулалт болон 
төлбөр тооцоог нэг данснаас удирдаарай. 


treasury management
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Flash Loan

10

Виртуал хөрөнгө барьцаалан стэйбл койноор олгох зээл.

10%15%25%40%50%

1%
1.5%

3%

5%
8%

Loan to value (ltv) ratio

interest
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Гүйлгээ/хөрвүүлэг
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Крипто хөрөнгөө зарах, авах, 
шилжүүлэх болон хүлээн авахад 
хормын хугацаа хангалттай.


Блокчэйн сүлжээ ашиглан 
хялбархан төлбөр тооцоо, гадаад 
шилжүүлэг хийх боломжтой.
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Уламжлалт санхүүгийн 

байгууллагуудтай хийх интеграци

12

Уламжлалт банкууд манай нээлттэй API-ыг ашиглан аль аль тийш чөлөөтэй хөрвөх 
Fiat болон крипто шилжүүлгийн gateway-ыг хөгжүүлэх боломжтой болно. Манай бүх 
үндсэн үйлчилгээг гуравдагч талын санхүүгийн байгууллагууд ашиглах боломжтой 
байх ба ингэснээр тэд бидний шийдлийг ашиглан өөрсдийн бизнесээ өргөжүүлж 
чадна гэдэгт бид итгэж байна.


 Crypto savings API

 Crypto loans API

 Blockchain transfers API

 Treasury for business API
draft version



Олон улсын NFT 

marketplace-үүдтэй 

холбогдоно.
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NFT Hodl хийж ашиг олох нь цаг үрсэн зүйл 
биш боллоо. Бид олон улсын NFT marketplace-
үүдтэй холбогдон таны NFT-ыг та өөрөө 
ашиглах эрхтэйгээр барьцаалж танд stabel 
койноор зээл олгох болно.
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Mongolia

Kyrgyzstan

Uzbekstan

Turkmenstan

Myanmar

Cambodia

Зах зээл тэлэх стратеги
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Бид дэлхийн зах зээлд гарна гэж зорьж байгаа ч 
инфляцийн түвшин өндөр бөгөөд уламжлалт 
банкуудын хадгаламжийн хүү багатай Төв Азийн 
хөгжиж буй эдийн засагтай улс орнууд руу 
эхний ээлжинд төвлөрч ажиллах болно. Нэгэнт 
бид блокчэйнд суурилсан цахим санхүүгийн 
платформ учир бид дараахь улс орнууд руу 
нэвтрэхдээ биет салбар, төлөөлөгчийн газар 
байгуулахаас илүүтэйгээр өөрсдийн 
коммунитидээ илүү найдаж ажиллах юм.


draft version



16

Доорх диаграм нь VISION-ын ерөнхий үйл ажиллагааны процессыг харуулж байна.


Treasury

Хөрөнгөө байршуулах Хөрвөх чадвараар хангах

Хүүгийн орлого Хүүгийн орлого

Койн эзэмшигч DeFi сан

draft version
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Доорх диаграм нь VISION-ын ерөнхий үйл ажиллагааны процессыг харуулж байна.


Treasury

хөрөнгө байршуулах Зээл олгох

хүүгийн орлого Зээлийн хүү

Койн эзэмшигч Койн зээлдэгч
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Доорх диаграм нь VISION-ын ерөнхий үйл ажиллагааны процессыг харуулж байна.


Treasury

Хөрөнгө байршуулах Хөрвөх чадвар

VISION token -оор урамшуулал Хүүгийн орлого

Койн эзэмшигч

DeFi сан

Зээлдэгч

Цэвэр хүүгийн орлогоор 
зах зээлээ VISION 

худалдаж авч шатаана.

draft version
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Орлогын загвар

Нийт хөрөнгийн 
хэмжээнээс олох 
хүүгийн орлого


Крипто барьцаалсан 
зээлийн хүүгийн 
орлого


Худалдан авалт болон 
шилжүүлгийн 
шимтгэлийн орлого


B2B зах зээлээс олох 
лицензийн шимтгэлийн 
орлого (API болон 
крипто санхүүгийн 
үйлчилгээ)



draft version
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Бизнесийн тэлэлт


 Airdrop

 Манай стратегийн түншүүдийн хэрэглэгчид 2 
жилийн турш airdrop авах болно.


 2. Referral & Affiliate Program

 Урамшууллын сангийн дийлэнх хэмжээг 
VISION апп дээр крипто хөрөнгө стейк хийсэн 
харилцагчдадаа тараах болно.

  Мөн VISION апп-аар дамжуулан крипто зээл 
авсан харилцагчдадаа урамшуулал болгон 
олгох болно.

Экосистем дахь Vision токенын түгээлт болон харилцагч шинээр бүртгэх үйлдлүүдийг урамшууллын 
хөтөлбөрөөр дэмжин явуулна.


2024
1,000,000 $1,000,000,000

$400,000,000

$100,000,000

$30,000,000,000

$10,000,000,000

$4,000,000

500,000

100,000

2023

2022

Active users Assets under management Estimated revenue
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Tokenomics

Бид токен нийлүүлэх хэмжээг эхнээс нь хатуу тооцоотойгоор 
төлөвлөн ажиллах учир VISION токеномиксийн үнэлгээ нь 
экосистемийн үйл ажиллагаанд чухал нөлөөтэй байна. Ямар ч 
үед VISION токенын нийлүүлэлт нь нийт нийлүүлэлтийн 2%-14% 
хооронд байна. Үүний үр дүнд нэг талдаа бид VISION токенын 
хэрэглээ болон хүүгийн болон шимтгэлийн орлого бүрдүүлж буй 
бусад модулиудын явцаас хамаарч airdrop хийх, нөгөө талдаа 
өөрсдийн цэвэр ашгаар зах зээлээс VISION токеныг худалдан 
авч шатаана.


Бид VISION-ийн нийт нийлүүлэлтийг багасгах зорилгоор цэвэр 
ашгийн талаар зах зээлээс VISION токеныг эргүүлэн худалдаж 
аваад шатаана. Мөн уг шатаалт хийсэн хэмжээгээр стратегийн 
нөөцөд байрлах VISION токеныг шатаах болно. Ингэснээр 
шатаагдах токенын хэмжээ 2 дахин нэмэгдэх бөгөөд цаг 
хугацаа өнгөрөх тусам манай токенын хэмжээ буурч байх 
болно.


by billions

Token нийлүүлэлт vs Шатаалт

Нийлүүлэлт Шатаалт Зах зээл дэх койн

2022 2023 2024

4%

5%

12%

9%

9%

8%

16%16%

15%
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VISION токенын зарцуулалтын ерөнхий мэдээллийг доор жагсаав. Анхны нийлүүлэлтийг airdrop болон урамшуулал хэлбэрээр тархаах болно. 
Эхний сарын тархаалтын дараагаар VISION токенын тоо хэмжээ, үнэлгээг тогтвортой байлгах зорилгоор зэх зээлээс буцаан худалдан авч 
шатаах болно.

Allocation

Аirdrop  5% 2 жилийн хугацаанд

Үүсгэн байгуулагч,баг 15%  95% нь түгжигдэх бөгөөд 2 жилийн хугацаанд 
суллана

Зөвлөх 5%

Зээл, хадгаламж урамшуулал 40% Vision хэрэглэгчдэд олгогдоно

Стратегийн нөөц 30% Зах зээл дээрх токенын шаталтын хэмжээгээр 
шатна

Олон улсын маркетинг 5%

Info

Нэр VISION token

Ticker VISION

Сүлжээ BEP-20

Шатаалт Нийт 70%

Нийт хэмжээ 100,000,000,000

draft version
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төлөвлөгөө

2022/Q1

VISION token 
хэрэглээ 

сайжруулалт

2022/Q2

ОУ-ын бирж 
дээр гарах

2022/Q3

Metaverse модель 
дахь DeFi загвар 

эхлүүлнэ

2022/Q3

2022/Q1 2022/Q2

Крипто 
хөрвүүлэг/

шилжүүлгийн 
функц

2022/Q3

Нээлттэй 
API


2022/Q4

Байгууллагад 
зориулсан 
хөрөнгийн 

удирдлагын 
үйлчилгээ


Крипто 
барьцаалсан 

зээлийн 
функц

Хуримтлалын 
функцтэйгээр 

хэтэвч ашиглалтанд 
орно
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