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Lời nói đầu

2022 là một năm đặc biệt với NFT.



NFT đã chạm đến đỉnh cao của niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng rơi vào sự 

tuyệt vọng đến tột cùng. Chỉ trong đúng năm 2022, vô vàn dự án NFT đã 

đạt ATH lẫn sự sụt giảm về giá mà cho tới thời điểm này vẫn không thể 

chắc chắn rằng đã dừng lại.



Dẫu vậy những sự hưng phấn, vui sướng cùng sự tuyệt vọng là 1 phần để 

khiến 2022 trở thành 1 năm đột phá cực kì quan trọng của NFT. Từ việc bị 

mọi người coi là lan đột biến, trò đùa cợt mà internet đã tạo ra tới loại tài 

sản làm cầu nối giữa web2.0 và web3.0, NFT đã ngồi trên một chiếc tàu 

lượn siêu tốc hỗn loạn. Điên rồ là vậy thế nhưng những thứ xảy ra trong 

2022 chỉ mới là bước đi chập chững của NFT so với tiềm năng thực sự của 

nó.



Sau khi chịu sự ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô và sự sụt giảm của thị trường 

tiền điện tử, rất nhiều người cho rằng thị trường NFT đã chết. Các số liệu 

cũng đã chỉ ra rằng khối lượng giao dịch NFT đã giảm tới tận 95% so với 

mức ở đỉnh. Tuy nhiên, đó chỉ là những con số ở bề nổi. Sâu trong đó 

những đội ngũ, những dự án vẫn đang âm thầm xây dựng và phát triển 

những mô hình dự án có thể thay đổi cả những ngành công nghiệp khổng 

lồ truyền thống như là ngành công nghiệp nhiếp ảnh, ngành công nghiệp 

giải trí âm nhạc, ngành công nghiệp trò chơi điện tử.



Trong báo cáo tổng hợp gồm 6 phần này, chúng tôi sẽ cung cấp cho các 

bạn hiểu rõ điều gì đã xảy ra trong năm 2022 và xem xét kỹ lưỡng những 

thay đổi lớn có thể xảy ra trong năm 2023.



Let’s go!



1.

Tổng quan về

NFT 2022
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NFT LANDSCAPE

NFT đã có một năm 2022 chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ nhất kể từ khi ra đời tới giờ nhưng cũng là 

năm tồi tệ nhất khi nhiều bộ sưu tập đã chạm mức thấp nhất trong suốt 3 năm qua. Để mọi người 

hiểu rõ cũng như có cái nhìn tổng quát nhất về năm 2022, chúng tôi sẽ mô tả dưới dạng biểu đồ từ 

góc nhìn quy mô địa chỉ ví NFT, hoạt động của người dùng và bộ sưu tập.

Chúng ta có thể thấy sự tăng trưởng đáng kể 

của số lượng ví hoạt động kể từ năm 2017 đến 

năm 2022, đặc biệt là năm 2022, với tốc độ tăng 

trưởng hàng năm tăng vọt lên 359%. 2021 cũng là 

năm đầu tiên NFT đột phá trở thành xu hướng 

chính. Tuy nhiên, chỉ sau đúng 1 năm thì sự hưng 

phấn đã giảm hơn 1 nửa. Mặc dù số lượng ví vẫn 

tăng lên nhưng phần đông mọi người đã dần 

mất hứng thú với NFT so với 2021.

Quy mô thị trường khởi đầu rất nhỏ, chỉ có một 

số người sáng tạo và một số bộ sưu tập. Nhưng 

đây cũng là thời điểm CryptoKitties và 

CryptoPunks ra đời. Vào năm 2022, thị trường 

NFT bùng nổ, có nhiều người tham gia vào hơn. 

Lí do chủ yếu là vì có những nhà sáng tạo 

chuyên nghiệp, có đội ngũ hỗ trợ mạnh ở đằng 

sau.

Nhìn lại sự phát triển của NFT từ trước tới giờ



NFT LANDSCAPE

Thị trường NFT có khoảng 783.187 wallet đang 

hoạt động vào tháng 12 năm 2021. Vào cuối 

tháng 11/2022, có khoảng 1.004.393 wallet đang 

hoạt động. Mặc dù sự gia tăng này có thể không 

đáng kể, nhưng nó vẫn tương đối tích cực.

Số lượng địa chỉ mới vẫn tăng lên đều đặn, duy 

trì từ tháng 7 năm 2022 tới giờ.

NFT Address

Tỷ lệ wallet mới giảm vào năm 2022, từ 52.7% vào 

12/2022 xuống 37.8% vào 11/2022. Mặc dù tỷ lệ này 

đã giảm nhưng sự hứng thú của người mới đối 

với NFT vẫn còn rất cao.



NFT LANDSCAPE

Hành vi của NFT user

NFT Collection

Kể từ đầu năm 2022, các hoạt động liên quan tới NFT (mint, burn, transfer) đã tăng đáng kể, nhưng 

mức tăng trưởng này dao động. Hoạt động NFT lên xuống thất thường hàng tháng. Hoạt động liên 

quan tới NFT lên mạnh nhất vào tháng 7 năm 2022 và bắt đầu suy thoái vào tháng 11 năm 2022. Phần 

lớn các hoạt động là mint NFT.

Mặc dù thị trường crypto đang trong xu hướng 

giảm kéo dài hàng tháng kể từ 11 năm 2022, 

nhưng sự hứng thú đối với các hoạt động NFT đã 

cho thấy sức mạnh nhất quán. Hơn một nửa 

hoạt động NFT là mint NFT. Tần suất của hoạt 

động mint NFT phản ánh rằng mọi người vẫn 

kiếm được tiền từ mint NFT.

Hiện tại có tổng cộng 167.724 NFT collections trên 

Ethereum. Trong khi đó, các ETH NFT collections đã 

tăng vọt khi được các big brand tham gia, bất chấp 

sự sụt giảm của thị trường crypto nói chung.



Chỉ số cho thấy volume giao dịch các bộ sưu tập 

đang hoạt động tăng chậm, đa phần là các bộ sưu 

tập cũ. Volume giao dịch các bộ sưu tập mới chiếm 

cao nhất là vào tháng 2 năm 2022 là 50.6%, sau đó 

bắt đầu giảm và giảm xuống còn 26.1% vào tháng 11 

năm 2022. Sự cạnh tranh giữa các tổ chức phát hành, 

nhà sang tạo là điều cần thiết để NFT phát triển.



2.

Thực trạng

NFT-

marketplace



Opensea đã có một năm khởi đầu thuận lợi nhưng kết thúc trong khó 

khăn bộn bề. Một phần lí do vì điều kiện thị trường crypto nói chung và 

NFT nói riêng không tốt. Tuy nhiên, lý do lớn nhất là việc Opensea không 

có những phương án, chiến lược để hỗ trợ, chăm sóc của người dùng của 

mình.



Bản thân Opensea cũng không có những cải tiến về chất lượng 

marketplace của mình. 2022 cũng là một năm mà volume giao dịch của 

Opensea đã thua kém cả Looksrare và Blur.



Looksrare với con bài 0% royalties, Blur với công cụ AMM NFT đã hoàn toàn 

thắng thế trong 1 năm mà Opensea gần như không làm gì cả. 2023 sẽ còn 

khó khăn với Opensea hơn khi Magic Eden đẩy mạnh tiến công sang ETH 

và Matic sau khi top 1 NFT SOL - Degod rời đi.



Magic Eden cực kì nhanh nhạy xử lí, nâng cấp theo nhu cầu người dùng 

cùng với Genie được build bởi AMM hùng mạnh - Uniswap sẽ khiến cuộc 

cạnh tranh càng ngày càng căng thẳng với Opensea hơn.



Có lẽ 2023 là sẽ là cơ hội cuối cho Opensea trước khi bullrun 2024 tới, 

những newbie crypto mới vào thị trường và họ chẳng biết Opensea là ai cả.



2.1. OPENSEA

OpenSea Monthy Active Traders (Ethereum)

Total OpenSea Traders Over Time (Ethereum)

 Total Volume 2022: 7,656,778.24 ET

 Highest month: January 2022 = 1,604,546 ET

 Average monthly active trader: 417,306.

 Numbers of traders December 2022: 82,557



2.2. LooksRare

Volume

Transaction Count

 Total Volume 2022: 10,076,599.72 ET

 Highest month volume: 120,079.15 ET

 Average monthly active trader: 23,462.6

 Numbers of traders at December 2022: 63.505,38



2.3. X2Y2

 Total Volume 2022: 2,588,839.63 ET

 Highest month volume: 41,617 ET

 Numbers of traders at December 2022: 30,339

Trades

Active Users



2.4. Magic Eden

Volume

Transactions

 Total Volume 2022: 36,647,141 SO

 Highest month volume 2022: 5,791,685 SO

 Average monthly active trader: 139,583.

 Numbers of traders: 86,751



2.5. Yawww

Volume

Transactions



2.6. Solanart

Volume

Transactions
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3.1. Domain Name

Trong những ngày đầu của Internet, một trong những vấn đề chính mà mọi người gặp phải đó chính 

là địa chỉ giao thức internet quá khó nhớ khiến chúng không thân thiện với người dùng.



Điều đó có nghĩa là nếu bạn muốn truy cập một trang web, bạn cần nhập địa chỉ một trang web 

muốn truy cập chẳng hạn như 534.54.765.34.2. Vì địa chỉ IP chỉ là chuỗi số và rất khó nhớ nên việc 

duyệt web trở nên rất khó khăn.



Sau đó người ta đã phát triển ra hệ thống Domain Name System thì việc duyệt web đã trở nên thân 

thiện hơn hẳn. Chẳng hạn thay vì nhập 534.54.765.34.2 thì bạn chỉ cần nhập nftbuzz.me là xong. Crypto 

đang đối mặt với những vấn đề mà hệ thống cũ đang gặp phải.


Nếu bạn muốn gửi ETH của mình đến địa chỉ của người khác, bạn phải sử dụng địa chỉ ví của người đó 

– 1 dãy cực kì dài gồm số và chữ cái thay vì sử dụng thứ gì đó thân thiện hơn.

Tương tự với với vai trò của DNS như đã đề cập ở trên, vai trò của ENS là thay thế 1 dãy chữ, số trở thành 

một thứ dễ đọc và ghi nhớ hơn ví dụ như là abc.eth. Thông qua ENS, người dùng có thể giao dịch an 

toàn và phi tập trung. Nó cũng giảm khả năng xảy ra lỗi nhập liệu khi nhập địa chỉ của người nhận 

được gửi tiền.

Bởi vì ENS được phát triển trên hợp đồng thông minh Ethereum nên không không gặp phải vấn đề 

bảo mật mà hệ thống DNS gặp phải. Bản ghi DNS của tên miền được lưu trữ trên một máy chủ tập 

trung. Điều đó có nghĩa là nó dễ bị hack hơn so với bình thường. Ngược lại các bản ghi ENS thì không 

thể bị hủy và được bảo mật bởi các mạng lưới Ethereum.



ENS không hề bị giới hạn chỉ phục vụ cho wallet address. Nó có thể được sử dụng để đại diện cho ID 

giao dịch, hashes và metadata.



ENS cũng hoàn toàn có thể cung cấp giải pháp thay thế cho thẻ căn cước quốc gia hoặc hộ chiếu.


Theo thống kê của Dune Analytics thì tính tới tháng 9 năm 2022 thì người dùng đã bỏ ra 1 số tiền 

khổng lồ 47,43 triệu USD để mua các ENS.

Đó là khi Ethereum Name Service (ENS) xuất hiện

Vậy ENS tối ưu sao so với DNS



3.1. Domain Name

Một số biểu đồ thông số về ENS

Wallets with > 0

63,065

Wallets with > 10

34,484

Wallets with > 100

17,565

Wallets with > 10,000

266

Wallets with > 100,000

38



3.1. Domain Name

Một số biểu đồ thông số về ENS



3.2. 0% royalties

Ngày 09/10/2022, Degod thông báo họ đã cập nhật phí bản quyền tất cả các dự án NFT trong hệ sinh 

thái của mình bao gồm của t00bs và y00ts thành 0% royalties. Trước khi thay đổi phí bản quyền là 

Degods NFT là 9.99%.



Mặc dù đây chỉ là quyết định từ phía dự án và Degods không phải là dự án duy nhất và đầu tiên làm 

việc này nhưng Degods là blue chip top 1 NFT Solana và rất rất nhiều dự án đang nhìn vào những gì 

Degods làm để học tập theo. Phía dự án không đưa ra lời giải thích về lý do tại sao họ làm như vậy 

nhưng động thái gây ra tranh cãi này đã làm dấy lên cuộc tranh luận trong cộng đồng NFT về sự cần 

thiết của phí bản quyền và nó sẽ tác động thế nào đến hệ sinh thái NFT nói chung. Trong khi một số 

người hoan nghênh ý tưởng này, nói rằng nó sẽ buộc dự án phải tạo ra nguồn doanh thu khác, thì 

những người khác lại gọi đó là dấu chấm hết cho hàng loạt các dự án.



Một số dự án blue-chip như BAYC, CoolCats, CloneX đã kiếm được rất nhiều doanh thu từ việc launch 

gen2 collections. Còn Degods thì cũng đã có được nguồn vốn rất ổn khi công ty quản lý của nó là Dust 

Labs đã raise được $7m. Nhưng đó là các top blue chip NFT. Còn với các dự án tier B trở đi thì việc mất 

đi lượng doanh thu tới từ royalties sẽ là một vấn đề rất lớn. Điều này sẽ thôi thúc các dự án này tiếp tục 

ra mắt collections 2, 3 nhưng họ sẽ lại phải đối mặt với những nghi ngờ thậm chí là chỉ trích từ cộng 

đồng rằng họ đang bỏ rơi collection 1 và cứ mỗi lần thiếu tiền họ sẽ lại launch 1 collection mới hay sao ?



Dĩ nhiên việc đặt % bản quyền ra sao là quyền quyết định ở mỗi dự án nhưng Degods đang tạo ra một 

trend mới và dường như có một bộ phận không nhỏ những user đang gây sức ép để các dự án NFT họ 

hold cũng phải set về 0%. Thậm chí quyền lợi của dự án cũng bị tước bỏ hoàn toàn khi các sàn giao 

dịch như Magic Eden, X2Y2 đã trao quyền quyết định có cần phải thanh toán royalties không vào tay 

user chứ không còn ở tay dự án nữa.



Nhiều người tin rằng quyết định này không hề tốt cho NFT space một chút nào vì royalties fee sẽ 

khuyến dự án tiếp tục hoạt động chăm chỉ sau khi dùng hết tiền mint. Cần phải ghi nhớ rằng các top 

bluechip như Degods có được như ngày hôm nay là nhờ royalties fee. Thời điểm mới ra mắt tất cả mọi 

dự án đều xuất phát điểm như nhau. Chẳng có dự án nào đã nổi tiếng sẵn trừ khi được làm bởi các 

kols nổi tiếng. Nhưng những dự án đó thì chắc chắn là không có Degods rồi.


Theo tính toán, Chỉ với royalties fee thì Degods đã kiếm được hơn 6 triệu USD – 1 số tiền đủ để xây dựng 

các nguồn doanh thu khác thay vì tiếp tục bị phụ thuộc vào royalties fee.



3.2. 0% royalties

Tính tới thời điểm hiện tại thì vấn đề royalties đã lắng xuống hơn rất rất nhiều và có sự thay đổi lớn trên 

2 hệ sinh thái là Ethereum và Solana. Ở Ethereum thì top 1 NFT Marketplace là Opensea sẽ ưu tiên bảo 

vệ cho các Collections. Các dự án xây dựng bằng bộ công cụ của Opensea thì sẽ được protect royalties. 

Còn nếu các dự án được xây dựng bên ngoài thì sẽ mặc định là optional royalties. Còn Magic Eden thì 

vẫn triển khai các hackathon để giúp các dự án xây dựng nguồn thu nhập tới từ các nguồn khác thay 

vì bị lệ thuộc vào royalties. Còn lại việc mua bán trên Magic Eden thì vẫn giữ nguyên là Optional 

Royalties và không phân biệt là collection đó được build bằng công cụ của bên nào.



3.3. Các thương hiệu lớn

tham gia vào NFT

Bất chấp sự sụt giảm ở quy mô toàn bộ thị trường trong năm 2022, NFT vẫn có những sự thăng tiến 

rất tích cực. Một trong những dấu hiệu đó là càng ngày có càng nhiều thương hiệu lớn trong truyền 

thống tiến vào thị trường NFT. NFT có những đặc điểm độc đáo giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh, 

xây dựng văn hóa của những thương hiệu lớn đó.



Trước đây các tập đoàn lớn mới chỉ có những động thái như là thành lập văn phòng nghiên cứu hay 

đầu tư vào một vài start up crypto thì giờ đây rất nhiều trong số họ đã đưa việc kinh doanh các sản 

phẩm liên quan tới crypto trở thành một trong những nguồn doanh thu của tập đoàn.



Danh sách các thương hiệu lớn tham gia vào NFT đã mở rộng rất nhiều với đầy những ứng viên triển 

vọng sẽ tạo một bước ngoặt lớn cho cả NFT market. Tuy nhiên, chỉ một vài trong số đó đã tiếp cận chủ 

động với loại tài sản kỹ thuật số và đã thành công, đánh dấu tên tuổi của họ với tư cách là một thương 

hiệu NFT. Phần lớn trong số đó là các thương hiệu thời trang truyền thống. Vậy điều gì sẽ dùng để 

đánh giá một thương hiệu có thành công trong mảng NFT này hay không? Chúng ta sẽ nhìn vào chỉ 

số như volume giao dịch, doanh thu NFT có thể cho thấy mức độ hiệu quả của việc tận dụng tiềm 

năng của NFT.

Top 10 công ty lớn hàng đầu đã phát hành bộ sưu tập NFT



3.3. Các thương hiệu lớn

tham gia vào NFT

Nike Adidas

Đứng đầu trong danh sách những công ty kiếm 

được nhiều lợi nhuận nhất từ NFT thì phải kể đến 

Nike. Công ty chuyên về sản phẩm thể thao này 

đã kiếm được khoảng 183,69 triệu USD doanh 

thu từ NFT cùng với royalties fee vào khoảng 

90,59 triệu USD. Thật hay khi Nike là thương hiệu 

đầu tiên đạt volume giao dịch trên secondary 

market là 1.3 tỷ USD.



Sự đa dạng của NFT được Nike triển khai một 

cách hiệu quả cho thấy lợi thế của NFT mang lại 

cho các thương hiệu là như thế nào. Nike đã 

tham gia vào NFT thông qua việc mua lại RTFKT 

Studios – Một công ty phát triển tài sản kỹ thuật 

số. Nike đã mua lại RTFKT Studios vào tháng 

12/2021 và đã bán một số bộ sưu tập NFT với 

những utility độc đáo.



Bộ nhận diện thương hiệu của Nike trong NFT là 

CloneX và giày thể thao CryptoKicks. CloneX sẽ là 

công cụ giúp thúc đẩy quá trình tiến vào 

Metaverse của Nike. Những đôi giày CryptoKicks 

có thể sẽ là bước ngoặt lớn trong việc xây dựng 

thương hiệu của Nike.

Một thương hiệu lớn đáng chú ý trong NFT world 

– Adidas là đối thủ cạnh tranh truyền thống nổi 

tiếng của Nike. Adidas cũng đã kiếm được 10,95 

triệu USD doanh thu từ NFT cùng với 4,75 triệu 

USD royalties fee. Thương hiệu thời trang này đã 

bắt đầu đặt chân vào NFT với bộ sưu tập “Into 

The Metaverse”. Thú vị khi tất cả 30,000 NFT 

Adidas đã được bán hết chỉ trong vài giờ.



“Into The Metaverse” sẽ giúp công ty có cái nhìn 

sâu hơn, chính xác hơn về phương án khai thác, 

sử dụng NFT một cách hiệu quả. “Into The 

Metaverse” có sự cộng tác của các NFT nổi tiếng 

như là Bored Ape Yacht Club, Punks Comics và 

Gmoney.



NFT được liên kết với quyền sở hữu các dịch vụ 

độc quyền của Adidas chẳng hạn như áo Hoodie, 

bộ đồ thể thao BAYC. Trong tương lai công ty sẽ 

phát triển thêm các hoạt động như là trải 

nghiệm VR, AR trong metaverse công ty xây 

dựng.



3.3. Các thương hiệu lớn

tham gia vào NFT

Tiffany

Tiffany cũng là một thương hiệu rất tích cực 

tham gia vào NFT. Tiffany đã kiếm về 12,62 triệu 

USD doanh thu NFT. Thương hiệu trang sức nổi 

tiếng này đã bán 250 NFTiff – là các digital 

passes.



Chủ sở hữu có thể mint và redeem lấy dây 

chuyền CryptoPunks. Tiffany cũng sẽ sản xuất 

riêng các xây chuyền tương ứng với Punks mà 

chủ sở hữu đang nắm giữ. Chỉ có Punks holders 

mới được quyền mint NFTiff.



Tiffany đã giúp thu hẹp khoảng cách giữa tài sản 

vật chất và tài sản kỹ thuật số. Đây cũng là ví dụ 

hứa hẹn về việc liên kết IP với NFT. Bạn có thể coi 

mặt dây chuyền là IP mới cho CryptoPunk vì bạn 

cần quyền sở hữu CryptoPunk để access vào 

NFTiff.

Gucci

Sự sụt giảm toàn diện của crypto không khiến 

Gucci chùn chân trong việc nhắm vào các mục 

tiêu lớn hơn với NFT. Gucci đã kiếm được khoảng 

11,56 triệu USD doanh thu từ NFT. Thật ra Gucci 

mới là thương hiệu đầu tiên watchlist NFT. Niềm 

tin vững chắc của Gucci là cơ sở để các thương 

hiệu khác theo bước tiến vào NFT. Gucci muốn 

xây dựng một metaverse và đã hợp tác với một 

vài dự án NFT để xây dựng Vault Art Space của 

mình.



Sự quyết tâm của Gucci vào NFT được thể hiện 

thông qua mối quan hệ hợp tác với 10KTF. Gucci 

đã phát hành Gucci Grail – Bộ sưu tập có thể 

mint trên Ethereum và được thiết kế bởi giám 

đốc sáng tạo của Gucci.



Gucci cũng đang làm việc với The Sandbox để 

xây dựng siêu thị ảo và shop thời trang ảo. Trên 

hết, Gucci Town trong Roblox cũng đã thể hiện 

thương hiệu này đã tiến rất sâu vào Web3.0.



3.3. Các thương hiệu lớn

tham gia vào NFT

TIME Magazine McLaren

Ngày 18/03, Time đã công bố ra mắt số tạp chí 

đầy đủ đầu tiên dưới dạng NFT. Đây là lần đầu 

tiên một số tạp chí hoàn chỉnh được phát hành 

dưới dạng NFT.



Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên TIME thể 

hiện tham vọng của mình trong mảng NFT. Vào 

9/2021, TIME đã mở bán bộ sưu tập TIMEPieces 

gồm các tác phẩm của hơn 40 nghệ sĩ khác 

nhau. Điều quan trọng nhất là tạp chí TIME đã 

thu được $10,81 triệu USD từ thị trường NFT.



Ban lãnh đạo của TIME ủng hộ tầm nhìn phát 

triển trở thành một digital company lớn nhất 

trong lĩnh vực web3.0. Do đó tạp chí NFT hoạt 

động như một yếu tố quan trọng để củng cố 

khát vọng web3.0 của thương hiệu.

Đứng đầu trong danh sách những công ty kiếm 

được nhiều lợi nhuận nhất từ NFT thì phải kể đến 

Nike. Công ty chuyên về sản phẩm thể thao này 

đã kiếm được khoảng 183,69 triệu USD doanh 

thu từ NFT cùng với royalties fee vào 

khoảnMcLaren đã triển khai dự án NFT mới của 

mình với mục tiêu tiến vào metaverse. Công ty 

sản xuất xe hạng sang đã công bố giới thiệu MSO 

LAB, một digital community để thúc đẩy tầm 

nhìn về các hoạt động của Mclaren.



MSO LAB sẽ tập trung vào việc tạo điều kiện cho 

cộng đồng tiếp cận MSO Team và các thành viên 

của McLaren Automotive. Những chiến McLaren 

NFT phiên bản giới hạn sẽ đóng vai trò công cụ 

chính để khai thác tiềm năng thực sự của cộng 

đồng. Mục tiêu của McLaren là tăng sự trải 

nghiệm, quyền sở hữu cũng như đưa thương 

hiệu tiến gần hơn với metaverse.



Bộ sưu tập đầu tiên của hãng mang tên NFT 

Genesis đã được airdrop cho cộng đồng. Utility 

của NFT sẽ gồm bản phác thảo kỹ thuật số từ 

thiết kế các chiếc McLaren và chuyến tham quan 

ảo tới trung tâm công nghệ McLaren. McLaren 

cũng đã hợp tác với InfiniteWorld để tạo các NFT 

cho riêng từng chiếc xe McLaren.



3.3. Các thương hiệu lớn

tham gia vào NFT

LacosteBudweiser

Thương hiệu bia của Đức cũng đã thể hiện tham 

vọng của mình bằng việc ra mắt bộ sưu tập đầu 

tiên vào 11/2021 và báo hiệu sự gia nhập của họ 

vào NFT. Được đặt tên là Heritage Collection, bộ 

sưu tập gồm 1936 bức ảnh đạt diện kỹ thuật số 

khác nhau của các lon bia của hãng. Bộ sưu tập 

đã bán hết trong vòng 1 giờ và 75% trong số đó 

đã được bán lại trên secondary market. Theo 

thống kê thì Budweiser đã kiếm được khoảng 

5,88 triệu USD doanh thu từ việc bán NFT.


Ngày 15/09/2022, Budweiser đã launch FIFA 

World Cup Campaign và NFT Collection.

Lacoste cũng là một trong những thương hiệu 

thời trang đầu tư vào NFT. Thương hiệu đã phát 

hành dự án NFT đầu tiên mang tên “Undw3”. Các 

NFT trong bộ sưu tập mang hình ảnh một con cá 

sấu trồi lên từ mặt nước.



Tính đến 6/2022, Lacoste đã lên kế hoạch bán 

khoảng 11,212 NFT đại diện cho những chiếc áo 

polo mang tính biểu tượng của hãng. Mục đích 

chính của thương hiệu đằng sau bộ sưu tập NFT 

là nhấn mạnh sự hợp tác giữa thời trang và 

Web3.



3.4. Ngai vàng Opensea

bị lung lay?

Opensea đang bị tấn công trên mọi mặt trận. Từ việc các sàn giao dịch đối thủ đang trỗi dậy mạnh mẽ 

cũng như việc thiếu hỗ trợ cho từng NFT categories. Hãy cùng phân tích từng categories hiện tại của 

Opensea cũng như đối thủ của Opensea đã làm gì để trở nên vượt trội so với Opensea đến vậy.

PFP

Phần lớn các NFT được giao dịch trên Opensea là 

PFP. PFP có thể được coi là con gà đẻ trứng vàng 

cho Opensea. Chỉ riêng bộ sưu tập BAYC đã tạo 

ra doanh thu từ phí giao dịch cho Opensea là 

2.5% x 790,170 ETH = 19754.25 ETH tức khoảng 

33.5 triệu USD tính theo giá ETH ở thời điểm hiện 

tại.



Liệu ở chiều ngược lại, ngoại trừ cung cấp “Kiot 

chợ” để bán thì Opensea có đang giúp ích hay hỗ 

trợ gì cho BAYC hay BAYC holder không? Câu trả 

lời là không. Xuyên suốt quá trình từ khi vô danh 

tới lúc thành Top 1 NFT PFP thì Opensea có giúp 

sức gì không? Câu trả lời tiếp tục là không. Thậm 

chí BAYC, Punks còn mang sự ảnh hưởng của 

mình tới Opensea để đưa Opensea trở thành Top 

1 NFT marketplace chứ không phải ngược lại.



Vậy thì hoàn toàn có khả năng là Yuga Clubs hay 

Punks sẽ tự tách ra khỏi OS và xây dựng 1 NFT 

Marketplace cho riêng mình thay vì cứ phải cúng 

transaction fee cho Opensea vậy.



Bản thân BAYC, Punks tới bây giờ thừa sự nổi 

tiếng để khi mà tách ra khỏi OS thì cũng không 

có ảnh hưởng gì tới câu chuyện thanh khoản cả. 

Và với tiềm lực tài chính của Yuga Labs thì có lẽ 

cũng không khó để làm 1 cái NFT marketplace.

Gaming

Khi người dùng chơi game luôn muốn rằng là 

mọi thao tác cần phải trong client game, điều 

này sẽ gây bất tiện cho người sử dụng khi phải 

thao tác qua lại ở Opensea lẫn game client. Thực 

tế, UI của Opensea được thiết kế cho mọi loại 

NFT trên thị trường thay vì cho 1 loại NFT đặc thù 

nào. Ví dụ như khi người chơi muốn mua 1 bộ 

trang phục NFT cho nhân vật Hero, cần xem 

preview trước khi mua để xem tính phù hợp với 

nhân vật hay không. Và OS có hỗ trợ việc này 

không? Câu trả lời là không.



StepN là 1 trường hợp tiêu biểu của việc tự xây 

dựng Dex, NFT marketplace thay vì phải list 

token lên Raydium hay list NFT lên Opensea, 

Magic Eden. Thậm chí đỉnh điểm Dex của StepN 

đạt Top 1 volume trên Solana.



Ngoại trừ sử dụng Orca như 1 launchpad thì 

StepN hoàn toàn không được lợi gì từ Orca nữa 

cả. Trường hợp của StepN cũng giống như đã 

nêu trở trên vậy. Người dùng chỉ cần thao tác 

trên 1 platform duy nhất thay vì phải chuyển 

khắp nơi khắp chốn. Vậy thì StepN liệu còn cần 

Orca, ME hay Opensea?



3.4. Ngai vàng Opensea

bị lung lay?

Others

Lần đầu tiên Sudoswap đưa ra một mô hình AMM cho NFT. Đây thực sự là một bước tiến lớn khi mà nó 

sẽ giải quyết được vấn đề thanh khoản của NFT. Thay vì phải canh thời điểm dự án triển khai 1 big 

announcement hay 1 event lớn thì mới có thanh khoản mua bán NFT. Giờ đây chúng ta có thể swap 

bất cứ khi nào chúng ta muốn. AMM hoạt động theo mô hình pool thanh khoản chứ không phải là 

orderbook. Chính vì vậy chúng ta không cần phải tìm người mua để tìm cách bán NFT của mình nữa. 

Đây cũng là thứ là Opensea không có.


Ngay cả với đối thủ cùng ngành đó chính là Looksrare và 2X2Y thì Opensea cũng đang tỏ ra thiếu sự 

quan tâm đối với user. Cả Looksrare lẫn 2X2Y đều reward người dùng bằng token khi họ giao dịch trên 

marketplace. Thậm chí user stake token sẽ earn được earn 100% phí giao dịch trên marketplace.


Ngày 09/10/2022, Frank – CEO Degods thông báo toàn bộ các bộ sưu tập của mình sẽ được set 

royalties fee về 0% và khuyến khích các dự án khác cũng làm như vậy. Lần lượt Magic Eden, Looksrare. 

cũng triển khai Optional Royalties – Người dùng sẽ được chọn lựa trả royalties hay không. Còn Blur 

cùng 1 lúc triển khai cả AMM NFT lẫn set 0% transaction fee và ngay lập tức từ 1 sàn giao dịch chỉ 

chiếm 0.8% volume toàn thị trường vào ngày 17/10/2022 đã vươn lên chiếm tới 69% volume toàn thị 

trường vào ngày 11/12/2022. Một phần dễ hiểu khi dự án đã mở airdrop cho những user tiến hành giao 

dịch trên sàn giao dịch của họ nhưng điều này cũng không phải là lý do bào chữa cho việc “Không làm 

gì cả” của Opensea.



3.5. Facebook, Instagram,

Twitter tích hợp NFT

Facebook

Cuối tháng 8, công ty mẹ của Facebook và 

Instagram đã mang NFT tới 2,9 tỷ người dùng 

hiện tại. 02/11/2022, người dùng mới chính thức 

có thể kết nối ví Metamask vào Facebook và bắt 

đầu đăng tải những bức ảnh NFT.Meta sẽ hỗ trợ 

NFT của hệ Ethereum, Polygon và Flow cũng như 

các ví Metamask, Rainbow, Trust Wallet, Coinbase 

Wallet và Dapper.

Twitter

28/10, sau khi tỷ phú Elon Musk mua lại Twitter 

thì đã cho cho phép người dùng có thể giao dịch 

mua bán các bộ sưu tập NFT một cách dễ dàng 

trên nền tảng này.NFT Tweet Tiles - hiển thị tác 

phẩm nghệ thuật của NFT trong một bảng điều 

khiển chuyên dụng bên trong một tweet và bao 

gồm một nút để cho phép người dùng nhấp qua 

các thị trường marketplace để có thể giao dịch 

mua bán.Twitter đã kết hợp cùng với 4 

Marketplace NFT là Magic Eden (Solana), NFT 

Rarible, Flow Dapper Labs và nền tảng tập trung 

vào thể thao Jump.trade.Twitter trước đây bắt 

đầu hỗ trợ NFT dưới dạng ảnh hồ sơ đã được xác 

minh thông qua dịch vụ trả phí Twitter Blue vào 

tháng 1.

Reddit

Reddit đã theo ngay sau Twitter trong việc đưa 

NFT vào ảnh đại diện.Ngoài kế hoạch tạo ra một 

thị trường NFT trong tương lai gần, gã khổng lồ 

mạng xã hội này còn có kế hoạch chuyển đổi 

điểm Nghiệp (Karma) của mọi người thành token 

tiền mã hóa.

Instagram

9/5/2022, người đứng đầu Instagram - Adam 

Mosseri cho biết Instagram đang nghiên cứu việc 

tích hợp các NFT từ các blockchain hàng đầu bao 

gồm Ethereum, Solana, Flow và Polygon.Đối 

tượng mục tiêu ban đầu của Instagram sẽ là 

những người ủng hộ NFT ở Mỹ.Người dùng có 

thể hiển thị và chia sẻ NFT của mình trên 

Instagram mà không phải trả thêm bất kỳ khoản 

phí nào.



3.6. NFTfi

NFT đã có một năm 2022 để chứng minh rằng mình không phải là trò bong bóng bơm thổi mà là một 

loại hình tài sản vững chắc, đáng tin cậy và tiềm năng profit lớn bất chấp việc thị trường sụt giảm ở 

quy mô lớn.



Thị trường NFT ngày càng phát triển đòi hỏi những nhu cầu lớn hơn như là Lending / Borrowing, AMM, 

Phân mảnh NFT. Và đó là khi NFT và Defi hợp lại vào nhau và chúng ta sẽ có NFTify.



Các mảnh ghép đang được định hình trong năm 2022 này là: Fractional NFT, Renting NFT, Derivatives 

NFT, Lending/ Borrowing NFT.



Các defi protocols hiện tại được thiết kế để copy paste từ tài chính truyền thống. Tuy nhiên, với sự ra 

đời của NFT thì thì sẽ có một loạt các sản phẩm tài chính mới đời ví dụ như thế chấp NFT để vay vốn. 

Trong các trường hợp khác nhau, NFT và Defi sẽ khai thác điểm mạnh của nhau để xây dựng một hệ 

thống hiệu quả hơn hẳn so với phần còn lại.

Fractional NFT

Fractional NFT là việc chia sẻ quyền sở hữu 1 NFT 

thông qua 1 tập hợp token gắn liền với NFT ban 

đầu. Phân mảnh NFT cho phép các nhà đầu tư 

có ít vốn hơn có thể tiếp cận tới các bộ sưu tập 

NFT đắt tiền. Điều này cho phép nhiều thanh 

khoản hơn khi tham gia vào thị trường khi một 

NFT đắt tiền có thể được chia thành các phần có 

giá trị bằng nhau thông qua các token. Vấn đề 

phát sinh từ quá trình phân mảnh NFT đó chính 

là đảo ngược ghép nó lại với nhau. 1 người hoàn 

toàn có thể mất private key tức 1 mảnh token sẽ 

bị mất vĩnh viễn. Vậy thì cái NFT đó hoàn toàn 

không bao giờ có thể được hợp nhất thành 1 NFT 

hoàn chỉnh nữa.

Renting NFT

Giống như việc phân mảnh, cho thuê NFT được 

sinh ra để phù hợp với túi tiền đại đa số người 

dân, chỉ là ở một hình thức khác, quen thuộc 

hơn. Cho thuê NFT có 2 hình thức: Collateralized 

renting và Uncollateral renting.Việc cho thuê 

mang lại cho người nắm giữ NFT cơ hội kiếm thu 

nhập thụ động từ các bộ sưu tập NFT của họ mà 

không lo lắng về vấn đề thất lạc khi phân mảnh. 

2 nền tảng cho thuê NFT có thế chấp lớn nhất 

hiện tại là IQ Protocol và Vera. Nền tảng cho thuê 

không thế chấp lớn nhất là reNFT.



3.6. NFTfi

Trend freemint

Free mint dịch đơn giản là mint NFT mà không 

mất tiền mint. Dĩ nhiên là các bạn vẫn phải trả 

tiền gas fee blockchain.Từ 2021 đã xuất hiện các 

dự án free mint rồi nhưng thời điểm đó không 

nhận được sự chú ý của cộng đồng. Tuy nhiên tới 

giữa cuối 2022 lại nổi lên trở thành trend vì nhờ 

sự ảm đạm và bão hòa của thị trường crypto lẫn 

NFT. Ngoài ra tiềm năng lợi nhuận từ free mint 

cũng tốt hơn nhiều. Giá mint càng cao thì tiềm 

năng lợi nhuận càng thấp. Một dự án free mint 

gây được tiếng vang cực kì lớn trong cộng đồng 

là Goblin Town. Volume giao dịch đạt 50,492 ETH 

và giá đã từng đạt đỉnh là 5.7 ETH

Aptos NFT mainnet

Aptos đã mainnet được một thời gian và độ hype 

cũng đã giảm rất nhiều do mainnet giữa 

downtrend nhưng không thể phủ nhận hệ sinh 

thái của Aptos đã cực kì sôi động với khối lượng 

giao dịch hàng ngày lên tới hàng triệu usd đặc 

biệt là các giao dịch NFT.Aptos từ ban đầu đã 

đưa ra lời đối đầu trực tiếp với Solana và đưa ra 

các phương án để trở thành top 1 Layer 1 đặc biệt 

là trong mảng NFT.

Lending / Borrowing NFT

Có 3 loại vay NFT: Cho vay P2P NFT: kết nối 

những người đi vay tiềm năng với những người 

cho vay ngang hàng, thiết lập một khoản vay 

không tin cậy giữa 2 bên, sử dụng NFT làm tài 

sản thế chấp. Lending/CDPs:Vị thế nợ thế chấp 

được tạo bằng cách khóa NFT thế chấp vào hợp 

đồng thông minh để mint ra stablecoin. Số 

stablecoin mint ra sẽ được xác định dựa trên floor 

price vào thời điểm đó của NFT mang đi thế 

chấp. Lending Pools: Người vay sẽ gửi tài sản thế 

chấp vào pool. Họ sẽ vay được số tiền thấp hơn 

giá trị của tài sản thế chấp. Phí đi vay sẽ được 

thanh toán cho những người add NFT của họ vào 

pool để khuyến khích họ cung cấp thanh khoản. 

Lending/Borrowing NFT sẽ hỗ trợ cung cấp 

thanh khoản bổ sung cho toàn bộ NFT market.

Derivatives NFT

Các công cụ phái sinh NFT là một bước phát triển 

lớn trong NFTifi. Chúng cho phép user có thể bet 

vào giá trương lai của các bộ sưu tập NFT. Các 

công cụ phái sinh NFT sẽ giúp tăng cường tính 

thanh khoản cho NFT. Nó mở ra việc tối ưu lợi 

nhuận khi được sử dụng đòn bẩy để giao dịch 

NFT có giá trị cao.Thị trường phái sinh trong 

TradFi lớn hơn rất nhiều so với thị trường giao 

ngay với giá trị ước tính hàng trăm nghìn tỷ usd. 

Nền tảng nổi tiếng nhất cung cấp dịch vụ phái 

sinh NFT là NFTures – 1 nhánh của Synfutures. 

Hiện tại nền tảng này mới chỉ cung cấp dịch vụ 

long/short cho CryptoPunks.



3.7. Physical Backed Asset

Sự phát triển và có community rất mạnh làm cơ sở cho các Physical Backed Asset được phát triển. 

Concept của Physical Backed Asset là một loại token tiêu chuẩn được liên kết với 1 loại real world asset.



PBT sẽ giúp các thương hiệu và các creators phát triển một cách tiếp cận mới để xây dựng văn hóa 

cộng đồng thay vì chỉ tập trung vào các sản phẩm kỹ thuật số. Việc tạo ra một token để đại diện cho 

các đối tượng vật lý không phải là ý tưởng mới. Trước đây đã từng có những ý tưởng về việc dùng NFT 

để đại diện cho những thẻ căn cước công dân hay đại diện cho quyền sở hữu bất động sản.



Với sự trợ giúp của PBT, digital token sẽ được liên kết với tài sản vật chất trong suốt vòng đời của tài 

sản. Nó giúp cung cấp xác thực phi tập trung cũng như theo dõi quyền sở hữu của các sản phẩm vật 

lý. Và vì nó phi tập trung nên hoàn toàn an toàn và giảm thiểu tối ra rủi ro bị đánh cắp so với việc lưu 

trữ trên máy chủ tập trung. Trong tương lai có thể sẽ có các tổ chức cung cấp xác thực các tài sản đắt 

đỏ, có giá trị thông qua PBT.



Azuki PBT là một đột phá cho dự án Azuki. Cách tốt nhất để hiểu Azuki PBT là tập trung vào vấn đề mà 

nó muốn giải quyết. Các mô hình token đại diện cho tài sản vật chất trước đây về cơ bản không giải 

quyết được quá nhiều vấn đề. Real world asset và token tách biệt hoàn toàn sau khi mint. Chính vì vậy 

việc thể hiện quyền sở hữu kỹ thuật số đang phải đối mặt với vấn đề: Tổ chức phát hành PBT có đủ 

thẩm quyền, năng lực và trách nhiệm để xử lý các trường hợp tranh chấp tài sản hay không?



Sẽ có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết nhưng không thể phủ nhận được tiềm năng tương lai của 

chúng. PBT có thể tracking thông qua việc scan QR, nhập code hay quét vào chíp gắn kèm sản phẩm.



Nỗ lực của Azuki team là rất đáng ghi nhận khi họ đã góp sức chung tay kéo gần khoảng cách giữa 

thế giới thực và thế giới web3.0. Đại diện và chuyển giao tài sản sẽ trở nên đơn giản hơn khi có sự xuất 

hiện của PBT. Đồng thời việc quản lý sẽ an toàn hơn khi mọi thứ được phi tập trung hóa.



Những điều này có thể sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của Azuki mà có thể sẽ thiết lập tiêu chuẩn cho 

nhiều dự án mới. Tầm nhìn dài hạn của Azuki cũng là triển vọng khám phá những utility mới trong 

tương lai. Sẽ thế nào nếu PBT kết hợp với Soulbound NFT và thay thế cho cuốn sổ đỏ trong tương lai?



4.

Thực trạng

các danh mục

NFT 2022

(Solana &

Ethereum)



Category Market Cap



4.1. PFP NFT

Xuyên suốt năm 2022, PFP NFT tiếp tục phát triển mạnh mẽ và dẫn đầu cả về marketcap lẫn volume 

giao dịch dẫu cho có chịu ảnh hưởng ít nhiều từ sự sụt giảm của thị trường crypto nói chung. Có 1 điều 

thú vị là tất cả các top NFT collections, NFT bluechip của cả Solana lẫn Ethereum đều đạt ATH lẫn đều 

có mức giá sàn thấp nhất trong năm 2022. Nói 1 cách dễ hiểu hơn thì thiên đường lẫn địa ngục trong 

cùng xuất hiện trong 1 năm 2022 vậy.



Giải thích cho điều này thì mặc dù về số lượng lẫn chất lượng của PFP NFT càng ngày càng tăng lên 

nhưng thực sự số lượng người đầu cơ PFP NFT phần lớn vẫn là những người đang đi tìm kiếm profit 

chứ không thực sự họ cần một cái gì nó trừu tượng như là văn hóa cộng đồng, tận hưởng nghệ thuật.



Các PFP NFT có một quy trình chung là: Tạo hype - Đạt đỉnh - Đi xuống. Solana PFP NFT thì còn có 

nhiều use case khác nhau như là tham gia vào raffle, NFT staking, private giveaway,…. Còn Ethereum 

PFP NFT ngoại trừ blue chip PFP ra còn lại hoàn toàn user chỉ đang sở hữu một bức ảnh hoàn toàn 

không có ý nghĩa về mặt kinh tế, không có sự kết nối với thế giới thực, sản phẩm thực.



4.2. Generative Art

2022 là một năm không phát triển quá mạnh của Generative Art nhưng có một sự kiện đặc biệt khi 

những người dù không biết chút gì về nghệ thuật nhưng cũng có thể tham gia vào generative art. Đó 

là sự tham gia của AI MidJourney – 1 machine learning giúp chuyển hóa những data trở thành các bức 

art. Bạn chỉ cần đưa vào những nội dung mà bạn muốn bao gồm cả những thứ hữu hình như cầu 

vồng, bầu trời, … hay ngay cả những thứ vô hình như nỗi đau, buồn bã, khổ đau, …. Và MidJourney sẽ 

chuyển hóa tất cả những thứ đó thành một bức tranh nghệ thuật.

Các tác phẩm của AI Midjourney



4.3. Collectibles

2022 là sự tiến vào của các nhà sản xuất phim ảnh, truyện tranh như là DC, Marvel, Star Wars,…



Có một thị trường riêng dành cho các NFT Collectibles này đấy là veve.me. Những cuốn truyện của DC 

và Marvel, những ảnh bức 3D của các nhân vật Star War đều được mang bán trên đây và có 1 insight 

rất thú vị là mặc dù market size của NFT Collectibles nhỏ hơn rất nhiều so với các categories khác 

nhưng tỷ lệ sold out của các collections thì cực kì cao.



Một phần lý do là vì Veve chỉ mới chấp thuận cho các thương hiệu lớn "ghi danh" lên marketplace của 

mình.

Mặc dù vậy top 8 NFT Collectibles 2022 thì lại không có 

bất cứ sự góp mặt nào của Marvel, DC hay Star Wars cả. 

Top 10 NFT Collectibles 2022 đã nêu tên

 Sil

 Tamadog

 Lucky Bloc

 Fanzone Sports Clu

 Blockchain Brawler

 Ferrari and Vela

 STEP

 The Ballman Project



4.4. Photography NFT

Nhìn chung, mặc dù 2022 là một năm ấn tượng của Photography NFT nhưng như vậy vẫn là chưa đủ 

so với số lượng nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ vẫn đang hoạt động trên các nền tảng truyền thống. Sẽ cần thời 

gian để những thứ tiến bộ hơn tiến lên và bỏ lại những cái đã cũ không còn phù hợp.



Tương tự như Fiverr, Pictufy, Portfoliobox, shopify ở truyền thống. Các nhiếp ảnh gia có thể bán tác 

phẩm của mình trên Quantum Art, Ephimera, Makersplace, Unique One Photo, Sloika và Tux Art.

Top các NFT photographers thành công nhất trong năm 2022:

Justin Aversane Issac Wright Tery Ratcliff

Mario Testino Dave Krugman Antonio Wiriadjaja



4.5. Music NFT

T Music đã có một năm 2022 rất bùng nổ. Chúng ta đã chứng kiến Covid-19 càn quét và hoàn toàn cắt 

đứt các nghệ sĩ khỏi nguồn thu nhập chính của họ.



Không có bất cứ buổi biểu diễn trực tiếp nào được tổ chức. Hoạt động bán đĩa, ra mắt MV bị hủy hoàn 

toàn do lockdown, chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Nhưng trong "cái khó lại ló cái không", các nghệ sĩ đã 

sử dụng không gian kỹ thuật số để tìm kiếm doanh thu nghệ sĩ.

NFT Music có khả năng thay đổi sự nghiệp của một nghệ sĩ hay không ? Hoàn toàn là có chứ. Hãy hỏi 

Daniel Allan, Latashá, Black Dave hoặc bất kỳ ai trong số hàng chục nhà sản xuất, DJ và nhạc sĩ đã tìm 

thấy khả năng duy trì cuộc sống và làm giàu bằng những sáng tạo âm nhạc của họ trên blockchain.



Với NFT Music, các nghệ sĩ đang vạch ra những con đường mới dẫn đến những con đường mới dẫn 

đến thành công mà không phụ thuộc vào các hợp đồng thu âm, chuyến lưu diễn quanh năm và vài xu 

bạc từ mỗi lượt stream nhạc của họ trên Apple Music, Spotify,...

Nhưng liệu NFT có thực sự là tương lai của ngành công nghiệp âm nhạc không?



4.5. Music NFT

5 dự án NFT Music đã dẫn dắt mảng trong năm 

2022 và hoàn toàn có thể có tiềm năng định hình 

lại tương lai của ngành âm nhạc

 Cock

 Gala Musi

 NFT Ton

 AirNF

 Audiu



4.6. Gaming NFT

Chính vào giữa mùa đông, lúc thị trường ảm đạm nhất lại là lúc các dự án Web3 Gaming gây được sự 

chú ý khi nhận được những khoản đầu tư lớn.



Tính từ đầu năm đến giờ, mảng Web3 Gaming đã thu hút tổng vốn đăng ký hơn 5,3 tỷ đô. Đáng lưu ý, 

một nửa trong tổng số những nguồn tiền đầu tư này đến từ giai đoạn hạt giống (Seed) . Điều này cho 

biết thực trạng non nớt của ngành game và dư địa cũng như triển vọng kinh doanh trong dài hạn là 

vô cùng to lớn. Tất cả nguồn tiền tài trợ trên hứa hẹn sẽ hình thành nên khu đất màu mỡ cho sự ươm 

trồng và phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở cũng như những dự án Web3 Gaming xịn nhất trong tương 

lai.



Ngành công nghiệp game đã lớn hơn Hollywood. Ngành giải trí duy nhất có thể cạnh tranh với ngành 

game là ngành truyền hình. Tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp game từ năm 2006 (8 tỷ USD) 

đến năm 2020 (160 tỷ USD) cao hơn so với tất cả các ngành giải trí khác

 Đầu tiên là việc người dùng bị khó khăn khi kết nối với blockchain để mở tài khoản, thanh toán,... 

trong khi Web2 lại được sử dụng theo nhiều cách thức đơn giản và dễ dàng tiếp cận. Cùng với đó là 

tình trạng có khối lượng khổng lồ những hình ảnh và thông tin bao quanh Web2 Gaming được cập 

nhật mỗi ngày trong lúc nội dung của Web3 Gaming hiện cũng không có gì.                        

 Tiếp theo là vấn đề gameplay, đây cũng là "điểm trừ" đáng kể với những game đã lao vào dòng xoáy 

để đầu tư cho "play-to-earn". Thay vì tập trung bàn về token những tựa game Web3 chú trọng đầu 

tư vào game tiếp theo nhằm đem lại trải nghiệm hấp dẫn hơn nữa với người dùng.

Dù tiềm năng là như vậy, nhưng Web3 Gaming cũng đang phải đối đầu với những khó 

khăn về việc on-boarding khi chuyển game từ Web2 đến.



4.6. Gaming NFT

Trong năm 2023, để khai thác hết khả năng của bản thân, Web3 Gaming đang không ngừng lớn 

mạnh và thoát dần khỏi mô hình Play-to-Earn. Việc phát hành những dòng game "Triple-A" có nội 

dung giống với GTA 5 sẽ là luồng gió mới làm biến đổi nhận thức của cộng đồng game thủ về Web3 

Gaming.



Nếu chúng ta nhìn Web3 Gaming là một trend ngắn hạn thì có vẻ nó đã lùi vào quá khứ với play-to-

earn. Tuy nhiên cá nhân mình tin tưởng Web3 Gaming sẽ là tương lai mặc dù hãy cần quãng đường xa 

mới tới mass adoption phía trước. Chúng ta còn đang ở giai đoạn khá đầu nên việc build 1 con game 

thực sự chất lượng kết hợp tính năng của Web3 và gameplay xịn hơn Web2 đòi hỏi cần có thời gian.



Nếu blockchain tiếp tục phát triển, các ông lớn Web2 Game chắc chắn sẽ không đứng ngoài lề mà còn 

phải nghĩ những cách thức hiệu quả nhất nhằm khai thác lĩnh vực này. Cơ hội đang còn khá lớn ở phía 

trước mắt!



4.7. NFT Event Tickets

Trước khi digital ticket ra đời, mọi người vẫn thường mua vé theo kiểu cũ tức tới địa điểm tổ chức sự 

kiện, rạp chiếu phim, buổi hòa nhạc để mua vé.



Giờ đây quá trình số hóa đã khiến việc mua ticket trở nên dễ dàng, hiệu quả và đáng tin cậy hơn. Tuy 

nhiên, việc sử dụng một mã QR đơn giản mà không có bất cứ câu chuyện nào đằng sau có vẻ nhàm 

chán. Vé điện tử không thể là vật kỷ niệm mà người ta muốn giữ và phải sưu tập.



Có những vấn đề vốn đã rất căn bản trong thị trường truyền thống như là đẩy giá chợ đen, vé giả, tốn 

kém chi phí phát hành, không có thị trường mua bán vé an toàn. Những dự án sau đây đã được xây 

dựng trong 2022 và rất có thể sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong mảng mua bán vé truyền thống:



1. YellowHeart


2. GUTS


3. Wicket


4. NFT TIX


5. Seatlab



4.8. Membership Pass

Không nhất thiết là một dự án mới phát hành NFT mà một công ty hoàn toàn có thể phát hành các 

NFT để quản lý nhân sự của mình cho thuận tiện. Hay một tổ chức từ thiện phát các NFT để quản lý 

cũng như chào mừng người mới tham gia vào tổ chức thiện nguyện của họ.



NFT memberships vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. NFT sẽ giúp cho những người tham 

gia cảm thấy mình là một phần rõ ràng hơn của tổ chức mà họ tham gia. Trước đây khái niệm tư cách 

thành viên vẫn chỉ giới hạn ở member của 1 group facebook, group telegram. Cao hơn như một công 

ty thì họ sẽ được phát thẻ nhân viên.



Có những vấn đề vốn đã rất căn bản trong thị trường truyền thống như là đẩy giá chợ đen, vé giả, tốn 

kém chi phí phát hành, không có thị trường mua bán vé an toàn. Những dự án sau đây đã được xây 

dựng trong 2022 và rất có thể sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong mảng mua bán vé truyền thống:



1. YellowHeart


2. GUTS


3. Wicket


4. NFT TIX


5. Seatlab

Dù tiềm năng là như vậy, nhưng Web3 Gaming cũng đang phải đối đầu với những khó 

khăn về việc on-boarding khi chuyển game từ Web2 đến.



5.

CHỜ ĐỢI GÌ

NFT 2023



5.1. 2023 sẽ là một năm cực khó

2023 được dự đoán là 1 năm suy thoái kinh tế, Fed trong buổi họp rạng sáng ngày 15/12 cũng đã phát 

tín hiệu về việc có thể đầu 2024 mới là thời điểm để giảm lãi suất. Còn 2023 mới chỉ làm chậm quá 

trình tăng lãi suất mà thôi. Đây sẽ là thời điểm cực kì khó để các dự án build. Nhưng nhìn ở góc độ tốt 

thì các dự án yếu kém sẽ bị đảo thải và các dự án sống sót qua 2023 sẽ trở thành các thế lực cực kì 

mạnh và nếu chúng ta tìm ra được đó là những dự án nào thì sẽ tương tự như kiểu mua SOL khi 1$ hay 

mua BNB 10$ mà thôi.

2023 sẽ là một năm cực khó với crypto - NFT không phải ngoại lệ



5.2. hoàn thiện dần hạ tầng NFTFI

2022 NFTifi nhen nhóm, 2023 sẽ hoàn thiện dần hạ tầng và giải quyết nốt những vấn đề 
tồn động trước khi thiên thời địa lợi nhân hòa 2024 để tạo ra NFT Summer như những gì 
Defi Summer 2020 từng làm.

Thật ra trước đó đã có một đợt bùng nổ của NFT rồi nhưng đó là NFT gắn với Gamefi. Và mọi người vẫn 

coi đó là trend gamefi hơn là 1 trend NFT. NFT sau đó cũng có những cú hype với PFP NFT. Dẫu vậy khi 

đó NFT vẫn là một cái gì đó rất lạ lẫm đối với mọi người. Cho tới bây giờ cũng có rất nhiều người đã 

từng mua crypto nhưng chưa bao giờ mua 1 cái NFT nào cả.

Sẽ có một NFT Summer tương tự như Defi Summer 2020 đã từng làm

Một số dự án defi ra mắt trước đó sẽ triển khai NFT để phối hợp với token để drive economic của mình. 

NFT sẽ được khai thác một cách triệt để hơn. Thuốc phiện “đòn bẩy tài chính” NFT chưa được thử. 

Futures Trading sẽ giúp mọi người kiếm tiền từ bluechip NFT thay vì phải bỏ hơn $100,000 ra để mua 

NFT.



Ngược lại, các dự án NFT vốn ít khả năng bị hack hơn dự án defi vì thanh khoản yếu. Hacker sau khi lấy 

đi 1 lượng NFT thì cũng không có công cụ để rửa như Tornado Cash. Thanh khoản trên các sàn ngay cả 

BAYC, Punks cũng rất yếu nên để bán đi hết toàn bộ lượng NFT đã hack trong chớp mắt cũng không 

hề khả thi. Chính vì vậy khi Defi đi vào và tăng cường năng lực thanh khoản cho NFT thì sẽ càng ngày 

có nhiều các vụ tấn công hơn, rủi ro hơn và đòi hỏi các dự án sẽ phải làm việc cẩn thận hơn.

2023 – 2024 được dự đoán một số dự án sẽ tiếp tục launch các bộ NFT độc lập

 Các dự án AMM NFT đáng chú ý trong năm 2023: SudoSwap, Genie, Blu

 Các dự án Derivatives NFT đáng chú ý trong năm 2023: NFTperp, Hook Protoco

 Các dự án NFT Lending đáng chú ý trong năm 2023: Metastreet



5.3. Cuộc chiến giữa các

marketplace

Trong lịch sử luôn có những startup ra đời và thách thức những big company đương thời. Big 

company này bảo thủ, không coi startup này ra gì. Đùng 1 cái startup này lật đổ luôn big company kia. 

Đơn cử luôn có thể nói đến Apple và Nokia. Opensea tình cảnh thậm chí còn đáng sợ hơn Nokia khi 

hiện tại họ không chỉ đối mặt với 1 Apple và có tận 3 Apple cùng 1 lúc (Magic Eden, Blur, Looksrare) và 1 

cơ số những thằng đang lăm le trở thành Apple thứ 4 như là Genie (Uniswap build).



Đây sẽ là ác mộng đối với những người làm business nhưng lại là điều cực kì tuyệt vời cho user.

2023 chúng ta cũng sẽ được thấy có nhiều hơn những bluechip NFT tự phát triển thị trường riêng của 

họ thay vì phải nộp hàng triệu $ transaction fee cho Opensea. Opensea sẽ là bệ phóng thích hợp cho 

những dự án mới nhưng với Bluechip NFT thì họ đã có đủ danh tiếng để nếu tự launch NFT 

Marketplace riêng thì cũng chẳng có vấn đề gì cả.



CryptoPunks là 1 ví dụ điển hình. 2 tổ chức khả năng cao sẽ tách ra khỏi Opensea đó chính là Yuga 

Labs – Đứng sau BAYC, MAYC, Meebits,… và Chiru Labs – Đứng sau Azuki.

Cuộc chiến giữa các marketplace sẽ càng ngày càng khốc liệt

Kẻ chiến thắng sẽ là kẻ phục vụ khách hàng tốt nhất



5.4. nhiều thương hiệu lớn

tham gia vào NFT

Càng ngày sẽ càng có nhiều công ty công nghệ lớn và thương hiệu lớn tích hợp NFT vào hoạt động 

kinh doanh của họ. Starbucks là 1 ví dụ về 1 công ty đa quốc gia tích hợp NFT với chương trình khách 

hàng thân thiết của họ. Nó cho phép các thành viên kiếm hoặc mua tem phiên bản giới hạn. Các hoạt 

động M&A sẽ dần được tăng cường. Điều này sẽ rút ngắn thời gian tiến vào NFT của các big brand hơn 

ví dụ như việc Nike mua lại RTFKT.

Càng ngày sẽ có càng nhiều thương hiệu lớn tham gia vào NFT

Nhìn vào bảng doanh thu kiếm được từ NFT của các thương hiệu lớn. Liệu các thương 
hiệu khác có đứng yên được không?



5.5. Social token trở thành

Social NFT

Khác với token, NFT được gắn với media như là video, âm nhạc và hình ảnh cho phép nó tích lũy giá trị 

văn hóa hơn là đơn thuần về giá trị tài chính. NFT rất phù hợp để trở thành nhận dạng kỹ thuật số. 

Chúng cũng có thể hoạt động như thẻ thành viên.



Sẽ có 1 làn sóng khổng lồ người nổi tiếng ra mắt NFT. Cơ sở hạ tầng cũng đang được cải thiện nhanh 

chóng để đón đầu xu hướng này.



Có lẽ châu Á sẽ là nơi mà social NFT bứt phá đầu tiên khi mà văn hóa thần tượng vốn bắt nguồn từ 

châu Á ra mà. Người hâm mộ sẵn sàng hỗ trợ tài chính thông qua việc bán những một số lượng lớn 

hàng hóa liên quan tới Idol mà họ hâm mộ. K-pop là một ví dụ.



Cho tới nay chỉ một lượng nhỏ người sáng tạo và người có sức ảnh hưởng ra mắt NFT phần vì đây là 

mảng mới phần vì đây là loại chủ đề nhạy cảm liên quan tới tài chính.

Điều này sẽ thay đổi trong tương lai.



Disclaimer

No Investment Advice

The information provided on this website does not constitute investment 

advice, financial advice, trading advice, or any other sort of advice and you 

should not treat any of the website's content as such. We does not 

recommend that any cryptocurrency should be bought, sold, or held by 

you. Do conduct your own due diligence and consult your financial advisor 

before making any investment decisions.

Accuracy of Information

We will strive to ensure accuracy of information listed on this website 

although it will not hold any responsibility for any missing or wrong 

information. We provides all information as is. You understand that you are 

using any and all information available here at your own risk.

Non Endorsement

The appearance of third party advertisements and hyperlinks on We does 

not constitute an endorsement, guarantee, warranty, or recommendation 

by We. Do conduct your own due diligence before deciding to use any 

third party services.

Affiliate Disclosure

We may receive compensation for affiliate links. This compensation may be 

in the form of money or services and could exist without any action from a 

site visitor. Should you perform activities in relation to an affiliate link, it is 

understood that some form of compensation might be made to We. For 

example, if you click on an affiliate link, and sign up and trade on an 

exchange, We may receive compensation. Each affiliate link is clearly 

marked with an icon next to it.



(C) 2022. All right reserved worldwide.

WE BRIDGE THE GAP BETWEEN

ONLINE TO ON-CHAIN

Rikko NFT Studio consolidates media, technology, and 

entertainment to develop and launch NFTs project more 

efficiently and cost-effective.

Website: https://rikko.studio


Email: media@rikko.studio


