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Ghi chú từ nhà sáng lập

“NFTs đang định nghĩa lại

giá trị và văn hóa. ”
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Bobby Ong
COO

TM Lee
CEO

Tài chính phi tập trung (DeFi) nổi lên từ “cát bụi” từ Q2 để biến multichain trở thành hiện thực khi Avalanche, 

Harmony, và Celo ra mắt những chương trình khuyến khích rất lớn. Khi chúng ta bước vào một thế giới multichain, 

các cầu nối cross-chain như Wormhole của Solana hay cBridge của Celer Network đang dần trở thành những mảnh

ghép cơ sở hạ tầng cơ bản cho DeFi, giúp thanh khoản được luân chuyển dễ dàng giữa các blockchain.

Non-Fungible Tokens (NFTs) bùng nổ khi các VCs (Venture Capitals) chấp nhận đồ sưu tập kĩ thuật số như một loại

tài sản có thể đầu tư. Three Arrows Capital dẫn đầu xu thế này, mua sạch toàn bộ các tác phẩm nghệ thuật kỹ

thuật số từ CryptoPunks và Art Blocks. Kể cả VISA cũng không thể thoát khỏi “đoàn tàu CryptoPunk” và đã phải

mua một sản phẩm.

Sự cuồng nhiệt về NFT đã lên tới đỉnh điểm vào tháng 8 khi OpenSea đạt $3.4 tỉ đô khối lượng giao dịch hàng

tháng.  Một làn sóng mới của NFT collectibles xuất hiện khi các hình đại diện ảo liên tiếp xuất hiện trên tiêu đề của

các bài báo. Rất nhiều người đã thay ảnh đại diện của họ thành JPEGs dạng NFT, từ đó không chỉ tạo ra những cộng

đồng mới, mà còn mở ra một văn hóa crypto mới. 

Kể cả những NFTs dạng chữ cũng dần trở nên phổ biến, khiến chúng ta phải đặt lại câu hỏi rằng thứ gì sẽ tạo ra giá

trị trong thời đại kĩ thuật số này? Chúng ta đã thấy tầm ảnh hưởng của trend Play-to-Earn, nhưng NFTs vẫn đang

tiếp tục làm chúng ta bất ngờ hơn bằng nhiều cách khác nhau cùng hàm ý sâu rộng.

NFTs “xuất hiện để ở lại”, và đã chứng tỏ rằng nó sẽ là cách cổng của crypto tới “mainstream adoption”. Chúng tôi

đã là những fan hâm mộ lớn của NFTs sau khi biết đến chúng từ 2016. Để chúc mừng thời đại NFTs đang tới, chúng

tôi rất vui khi ra mắt GeckoCon, hội thảo NFT đầu tiên của chúng tôi, diễn ra từ ngày 17-19 tháng 11 năm 2021. Hãy

tham gia với chúng tôi để khám phá NFT kỹ hơn với những người nổi tiếng, các nhà lãnh đạo tư tưởng, và cả những

sự kiện thú vị khác!

Sau một Q2 đầy khó khăn, vốn hóa thị trường crypto đang dần quay về $1.7 nghìn tỉ đô kể từ sự điều chỉnh vào tháng 5. Ở Q3, các trader và các nhà đầu tư trở nên cẩn trọng để

phòng một sự kiện thanh lý tài sản lớn sẽ xuất hiện trở lại trong một thời gian ngắn.

Crypto tiếp tục thu hút sự chú ý từ các chính quyền trên toàn thế giới, trong đó chính phủ Trung Quốc làm căng nhất khi đã cấm đào và giao dịch crypto từ Q3. Biện pháp tới từ

Trung Quốc có vẻ là biện pháp nghiêm khắc nhất cho tới thời điểm hiện tại, khiến toàn bộ thợ đào và sàn giao dịch phải rời khỏi Trung Quốc. 
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Q3 2021 Tổng quan thị trường Spot

Vốn hóa thị trường crypto đã hồi phục từ cú sập tháng 5, đạt $1.7 nghìn tỉ đô

Top-30 Vốn hóa trị trường & Khối lượng giao dịch Spot (tháng 4 – tháng 9 2021)

Top-30 Coins có sự tăng trưởng 
vốn hóa lớn nhất trong Q3 2021

+31%
Market Cap

Q3 2021 Market Cap

+31%

Q3 2021 Vol.

-47%

Q2 2021 Market Cap

-20%

Q2 2021 Vol.

-33%

Cách chain có thể thay thế Ethereum tiếp 

tục gia tăng thị phần khi hệ sinh thái của 

chúng phát triển.

Khi so sánh với Q2 2021, thị trường crypto 

đã tăng 31% vốn hóa nhưng giảm 47% 

khối lượng giao dịch.

Sự khác biệt lớn giữa việc vốn hóa tăng và

khối lượng giao dịch giảm cho thấy rằng

thị trường đã vào giai đoạn tích lũy nơi

HODLers xuất hiện.

Khối lượng giao dịch đã trở nên ứ đọng, 

khả năng cao bởi vì nhiều điểm vào thị

trường đã bị thanh lý hoặc trở nên lo sợ kể

từ cú sập thị trường vào tháng 5 2021.

Data source: CoinGecko
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Lợi nhuận giá
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Q3 2021 Top-5 Lợi nhuận lớn nhất trong crypto

Cardano dẫn đầu sau khi phát hành hợp đồng thông minh và NFTs

Nguồn dữ liệu: CoinGecko
*Top-5 đồng crypto ngoại trừ Tether (USDT) stablecoin tại thời điểm 1/10/2021

Top-5 đồng có lợi nhuận trung 
bình lớn nhất trong Q3 2021

+35%

+32%

+36%

+53%

Lợi nhuận trong Q3 2021 
(vs. Q2 2021)

+25%
(-40%)

(+19%)

(+16%)

(+22%)

Trong Q3 2021, Cardano có hiệu suất cao nhất và dẫn đầu top-5 với 53% lợi nhuận. Trong khi đó, Bitcoin vẫn là

đồng có hiệu suất thấp nhất, mặc dù giá đã tăng 25%.

+28%
(+0.3%)

Top-5 Lợi nhuận giá trong cryptocurrency (Tháng 7 – Tháng 9 2021)
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Top-30 Coins có thị phần lớn nhất (Tháng 7 – Tháng 9 2021)

Thị phần
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Q3 2021 Top-30 Coins có thị phần lớn nhất

Altcoins tiếp tục có dấu hiệu tăng trưởng, đặc biệt ở các chains ngoài Ethereum

Thị phần trong Q3 2021
(% thay đổi vs Q2 2021)

4.0%

20.5%

47.8%

3.9% 13.4%*

(-4.5%)

(+1.6%)

(-15.7%)

(+16.3%) (+4.0%)

2.6%
(5.1%)

3.5%
(-2.9%)

2.4%
(+226.9%)

Thị phần của altcoins tiếp tục có hiệu suất lớn hơn thị phần của Bitcoin sau khi bị giảm tới 4.5% , thể hiện rõ hơn

về tâm lý thị trường rằng altcoins đang dần tách biệt khỏi Bitcoin. Dù vậy, có 2 trường hợp ngoại lệ là Cardano và

Tether. Tether có sự sụt giảm mạnh lên tới 15.7%.

Nguồn dữ liệu: CoinGecko
* Others (8 - 30) nói tới top 8 - 30 coins theo vốn hóa thị trường trên CoinGecko tại thời điểm 1/10/2021
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 BTC  ETH  USDT  ADA  BNB  XRP  SOL Others (8-30)* Solana entered the top-8 for the first
time and dethroned Doge with a
remarkable 226.9% increase in market
share. Binance Coin (BNB) has also
performed relatively well with a 16.3%
increase.

Coupled with Ethereum’s stagnating
dominance (1.6%), it is clear that
alternative chains are growing strong.

Solana lọt vào top-8 lần đầu tiên và

soán ngôi Doge sau khi tăng trưởng

đáng kể 226.9% thị phần. Binance Coin

(BNB) cũng có hiệu suất tốt với việc tăng

trưởng 16.3%.

Do sự phát triển trì trệ của Ethereum

(1.6%) nên các hệ sinh thái blockchain

khác đang phát triển mạnh mẽ hơn.
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Market Cap.
Top-5 Stablecoins theo vốn 

hóa trong Q3 2021

+$18B
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Q3 2021 Top-5 Stablecoins

Tether tiếp tục đánh mất thị phần với tư cách là stablecoin được yêu thích

Tổng quan Top-5 Stablecoins (Tháng 4 – Tháng 9 2021)

Stablecoins đã tăng trưởng với một mức độ khiêm tốn 17% và đạt vốn hóa $123 tỉ đô vào cuối Q3 2021. Khối
lượng giao dịch cũng tăng theo với 14%. 

Ngoài USDT, các stablecoins khác trong top-5 đã có mức tăng trưởng hơn 20%, cho thấy rằng người dùng đang
tìm kiếm các sự lựa chọn thay thế khi Tether tiếp tục bị các nhà luật pháp để ý.  

$31.7B

$2.7B

$6.2B

$13.1B

Q3 2021 Lượng stablecoins lưu hành
(Tăng trưởng trong Q3 2021)

$69.5B

USDT

USDC

BUSD

DAI

UST

Nguồn dữ liệu: CoinGecko
Top-5 stablecoins theo vốn hóa tại thời điểm 1/10/2021. Xem tại https://www.coingecko.com/en/stablecoins

Trading Vol.

+$6.7B (+11%)

+$6.5B (+26%)

+$1.1B (+21%)

+$0.8B (+40%)

+2.9B (+29%)
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Q3 2021 Market Cap

+17%
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+14%

https://www.coingecko.com/en/stablecoins
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PHÂN TÍCH BITCOIN
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Giá vs. Khối lượng giao dịch của Bitcoin

Bitcoin đánh mất vị thế?

BTC có xu hướng giảm trong suốt Q2 và 

đầu Q3. Xu hướng này đã đảo ngược trong 

tháng 8 và BTC đã vượt điểm $50,000. 

Việc giá tăng trong Q3 đi song song với 

một khối lượng giao dịch trầm lặng hơn.

BTC Price Trading Vol.

Bitcoin kết thúc Q3 2021 tại $43,859, tăng 

trưởng 25% sau một quý và đã củng cố vị 

trí từ điểm thoái lui tại đỉnh ở Q3.

Một vài sự kiện đáng chú ý trong Q3:

• El Salvador cho phép thanh toán bằng

BTC

• Sự quan tâm từ các tổ chức tới BTC 

đang tăng, với việc nhiều tổ chức coi đó

như khoản đầu tư để tránh lạm phát.

• Trung Quốc cấm đào và giao dịch

cryptocurrency.

$52.740

$43.859
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Volume  Price

Q3 2021 Price

+25%

Q3 2021 Vol.

-1%

Bitcoin Price and Spot Trading Volume Apr ‘21 - Oct '21

+25%
Lợi nhuận giá BTC trong Q3 2021

Giá và Khối lượng giao dịch Spot của Bitcoin (Tháng 4 –Tháng 9 2021)

Nguồn dữ liệu: CoinGecko
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85M TH/s 145M TH/s
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+70.6%
từ đáy
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Bitcoin's Total Hash Rate (TH/s) (Oct 2020 – Sep 2021)

Tổng tốc độ đào Bitcoin sụp giảm sau khi

chính quyền Trung Quốc ban hành lệnh cấm

đào vào ngày 21/5/2021, giảm xuống đáy là

85M TH/s.

Tuy nhiên, kể từ đó con số đã hồi phục về

145M TH/s vào cuối Q3 2021, đánh dấu sự

tăng trưởng 54% so với 45% giảm ở quý trước.

BTC Total Hash Rate

Nguồn dữ liệu: https://www.blockchain.com/charts/hash-rate

+54%
Tốc độ đào Bitcoin trong Q3 2021

Việc hồi phục mạnh có thể được liên hệ tới

cuộc di cư lớn của các thợ đào từ Trung

Quốc sang phần còn lại của thế giới.  

Các thợ đào người Trung Quốc đang di cư tới

những đất nước khác như Hoa Kỳ để nhận

được giá điện rẻ hơn và tránh bị đàn áp về

luật pháp.

Đang tạo thành mô hình hồi phục hình chữ V?

Tốc độ đào Bitcoin

https://www.blockchain.com/charts/hash-rate
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-58414555
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Bitcoin vs. Các loại tài sản có vốn hóa lớn (Tháng 7 – Tháng 9 2021)

Bitcoin có hiệu suất tốt hơn tất cả các loại tài sản lớn 

trong Q3 2021, với việc tăng trưởng 25%.

Các loại tài sản và các chỉ số lớn có hiệu suất trong Q3 

2021 thấp hơn so với Q3 2020 ngoại trừ chỉ số DXY và 

Nasdaq. 

Lợi nhuận: Bitcoin vs. Các loại tài sản lớn
Bitcoin tăng 25% và có hiệu suất tốt hơn tất cả các loại tài sản có vốn hóa lớn 
khác

Lợi nhuận

Giá của các loại tài sản lớn được trích từ: https://finance.yahoo.com/

Quay lại Q3 2020, Bitcoin đón đầu một làn sóng mới 

khiến giá tăng trong cả quý. Chúng ta đang thấy 

đường giá lặp lại tương tự vào Q3 2021.
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https://finance.yahoo.com/
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Quỹ Bitcoin của các Công ty đại chúng

Các Công ty đại chúng đang nắm giữ 1.11% tổng cung Bitcoin

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Danh sách này chỉ bao gồm các Công ty 
đại chúng, không tính lượng BTC được
nắm giữ bởi các Công ty tư nhân.

Tổng Bitcoin Rank % tổng cung BTCCông ty

MicroStrategy Inc.

Tesla

Galaxy Digital Holdings

Square Inc.

Marathon Patent Group

Coinbase 

Hut 8 Mining Group

NEXON Co Ltd.

Voyager Digital Ltd.

Riot Blockchain, Inc.

114,042BTC

48,000 BTC*

16,402 BTC

8,027 BTC

4,813 BTC

4,483 BTC

2,851 BTC

1,717 BTC

1,239 BTC

1,175 BTC

0.543%

0.229%

0.078%

0.038%

0.023%

0.021%

0.014%

0.008%

0.006%

0.006%

New HODLer

https://www.coingecko.com/en/public-companies-bitcoin
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Tài sản
(Vốn hóa thị trường)
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Vốn hóa trị trường: Bitcoin vs. Vàng vs. Top-5 cổ phiếu S&P 500

7.4%Gold

Apple (AAPL)

Microsoft Corp. (MSFT)

Alphabet A (GOOGL)

Amazon (AMZN)

Facebook (FB)

Vốn hóa Bitcoin chỉ còn cách 13.5X để vượt qua Vàng

35.8%

38.1%

45.4%

49.8%

85.5%

Bitcoin
Market Cap: $0.827 T

Market Cap: $11.173 T

Market Cap: $2.313 T

Market Cap: $2.17 T

Market Cap: $1.822 T

Market Cap: $1.66 T

Market Cap: $0.967 T

Tỉ lệ của Bitcoin so với những tài sản tương ứng

(-1.6%)

Tăng trưởng trong Q3 2021

(-1.15%)

(+3.7%)

(+7.11%)

(-6.27%)

(-3.87%)

Dữ liệu được lấy vào ngày 1/10/2021
Giá của các loại tàn sản (ngoài Bitcoin) được lấy từ:  
https://www.investopedia.com/top-10-s-and-p-500-stocks-by-index-weight-4843111
https://finance.yahoo.com/

https://www.investopedia.com/top-10-s-and-p-500-stocks-by-index-weight-4843111
https://finance.yahoo.com/
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PHÂN TÍCH DEFI
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Q3 2021 Toàn cảnh DeFi

DeFi đang trên đà phục hồi

Vốn hóa và thị phần DeFi (Tháng 1 – Tháng 9 2021)

Vốn hóa DeFI phục hồi 91% từ $67B 

lên $128B. Sau 1 quý, DeFi đã tăng 

thị phần từ 4.7% lên tới 5.8%.

Nhu cầu lớn cho DeFi có khả năng

đến từ sự nổi lên của các sản phẩm

DeFi trên các chains thay thế như

Avalanche, Solana, và Terra.

Có một điểm đáng chú ý nữa là SEC 

đang cẩn trọng xem xét các sản

phẩm CeFi. Nổi bật là Coinbase đã

buộc phải từ bỏ một sản phẩm

crypto (Cho vay) sau khi bị SEC đe

dọa về luật pháp.

Nguồn dữ liệu: https://www.coingecko.com/en/defi
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DeFi Run-Up 2021 Recovery

Tuy nhiên, DeFi vẫn chưa lấy lại được 

đỉnh thị phần từ Tháng 5 2021.

https://www.coingecko.com/en/defi
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Q3 2021 Thị phần DeFi Multichain

Làn sóng mới của các chains thay thế Ethereum đang trỗi dậy

Thị phần tổng giá trị bị khóa (TVL) Multi-chain (Tháng 1 – Tháng 9 2021)

Nguồn dữ liệu: DefiLlama. Tổng giá trị khóa hàng thàng được tính bằng cách tính trung bình tổng giá trị khóa hàng ngày cho từng tháng.

Solana và Avalanche và những ngôi sao mới. Cả 

hai đều đã thu hút lượng lớn thanh khoản, kết 

thúc quý với lần lượt 6% và 2% thị phần tổng 

giá trị khóa. 

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

Tổng giá trị bị khóa (TVL) 

Terra tăng trường 5% dù chỉ có vài dự án lớn 

như Mirror và Anchor.

Đây có thể là sự dự phóng cho bản nâng cấp 

Colombus-5, điều cùng với các yếu tố khác sẽ 

củng cố cho việc khởi chạy các dự án mới.

Trong khi đó, Ethereum đang duy trì thị phần 

tổng giá trị khóa, kể cả khi lượng TVL ở tất cả các 

nền tảng đã tăng mạnh.

Binance Smart Chain giữ thị phần tổng quá trị 

khóa ở mức 11% vào cuối Q3, nhưng chưa thể 

phục hồi từ đỉnh 20% ở Tháng 5 2021.

Sự chú ý đang được luân chuyển sang các chains 

khác, với những dự án nổi bật được phát triển.

$114B $150B $164B

https://defillama.com/chains
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Asset
Management

$0.46B

Fixed 
Interest
$0.20B

Mảng DeFi lấy lại một phần vị trí khi vốn hóa thị trường của cả ngành công 

nghiệp tăng 37%. Các nhân tố chính bao gồm DEXs, oracles và các nền tảng 

lending, mỗi mảng tăng 28%-40%. Vốn hóa của riêng mảng DEXs đã tăng 

gần $10 tỉ.

Cả các nền tảng lending và oracles đều đang đi giống nhau về mặt thị phần

DeFi. Mặc dù oracles có sự tăng trưởng 7% thấp hơn lending, tổng vốn hóa thị

trường của từng mảng đều tăng khoảng $3 tỉ.

Mặc dù các dự án về lãi suất cố định (Fixed Interest) và bảo hiểm (Insurance)có 

sự tăng trưởng thấp hơn so với các mảng DeFi khác, vốn hóa của mảng quản 

lí tài sản (Asset Management) đã tăng đáng kể 91%.

Vốn hóa của từng mảng DeFi (Tháng 7 – Tháng 9 2021)

Mảng DeFi quay trở lại từ đáy ở Tháng 5 2021

Các hệ sinh thái DeFi

Dữ liệu được lấy vào 1/10/2021
* Chỉ tính vốn hóa của các governance và utility tokens (không tính stablecoins và tài sản wrapped)

Tổng vốn hóa thị trường DeFi tại 
thời điểm 1/10/2021*

$66.3B

(+37.0%)
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Các tokens mảng Gaming thống trị Q3 2021, dẫn đầu bởi AXS

Hiệu suất của Top-5 Tokens ở các danh mục

Trong Q3 2021, tokens mảng Gaming thống trị các biểu đồ. AXS vượt trội 

hơn tất cả các đồng khác theo lợi nhuận, với lợi nhuận sau 3 tháng lên 

tới 965% và lợi nhuận từ đầu năm đến giờ lên tới 13,783%. 

Sau đó là GALA và ILV với lợi nhuận sau 3 tháng lần lượt là 1,051% và 

599%.

Với tokens của các sàn giao dịch tập trung (CEX), đồng FTT dẫn đầu Q3 với 

87% lợi nhuận. Đa số các tokens của CEX đều giảm giá trong Q2 2021. 

Đến Q3, tất cả top 5 CEX tokens đều tạo lợi nhuận.

Tương tự, top 5 DEX tokens đều tạo lợi nhuận trong Q3, từ 2% tới 36%. 

RUNE hồi phục 2% sau khi trải qua nhiều lần exploits trong Q2. Cùng với 

đó giá CAKE vẫn tăng 2,954% kể từ đầu năm.

19

LUNA tạo ra lợi nhuận sau 3 tháng lớn nhất trong Q3 (+486%), trong khi 

các DeFi tokens khác tạo ra lợi nhuận từ 10% - 36%.
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Solana tăng trưởng TVL mạnh trong Q3 2021, đạt 

$10.37B.

Solana đang tăng trưởng đạt mốc đỉnh điểm

Hệ sinh thái Solana

$189
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9 Sep 2021

Tổng giá trị khóa

Dữ liệu được lấy vào 1/10/2021
Nguỗn dữ liệu: CoinGecko và DeFiLlama

Vào ngày 14/9/2021, blockchain Solana đạt đỉnh

400k lượng giao dịch. Điều này vượt quá khả năng

xử lí của Solana và đã dẫn đến sự kiện “memory 

drain” trên các máy xác nhận.

Để sửa lỗi bug quan trọng này, các lập trình viên

trên Solana bắt buộc phải khởi động lại cả chain.

Sau khi các người xác nhận biểu quyết, việc khởi

động lại Solana đã diễn ra vào 15/9/2021.  

Nhu cầu sử dụng Solana chủ yếu đến từ:

• Các sản phẩm tạo yield cao như Saber và

Sunny

• Solana có trong doanh mục đầu tư của

Grayscale

• NFTs tạo nên làn sóng mới nhờ phí gas rẻ, bắt

đầu với Degen Ape Academy

Q3 Price Return
+294%

Q3 TVL Growth
+1,543%

$10.4B
Tổng giá trị khóa trong Solana tại 

thời điểm 1/10/2021

Tổng giá trị khóa trong Solana (Tháng 4 – Tháng 9 2021)

Giá SOL

https://defillama.com/chain/Solana
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Hệ sinh thái Solana tăng trưởng mạnh mẽ và ra mắt nhiều dự án mới

Hệ sinh thái Solana

Hệ sinh thái Solana tăng trưởng mạnh 

trong Q3 2021, đạt gần $10.37 tỉ TVL vào 

cuối quý, khiến Solana trở thành hệ 

sinh thái lớn thứ 3, sau Ethereum và 

Binance Smart Chain.

Việc xuất hiện một cầu nối ETH-SOL trong

hệ cũng củng cố việc chuyển đổi tài sản

cross-chain.

Người dùng có thể sử dụng Wormhole 

Network để chuyển tài sản từ Ethereum

lên Solana.

Nguồn dữ liệu: DefiLlama

Lending & Borrowing

Solend
Port 
Finance

Decentralized Exchange

SerumRaydium Orca

DeFi Options

Yield Aggregator

Saber Sunny

PsyOptions
Zeta 
Market

Solfarm

Wallet

Phantom

Oracle

Chainlink

Parrot 
Protocol

Mango
Market

Sollet Solfare Gravity
Pyth
Network

NFT Market

Solanart DigitalEyes SolSea

Saber (DEX) đã mang $3.01B TVL tới 

Solana, theo sau là Sunny với $2.38B TVL.

https://defillama.com/chain/Solana
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“Mùa hè” đến với Avalanche chain

Hệ sinh thái Avalanche

Trong Q3 2021, đồng coin của Avalanche, AVAX, 

đạt nhiều mức giá đỉnh liên tục, khiến giá đạt 

mức $66.47 từ mốc $11.98, tăng trưởng 455%.

Avalanche ra mắt gói khuyến khích $180M để

thu hút nhiều ứng dụng và người dùng đến với

Avalanche. Những dự án nổi bật bao gồm những

dự án đi đầu DeFi như Aave và Curve, cũng như

các dự án thuộc hệ Avalanche như Trader Joe và

BENQi.

Avalanche Foundation thông báo ra 

mắt gói kích thích DeFi $180 triệu

$20M AVAX

$7M AVAX

Q3 Price Return
+455%

Q3 Total Value Locked
+1,936%

Với tốc độ cao, giá rẻ, hệ sinh thái Avalanche 

được nhiều người xem như giả pháp thay thế

cho Ethereum, vốn nổi tiếng với phí gas cao và

nhiều lần tắc nghẽn mạng lưới.

$3.9B
Tổng giá trị khóa trong Avalanche 

tại thời điểm 1/9/2021

Giá AVAX

Dữ liệu lấy tại 1/10/2021
Nguồn dữ liệu: CoinGecko & DefiLlama

24 Sep 2021

Giá và Tổng giá trị khóa của Avalanche (AVAX) (Tháng 4 – Tháng 9 2021)

https://defillama.com/chain/Avalanche
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Giống như Solana, ngày càng nhiều nền tảng nổi bật xuất hiện trên Avalanche

Hệ sinh thái Avalanche

Hệ sinh thái Avalanche có sự tăng trưởng lớn

vào Q3 2021, lên tới gần $4 tỉ TVL ở cuối quý

– khiến Avalanche trở thành hệ sinh thái

lớn thứ 6, ngay sau Polygon.

Các sản phẩm của hệ như Trader Joe và

BENQi đều hợp tác với Avalanche Foundation 

để khởi chạy các gói hỗ trợ liquidity 

mining, đồng hành phát triển Avalanche.

Lending & Borrowing

*Aave
(Q4)

BENQi

Decentralized Exchange

*Curve
(Q4)

Trader 
Joe

Pangolin

Bridge

Yield Aggregator

Beefy 
Finance

Yield 
Yak

Snowball

Avax
Bridge

Anyswap

Penguin 
Finance

Collateralized Stablecoin

Abracadabra 
Money

Asset-backed Token

Wonderland

Việc ra mắt cầu nối ETH-AVAX trong hệ đã

củng cố việc chuyển tài sản cross-chain. 

Nếu nhưu người dùng chuyển tài sản >$715

qua Avalanche Bridge thì sẽ được airdrop lên

tới 0.1 AVAX (đủ cho ~15 swaps), đây được 

xem là phần thưởng nhỏ cho những Early 

User của nền tảng.

*Khởi chạy vào Q4 2021
Nguồn dữ liệu: DefiLlama

Synapse

https://defillama.com/chain/Avalanche
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Non-Fungible Tokens (NFTs)
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OpenSea đang chiếm độc quyền trong mảng NFT markeplace 2021

Tổng quan

Lý do tại sao OpenSea thành công là vì sản 

phẩm Art Blocks đã mang lại rất nhiều giá trị 

cho OpenSea. Sự thật là OpenSea đang chiếm 

trọn mảng NFT Marketplace (bao gồm cả 

Art Marketplace). 

Chúng ta đang ở “mùa hè” NFT khi mà khối

lượng giao dịch NFT đã đạt mức đỉnh, đánh bại

những kỷ lục trước đó. Dự án OpenSea và

Rarible có tổng khối lượng giao dịch là $6.8 

tỉ đô trong Q3 2021.

OpenSea vẫn giữ vị trí độc tôn ở mảng NFT 

Marketplace khi chiếm hơn 99% khối lượng

giao dịch NFT tới cuối tháng 9/2021. Rarible chỉ

chiếm $21M với ít hơn 1%.

Nguồn dữ liệu: @rchen8 (Dune Analytics), @alexfal (Dune Analytics)

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sự bùng nổ

của NFT Market, như là thị trường đã đến giai

đoạn “chín muồi”. Tuy nhiên, nhân tố thúc đẩy

chính đó là các cơ quan đã hợp pháp NFTs là

một tài sản đầu tư.

Khối lượng giao dịch của OpenSea and Rarible (Tháng 4 – Tháng 9/2021)
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Opensea Rarible

$0.16 $0.16 $0.34 $3.48 $3.02$0.13

Q3 2021 Vol.

+1389%
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Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21

0% -18% 15% 76% -7% -38%

4% 29% -47% 99% 176% 56%

-4% -21% 14% 95% 246% 32%

-58% -52% -12% -20% 107% -32%

565% 259% 84% 551% 86%
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Art và Avatars có mức tăng trưởng tốt nhất, đặc biệt là mảng non-JPEGs 

Top 5 Collectibles theo tổng khối lượng bán

$2.2B

963,119
Unique Buyers

Top-5 Collectibles theo khối lượng bán từ ban đầu (Tính tại thời điểm 1/10/2021)

Axie
Infinity

NBA Top 
Shot

CryptoPunks Art Blocks Bored Ape 
Yacht Club

Nguồn dữ liệu: CryptoSlam

Mức tăng trưởng trung bình về giá bán của top-5 bộ sưu tập (collectibles) (Tháng 4 – Tháng 9/2021) Ngay từ đầu quý 3 2021, top-5 collectibles (ngoại

trừ NBA Top Shot có mức giảm 20%) đều có

mức tăng trưởng hơn 70%.

Three Arrows Capital, một trong những quỹ đầu

tư thành công nhất, thúc đẩy thị trường NFT

khi công bố rằng họ đã mua CryptoPunk (cùng

các NFTs khác) vào cuối tháng 7/2021.

Làn sóng NFT đạt đỉnh vào tháng 8/2021. Bored 

Ape Yacht Club là bộ sưu tập nổi bật nhất với

mức tăng trưởng 551% tại phiên bán đấu giá

của công ty Sotheby’s vào đầu tháng 9/2021. 

Đáng chú ý là cuộc đấu giá bán một bộ sưu tầm 

gồm 107 Apes với giá $24.4 triệu đô la.

$1.4B

6,869 
Unique Buyers

$925.0M

25,881 
Unique Buyers

$723.9M

779,635 
Unique Buyers

$527.9M

9,706 
Unique Buyers

https://cryptoslam.io/
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Ảnh JPEGs và Texts đang bùng nổ trong thị trường

Top 5 nền tảng NFTs mới trong Q3 2021 

Nguồn dữ liệu: CryptoSlam and Nansen as of 30 September 2021

Trong quý 3 2021, chúng ta chứng kiến sự xuất hiện của nhiều dự án NFT thu hút sự quan tâm của thế giới. Không ai có thể dự đoán trước trend NFT này sẽ như thế nào

cả. NFT có thể là những con vật dễ thương đến những chữ đơn giản, khi nhiều dự án lấy ý tưởng từ Bored Ape Yacht Club (BAYC) và đã cho thấy rằng những NFT này có thể có

giá cao hơn cả BAYC. Trong số 5 dự án được đưa ra dưới đây, 4 trong số đó đang nằm trong top-10 dự án có khối lượng giao dịch NFTs cao nhất, và dự án Pudgy Penguins đang

đứng ở vị trí thứ 11. Kết quả này thực sự rất ấn tượng khi mà những dự án này đều mới chỉ mới bắt đầu nhiều nhất là 3 tháng.

4,706
Holders

Cool Cats là một bộ sưu tập gồm 10,000 cats được ráp ngẫu nghiên để có vẻ ngoài, mặt, màu da đa dạng. Mỗi một con

mèo sẽ được chấm điểm trước trong khoảng 3-10 tùy thuộc vào từng đặc điểm. Những điểm số đó rất quan trọng vì

chúng ảnh hưởng tới những sự kiện/cuộc thi và Gen 2 breeding mechanics. Đáng cú ý là những người nổi tiếng như

Mike Tyson cũng đã mua một con và dự án được có mặt trên Tạp Chí Thời Đại.

Cool Cats
7/2021

0N1 Force
8/2021

0N1 Force là một bộ gồm 7,777 mặt bên lo-fi avatars được lấy cảm hứng từ văn hóa hoạt hình Nhật bản. Bộ sưu tập

này được chia ra làm ba nhóm: 0K-A1, B4K3M0-N0, và 0N1. Nhiều người bị thu hút bởi độ chi tiết cũng như tinh xảo

của từng bức NFT, bao gồm cả Logan Paul, người mà lập nên kỷ lục cho NFT được mua cao nhất với giá 188 ETH.

Pudgy Penguins bao gồm 8,888 Penguins, được thiết kế theo phong cánh dễ thương, mập mạp và vui vẻ. Sau khi nhận

được nhiều sự chú ý của cộng đồng crypto trên Twitter qua các meme. Khi có được cộng đồng ủng hộ, dự án đã cho ra

mắt roadmap. Từ đó, dự án đã quyên góp từ thiện $100,000 đô la dưới dạng NFT Penguins and và lên trang nhất

của các báo nổi tiếng như là New York Times

Pudgy Penguins
7/2021

Loot là một bộ gồm 8,000 NFTs được tạo ra bởi Dom Hoffman, đồng sáng lập Vine. Khác với các dự án khác, Loot

được thiết kế để làm một thí nghiệm xã. Toàn bộ dự án được sinh ra để phục vụ cộng đồng và tập trung vào những chữ

thuộc chủ đề fantasy (giả tưởng) trên phông nền đen, thay vì làm một bức ảnh. Khi mà dự án bùng nổ, thậm chí cả quỹ

đầu tư Multicoin cũng tham gia.

Mutant Ape Yacht Club (MAYC) là một bộ sưu tập 20,000 mutant apes được tạo ra bởi các nhà sáng lập dự án BAYC.

Mỗi một BAYC Ape (có tất cả 10,000) nhận được một serum dựa trên 3 mức (M1-M3) ,những serum này có thể tạo ra

Mutant Ape NFT. Mỗi serum tạo ra một bản MAYC phỏng theo Ape gốc trong khi 10,000 MAYCs ngẫu nhiên còn lại khác

được bán theo hình thức đấu giá Hà Lan.

4,714
Holders

$122.9M
Tổng khối lượng bán

4,237
Holders

$138.8M
Tổng khối lượng bán

2,373
Holders

$250.0M
Tổng khối lượng bán

8,951
Holders

$276.7M
Tổng khối lượng bán

Mutant Ape 
Yacht Club

8/2020

Loot
8/2021

$126.0M
Tổng khối lượng bán
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PFPs là một công cụ thể hiện bản thân trong thế giới Metaverse

Ảnh Profile (PFPs) đang dẫn đầu trend JPEG

Hiện nay, mọi người đang tiêu tiền online nhiều hơn và dành nhiều

thời gian online hơn; danh tính của chúng ta ở trên mạng ngày

càng trở nên gần hơn với danh tính ở ngoài đời. Đối với nhiều

người thì một PFP đem lại nhiều địa vị hơn là một chiếc đồng hồ

Rolex. Ở trên mạng internet, danh tính của chúng ta online 24/7

và để lộ ra cho cả thế giới. Tuy nhiên, một cái đồng hồ kim cương

của chúng ta sẽ chỉ được biết bởi một phần nhỏ của xã hội.

Sử dụng PFP có nghĩa là bạn thuộc về một cộng đồng NFT nhất

định, điều này giống như bạn đang theo một cộng đồng tôn giáo

hoặc tín ngưỡng.

Ở những cộng đồng này thì sẽ có những người tương đồng với bạn.

Nơi mà những thành viên khác tương tác với bạn qua mạng xã

hội như là Twitter. Bởi vì loài người là giống loài mang tính xã hội

rất cao, vậy nên những người khác dễ bị xúi FOMO theo đám đông.

Tại sao mọi
người lại có
thể sẵn sàng
bỏ hàng triệu
đô la vào
PFPs?

Ngoại trừ dự án Loot, tất cả dự án NFT đang ở top 5 thì đều tập trung vào mảng virtual-avatars. Mỗi một dự án thì có phong cách khác nhau và cách phân bổ khác

nhau. Tuy nhiên, những NFT này sẽ có độ hiếm và đặc điểm khác nhau. Virtual-avatar NFTs đều dành cho việc sử dụng; mỗi NFT được thiết kế cho ảnh đại diện trên

mạng. Những dự án này đang theo xu hướng làm NFT cho ảnh đại diện ở trên mạng, và xu hướng này thì hai dự án CryptoPunks and Bored Ape Yacht Club đang là tiên

phong.

Đồng sáng lập quỹ Three Arrows 
Capital

Người sáng lập Nansen

28
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Bạn có thể trở thành bất cứ thứ gì ở trong game NFT nhập vai

Loot (for Adventurers)

Những dự án nổi bật trên Loot

Adventure gold (AGLD) là một token chuẩn

ERC-20 của dự án Loot. Mỗi Loot bag được

nhận airdrop 10,000 $AGLD miễn phí. 

LootMart là dự án chia Loot bag ra thành

những phần khác nhau. Adventurers (người

chơi) có thể tạo ra những đồ vật dựa trên những

gì mà họ có.

Mỗi một vật phẩm sẽ mở khóa skill hoặc

tăng sức mạnh cho người chơi.

Lấy cảm hứng từ dự án Loot, Rarity là một dự

án game nhập vai cho phép người chơi chọn

các lớp nhân vật để đi phiêu lưu, khám phá

và hoàn thành nhiệm vụ sẽ được nhận điểm

kinh nghiệm, vàng (đơn vị tiền trong game), và

vật phẩm chế tạo. 

Các nhân vật có thể tăng skills và rèn những

trang bị/vật phẩm khi chơi

Như một phần của việc thử nghiệm cộng đồng, Loot 

được tạo ra để cộng đồng có thể tự do sáng tạo. Mỗi

một Loot bag sẽ bao gồm những chữ thể hiện áo

giáp và vũ khí. Những nghệ sĩ, nhà thiết kết, tác giả, và

lập trình viên được khuyến khích để đóng góp và mở

rộng vũ trụ Loot, đặc biệt là xây dựng game NFT nhập

vai từ con số 0. Vài tuần sau thì Loot DAO được tạo ra.

Hãy tưởng tượng NFTs là những miếng

Legos và có thể được lắp ráp lại với nhau.

Loot là một dự án kết hợp nhiều NFTs lại

với nhau thành một khối thống nhất.

Trước đây, người tạo ra NFT sẽ thu hút

người dùng qua giá trị của sản phẩm. 

Nhưng sự ra đời của dự án Loot đã lật đổ

truyên thống khi mà giá trị được bắt

nguồn từ cộng đồng các nhà sưu tập. 

Loot (for Adventurers)

Chỉ số 
chính*

>85
Số các dự án phái sinh trên Loot

16
Đề xuất quản trị On-chain

*Tại thời điểm 1/10/2021. 29
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Các sàn giao dịch
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Tổng quan thì khối lượng giao dịch spot của top-10 

sàn tập trung và phi tập trung trong quý 3 2021 đã

giảm từ $6.74 nghìn tỷ đô xuống $3.9 nghìn tỷ đô

(-42.17%). 

Q3 2021 xu hướng thị trường giảm, nhưng đã tăng

trở lại mức $1.3 nghìn tỷ đô vào tháng 8/2021. 

Trong tháng 9, khối lượng giao dịch của CEXs và DEXs 

đã tăng lần lượt 214.96% và 171.94% khi được so 

sánh với tháng 7/2021. Tuy nhiên, cả 2 loại sàn giao

dịch đều không thể lại đỉnh hồi tháng 5.

Tỷ lệ khối lượng giao dịch giữa sàn DEX và CEX đã

giảm xuống từ 10.44% trong Q2 2021 xuống 8.74% 

trong Q3 2021.  

Q3 2021 Top-10 Sàn giao dịch cryptocurrency

Nguồn dữ liệu: CoinGecko
Top-10 CEX tại 1/10/2021 – Binance, Huobi, Coinbase, Crypto.com, FTX, KuCoin, Gate.io, Kraken, Bitfinex, Gemini. Xếp hạng theo CoinGecko Q3 Top Cryptocurrency Exchanges Ranking
Top-10 DEX tại 1/10/2021 - Uniswap (v3), Uniswap (v2), PancakeSwap (v2), SushiSwap, Raydium, 1inch, Trader Joe, Curve, WaultSwap, QuickSwap
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$1.30 $0.81 $1.37 $1.71$3.23$2.21Trading Vol.
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$0,1T
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$2,0T

$2,5T

$3,0T

$3,5T

Thg4-21 Thg5-21 Thg6-21 Thg7-21 Thg8-21 Thg9-21

Centralized Exchanges (CEXs) Decentralized Exchanges (DEXs)

Tổng khối lượng giao dịch (Nghìn tỉ $)

Tổng khối lượng giao dịch spot vẫn còn kém xa so với đỉnh hồi tháng 5/2021

Khối lượng giao dịch của Top-10 DEX + CEX (Tháng 4 – Tháng 9 2021)

-42%
Mức tăng trưởng của Top-10 (CEXs + DEXs) 

so sánh của Q3 2021 với Q2 2021
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Thị phần của khối lượng giao dịch của Top-10 CEX (Tháng 4 – Tháng 9/2021)

Thị phần Binance bị giảm khi khối lượng giao dịch của các CEXs giảm mạnh 41%

Q3 2021 Top-10 Sàn giao dịch tập trung (CEX) 

Thị phần Binance giảm từ 62% trong tháng 7 

tới 54% trong tháng 9 khi mà các nhà cầm

quyền trên thế giới thắt chặt crypto. Tuy nhiên

thì Binance vẫn là sàn CEX lớn nhất thế giới.

Khối lượng giao dịch spot của top-10 sàn giao 

dịch tập trung là $3.58 nghìn tỷ đô trong Q3 

2021. Bắt đầu Q3 2021 với chỉ $0.74 nghìn tỉ đô

trong tháng 7 (-35% khi so với tháng 6), nhưng 

con số này đã hồi phục vào tháng 8 và tháng 9.

Khi mà Trung Quốc vẫn tiếp tục cấm crypto, thị

phần Huobi giảm từ 19% trong Q2 xuống 13% 

trong Q3, trong khi khối lượng giao dịch trong

Q3 giảm tới gần 60% khi so sánh với Q2.

-41% 
Mức tăng trưởng của Top-10 CEXs so sánh 

của Q3 2021 với Q2 2021
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56% 59% 62% 59%
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FTX

Crypto.com
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Huobi

Binance

Tổng khối lượng giao dịch (Nghìn tỉ $)

$2.04 $2.92 $1.14 $0.74 $1.25 $1.59

Nguồn dữ liệu: CoinGecko
Top-10 CEX tại thời điểm 12021 – Binance, Huobi, Coinbase, Crypto.com, FTX, KuCoin, Gate.io, Kraken, Bitfinex, Gemini

Dominance
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Khối lượng giao dịch của CEXs bị giảm khi chính phủ thắt chặt crypto

Q3 2021 Top-10 Sàn giao dịch tập trung (CEX) 

Hầu hết khối lượng giao dịch của các CEXs bị 

giảm sâu, đặc biệt Binance giảm tới 60.13% 

(-$1.5 nghìn tỷ đô) trong Q3 2021.

Khối lượng giao dịch của sàn Houbi giảm 

59% (-$677 tỷ đô) trong khi khối lượng giao 

dịch của sàn Coinbase giảm 30% (-$138 tỷ 

đô).

Những sàn CEXs khác đều giảm ít nhất 26%

trong Q3 so sánh với Q2. 

Sàn FTX và Crypto.com là sàn tăng trưởng 

duy nhất, tăng tới 14% (+$23.4 tỷ đô) và 

316% ($105.8 tỷ đô) tương ứng. 

-41%

-42%

-59%

-30%

+316%

+14%

-26%

-58%

-51%

-48%

-38%

$0,00T $2,00T $4,00T $6,00T

Total

Binance

Huobi

Coinbase

Crypto.com

FTX

KuCoin

Gate.io

Kraken

Bitfinex

Gemini

Total Trading Volume Q3 2021 Total Trading Volume Q2 2021

Khối lượng giao dịch của top-10 CEX (Q3 2021 và Q2 2021)

Nguồn dữ liệu: CoinGecko
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Những sàn DEXs không thuộc Ethereum đang tăng hạng

Q3 2021 Top-10 Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) 

July August September

1 Uniswap (v3) Uniswap (v3) Uniswap (v3)

2 Uniswap (v2) PancakeSwap (v2) PancakeSwap (v2)

3 PancakeSwap (v2) Uniswap (v2) Uniswap (v2)

4 1inch 1inch SushiSwap

5 SushiSwap SushiSwap Raydium

6 Curve QuickSwap 1inch

7 QuickSwap Curve Trader Joe

8 DODO Raydium Curve

9 WaultSwap Pangolin WaultSwap

10 Bancor DODO QuickSwap

Thứ hạng của Top-10 sàn giao dịch phi tập trung được 

cân bằng lại trong tháng 8 và tháng 9 khi mà có sự có 

mặt của DEX trên Solana và Avalanche trong top 10.

Raydium, Trader Joe, và Pangolin có mặt tại top-10 DEXs 

trong Q2 2021 có thể là tín hiệu của việc traders thích 

DEX có tốc độ nhanh và phí rẻ hơn các DEX khác với 

phí giao dịch cao.

Trong tháng 8, Bancor và WaultSwap bị thay thế bởi

Pangolin trên Avalanche và Raydium trên Solana, hai

sàn này đang có khối lượng giao dịch cao hơn DODO. 

Tuy nhiên, Pangolin rớt ra khỏi top-10 trong tháng 9/2021 

khi mà traders đổi hướng qua dùng Trader Joe DEX.

Nguồn dữ liệu: CoinGecko
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Tổng khối lượng giao dịch (tỉ $)

Tổng khối lượng giao dịch của Top-10 DEXs 

là $313.3 tỷ đô trong Q3 2021. Đầu quý thì

khối lượng giao dịch của DEXs giảm 55.62%

($71.6 tỷ đô) khi so sánh với tháng 6, 

nhưng kết thúc quý với $123.2 tỷ đô.

Uniswap giữ vững vị trí DEX dẫn đầu (V2 và

V3), với tổng thị phần là 46% vào Q3 2021.

Đặc biệt, khối lượng giao dịch của Raydium

trên Solana đã tăng ổn định từ 4% ($4.6 

tỷ đô) trong tháng 8 lên 8% ($10.2 tỷ đô) 

trong tháng 9/2021.

Khối lượng giao dịch spot của DEXs ít hơn của CEXs, giảm 51% trong Q3 2021

Q3 2021 Top-10 Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) 

Nguồn dữ liệu: CoinGecko
Top-10 DEX tại thời điểm 1/8/2021 - Uniswap (v3), Uniswap (v2), PancakeSwap (v2), SushiSwap, 1inch, Curve, QuickSwap, DODO, WaultSwap, Bancor
Top-10 DEX tại thời điểm 1/9/2021 – Uniswap (v3), Uniswap (v2), PancakeSwap (v2), SushiSwap, 1inch, Curve, QuickSwap, DODO, Raydium, Pangolin
Top-10 DEX tại thời điểm 1/10/2021 – Uniswap (v3), Uniswap (v2), PancakeSwap (v2), SushiSwap, Raydium, 1inch, Trader Joe, Curve, WaultSwap, QuickSwap
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$166.7 $123.2$308.8 $161.4 $71.6 $118.5

Top-10 DEX Trading Volume Dominance (Apr – Sep 2021)

-51% 
Mức tăng trưởng của Top-10 DEXs so sánh 

trong Q3 2021 với Q2 2021

Thị phần của khối lượng giao dịch tại top-10 DEXs (Tháng 4 – Tháng 9 2021)
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Khối lượng giao dịch hợp đồng Bitcoin vĩnh 

cửu của top-9 sàn giao dịch phái sinh giảm 

khoảng 25% xuống còn $1.37 nghìn tỷ đô.

Khối lượng giao dịch hợp đồng BTC vĩnh cửu giảm xuống còn hơn $4 nghìn tỷ

Q3 2021 Khối lượng giao dịch của hợp đồng Bitcoin vĩnh cửu trên các sàn phái sinh

36

$1.83

Mặc dù top 3 sàn lớn nhất đang có sự 

thay đổi về khối lượng giao dịch trong Q3, 

khối lượng giao dịch ở các sàn nhỏ hơn 

đang tăng. Kucoin và Bitmex đã lần lượt 

tăng 59% và 47%.

Về thị phần, Binance vẫn là sói đầu đàn, 

mặc dù có vẻ như Binance đang mất thị 

phần. FTX, Bitmex và OKEX đang dần dần 

tăng thị phần.

Tổng khối lượng giao dịch (Nghìn tỉ $)

Nguồn dữ liệu: CoinGecko
Top-9 Sàn giao dịch phái sinh cho hợp đồng Bitcoin vĩnh cửu tại thời điểm 1/10/2021 – Binance, FTX, Bybit, Huobi, OKEx, Bitfinex, Kucoin, Deribit, BitMEX

$1.96$1.47 $1.27 $1.45 $1.37

Thị phần của khối lượng giao dịch BTC vĩnh cửu theo tháng (Tháng 4 – Tháng 9/2021)

-25% 
Khối lượng giao dịch Bitcoin Perpetual 
Swap của Top-9 CEXs trong Q3 2021
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FTX đang chiếm thị phần trong trận chiến về Vị thế mở (OI)

Q3 2021 Vị thế mở của hợp đồng Bitcoin vĩnh cửu trên các sàn phái sinh
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$358 $259 $209

Tổng vị thế mở của hợp đồng Bitcoin vĩnh cửu ở 

top-9 sàn phái sinh là $867 tỷ đô ở cuối tháng

9/2021. 

Tổng vị thế mở tăng 50% lên tới $313 tỉ đô trong

Q3 2021.

Tổng mức tăng trưởng của FTX (32%), Binance

(21%), và Bybit (19%) là 72% ($74 tỷ đô) trong

Q3 2021. 

Giống như xu hướng của khối lượng giao dịch, thị

phần vị thế mở của Binance giảm từ 35% 

xuống 31%, trong khi FTX tăng 5% thị phần.

Tổng vị thế mở của FTX đã tăng 133% từ Q2 

2021.

Tổng số lượng vị thế mở (Tỉ $)

Nguồn dữ liệu: CoinGecko
Top-9 Sàn giao dịch phái sinh cho hợp đồng Bitcoin vĩnh cửu tại thời điểm 1/10/2021 – Binance, FTX, Bybit, Huobi, OKEx, Bitfinex, Kucoin, Deribit, BitMEX

$236 $313$318

Thị phần vị thế mở của hợp đồng Bitcoin vĩnh cửu theo tháng (tháng 4 – tháng 9 2021)

+50% 
Open Interest của Top-9 Bitcoin Perpetual 

Swap trong Q3 2021
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Q3 2021 Funding Rate của hợp đồng Bitcoin vĩnh cửu trên các sàn phái sinh

Sự thay đổi đột ngột của funding rates có thể dự báo những gì sắp diễn ra

Nguồn dữ liệu: bybt.com. Bao gồm Funding rates trong 8 tiếng từ Binance, Huobi, OKEx, và Bybit từ 1/7 đến 1/10/2021 

Biểu đồ đã chỉ ra sự thay đổi đáng kể của

funding rates lên hợp đồng Bitcoin vĩnh

cửu, điều này hay xảy ra trước khi giá

của Bitcoin di chuyển.

Trong khoảng thời gian Bitcoin tăng từ $30k 

đến $40k vào cuối tháng 7, funding rates 

lúc đó giảm liên tục, chạm tới thấp nhất

là -0.1%.

Tuy nhiên, funding rates vẫn giữ trạng thái 

tương đối ổn định trong suốt tháng 8, 

tăng cao nhất là 0.08% vào cuối tháng.

Trước khi giá Bitcoin giảm 10% trong

ngày 7 tháng 9, funding rates trên Bybit

đang âm rất sâu khi so sánh với các sàn

khác.

-0.004% (-1.2 b.p.)

Funding Rates trung bình của Bitcoin vào 
ngày 1/10/2021

Funding Rates của hợp đồng Bitcoin vĩnh cửu trong 8 tiếng theo USD-Margined (tháng 7 – tháng 9/2021)

https://www.bybt.com/
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CoinGecko Highlights
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NFT Collection Tracker

Theo dõi giá sàn và khối lượng giao dịch NFTs của bạn!

Xem giá sàn, vốn hóa thị trường, số người
sở hữu, và hơn 70+ bộ sưu tập NFT!

Click đây để thử ngay!

Bây giờ bạn có thể theo dõi 
danh mục NFT với tính năng 
portfolio trên CoinGecko!

Theo dõi dữ liệu lịch sử giá
sàn và giá bán gần nhất của
mọi bộ sưu tập NFT!

https://www.coingecko.com/en/nft
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GeckoCon – NFTs Gone Wild

Cuộc hội thảo đầu tiên của Coingecko về NFT!

NFTs Gone Wild mang đến những người ảnh hưởng nhất trong

thế giới NFT để chia sẻ về tình hình NFT hiện tại cũng như là tương

lai.

Hãy tham gia cùng với chúng tôi để thảo luận về những chủ đề

của NFT như là nghệ thuật, âm nhạc, collectables, gaming, thể

thao, tiền tệ hóa và nhiều hơn nữa!

Hơn nữa, GeckoCon sẽ mang tới những buổi trình diễn quốc tế

của các DJs trên khắp thế giới trong tiết mục Afterparties, và cả 

tiết mục powwows in the Metaverse.

Khách mời

Và còn nhiều nghệ sĩ hơn nữa…

https://landing.coingecko.com/coingecko-conference-geckocon-nfts-gone-wild/
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Theo dõi CoinGecko tại các kênh sau
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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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Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến 
bản báo cáo từ CoinGecko!

Hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của bạn về bản báo cáo qua cuộc khảo sát này.
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https://forms.gle/o9EQLVkiCnf5ea8r6

