
Tiền điện tử tan chảy trong một 'cơn bão 
hoàn hảo' của nỗi sợ hãi và hoảng loạn 

Một đợt bán tháo mạnh đã tạo động lực trong tuần này cho thấy rõ những 

rủi ro của các loại tiền kỹ thuật số thử nghiệm và không được kiểm soát. 

Ngày 12 tháng 5 năm 2022 

Giá Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020. Coinbase, sàn 

giao dịch tiền điện tử lớn, đã tăng giá trị. Một loại tiền điện tử tự quảng bá 

như một phương tiện trao đổi ổn định đã sụp đổ. Hơn 300 tỷ đô la đã bị 

xóa sổ bởi sự sụp đổ của giá tiền điện tử kể từ thứ Hai. 

Thế giới tiền điện tử đã rơi vào một cuộc khủng hoảng hoàn toàn trong 

tuần này trong một đợt bán tháo minh họa bằng đồ họa những rủi ro của 

các loại tiền kỹ thuật số thử nghiệm và không được kiểm soát. Ngay cả khi 

những người nổi tiếng như Kim Kardashian và các ông trùm công nghệ 

như Elon Musk đã nói về tiền điện tử, sự sụt giảm nhanh chóng của các 

loại tiền ảo như Bitcoin và Ether cho thấy, trong một số trường hợp, hai 

năm tăng trưởng tài chính có thể biến mất chỉ sau một đêm. 

Thời điểm hoảng loạn là thời điểm thiết lập lại tồi tệ nhất trong tiền điện tử 

kể từ khi Bitcoin giảm mạnh 80% vào năm 2018. Nhưng lần này, giá giảm 

có tác động rộng hơn vì nhiều người và tổ chức nắm giữ tiền tệ. Các nhà 

phê bình cho biết sự sụp đổ đã quá hạn từ lâu, trong khi một số thương 

nhân so sánh báo động và sợ hãi với sự khởi đầu của cuộc khủng hoảng 

tài chính năm 2008. 

"Đây giống như một cơn bão hoàn hảo", Dan Dolev, một nhà phân tích các 

công ty tiền điện tử và công nghệ tài chính tại Tập đoàn Mizuho cho biết.  

Trong đại dịch coronavirus, mọi người đã tràn vào tiền ảo, với 16% người 

Mỹ hiện đang sở hữu một số, tăng từ 1% trong năm 2015, theo khảo sát 

của Trung tâm nghiên cứu Pew. Các ngân hàng lớn như Northern Trust và 

Bank of America cũng phát trực tuyến, cùng với các quỹ phòng hộ, một số 

sử dụng nợ để tiếp tục đặt cược tiền điện tử của họ. 

 



Các nhà đầu tư ban đầu có lẽ vẫn ở trong một vị trí thoải mái. Nhưng sự 

sụt giảm nhanh chóng trong tuần này đặc biệt nghiêm trọng đối với các 

nhà đầu tư đã mua tiền điện tử khi giá tăng mạnh vào năm ngoái.  

Sự sụt giảm của tiền điện tử là một phần của sự rút lui rộng lớn hơn từ các 

tài sản rủi ro, được thúc đẩy bởi lãi suất tăng, lạm phát và bất ổn kinh tế do 

cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Những yếu tố đó đã kết hợp cái gọi là 

nôn nao đại dịch bắt đầu khi cuộc sống bắt đầu trở lại bình thường ở Hoa 

Kỳ, làm tổn thương giá cổ phiếu của các công ty như Zoom và Netflix phát 

triển mạnh trong thời gian phong tỏa. 

Nhưng sự suy giảm của tiền điện tử nghiêm trọng hơn sự sụt giảm rộng 

lớn hơn trên thị trường chứng khoán. Trong khi S&P 500 giảm 18% trong 

năm nay, giá Bitcoin đã giảm 40% trong cùng kỳ. Chỉ trong 5 ngày qua, 

Bitcoin đã giảm 20%, so với mức giảm 5% của S&P 500. 

 

Giá đến hết 18h.m. Miền Đông ngày 12/5. Nguồn: CoinMarketCapcủa The New York Times 

Sự sụp đổ của crypto có thể kéo dài bao lâu vẫn chưa rõ ràng. Giá tiền 

điện tử thường phục hồi từ những tổn thất lớn, mặc dù trong một số 

trường hợp phải mất vài năm để đạt đến tầm cao mới. 



"Thật khó để nói, 'Đây có phải là Lehman Brothers không?'", Charles 

Cascarilla, người sáng lập công ty blockchain Paxos, đề cập đến công ty 

dịch vụ tài chính đã phá sản vào đầu cuộc khủng hoảng tài chính năm 

2008. "Chúng ta sẽ cần thêm thời gian để tìm ra nó. Bạn không thể trả lời 

với tốc độ như vậy". 

Nguồn gốc của tiền điện tử bắt nguồn từ năm 2008, khi một nhân vật mờ ám 

tự xưng là Satoshi Nakamoto tạo ra Bitcoin. Đồng tiền ảo được miêu tả như 

một sự thay thế phi tập trung cho hệ thống tài chính truyền thống. Thay vì 

dựa vào những người gác cổng như ngân hàng để tạo thuận lợi cho thương 

mại, những người ủng hộ Bitcoin thích thực hiện các giao dịch với nhau, ghi 

lại từng giao dịch trên một sổ cái được chia sẻ được gọi là blockchain. 

Các nhà lãnh đạo công nghệ nổi tiếng bao gồm Elon Musk, Jack Dorsey, 

người sáng lập Twitter và Marc Andreessen, một nhà đầu tư, đã chấp nhận 

công nghệ này khi nó phát triển từ một sự tò mò mới lạ thành một phong 

trào sùng bái. Giá trị của tiền điện tử bùng nổ, tạo ra một lớp tỷ phú tiền điện 

tử mới. Các hình thức tiền điện tử khác, bao gồm Ether và Dogecoin, đã thu 

hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt là trong đại dịch, khi tiền mặt dư thừa 

trong hệ thống tài chính khiến mọi người giao dịch hàng ngày để giải trí. 

Giá tiền điện tử đã đạt đến đỉnh điểm vào cuối năm ngoái và kể từ đó đã 

giảm khi nỗi sợ hãi về nền kinh tế tăng lên. Nhưng cuộc khủng hoảng đã bị 

tác động mạnh trong tuần này khi TerraUSD, một stablecoin, nổ tung. 

Stablecoin, có nghĩa là một phương tiện trao đổi đáng tin cậy hơn, thường 

được gắn với một tài sản ổn định như đồng đô la Mỹ và được dự định 

không dao động về giá trị. Nhiều nhà giao dịch sử dụng chúng để mua các 

loại tiền điện tử khác. 

TerraUSD có sự ủng hộ của các công ty đầu tư mạo hiểm đáng tin cậy, 

bao gồm Arrington Capital và Lightspeed Venture Partners, đã đầu tư hàng 

chục triệu đô la để tài trợ cho các dự án tiền điện tử được xây dựng trên 

đồng tiền này. Điều đó đã mang lại "cảm giác an toàn sai lầm cho những 

người có thể không biết về những điều này", Kathleen Breitman, một trong 

những người sáng lập Tezos, một nền tảng tiền điện tử cho biết. 

Nhưng TerraUSD không được hỗ trợ bởi tiền mặt, trái phiếu kho bạc hoặc 

các tài sản truyền thống khác. Thay vào đó, nó bắt nguồn từ sự ổn định 



được cho là của nó từ các thuật toán liên kết giá trị của nó với một loại tiền 

điện tử chị em được gọi là Luna. 

Tuần này, Luna đã mất gần như toàn bộ giá trị của nó. Điều đó ngay lập 

tức có tác động đến TerraUSD, đã giảm xuống mức thấp 23 cent vào thứ 

Tư. Khi các nhà đầu tư hoảng loạn, Tether, stablecoin phổ biến nhất và là 

trụ cột của giao dịch tiền điện tử, cũng dao động từ chốt 1 đô la của chính 

nó. Tether giảm xuống mức thấp nhất là 0,95 USD trước khi phục hồi. 

(Tether được hỗ trợ bởi tiền mặt và các tài sản truyền thống khác.) 

 

Công nhân lắp đặt một trung tâm dữ liệu khai thác tiền điện tử ở Medley, 

Fla.Tín dụng...Rose Marie Cromwell của The New York Times 

Sự biến động nhanh chóng thu hút sự chú ý ở Washington, nơi stablecoin 

đã nằm trong tầm ngắm của các nhà quản lý. Mùa thu năm ngoái, Bộ Tài 

chính đã ban hành một báo cáo kêu gọi Quốc hội đưa ra các quy tắc cho 

hệ sinh thái stablecoin. 



"Chúng tôi thực sự cần một khung pháp lý", Bộ trưởng Tài chính Janet 

Yellen cho biết tại một phiên điều trần quốc hội hôm thứ Năm. "Trong vài 

ngày qua, chúng tôi đã có một cuộc biểu tình thực tế về những rủi ro." 

Stablecoin "trình bày các loại rủi ro tương tự mà chúng ta đã biết trong 

nhiều thế kỷ liên quan đến hoạt động ngân hàng", Janet Yellen nói thêm. 

Các phần khác của hệ sinh thái tiền điện tử cũng xấu đi cùng một lúc. Vào 

thứ ba, Coinbase, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất, đã 

báo cáo khoản lỗ hàng quý 430 triệu đô la và cho biết họ đã mất hơn hai 

triệu người dùng hoạt động. Giá cổ phiếu của công ty đã giảm 82% kể từ 

khi ra mắt thị trường chiến thắng vào tháng 4 năm 2021. 

 


