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“Trong Q2, DeFi đã mở
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đang được xây dựng ngày

càng tích cực trên nhiều

blockchain.
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Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã hạ nhiệt sau khi chạm đỉnh 2,5 nghìn tỷ USD vào tháng 5 năm 2021. Đã có một vài 

đợt giảm giá mạnh trong Q2, với mức vốn hóa thị trường giảm tới 20-30% trong vòng một ngày, gây ra các đợt thanh lý 

liên tục. Cộng đồng đang xem xét kỹ lưỡng các dấu hiệu khi tiền điện tử đang có xu hướng được tiếp nhận chính thống.

Q2 kết thúc với việc Trung Quốc cấm khai thác tiền điện tử (áp dụng thực tế) và mở rộng nghiên cứu trên toàn cầu về các

tác động môi trường. Tiền điện tử đã trải qua nhiều chu kỳ của FUD và chúng tôi tin rằng đây chỉ là một cú hích không thể

tránh khỏi với việc thế giới tiếp nhận một đồng tiền mới. Sau tất cả, El Salvador là quốc gia đầu tiên trên thế giới chấp 

nhận Bitcoin làm đấu thầu hợp pháp!

Meme token đã là điểm sáng của quý với việc Dogecoin và các token liên quan đã phát triển lên một tầm cao mới. ‘Doggo’

coins dưới dự dẫn dắt của Elon Musk đã phát triển mạnh mẽ và tạo ra một nền văn hóa mới, nơi những đồng tiền không 

có bất kỳ tiện ích rõ ràng nào được coi là “khoản đầu tư đáng tin cậy”. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng người dùng nên

thực hiện nghiên cứu riêng để đưa ra nhận định cho chính bản thân mình!

Dưới những cơn sóng thần của Memes, Tài chính phi tập trung (DeFi) đã mở rộng ra khỏi Ethereum ra các blockchain 

khác. Polygon dưới sự thúc đẩy mở rộng của Aave và Curve đã tăng rất nhanh và thống trị bảng xếp hạng Total Value 

Locked (TVL). DeFi cũng đặc biệt đổi mới trong quý này. Uniswap v3 ra mắt với tính năng thanh khoản tập trung trong khi 

các giao thức đã bắt đầu mã hóa lợi nhuận tương lai. Chúng tôi mong đợi nhiều tổ chức hơn tham gia vào thị trường thông 

qua Compound Treasury và Aave Pro.

Tốc độ phát triển của Non-Fungible Tokens (NFT) đã chậm lại đáng kể với sự giảm sút cả về khối lượng và giá sàn. Tuy 

nhiên, Axie Infinity là ngoại lệ đang mở đường cho mô hình play-to-earn. Một nền kinh tế hoàn toàn mới đang được tạo ra 

trước mắt chúng ta và những người chơi ở mọi lứa tuổi đang tận dụng mô hình mới này. Axie Infinity cho thấy tiềm năng to 

lớn của những gì NFT có thể mang lại cho thế giới.

Và cuối cùng, chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi vừa phát hành hai cuốn sách mới thuộc How to DeFi series -

How to DeFi: Beginner and How to DeFi: Advance. Phiên bản dành cho người mới bắt đầu là bản cập nhật của cuốn sách 

DeFi trước đây trong khi phiên bản nâng cao là bản bổ sung chuyên sâu hơn về DeFi. Đón xem tại cửa hàng Coingecko! 
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Tổng quan thị trường giao ngay Q2 2021

Vốn hóa thị trường Crypto giảm 20% về 1.3 nghìn USD

Top-30 vốn hóa & khối lượng giao dịch Spot (1/2021 – 6/2021)

Meme coins chiếm lĩnh thị trường Crypto đầu
Q2, đưa vốn hóa thị trường lên mức cao nhất 2.2 
nghìn tỷ USD vào tháng 5. 

So với Q1, thị trường Crypto đã giảm 20% về vốn
hóa thị trường và 33% về khối lượng giao dịch.

Là vốn hóa tăng trưởng trung bình
của Top 30 Coins trong Q2 2021

-20%

Cuối Q2, vốn hóa thị trường giảm 41% từ đỉnh về
1.3 nghìn tỷ USD.

Sự sụt giảm này trùng với thông báo của Tesla về
việc ngừng chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin 
vì những lo ngại về môi trường. Mức tiêu thụ
năng lượng được cho là cao của Bitcoin được đưa
tin nổi bật trên nhiều tiêu đề của các phương 
tiện truyền thông trong thời gian đó.

Để hạn chế, quý 2 đã kết thúc với lệnh cấm khai 
thác tiền điện tử trên toàn quốc ở Trung Quốc.

Market Cap

Q2 2021 Market Cap

-20%

Q2 2021 Vol.

-33%

Q1 2021 Market Cap

+146%

Q1 2021 Vol.

+155%

* Top 30 Cryptocurrencies tính đến ngày 1/7/2021
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Top 30 vốn hóa & khối lượng giao dịch giao ngay (1/2021 – 6/2021)
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Price Return
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Top 5 Crypto có lợi nhuận cao nhất Q2 2021

Dogecoin đạt đỉnh sau sự phát triển vượt trội của Meme Coins

* Top 5 Cryptocurrencies ngoại trừ stablecoin Tether (USDT) kể từ ngày 1/7/2021

Là lợi nhuận trung bình của Top 5 
Crypto trong Q2 2021

+72%

+19%

+366%

+16%

+0.33%

Lợi nhuận Q2 2021 
(so với Q1 2021)

-40%
(+103%)

(+159%)

(+555%)

(1,055%)

(+710%)

Trong Q2, thị trường rơi vào tình trạng bùng nổ meme. Dogecoin dẫn đầu bảng với mức tăng ấn tượng
366%. Trong khi đó, Bitcoin bị lỗ 40%.

Top 5 Crypto có lợi nhuận cao nhất (8/2020 – 6/2021)
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Top 30 Cryptocurrency Dominance (8/2020 – 6/2021)

Dominance
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Top 30 Coin Dominance Q2 2021 

Ethereum vượt trội Bitcoin trong quý này

Market Dominance Q2 2021
(% thay đổi so với Q1 2021)

Bitcoin’s dominance giảm mạnh 16.3%
và xuống dưới mốc 50%.

4.7%

20.0%

49.7%

3.5% 11.8%*

(-16.3%)

(+6.7%)

(+2.3%)

(+0.7%) (+1.3%)

2.5%
(2.1%)

3.3%
(+1.1%)

2.4%
(+0.9%)

* Cryptocurrencies khác (8 - 30) đề cập đến Top 8 - 30 coins theo vốn hóa thị trường trên CoinGecko kể từ ngày 1/7/2021

Altcoin season đang diễn ra sôi nổi. 
Ethereum tăng thị phần từ 6.7% lên
20%. Mặt khác, Dogecoin đã thay thế
Polkadot để giành vị trí thứ 6.
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Market Cap.
Vốn hóa thị trường của Top 5 
Stablecoins trong Q2 2021

+$45B
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Top 5 Stablecoins Q2 2021 

Top 5 stablecoins ghi nhận mức tăng trưởng 76%, đạt 105 tỷ USD lưu thông.

Tổng quan Top 5 Stablecoins (1/2021 – 6/2021)

Stablecoin đã tăng lên một mức cao mới và đạt mức vốn hóa thị trường 105 tỷ USD (+ 76%), tuy nhiên, khối lượng đã
giảm 35% xuống còn 73,6 tỷ USD. Điều này có thể là do các nhà thực hiện giao dịch đã chọn an toàn trong thời kỳ
thị trường suy thoái 20%.

$25.2B

$1.9B

$5.1B

$10.1B

Q2 2021 Stablecoins lưu thông
(Mức tăng trưởng Q2 2021)

$62.8B

USDT

USDC

BUSD

DAI

UST

Trading Vol.

+$22.0B (+54%)

+$14.4B (+133%)

+$2.1B (+70%)

+$0.3B (+18%)

+6.6B (+191%)

Q2 2021 Market Cap

+76%

Q2 2021 Vol.

-35%
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Top 5 stablecoins dựa trên vốn hóa thị trường tính đến ngày 1/5/2021. 
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PHÂN TÍCH BITCOIN
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Giá Bitcoin và khối lượng giao dịch giao ngay (1/2021 – 6/2021)

-40%
Là lợi nhuận BTC trong Q2 2021
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Giá Bitcoin so với khối lượng giao dịch

Bitcoin đang tạm dừng … thời điểm hiện tại

Sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 4, 
Bitcoin đã giảm dần. Trong Q2, Bitcoin đạt mức giá
thấp nhất vào năm 2021, trong thời gian ngắn
chạm mức 29.154 USD vào ngày 22 tháng 6 (giảm
55%).

BTC Price Trading Vol.

Mức giá kết thúc của Bitcoin ở Q2 2021 là 35,969 
USD, giảm 40% về giá và dao động trong khoảng
30,000 USD và 36,000 USD.

Cuộc bán tháo lớn chủ yếu là do: 

• Tesla không còn chấp nhận BTC như phương
tiện thanh toán do tác động môi trường của
nó.

• Cục Dự trữ Liên bang có thể tăng lãi suất sớm
hơn dự kiến để kiềm chế lạm phát gia tăng
hơn dự kiến.

• Các quy định từ Trung Quốc kìm hãm hoạt
động khai thác Bitcoin.

• Overleveraged traders gây ra nhiều đợt
thanh khoản liên tục. 

$29,022

$64,805

$29,155

$35,969
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Volume  Price

Tỷ lệ hoàn vốn Q1 2021

103%

Khối lượng giao dịch
Q1 2021

+32%

Tỷ lệ hoàn vốn Q2 2021

-40%

Khối lượng giao dịch
Q2 2021

-39%

14/4/2021
ATH

El Salvador khiến
BTC trở thành tài
sản hợp pháp

Elon Musk đã tweet về
việc Testla tạm ngừng
việc thanh toán BTC

Coinbase
Niêm yết trực

tiếp trên
NASDAQ

https://twitter.com/elonmusk/status/1392602041025843203?s=20
https://www.reuters.com/world/americas/el-salvador-approves-first-law-bitcoin-legal-tender-2021-06-09/
https://blog.coinbase.com/coin-its-only-the-beginning-868fe4e3fa71?source=collection_archive---------0-----------------------
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Tổng tỷ lệ băm Bitcoin (TH/s) (6/2020 – 6/2021)

-25%
Tỉ lệ băm giảm từ mức đỉnh tháng 4 

về cuối tháng 6
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Tỉ lệ băm Bitcoin

Sự dịch chuyển của các thợ đào Trung Quốc

166M TH/s 164M TH/s

124M TH/s

90M TH/s

100M TH/s

110M TH/s

120M TH/s

130M TH/s

140M TH/s

150M TH/s

160M TH/s

170M TH/s

180M TH/s

Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21

21st May 202116th Apr 2021

25% drop from 
All Time High

BTC Total Hash Rate

Tỉ lệ băm Bitcoin giảm đột ngột từ
25%, giảm từ đỉnh tháng 4 từ
166M TH/s về 124M TH/s cuối
tháng 6. 

Sự sụt giảm này có thể liên quan đến
lệnh cấm khai thác Bitcoin trên
toàn quốc ở Trung Quốc vào ngày
21 tháng 5 năm 2021.

Các thợ đào đã bắt đầu dịch chuyển
ra khỏi Trung Quốc. Tuy nhiên, khi
hoạt động của họ tiếp tục, chúng tôi
có thể mong đợi tổng tỷ lệ băm sẽ
phục hồi.

Dữ liệu từ nguồn https://www.blockchain.com/charts/hash-rate tính đến ngày 1/7/2021

https://www.blockchain.com/charts/hash-rate


CoinGecko Q2 2021 Cryptocurrency Report*Elon Musk tiết lộ Tesla đã bán một phần số lượng Bitcoin nắm giữ, số liệu cụ thể chưa được tiết lộ
Dữ liệu từ nguồn https://www.coingecko.com/en/public-companies-bitcoin tính đến ngày 1/7/2021
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Tình hình Bitcoin trong quỹ các công ty giao dịch từ Q2 2021

Các công ty hiện đang nắm 1.03% Bitcoin so với tổng cung

MicroStrategy Inc.

Tesla

Galaxy Digital Holdings

Square Inc.

Marathon Patent Group

Hut 8 Mining Group

NEXON Co Ltd.

Voyager Digital Ltd.

Riot Blockchain, Inc.

Aker ASA

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

105,085 BTC

48,000 BTC*

16,402 BTC

8,027 BTC

4,813 BTC

2,851 BTC

1,717 BTC

1,239 BTC

1,175 BTC

1,170 BTC

0.500%

0.229%

0.078%

0.038%

0.023%

0.014%

0.008%

0.006%

0.006%

0.006%

Danh sách này chỉ có các công ty công
khai tài sản.
Bitcoin trữ bởi công ty tư nhân không
được tính vào.

Tổng số BitcoinHạng % số BTC so với tổng cungCông ty

https://twitter.com/elonmusk/status/1404132183254523905
https://www.coingecko.com/en/public-companies-bitcoin
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Tài sản

(Vốn hóa)
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Vốn hóa thị trường: Bitcoin so với vàng, Top5 S&P 500 Stocks

5.90%Gold

Apple (AAPL)

Microsoft Corp. (MSFT)

Amazon (AMZN)

Alphabet A (GOOGL)

Facebook (FB)

Vốn hóa thị trường của Bitcoin hiện cách xa 20 lần so với vàng

28.8%

32.2%

38.1%

39.6%

67.0%

Bitcoin
Market Cap: $0.674 T

Market Cap: $11.355 T

Market Cap: $2.340 T

Market Cap: $2.091 T

Market Cap: $1.771 T

Market Cap: $1.701 T

Market Cap: $1.006 T

Tỉ lệ Bitcoin so với lượng tài sản tương ứng

(-4.2%)

Tỉ lệ thay đổi

Q2 so với Q1

(-25.0%)

(-28.6%)

(-31.7%)

(-37.7%)

(-63.8%)

https://www.investopedia.com/top-10-s-and-p-500-stocks-by-index-weight-4843111
https://finance.yahoo.com/
https://finance.yahoo.com/
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PHÂN TÍCH DEFI
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Vốn hóa DeFi so với tỷ lệ vốn hóa DeFi / Global (6/2020 – 6/2021)

15

Tổng quan DeFi Q1 2021

DeFi hạ nhiệt nửa sau Q2 2021

$20B

$97B

$150B

$67B
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DeFi Market Cap DeFi Dominance (DeFi/Global Market Cap)DeFi Market Cap DeFi Dominance

12 May 2021

3 Sep 2020

DeFi Summer 2020 DeFi Bull Run 2021 Hạ nhiệt

1 Apr 2021

Vốn hóa thị trường DeFi Q2 2021

-43%

Dữ liệu từ nguồn https://www.coingecko.com/en/defi tính đến ngày 1/7/2021

Vốn hóa thị trường DeFi đã đạt mức đỉnh 
150 tỷ USD vào tháng 5 trước khi bị giảm 
55% (67 tỷ USD). Theo quý, thị trường DeFi 
giảm 43%. Tuy nhiên, DeFi vẫn giữ vị trí
thống trị thị trường Crypto dominance với
5%.

Có một lo ngại rằng dòng tiền vào đã bị đình 
trệ. DeFi có thể đang ở đỉnh điểm của kỳ
vọng tăng cao, phản ánh chu kỳ tăng
trưởng quá mức.

Điều này giải thích cho việc DeFi tập trung
giới thiệu nhiều người dùng và tổ chức hơn 
từ TradFi. Ví dụ: MakerDAO đã bắt đầu bao 
gồm các khoản cho vay bất động sản bên 
trong Vault của mình sau khi tích hợp với 
Centrifuge vào tháng 4 năm 2021. Qũy tài
chính Compound cũng đã bắt đầu cung cấp 
quyền truy cập hợp pháp đến DeFi yield. 
Aave Pro sẽ tiến hành theo trong quý tới.

https://www.coingecko.com/en/defi
https://www.coingecko.com/en/defi
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TVL Dominance trung bình của Multi-chain (1/2020 – 6/2021)
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Tổng quan DeFi Q2 2021

BSC và Polygon đang dẫn đầu việc mở rộng DeFi ra ngoài Ethereum

Dữ liệu từ nguồn https://defillama.com/home tính đến ngày 1/7/2021

$29B $52B $63B $99B $123B $104B

Total Value Locked (TVL)

Tăng trưởng Total Value Locked (TVL)

trong Q2 2021 

+65%

Avalanche

Fantom

BSC

Ethereum

BSC vẫn tiếp tục phát triển trước nhiều vụ
hack nổi tiếng (ví dụ: PancakeBunny và
Venus) với 13% thị phần TVL của tháng 6, 
tăng gần gấp đôi so với tháng 3.

Dominance của Polygon có khả năng tăng 
5% do việc ra mắt chậm trễ các giải pháp mở
rộng quy mô Ethereum khác như Optimism 
và Arbitrum. Các ứng dụng nặng ký của DeFi 
cũng đã triển khai trên Polygon như 1inch, 
Aave và Curve. Kết quả là TVL của Polygon đã
tăng lên đáng kể.

Bất chấp mức tăng trưởng hàng quý 65% TVL 
lên 104 tỷ USD, Ethereum đã chứng kiến TVL
giảm thị phần từ 14% xuống còn 79% vào 
tháng 6. Các lựa chọn thay thế rẻ hơn như
Binance Smart Chain (BSC) và Polygon đã
giành được thị phần.

https://defillama.com/home
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Vốn hóa thị trường của mỗi danh mục DeFi Q2 2021

17

Asset
Management

$0.24B

Fixed Interest
$0.17B

Các lĩnh vực trên DeFi bị ảnh hưởng cùng với sự suy thoái

Hệ sinh thái DeFi

Tổng vốn hóa thị trường Defi 1 

tháng 7 2021*

$48.4B

Dữ liệu từ nguồn https://www.coingecko.com/en/categories tính đến ngày 1/7/2021
* Vốn hóa thị trường phân loại bao gồm token quản trị và token tiện ích (ngoại trừ các stablecoin và wrapped token).

DEXs vẫn là xương sống của hệ sinh thái DeFi với tổng vốn hóa thị trường DeFi
lên đến 48%. Hầu hết những dự án đóng góp chính là những dự án DEXs top đầu
trên Ethereum như Uniswap và Sushiswap. Đáng chú ý, cross-chain DEXs đang
bắt đầu thu hút được sự chú ý – THORChain xếp hạng 3 trên tổng vốn hóa thị
trường. 

Cả hai nền tảng cho vay và oracles đã được chứng minh sẽ trở thành những phân 
khúc không thể thiếu của DeFi. Mặc dù mức giảm hàng quý lần lượt 16% và
30%, tỷ trọng thị trường của cả hai vẫn gần mốc 20%.

Số lượng các dự án asset management và lãi suất cố định đã tăng lên, tuy nhiên, 
vốn hóa thị trường của chúng đã giảm 30-50%. Điều này phù hợp với sự suy thoái 
lớn của toàn bộ hệ sinh thái DeFi.

https://www.coingecko.com/en/categories
https://www.coingecko.com/en/categories
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DOGE HODLers đã hoạt động tốt hơn thị trường

Hiệu suất của Top 5 Token từ các danh mục khác nhau

Mỗi Top 5 coin được xếp hạng dựa trên tổng vốn hóa thị trường tính đến 1/7/2021

Trong Q2, DOGE vượt trội hơn những cryptocurrency khác, công bố mức lợi
nhuận trong 3 tháng là 366%. Tiếp theo là ETH và ADA với lợi nhuận 3 
tháng lần lượt là 19% và 16%. 

Lĩnh vực tiền điện tử bị ảnh hưởng nhiều nhất là các token NFT, dao động từ
43% đến 82%.

Xem xét kĩ hơn, chỉ có ALICE HODLers bị lỗ -81% so với đầu năm. Mức tăng 
YTD cho mọi tokenkhác là tích cực, với mức giá sàn BTC đặt 21%.

Chỉ có hai token có lợi nhuận tích cực hơn 5.000% là DOGE và nền tảng NFT, 
ECOMI.

MKR và AXS là những token duy nhất nằm ngoài top-5 Crypto đã cho thấy 
mức tăng hàng quý tích cực lần lượt là 24% và 0,5%.

Lĩnh vực tiền điện tử bị ảnh hưởng nhiều nhất trong quý 2 là các token NFT, 
dao động từ 43% đến 82%.
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MEME COINS
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Memecoins là mô hình mới?

Meme Coins

Vấn đề về meme là nó có thể dựa trên một nền tảng không
chắc chắn. Đầu tư vào memecoins là cực kỳ rủi ro và nói chung 
là không nên. Các nhà đầu tư nên tự nghiên cứu trước khi mua 
bất kỳ meme coin nào.

2020 GDP của Cambodia (25.29 tỷ USD) Dữ liệu từ nguồn The World Bank

Những gì bắt đầu như một meme đã hoàn toàn phát triển thành 

một phong trào mới. Được dẫn dắt bởi DOGE và người anh em họ 

của nó, SHIBA. Memecoins đã đạt được sức hút kể từ khi Elon 

Musk bắt đầu quảng cáo DOGE trên tài khoản Twitter cá nhân 

vào đầu năm 2021.

Tính đến 1/7, có tổng cộng 55 memecoins, với tổng vốn hóa thị 

trường là 36 tỷ USD, lớn hơn 1,43 lần so với GDP năm 2020 của 

Campuchia.

Dogecoin chiếm hơn 87% (31,6 tỷ USD) vốn hóa thị trường 

memecoin, tiếp theo là SHIBA (4,3 tỷ USD) và MonaCoin (113 

triệu USD).

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=KH
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=KH
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Dogecoin đi cùng với Elon Musk, the king of trolls

Meme Coins

5,289%

0%

2,000%

4,000%

6,000%

8,000%

10,000%

12,000%

14,000%

16,000%

Jan-2021 Feb-2021 Mar-2021 Apr-2021 May-2021 Jun-2021 Jul-2021

YTD Return

Price +45.2% in a day

Price +17.8% in a dayPrice +13.3% in a day

Price +150.9% in 10 days

Price +10.1% in a day
Thấp nhất mọi thời đại: $0.00008690 ngày 6 tháng 5 năm 2015 
Cao nhất mọi thời đại: $0.73157800 ngày 8 tháng 5 năm 2021

Lợi nhuận của DOGE (1/2021 – 7/2021)
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DOGE SHIB 22

Đầu tư 1 USD vào SHIB, bạn sẽ được 456,693 USD ngay tại đỉnh

Meme Coins

Vitalik Buterin - Người đồng sáng 
lập Ethereum đã quyên góp 1 tỷ
USD cho Quỹ cứu trợ Covid của 
Ấn Độ bằng cách phát các token
SHIB 50T mà dự án tặng cho anh
ấy vào ngày 13 tháng 5 năm 
2021.

SHIB đã giảm 75% so với mức cao nhất mọi 
thời đại. Bạn sẽ bị lỗ nặng nếu mua ở phần 
trên cùng. 
Vui lòng tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng 
trước khi mua bất kỳ token nào!

-75%

Lợi nhuận của DOGE so với SHIB (1/2021 – 7/2021)
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Uniswap V3
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-Phí giao thức
(mặc định tắt)
- Oracles
- Flash Swaps

Uniswap V1 Uniswap V2

2/11/2018 18/5/2020

x*y = k

ETH-ERC20 ERC20-ERC20

Cố định (0.3%)

Tất cả trên
Uniswap V2
Thêm mới:
- Thanh khoản
tập trung
- Chi phí linh
hoạt
-Cải tiến
Oracles

Uniswap V3

5/5/2021

0.05%, 0.3%, 1% 

Ngày ra mắt

Công thức

Cặp giao dịch
hỗ trợ

Phí giao dịch

Tính năng khác

Uniswap là một sàn giao dịch dựa trên giao thức tạo lập thị trường tự động (AMM) 
và đã ra mắt phiên bản thứ ba, Uniswap V3, vào 5/5/2021. Mỗi phiên bản đều 
không nâng cấp theo thiết kế.

Giới thiệu về Uniswap V3

Uniswap giới thiệu phương thức cung cấp thanh khoản mới

Trong phiên bản V3 mới nhất, Uniswap đã giới thiệu hai tính năng chính mới:

1 Thanh khoản tập trung
Trong Uniswap V3, các liquidity provider (LP) có thể chọn phạm vi giá
mà họ muốn cung cấp thanh khoản. Ví dụ: Nhà cung cấp thanh khoản
cho pool thanh khoản USDC / ETH có thể chọn phân bổ 30% vốn của họ
trong phạm vi giá 2.000 USD - 3.000 USD và 70% còn lại trong phạm vi giá
USD 1.500 - 1.700 USD.

2 Chi phí linh hoạt
Uniswap V3 cung cấp 3 mức phí riêng biệt mà LP có thể chọn cho phù
hợp:

a) 0.05%
b) 0.30%
c) 1.00%

Ví dụ: cặp giao dịch USDC / DAI có mức biến động giá thấp và có thể đảm 
bảo phí pool thấp hơn 0,05%. Cặp giao dịch ETH / DAI có sự biến động giá
cao hơn và sẽ đảm bảo phí pool là 0,30%.
Trong khi đó, phí pool 1,00% có thể thích hợp hơn cho nhiều hơn
các cặp giao dịch long-tail hoặc cặp giao dịch ngoại lai.

Tóm tắt Uniswap
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Kể từ 8/7/2021, TVL trong Uniswap V3 cho USDC / ETH là 276 triệu USD, cao hơn 0,9 
lần so với Uniswap V2, nhưng Uniswap V3 đang giao dịch cao hơn 3,1 lần so với V2 
(90 triệu USD so với 29 triệu USD). Điều này có nghĩa là Uniswap V3 thâm dụng vốn ít 
hơn so với V2 và mang lại cho nó hiệu quả sử dụng vốn là 0,33x (so với chỉ 0,095x trong 
V2!).

Case Study: USDC/ETH Uniswap V3 với Uniswap V2 Pool

25

Thanh khoản tập trung

Uniswap V3 tăng hiệu quả sử dụng vốn nhưng rủi ro impermanent loss cao hơn

Trong phiên bản V2, thanh khoản được phân bổ đồng đều dọc theo đường giá và điều này cho phép 
người dùng giao dịch với pool thanh khoản bất kể phạm vi giá nào. Tuy nhiên, nó chỉ sử dụng một phần 
thanh khoản được cung cấp khi giá tài sản được giao dịch ở một số vùng giá nhất định, do đó làm cho 
phần thanh khoản chưa sử dụng còn lại không hiệu quả. 
Trong V3, các liquidity provider (LP) có thể chọn phạm vi giá mà họ muốn cung cấp thanh khoản. 
Kết quả là, hiệu quả sử dụng vốn cao hơn khi tài sản được giao dịch ở phạm vi thanh khoản cụ thể. 
Sản phẩm phụ của việc này là các LP sẽ nhận được token Non-Fungible (NFT) thay vì token ERC-20 đại 
diện cho vị thế của LP.

$276M
Total Value 

Locked (TVL)

Uniswap V3 Uniswap V2

$304M

$90M24-hours Volume $29M

$271K24-hours Fees $87K

0.33x
Capital Efficiency 

(Volume/TVL)
0.095x

0.098%
24-hr Return 

(0.3% fee/TVL) 
0.028%

Ratio (V3/V2)

0.9x

3.1x

3.5x

3.1x

3.5x

Với khối lượng cao hơn trong V3, các LP sẽ nhận được phí hoàn vốn cao hơn 3,5 lần so 
với phiên bản V2. Tuy nhiên, điều này không tính đến impermanent loss (IL).

Khi sử dụng Uniswap v3, người dùng có thể tối ưu được lợi nhuận mang lại nếu như
tài sản được giao dịch nhiều nhất ở mức giá đó.Tuy nhiên, chúng cũng có thể có rủi 
ro impermanent loss cao hơn bởi vì nếu như giá của tài sản bị lệch khỏi khoảng giá
cung cấp thanh khoản, Liquidity Provider không chỉ bị Impermanent Loss mà còn bị
mất đi phần phí giao dịch được hưởng và điều này hoàn dễ xảy ra vì cryptocurrency là
tài sản có biên độ dao động cao.

$2,000

$2,500

$2,000

$2,500

USDC/ETH Uniswap V2 Pool USDC/ETH Uniswap V3 Pool

Dữ liệu từ nguồn Uniswap V3 info page & Uniswap V2 info page tính đến ngày 8 tháng 7 năm 2021

https://info.uniswap.org/#/pools/0x8ad599c3a0ff1de082011efddc58f1908eb6e6d8
https://info.uniswap.org/#/pools/0x8ad599c3a0ff1de082011efddc58f1908eb6e6d8
https://v2.info.uniswap.org/pair/0xb4e16d0168e52d35cacd2c6185b44281ec28c9dc
https://v2.info.uniswap.org/pair/0xb4e16d0168e52d35cacd2c6185b44281ec28c9dc
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ƯU nhược và rủi ro của các nhà cung cấp thanh khoản trên Uniswap V3

Uniswap v3 yêu cầu quản lí chủ động để tận dụng hiệu quả sử dụng vốn…

• Hiệu quả sử dụng vốn cao hơn vì khối
lượng vốn sử dụng thấp hơn để xử lý khối 
lượng giao dịch cao hơn.

• Phí giao dịch được hưởng cao hơn nếu 
bạn đặt một phạm vi giá hẹp vì thanh khoản 
được tập trung để phục vụ cho khối lượng 
lớn hơn trong phạm vi giá cung cấp thanh
khoản.

• Chi phí linh hoạt gồm ba mức phí: 0,05%, 
0,3% và 1%.

ƯU NHƯỢC
• Phí giao dịch được hưởng sẽ không được 

tái đầu tư vào pool LP do phần thanh 
khoản của bạn được thể hiện dưới dạng 
token non-fungible thay vì ERC20.

• Khó xác định khoảng giá tối ưu để thu 
được lợi nhuận tối ưu.

RỦI RO

• Mặc dù bạn có thể kiếm được phí giao dịch 
cao hơn, nhưng bạn có khả năng phải chịu 
impermanent loss (IL) cao trong một 
phạm vi giá hẹp đã được xác định. Bạn đặt 
phạm vi giá càng hẹp thì impermanent loss
càng cao. Điều này là do khi giá hiện tại vượt 
ra ngoài phạm vi giá cung cấp thanh khoản, 
bạn sẽ phải chịu 100% permanent loss.

Ưu nhược và rủi ro với vai trò liquidity provider (LP)
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Uniswap V3 Vault Fund Manager

… tuy nhiên, Vault Fund Managers đang hoạt động kém hơn mong đợi

Trong Uniswap V3, Liquidity Providers (LPs) phải xác định khoảng giá tối ưu để tối đa hóa lợi nhuận LP, bên cạnh đó giảm thiểu tối đa rủi ro lớn nhất Impermanent Loss (IL). Để
giải quyết vấn đề này, một loạt các giao thức mới đã xuất hiện, còn được gọi là Vault Fund Managers. 3 giao thức phổ biến nhất là Charm, Visor, and Popsicle Finance. Mỗi giao
thức ứng dụng một chiến lược khác nhau, tham khảo ở đây Vividot’s . 

Uniswap V3 ETH/USDT Pool Vault Performance Alpha Vault (Charm.fi) so với Hypervisor (Visor) so với Sorbetto Fragola (Popsicle Finance)

Charm.fi Visor Popsicle Finance

Chú giải biểu đồ

• Đường màu đỏ = hiệu suất ETH nếu HODL
• Đường màu xanh lá cây = hiệu suất Uniswap V2 

50/50 LP bao gồm IL mà không tính phí giao dịch
được hưởng

• Đường xanh da trời = hiệu suất Uniswap V3 
vault management bao gồm IL và phí giao dịch
được hưởng

Kết luận

Mặc dù chiến lược phát triển khác nhau, nhưng phát hiện của Vividot (dựa trên trang tổng quan của Dune 
Analytics) cho thấy Uniswap V2 LPs đang hoạt động tốt hơn Uniswap V3 Vault Managers (biểu thị bằng
đường xanh lá cây trên đường màu xanh da trời). Sau cùng, hiệu suất hoạt động không tính lượng phí giao
dịch được hưởng từ V2 đồng nghĩa với việc hiệu suất của V2 LPs thực sự đang cao hơn số liệu trên biểu đồ. Tuy
nhiên, mới chỉ chưa đầy 2 tháng từ khi ra mắt và vẫn còn quá sớm để đưa ra những kết luận chắc chắn.

Dữ liệu từ nguồn https://duneanalytics.com/vividot/Uniswap-V3-Vault-Range-Data-(for-me) tính đến 8/7/2021

https://vividot-de.fi/entry/Uniswap-V3-Automated-Manager
https://duneanalytics.com/vividot/Uniswap-V3-Vault-Range-Data-(for-me)
https://duneanalytics.com/vividot/Uniswap-V3-Vault-Range-Data-(for-me)
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TOKENIZING FUTURE YIELDS



CoinGecko Q2 2021 Cryptocurrency Report

Đại diện cho các yêu cầu về
tiền gửi

29

Tokenized Future Yield

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn thông qua việc chia nhỏ vốn gốc và lợi nhuận

Tokenized Future Yield là gì?
Người dùng kí gửi tài sản để mint các token future yield, lượng token này có thể bán trả trước to khóa yield.

Giao thức
Tokenized Yield

Tài sản sinh lãi

1. Kí gửi vào
giao thức một
khoảng thời
gian cố định

Principal 
Token

Yield 
Token

2. Mint principle 
và yield tokens

Cách vận hành?

4. Nhận về lãi cố định

3. Bán trả trước
yield token.

5. Chờ đến kì hạn để
rút tiền.

Tài sản kí gửi được
dùng để tăng lợi
nhuận.

APWine Element

Pendle

Sử dụng để yêu cầu lãi tích lũy
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Tokenized Future Yield

Bảng so sánh các giao thức tokenized yield mới nhất

APWine Element Pendle

Tài sản thế chấp Tài sản sinh lãi Tài sản thường Tài sản sinh lãi

Minted Assets

• Interest-bearing tokens 
(IBT)

• Future Yield Tokens 
(FYT)

• Principal tokens (PT)
• Yield Tokens (YT)

• Ownership tokens (OT)
• Yield Tokens (YT)

Làm thế nào để xác
định lợi nhuận cố

định

Dựa trên lợi nhuận từ việc
bán trước token FYT.

Depositors sẽ nhận token 
FYT mới tại thời điểm bắt
đầu giai đoạn mới.

Dựa trên lợi nhuận từ việc
bán trước token YT.

Sau đó, depositors phải
chờ hết kì hạn thì mới lấy
lại được tài sản thế chấp. 

Dựa trên lợi nhuận từ việc
bán trước token YT.

Các token yield có thể yêu
cầu lãi tích lũy bất cứ lúc
nào, không cần chờ kì hạn
rút. 

Rút tiền trước kì
hạn? Không

Có, yêu cầu đốt token FYT Có, yêu cầu đốt token YT

Các giao thức này phần lớn hoạt động giống
nhau, dựa trên mô hình dual-token.

Với phương pháp này, người dùng có thể sử
dụng yield như một tài sản riêng biệt và có
thể giao dịch.

Các yield token đại diện cho một yêu cầu về lãi
tích lũy được tạo ra từ các khoản tiền gửi của
giao thức.
Người dùng có thể linh hoạt trong sử dụng
khoản tiền lãi, bán với lãi cố định hoặc nắm
giữ với mức lãi suất thay đổi.

Vì yield token tương đối rẻ, nên sẽ mang lại một
hiệu suất sử dụng vốn cao hơn. Người dùng có
thể tiếp cận với mức lợi nhuận có biên độ
dao động liên tục mà không cần vốn lớn. 



CoinGecko Q2 2021 Cryptocurrency Report 31

POLKADOT & KUSAMA
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Cơ sở hạ tầng cơ bản của Polkadot và Kusama

Polkadot và Kusama là những chain có cùng cấu trúc cơ sở hạ tầng

Relay Chain – là chain chính được bảo mật bởi
các validator. Relay Chain không hỗ trợ các hợp
đồng thông minh vì vai trò chính của chain là
đơn giản hóa việc kết nối với tất cả các
Parachain và Parathread.

Một Parachain Bridge Slot đề cập đến các 
Parachain đã được dành riêng cho mục đích
hoạt động như một cầu nối với các blockchain 
khác (ví dụ: Ethereum).

4 thành phần cơ sở hạ tầng quan
trọng của Key Polkadot và Kusama

Parathreads – là nơi những dự án nhỏ mới ra
mắt không đủ khả năng xây dựng trên
Parachainsh sẽ sử dụng model pay-as-you-go. 
Được xem như phiên bản tách rời của
Parachains vì việc bảo mật Parachains được
xem là khoản đầu tư thâm hụt vốn và có cam 
kết lâu dài.

Parachains – là nơi xây dựng dự án và là đòn
bẩy về bảo mật cung cấp bởi Relay Chain. 

1

2

3

4

Polkadot là một blockchain khác được xây dựng bởi 
CTO cũ của Ethereum, Gavin Wood và đã nhận được 
khoản tài trợ trị giá 300 triệu USD. Kusama được tạo ra 
sau đó như một mạng lưới calary để cung cấp một 
không gian thử nghiệm cho các nhà phát triển thử
nghiệm ý tưởng của họ.

Validators
Sản xuất
blocks trên
Relay Chain.

2 vai trò quan trọng trong
mạng lưới Polkadot/Kusama

Collators
Thu thập giao dịch
của Parachain và
cung cấp state 
transition proofs đến
validators.

Polkadot và Kusama là gì?
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Khác biệt giữa Polkadot và Kusama

Trong khi Polkadot nhấn mạnh về bảo mật, Kusama tập trung vào tốc độ

Tương tự như các blockchain khác, Polkadot và Kusama có các nguồn lực hạn chế để phân bổ cho Parachains. Tương tự, Candle Auction được đưa ra để lựa chọn dự án chiếm vị
trí của Parachains. Các dự án sẽ đấu thầu bằng cách phải stake KSM / DOT trong suốt thời gian leasing. Người trả giá cao nhất sẽ giành được vị trí. Không giống với Initial Coin 
Offerings (ICOs), KSM/DOT đã đóng góp sẽ được trả lại cho người dùng khi quá trình đấu thầu kết thúc. Mục đích của Kusama và Polkadot là hỗ trợ cho hơn 100 Parachains. 

Có 2 cách để tăng số lượng KSM/DOT cần thiết cho Parachains Auction:
1. Nhóm dự án có thể tự trả các khoản đóng góp (thường là khi nhóm có quyền truy cập vào các quỹ lớn).
2. Nhóm dự án có thể có được vị trí Parachain thông qua các chương trình huy động vốn cộng đồng bằng cách cung cấp native token dưới dạng ưu đãi.

Vai trò của mạng lưới

Bảo mật

Quản trị

Staking

Độ dài của Parachain’s Slot

Lượng cung token

Kusama (KSM)

Đến khoảng 48 tuần

Stake KSM có thể được dỡ bỏ trong 7 ngày

7 ngày để vote trên diễn đàn, 8 ngày để thực hiện thay đổi

Tập trung vào trải nghiệm và tốc độ thay vì tính ổn định và bảo
mật

Mạng lưới Canary (đóng vai trò như một sandbox cho các nhà
tạo lập)

Nguồn cung giới hạn ở mức 10 triệu

Polkadot (DOT)

Đến khoảng 2 năm

Stake DOT có thể được dỡ bỏ trong 28 ngày

1 tháng để vote trên diễn đàn, 1 tháng để thực hiện thay đổi

Tập trung vào tính ổn định và bảo mật

Mạng lưới chính

Nguồn cung không giới hạn, lạm phát

Crowdloans



CoinGecko Q2 2021 Cryptocurrency Report 34

Tham gia vào crowdloan có tương tự với staking trên một blockchain Proof of Stake 
Dưới đây là ví dụ về quy trình khi tham gia Kusama Crowdloan bằng cách stake vào 
Karura. Cơ chế này rất giống với quá trình stake token Proof-of-Stake (PoS). Người 
dùng có thể đặt cược vào sự thành công của các dự án đảm bảo vị thế Parachain bằng cách 
stake một số tiền KSM nhất định trong thời gian leasing. 

3

Crowdloans

2
Stake KSM cho

Karura’s Parachain
Auction

Đấu giá thành công

1
Nhận KSM

Đấu giá thất bại

4
Kết thúc

KSM thành trái phiếu và KAR 
được phân bố lại cho người tham

gia như phần thưởng

Hoàn trả KSM

Hoàn trả KSM

Người dùng sẽ nhận native token của dự án như phần thưởng
nếu dự án thành công (trong trường hợp KAR) và lượng KSM đóng
góp trước đó sẽ được trả lại tại thời hạn kết thúc trái phiếu. Thay
vào đó, nếu dự án không thành công, lượng KSM đã đóng góp sẽ được
hoàn trả. 

Quy trình tham gia Kusama Crowdloan bằng việc đánh cược vào Karura. 
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Candle Auctions ưu tiên giá thầu ‘all-in’ lúc bắt đầu để bảo đảm Parachain

Crowdloans

2

Thời điểm cut-off 
ngẫu nhiên

Project A
+100k KSM

Total: 100k KSM

Project B
50k KSM

Total: 50k KSM

Project C
20k KSM

Total: 20k KSM

Project A
+0 KSM

Total: 100k KSM

Project B
+150k KSM

Total: 200k KSM

Project C
+70k KSM

Total: 90k KSM

Project A
+0 KSM

Total: 100k KSM

Project B
+0 KSM

Total: 200k KSM

Project C
+110k KSM

Total: 200k KSM

Project A
+0 KSM

Total: 100k KSM

Project B
+50 KSM

Total: 250k KSM

Project C
+300k KSM

Total: 500k KSM

0

Parachain Candle Auction

Thời gian mở (Ngày 0 – 2)
Các dự án có thể bắt đầu đấu thầu cho vị trí
Parachain bằng cách sử dụng các KSM đã
tăng giá. Các dự án chiến lược nên đấu 
thầu tất cả các KSM sẵn có trong giai đoạn 
này. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với nguy 
cơ trả giá quá cao.

Kết quả
Dựa trên thời điểm cut-off, Dự án B 
thắng thầu bất kể Dự án C có tổng số
tiền stake KSM cao nhất thời điểm
cuối cùng. Đối với phần thưởng 
crowdloan, Dự án B vẫn sẽ thưởng cho 
người dùng dựa trên KSM tích lũy 
(250K KSM).

Thời điểm kết thúc (Ngày 2 - 7)
Thời gian cut-off ngẫu nhiên sẽ được chọn trong khoảng thời gian 
này. Các dự án có số lượng KSM đấu thầu cao nhất trong thời gian cut-
off sẽ giành được vị trí. Cần lưu ý rằng các dự án vẫn có thể thêm số
lượng KSM để đấu thầu.

DAY DAY

7

DAY

Bạn sẽ chỉ biết thời gian cut-off khi đấu
giá kết thúc
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Crowdloans

Crowdloans sẽ đánh dấu mùa phát triển Kusama/Polkadot

Hầu hết các dự án xây dựng trên
Polkadot sẽ ra mắt trên Kusama. Như
vậy, cùng một nhóm dự án sẽ phát hành 
hai token khác nhau. Bảng bên trái giúp
chúng ta hiểu hơn về vấn đề này. Ví dụ, 
Karura và Acala được xây dựng bởi cùng 
một đội ngũ. Khala với Phala, Moonriver 
với Moonbeam.

Có khá nhiều dự án đã quyết định xây
dựng trên Kusama và Polkadot để đón
đầu Parachain auction.

Karura Khala

Moonriver

Sakura

Shiden

Altair

Acala

Moonbeam

Clover

Phala

Astar

Centrifuge

Parachain auction đầu tiên của Kusama
đã bắt đầu vào ngày 15 tháng 6 năm 2021.

Kusama (KSM) Polkadot (DOT)
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Thông báo về những dự án thắng cuộc trong Parachain Auctions

Polkadot and Kusama 

Auction 1

Auction 2

Auction 3

Auction 4

Auction 5

15/6

29/6

22/6

6/7

13/7

20/7

• Kusama auction đầu tiên đã được khởi động vào ngày 15/6/2021.
• Karura, Moonriver và Shiden đã thắng trong ba cuộc đấu giá đầu tiên.
• Ai sẽ là người chiến thắng tiếp theo?

?
?

Karura

Moonriver

Shiden
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Non-Fungible Tokens (NFTs)
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Thị trường giao dịch các tác phẩm nghệ thuật có dấu hiệu chậm lại…

Tổng quan thị trường giao dịch NFT

$M

$20M

$40M

$60M

$80M

$100M

$120M

$140M

$160M

$180M

$200M

$220M

Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21

Nifty Gateway SuperRare Foundation MakersPlace KnownOrigin Async Art hic et nunc

Mặc dù hic et nunc là một nền tảng mới, 
lượng giao dịch trung bình tháng ở mức
3.17 triệu USD và vượt qua các công ty
quy mô nhỏ hiện tại như MakersPlace
(2.54 triệu USD), KnownOrigin (0.47 triệu
USD), và Async Art (0.35 triệu USD).
Một phần của sự thành công nhanh chóng 
được cho là nhờ câu chuyện về môi trường 
(Tezos sử dụng Mô hình Proof-of-Stake) và
thiếu các đối thủ cạnh tranh trên Tezos.

“Sự thèm muốn” các tác phẩm nghệ thuật
NFT đã giảm mạnh gần đây. Cuối tháng 6, 
khối lượng giao dịch giảm 91% từ tháng 4.

$92 $205 $103 $62 $19

Khối lượng giao dịch
Q2 2021

-91%

Trong Q1, thị trường giao dịch các tác phẩm
nghệ thuật có tổng khối lượng giao dịch là
312 triệu USD. Tuy nhiên, trong Q2, giảm
còn 184 triệu USD.
Đáng chú ý, tổng khối lượng giao dịch của
Q2 ít hơn lượng giao dịch của một mình
tháng 3. bao gồm cả thị trường các tác
phẩm nghệ thuật mới, Hic et nunc ra mắt
trên blockchain Tezos vào tháng 3.

Dữ liệu từ nguồn @rchen8 (Dune Analytics) và CryptoArt tính đến 30/6/2021
*số liệu của Hic et nuncn được lấy từ 4/2021 đến thời điểm hiện tại.

$12

Khối lượng giao dịch thị trường các tác phẩm nghệ thuật NFT (1/2021 – 6/2021)

Tổng khối lượng giao dịch (triệu USD)
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… nhưng thị trường chung vẫn hoạt động

Tổng quan thị trường giao dịch NFT

Một quan sát thú vị là sự tăng lên về thị
phần của OpenSea. Trong tháng 4, khối
lượng giao dịch của OpenSea gấp 3 lần
Rarible, tuy nhiên, vào cuối tháng 6, con số
này đã tăng lên 17 lần. OpenSea đã vượt
mức mọi thời đại vào tháng 3 (147 triệu
USD) chỉ với 2 triệu USD.

OpenSea và Rarible kết hợp đã chứng kiến 
sự giảm nhẹ về khối lượng giao dịch (-
15%) từ tháng 4 đến tháng 6 khiến nhu cầu 
thị trường đối với các NFT nói chung có dấu
hiệu giảm xuống theo.

$11.9 $113 $187 $130 $160 $159

Trong khi khối lượng giao dịch dường như
đã ổn định, nó vẫn không thể so sánh với 
mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 3 
(187 triệu USD) khi báo cáo của NFT và sự
bùng nổ của phương tiện truyền thông đã ở
mức đỉnh điểm.

Dữ liệu từ nguồn @rchen8 (Dune Analytics) và CryptoArt tính đến 30/6/2021
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$20M

$40M

$60M
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$140M
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$180M
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Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21

OpenSea Rarible

Lí do cho việc này có thể là do các bộ sưu
tập NFT mới trên hệ sinh thái Ethereum 
thường được niêm yết trên OpenSea sẽ là
lựa chọn ưu tiên cho các nhà đầu tư.

Khối lượng giao dịch của OpenSea và Rarible (1/2021 – 6/2021)

Tổng khối lượng giao dịch (triệu USD)

Q2 2021 Vol.

-15%
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Bộ sưu tập NFT mới là tất cả các đợt càn quét, thúc đẩy hoạt động thị trường

Tổng quan thị trường giao dịch NFT

Dữ liệu từ nguồn CryptoSlam tính đến 1/7/2021.

Trong quý, đã có nhiều NFT mới mượn các yếu tố từ phong cách 2D mang tính biểu tượng của CryptoPunk. Trong khi một số tập trung vào nghệ thuật pixelated, thì những 
tác phẩm phổ biến hơn (một số trong số đó được liệt kê bên dưới) đang sử dụng văn hóa crypto và meme. Tuy nhiên, có hai trường hợp ngoại lệ. Trên thực tế, một là do 
chính những người phát triển CryptoPunks tạo ra và một số dòng NFT khác là các khối nghệ thuật được sắp xếp và ngẫu nhiên.

Art Blocks
11/2020

4,266
No. of Unique 

Buyers

$1.3k
Average Sale Price 

since inception

Art Blocks bao gồm các mảnh ghép nghệ thuật là các hình dạng hình học, đường nét và hoa văn. Người
mua có thể chọn một nghệ sĩ / phong cách ưa thích, người dùng có thể trả tiền để mua một phiên bản được
tạo ngẫu nhiên dựa trên nội dung đã chọn. Phần kết quả có thể là hình ảnh tĩnh, mô hình 3D hoặc trải
nghiệm tương tác. Art Blocks nhận được sự quan tâm mới vào tháng 6 năm 2021 khi các bộ sưu tập nghệ
thuật mới được giới thiệu.

The Meebits
5/2021

Bored Ape 
Yacht Club

4/2021

Wicked 
Craniums

6/2021

Meebits là 20.000 nhân vật voxel 3D độc đáo, được tạo ra bởi Larva Labs - người tạo ra CryptoPunks.
Tương tự như CryptoPunks, Meebits có các đặc điểm và độ hiếm ngẫu nhiên. Chủ sở hữu của Meebit cũng
được cấp quyền truy cập vào gói mô hình 3D đầy đủ có thể được sử dụng để render / animate cho Meebit
hoặc thậm chí sử dụng nó làm hình đại diện trong metaverse.

Bored Ape Yacht Club (BAYC) là bộ sưu tập 10,000 Bored Ape NFTs với hơn 170 đặc điểm. Chủ sở hữu của
NFT sẽ có quyền truy cập vào một bảng graffiti cộng tác được gọi là THE BATHROOM. Qua thờ gian,
chủ sở hữu sẽ được hưởng những quyền lợi bao gồm độc quyền mua bán cơ chế BAYC và cơ hội tham
gia BAYC Treasury Hunt trong tương lai.

Bored Ape 
Kennel Club

6/2021

Wicked Craniums là cư dân của hòn đảo hư cấu Osseous. Có 10.762 Craniums với hơn 180 đặc điểm khác
biệt. Chủ sở hữu của NFT sẽ có quyền truy cập vào The Cradle, nền tảng xã hội duy nhất của thành viên.
Tương tự như BAYC, sẽ có các sự kiện trong tương lai như airdrop sculpture ngoài đời thực và phát hành
trading card.

Bored Ape Kennel Club (BAKC) là một "airdrop" bất ngờ cho tất cả chủ sở hữu của BAYC. Mỗi BAYC NFT
cho phép chủ sở hữu “adopt” (mint) một BAKC NFT mới miễn phí; họ chỉ cần trả phí gas. Giống như
BAYC, chỉ có 10.000 người trong số họ với 170 đặc điểm độc đáo. Đáng chú ý, có 2,5% phí bản quyền cho tất
cả các giao dịch trên OpenSea trong 6 tuần đầu tiên, số tiền thu được sẽ được quyên góp cho các tổ chức
từ thiện động vật.

5,744
No. of Unique 

Buyers

$3.3k
Average Sale Price 

since inception

2,031
No. of Unique 

Buyers

$10.6k
Average Sale Price 

since inception

3,075
No. of Unique 

Buyers

$868.2
Average Sale Price 

since inception

1,278
No. of Unique 

Buyers

$3.5k
Average Sale Price 

since inception
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Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21

196% 127% -14% -58% -52% -12%

121% 204% 85% 4% 29% -47%

-74%

565% 259%

-31% 8% -20% -35% -20%
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Tuy nhiên, giá trung bình của các dự án sưu tập non-gaming ‘cũ hơn’ đang giảm

Tổng quan thị trường giao dịch NFT

$643.8M

614,566
Unique Buyers

Khối lượng giao dịch tổng hợp của Top 5 bộ sưu tập Non-Gaming từ thời điểm bán (1/7/2021)

NBA Top 
Shot

Bored Ape 
Yacht Club

CryptoPunks The Meebits Hashmasks

Dữ liệu từ nguồn CryptoSlam tính đến 30/6/2021

Tỉ lệ tăng trưởng trung bình hàng tháng dựa trên giá bán hàng của Top 5 Non-Gaming Collectibles 
(1/2021 – 6/ 2021)

Gía sàn đã giảm đáng kể ngoại trừ dự án Board 
Ape Yacht Club (BAYC). NBA Top Shot đạt đỉnh vào
tháng 3 ở mốc 182 USD trong khi CryptoPunks đạt
đỉnh vào tháng 5 ở mức 91 nghìn USD. 
Hashmasks chưa có dấu hiệu phục hồi kể từ khi
đạt đỉnh ở mức 6,245 USDtrong tháng ra mắt.

Thậm chí dự án The Meebits, ra mắt tháng 5 gần
đây, giảm 74% giá sàn hàng tháng từ 16,9 nghìn
USD xuống còn 4,3 nghìn USD.

BAYC, mặc dù ra mắt tháng 4, đã hoạt động cực kì
tốt và được xếp thứ 4 trên tổng số dự án sưu tập 
non-gaming theo số lượng bán ra (xếp vị trí thứ 5 
trên tổng số dự án sưu tập NFT). Trong tháng 6, 
giá sàn trung bình đạt mức 2,081 USD.

$365.2M

4,668 
Unique Buyers

$69.3M

2,031 
Unique Buyers

$61.5M

5,639 
Unique Buyers

$51.5M

3,938 
Unique Buyers
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Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21

171% 69% 9% 0% -18% 15%

62% 92% 13% -29% -8% 9%

-64% -29% 16% 115% -36% -7%

-35% 564% 48% -44%

29% 188% -40% 34% -25% -65%
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Gaming NFTs nhận được sự quan tâm mới dù giá sàn giảm

Tổng quan thị trường giao dịch NFT

$170.3M

121,880
Unique Buyers

Axie
Infinity

Sorare Alien Worlds
R Planet F1 Delta 

Time

Dữ liệu từ nguồn CryptoSlam tính đến 30/6/2021

Tỉ lệ tăng trưởng trung bình hàng tháng dựa trên giá bán hàng của Top 5 Non-Gaming Collectibles 
(1/2021 – 6/ 2021)

$50.6M

43,430 
Unique Buyers

$23.7M

306,784 
Unique Buyers

$15.4M

13,171 
Unique Buyers

$5.3M

1,187 
Unique Buyers

Giá sàn cho các công ty đang hoạt động (thành lập 
trước năm 2020) tương đối ổn định trong suốt Q2, 
ngoại trừ F1 Delta Time đã giảm đáng kể từ 3,534
USD vào tháng 2, xuống còn 751 USD vào tháng 6.

Các game mới gia nhập thị trường như Alien 
World và R Planet nhận được sự quan tâm mạnh
mẽ trong Q2 nhưng sau đó đã cso dấu hiệu
chậm lại. Token Alien Worlds (TLM) được niêm yết
trên sàn Binance vào ngày 13 tháng 4 và đạt đỉnh
ở mức 9.05 USD vào tháng 4. R Planet phát hành
R-Planet Land vào ngày 14 tháng 4 2021 và đạt
đỉnh trong tháng 5 với mức giá 342.47 USD.

Tuy nhiên, cần lưu ý tốc độ tăng trưởng khủng từ
Axie Infinity về khối lượng giao dịch – hiện tại
đang đứng vị trí thứ nhất cho các dự án gaming 
NFTs và đạt hạng 3 trên tổng số dự án sưu tập 
NFT. 

Khối lượng giao dịch tổng hợp của Top 5 bộ sưu tập Gaming từ thời điểm bán (1/7/2021)
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Axie Infinity là một trò chơi về chiến lược chiến đấu được lấy cảm hứng từ Pokémon 
của Sky Mavis

Ông Vua của Gaming NFTs – Axie Infinity

Mỗi trận đấu Adventure/Arena yêu cầu một Energy. Số lượng tối đa và tỷ lệ nạp tiền dựa trên tổng số Axies đang có trong tài khoản.

Adventure Mode (PVE) Arena Mode (PVP) Mobile App

Axie Infinity được phát triển bởi gaming studio, 
Sky Mavis vào năm 2018. Game vay mượn
nhiều thành phần từ Pokémon bao gồm một
hệ thống các skill card và stats (tương tự như
Pokémon’s moves và IV stats). Có 2 tính năng
cốt lõi - Player-versus-Environment (PVE) 
and Player-versus-Player (PVP). 

Trong một cuộc chiến, người chơi phải có 3 
quân Axies. Mỗi Axie có 4 kĩ năng, thể hiện
trên các card được rút ngẫu nhiên mỗi vòng
đấu. Hiện tại đang có đến hơn 100 skill khác
nhau và 9 quân. Axie Infinity cũng có cơ chế
định vị và tiêu hao năng lượng tương tự
như Hearthstone.

Không giống với hầu hết các tựa game dựa
trên nền tảng blockchain, Axie Infinity có mặt
trên cả Android và IOS nằm trên top các ứng
dụng máy tính. Do đó người dùng có thể chơi
miễn phí với một tài khoản trên nhiều thiết
bị. Tuy nhiên, người dùng cần có ví Ronin 
(Axie Infinity’s sidechain) để sở hữu và nhân
giống Axies.
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Trong vài tháng qua, Axie Infinity đã bùng nổ về mức độ phổ biến…

Ông Vua của Gaming NFTs – Axie Infinity
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Khối lượng giao dịch hàng tháng của Axie Infinity (1/2021 – 6/2021)

$2 $6 $5 $28 $122$1

Dữ liệu từ nguồn CryptoSlam tính đến 30/6/2021

131X

Khối lượng giao dịch hàng tháng của Axie
Infinity có dấu hiệu gia tăng vào tháng 2 
2021 sau khi ra mắt Phase 1 trên
sidechain Ronin. Tuy nhiên, Phase 1 chỉ
cho phép các tài sản trên sàn được giao
dịch.  

Dự án thực sự bùng nổ vào tháng 5 2021 
khi Axies được giao dịch tự do trên Ronin 
của Axie Infinity. Làn sóng quan tâm mạnh
mẽ từ truyền thông, đặc biệt xoay quanh
yếu tố Play-to-earn của Axie Infinity, dẫn
đến mức tăng trưởng gấp 131 lần trong
khoảng 6 tháng.

Mặc dù Axie Infinity đã xuất hiện khoảng 3 
năm trước, nhưng dự án mới chỉ thực sự
bùng nổ vào năm 2021.

Tổng khối lượng giao dịch hàng tháng (triệu
USD)
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… doanh thu thu được nhiều hơn bao giờ hết

Ông Vua của Gaming NFTs – Axie Infinity

Doanh thu giao thức hàng tháng của Axie Infinity (1/2021 – 6/2021)
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Marketplace Fees Breeding Fees

Dữ liệu từ nguồn CryptoSlam tính đến 30/6/2021

$0.2 $0.7 $0.7 $3.0 $12.2$0.1

118X

Với quy trình Side Chain Ronin ở Phase 2 , 
doanh thu tăng cùng với khối lượng 
giao dịch. Trong vòng 6 tháng, doanh thu 
của Axie Infinity đã tăng 118 lần.

Đáng chú ý, phí chăn nuôi đã vượt qua 
phí giao dịch thị trường vào tháng 5 
năm 2021, có thể là do việc di chuyển của 
Ronin, (do đó giảm chi phí hoạt động chăn 
nuôi) và nhu cầu về Axies tăng lên. Riêng 
trong tháng 6, phí chăn nuôi đã chiếm 
6,9 triệu USD tổng doanh thu (57%).

Doanh thu cho Axie Infinity được tạo ra 
từ phí chăn nuôi và phí giao dịch. Mỗi 
khi Axie sinh sản, nó cần 4 AXS, tất cả đều 
được gửi đến treasury của giao thức. Đối 
với phí giao dịch, mỗi khi tài sản được bán 
trên thị trường, Axie Infinity nhận được 
4,25% phí giao dịch bằng ETH.

Tổng doanh thu hàng tháng (triệu USD)
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Thành công của Axie Infinity gắn liền với cơ chế P2E

Sự gia tăng của Play-to-Earn

Breed 
Count

(0/7) (1/7) (2/7) (3/7) (4/7) (5/7) (6/7)

SLP 
Cost

150 300 450 750 1200 1950 3150

Làm sao để
sở hữu AXS 
và SLP trong

game?

AXS

SLP

Chơi theo cấp bậc của Arena 
mode (PVP) và lọt top 200 mỗi
cuối mùa giải.

Nhận 50 SLP từ trả lời
câu hỏi hàng ngày,  
thắng 5 trận đấu Arena 
(PVP), và thắng 10 trận
Adventure (PVE).

Mỗi trận thắng trong
Arena (PVP) sẽ được
nhận SLP (dựa trên
thứ hạng). 

Mỗi trận thắng trong
Adventure Mode 
(PVE) sẽ được nhận
SLP. Mức tối đa nhận
mỗi ngày là 100SPL.

Nhận AXS drops từ việc tương tác
với Axie-land (ví dụ: nhiệm vụ,...). 
Chỉ thực hiện vào Q4. Phải mua
Axie Land. 

Axie Infinity có 2 token fungible (bên cạnh NFT Axies). Một là Axie
Infinity (AXS) và Smooth Love Potion (SLP). Cả hai token đều
thực thi cơ chế chăn nuôi Axie. Một Axie riêng lẻ có thể lai tạo tối
đa 7 lần. Chi phí lai tạo là 4 AXS + một khoản phí SLP (dựa trên số
lần bố mẹ nhân giống). Ví dụ, nếu một cặp bố mẹ nhân giống 0 lần và
một cặp nhân giống 2 lần, tổng chi phí SLP sẽ là 600. Cần lưu ý là
những cặp bố mẹ Axie và anh em không thể phối giống với nhau. 
Mô hình nhân giống là xương sống phát triển cho nền kinh tế Axie.
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Có 4 cách chính để người chơi kiếm tiền trên Axie Infinity

Sự gia tăng của Play-to-Earn

Bán SLP / AXS có được từ
trong trò chơi trên các sàn 
giao dịch như Uniswap và
Binance. 
Hiện tại, Axie Infinity hoạt động 
trên sidechain Ronin và tài sản
sử dụng Ví Ronin làm cầu nối để
sử dụng. Tuy nhiên, đội ngũ
đang xây dựng một DEX dựa 
trên Ronin sẽ loại bỏ nhu cầu sử
dụng cầu nối SLP / AXS và bán 
trên mạng Ethereum chính.

Cần một đội ngũ tận tâm chiến
đấu qua các mức độ của
Adventure Mode và đạt thứ
hạng cao trong Arena. Nhiều
nhà phối giống tìm kiếm các kĩ
năng đặc biệt, đặc điểm và gen 
bố mẹ để đảm bảo cơ hội tốt
nhất để lai tạo ra con cháu phù
hợp với meta hiện tại. Các nhà
phối giống sau đó sẽ bán
Axies của họ trên thị trường
Axie và lai tạo Axie mới từ
con cháu trước đó.

AXS cũng tăng gấp đôi như một
token quản trị và có thể stake 
(vào khoảng 2021) để nhận lợi
nhuận từ giao thức. Đối tác của
Axie infinity - Delphi Digital, đã
hỗ trợ thiết kế cấu trúc
tokenomics, dự đoán mức độ lợi
nhuận năm khoảng 40% trong
5 năm tới.

Thu nhập và đầu cơ và các
Axies hiếm, Axie Land Plots 
và các tài sản liên quan đến
sàn. Rare Axies được phát
hành bởi các nhà phát triển tại
các sự kiện đặc biệt và có nhiều
trang phục khác nhau. Land 
được cung ứng có giới hạn và
độ hiếm khác nhau sẽ ảnh
hưởng đến tỷ lệ sản sinh tài
nguyên, chimeras,... Tuy
nhiên, gameplay land vẫn
chưa được triển khai mặc dù
người dùng đã có thể mua
land. 

1 2 3 4
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Axie Infinity đang châm ngòi cho một cuộc cách mạng tài chính bằng cách tạo ra một
nền kinh tế hoàn toàn mới

Sự gia tăng của Play-to-earn

Các Farmer SPL hàng ngày

Giả sử một người chơi có 3 Axie, người chơi có thể sử dụng 20
Energy mỗi ngày. 

Về mặt kỹ thuật, người chơi không cần năng lượng để kiếm SLP 
từ Adventure Mode. Tuy nhiên, người chơi sẽ cần năng lượng để
tích lũy kinh nghiệm nhằm cải thiện Axie stats và tiến lên các cấp 
độ cao hơn. Giả sử người chơi dành 10 Energy mỗi ngày cho 
các game PVE và kiếm được giới hạn tối đa là 100 SLP.

10 Energy còn lại sẽ được chi cho Arena. Cơ hội chiến thắng các
trận chiến Arena là không chắc chắc vì dựa trên các yếu tố về
quyết định, tổ hợp team và một chút may mắn. Khối lượng SPL
thu được từ Arena dựa trên số hạng – hạng càng cao thì càng
nhiều SPL. Giả sử, tỷ lệ thắng trung bình là 50% với 7 SPL mỗi
lần thắng ( trung bình mỗi SPL thu được trên 1100-1299 
MKR bracket), sẽ thu được tổng cộng 35 SPL.

Vớihoạt động hằng ngày, người chơi có thể hoàn thành nhiệm
vụ hằng ngày để nhận 50 SPL.

Tại thời điểm viết bài, 1 SLP = 0.30 USD, tổng thu nhập ở
mức 185 SLP hoặc 55.5 USD mỗi ngày.*

Axie Infinity đã trở nên cực kỳ phổ
biến ở nhiều nước đang phát triển. 
Vào tháng 5 năm 2021, Axie Infinity 
đã phát hành một phim tài liệu ngắn
về sự gia tăng tỷ lệ người dùng ở
Philippines. Người chơi ở mọi lứa 
tuổi trong đại dịch đang có một
nguồn thu nhập thay thế từ Axie
Infinity.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có vốn
để sở hữu ít nhất 3 Axie. Ngân sách có
thể lên đến 0.5 ETH và các đội ngũ
chuyên biệt có thể sử dụng đến 1 ETH. 
Giá sàn của Axie cũng đã tăng lên từ một 
vài tuần trước.

Các học bổng Axie - một dạng cho vay
Axie và trả lãi một phần SPL thu được
– đã ra đời và ngày càng trở nên phổ
biến Một số học giả thậm chí còn có CV!

* Các tính toán cho farmer SLP hàng ngày không bao gồm SLP được thưởng, trao khi hoàn thành các cấp độ nhất định trong chế độ Adventure
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Các trò chơi khác đang tận dụng P2E, bao gồm các nhà đầu tư và các nền tảng

Sự gia tăng của Play-to-Earn

Game NFT sắp ra mắt

Guild of Guardians là một game mobile nhập 
vai hành động, nhiều người chơi, giả tưởng dự
kiến phát hành vào đầu năm 2022. Một trong 
những yếu tố quan trọng bao gồm cơ chế P2E 
thân thiện với người mới bắt đầu, người chơi có
thể kiếm được các anh hùng và vật phẩm mà
không phải tốn bất kỳ khoản tiền nào.

Aavegotchi gần đây đã tiết lộ kế hoạch mới nhất của 
họ cho “Gotchiverse” có một số điểm tương đồng 
với cơ chế trò chơi trên đất liền của Axie Infinity 
và là game nhập vai hành động. Ngoài ra còn có
một vai trò được thiết kế đặc biệt được gọi là
“Liquidators” dành cho người chơi P2E.

Các platform P2P đang
trở thành xu hướng

Exeedme là một nền tảng P2E cho 
phép người chơi kiếm crypto và NFT 
trong khi chơi các trò chơi của riêng 
họ (ví dụ: CS: GO). Người dùng cũng có
thể giành được NFT và mở khóa các cột
mốc trong trò chơi thông qua việc 
stake token, XED.

Các nhà đầu tư Play-to-Earn (P2E)

Yield Guide Games (YGG) là một guild gaming P2E phi 
tập trung. YGG có nhiều tài sản gaming trong nhiều
game NFT, bao gồm cả Axie Infinity. Vào tháng 6 năm 
2021, guild đã huy động được 4 triệu đô la trong vòng 
gọi vốn Series A và có kế hoạch ra mắt token quản trị
(YGG) của họ vào ngày 27 tháng 7 năm 2021 thông qua 
SushiSwap.

BlackPool là một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) 
hoạt động thuần túy trong ngành NFT. Bên cạnh việc 
mua các bộ sưu tập và các sản phẩm nghệ thuật NFT, 
quỹ cũng đầu tư vào tài sản gaming và cho vay chúng để
nhận lại tiền tệ lưu thông trong trò chơi. Một số ví dụ
bao gồm Sorare và Axie Infinity. Blackpool hiện có
khoảng 6,6 triệu USD tài sản đang được quản lý.

Matrix cho phép người sáng tạo nội dung, cá nhân và cộng 
đồng xây dựng tương tác cộng đồng và gây quỹ từ fans 
thông qua nền tảng trò chơi của họ. Người dùng có thể
tận dụng nền tảng này để bán vật phẩm và các NFT, tạo 
nhiệm vụ và phần thưởng cho fans, đồng thời kiếm thu 
nhập trong quá trình thực hiện.
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eToro USA LLC does not offer CFDs. This publication has been 
prepared by our partner utilizing non-entity specific information about 
eToro, and may not be accurate for every entity. Your capital is at risk.

eToro (Europe) Ltd & eToro (UK) Ltd. 

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing 
money rapidly due to leverage. 75% of retail investor accounts lose 
money when trading CFDs with this provider. You should consider 
whether you understand how CFDs work and whether you can afford 
to take the high risk of losing your money.

Sponsored

eToro is the world’s leading 
social trading network. Powered 
by millions of users from over 
140 countries, eToro has been 
able to refine their knowledge 
and experience into practical 
trading tools.

eToro offers a smarter, easier way to buy, 
sell, and trade assets. eToro gives you a 
streamlined and seamless platform with 
which to check on the market and trade 
like a professional.

With its clean and intuitive interface and 
ability to easily mimic the trades of 
successful traders, eToro is a great way for 
beginners to get into crypto trading. Even 
more advanced traders might learn a few 
things from the popular investors.

Click here to learn why 13 million users 
worldwide trust eToro

CopyTrader

Access original features like CopyTrader, which lets 
you browse Popular Investors and automatically 
mimic their trades. Want to test the waters before 
diving in? No problem — eToro lets you experiment 
with a $100k virtual portfolio

Social Trading Platform

The array of social features eToro offers is vast and 
extends well beyond the trading platform itself.  
While pioneering social features and making the 
financial market more friendly and accessible to 
almost anyone around the world, eToro has also 
extended its reach and is maintaining active social 
channels.

There’s also a social media-like ‘Feed’ feature, much
like Facebook, where traders get to engage, connect,
and share knowledge with one another. Join an entire
community of crypto traders and benefit from the
wisdom of the crowd. 51

https://gcko.io/wn5dujc
https://www.etoro.com/trading/platforms/
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SÀN GIAO DỊCH
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Centralized Exchanges (CEXs) Decentralized Exchanges (DEXs)

$1.48 $2.45 $3.50 $1.43$1.65$1.24

Nhìn chung, khối lượng giao dịch giao ngay của Q2 
trên top-10 sàn tập trung và phi tập trung tăng
trưởng từ 4.4 nghìn tỷ USD đến 7.4 nghìn tỷ USD 
(+69%). 

Mức tăng trưởng 3 nghìn tỷ USD này đến từ CEXs, cụ
thế chiếm 69% mức tăng tưởng của quý.

DEXs ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn CEXs (tốc
độ tăng trưởng 131% so với 65%) và đóng góp 12% 
vào tổng mức tăng trưởng Q2.

Tỉ lệ DEXs – CEXs tăng 6.7% trong Q1 2021 đến
9.4% trong Q2 2021. 

Tuy nhiên, tổng khối lượng giao dịch các sàn giảm
đến 60% trong tháng 6, kết thúc quý với 1.43 nghìn
tỷ USD thấp hơn 2.1 nghìn tỷ USD so với tháng 5.

Tổng khối lượng giao dịch giao ngay tăng trưởng 69%, đạt 7.38 tỷ đô

Q2 2021 Top-10 Sàn Giao Dịch

Top10 DEX tính đến 1/7/2021 – Uniswap (v3), Uniswap (v2), PancakeSwap (v2), 1Inch, Quickswap, Sushiswap, Curve, DODO, WaultSwap, Bancor
Top10 CEX tính đến 1/7/2021 – Binance, Huobi, OKEx, Coinbase, Kraken, Bitfinex, FTX, BitMart, Crypto.com, Gemini

53

Trading Vol.

Tổng khối lượng giao dịch (tỷ USD)

Top-10 khối lượng giao dịch DEX+CEX (1/2021 – 6/2021)

+69%
Top10 (CEXs + DEXs) Tăng trưởng về khối
lượng giao dịch trong Q2 2021 so với Q1 

2021



CoinGecko Q2 2021 Cryptocurrency Report 54

Top 10 khối lượng giao dịch CEX theo Dominance (1/2021 – 6/2021)

Giao dịch giao ngay của CEXs ghi nhận 6.74 nghìn tỷ đô

Q2 2021 Top 10 Sàn Giao Dịch Tập Trung (CEX) 

Top 10 CEX tính đến 1/7/2021 – Binance, Huobi, OKEx, Coinbase, Kraken, Bitfinex, FTX, BitMart, Crypto.com, Gemini

Dominance

Mặc dù tổng khối lượng giao dịch giảm 2,1 nghìn 
tỷ USD trong suốt tháng 5 đến tháng 6, Binance 
vẫn duy trì dominance bằng cách kiểm soát hơn 
50% thị phần trong suốt Q2.

Dominance của Houbi giảm từ 18% xuống 15%, 
trong khi khối lượng giao dịch giảm 376 tỷ USD
(67%) trong tháng 6. Nguyên nhân do sự sụp đổ
ở Trung Quốc.

+65% 
Top-10 CEX tổng khối lượng giao dịch

trong Q2 2021 so với Q1 2021

Tổng khối lượng giao dịch (tỷ USD)

$2.28 $3.19 $1.27

45%
50%

55% 55%
51% 53%

18%
16%

16% 18%
18% 15%

13%
13%

13%
14%

13% 12%

10%
8%

7% 5%
8%

7%

5% 4%
3% 3% 3%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21

Gemini

Crypto.com

Bitmart

FTX

Bitfinex

Kraken

Coinbase

OKEx

Huobi

Binance

$1.38$1.55$1.16
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Top 10 CEX khối lượng giao dịch(Q2 2021 so với Q1 2021)

Hầu hết khối lượng giao dịch của các sàn CEXs đều tăng, 53% thuộc về Binance

Q2 2021 Top-10 Sàn Giao Dịch Tập Trung (CEX) 

Binance đóng góp chính cho sự tăng trưởng
của quý với 53% (thêm 1.5 nghìn tỷ USD).  
Theo sau là Huobi (17%), OKEx (13%), và
Coinbase (7%).

Bitmart là sàn CEX duy nhất hoạt động kém
hơn Q1, giảm 17% khối lượng giao dịch.

Thay vào đó, tất cả các sàn CEXs còn lại tăng
ít nhất 22%. FTX dân đầu với mức tăng
trưởng +202%, mặc dù nền tảng phát triển
nhỏ.

+65%

+73%

+68%

+69%

+39%

+32%

+22%

+202%

-17%

+72%

+42%

$0.0T $1.0T $2.0T $3.0T $4.0T $5.0T $6.0T $7.0T

Total

Binance

Huobi

OKEx

Coinbase

Kraken

Bitfinex

FTX

Bitmart

Crypto.com

Gemini

52.85%

17.12%

12.94%

6.90%

3.15%

2.33%

2.40%

1.40%

0.50%

0.43%

Total Trading Volume Q2 2021 Total Trading Volume Q1 2021
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Hệ sinh thái DEX vẫn hấp dẫn hơn bao giờ hết

Q2 2021 Top-10 Sàn Phi Tập Trung (DEX) 

Tháng 1-3 Tháng 4 Tháng 5-6

1 Uniswap v2 Pancakeswap v1 Pancakeswap v2 

2 Pancakeswap v1 Uniswap v2 Uniswap v3

3 Sushiswap Pancakeswap v2 Uniswap v2

4 1inch Sushiswap Quickswap

5 Curve 1inch 1inch

6 0x Curve Sushiswap

7 Bancor 0x Curve

8 Balancer v1 Bancor Waultswap

9 Tokenlon Balancer v1 Dodo

10 Dodo Dodo Bancor

Trong Q1 2021, dominance của DEX là tuyến tính trong suốt
khoảng thời gian top-10 DEXs duy trì thứ hạng. Tuy nhiên
trong khoảng thời gian này, cách tiếp cận tương tự không nắm
bắt được đầy đủ câu chuyện. 

Trong tháng 3 2021, Tokenlon rơi khỏi top-10 và thay thế bởi
Pancakeswap v2. Trong quá trình chuyển đổi sang v2, người
dùng không được phép thêm thanh khoản vào
Pancakeswap v1. Mặc dù vậy, khối lượng giao dịch của v1 vẫn
đáng kể trong giai đoạn này. Tuy nhiên, Uniswap v3 không thực
hiện được điều này khi ra mắt vào tháng 5 2021 vì người dùng
được cho phép thêm thanh khoản vào Uniswap v2.

Tương tự như Tokenlon, Pancakeswap v1, Balancer v1 và 0x rơi
khỏi top-10 trong tháng 5 2021, thay thế là Uniswap v3, 
Quickswap và Waultswap. Quickswap leo lên hạng 4 sau khi
người dùng bùng nổ sang chain Polygon trong khoảng thời gian
phí gas Ethereum tăng cao. 

Dựa trên những sự kiện trên, tất cả các sàn giao dịch xuất hiện
trong top-10 trong Q2 2021 làm nên bức tranh tổng thể của
hệ sinh thái DEX.Ra mắt tháng 3 2021 Ra mắt tháng 5 2021V2
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Top-10 khối lượng giao dịch của DEX theo Dominance (1/2021– 6/2021)

Tổng khối lượng giao dịch (tỷ USD)

$77.4 $161.4$97.3 $100.7 $166.7 $308.8

Khối lượng giao dịch giao ngay trên sàn phi 
tập trung ghi nhận 637 tỷ USD trên tổng số
trong Q2. Đánh dấu sự tăng trưởng 1313% 
từ Q1. Tuy nhiên, đã chịu khoản lỗ 148 tỷ
USD (-48%) từ tháng 5 đến tháng 6, khoản
lỗ lớn nhất so với các tháng. 

Không giống CEX, xếp hạng top-10 DEX 
không bình ổn trong quý. Tokenlon, 
Balancer V1 và 0x thua các sàn giao dịch
mới, đặc biệt là DEX từ alt-chains 
(PancakeSwap & WaultSwap – BSC, và
QuickSwap – Polygon)

Khối lượng giao dịch giao ngay của DEXs ghi nhận 486.5 nghìn tỷ USD

Q2 2021 Top-10 Sàn Giao Dịch Phi Tập Trung (DEX) 

+131% 
Top-10 DEX tổng khối lượng giao dịch

trong Q2 2021 so với Q1 2021
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Top10 DEX tính đến 1/4/2021– PancakeSwap v1, Uniswap v2 1Inch, Sushiswap, Curve, DODO, Bancor, 0x, Balancer, Tokenlon
Top10 DEX tính đến 1/5/2021 – PancakeSwap v1, PancakeSwap v2, Uniswap v2, 1Inch, Sushiswap, Curve, DODO, Bancor, 0x, Balancer,
Top10 DEX tính đến 1/7/2021 – PancakeSwap v2, Uniswap v3, Uniswap v2, 1Inch, Quickswap, Sushiswap, Curve, DODO, WaultSwap, Bancor

Cạnh tranh căng thẳng giữa Uniswap và
Pancake. Nhìn chung, Uniswap vẫn đứng
số 1 DEX với 38% (V2 & V3). Tuy nhiên, 
Pancake V2 đang ở mức 33% (bao gồm V1 vì
không nằm trong top-10 DEX ngày 1 tháng 7 
2020)
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0.05
0.54 0.63

1.52
1.81

0.86

Khối lượng giao dịch của DEX Uniswap so với PancakeSwap theo Dominance (1/2021 – 6/2021)

Tổng khối lượng giao dịch (tỷ USD)

$31.9 $115.0$55.9 $65.8 $127.4 $244.1

PancakeSwap chiếm vị trí của Uniswap
vào tháng 4 và tháng 5 trong đợt tăng giá, 
cho thấy các nhà đầu tư bán lẻ đã thống trị
thị trường trong khoảng thời gian này

Khối lượng giao dịch của PancakeSwap đã
tăng trưởng mạnh 517%, từ 26 tỷ USD vào 
tháng 3 lên 157,3 tỷ USD vào tháng 5. Tuy 
nhiên, Uniswap đã tăng trưởng trở lại để
trở thành DEX hàng đầu vào tháng 6 với 
tổng khối lượng là 62 tỷ USD.

PancakeSwap vượt mặt Uniswap vào tháng 4, nhưng lại thất bại vào tháng 6

Q2 2021 Top-10 Sàn Giao Dịch Phi Tập Trung (DEX) 

*PancakeSwap V2 ra mắt 23/4/2021.
*Uniswap v3 ra mắt vào 5/5/2021.
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Khối lượng giao dịch Bitcoin perpetual swaps trên
top-9 sàn giao dịch phái sinh tăng 6% và đạt 1.8 
nghìn tỷ USD.

Khối lượng giao dịch BTC perpetual swaps ghi nhận mức 5.26 nghìn tỷ USD 

Tổng hợp khối lượng giao dịch hàng tháng của Bitcoin Perpetual theo Dominance (1/2021 – 6/2021)

Sàn Phái Sinh– Khối lượng giao dịch Bitcoin Perpetual Swaps Q2 2021 

+6%
Top-9 Bitcoin Perpetual Swap 

khối lượng giao dịch tăng trưởng trong
Q2 2021

59

$1.83

Mặc dù dominance đã thu hẹp, Bitmex và FTX vẫn
đạt được mức tăng trưởng đáng kinh ngạc về khối
lượng giao dịch so với Q1, ghi nhận mức tăng
tương ứng là 201% và 108%.

Với dominance, Binance tiếp tục dẫn đầu thị
trường với mức tăng trưởng lên đến 58%, trong
khi các sàn khác tiếp tục tăng trưởng ổn định. 
Huobi giảm nhiều nhất ở mức -7%.

Tổng khối lượng giao dịch (nghìn tỷ USD)

Top9 sàn giao dịch phái sinh cho Bitcoin Perpetual Swaps tính đến 1/7/2021 – Binance, FTX, OKEx, Huobi, Bybit, Deribit, BitMEX, Kucoin, Gate.io

$1.96$1.47$1.57 $1.73$1.45
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Binance tiếp tục củng cố trong lãi suất mở (OI) dominance

Tổng hợp Bitcoin Perpetual OI Dominance theo tháng (1/2021 – 6/2021)

Sàn Phái Sinh– Khối lượng giao dịch Bitcoin Perpetual Swaps Q2 2021 

-35%
Top9 lãi suất mở Bitcoin Perpetual 
Swap tăng trưởng trong Q2 2021

60

$338 $243 $197

Lãi suất mở (OI) Bitcoin perpetual swaps trên top-
9 sàn giao dịch phái sinh ghi nhận tổng cộng 778 
tỷ USD cuối tháng 6; cùng với mức giảm hàng quý
35% xuống còn 197 tỷ USD trong Q2.

Bybit (46%), Binance (9%), và FTX (16%) chiếm
khoảng 71% (-75 tỷ USD) trên tổng mức giảm theo
quý.

Vì lãi suất mở (OI) BTC perpetual swaps tiếp tục
giảm trong Q2, Binance tăng dominance từ 27% 
lên đến 37%, trong khi Bybit và FTX giảm mạnh
với các mức tương ứng là 7% và 5%.

Tổng lãi suất mở ( tỷ USD)

$154 $202 $302
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Top 9 sàn giao dịch phái sinh cho Bitcoin Perpetual Swaps tính đến 1/7/2021 – Binance, FTX, OKEx, Huobi, Bybit, Deribit, BitMEX, Kucoin, Gate.io
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Sàn Phái Sinh– Khối lượng giao dịch Bitcoin Perpetual Swaps Q2 2021 
Từ mức cao nhất của tháng 4, funding rates đã giảm xuống mức thấp nhất vào
giữa tháng 5.

8-Hour USD-Margined Bitcoin Perpetual Funding Rates (1/2021 – 6/2021)

Dữ liệu từ nguồn bybt.com. Bao gồm funding rates 8 giờ từ Binance, Huobi, OKEx, Gate.io và Bybit từ 8/1/2021 đến 1/7/2021. 

0.008% (-6.4 b.p.)

Weighted-Average 8-hour Bitcoin
Funding Rates trong Q2 021

Funding rate trên Bitcoin perpetual swaps giảm
đột ngột từ mức trung bình 0.07% trong tháng 3 
về 0.01%.

Trong thời gian Bitcoin chạy đua ở mức 60 nghìn
USD, funding rates vẫn luôn ở mức cao, thậm chí
đạt hơn 0,3%, khi các nhà giao dịch trở nên
overleveraged.

Tuy nhiên, sự sụp đổ của giá Bitcoin vào ngày 19 
tháng 5 khiến cho funding rate đột ngột đảo chiều
chỉ số xuống âm, lên tới -0.2%. Các đợt thanh lý trị
giá hơn 7 tỷ USD đã được khởi động.

Từ thời điểm này, funding rates đã duy trì mức ổn
định trong tháng 5 và tháng 6 khi Bitcoin dao động
trong khoảng giá 30,000 USD - 36,000 USD.
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DẤU ẤN COINGECKO
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https://gcko.io/c4ynker
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Premium Newsletter - Farmwatch

Bringing you the freshest farms, right to your inbox!

Howdy! Here’s one of our past 
Farmwatch. We talked about some em’ 
crops on BarnBridge - up to 118% APY! 

Farmwatch
A newly launched newsletter 
dedicated to sourcing the 
latest farms with the juiciest 
yields!

PREMIUM and PREMIUM+ 
Exclusively for Premium and Premium+ subscribers, 
receive Farmwatch every Saturday, directly in your inbox. 
You will need to opt-in manually here (so we don’t spam 
your weekends off ;) )

Not Yet a Member? 
Be part of our premium users today! [Click here]

Existing Premium Users? 
Opt-in the newsletter now! [Click here]

https://www.coingecko.com/account/premium-newsletter
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THEO DÕI COINGECKO
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https://www.coingecko.com/en
https://www.facebook.com/coingecko/
https://www.instagram.com/coingecko/
https://twitter.com/coingecko?lang=en
https://t.me/coingecko
https://discord.gg/kKsUqsw
https://itunes.apple.com/us/app/coingecko-bitcoin-crypto-app/id1390323960?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coingecko.coingeckoapp
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VÀ THẾ LÀ HẾT:)
Thực hiện bài khảo sát 1 phút sau và cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì
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https://forms.gle/QQ5oh9aA9W3LCnK99

