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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BLOCKCHAIN VIỆT NAM
TRÊN SOCIAL MEDIA 2021

Báo cáo được thực hiện bởi Reputa

Dự án & Trending Blockchain nào thu hút dư luận năm 2021?
Xu hướng thảo luận Blockchain trên Social Media 2021
LƯỢNG TIN

Axie Infinity (Sky
Mavis) được rót
vốn 7.5 Triệu USD

Coin98 Labs hoàn
thành gọi vốn 1.25
Triệu USD
32,544

Vinfast ứng dụng
Blockchain vào trải
nghiệm đặt hang xe
điện ở thị trường Mỹ

VinaCapital Ventures
đầu tư vào Hub
Global

39,063
Sự vụ Khoa Pug - Johnny Dang
đấu tố nhau (đồng DBZ) và
ViruSs bị tố lợi dụng danh
tiếng để "lùa gà"

Sập sàn Giao dịch
ảo Coolcat

38,579
31,116

21,376
17,733

14,401

13,856

21,952

16,469

14,215

15,797
T1/2021

T2/2021

T3/2021

T4/2021

T5/2021

T6/2021

T7/2021

T8/2021

T9/2021

T10/2021

T11/2021

T12/2021

Xu hướng thảo luận Blockchain trên Google Trend 2021
“Game Blockchain
kiếm tiền”

”Pi Network”
”Coin98”

232

T1/2021

231

T2/2021

226

T3/2021

“NFT là gì?”
300

266

T4/2021

377
“Blockchain insights”

236

T5/2021
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“Metaverse”

T6/2021

358

293

262

“Axie Infinity”

T7/2021

383

T8/2021

T9/2021

284
”Khóa học Blockchain”

T10/2021

➢ Thị trường Blockchain Việt Nam nói
chung và tiền điện tử nói riêng đã có
một năm đầy biến động. Với thành
công của Axie Infinity vào giữa năm
2021, đã tạo tiền đề cho nhiều dự án
GameFi của đội ngũ người Việt Nam
ra mắt hàng loạt. “Blockchain” đã trở
thành từ khóa quen thuộc với cộng
đồng Đầu tư cũng như giới trẻ. Không
chỉ ứng dụng trong lĩnh vực “tiền mã
hóa” mà đã lan rộng ảnh hưởng sang
nhiều lĩnh vực khác như ứng dụng vào
lĩnh vực Tài chính (Bitcoin, Altcoin,
DeFi,...), Giải trí (GameFi, Game
NFT,…), Nghệ thuật, Giáo dục,… Ngoài
ra, thị trường cũng chịu tác động của
các sự vụ Scam như Pi Network,
Coolcat, Khoa Pug – Johnny Dang và
ViruSs “lùa gà”.

T11/2021

T12/2021

➢ Năm 2021, trong thời gian đại dịch
bùng phát ở hầu hết các Quốc gia,
nền Kinh tế suy thoái dẫn đến xu
hướng thảo luận về “tiền ảo”, “làm
giàu nhanh” ngày càng tăng.

“Xu hướng thị trường” và “Lừa đảo qua Tiền ảo” là hai vấn đề dư luận quan tâm nhất
Top 05 nội dung dư luận quan tâm nhất

Top 05 vấn đề dư luận phản ánh

2.99%
4.48%

Xu hướng Thị trường Bitcoin/Altcoin/..

6.66%

Cách thức đào Pi

3.83%

2.19%

Cảnh báo chung về tiền ảo

Pi Network lừa đảo

14.75%

12.27%
Thông tin đầu tư về Sàn Forex
73.60%
Game NFT

Game Axie Infinity

Sàn Forex đa cấp
15.30%

63.93%
Đào Coin nguy hiểm đến Môi trường

Nghệ sĩ quảng cáo Coin rác

➢ Năm 2021 đối với thị trường Blockchain có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, đặc biệt là sự gia tăng lượt thảo luận và các nền tảng ứng dụng
Blockchain càng đa dạng hơn. Các sàn giao dịch như Pi Network, Forex, xu hướng đồng Crypto (Bitcoin, Altcoin,..) và cũng như các ứng dụng
Game NFT cũng được nhiều dư luận quan tâm.
➢ Trên các trang Mạng xã hội, nội dung về “Diễn biến xu hướng thị trường của Bitcoin,Altcoin,…” được đông đảo dư luận quan tâm chiếm hơn 70% tin
bài. Xếp sau đó là “Cách thức đào Pi” với 12.27% tin bài, các thông tin đầu tư về Sàn Forex (chiếm 6.66%) và đặc biết là Game được tạo trên nền
tảng Blockchain cũng được nhắc đến với tổng tỷ lệ là 7.47%.
➢ Mặt khác, Blockchain cũng nhận về nhiều thảo luận phản ánh về độ rủi ro, khi các tin lừa đảo, đa cấp được nhắc đến nhiều (chiếm 63.93% tin bài),
chủ yếu các sàn nổi lên từ đầu năm 2021 như Pi network lừa đảo (chiếm 15.3%), Sàn Forex đa cấp (chiếm 14,75%). Bên cạnh đó, hàng loạt các
Nghệ sĩ đồng loạt đăng tin quảng cáo cho Coin rác (với 2.19% tin bài) cũng gây nhiều ảnh hưởng đến thông tin “Lùa gà” của các sàn giao dịch tiền
ảo. Song, vấn đề về việc điện năng để đào Coin ảnh hưởng đến môi trường cũng được phản ảnh với 3.83% tin bài.
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Người Việt vẫn có góc nhìn tiêu cực về Blockchain hơn tích cực trong năm 2021
Sắc thái thảo luận về Blockchain

➢ Sắc thái tiêu cực chiếm 17.2% tin bài về Blockchain, nội dung xoay
quanh cảnh báo lừa đảo, và các thông tin scam liên quan đến Thị
trường Blockchain được dư luận quan tâm nhiều.

17.2%
Tiêu cực

68.0%
14.8%

Tích cực
Trung lập

➢ Lượng tin tích cực về Blockchain chiếm tỷ trọng 14.8%, nội dung chủ
yếu để cập đến biến động của các Đồng tiền ảo (Bitcoin/ETH/
Dogecoin,...) và giới thiệu những lĩnh vực mới được ứng dụng
Blockchain.
➢ Mạng xã hội (Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok) là nguồn thảo luận
chính về Blockchain (37%) trong năm 2021. Nội dung chủ yếu kêu gọi đầu
tư vào "Tiền ảo", khuyến kích cũng như nhận xét về các loại hình Game

86,192
31%

277,100
thảo luận
87,312
32%

103,596
37%

MXH

Báo chí

Forum;
Blog&Website

trên nền tảng Blockchain, và mô hình Play to Earn,..

➢ Nguồn thảo luận chính thứ hai là Báo chí (32%). Xu hướng nội dung đề cập
đến Tổng quan thị trường, lĩnh vực, sự vụ liên quan đế Blockchain.
➢ 31% nguồn tin bài thảo luận về Blockchain của Forum, Blog & Website về
mua bán và trao đổi các loại tiền điện tử, đánh giá các sàn giao dịch,..
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Nội dung thảo luận Tích cực và Tiêu cực của người dùng
trong thị trường Blockchain năm 2021

Liên hệ Reputa để nhận bản đầy đủ
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“Nhà đầu tư cá nhân” và “Dev/IT/Startup” thảo luận nhiều nhất trên MXH về Blockchain năm 2021
Độ tuổi

18 - 24

Giới tính

4%

25 - 34

58%

45 - 54

6%

55 - 64

6%

65+

74%

1%

Ngành nghề

Khu vực
Hà Nội
TP.HCM
Khác

26%

Nữ

26%

35 - 44

Nam

➢ Gần 75% tin bài liên quan đến
Blockchain được Nam giới quan tâm
nhiều hơn. Tin bài Đầu tư, chia sẻ về
thị trường/lĩnh vực, khuyến khích mua
“Tiền điện tử” cũng là đề tại được
nam giới nhắc đến.

49.9%
32.0%
18.1%

Nhà đầu tư cá nhân
(Trader)

28%

Dev/IT/Startup

25%

User/Play to earn
Owner/Investor

22%
9%

➢ Phần lớn độ tuổi 25-34 (chiếm 58%)
nhắc đến thông tin, xu hướng, lĩnh vực
có ứng dụng Blockchain. Nhóm thảo
luận chủ yếu trên Social Media là:
Nhà đầu tư cá nhân (28%),
Dev/IT/Startup (25%) và nhóm
User/Play to earn (22%)
➢ Hà Nội là khu vực có lượt thảo luận về
Blockchain chiếm tỉ lệ 50%, TP. Hồ
Chí Minh xếp ở vị trí thứ 2 (chiếm
32%) và một số khu vực khác (chiếm
18.1%) như Đà Nẵng và Hải Dương.

*Note: Nhân khẩu học dựa vào thông tin người dùng công khai trên MXH

Nhóm “Nhà đầu tư cá nhân”
Nhóm “Owner/Investor”
Nhóm “Dev/IT/Startup”

Thảo luận gì về Blockchain trong năm 2021?

Nhóm “User/Play to earn”

Liên hệ Reputa để nhận bản đầy đủ
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Top Nhân vật được Truyền thông nhắc tới
trong Thị trường Blockchain Việt Nam
NGUYỄN THÀNH TRUNG

NGUYỄN THẾ VINH

LYNN HOÀNG

➢ Nghề nghiệp: CEO tại Axie Infinity

➢ Nghề nghiệp: Co-Founder/CEO tại

➢ Nghề nghiệp: SEA Director tại Binance,

Coin98 Finance

➢ Nổi bật: "Cha đẻ" game Việt tỷ

COO tại Remitano

➢ Nổi bật: Lọt top 4 lãnh đạo trẻ nổi

USD, Lọt top 10 nhân vật ảnh
hưởng nhất thế giới Crypto

bật trong lĩnh vực, Blockchain

sàn Binance phát triển, Gương mặt nữ

Bước ngoặt "tỷ đô" của kỹ sư Việtv

dấu ấn trong lĩnh vực Blockchain

VƯƠNG QUANG LONG

HÙNG ĐINH

➢ Nghề nghiệp: CEO Tomochain

➢ Nghề nghiệp: Founder at RADA -

➢ Nổi bật: nổi tiếng trong giới start-up Việt
Nam với vai trò là một trong những người

DAO

➢ Nổi bật: Nữ doanh nhân Việt thúc đẩy

based

AngelList

for

blockchain

đi đầu ứng dụng công nghệ blockchain, là

➢ Nổi bật: thường xuyên chia sẻ các

diễn giả trong nhiều sự kiện về blockchain

bài học khi khởi nghiệp với

ở Việt Nam và quốc tế

Blockchain

PHAN ĐỨC TRUNG
➢ Nghề nghiệp: Chairman tại DeCom Holdings
➢ Nội dung chính: Decom Holdings ký kết hợp
tác với KardiaChain, Trở thành Cố vấn
trưởng Tái cấu trúc của KardiaChain

Top 05 Nhân vật hoạt động nổi bật trên Social Media
trong Thị trường Blockchain Việt Nam
2

1
SHARK NGUYỄN HÒA BÌNH

HOÀNG MINH THIỆN

➢ Hoạt động chính trên Facebook

➢ Hoạt động chính trên Facebook

➢ Tổng lượng Followers: 586.000

➢ Tổng lượng Followers:141.338

➢ Nghề nghiệp: Founder & Chairman

➢ Nghề nghiệp, chức danh: Founder tại TradeCoin

NextTech Group

Việt Nam

➢ Nội dung chính đăng tải: Chia sẻ kinh

➢ Nội dung chính: Điểm tin thị trường Blockchain

nghiệm về Blockchain.

3

nói chung và đặc biệt là Bitcoin nói riêng.

4

5

THUẬN LÂM CAPITAL

LƯU THẾ LỢI

➢ Hoạt động chính trên Facebook, Youtube

➢ Hoạt động chính trên Facebook

➢ Tổng Followers: 24.305

➢ Tổng Followers: 9.165

➢ Nghề nghiệp: Founder - ThuanCapital

➢ Nghề nghiệp: Founder Kyber Network

➢ Nội dung chính đăng tải: Cập nhật tin tức

➢ Nội dung chính đăng tải: Chia sẻ thông

và phân tích đánh giá những sự kiện trên

tin về Kyber Network cũng như thị

thị trường Blockchain.

trường Blockchain và Crypto.

LẠI NHẬT HOÀI
➢ Hoạt động chính trên Facebook, Youtube
➢ Tổng Followers: 4.599
➢ Nghề nghiệp: Owner Page Nhật Hoài Trader
➢ Nội dung chính đăng tải: Phân tích đánh giá
chi tiết về những sự kiện trên thị trường
Crypto.

Top 10 Cộng đồng thảo luận sôi nổi về Blockchain năm 2021
1 Cộng Đồng Game NFT - GameFi Việt Nam

468,000

2

Cộng đồng Game NFT Việt Nam

3

Axie Infinity Việt Nam

228,100

4

Trade Coin Việt Nam

219,000

5

Cộng Đồng NFT - Metaverse Việt Nam

213,000

6

Game NFT Việt Nam

168,000

7

Cộng Đồng Game NFT Việt Nam

165,000

8

Cộng Đồng Binancians VN

162,000

374,000

Các cộng đồng đăng trung bình 400 bài/ngày, nội dung xoay quanh:
➢ Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Game NFT như Axie Infinity
➢ Chia sẻ kinh nghiệm và cách kiếm tiền từ Game
➢ Chia sẻ kiến thức kinh nghiệm trade coin, đầu tư trong thị trường Crypto

➢ Cập nhật thông tin thị trường: các sự kiện nổi bật, dự án mới, dự án được

9
10

NFT GAME VIỆT NAM
Cộng Đồng Metaverse NFT Game

146,000
111,000
Lượng Members

rót vốn/đầu tư và Quỹ đầu tư…
➢ Cảnh báo lừa đảo Scam của các dự án
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Top 10 Kênh Media nổi bật thị trường Blockchain năm 2021
1

Coin98

2

Coin68

3

Tin tức Bitcoin & Tiền điện tử
Bitcoin News

4

Blogtienao

5

Thuận Capital

1,376

6

Tạp chí Bitcoin

1,326

7

Margin ATM

8

Cộng đồng Crypto Việt Nam

9

Café Bitcoin

10

BeInCrypto Việt Nam

3,937
2,492
1,668
1,528

944
852
588
400
Lượng thảo luận
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XU HƯỚNG CÁC LĨNH VỰC NỔI BẬT TRONG
THỊ TRƯỜNG BLOCKCHAIN VIỆT NAM 2021
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“Sàn giao dịch” (Exchange) và “GameFi” chiếm hơn 70% sự quan tâm dư luận năm 2021
Tỷ trọng Top 5 lĩnh vực được nhắc đến
trong thị trường Blockchain

Top 10 Coins/Crypto
BTC

5.61%

Sàn giao dịch
(Exchange)
GameFi

7.56%

16.06%

51.35%

19.42%

Dapps & DeFi

ETH

ADA

6,170

UST

5,388

LTC

5,021

DOGE

3,811

DAI

3,162

BNB

3,104

SOL

1,806

XRP

1,208

Game Studio
Khác

Top 10 từ khóa

19,232

➢ Sàn giao dịch là lĩnh vực nhận
nhiều thảo luận nhất từ dư luận
74,028
(hơn 51% thảo luận). Kế đến là
GameFi (19.42%) và Dapps &
DeFi (16.06%).
➢ Các từ khóa nổi bật hầu hết là
tên các đồng coin/crypto, tên
game trong lĩnh vực, bên cạnh
đó cũng có những từ khóa tiêu
cực về ngành như “lừa đảo”,
“cảnh báo”,…

➢ Hiện nay, BTC (Bitcoin) là đồng
coin đang được dư luận quan
tâm nhất với 74,028 lượt thảo
luận. Tiếp đến là đồng ETH
(Ethereum) và ADA (Cardano).
Các nội dung thảo luận chủ yếu
đề cập đến tình hình biến động
về giá và xu hướng phổ biến của
các đồng coin/crypto.

Sàn giao dịch (Exchange) nào thu hút dư luận nhất năm 2021?
1

Binance

2

Remitano

3

Huobi

4

Kraken

10,748

5

OKX

10,692

6

Kucoin

10,540

141,340
26,506
14,236

nhất năm 2021. Binance ra đời năm 2017 tại Trung Quốc và ra mắt thị trường

7

MEXC

8

FTX

6,470

9

Gate

4,270

10

➢ Binance sàn giao dịch tiền điện tử được người Việt Nam quan tâm nhiều

Attlas

10,262

3,428
Lượng thảo luận

Việt Nam 2020. Binance cũng là sàn tiền số lớn nhất thế giới theo thống kê từ
Coinmarketcap, hơn 16 tỷ USD giao dịch tiền điện tử được Binance xử lý mỗi
ngày. Kế đến là các sàn Remitano, Huobi, Kraken và OKX.

➢ Ưu điểm của các sàn này là sở hữu danh sách tiền điện tử đa dạng và có
khối lượng giao dịch lớn, nhờ đó, độ tin cậy của các sàn giao dịch này đối với
các nhà đầu tư cũng cao hơn.
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Top 10 dự án GameFi nào đang thu hút cộng đồng Blockchain 2021?
1

Axie Infinity

2

The Parallel

3

Elemon

4

Thetan Arena

5

The Sandbox

6

Decentraland

6,516

Zombie World Z

5,436

7
8

Knight War

9

9D NFT

55,836
19,584
14,460
11,100

8,136

3,504

➢ Năm 2021 là một năm khởi sắc của các dự án GameFi, nổi bật nhất là Axie Infinity do Sky
Mavis phát triển và được rót vốn 7,5 triệu USD vào giữa năm 2021. Axie Infinity đang là bộ
sưu tập NFT đắt giá nhất theo dữ liệu từ DappRadar (2021). Ngoài ra, các dự án GamFi thể

loại nhập vai như Parallel, Elemon và Decentraland cũng rất hấp dẫn người chơi đồ họa đẹp
mắt và tính minh bạch về việc “kiếm tiền” trong trò chơi.

2,004
➢ Các cộng đồng GameFi trên MXH hoạt động rất tích cực, thảo luận về việc kiếm tiền, kinh

10

Bomb Crypto

1,824
Lượng thảo luận

nghiệm chơi GameFi như Cộng đồng Game NFT – GameFi Việt Nam (468K Members), Axie

Infinity Việt Nam (228K Members) và Cộng đồng Game NFT Việt Nam (165K Members)

17

Top 10 dự án Dapps & DeFi và Top 10 Game Studio nổi bật
trong thị trường Blockchain năm 2021

Liên hệ Reputa để nhận bản đầy đủ
BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BLOCKCHAIN VIỆT NAM TRÊN SOCIAL MEDIA NĂM 2021

3
TOP 03 SỰ VỤ SCAM
THỊ TRƯỜNG BLOCKCHAIN VIỆT NAM 2021

Báo cáo được thực hiện bởi Reputa

Tổng quan các sự vụ Blockchain năm 2021
Tiền ảo Pi Network
lừa đảo

Ồn ào giữa Khoa Pug và Johnny Dang về
đầu tư vào Diamond Boyz Coin

Sập sàn Giao dịch
ảo Coolcat
39,063

32,544

38,579

Đào Bitcoin tác hại
đến Môi trường
Sàn Hitoption tiền ảo vẫn
công khai thả mồi, lùa gà
31,116

21,376

17,733

14,401

ViruSs quảng cáo
cho game cờ bạc
núp bóng tiền ảo

21,952

Người nổi tiếng PR
cho “Coin rác”

14,215
16,469

15,797

13,856

Cảnh báo sàn giao dịch ảo Wefinex, BO
có dấu hiệu lừa đảo

T1/2021

T2/2021

T3/2021

T4/2021

N = 277,100 | Thời gian: 01/01 – 31/12/2021

T5/2021

T6/2021

T7/2021

T8/2021

T9/2021

T10/2021

T11/2021

T12/2021

1. Sự vụ “Tiền ảo Pi Network lừa đảo”
Kẽ hở từ tiền ảo Pi

Chuyên gia blockchain
chỉ ra nhiều dấu hiệu lừa
đảo của Pi Network

Chuyên gia công nghệ
cảnh báo Pi Network là
trò lừa đảo

Khám phá Pi Network tiền ảo thay thế Bitcoin

383

1343

795
628

Cảnh giác với tiền ảo Pi
Network mà người Việt
đang lao vào

336

Pi Network thực chất
là gì, Bitcoin thứ hai
hay trò lừa đảo?

275

132

26-28/01

243

184
71
29-31/01

01-03/02

N = 4,519 | Thời gian: 26/01 – 28/02/2021

04-06/02

07-09/02

71

58

10-12/02

13-15/02

16-18/02

19-21/02

22-24/02

25-27/02

28/02

1. Sự vụ “Tiền ảo Pi Network lừa đảo”

Sàn Pi Network có dấu hiệu lừa đảo, không công khai mã nguồn được gây nhiều ý kiến trái chiều

công khai mã nguồn; giao dịch tiền ảo không được
xác thực,...

Lượt thảo luận tích cực về sự vụ chiếm 4.62% xoay
quanh việc giới thiệu Pi Network, giải thích Pi

51
4.62%
Tiêu cực
Trung lập

419
37.92%

Tích cực

minh lại sự vụ hoặc chỉ ra những mánh khóe lừa
đảo của Sàn.
N = 1,105 | Thời gian: 26/01 – 28/02/2021

201
18.19%

67
6.06%

MXH

Báo chí

1,105
tin

Forum

781
70.68%

Website & Blog

Nhân khẩu học
Độ tuổi
18 - 24
25 - 34

58%
26%

45 - 54

6%

55 - 64

6%

65+

Giới tính
9%

4%

35 - 44

91% dư luận về Cảnh báo Pi Network lừa đảo trên
MXH là Nam, có xu hướng bàn luận về việc xác

56
5.07%

635
57.47%

Network thật sự là gì, chia sẻ việc sử dụng dù có
tin cảnh báo lừa đảo,…

Do thông tin sự vụ ở mức cảnh báo kết hợp với
nhiều sự quan tâm từ dư luận, nên lượng tin thảo
luận chủ yếu đến từ nguồn Mạng xã hội chiếm
70.68% tin bài .

Nguồn tin

Sắc thái

Ý kiến trái chiều đa phần tập trung vào Tháng 2
(chiếm 57.47%) và xoay quanh nội dung về cảnh
báo Sàn Pi Network có dấu hiệu lừa đảo, không

1%

91%

Nam

Nữ

*Note: Nhân khẩu học dựa vào thông tin người dùng công khai trên MXH
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1. Sự vụ “Tiền ảo Pi Network lừa đảo”
Các trang báo lớn Dân Trí và ICT News đồng loạt đưa tin cảnh báo về sự vụ

Báo Dân trí đưa tin về sự vụ cảnh giác với đồng Pi Coin đang được
người Việt săn lùng

Link chi tiết

Báo Vietnamnet đưa tin về sự vụ cảnh giác với tiền ảo Pi Network
mà người Việt đang lao vào

Link chi tiết

1. Sự vụ “Tiền ảo Pi Network lừa đảo”
Loại nguồn
FB

Tổng
tương tác

Đầu tư pi coin: cẩn thận tiền mất tật mang

Page

7,503

Đặng Minh Tuấn Vietkey

Được hay mất khi đào pi

User

2,493

3

Tai Tran

Pi network có dấu hiệu LỪA ĐẢO

User

1,177

4

Phạm Đặng Thanh Vinh

Cẩn thận khi đầu tư pi coin: ngân hàng nhà nước hiện không công
nhận bất cứ loại tiền ảo nào

Group

642

5

Nguyễn Huy Cường

Hiện tại, pi chỉ là những con số ảo

User

579

6

Phú Thịnh

[Không làm nhưng vẫn muốn có ăn]

Group

439

7

Bung Tran

Năn nỉ: đừng đào pi nữa!

User

363

8

Nguyễn Quyết

Cảnh báo pi network là mô hình đa cấp lừa đảo

User

241

9

Nguyễn Văn Xía

Cảnh báo lừa đảo: được và mất khi tham gia đào pi

Group

155

10

Phan Trung

Đào pi: mất nhiều hơn được

User

79

#

Top 10 bài đăng trên MXH về sự vụ

1

Học viện phòng chống phản động - Antireactionary academy

2

Nội dung tóm tắt

2. Sự vụ “Sập sàn Giao dịch ảo Coolcat”
Chiêu thức "lùa gà" tinh vi của sàn Coolcat
khiến hàng trăm người "sập bẫy"

App Coolcat ngừng truy cập, gần
20.000 nhà đầu tư lo mất trắng tiền

Coolcat dùng chiêu gì
để "bẫy" nhà đầu tư?
129

126

123

111
95

'Sập' app Coolcat - sàn giao dịch
bảo hiểm 100% vốn, nhiều người
tá hỏa, lo mất tiền tỉ

Sập sàn giao
dịch bảo hiểm
Coolcat: 600
người nộp đơn
trình báo bị
lừa 200 tỷ
đồng

76

73
62

149

“Trái đắng” cho nhiều
người tham gia sàn giao
dịch ảo Coolcat
37

18

2

16/04

-

-

-

17/04

18/04

19/04

N = 1,711 | Thời gian: 16/04 – 30/04/2021

20/04

21/04

22/04

23/04

24/04

25/04

26/04

27/04

28/04

29/04

30/04

2. Sự vụ “Sập sàn Giao dịch ảo Coolcat”

Diễn biến sự vụ Sập sàn được dư luận theo dõi và ảnh hưởng tiêu cực về Cộng đồng “Tiền mã hóa”
Gần 99% tin bài tiêu cực liên quan đế sự vụ Sập sàn
Coolcat, các diễn biến sự vụ như Công an vào cuộc
điều tra, Chiêu trò lừa đảo của sàn; và cả thông tin lợi
dụng sự việc để trục lợi,...

Sắc thái

Coolcat.

Nam giới có xu hướng bàn luận về sự vụ liên quan đến
“Tiền điện tử” chiếm hơn 90% tổng tin bài, nói đến nội
dung dự đoán sập sàn của các đồng tiền ảo khác , đưa

ra các ý kiến về các sự vụ liên quan,…
N = 1,711 | Thời gian: 16/04 – 30/04/2021

457
26.71%

1.36%
Tiêu cực
Trung lập

Đây là sự vụ về “Đầu tư tiền ảo” có tính chất nghiêm
trọng lừa đảo và ảnh hưởng ít nhiều đến cộng đồng
“Tiền mã hóa” cũng như các lĩnh vực có áp dụng công
nghệ Blockchain.
47.22% tin bài nhắc đến sự vụ là Nguồn Báo chí, đạt tỷ
lệ cao nhất trong các nguồn tin do tính chất và sức ảnh
hưởng của vụ lừa đảo hơn 200 tỷ đồng của sàn

Nguồn tin
93
5.44%

353
20.63%

MXH

Báo chí

1,711
tin

Forum

Tích cực

808
47.22%

98.64%

Website & Blog

Nhân khẩu học
Giới tính

Độ tuổi
18 - 24

6%

4%

25 - 34

58%

35 - 44

26%

45 - 54

6%

55 - 64

6%

65+

94%

1%

Nam

Nữ

*Note: Nhân khẩu học dựa vào thông tin người dùng công khai trên MXH
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2. Sự vụ “sập sàn Giao dịch ảo Coolcat”

VTV News và Báo Công an nhân dân đồng loạt phản ánh về sự vụ

Báo VTV đưa tin về sự vụ “sập” sàn đầu tư Coolcat, nhiều người
“tá hỏa” lo mất tiền tỉ

Link chi tiết

Báo Công an nhân dân đưa tin về sự vụ “trái đắng” cho nhiều người
tham gia sàn giao dịch ảo Coolcat

Link chi tiết

2. Sự vụ “sập sàn Giao dịch ảo Coolcat”
#

Top 10 bài đăng trên MXH về sự vụ

Nôi dung tóm tắt

Loại nguồn
FB

Tổng
tương tác

1

Hoàng Nguyên Vũ

Thế này thì toang thật rồi! Sao mà nhiều người khờ khạo đến thế

Page

6,233

2

IFact

"Tá hỏa" vì ứng dụng coolcat

Page

2,820

3

Luật Việt Nam

Tố cáo bị ứng dụng coolcat lừa đảo

Page

939

4

THỜI SỰ BRT - Đài Phát thanh và Truyền hình
Hệ quả của đầu tư tiền ảo, tiền qua mạng, hay kinh doanh đa cấp
Bà Rịa - Vũng Tàu

Page

930

5

Yêu Cảnh Sát Giao Thông

Nhà chức trách vào cuộc điều tra ứng dụng coolcat

Page

901

6

Nhà Báo Hoàng Nguyên Vũ

"Ôm con đi kêu cứu"

Page

665

7

CafeF

Sàn giao dịch kiếm tiền ảo coolcat qua app bị sập

Page

425

8

Chuyện Thương Trường

Ùn ùn báo công an vì mất tiền cho app coolcat

Page

367

9

Vietnam Gaming Setup

"Miếng pho mát cho không bao giờ cũng nằm trong bẫy chuột"

Page

320

10

Sài Gòn Đó Đây

Nhà đầu tư mất tiền qua app đầu tư tài chính

Page

161

3. Sự vụ "Khoa Pug - Johnny Dang đấu tố nhau (đồng DBZ) và
ViruSs bị tố lợi dụng danh tiếng để "lùa gà”
127

Giữa ồn ào Khoa Pug và Johnny
Đặng "cạch mặt nhau", CĐM xôn
xao nghi vấn đây chỉ là chiêu "ve
sầu thoát xác" để đánh lạc hướng
nhà đầu tư?

112

Johnny Đặng bị tố
không phải là chủ của
DBZ, giá tiền ảo "cắm
đầu"

Bài học rút ra từ drama
Khoa Pug và Johnny Đặng tiền ảo và game NFT cũng
ẩn chứa những nguy cơ
khó lường

Johnny Đặng bất ngờ lên tiếng,
tố Khoa Pug thất hứa "Gọi điện
nhắn tin không trả lời"
54

41
ViruSs lên tiếng phản ứng sau khi
bị tố "lùa gà" nhà đầu tư, chê
ngược người tố thiếu kiến thức?
14

12

23/11

24/11

25/11

26/11

N = 1,809 | Thời gian: 23/11 – 06/12/2021

27/11

28/11

29/11

30/11

46

Giữa lúc Khoa Pug đăng đàn
bóc phốt "ai đó", giá coin DBZ
của Johnny Đặng tiếp tục lao
dốc không phanh?

01/12

02/12

03/12

21

04/12

05/12

16

06/12

3. Hơn 80% ý kiến trái chiều về ồn ào giữa Khoa Pug và Johnny Dang,
kết hợp với hàng loạt tin Nghệ sĩ (đặc biệt là ViruSs)
Hơn 80% ý kiến trái chiều về ồn ào giữa Khoa Pug và
Johnny Dang, kết hợp với hàng loạt tin Nghệ sĩ (đặc biệt là
ViruSs) bị chỉ trích quảng cáo “Coin rác” với kinh nghiệm
trong 3 tháng đầu tư . Nội dung nhắc đến việc Ai đúng ai

Sắc thái
301
16.64%

Nguồn tin

49
2.71%
Tiêu cực

sai giữa Khoa Pug và Johnny Dang, Cộng đồng lẫn chuyên
gia phản ánh Viruss “lùa gà”,..

Trung lập

1459
80.65%

ViruSs trở thành đối tác của dự án Blockchain hay giải mã
về Khoa Pug sau vụ tố Johnny Dang,..
Nguồn Báo chí, Trang tin chiếm 41.4% tin bài nói về sự vụ.
Vì thông tin liên quan đến người nổi tiếng (như giới Nghệ
sĩ và Youtuber) nên Nguồn Báo chí chiếm tỷ lệ tin bài cao
nhất.

sau vụ Viruss, chia sẻ những góc nhìn của các chuyên gia
về vụ việc Khoa Pug tố Johnny Dang.
N = 1,809 | Thời gian: 23/11 – 06/12/2021

1,809
tin

Báo chí

Forum

749
41.40%

Website & Blog

Nhân khẩu học
Độ tuổi
18 - 24

3%

25 - 34

58%
26%

45 - 54

6%

55 - 64

6%

65+

Giới tính

4%

35 - 44

Nam giới chiếm 97% tổng lượng người dùng bàn luận về
sự vụ với nội dung phân tích tại sao nhiều Game NFT rác

525
29.02%

168
9.29%

Tích cực

2.71% Lượt thảo luận tích cực về sự vụ, xoay quanh việc

MXH

367
20.29%

97%

1%

Nam

Nữ

*Note: Nhân khẩu học dựa vào thông tin người dùng công khai trên MXH
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3. Sự vụ "Khoa Pug - Johnny Dang đấu tố nhau (đồng DBZ) và
ViruSs bị tố lợi dụng danh tiếng để "lùa gà”

Báo Tổ quốc đưa tin về sự vụ Johnny Đặng và Khoa Pug
Link chi tiết

Báo Tổ quốc đưa tin về sự vụ doanh nhân đối mặt với
ViruSs trong “drama lùa gà”
Link chi tiết

3. Sự vụ "Khoa Pug - Johnny Dang đấu tố nhau (đồng DBZ) và
ViruSs bị tố lợi dụng danh tiếng để "lùa gà”
#

Top 10 bài đăng trên MXH về sự vụ

Nôi dung tóm tắt

Loại nguồn
FB

Tổng
tương tác

1

Theanh28 Entertainment

Viruss - cái tên đang "sáng" nhất trong cộng đồng crypto (tiền mã hóa)

Page

47,425

2

Quách's Bé's

Này thì ăn ở có đức, mặc sức lùa gà

Group

2,554

3

Khánh Vy

Viruss bất ngờ dính vào một lùm xùm liên quan tới chuyện "lùa gà"

Group

767

4

Hoàng Sơn

Cộng đồng là người mất tiền

User

432

5

Vietstock

Tựa game zuki moba không khóa 95% lượng token dự án

Page

221

6

Quân Trần

Nhiều nghi vấn khoa pug và johnny đặng "toang" vì giá trị một đồng coin

Group

205

7

Thái Sơn

Uẩn khúc đồng coin zuki moba

Group

135

8

Đào Duy Đức

Cần phải thưởng lớn cho ông nào lên quả content cho khoa pug lần này

Group

134

9

Jame David Descartes

"Lùa gà" là gì mà hết johnny đặng, khoa pug lại đến viruss bị tố "lùa"
nhà đầu tư?

Group

98

10

Phương Nguyễn

Câu chuyện về những kols, FOMO cộng đồng, tiền là bạc

User

96

4
KẾT LUẬN & PHỤ LỤC

Báo cáo được thực hiện bởi Reputa

Kết luận
Đa phần mọi người nói về Blockchain ở Việt Nam vẫn xoay quanh ứng dụng “Tiền điện tử” và các hoạt động trading khi mà
Top vấn đề dư luận quan tâm là “Xu hướng thị trường Bitcoin, Altcoin”(73,60%) và Top vấn đề dư luận phản ánh đều liên
quan đến “cảnh báo chung về tiền ảo” (63,93%), các sàn lừa đảo, đa cấp,…Top các sự vụ Scam năm 2021 là “Pi Network;
sàn Coolcat; Khoa Pug – Johnny Dang và ViruSs “lùa gà”.

Thị trường Blockchain Việt Nam 2021 có nhiều sự dịch chuyển tích cực. Với thành công của Axie Infinity vào giữa
năm 2021, đã tạo tiền đề cho nhiều dự án GameFi của đội ngũ phát triển Việt Nam ra mắt hàng loạt. Các ứng dụng
Blockchain không chỉ xoay quanh “tiền điện tử” mà đã mở rộng phạm vi ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như
Tài chính (DeFi...), Giải trí (GameFi, Game NFT,…), Nghệ thuật, Giáo dục,… Các dự án nổi bật được các quỹ đầu tư
trong năm 2021 phải kể đến Coin98, Axie Infinity, Hub Global.

Sàn giao dịch tiền ảo vẫn là là lĩnh vực được dư luận trao đổi nhiều nhất (hơn 51% thảo luận). Kế đến là GameFi (19.42%) và
Dapps & DeFi (16.06%). Top sàn giao dịch uy tín nhất ở Việt Nam vẫn là Binance, Top dự án GameFi là Axie Infinity, Top
DeApp là Coin98.
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Phụ lục 01: Top 10 bài đăng nổi bật trên MXH
STT

Thời gian đăng

Nguồn đăng

Nội dung tóm tắt

Tổng tương tác

1

02/11/2021

Trung tâm tin tức VTV24

Mặc dù mới xuất hiện được hơn 10 ngày, token SQUID đã có sự tăng trưởng phi mã về
giá trị.

23,501

2

05/11/2021

Thời sự VTV

"Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù" - thủ đoạn của đường dây đánh bạc
30.000 tỷ đồng núp bóng đầu tư tiền ảo vừa bị triệt phá.

23,108

3

23/02/2021

Trong Nhan Nguyen

Đầu Tư và Đầu Cơ, cổ phiếu và Bitcoin | Khi bạn mua cổ phiếu của Apple, một công ty
tạo ra sản phẩm và dịch vụ cho xã hội, có doanh thu và lợi nhuận, thì đó là Đầu Tư.

6,265

4

09/11/2021

VTV24 Money

Bitcoin, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, đã lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 67.000
USD, thiết lập mức giá cao kỷ lục mọi thời đại.

4,598

5

26/11/2021

IFact

Theo Business Insider, bức tượng bán thân của người tạo ra Bitcoin được đặt ở khu
thương mại Graphisoft tại thủ đô Budapest (Hungary).

3,821

6

01/10/2021

Thai Pham

Kỳ vọng thêm kích thích kinh tế lớn, chứng khoản, Bitcoin vượt đỉnh.

3,089

7

02/11/2021

CafeF

Trong khi chứng khoán đang có chuỗi tăng liên tiếp, vượt đỉnh lịch sử; Bitcoin cũng
tăng gần 20.000 USD trong vòng 1 tháng qua.

2,669

8

16/11/2021

Thảo Babi

Một phiên bản Game NFT vô cùng xịn xò sắp được ra mắt dành riêng cho các Game thủ
CryptoFantasy tại Việt Nam.

2,190

9

22/10/2021

Hiếu Minh

Chia sẻ và nhận TRUSTK cùng chương trình “SHARE TO EARN” chào mừng sự kiện ngày
28/10.

2,021

10

22/02/2021

Đặng Minh Tuấn Vietkey

Sau khi tìm hiểu, cài app, đọc white paper thì có thể nói có rất nhiều dấu hiệu cho thấy
việc đào Pi là một dự án scam, lừa đảo.

1,988
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Phụ lục 02: Top 10 Báo chí/Trang tin đăng tin về Blockchain
STT

Tên Báo

Nguồn

Tổng tin bài năm 2021

1

Báo Mới

Trang tin Traffic cao

12,482

2

VietNamNet

Báo lớn chính thống

3,125

Xu hướng nội dung đăng tải
Các trang báo thường xuyên chia sẻ, đăng tải và cập nhật
tin tức, sự kiện, sự vụ diễn ra trong ngành. Một số nội
dung nổi bật được nhiều báo đăng tải như:

3

VietnamBiz

Trang tin Traffic cao

2,692

4

Việt Giải Trí

Trang tin Traffic cao

2,690

5

Tin Mới 24h

Trang tin Traffic cao

2,308

6

Trang thông tin thị trường
hàng hóa Việt Nam

Báo lớn chính thống

2,706

7

CafeBiz

Trang tin Traffic cao

1,997

• Sự vụ ViruSs bị tố lợi dụng danh tiếng để "lùa gà”.

8

CafeF

Trang tin Traffic cao

1,965

Bên cạnh đó, các trang báo còn thường xuyên cập nhật

9

VnExpress

Báo lớn chính thống

1,665

10

Cung Cầu

Trang tin Traffic cao

1,640

• Sự kiện Elon Musk đầu tư 1,5 tỷ USD vào Bitcoin.
• Sự kiện Axie Infinity - Hành trình tỷ USD của game Việt

gây sốt toàn cầu.
• Sự vụ Cảnh báo tiền ảo Pi network lừa đảo.
• Sự vụ sập sàn giao dịch ảo Coolcat.
• Sự vụ Khoa Pug - Johnny Dang đấu tố nhau (đồng DBZ).

tình hình tăng giảm giá trị các đồng coin như: Bitcoin rớt

thảm sau những cú giáng liên tiếp, Bitcoin tăng giá gần
gấp rưỡi chỉ trong vòng 3 tháng,...
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Phụ lục 03: Top 10 bài đăng nổi bật trên Báo chí
STT

Thời gian đăng

Tên Báo

1

05/01/2021

VTV

Tiêu đề
Nhà đầu tư "chốt lộc", Bitcoin lao dốc mạnh

Nội dung tóm tắt
Bitcoin ở mức hơn 31.000 USD/1 Bitcoin, tuy nhiên vẫn thấp hơn
mức đỉnh cao nhất mọi thời đại 34.000 USD.

2

21/04/2021

Lao động

Ứng dụng Coolcat không thể truy cập được, hàng trăm người
"Sập" sàn đầu tư Coolcat, thêm một bài học đắng cho
tham gia đầu tư trên sàn đang đối diện với nguy cơ mất trắng số
cuộc chơi đầu tư đa cấp
tiền đầu tư.

3

19/05/2021

Pháp luật

Nhận loạt tin xấu, tiền ảo Bitcoin rớt thê thảm

Giới đầu tư đang ồ ạt bán tháo Bitcoin sau khi Trung Quốc vừa có
quyết định cứng rắn cấm giao dịch.

4

27/07/2021

Lao động

Trung Nguyễn – Tỉ phú đôla hay chỉ đơn thuần tạo ra
game tỉ đô?

Với mức giá 40,52 USD/1 đồng ASX tại thời điểm ngày 26.7, vốn
hóa thị trường của Axie Infinity vượt ngưỡng 2,44 tỉ USD.

5

01/08/2021

Dân Trí

6

20/08/2021

Vnexpress

7

20/08/2021

Việt Nam Net

8

20/09/2021

Tổ Quốc

9

23/11/2021

10

27/12/2021

Các nhà sáng lập của Axie Infinity, Kyber Network hay Tomochain
Chuyên gia Việt tham vọng tìm kiếm game tỷ USD tiếp
mong muốn thúc đẩy hơn nữa các tựa game NFT của người Việt
theo nhờ "cơn sốt" NFT
để có thể tạo ra những kỳ lân tiếp theo.
Tìm 'vận may' tài chính bằng bán sản phẩm NFT

Nguyễn Hiếu, một họa sĩ nghiệp dư, đăng tranh của mình lên nền
tảng mua bán NFT OpenSea.

Sau Axie Infinity, giới “tiền ảo” lại phát sốt vì game
kiếm tiền Simba Empire

Tựa game Simba Empire đã gây được sự chú ý lớn khi sở hữu
mức định giá pha loãng tới hơn 36 triệu USD.

Cảnh báo nguy cơ rủi ro khi đầu tư tiền ảo Pi

Người đào Pi đang đánh đổi từ số điện thoại, hình ảnh, giấy tờ tùy
thân, quyền truy cập điện thoại và nhiều rủi ro khác.

Thanh niên

Truy tố 16 bị can cướp 37 tỉ đồng tiền ảo trên cao tốc

Sau khi chơi tiền ảo (tiền điện tử) thua lỗ, 16 bị can dàn cảnh
cướp hơn 37 tỉ đồng tiền ảo trên cao tốc.

Báo Tổ quốc

"Lùa gà" là gì mà hết Johnny Đặng, Khoa Pug lại đến
ViruSs bị tố "lùa" nhà đầu tư?

Sau khi các video của Khoa Pug được đăng tải, giá trị của đồng
DBZ có thời điểm đã lập đỉnh mới 0,14 USD vào ngày 29/9, trước
khi tụt dần đều và có lúc chạm đáy 0,06 USD vào ngày 5/10.
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DỮ LIỆU SỬ DỤNG TRONG BÁO CÁO
Mục tiêu báo cáo
1.Tổng quan thị trường Blockchain Việt Nam 2021
2. Xu hướng các lĩnh vực nổi bật trong thị trường blockchain việt nam 2021
3. Top 03 Sự vụ Scam nổi bật trong thị trường Blockchain Việt Nam 2021

4. Kết luận & Phụ lục

STT

Thuật ngữ

Giải thích

1

Nhắc tới

Bài viết có từ khóa liên quan.

2

Lượng tương tác

Lượt like, comment, share.

3

Độ lan toả

Lượt ”reach”, hay số người đã tiếp xúc với
tin/bài thảo luận.

4

Tiêu cực

Thể hiện thái độ xấu hoặc không thích với
sản phẩm/thương hiệu/sự kiện.

5

Trung lập

Đề cập đến sản phẩm/thương hiệu/sự kiện
nhưng không thể hiện thái độ.

6

Tích cực

Thể hiện thái độ tốt hoặc yêu thích với sản
phẩm/thương hiệu/sự kiện.

Phương thức và cách thức lấy dữ liệu
✓ Từ khóa: Blockchain, tiền ảo, tiền điện tử, tên các đồng Coin, tên các Influencers và các từ khóa chính biến thể, từ khóa đi kèm và từ khóa loại trừ.
✓ Phần mềm sử dụng: Reputa (https://reputa.vn/).
✓ Nguồn dữ liệu: Các trang báo chí, mạng xã hội, blog cá nhân sử dụng Tiếng Việt.
✓ Phương pháp xử lý dữ liệu: Lấy mẫu với sai số tối đa 5%.
✓ Độ lớn dữ liệu xử lý: N = 227,100 tin

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận tư vấn các Gói dịch vụ phù hợp
và hiệu quả cho bạn và Doanh nghiệp của bạn!
https://reputa.vn

Hotline: 028.2213.7979

reputa@viettel.com.vn

Trụ sở Hà Nội

Trụ sở Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Toà nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lô D25 Đường
Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 23, Viettel Complex Building,
Cách Mạng Tháng 8, phường 12, Quận 10, TP.HCM

Miền Bắc: Trần Đức Anh (Mr)

Miền Nam: Nguyễn Thành Lộc (Mr)

Phone: 0965 938 396
Email: anhtd54@viettel.com.vn

Phone: 0348 186 197
Email: locnt22@viettel.com.vn

