
Tiền điện tử mất 275 tỷ đô la trong 
một ngày khi sự bất ổn lan rộng 

Các nhà đầu tư tháo chạy khỏi tài sản kỹ thuật số sau sự sụp đổ 

của 'stablecoin' lan rộng 

 

Một cuộc khủng hoảng niềm tin giữa các nhà đầu tư tiền điện tử đã lan rộng kể từ 

cuối tuần, khi TerraUSD trở nên không được khuyến khích từ đồng đô la Mỹ, mà 

nó được cho là đang theo dõi. (Nguồn ảnh của AP và ảnh chụp màn hình từ trang 

web của Terra) 

Hơn 275 tỷ đô la đã bị xóa sổ khỏi giá trị của thị trường tiền điện tử toàn 

cầu trong vòng 24 giờ, sau sự sụp đổ của một loại tiền điện tử được cho là 

được gắn với đồng đô la Mỹ gây ra tình trạng hỗn loạn. 

Tính đến chiều thứ Năm tại châu Á, tổng vốn hóa thị trường của tiền điện 

tử toàn cầu là 1,14 nghìn tỷ đô la, giảm hơn 19% so với cùng thời điểm 

hôm thứ Tư, theo CoinMarketCap. Hàng chục đồng tiền kỹ thuật số đã mất 

một phần tư hoặc nhiều hơn giá trị của chúng, và thậm chí bitcoin, tiền 

điện tử lớn nhất và lâu đời nhất, đã giảm 14%. 



Một cuộc khủng hoảng niềm tin giữa các nhà đầu tư tiền điện tử đã lan 

rộng kể từ cuối tuần, khi TerraUSD trở nên không được khuyến khích từ 

đồng đô la Mỹ, mà nó được cho là đang theo dõi. TerraUSD, còn được gọi 

là Ust, là một trong những "stablecoin" phổ biến nhất, có nghĩa là có giá trị 

tương đương với một loại tiền tệ trong thế giới thực và đã trở thành xương 

sống của một số giao dịch tiền điện tử. 

Ust được cho là chốt (mức ấn định giá) với đồng đô la dựa trên sự tương tác 

thuật toán phức tạp với các loại tiền điện tử khác, hóa ra không hoạt động. 

Giá Ust đã giảm xuống mức thấp nhất là 23 xu US vào thứ Tư, và trong khi 

nó phục hồi lên mức khoảng 60 xu vào thứ Năm, đó là thấp hơn nhiều so 

với mức chốt $1 mà nó có nghĩa là để duy trì. Do Kwon, nhà phát triển 

được đào tạo tại Đại học Stanford, người đã hỗ trợ Ust, đã tweet: "Tôi hiểu 

72 giờ qua là cực kỳ khó khăn đối với tất cả các bạn. Biết rằng tôi quyết 

tâm làm việc với tất cả các bạn để vượt qua cuộc khủng hoảng này, và 

chúng tôi sẽ xây dựng con đường của chúng tôi ra khỏi điều này." 

"Hiệu ứng quả cầu tuyết trên toàn bộ thị trường là rất lớn", Anndy Lian, chủ 

tịch của nền tảng giao dịch tiền điện tử BigONE Exchange đăng ký tại Hà 

Lan cho biết. " Ust đi chệch quá nhiều so với mốc 1 USD, dẫn đến sự 

hoảng loạn hơn trên thị trường. Các nhà đầu tư đã tháo chạy khỏi các tài 

sản rủi ro trong bối cảnh lo ngại về lạm phát gia tăng và có thể suy thoái bắt 

đầu hoảng loạn bán ra khi bitcoin giảm xuống dưới mức mong đợi của họ. 

Ethereum, đồng tiền điện tử lớn thứ hai sau bitcoin, đã giảm hơn 20% 

trong 24 giờ tính đến chiều thứ Năm, trong khi các đồng tiền được thiết lập 

tốt và phổ biến khác thậm chí còn mất giá trị hơn. XRP và Polkadot đều 

giảm khoảng 30%. Dogecoin, một loại tiền điện tử đùa được thổi phồng 

vào năm ngoái bởi Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, đã giảm một 

phần ba, theo CoinDesk. 

Sự sụp đổ của Ust đã lọt vào mắt xanh của các nhà quản lý, nhiều người 

trong số họ đã đưa ra những cảnh báo nghiêm khắc về những rủi ro tiềm 

ẩn đối với sự ổn định tài chính do stablecoin gây ra. 

Trong một phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện hôm thứ 

Ba, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết họ đã chứng minh 

rằng cần phải có các quy định liên bang. "Điều này chỉ đơn giản minh họa 



rằng đây là một sản phẩm đang phát triển nhanh chóng và có những rủi ro 

đang gia tăng nhanh chóng", bà nói. 

Hầu hết các stablecoin phổ biến, như Tether và USD Coin, tuyên bố hỗ trợ 

chốt của họ đối với các loại tiền tệ thông thường như đồng đô la Mỹ bằng 

cách giữ cùng một lượng tiền tệ fiat. Tether giao dịch ở mức thấp nhất là 96 

cent, so với giá trị 1 USD được tuyên bố, tại một thời điểm vào thứ Năm. 

Ust được biết đến như một stablecoin "thuật toán", sử dụng một hỗn hợp 

phức tạp của mã và một mã thông báo chị em được gọi là Luna để ổn định 

giá. Nó dựa vào một cơ chế khuyến khích các nhà đầu tư duy trì chốt, tự 

động điều chỉnh nguồn cung để duy trì giá trị. 

Mặc dù bản chất rủi ro hơn, Ust đã trở nên phổ biến cho một ứng dụng tài 

chính phi tập trung có tên Anchor Protocol, đã trả lãi dưới dạng tiền điện tử 

cho người dùng cho vay Ust của họ. 

Giá bắt đầu giảm xuống dưới 1 ĐÔ la vào cuối tuần trước, sau khi Cục Dự 

trữ Liên bang Hoa Kỳ tăng lãi suất và thị trường tiền điện tử giảm mạnh. 

Trong bối cảnh hỗn loạn, token chị em Luna cũng bị bán tháo. Điều này 

dẫn đến việc thuật toán trở nên không thể hoạt động bình thường, phá vỡ 

liên kết của Ust với đồng đô la. 


