
State

An overview report

#web3

of

(C) 2022. All right reserved worldwide.

DEFI 2022

Prepared & presented: Rikko Studio

Co-author: Mind Research



MỤC LỤC

1 Defi overview 2022

 Các dấu ấn nổi bật năm 202

 Các mảnh ghép của Defi trong năm 202

 Tổng quan về các hệ sinh thá

 Thị trường gọi vốn Fundraising

2 Decentralized Exchanges

 Toàn cảnh Dexs năm 202

 Các dấu ấn/dự án nổi bật 202

 Dự phóng 2023

3 Lending & Borrowing

 Toàn cảnh thị trường Lending & Borrowing năm 202

 Các dấu ấn/dự án nổi bật 202

 Dự phóng 2023

4 Stable Coin

 Toàn cảnh thị trường Stablecoin trong năm 202

 Các dấu ấn/dự án nổi bật 202

 Dự phóng 2023

5 Bridge

 Tổng quan về Bridge trong năm 202

 Các dấu ấn/dự án nổi bật 202

 Dự phóng 2023

6 Derivative

 Tổng quan mảng Derivative năm 202

 Các dấu ấn/dự án nổi bật 202

 Dự phóng 2023



MỤC LỤC

7 Liquid Staking

 Tổng quan Liquid Staking năm 202

 Các dấu ấn/dự án nổi bật 202

 ETH liquid staking market shar

 Dự phóng 2023

8
Các mảng khác (Insurance, Privacy, Yield Farming,

Asset Tokenization / Real World Asset)

 Defi Insuranc

 Privac

 Yield Farmin

 Asset Tokenization / Real World Asset

9 Tổng kết



1.

Defi overview

2022



Năm 2022, toàn bộ thị trường crypto đã chấn động khi có quá nhiều sự 

kiện đen tối diễn ra, ngoài những nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta còn được 

chứng kiến sự thua lỗ, phá sản từ các VCs, các Market Maker và cả các công 

ty lớn.



Hàng loạt những vụ bê bối, những vụ lừa đảo đã thay đổi nhiều tư duy, 

nhiều điều mà trước đó mọi người mặc định nó là đúng. Những anh hùng 

trở thành tội phạm, từ Hero to Zero.



Sau khi trải qua giai đoạn bùng nổ năm 2021 Defi đã có sự sụt giảm TVL 

liên tục từ $166.59B xuống còn $38.73B, tương ứng với mức giảm 76,75%.


Tổng quan về DEFI 2022



1.1. Các dấu ấn nổi bật năm 2022

Tháng 3/2022 khi “ Bố già DeFi" Andre Cronje 

tuyên bố rời khỏi thị trường. Điều này khiến giá 

token của các dự án có Andre tham gia đã dump 

mạnh, hành động đem con bỏ chợ được đánh 

giá không khác gì việc “rugpull” từ Cronje.

Andre Cronje tuyên bố rời khỏi DeFi

Tháng 5/2022 toàn bộ hệ sinh thái Terra sụp đổ, 

kéo theo sự ảnh hưởng lớn tới toàn bộ thị trường. 

Rất nhiều dự án, founder, người dùng đã mất 

trắng tài sản khi gửi tiền lên nền tảng Anchor 

thông qua đồng UST để nhận mức Yeild APR xấp 

xỉ 20%/ năm.



Tổng vốn hoá của 17B$ của UST và 40B$ của 

Luna bị thổi bay gây thiệt hại nặng nề cho thị 

trường crypto. Niềm tin vào thị trường Defi bị 

lung lay nghiêm trọng khi một dự án trong Top 

10 Marketcap tiêu tan chỉ trong vài ngày ngắn 

ngủi. Sự kiện này cũng là mồi lửa đầu tiên, châm 

ngòi cho những đám cháy bùng lên sau này.

Sự sụp đổ của hệ sinh thái Luna/Terre



1.1. Các dấu ấn nổi bật năm 2022

Bị ảnh hưởng từ sự kiện LUNA-UST, quỹ đầu tư 

Three Arrows Capital (3AC) bắt đầu xuất hiện 

những tín hiệu mất thanh khoản đáng ngờ. Tới 

đầu tháng 6/2022, việc stETH bị depeg cùng 

“hiệu ứng dây chuyền” stETH – Alameda – Celsius 

đã khiến 3AC bị thổn hại nặng nề. Đến ngày 

02/07/2022, Three Arrows Capital chính thức nộp 

đơn xin bảo hộ lên toà án New York. Sự kiện này 

là đám lửa lan rộng trên thị trường, cộng đồng 

crypto tiếp tục chứng kiến một VCs tên tuổi 

trong ngành phá sản kéo theo nhiều tổ chức 

khác như Voyager Digital và Celsius cũng phá 

sản theo.

Three Arrows Capital phá sản

Đầu tháng 11 FTX/ Alameda bị sụp đổ. Hàng loạt 

nhà đầu tư, công ty và dự án không thể lấy lại tài 

sản đã lưu trữ trên sàn FTX. Việc FTX một sàn tập 

trung lớn thứ 2, cùng Alamendar một VC rất có 

uy tín gian lận rồi phá sản đã giáng một đòn chí 

mạng vào niềm tin của toàn bộ thế giới đối với 

thị trường Crypto và các công ty Centralized. Các 

bê bối của Sam cùng các cộng sự được ví von 

như sự kiện bê bối của Elizabeth Holmes với vụ 

“lừa đảo” Theranos lịch sử.



Tuy nhiên, đối với những người tin tưởng vào sự 

minh bạch của Decentralized thì đây là một 

động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của 

toàn cõi Defi trong tương lai.

Sự kiện Blackswan từ FTX/ Alamenda

Ngày 15/09/2022 The Merge chính thức khởi chạy, 

giúp cho Ethereum chuyển đổi từ PoW sang PoS, 

điều này khi kết hợp với cơ chế đốt của EIP-1559 

giúp tạo ra hiệu quả giảm phát cho ETH. Đây có 

thể coi là sự kiện hiếm hoi đem lại tác động tích 

cực lên thị trường. Và là động lực cho các Builder 

tiếp tục nghiêm cứu và phát triển các dự án 

Liquid Staking.

Sự kiện The Merge



1.2. Các mảnh ghép của Defi

trong năm 2022

Thị trường Defi không thực sự có một dấu ấn nổi bật trong năm vừa qua, có thể thấy AMM/Dex và 

Lending vẫn là những mảnh ghép chính chiếm lượng TVL chủ yếu trong thị trường. Trong khi đó, 

Derivatives và Cross Chain vẫn là hai mảng mới, chưa chiếm được nhiều thị phần. Sự suy thoái của các 

hệ sinh thái đã một phần làm giảm nhu cầu sử dụng Crosschain của người dùng. Derivatives tuy chưa 

nổi bật nhưng có một sự phát triển đáng kể thông qua dự án GMX dự kiến sẽ mang lại làn gió mới cho 

Defi trong những năm tiếp theo.



Stablecoin chứng kiến một năm ảm đạm và sự thất thế của các stablecoin thuật toán. Động lực cho sự 

phát triển nhiều khả năng sẽ phải đợi cho những mô hình mới với nguồn Yield ổn định hơn. Nhìn 

chung thị trường Defi trong năm 2022 chứng kiến sự khẳng định vị thế của các dự án trên Ethereum 

và hụt hơi của các dự án fork trên các chain khác, mặc dù vậy cả thị trường hầu như không có một sự 

phát triển nào đáng kể.



1.3. Tổng quan về các hệ sinh thái

1/1/2022 31/12/2022
Percentage 
drawdown

Ethereum $95.41 B $23.05 B -75.84%

BSC $12.08 B $4.13 B -65.81%

Tron $5.21 B $4.12 B -21.02%

Polygon $5.03 B $987.82 M -80.37%

Solana $6.68 B $206.29 M -96.91%

Fantom $3.95 B $422.39 M -89.31%

Terra $11.81 B $31.6 M -99.74%

Avalanche $9.97 B $759.92 M -92.38%

Optimism $351.45 M $500.16 M 42.31%

Arbitrum $1.69 B $1.02 B -39.65%

Other $14.41B $3.5B -75.71%

Total $166.59 B $38.73 B -76.75%



1.3. Tổng quan về các hệ sinh thái

Trong 2022 đã có nhiều hệ sinh thái bước vào tình trạng suy thoái nghiêm trọng điển hình là Terra hệ 

sinh thái này gần như biến mất khỏi bản đồ Defi.



Dòng tiền chủ yếu tập trung ở Ethereum, BSC, Polygon và hai hệ sinh thái Arbitrum, Optimism là 

những Layer 2 được kì vọng sẽ bùng nổ trong năm 2023.



Tron mặc dù TVL vẫn cao nhưng các dự án trong Defi của bên Tron khá nghèo nàn và lượng real user 

ít. Tron thường chỉ được nhớ đến như là một công cụ với phí rẻ để nạp rút USDT.



Sau thời gian phát triển nóng trong năm 2021, Solana chứng kiến sự suy thoái lớn đặc biệt là sau khi 

FTX sựp đổ. Người dùng rời bỏ và các dự án nổi bật như Serum (SRM), Degods cũng dần chuyển nhà 

qua các hệ khác hoặc dùng hoạt động.



Những hệ sinh thái khác cũng thu hút được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng, như Avalanche, Near, 

Fantom, Celo,… đều hụt hơi khi không cung cấp giải pháp gì mới để cạnh tranh với Ethereum, các dự 

án hầu hết là clone các tính năng từ hệ sinh thái Ethereum mà không có phát triển gì nổi bật.



Sự thoái trào của các hệ sinh thái cũ tạo điều kiện cho các dự án Layer-1 mới như Aptos, Sui, Sei 

Network có cơ hội phát triển. Đồng thời mang đến lượng người dùng mới cho Layer-2 khi nhiều người 

lựa chọn “trở về” với Ethereum và L2 (Arbitrum, Optimism, StarkNet hay zkSync) dù các giải pháp này 

vẫn chưa thực sự hoàn thiện.




1.4. Thị trường gọi vốn

Fundraising

Các quỹ đầu tư trong thị trường crypto đã bị thiệt hại nặng nề trong nửa cuối 2022, số tiền đầu tư đã 

giảm gần 80% so với 6 tháng đầu năm. Trong đó, các dự án trong Defi chỉ gọi được khoảng gần $3B, 

thấp hơn rất nhiều so với các mảng khác.



Mặc dù sau sự kiện FTX, niềm tin của Defi đang dần được khôi phục. Tuy vậy, Defi vẫn đang không 

nhận được sự quan tâm từ các VCs khi các dự án mới không có các ý tưởng mới để giải quyết các vấn 

đề đang tồn đọng trong thị trường.



2.

Decentra-


lized


Exchanges



2.1. Toàn cảnh Dexs năm 2022

2022 là một năm ảm đạm khi hầu hết volume giao dịch cùng TVL trên các nền tảng Dexs đều giảm 

mạnh. Tuy nhiên, giai đoạn cuối năm khi FTX sàn tập trung lớn thứ 2 thế giới sụp đổ, niềm tin của cộng 

đồng với các sàn giao dịch tập trung (Cexs) lung lay nghiêm trọng, điều này đã giúp Defi nói chung và 

Decentralized Exchanges dần lấy lại được sự chú ý. Volume của Dexs so với Cexs đã tăng trưởng trở lại 

kể từ tháng 9 năm 2022.

Dexs vẫn là mảng có TVL lớn nhất trong hệ sinh 

thái Defi của Crypto, điều này không có gì khó 

hiểu khi nhu cầu trao đổi giao dịch là nhu cầu cơ 

bản nhất của bất kì một nền kinh tế nào. Mặc dù 

vậy, TVL của DEXs đã giảm hơn 50 tỷ đô la kể từ 

đỉnh 76 tỷ đô vào đầu năm, đặc biệt giảm sốc sau 

cú sụp đổ của LUNA vào tháng 5 (hiện tại TVL 

đang ở mức 15 tỷ đô).



2.2. Các dấu ấn/dự án nổi bật 2022

Sự thắng thế của AMM so với Orderbook

 Constant Product - các AMM sử dụng các các đường cong toán học phổ biến được định sẵn và cơ 

chế pool thanh khoản để quyết định giá cả của token khi trao đổi

 Orderbook, cơ chế phổ biến của các CEXs.



Cuộc chiến giữa AMM và Orderbook chưa bao giờ kết thúc, nhưng phần thắng thế hiện tại thuộc về 

AMM khi trong phần lớn năm 2022, AMM gần như dominate thị trường về khối lượng giao dịch.



2.2. Các dấu ấn/dự án nổi bật 2022

Nói tới AMM không thể không nhắc tới Stableswap, Stableswap từ khi ra mắt đã thực sự tạo ra cú hích 

vô cùng lớn, việc tập trung vào stablecoin đã giúp các giao thức Stableswap tối ưu hóa được phí giao 

dịch, slippage thấp. Đứng đầu trong mảng stableswap là Curve, kết hợp với vetokenomics vô cùng 

sáng tạo, giao thức đã thành công tạo ra lượng tương tác vô cùng lớn trong hệ sinh thái của mình. 

Bằng việc thưởng cho LP token CRV và khuyến khích các LP khóa CRV dài hạn để nhận được mức 

yield tốt, Curve thành công giữ chân được lượng TVL lớn, hiện tại Curve đứng đầu về TVL trong mảng 

DEXs.

Stableswap/Curve và cơ chế vetokenomic

Tuy nhiên, Curve lại đang đối mặt với vấn đề về hiệu quả 

sử dụng vốn. Mặc dù Uniswap cho phép giao dịch nhiều 

cặp token hơn. Nhưng với lượng TVL thấp hơn, Uniswap 

tạo ra khối lượng giao dịch lớn hơn nhiều lần và đem tới 

nguồn Yield tối ưu hơn cho các LProvider. Ngoài ra Curve 

còn phải đối mặt với sự bất ổn của các đồng stablecoin 

thuật toán, sư sụp đổ của UST cũng làm ảnh hưởng nhiều 

tới sự tăng trưởng của Curve.



Ngoài ra, lượng TVL mà Curve giữ được là do mức yield 

hấp dẫn từ flywheel của vetokenomic. Vetokenomic đánh 

đổi performance về giá của CRV (token lạm phát cao) để 

lấy lượng yield hấp dẫn dành cho holder, vậy khi mức 

yield không còn hấp dẫn (do giá token giảm mạnh hoặc 

hết lượng token trong pool reward), Curve sẽ phải đối mặt 

với tình trạng LProvider rút thanh khoản. Là một thách 

thức lớn khi Curve là một giao thức rất đói thanh khoản, 

việc không thể duy trì mức thanh khoản tốt cho bất kì 

stablecoin nào đều có thể ảnh hưởng đến khả năng duy 

trì mức peg của stablecoin đó.


Điều này làm dấy lên câu hỏi về tính bền vững của Curve, 

mô hình vetokenomic và khả năng giữ peg của các 

stablecoin trong tương lai.

Stableswap/Curve weak point



2.2. Các dấu ấn/dự án nổi bật 2022

Một giải pháp gây tranh cãi trong thị trường trong năm qua là khả năng cung cấp thanh khoản tập 

trung của Uniswap V3. Kể từ khi ra mắt vào tháng 5 năm 2021, Uniswap V3 đã tạo ra gần 1.4B$ tổng 

volume giao dịch. Thanh khoản tập trung cho phép các LProvider có thể cung cấp thanh khoản tùy 

chỉnh theo từng khoảng giá khác nhau và từ đó giúp tối ưu hiệu quả sử dụng vốn. Giúp hình thành 

các giao thức được xây dựng dựa trên Uniswap V3, điển hình là Arrakis Finance, một dự án đã thu hút 

được lượng TVL đáng kể giúp vận hành các chiến lược cung cấp thanh khoản khác nhau trên Uniswap 

V3.



Giấy phép về việc chống fork của Uniswap V3 sẽ hết hạn vào tháng 4 năm 2023, có thể chúng ta sẽ 

chứng kiến sự bùng nổ của các dự án clone lại mô hình này.

Concentrated Liquidity - Uniswap V3

Điều này dấy lên lo ngại cho không chỉ đối với Uniswap V3 mà còn là đối với toàn bộ các giao thức 

AMM, khi mô hình cung cấp thanh khoản thụ động đang ko đảm bảo được lợi nhuận để thu hút 

LProvider.

Tuy nhiên, hầu hết các LProvider khi 

cung cấp thanh khoản không những 

không có lợi nhuận mà còn bị thua lỗ do 

tác động của Impermanent loss, lượng 

phí mà LProvider kiếm được không thể 

bù được cho khoản lỗ do IL gây ra. Điều 

này thể hiện qua chỉ số markout của 

Uniswap V3 (markout là lợi nhuận của 

một LP sau khi cung cấp thanh khoản 

một khoảng thời gian nhất định).

Passive LP Problems



2.2. Các dấu ấn/dự án nổi bật 2022

2022 là một năm kém phát triển của các dự án on-chain Orderbook, một phần tới từ cơ sở hạ tầng 

blockchain còn non trẻ, chưa thể đáp ứng được việc xây dựng các DEX Orderbook có khả năng xử lý 

thông lượng giao dịch lớn.



Hiện tại mới chỉ có hai dự án tiêu biểu nhất là DYDX một giao thức Dex Orderbook không on-chain 

hoàn toàn, sổ lệnh của giao thức được thực hiện off-chain. Và Serum dự án tiệm cận mô hình 

orderbook onchain nhất, được xây trên Solana, tuy nhiên dự án đã bị khai tử do ảnh hưởng bởi sự sụp 

đổ của Alameda Research.

Orderbook-based DEXs

Những dự án clone lại mô hình Uniswap và Curve như Trader Joe (Avax), Saber (Solana), Pancake 

(BSC),... đều chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng. Bản thân các dự án đó cùng toàn bộ hệ sinh thái 

của mình đều không có những sáng kiến nào cụ thể để giữ chân người dùng.

Sự thoái trào của các dự án Dexs trên các Blockchain khác



2.3. Dự phóng 2023

DEXs đã thu hút lại được sự chú ý của người dùng sau những sự kiện đen tối và mờ ám của các sàn 

Cex, tuy nhiên trải nghiệm mà các sàn DEXs mang lại thật sự còn kém xa so với những gì CEXs có thể 

làm được. DEXs sẽ còn phải đi một chặng đường rất dài mới có thể cung cấp cho LProvier, MM và 

người dùng trải nghiệm tốt như CEXs.



Mặc dù vậy, mình tin rằng AMM và Orderbook sẽ đồng thời cùng phát triển tốt hơn. AMM nhiều khả 

năng sẽ phải nhường spotlights lại cho Orderbook trong tương lai. Và các DEXs đều sẽ phải hướng tới 

giải quyết các vấn đề quan trọng đó là

 Thanh khoản tốt hơ

 Tăng hiệu quả sử dụng vố

 Thu hút được nhiều LP/MM tham gi

 Tăng trải nghiệm người dùng



Các giải pháp tiềm năng cho AMMs có thể kể đến như

 Xây dựng các giao thức cung cấp chiến lược cung cấp thanh khoản on top của Uniswap V

 Các AMM cung cấp giải pháp delta neutral giúp hạn chế/chống lại I

 JIT/MEV Protection



Bên cạnh đó, defi-optimized chain/app chain chắc chắn là một giải pháp không thể bỏ qua, khi mà 

hiện tại đang khá nhiều dự án đã đang trong quá trình xây dựng với mong muốn cung cấp on-chain 

orderbook. Sei, Injective, dydx là các dự án xây dựng một blockchain tập trung cho Defi trên mạng lưới 

Cosmos. Tất cả đều là những cái tên vô cùng hứa hẹn sẽ mang lại một làn sóng sản phẩm và trải 

nghiệm mới cho Dexs.



3.

Lending &

Borrowing



3.1. Toàn cảnh thị trường

Lending & Borrowing năm 2022

Nếu giao dịch trao đổi là nhu cầu cơ bản nhất của một nền kinh tế, thì các hoạt động vay vốn sẽ đóng 

vai trò như một chất bôi trơn giúp cho nền kinh tế hoạt động hiệu quả hơn. Trong Defi chúng ta có các 

dự án cung cấp các dịch vụ lending và borrowing giúp kết nối những người có nhu cầu cho vay với 

người đi vay, đóng vai trò giống như các banking system trong thị trường truyền thống.



Năm 2022 rất nhiều tổ chức Lending tập trung như Blockfi, Celsius hay Genesis dính vào các bê bối về 

việc sử dụng tiền sai mục đích, quản lý yếu kém dẫn tới phá sản. Điều này mở ra động lực lớn cho sự 

phát triển của thị trường cho vay trên Defi. Tuy nhiên, sự sụp đổ của nền tảng Anchor trong hệ sinh 

thái Luna, cũng như các mô hình hoạt động kém hiệu quả đang khiến thị trường Lending & Borrowing 

trên Defi không còn được nhiều users chú ý.

TVL của toàn mảng đã giảm từ 51B$ kể từ tháng 4/2022 hiện duy trì ở mức 11B$, đứng thứ hai trong 

defi về TVL chỉ sau DEXs. Aave với 4.5B$, JustLend 3B$ và Venus 800M$ là 3 giao thức có lượng TVL lớn 

nhất chiếm tới 75% toàn bộ thị trường.



3.2. Các dấu ấn/dự án nổi bật 2022

Nhu cầu vay đối với stablecoin, bao gồm USDC, USDT và DAI, đã giảm từ 5,61B$ xuống chỉ còn 779M$ 

trong một năm. Ngược lại, nhu cầu về việc vay ETH đã tăng từ 105M$ đạt 581M$, điều này có thể lý giải 

bởi 2022 là năm của những câu chuyện xoay quanh hệ sinh thái Ethereum.

Sự thay đổi nhu cầu của Users, các hình thức vay nổi bật

Các giao thức cho vay Overcollateralization (vay dưới mức thế chấp) chiếm phần lớn thị phần lớn hơn 

rất nhiều so với các giao thức cho vay Undercollateralization (vay trên mức thế chấp hay còn gọi là tín 

chấp). Mặc dù hiệu quả sử dụng vốn của giao thức Undercollateralization cung cấp tốt hơn cho người 

dùng, tuy nhiên mô hình này vẫn còn rất mới và gặp nhiều vấn đề khó khăn.



3.2. Các dấu ấn/dự án nổi bật 2022

Trong mô hình Bank system thông thường, luôn có các bộ phận quản lý lượng tiền/ tài sản gửi vào cân 

đối với lượng tiền/ tài sản cho vay ra để Bank thu về lợi nhuận và quản lý rủi ro. Điều này không được 

lặp lại trong thị trường Crypto, các giao thức Overcollateralization ở thời điểm hiện tại giống với giao 

thức Saving nhiều hơn (khi users chỉ gửi tiền vào hoặc dùng đòn bẩy để kiếm Yield hoặc săn Airdrop). 

Các giao thức đang phải dùng token quản trị để làm Incentive lôi kéo người dùng, vì vậy khi giá token 

giảm mức incentive cũng sụt giảm theo. Token bị lạm phát trong khi thị trường chung ảm đạm cộng 

với việc hiệu quả sử dụng vốn không được tối ưu khiến cho việc giữ chân người dùng trở nên khó 

khăn. Mặt khác, phân lớn token trên thị trường có thanh khoản rất mỏng dẫn đến rủi ro về hệ thống 

cho các giao thức.



Vào tháng 11, tận dụng sự kém thanh khoản của token CRV, kẻ tấn công đã để lại cho Aave một khoản 

nợ xấu lên tới hơn 1.6M$. Mặc dù khoản nợ này đã được Aave giải quyết ổn thỏa và Aave cũng đã 

ngừng cho vay các token có thanh khoản không tốt trên thị trường nhưng sự kiện này cũng đã gióng 

lên hồi chuông về các lỗ hổng trong mô hình các giao thức Lending.

Aave và giới hạn của các giao thức Overcollateralization



3.2. Các dấu ấn/dự án nổi bật 2022

Sự thoái trào của các dự án Lending trên các Blockchain khác

Các nền tảng Lending chính trên các hệ sinh thái khác từng được chú ý đã trải qua một sự sụt giảm 

mạnh về TVL, có thể kể đến như

 Anchor Protocol bốc hơi 14B$ sau sự kiện Luna sụp đổ, hiện nay nền tảng này gần như đã không 

còn hoạt động

 Solend, dự án Lending hàng đầu Solana đã giảm 98% TVL từ mức đỉnh 905M$ xuống còn 15M$. Đặc 

biệt là sau sự kiện FTX, giá Sol giảm mạnh khiến một loạt Whale trên Solend bị thanh lý. Điều này 

dẫn tới các khoản nợ xấu, gây thua lỗ cho giao thức

 Venus là dự án tiếp theo bị thiệt hại 11M$ sau sự kiện của Luna. TVL của Venus giảm từ đỉnh 7B$ 

xuống còn 700M$. Hiện tại, Venus cũng đang gặp phải sự nghi vấn về tính phi tập trung khi có 

thông tin Binance không đồng ý cho Venus được bán thanh lý BNB ra thị trường

 BenQi trên Avax cũng có một năm làm việc kém hiệu quả, khi giao thức gần như không có hoạt 

động gì để giữ chân người dùng. TVL giảm mạnh từ mốc 1.8B$ xuống còn 200M$.

Giao thức cho vay Undercollateralization

Giao thức Undercollateralization đạt đỉnh 400M$ TVL vào đầu năm nhưng tính tới thời điểm hiện tại 

các giao thức này chỉ còn nắm giữ 57M$, con số này thật sự quá nhỏ so với thị phần của mảng lending.



3.2. Các dấu ấn/dự án nổi bật 2022

Maple Finance vượt qua TrueFile trở thành dự án lớn nhất chiếm 30,8% thị phần. Tuy nhiên, cả hai giao 

thức đều bị vỡ nợ nhiều lần trong bối cảnh toàn thị trường khó khăn.

Các giao thức này đang gặp phải vấn đề giống các công ty cho vay tập trung về khủng hoảng tín 

dụng.



Cuối năm 2022, Maple Finance đã bị xù nợ bởi Orthogonal Trading một đối tác có mối liên kết khá chặt 

chẽ. Sự kiện này khiến cho giao thức bị thiệt hại đến 36M$, và 80% các nhà đầu tư trong pool đã bị mất 

tài sản.



Điều đó cho thấy mặc dù tiềm năng nhưng tín dụng on-chain là một bài toán hóc búa dành cho các 

nhà phát triển. Khâu thẩm định và đánh giá tín dụng sẽ là một vấn đề quan trọng cần phải giải quyết 

để tạo ra một cuộc cách mạng tín dụng trong ngành. Chưa kể hiện nay các thành phần được phép 

tiếp cận với nguồn vốn tuyệt vời này mới chỉ giới hạn ở mức các tổ chức lớn thông qua các khoản nắm 

giữ on-chain của họ nên chưa thực sự tiếp cận được hàng trăm triệu retail users.



3.3. Dự phóng 2023

Năm 2022, chứng kiến sự thoái trào của các giao thức Overcollateralization khi hiệu quả sử dụng vốn, 

nguồn incentive và các mô hình bảo mật đang không thực sự thu hút được người dùng. Điều này mở 

ra cơ hội cũng như là thách thức cho các giao thức Undercollateralization. Nếu quy chiếu sang thị 

trường tín chấp truyền thống, chúng ta sẽ thấy đây là thị trường cực kì tiềm năng. Các giải pháp như 

việc kết hợp các hợp đồng thông minh, dữ liệu onchain, Soulbound NFT hoặc các phương pháp định 

danh DeSoc có thể sẽ giúp mảng cho vay tín chấp phi tập trung trở nên phát triển hơn trong tương lai.



4.

Stable Coin



4.1. Toàn cảnh thị trường

Stablecoin trong năm 2022

Stablecoin là một mảnh ghép đặc biệt quan trọng với hệ sinh thái Defi, có thể thấy nó như một chiếc 

cầu nối giúp luôn chuyển tài sản giữa thị trường truyền thống và thị trường crypto. Dòng tiền có xu 

hướng chuyển từ tiền mặt Fiat qua stablecoin trước khi bơm vào BTC hay các đồng alt coin khác. 

Trong mùa hè Defi, chúng ta cũng đã thấy sự bùng nổ của các hệ sinh thái sau khi chứng kiến sự tăng 

trưởng của stablecoin.



Thị trường Stablecoin cũng chứng kiến một năm đầy biến động theo thị trường chung. Tuy nhiên, 

Trong khi Marketcap của BTC giảm 54% thì Market cap của thị trường Stablecoin chỉ giảm khoảng 17% 

từ mốc 166B$ năm 2021 xuống 137B$ năm 2022.

Đặc biệt các Fiat-backed Stablecoin như (USDC/USDT/BUSD) chỉ có sự sụt giảm nhẹ Marketcap từ 

137B$ xuống còn 129B$. Điều này cho thấy dòng tiền mà thị trường Crypto thu hút được trong năm 

2022 vẫn đang lưu lại và chưa thực sự cashout ra khỏi thị trường. Có thể coi đây là một dấu hiệu tích 

cực cho sự ấm lên trong tương lai. Mặc dù, vậy lượng TVL suy giảm từ mốc 240B$ xuống còn 56B$ 

chứng tỏ người dùng đã mất khá nhiều niềm tin sau sự cố của UST.



Cũng sau sự kiện UST các đồng Algorithmic Stablecoin, một mảnh ghép mà rất nhiều người tin rằng là 

tương lai của stablecoin đã vấp phải một sự suy thoái nghiêm trọng khi cả Marketcap lẫn TVL đều 

giảm hơn 75%. Nếu Q1 và nửa đầu Q2 là cuộc chơi của Algorithmic Stablecoin (UST, USN..) thì Q3,Q4 cả 

thị trường chủ yếu lại quay về tin tưởng stablecoin được bởi chứng tập trung bởi Fiat.



4.2. Các dấu ấn/dự án nổi bật 2022

UST/Luna ponzi hay lỗ hổng trong giao thức

Tháng 4/2022, UST đã chính thức vượt BUSD trở thành đồng stablecoin lớn thứ 3 trong thị trường. Sự 

bùng nổ của UST khi hợp tác và phát hành rất nhanh chóng trong các hệ sinh thái mới nổi như Avax, 

Solana …cùng với mức Yeild lên tới 20%/năm tạo đà cho bánh xe tăng trưởng của UST.



Cũng trong tháng 4, Do Kwon CEO của Terra đã có những chiến lược như 4pools, tạo niềm tin rất lớn 

cho cộng đồng về tính khả thi của Algorithmic Stablecoin như một xu thế không thể chối cãi của 

stablecoin trong tương lai.



Tháng 5/2022, UST mất peg và rất nhanh chóng sau đó sụp đổ. Lượng tiền lớn được rút ồ ạt khỏi giao 

thức Anchor Protocol và thoát khỏi UST khiến cho thuật toán cân bằng của UST biến động mạnh. Giá 

Luna giảm liên tục không kịp hấp thụ những biến động này khiến cho UST bị de-peg rất mạnh. Sự 

kiện này tạo ra một khoảng lặng đen tối trong thị trường Crypto khi nó đã thổi bay gần 16B$ vốn hoá 

UST và 40B$ vốn hoá của Luna.



Cơ chế của UST/LUNA được cộng đồng nhận ra không có tính bền vững. Mức Yeild cao cùng độ ổn 

định peg đều phụ thuộc vào việc team có thể đẩy giá Luna cao tới đâu và bỏ tiền trả lãi Yeild tới khi 

nào.

Stablecoin liên tục de-peg

Hàng loạt stablecoin bị ảnh hưởng và mất peg sau sự kiện UST. Các nhà đầu tư cá nhân liên tục hoảng 

loạn tìm cách tháo chạy khỏi các stablecoin.



Tháng 5/2022 USDT mất peg giảm xuống còn 0.95$ rồi hồi phục nhanh chóng sau đó.



Tháng 8/2022 HUSD mất peg giảm xuống còn 0.9$, aUSD đồng stablecoin của Acala bị hack làm cho 

token này de-peg tới 99%.



Tháng 11/2022 HUSD de-peg nghiêm trọng và không thể phục hồi. Sàn Houbi đối tác chính của HUSD 

đã chính thức delist token này trên sàn.



4.2. Các dấu ấn/dự án nổi bật 2022

Frax, Curve & Aave có là tương lai cho Stablecoin

Có thể thấy thị trường stablecoin chưa khi nào chứng kiến nhiều sự hoài nghi và nỗi sợ hãi như năm 

2022.



Thị phần mà các dự án de-peg dẫn tới sụt đổ để lại đã phần nào được thay thế bởi USDC và BUSD (hai 

đồng Backed by fiat được tin tưởng nhất ở thời điểm hiện tại). Tuy nhiên, nó cũng mở ra cơ hội cho các 

dự án mới có dư địa để phát triển.



Frax - sau sự ảnh hưởng từ UST thì Frax dần trở thành dự án dẫn đầu trong mảng Algorithmic 

Stablecoin . Mô hình và cơ chế hoạt động của Frax đang cho thấy sự hợp lý và hiệu quả cũng như sự 

ổn định hơn so với UST. Kết thúc năm 2022, Market cap của Frax đạt mức 1B$, Frax đang được kì vọng 

rất lớn cho sự bùng nổ các năm kế tiếp.



Curve sàn giao dịch dẫn đầu dành riêng cho stablecoin và AAve dự án dẫn đầu mảng lending trong 

Defi đều thông báo kế hoạch ra mắt một đồng stablecoin cho riêng mình. Với tiềm lực của Curve/ 

Aave, thông báo này mang đến nhiều niềm tin cho cộng đồng về hai dự án stablecoin chất lượng. Mọi 

ánh mắt của các nhà phát triển, các nhà đầu tư đều hướng về những ý tưởng và sáng kiến mới của 

Curve/ Aave.



4.3. Dự phóng 2023

2022 chứng kiến một năm đấy biến động, Algorithmic Stablecoin đã đánh mất rất nhiều niềm tin từ 

cộng đồng. Trong khi người dùng có xu thế chung chuyển từ Centralized sang Decentralized thì 

stablecoin lại chứng kiến việc chuyển dịch quay trở lại stablecoin tập trung trong nửa cuối năm.



Mặc dù vậy sau những bê bối từ các tổ chức phi tập trung thì sự phát triển trở lại của Decentralized 

Stablecoin là điều không thể bàn cãi.



Frax/Curve/Aave là những cái tên được nhắc tới nhiều nhất cho dự phóng về tương lai của thị trường 

Decentralized Stablecoin. Và chắc chắn các dự án làm về mảng này sẽ xuất hiện nhiều hơn trong 

tương lai. Khi stablecoin chính là mảnh ghép màu mỡ nhất, đem lại nguồn Yield cũng như dòng tiền 

bơm đi khắp các hệ sinh thái.



5.

Bridge



5.1. Tổng quan về Bridge

trong năm 2022

Giống như các quốc gia cần giao thương, các blockchain cũng cần một cách để chuyển giao giá trị 

qua lại với nhau và Cross-chain bridge ra đời để kết nối chuyển giao tài sản giữa các blockchain độc lập 

(giữa các L1 hoặc các L1 với các giải pháp mở rộng L2 của họ). Croschain Bridge là một trong những 

mảnh ghép để hứng dòng tiền, mở cửa cho dòng tiền đổ vào một hệ sinh thái Blockchain.



5.1. Tổng quan về Bridge

trong năm 2022

Cross-chain bridge mà một mảng hiếm có sự phát triển về cả số lượng và chất lượng trong năm 2022. 

Hầu như tất cả các hệ sinh thái đều chú trọng phát triển cross-chain để kéo dòng tiền về. Tuy nhiên, sự 

sụt giảm của thị trường chung cùng vấn đềnbảo mật đặt ra rất nhiều thách thức cho các dự án làm về 

Bridge trong tương lai.



5.2. Các dấu ấn/dự án nổi bật 2022

Raise Fund

Trong năm 2022, các dự án Crosschain gọi được nhiều khoản đầu tư từ những vòng Seed, hay Pre-

Seed. Hầu hết các dự án này vẫn đang tập trung phát triển và chưa ra mắt token.

Các vụ hack

Dường như các hacker đang tập trung khai thác vào lỗ hổng bảo mật của các dự án Crosschain. Các 

vụ hack liên tục gần đây là một lời cảnh báo về sự non trẻ của các bridge ở thời điểm hiện tại. Các cuộc 

tấn công vào bridge chiếm gần 70% tổng số tiền bị đánh cắp. Dưới đây là một số vụ hack hàng đầu vào 

năm 2022

 Qubit Finance - $80M - 28/

 Harmony bridge hack — $100M - 23/

 BNB Chain bridge exploit — $100M - 6/1

 Nomad token bridge exploit — 190M - 2/

 Wormhole bridge exploit — $321M - 2/

 Ronin bridge hack — $612M - 23/3



5.2. Các dấu ấn/dự án nổi bật 2022

TVL lock

Tài sản được lock trên các nền tảng Bridge có sự sụt giảm do ảnh hưởng từ sự sụt giảm chung của thị 

trường. Trong đó Ethereum vẫn là mạng lưới có lượng TVL lock lớn nhất.



5.2. Các dấu ấn/dự án nổi bật 2022

Name Site Twitter Fund Token

Lifi links.li.finance twitter.com/lifiprotocol $5.5M No

Bungeet bungee.exchange/ twitter.com/
BungeeExchange

$5M$ No

Chainhop app.chainhop.exchange/
swap

twitter.com/ChainHopDex N/A No

Các Cross-chain Bridge Aggregators nổi bật cần theo dõi

Name Site Twitter Fund Token

Orbiter orbiter.finance/ twitter.com/
Orbiter_Finance 

N/A No

Metamask portfolio.metamask.io/
bridge

twitter.com/MetaMask $450M No

Chainhop app.beamerbridge.com/ twitter.com/
BeamerBridge

$2.6M No

Các Cross-chain Bridge Chưa có token cần theo dõi

http://links.li.finance
http://twitter.com/lifiprotocol
http://bungee.exchange/
http://twitter.com/BungeeExchange
http://twitter.com/BungeeExchange
http://app.chainhop.exchange/swap
http://app.chainhop.exchange/swap
http://twitter.com/ChainHopDex
http://orbiter.finance/
http://twitter.com/Orbiter_Finance
http://twitter.com/Orbiter_Finance
http://portfolio.metamask.io/bridge
http://portfolio.metamask.io/bridge
http://twitter.com/MetaMask
http://app.beamerbridge.com/
http://twitter.com/BeamerBridge
http://twitter.com/BeamerBridge


5.3. Dự phóng 2023

Sau sự kiện sụp đổ của FTX, dòng tiền dịch chuyển từ CeFi sang DeFi ngày càng tăng mạnh. Chính vì 

thế nhu cầu sử dụng các cầu nối thể tham gia vào hệ sinh thái DeFi cũng tăng cao. Tuy nhiên, hiện 

nay đang có quá nhiều bridge khiến thanh khoản và users bị phân mảnh, chưa thực sự có một Project 

nào leading được thị trường, đi đầu về mặt sản phẩm. Dự án Bridge nào muốn thành công có lẽ sẽ 

phải đáp ứng được các nhu cầu sau

 Nhu cầu về Aggregator tổng hợp các cross-chain bridge, giúp người có thêm nhiều lựa chọn, thanh 

khoản được tập trung

 Đảm bảo bảo mật cho lượng Token lock trên các đầu cầu

 Multichain Bridge, Crosschain NFT Bridge đang là những ý tưởng có thể phát triển trong tương lai 

khi nhu cầu người dùng đủ lớn. Các NFT bridge nổi bật: Wormhole NFT Bridge, ChainSwap, Quix,...



6.

Derivative



6.1. Tổng quan mảng Derivative

năm 2022

Phái sinh là công cụ tài chính mà giá trị của nó được xác định từ một tài sản gốc. Tài sản gốc này có 

thể là tài sản tài chính (cổ phiếu, nợ…), tài sản phi tài chính (hàng hóa cơ bản, nông sản, kim loại…), sự 

kiện (thời tiết, sự kiện tín dụng…) và cả các loại tài sản rủi ro khác (crypto currency). Thị trường phái 

sinh có nhiều tác động đến thị trường gốc như hình thành giá, thúc đẩy thanh khoản cho tài khoản 

gốc, cũng như thao túng thị trường.



2022 là năm mà thị trường tài chính truyền thống lẫn crypto đều chịu ảnh hưởng từ những chính sách 

vĩ mô từ các ngân hàng trung ương.



Tuy nhiên so với các lĩnh vực khác thì mảng phải sinh và quyền chọn trong quý 1 vẫn ghi nhận mức 

tăng trưởng đáng kể (8.8%). Mức đỉnh TVL của năm 2022 là 3.94B$ vẫn cao hơn mức 3.62B$ của năm 

2021.



Bản chất của thị trường phái sinh là một công cụ giúp thị trường phòng chống rủi ro. Khi nhà đầu tư 

sở hữu tài sản cơ sở (chứng khoán, tiền tệ, coin,...) nhưng lại lo ngại về rủi ro giảm của tài sản cơ sở. Để 

giảm thiểu rủi ro nhà đầu tư có thể bán khống thông qua các hợp đồng phái sinh. Lợi nhuận từ việc 

bán khống sẽ bù trừ cho việc tài sản cơ sở giảm giá. Chính vì vậy thị trường phái sinh vẫn khá sôi động 

trong thời kì thị trường chung ẩm đạm.



6.2. Các dấu ấn/dự án nổi bật 2022

dYdX chuyển nhà sàn Cosmos

Ngay sau khi token được ra mắt DYDX mang lại một lượng lớn incentive từ token $DYDX cho users. 

Điều đó khiến các “hunter” incentive tham gia nền tảng để kiếm lợi nhuận khiến TVL của dYdX tăng 

trưởng mạnh.

Tuy nhiên, vì chỉ có incentive hunter trên 

nền tảng nên khi token DYDX giảm giá 

thì users cũng rời bỏ dự án khiến TVL 

của nền tảng đi ngang trong thời gian 

dài rồi giảm dần. Điều đó chứng minh 

rằng dYdX thực sự vẫn chưa đủ thu hút 

người dùng.



Việc chuyển nhà từ Ethereum qua 

Cosmos có thể coi là một nỗ lực cải 

thiện sản phẩm của DYDX. Cosmos là 

một blockchain hỗ trợ cho những dApp 

sử dụng order book hiệu quả nhất. Khi 

chuyển sang mạng lưới Cosmos thì tốc 

độ giao dịch sẽ được cải thiện rất nhiều 

do TPS của Cosmos gấp khoảng 100 lần 

Ethereum.



6.2. Các dấu ấn/dự án nổi bật 2022

GMX vươn lên chiếm lĩnh thị phần

GMX mà một nền tảng được xây dựng với mô hình hoàn toàn mới với việc chia sẻ lại doanh thu cho 

người dùng. Điều này giúp GMX ngay lập tức thu hút được sự chú ý từ cộng đồng.

Passive liquidity không phù hợp với phái sinh vì 

thanh khoản tập trung ở quanh 1 vùng giá dẫn 

tới việc khi token dao động lớn (tăng/giảm) trong 

thời gian ngắn làm thì thanh khoản ở một số 

vùng giá sẽ quá thấp để giao dịch. Đây là hạn 

chế khiến cho nền tảng như GMX không thể mở 

rộng lớn mạnh đón dòng tiền lớn. Dẫu vậy GMX 

vẫn là một dự án thành công với những ý tưởng 

mới hấp dẫn thu hút được users. 

Có thể thấy GMX là một nền tảng thành công khi 

thị trường bước vào downtrend nhưng TVL của 

dự án lại có mức tăng mạnh mẽ. Mô hình của 

GMX có khả năng hoạt động bền vững tuy nhiên 

lại gặp phải nhược điểm là khó có thể phát triển 

lớn mạnh do mô hình thanh khoản bị động 

(passive liquidity).



6.2. Các dấu ấn/dự án nổi bật 2022

Thị trường quyền chọn Option bắt đầu khởi động

So với thị trường phái sinh thì thị trường quyền chọn chưa thực sự phát triển do sự phức tạp hơn so với 

thị trường phái sinh truyền thống. Các giao thức về quyền chọn đang đơn giản hóa bằng cách cung 

cấp các chiến lược cho người dùng. Một trong những dApp có thể thúc đẩy thị trường quyền chọn 

trong tương lai đó là Panoptic protocol.



Giải pháp này sử dụng thanh khoản động từ Uniswap V3. Điều này một phần giải quyết vấn đề về 

thanh khoản trên các nền tảng phái sinh. Tuy nhiên vẫn chưa tối ưu được như order book.



6.3. Dự phóng 2023

Hai vấn đề lớn nhất hiện tại của mảng phái sinh là thanh khoản và tốc độ giao dịch. Các nền tảng phái 

sinh về Orderbook đã có lời giả cho bài toán thanh khoản với giải pháp tối ưu trên Blockchain của 

Cosmos. Tuy nhiên khi thị trường phát triển hơn, đón nhận những quỹ đầu cơ, Market maker lớn cùng 

hệ thống giao dịch cao tần của họ (HTF) thì tốc độ giao dịch của Cosmos vẫn chưa thực sự đáp ứng 

được nhu cầu . Vấn đề về cơ sở hạn tầng này cho mảng phái sinh khó có thể tiếp cận với dòng tiền lớn.



Mặc dù vậy, có thể thấy tiềm năng của thị trường phái sinh rất lớn. Blockchain nào thiết kế được tối ưu 

hoá về tốc độ xử lý thông lượng giao dịch cho Orderbook và quyền chọn sẽ là một trong những gương 

mặt bùng nổ trong tương lai.



7.

Liquid Staking



7.1. Tổng quan Liquid Staking 2022

Các giao thức Liquid Staking đang dần trở thành một mảnh ghép không thể thiếu, giúp mở khoá 

thành khoản, tăng rất nhiều hiệu quả sử dụng vốn cho thế giới Defi.



Các giao thức Liquid Staking như Lido, Rocket pool,.. cho phép người dùng stake token của họ với 

validators để đổi lấy 1 phần block reward, bên cạnh đó có thể nhận thêm token tương ứng staked 

token (ví dụ stETH) và dùng nó để tham gia kiếm lợi nhuận từ các giao thức DeFi.



Sau sự kiện The Merge, Ethereum - tiền điện tử lớn thứ hai thế giới tính theo vốn hóa thị trường cũng 

đã chuyển đổi từ PoW sang PoS. Kéo theo đó là sự phát triển của các dự án Liquid Staking.



Trong năm 2022 vừa qua, TVL in Liquid Staking có biên độ biến động khá mạnh. TVL đã có lúc đạt hơn 

20B$ vào tháng 4, giảm mạnh chỉ còn 5B$ vào tháng 6 sau đó phục hồi lên gần $10B.

Chain ETH vẫn là chain có lượng TVL cao 

nhất, hiện tại đạt 8.9B$/ 9.81B$ tổng TVL 

liquid staking (Theo Defillama). Lượng 

ETH staked đã tăng từ 1.9M lên tới 6.2M 

(ETH), hơn 320% so với cuối năm 2021. Số 

lượng ETH staking chỉ chiếm 14% tổng 

supply, thấp hơn nhiều so với các L1 

khác. Trong đó liquid staking protocols 

chiếm hơn 40% cho thấy tiềm năng của 

liquid staking chain ETH là cực kỳ to lớn.



7.1. Tổng quan Liquid Staking 2022

40,5% trong số 14,5 triệu ETH staked đang được staked thông qua các nền tảng LSD như Lido và 

Rocket Pool cho thấy nhu cầu đáng kể của người dùng đối với LSD. Nhu cầu này tăng lên sau sự kiện 

The Merge, với phần trăm tăng trong tháng qua vượt qua mức tăng của tháng 8 và tháng 9 cộng lại.

Solana là hệ sinh thái thứ 2 có lượng TVL Liquid Staking cao, mặc dù vậy Liquid staking Derivatives trên 

Solana không thực sự phát triển. Lượng Sol staking là 68% nhưng trong liquid staking protocols chỉ 

chiếm 3-5% trong số đó. Marinade Finance - platform đứng đầu có TVL giảm từ 1.38B$ xuống còn 

64M$ do sự thoái trào của hệ sinh thái Solana.



7.2. Các dấu ấn/dự án nổi bật 2022

 5/2022 UST depeg khiến TVL của Lido giảm từ khoảng 19$B xuống 8$B chỉ trong vòng 7 ngày

 7/2022, Lido ra mắt chương trình incentives trên Curve pool để thu hút người dùng, TVL có sự tăng 

nhẹ

 9/2022, sau sự kiện The Merge, stETH đã chứng kiến khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày 

tăng 127%. Điều này phần lớn là do stETH có khả năng sử dụng lớn nhất trong các giao thức DeFi, 

gấp 7 lần số lượng holders so với đối thủ cạnh tranh gần nhất là rETH (Rocket Pool).



7.3. ETH liquid staking market

share

Số lượng ETH staked được dẫn đầu bởi 

Lido với 4,8M ETH staked, chiếm 74% 

market LSD. Các dự án đứng sau như 

Coinbase, Rocket pool, Stakewise, Ankr, 

Frax Finance, Stafi, Shared Stake, pStake 

và 1 vài dự án mới như Stader Ethereum, 

Redactedcartel.

Chỉ mới tham gia từ cuối tháng 8, cbETH đang nhanh chóng trở thành một đối thủ đáng gờm. Nó đã 

vượt qua tất cả các tài sản khác ngoại trừ stETH về nguồn cung. Tuy nhiên, cbETH không được tham 

gia vào DeFi như các LSD khác. Đa phần cbETH được giữ trên Coinbase, nhưng số lượng đang giảm 

dần theo thời gian. Việc này cho thấy các nhà đầu tư đang có xu hướng tự quản lý cbETH.



stETH được nắm giữ bở bốn holders lớn nhất là Lido DAO, Aave và Token Millionaire, chiếm tổng 58.6%. 

Lượng stETH tham gia vào các Lending Pool là 20%, tiếp theo là DEX với 7.84%.



Hiện tại, phần lớn nguồn cung stETH không được sử dụng (chiếm hơn 70%) cho thấy người dùng vẫn 

còn lo ngại hoặc không biết cách tận dụng tối đa nguồn vốn của mình. Cho dù tại thời điểm đỉnh cao 

vào tháng 6/2022, 57.58% tổng cung stETH được sử dụng trong giao thức Defi.



7.3. ETH liquid staking market

share

rETH : không giống như stETH của Lido, rETH của Rocket Pool đa phần sử dụng trên các sàn DEX thay 

vì Lending pool. Hiện tại xu hướng sử dụng rETH trong giao thức Defi đang giảm dần, mọi người đang 

chờ đợi bản nâng cấp Shanghai vào tháng 3 tới. Balancer là giao thức chính mà nhà đầu tư lựa chọn 

để cung cấp tính thanh khoản.



7.4. Dự phóng 2023

Vào tháng 3/2023 bản nâng cấp Shanghai sẽ ảnh hưởng nhiều đến liquid staking, lượng ETH staked có 

thể được rút ra và liquid staking derivatives sẽ được định giá lại chính xác hơn.



Mức giá của các mã thông báo LSD sẽ không bị chênh lệch giá nhiều so với ETH. Với mức giá ổn định 

hơn, tính thanh khoản cao khi nhiều liquidity providers thoải mái tham gia thị trường.



Các giao thức liquid staking sẽ chia lại thị phần market. Người dùng sẽ lựa chọn nền tảng phù hợp với 

mình, không phải chỉ phụ thuộc vào Lido (Lido đang chiếm 74% marketshare). Dự đoán năm 2023 sẽ là 

1 năm cạnh tranh mạnh mẽ giữa các LSD, các giao thức như Coinbase, Frax, Rocket,...



8.
Các mảng khác

(Insurance, Privacy,

Yield Farming, Asset

Tokenization/

Real World Asset)



8.1. Defi Insurance

5 tỷ đô la bị hack qua các nền tảng DeFi, và con số thiệt hại càng ngày càng gia tăng qua các năm, cụ 

thể năm 2022 tổng số tiền các vụ hack tăng 63% so với năm 2021. Điều này tạo nên một nhu cầu cấp 

thiếp cho việc hình thành các dự án Defi Insurance trong trương lai.



Bảo hiểm tài chính phi tập trung được xây dựng trên nền tảng DeF nhằm mục đích cung cấp các 

quyền lợi bảo hiểm bù đắp những tổn thất có thể xảy ra do lỗi hợp đồng thông minh, hack hoặc các 

loại gian lận khác.



Tuy nhiên, bảo hiểm DeFi vẫn là một lĩnh vực mới nổi và môi trường pháp lý chưa chắc chắn và đang 

phát triển. Ngoài ra, tính phức tạp và tính bất biến của các giao thức dựa trên hợp đồng thông minh 

cũng khiến việc cung cấp phạm vi bảo hiểm trở nên khó khăn. Mặc dù vậy, khi có nhiều dự án bị hack 

và sự thiếu minh bạch trong các sản phẩm tập trung thì tiềm năng cho thị trường bảo hiểm là rất lớn.



Các dự án bảo hiểm có thể tham khảo https://nexusmutual.io/ và https://insuretoken.net/

https://nexusmutual.io/
https://insuretoken.net/


8.2. Privacy

Bên cạnh việc minh bạch thì Privacy (tính ẩn danh, riêng tư) là một điều cực kì quan trọng trong thị 

trường Crypto, khi chúng ta luân chuyển cả thông tin lẫn tài sản trong mỗi giao dịch. Privacy như một 

tấm khiên bảo vệ người dùng trước những sự nhòm ngó, tấn công của các cá nhân và các tổ chức 

nguy hiểm.



Trong năm 2022, các dự án làm về Privacy đang chứng kiến sự đàn áp mạnh mẽ từ chính quyền đặc 

biệt là Bộ Tài Chính Hoa Kì. Đặc biệt sau sự kiện nhà sáng lập Tornado Cash một trong những dự án đi 

đầu về Privacy bị bắt khiến giá của đồng Torn sụt giảm ngay lập tức 24%.



Tính ẩn danh vẫn là chủ đề được bàn luận và tranh cãi vì ranh giới mỏng manh của quyền riêng tư và 

an ninh mạng. Các nhà lập pháp thì liên tục buộc tội công cụ rửa tiền cho các dự án Privacy bất chấp 

những nỗ lực công nhận từ các tổ chức lớn như Tether, Paxos, hay cộng đồng người dùng.



Mình tin rằng Privacy dù không thực sự bùng nổ nhưng cũng sẽ là một con sóng của thời đại mới, nơi 

mà quyền riêng tư luôn được nhen nhóm phá triển mà chính quyền không thể nào hoàn toàn dập tắt 

được.



8.3. Yield Farming

Yield Farming là hành động người dùng kiếm lợi nhuận thông qua việc cung cấp thanh khoản cho các 

giao thức DeFi. Trải qua một mùa hè DeFi đầy sôi động, Yield Farming đã kết hợp với sự ra đời của 

hàng loạt các AMM kéo cả thị trường Crypto đi lên trong giai đoạn đầu mùa uptrend 2021.



Tuy nhiên, bước vào giai đoạn downtrend các dự án làm về Yield Farming lộ rõ bản chất về một mô 

hình “ponzinomic" khi nguồn APR chỉ là con số tượng trưng. Dự án kéo sự fomo của người dùng bằng 

cách in token để trả Incentive. Khi không có lượng người mới tham gia mua token và tiếp tục cung cấp 

thanh khoản thì giá token sẽ dump mạnh, kéo theo đó là tài sản trong LP và cả APR đều giảm sút 

nhanh chóng.



Mô hình này nhanh chóng bị khai thác bởi các Whale có số vốn lớn, họ sẽ farm ở giai đoạn đầu rồi 

nhanh chóng xả hàng khiến một loạt những LProvider retail thua lỗ và mắc cạn.



Tương lai, các mô hình Yield được trả bằng việc in token sẽ không còn hiệu quả, cả người dùng lẫn các 

VC đều quan tâm tới các dự án có mô hình Real Yield có business module rõ ràng, có lợi nhuận tới từ 

các hoạt động kinh doanh nhiều hơn.



Tương lai của Yield Farming sẽ tới từ các dự án cung cấp các dịch vụ giúp tối ưu hoá khả năng sử dụng 

vốn phái sinh từ các nền tảng chính (như Convert hỗ trợ dịch vụ cho Curve Dao hay Arrakis Finance hỗ 

trợ dịch vụ cung cấp thanh khoản cho Uniswap V3).



8.4. Asset Tokenization/

Real World Asset

Chúng ta đang sống trong một thế giới dữ liệu, khi tất cả mọi thứ đều có thể được ghi lại và lưu trữ 

dưới dạng dữ liệu. Tuy nhiên ở ngoài thực tế, các giấy tờ được tạo ra và lưu trữ bởi con người, được 

quản lý ở một nơi mà mọi người không thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Cho nên sẽ tạo ra vấn đề về rủi ro 

lưu trữ, tính minh bạch và quyền truy cập tới các loại giầy tờ đó.



Asset Tokenization - một ý tưởng về một phương thức token hóa quyền sở hữu tài sản, hoặc tài sản ra 

đời. Asset Tokenization cho phép sở hữu một phần tài sản, giúp nhiều cá nhân có thể đầu tư vào các 

tài sản có giá trị cao. Các tài sản được mã hóa được giao dịch 24/7 trên toàn cầu với phí giao dịch thấp. 

Ngoài ra, token cũng có thể cung cấp một cách an toàn và chống giả mạo để theo dõi quyền sở hữu và 

chuyển nhượng tài sản, điều này có thể giúp ngăn chặn gian lận.



Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là token hóa tài sản là một khái niệm tương đối mới và vẫn còn 

một số thách thức về quy định và pháp lý cần được giải quyết. Một trong những dự án ứng dụng asset 

tokenization lớn trong thị trường hiện nay có thể kể đên Goldfinch và Centrifuge.



Goldfinch sử dụng asset tokenization để users có thể dễ dàng thế chấp tài sản và tham gia thị trường 

cho vay.



8.4. Asset Tokenization/

Real World Asset

Tổng số tiền cho vay là hơn 100 triệu đô từ các tài sản token hóa, và có thể thấy con số này tăng dần và 

chưa có dấu hiệu giảm. Điều này cho thấy mảng token hóa tài sản thực sự đã thu hút người dùng.

Doanh thu của Goldfinch cũng ổn định quanh 90 ngàn đô mỗi tháng.



Gần đây, ngân hàng trung ương Singapore đã tiến hành các giao dịch ngoại hối và trái phiếu chính 

phủ Singapore được mã hóa. Hay MakerDao đã triển khai gói đầu tư 500$M Dai vào trái phiếu doanh 

nghiệp và trái phiếu Hoa Kì. Các thử nghiệm thí điểm này đã đem lại được một số thành quả lợi nhuận 

tích cực cho thị trường Real World Asset/Asset Tokenazation.



Mặc dù các giao thức sử dụng RWA còn bé trong thị trường DeFi, nhưng tính ứng dụng của các giao 

thức này vào thực tế vô cùng cao và có ích. Do đó một tương tai về mảng asset tokenization sẽ phát 

triển và vô cùng sán lạn.



9.
Tổng kết



Thị trường Crypto nói chung và Defi nói riêng đã trải qua một năm đầy 

biến động nổi bật với những sự kiện Black swan lớn như Luna, 3AC, FTX …. 

TVL của thị trường Defi giảm mạnh từ 166B$ xuống còn 38B$.



Các hệ sinh thái chứng kiến sự suy giảm nặng nề, người dùng có xu hướng 

quay trở lại với Ethereum và các giải pháp L2 hỗ trợ cho Ethereum. Defi trải 

qua một năm ảm đạm khi không có nhiều sự đột phá trong sản phẩm và 

một vài dự án lớn cho thấy lỗ hổng trong cơ chế hoạt động của mình.



Mặc dù vậy, tiềm năng và tính ứng dụng của DeFi đang ngày càng trở nên 

rõ rệt sau những sự sụp đổ của các công ty tập trung. GMX, Convert, Frax,…

là những điểm sáng hiếm hoi mang đến tín hiệu tích cực cho sự phát triển 

của toàn ngành.



Trong năm 2023, chúng ta kì vọng sẽ thấy thêm nhiều dự án Real Yiled, 

cung cấp nhiều giá trị hơn cho người dùng, nhiều dự án làm về 

Decentralized Stablecoin mang tới nguồn tiền, nguồn thanh khoản an 

toàn hơn cho toàn hệ sinh thái.
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