
Mọi bản quyền được bảo hộ

“Chúng tôi xây dựng Blockchain dành riêng cho lĩnh vực bất động sản và quản 
lý tài sản, trong đó tất cả các bên và các nhà phát triển lần đầu tiên có quyền 
quản trị mạng và tất cả mọi người đều có thể đầu tư và kiếm tiền một cách 
công bằng”.
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Các trường hợp sử dụng blockchain trong ngành bất động sản
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“Blockchain là khuynh hướng cơ hội lớn nhất chúng ta có thể nghĩ đến từ thập kỷ tới trở 
đi”. Bob Greifeld, Giám đốc điều hành Nasdaq

Mục lục



Tóm tắt
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Kể từ khi Ethereum ra đời, làn sóng quan trọng đầu tiên (2017-2018) của tiền điện tử là gọi vốn 
cộng đồng thông qua ICO nhằm phát triển các nền tảng hợp đồng thông minh và các ứng dụng 
phi tập trung. Làn sóng thứ hai (2020) do các ứng dụng tài chính phi tập trung dẫn đầu. Làn sóng 
thứ ba (2021) chứng kiến sự bùng nổ của NFT và trò chơi trên nền tảng blockchain. Đây là sự chấp 
nhận rộng rãi đầu tiên đối với blockchain và tiền điện tử. 

Thị trường tiền điện tử đã đạt được mức tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây, nhưng 
vẫn thiếu kết nối chặt chẽ với ngành tài chính truyền thống. Hàng nghìn blockchain đã được xây 
dựng trong vòng vài năm, phần lớn trong số đó thuộc về hai thế giới riêng biệt: chuỗi công khai 
cho tiền điện tử và tài chính phi tập trung, và chuỗi liên hợp/riêng tư cho các hoạt động của 
doanh nghiệp. Nhiều người cho rằng blockchain không chỉ là công nghệ đột phá mà còn là công 
nghệ nền tảng. Blockchain đang xây dựng Internet 2.0 - Internet giá trị, trong đó các loại tài sản 
có thể được lưu trữ và chuyển giao trên nền tảng kỹ thuật số mà không có ranh giới hay cản trở 
nào. Một kỷ nguyên mới của nền kinh tế kỹ thuật số và chia sẻ thực sự chỉ vừa mới bắt đầu với 
blockchain, mở rộng sang mọi ngành như tài chính thương mại, thương mại điện tử, bất động 
sản, v.v. 
Với niềm tin vững chắc vào tương lai của nền kinh tế kỹ thuật số dựa trên công nghệ blockchain, 
chúng tôi mong muốn xây dựng Meychain, một nền tảng blockchain có khả năng tương tác và 
mở rộng, cùng với các giao thức ứng dụng để cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ mới cho ngành 
bất động sản. 

Meychain phân quyền cơ sở hạ tầng tài chính cho bất động sản, một trong những ngành 
quan trọng nhất trên thế giới, cho phép tất cả các chủ sở hữu tài sản tiếp cận nguồn 
vốn và tất cả mọi người được tự do đầu tư.

Meychain cung cấp cơ sở hạ tầng khả thi và các giao thức có thể áp dụng để xây dựng 
các ứng dụng tài chính phi tập trung dành riêng cho thế chấp và quản lý tài sản. 

Meychain tạo điều kiện cho các nhà phát triển bất động sản và tổ chức tài chính 
truyền thống sử dụng blockchain và tiền điện tử với toàn bộ quyền hạn và mức độ tuân 
thủ, sau đó thúc đẩy áp dụng blockchain và DeFi rộng rãi trong các hoạt động thực tế. 

Meychain được hình dung như một hệ sinh thái tương tác gồm các ứng dụng tài chính phi tập 
trung liền mạch dựa trên blockchain kỹ thuật số và tiền điện tử. Meychain đi tiên phong trong 
làn sóng tiếp theo về kết nối các tổ chức tài chính truyền thống với không gian tiền điện tử và 
thúc đẩy các ứng dụng blockchain trong ngành bất động sản truyền thống.

Từ khóa: blockchain, đồng thuận, tiền điện tử, khả năng tương tác chuỗi chéo, phân quyền, sàn 
giao dịch phi tập trung (DEX), tài chính phi tập trung (DeFi), Ethereum, stablecoin, bằng chứng cổ 
phần (PoS), bất động sản, token không thể thay thế (NFT). 
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Trước năm 1985 Sau năm 1985 Từ năm 2005 Từ năm 2015

Quy trình truyền 
thống với nhiều trung 
gian

Phần mềm hỗ trợ 
quy trình

Thông tin 
trực tuyến
Ngôi nhà 
thông minh
Nền kinh tế chia sẻ

Blockchain và hợp 
đồng thông minh
Trí tuệ nhân tạo (AI)

ProTech 1.0 ProTech 2.0 ProTech 3.0

Giáo sư Andrew Baum, Đại học Oxford

Số liệu Năm

2018 MSCI

MSCI [1]

marketsandmarkets

marketsandmarkets

Deloitte

Consensys

2019

2020

2025

2025

hàng năm

2021

Ngành nghề Tài liệu
tham khảo

8900 tỷ USD

9600 tỷ USD

3 tỷ USD

39,7 tỷ USD

10%

1,7 tỷ USD

80 triệu USD

Thị trường bất động sản đầu tư chuyên 
nghiệp

Giá trị của công nghệ blockchain

GDP toàn cầu lưu trữ trên blockchain

Chi phí tiết kiệm được trong lĩnh vực 
cho vay và thế chấp tại Hoa Kỳ

Tổng vốn hóa thị trường của 5 dự án bất 
động sản hàng đầu trên CoinMarketCap



Giảm chi phí nhờ tự động hóa quy trình

Tiếp cận phân phối tài sản toàn cầu

Tiếp cận các nhóm nhà đầu tư lớn hơn nhờ phân chia quyền sở hữu

Tiếp cận các cơ hội trên thị trường thứ cấp

Mã hóa tài sản bất động sản

Quy trình hiệu quả cho các hoạt động cơ bản trong ngành

5 

 Thương mại  bất động sản chiếm một phần quan trọng trong tài sản kinh tế và hoạt động giao 
dịch của thế giới. Theo một báo cáo từ MSCI, quy mô của thị trường đầu tư bất động sản được 
quản lý chuyên nghiệp đã tăng từ 7,4 nghìn tỷ USD vào năm 2016 lên 8,5 nghìn tỷ USD vào năm 
2017 (Báo cáo quy mô thị trường bất động sản, 2020). Tuy nhiên, thị trường bất động sản ngày 
nay gồm nhiều mạng lưới riêng biệt và độc lập với những cản trở về giao dịch và không rõ ràng 
giữa các hệ thống hiện có. Blockchain Ethereum đưa ra một giải pháp thực tế để đạt được những 
lợi ích sau:

Một trong những phương thức thú vị nhất mà Ethereum mang lại lợi ích cho ngành này là thông 
qua mã hóa kỹ thuật số tài sản bất động sản. Tài sản kỹ thuật số có thể đại diện cho các tài sản 
trong thế giới thực như bất động sản, quỹ bất động sản, dòng doanh thu, quyền quản trị, v.v. Sau 
khi các tài sản này được mã hóa, chúng có thể được chia thành nhiều phần chi tiết hơn, dễ dàng 
tiếp cận với nhiều nhà đầu tư hơn và được tận dụng để huy động vốn. Sau khi được mã hóa, 
blockchain Ethereum có thể lập trình cho phép số hóa các giao dịch và quy trình xung quanh 
những tài sản này một cách an toàn và nguyên tắc, bao gồm phát hành, giao dịch và quản lý 
vòng đời.

Khả năng truy cập dữ liệu để tăng tính minh bạch và cung cấp thông tin để đưa ra các 
quyết định đầu tư và quản lý danh mục đầu tư sáng suốt hơn

Trên thị trường bất động sản, lời khuyên, kiến thức và bí quyết của các chuyên gia bất động sản 
sẽ vẫn đóng vai trò quan trọng đối với người giao dịch. Tuy nhiên, hoạt động xử lý chứng khoán, 
quản lý nợ, xử lý tài liệu và kế toán chắc chắn sẽ thay đổi.

Theo marketsandmarkets, quy mô thị trường blockchain toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 3,0 tỷ USD 
vào năm 2020 lên 39,7 tỷ USD vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 
67,3% trong giai đoạn 2020-2025 (Consensys, nd). Nhu cầu ngày càng tăng về việc đơn giản hóa 
quy trình kinh doanh và nhu cầu về ứng dụng quản lý chuỗi cung ứng tích hợp với công nghệ 
blockchain sẽ thúc đẩy thị trường blockchain nói chung.

Theo Emergen Research, giá trị thị trường blockchain toàn cầu sẽ tăng từ 1,98 tỷ USD vào năm 
2019 lên 111,58 tỷ USD vào năm 2027, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 67,6%.

1   Tổng quan về triển vọng của thị trường bất động sản áp dụng Blockchain
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Theo một cuộc khảo sát của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2015 với hơn 800 giám đốc điều hành 
và chuyên gia công nghệ truyền thông, 58% người được hỏi cho rằng 10% thông tin về GDP toàn 
cầu sẽ được lưu trữ trên blockchain (Deloitte, 2017). Bitcoin - đồng tiền gắn liền với công nghệ 
blockchain cùng với tiền điện tử vẫn là ông hoàng trong danh mục đầu tư trong thời kỳ phong 
tỏa đã làm tê liệt nền kinh tế toàn cầu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và chính phủ các 
nước dường như cởi mở hơn với xu hướng công nghệ này. Thị trường công nghệ blockchain và 
tiền điện tử cũng đa dạng và trưởng thành hơn (Báo cáo Blockchain 2020).

Báo cáo Deloitte 2017 cũng chỉ ra rằng các công ty cần xem xét và đánh giá năm điều kiện tiên 
quyết trước khi bắt đầu áp dụng blockchain vào các giao dịch bất động sản, đánh giá chi phí và 
lợi ích, từ đó đánh giá mức độ cải tiến đối với các hệ thống hiện có và khả năng tương tác với 
nhiều hệ thống công nghệ khác nhau mà các bên liên quan sử dụng trong giao dịch bất động 
sản. Báo cáo cũng kết luận rằng trong số các quy trình cốt lõi của giao dịch bất động sản, những 
quy trình liên quan đến giao dịch cho thuê và bán bất động sản đã đủ chín muồi để áp dụng công 
nghệ blockchain, vì có thể tận dụng những lợi ích vốn có của công nghệ này và đáp ứng các điều 
kiện sử dụng tiên quyết (đáp ứng các điều kiện cần và đủ).

Trong lĩnh vực bất động sản, các hợp đồng thông minh dựa trên blockchain được coi là có tiềm 
năng lớn về khả năng chuyển đổi các giao dịch bất động sản cốt lõi như mua, bán tài sản, tài 
chính bất động sản, cho thuê và quản lý (Deloitte, 2017, p1).

Nhưng thị trường bất động sản đã thực sự sẵn sàng cho công nghệ blockchain chưa?

Nguồn: Emergen Research
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Công nghệ blockchain ảnh hưởng đến ngành bất động sản theo nhiều cách khác nhau. Mặc dù 
công nghệ blockchain, như một phương tiện truyền tải công khai mà không có sự can thiệp của 
bên thứ ba, về bản chất có vẻ như là “bước tiếp theo” trong thế giới xây dựng hợp đồng và giao 
dịch bất động sản. Giữa nền tảng cơ bản của những khái niệm này và các tính năng của công 
nghệ blockchain thường có sự căng thẳng mạnh mẽ. Trên thế giới; các công ty khởi nghiệp, 
ngân hàng, chính phủ, học viện và những người đam mê blockchain đang nỗ lực để vượt qua 
những căng thẳng này. Chúng tôi sẽ thảo luận về ba trường hợp sử dụng chính nổi bật (Báo cáo 
ngành của Fibree).

Các ứng dụng blockchain thường có xu hướng tập trung vào việc loại bỏ các bên thứ ba đáng tin 
cậy. Trong các giao dịch bất động sản, những đối tượng trung gian này từ lâu đã chịu sự giám sát 
chặt chẽ. Họ được coi là hoạt động chậm chạp, tốn kém và không hiệu quả. Rõ ràng là sẽ có sự 
khác biệt tùy vào khung pháp lý cụ thể, nhưng nhìn chung, chúng tôi quan sát các ứng dụng tập 
trung vào ngân hàng, công chứng viên và cơ quan đăng ký đất đai. Các quốc gia như Thụy Điển, 
Vương quốc Anh, Hà Lan, Estonia, Dubai, Ghana và Georgia đã phát triển các ứng dụng để tạo 
điều kiện thực hiện các quy trình giao dịch hiệu quả và thông suốt hơn.

Trường hợp sử dụng của Georgia làm rõ tác động tiềm tàng của blockchain đến các giao dịch bất 
động sản. Cơ quan Đăng ký Công khai Quốc gia Georgia (NAPR) đã xây dựng một tiện ích bổ sung 
ứng dụng blockchain cho hệ thống hiện có của mình. Việc này nhằm đảm bảo tính xác thực của 
quyền sở hữu đất đai. Kể từ tháng 2 năm 2017, thông tin về 2 triệu bản trích lục đã được “xác 
thực” và lưu trữ trong một blockchain công khai. Mỗi quyền sở hữu sẽ được tạo một mã băm duy 
nhất. Sau đó, các hàm băm này sẽ được tải lên Bitcoin blockchain. Khi hàm băm trên blockchain 
và trên trang web NAPR trùng khớp thì có thể xác thực quyền sở hữu. Sau khi hoàn thành giai 
đoạn chứng minh khái niệm này, NAPR hiện đang tiến tới triển khai một dịch vụ mới có tên là 
“Hợp đồng tin cậy”.

Bằng cách kết hợp các hợp đồng thông minh vào cơ sở hạ tầng giao dịch, NAPR muốn cung cấp 
một hệ thống hoạt động kỹ thuật số cho phép công dân nhận tài liệu công chứng thông qua 
một nền tảng tập hợp những thông tin mà hiện nay đang được lưu trữ riêng biệt tại nhiều cơ 
quan chính phủ khác nhau. Hợp đồng thông minh sẽ cho phép kết thúc thỏa thuận giữa hai hoặc 
nhiều bên, đăng ký giao dịch này trong sổ đăng ký tài sản và chuyển nhượng giá mua. Tự động 
hóa các bước này sẽ giải quyết được rủi ro tài chính hoặc gian lận liên quan đến việc đăng ký tài 
sản khi mua bán.

Bất động sản là loại tài sản lớn nhất trên thế giới. Đồng thời, đây cũng là một trong những 
khoản đầu tư có tính thanh khoản thấp nhất có thể thực hiện. Nhìn chung, đầu tư vào bất động 
sản rất khó tiếp cận, tốn kém nhiều thời gian và vốn. Việc mã hóa tài sản bất động sản nhằm 
mục đích vượt qua những trở ngại này, bằng cách đưa chúng ta từ một thế giới trong đó tài sản 
được chuyển nhượng không thường xuyên, chẳng hạn như vài năm hoặc thậm chí là vài thập kỷ, 
sang một thực tế mới, nơi mà hàng trăm giao dịch được thực hiện trong vòng vài phút. Mã hóa 
là một khái niệm rộng. Khái niệm này có thể đề cập đến việc đại diện cho cổ phần trong một quỹ 
ủy thác đầu tư bất động sản bằng token; sử dụng token không thể thay thế duy nhất để đại diện 
cho một tài sản hoặc chuyển đổi một tài sản thành 100.000 token, ví dụ như vậy. Tất cả những 
phương pháp mã hóa bất động sản này thường được gọi là “số hóa tài sản”. Khi tài sản bất động 
sản được đại diện bằng (các) token kỹ thuật số và được quản trị bằng các quy tắc giao dịch của 
một blockchain, một số cản trở giao dịch giữa hai hoặc nhiều bên có thể giảm đi đáng kể.

2.1. Giao dịch bất động sản

2.2 Mã hóa bất động sản

2  Các trường hợp sử dụng blockchain trong ngành bất động sản



8

Khi phân tích các giải pháp đồng đầu tư lâu đời như REIT, hợp vốn hoặc gọi vốn cộng đồng, chúng 
tôi nhận thấy rằng có một số tính năng có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà đầu tư, ví dụ như 
sự đa dạng hóa, tính tiện lợi của hoạt động trực tuyến và sự kiểm soát của nhà đầu tư. Vấn đề 
là các giải pháp này có những hạn chế về mặt kỹ thuật. Mã hóa cung cấp cho các nhà đầu tư 
một giải pháp cho phép đa dạng hóa có thể tùy chỉnh, không phong tỏa đầu tư, giao dịch hiệu 
quả, phí thấp, giao dịch thị trường thứ cấp trực tuyến, cổ phiếu lẻ, kiểm soát rủi ro, tăng tính 
minh bạch, tự động hóa danh mục đầu tư và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là đạt 
được tính thanh khoản cao hơn do các tài sản được mã hóa có khả năng tham gia vào nền kinh 
tế toàn cầu. Tính thanh khoản cao không phải có ý nghĩa trên mọi thị trường. Các thị trường bất 
động sản cao cấp như San Francisco không gặp vấn đề gì về thanh khoản. Những thị trường này 
có đủ người mua bất động sản ở bất kỳ quy mô nào. Nhưng ở hàng trăm thị trường nhỏ hơn trên 
thế giới, các bất động sản có quy mô lớn chỉ có rất ít người mua tiềm năng.

Mặc dù ngành mã hóa bất động sản vẫn đang trong giai đoạn mới hình thành, nhưng các tài sản 
được mã hóa với nhiều quy mô và loại hình khác nhau đã và đang xuất hiện trên thị trường trực 
tuyến. Vậy tiềm năng ở đây lớn đến mức nào? Nếu chỉ tính riêng bất động sản thương mại, thì 
nó trị giá 50 nghìn tỷ trên toàn cầu. Trong đó, 2,8 nghìn tỷ USD bất động sản được coi là được 
quản lý chuyên nghiệp. Nếu dự đoán trong thời gian 10 năm, 1% giá trị đó sẽ được mã hóa, thì 
điều đó sẽ tạo ra một thị trường trị giá 28 tỷ USD.

Xây dựng cơ sở hạ tầng giao dịch một lần nữa đặt vấn đề về sự hài hòa lên hàng đầu. Đây có thể 
được coi là một trong những “bài học kinh nghiệm” đầu tiên của cộng đồng bất động sản và 
blockchain. Xây dựng một cơ sở hạ tầng mới cần có các tiêu chuẩn và định nghĩa chung. Trên khía 
cạnh đó, Blockchain đang tạo ra một động lực mới cho hoạt động hợp tác quốc tế. Tính thanh 
khoản tăng lên hoặc các giao dịch liền mạch đòi hỏi một khuôn khổ pháp lý dựa trên hệ thống 
thông tin giao dịch thống nhất (mua bán cũng như cho thuê) và cải thiện tính minh bạch bằng 
hộ chiếu tài sản kỹ thuật số. Các tổ chức liên quan đến blockchain khác nhau, chẳng hạn như 
FIBREE, hiện đang dẫn đầu nỗ lực tạo nên một cơ sở hạ tầng phi tập trung dựa trên những tiêu 
chuẩn chung về khả năng tương tác.

Theo dữ liệu trong Coinmarket Cap 2021, có 9 dự án liên quan đến các sản phẩm giải pháp với 
token có tên trên nền tảng này. Propy (PRO) hiện là dự án blockchain trong lĩnh vực bất động 
sản có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường (gần 44 triệu USD), tiếp theo là LABS Group với giá trị 
vốn hóa là 25 triệu USD. Hệ thống blockchain bất động sản được tóm tắt dưới đây.

Đối với lĩnh vực bất động sản trên nền tảng blockchain, các mô hình kinh doanh hiện tại cũng vô 
cùng đa dạng nhưng tập trung vào các lĩnh vực: tài chính bất động sản (cho vay và thế chấp; sở 
hữu một phần, sở hữu theo thời gian); quản lý tài sản; bảo mật trong giao dịch bất động sản 
(quản lý bảo mật và gian lận).

Với các hình thức này, hầu hết các trường hợp sử dụng được nghiên cứu đều nhằm mục đích áp 
dụng các giải pháp mã hóa bất động sản (mã hóa) để tăng tính thanh khoản của bất động sản, 
kiểm soát rủi ro cũng như chia sẻ các khoản đầu tư. Ứng dụng Hợp đồng thông minh là một mục 
tiêu quan trọng được áp dụng vào việc số hóa hợp đồng, giảm phí liên quan đến giao dịch bất 
động sản, giảm thiểu với tính bảo mật cao hơn và tốc độ nhanh hơn. Blockchain và tiền điện tử 
hiện diện trong các doanh nghiệp này dưới một số hình thức: Xây dựng nền tảng giao dịch bất 
động sản với hợp đồng thông minh, áp dụng thanh toán tiền điện tử, mã hóa công ty. 

2.3  Cơ sở hạ tầng phi tập trung

3  Các dự án blockchain trong ngành bất động sản: đánh giá nhanh
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Nguồn: Twitter

Nguồn: CoinMarketCap 2021
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Blockchain nổi lên như một xu hướng nổi bật về công nghệ trong những năm gần đây với triển 
vọng ứng dụng tuyệt hảo trong nhiều ngành khác nhau. Đặc biệt, tiền điện tử giờ đây đã ghi tên 
trên các thị trường tài chính toàn cầu. Nhiều nguồn vốn thể chế đã đầu tư vào bitcoin, ether và 
các đồng tiền hàng đầu, ví dụ: Grayscale, Micro Strategy, và các tổ chức tài chính truyền thống 
đã tham gia thị trường tiền điện tử từ đầu năm 2020. Các quốc gia chậm phát triển và đang phát 
triển ở châu Á, châu Phi và Nam Mỹ đang tìm kiếm công nghệ đột phá để cải thiện và phát triển 
hệ thống thanh toán và ngân hàng yếu kém của mình. Với niềm tin chắc chắn vào tương lai của 
nền kinh tế kỹ thuật số dựa trên công nghệ blockchain, chúng tôi mong muốn xây dựng          
Meychain, một nền tảng Blockchain có khả năng tương tác và mở rộng, cùng với các giao thức 
ứng dụng để cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ mới cho ngành bất động sản. 

Meychain phân quyền cơ sở hạ tầng tài chính cho bất động sản, một trong những ngành 
quan trọng nhất trên thế giới, cho phép tất cả các chủ sở hữu tài sản tiếp cận nguồn 
vốn và tất cả mọi người được tự do đầu tư.

Meychain tạo điều kiện cho các nhà phát triển bất động sản và tổ chức tài chính truyền 
thống sử dụng blockchain và tiền điện tử với toàn bộ quyền hạn và mức độ tuân thủ, sau 
đó thúc đẩy áp dụng blockchain và DeFi rộng rãi trong các hoạt động thực tế. 

Meychain cung cấp cơ sở hạ tầng khả thi và các giao thức có thể áp dụng để xây dựng 
các ứng dụng tài chính phi tập trung dành riêng cho quản lý thế chấp và tài sản.

Meychain hình dung một hệ sinh thái tương tác gồm các ứng dụng tài chính phi tập trung liền 
mạch dựa trên blockchain kỹ thuật số và tiền điện tử. Meychain đi tiên phong trong làn sóng 
tiếp theo về kết nối các tổ chức tài chính truyền thống với không gian tiền điện tử và thúc đẩy 
các ứng dụng Blockchain trong ngành bất động sản thông thường.  

Trở thành nền tảng blockchain và giao thức tài chính phi tập trung hàng đầu dành riêng cho 
ngành bất động sản và quản lý tài sản, đặc biệt là ở Châu Á.

Bài học rút ra từ các blockchain hiện có, rõ ràng là không có giải pháp nào là hoàn hảo và không 
có nền tảng duy nhất nào có thể phù hợp với mọi hoạt động. Meychain không phải là một khuôn 
khổ chung để vận hành các nền tảng hợp đồng thông minh công khai và cũng không phải là các 
blockchain riêng tư cụ thể. Meychain xây dựng một nền tảng tương tác chuyên biệt và được tối ưu 
hóa cho đầu tư bất động sản và quản lý tài sản, cung cấp một nền tảng đơn giản và dễ dàng cho 
phép kết nối liền mạch giữa các lĩnh vực tài chính truyền thống và thế giới tiền điện tử mới nổi.

4  Cách thức Meychain tham gia thị trường

Tầm nhìn của Meychain

Sứ mệnh của Meychain

Giá trị cốt lõi của Meychain

Đưa tài chính phi tập trung vào tài sản thực tế và đầu tư truyền thống.

Tạo ra các cơ hội đầu tư bất động sản cho tất cả mọi người trên thế giới.

Kinh tế học chia sẻ

Lấy xã hội làm trung tâm

Cùng xây dựng sự thịnh vượng
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Quản trị là yếu tố quan trọng nhất trong bất kỳ loại mô hình kinh tế và xã hội nào, đặc biệt là 
trong blockchain. Meychain tuân thủ “Bốn nguyên tắc cơ bản: bình đẳng, dân chủ, phân quyền và 
đồng thuận” trong quá trình quản trị và vận hành.

Các cơ chế quản trị trên mạng Meychain đảm bảo rằng chỉ những ứng viên đủ tiêu chuẩn mới có 
cơ hội tham gia nhóm các nhà vận hành mạng và ngăn ngừa tham nhũng do bất kỳ tổ chức đơn 
lẻ hoặc tác nhân độc hại nào gây ra. Để trở thành một nút hoạt động, một ứng cử viên hợp lệ 
phải đặt cọc số lượng tiền gốc tối thiểu bắt buộc để kích hoạt tài khoản của mình. Thông qua 
tuân thủ Bốn nguyên tắc cơ bản và các chương trình quản trị sáng tạo, Meychain kế thừa các 
đặc điểm của những blockchain công khai lớn và có những ưu điểm vượt trội so với các block-
chain khác.

Từ những đề xuất của Meychain, chúng tôi điều tra các khuôn khổ và thiết kế kiến trúc block-
chain mới nhất và phức tạp nhất hiện có để chọn nền tảng cho Meychain. Lưu ý rằng kiến trúc 
Meychain cần cung cấp một nền tảng phù hợp để xây dựng các ứng dụng phi tập trung và một 
hệ sinh thái hoàn chỉnh cho ngành bất động sản và quản lý tài sản. 

Bộ ba bất khả thi của Blockchain (do Vitalik Buterin đặt tên) nêu lên sự đánh đổi giữa phân 
quyền, bảo mật và khả năng mở rộng. Điều đó thách thức nhiều nhà phát triển đưa ra một giải 
pháp hoàn chỉnh. Nhiều dự án đã được đưa ra trong những năm gần đây để giải quyết thông 
lượng cực kỳ thấp của Bitcoin và Ethereum. Hầu hết các dự án trong số đó tập trung vào khả 
năng mở rộng trong khi hoàn toàn hy sinh khía cạnh phân quyền. Tron và EOS là những dự án 
đáng chú ý về mô hình nửa phi tập trung. Algorand tuyên bố đây là nền tảng bằng chứng cổ phần 
thuần túy đầu tiên giải quyết được Bộ ba bất khả thi, nhưng tính bảo mật và tính bền vững của 
hàm ngẫu nhiên có thể xác minh và giao thức đồng thuận cần được công khai lâu dài mới có thể 
chứng minh. 

Bình đẳng: tất cả các bên tham gia mạng (nút) đều có quyền và trách nhiệm như nhau. 
Không có một thực thể duy nhất nào sở hữu quyền lực tối cao. 

Dân chủ: mỗi bên tham gia đều có quyền và trách nhiệm trong việc thực hiện và giám 
sát các hoạt động trên toàn bộ hệ thống mạng để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật 
của hệ thống; biểu quyết về các nâng cấp quan trọng của hệ thống và phê duyệt/bãi 
miễn một chức vụ vận hành. 

Phân quyền: mạng lưới được duy trì và thực hiện nhờ các nút, và luôn hoạt động chính 
xác bất kể bất kỳ người nào vắng mặt hay khi có cuộc tấn công vào hệ thống.
Đồng thuận: tất cả hoạt động của Meychain đều dựa trên cơ chế đồng thuận, đã được 
chứng minh là an toàn và hiệu quả. Bất kỳ giao dịch nào không có sự đồng thuận của đa 
số đều không có giá trị trên chuỗi.

An toàn và bảo mật: đây là chuỗi an toàn và có khả năng chống lại mọi cuộc tấn công 
nhờ vào việc phân quyền và cơ chế đồng thuận.

Tính khả dụng: hệ thống hoạt động trong mọi trường hợp, cho dù thiếu một nút bất kỳ.
Tính minh bạch: tất cả các giao dịch và dữ liệu khối được công bố và giữ nguyên bởi tất 
cả những người tham gia mạng.

Dễ nâng cấp: Meychain có thể nâng cấp dễ dàng với điều kiện là được đa số các nhà vận 
hành mạng phê duyệt. Ngoài ra, một cơ chế đặc biệt cho phép Meychain khôi phục trạng 
thái bình thường một cách nhanh chóng trong trường hợp bị tấn công và hư hỏng.

5  Kiến trúc và chuyên môn của Meychain
5.1  Quản trị 

5.2  Kiến trúc của Meychain
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Mặt khác, khả năng tương tác chuỗi chéo giải quyết được một trong những hạn chế lớn nhất 
của blockchain công khai và hệ thống sổ cái phân tán. Mỗi blockchain đều có chủ quyền và tách 
biệt với các blockchain khác, tức là không thể trao đổi giá trị và giao tiếp chéo giữa các chuỗi 
khác nhau. Đây là động lực để cho ra đời Cosmos và Polkadot. Các dự án này đề xuất xây dựng 
Internet of Blockchain, tức là các giao thức cho phép các chuỗi có chủ quyền trao đổi tài sản và 
dữ liệu với các chuỗi khác. 

Cosmos đi tiên phong về khái niệm vùng và 
trung tâm blockchain, và giao thức Truyền 
thông liên chuỗi khối (IBC). Mỗi vùng là một 
blockchain có chủ quyền kết nối với 
Cosmos Hub thông qua IBC. Cosmos không 
cho phép các chuỗi giao tiếp trực tiếp với 
nhau mà phải thông qua một trung tâm 
chung. Quy trình này có thể dẫn đến phát 
sinh chi phí cho blockchain nếu có nhiều 
chuỗi tương tác với nhau cùng một lúc. Lõi 
Tendermint (một đồng thuận pBFT có thể 
triển khai) do Cosmos và Binance Chain 
triển khai không có khả năng xử lý nhanh 
nếu số lượng nút lớn. Ngoài ra, Cosmos đòi 
hỏi tốc độ hoàn tất nhanh để kết nối với 
trung tâm, do đó Bitcoin và Ethereum 
không còn nằm trong hệ thống này. 

Polkadot tiếp cận vấn đề liên chuỗi thông 
qua parachain và relay chain và giao thức 
cầu nối. Parachain là các blockchain cấu 
thành nhưng có chủ quyền có chức năng 
thu thập và xử lý giao dịch, trong khi relay 
chain (trung tâm của Polkadot) điều phối sự 
đồng thuận và phân phối giao dịch giữa các 
chuỗi. Cầu nối liên kết các parachain với các 
mạng bên ngoài như Ethereum và Bitcoin. 
Polkadot hiệu quả hơn Cosmos ở khía cạnh 
xử lý song song và không có yêu cầu cụ thể. 
Trên thực tế, Polkadot có nhiều điểm tương 
đồng với kiến trúc của Ethereum 2.0, trong 
đó shard chain và parachain cùng với 
beacon chain và relay chain là những cặp 
tương tự nhau. Giao thức khác nhau duy 
nhất là bridge chain.  

Khả năng tương tác chuỗi chéo không đồng nhất là một sự tiến bộ đáng kể của công nghệ 
blockchain. Tuy nhiên, cả Cosmos lẫn Polkadot đều là những mô hình xâm chiếm cần sự triển 
khai và tham gia chủ động từ các chuỗi bên ngoài. Nếu phần lớn thợ đào trên mạng Bitcoin và 
Ethereum không cài đặt Cosmos IBC hoặc giao thức cầu nối Polkadot, thì họ thậm chí không thể 
giao tiếp qua lại với Cosmos hoặc Polkadot. 

Việc xây dựng lại một blockchain có chủ quyền mới từ cơ sở mã hiện có rất phổ biến trên không 
gian blockchain. Đó là lợi ích rất lớn của thế giới nguồn mở, giúp thúc đẩy sự phát triển công 
nghệ nhanh hơn bao giờ hết. Có thể nhắc tới rất nhiều ví dụ và trường hợp thành công. Binance 
Smart Chain, Polygon (Matic), Tron được xây dựng lại từ Ethereum. WAX được tùy chỉnh từ EOS. 
Trong số nhiều nền tảng khác, Avalanche được chọn và tùy chỉnh để xây dựng Meychain.

Cosmos
hub

Vùng
mạng
Akash

Vùng
Binance
Chain

Vùng
Terra

Vùng dự
phòng

Các vùng
khác
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Giao thức mã hóa tài sản cho phép phân chia và mã hóa tài sản (nhà, đất) thành tài sản bằng mật 
mã trên Meychain. Do đó, đây là giao thức mở để giao dịch với tiền điện tử trên toàn thế giới. Giao 
thức này sử dụng nhiều tiêu chuẩn token khác nhau: ERC-20, ERC-721 và ERC-1155.

Nền tảng giao dịch bất động sản phi tập trung cho phép giao dịch tài sản đã được mã hóa không 
biên giới đối với các loại tiền điện tử trên khắp thế giới, từ đó tạo cơ hội đầu tư cho tất cả mọi 
người với số tiền nhỏ.

Sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung cung cấp một nền tảng giao dịch liền mạch cho nhiều 
cặp tiền điện tử khác nhau trong hệ sinh thái Meychain.

Cầu nối xuyên chuỗi kết nối Meychain với Ethereum, Binance Smart Chain và các blockchain phổ 
biến khác, từ đó thúc đẩy luồng tài chính giữa các hệ sinh thái khác nhau.

Cho vay phi tập trung cung cấp thêm công cụ tài chính cho người dùng và nhà đầu tư trên hệ 
sinh thái Meychain.

Kiến trúc Avalanche thừa hưởng giá trị từ Ethereum 2.0 (mạng Sharding) và Polkadot (mạng đa 
chuỗi). Mặt khác, Avalanche có các mạng con linh hoạt để xây dựng các sidechain có thể tùy 
chỉnh và đây là nền tảng tương thích nhất với EVM trong số các thiết kế blockchain tương tác 
(Polkadot, Cosmos, Avalanche). Chúng ta sẽ cùng xem các giao thức cốt lõi của Meychain dưới 
đây.

Dựa trên blockchain cốt lõi, hệ sinh thái Meychain 
được tích hợp với một số yếu tố đổi mới làm giao 
thức và ứng dụng cơ bản để phục vụ ngành nghề cụ 
thể:

5.3  Các giao thức cốt lõi

Giao thức mã hóa tài sản
Nền tảng giao dịch bất động sản phi tập trung
Sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung
Cho vay phi tập trung
Cầu nối xuyên chuỗi
Giao thức stablecoin

Mã hóa
tài sản

Stablecoin

DEX

Cho vay
Nền tảng 

giao dịch BĐS
phi tập trung

Cầu nối
xuyên chuỗi
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Giao thức stablecoin là cơ sở thiết yếu của Meychain, khác biệt với những giao thức khác, và giúp 
cho Blockchain dễ áp dụng hơn, hiệu quả hơn trong không gian DeFi cũng như tài chính thông 
thường. Về cơ bản, tất cả các stablecoin được phát hành trên chuỗi đều được hỗ trợ bằng quỹ 
tiền mặt, tài sản mã hóa và tài sản thực tế. Để phát hành stablecoin được hỗ trợ bằng tiền mặt, 
một nút hoạt động trên Meychain phải đóng góp vào quỹ đầu tư hợp pháp để phát hành số 
lượng stablecoin tương ứng. Mặt khác, tài sản thực tế (VD: bất động sản) cần có hợp đồng công 
chứng từ các cơ quan hợp pháp thì mới có giá trị giữa các nút khác. Tài sản mã hóa dễ xử lý hơn 
nhờ tính chất minh bạch của chúng. Ví dụ: mỗi khi một lượng ETH được gửi đến một hợp đồng 
thế chấp, thì một lượng token USD tương ứng sẽ được phát hành theo tỷ lệ và kỹ thuật định giá 
xác định. Nếu thiếu bất kỳ cơ sở hỗ trợ nào, stablecoin có thể bị giảm khả năng thanh khoản 
hoặc gặp phải rủi ro pháp lý nhất định. Do đó, Meychain sử dụng tất cả ba thành phần hỗ trợ 
(tiền mặt, tài sản mã hóa và tài sản thực tế) đồng thời và bổ sung cho nhau, từ đó chúng cùng 
giúp cho tất cả các stablecoin trên Meychain được hỗ trợ vững chắc bằng giá trị thực với khả 
năng mua lại toàn bộ và ít rủi ro nhất (tương ứng với cả mối lo ngại về pháp lý và tính thanh 
khoản). Tất cả các nút hoạt động cùng có quyền và trách nhiệm giám sát, quản lý và quản trị chủ 
quyền đối với hoạt động kiểm toán, phát hành, lưu thông, đốt và mua lại stablecoin. Xem thêm 
thông tin kỹ thuật trong tài liệu [2].

[2]  Quỹ đầu tư là một pháp nhân, thường được các ngân hàng trung ương cấp phép hoạt động.

Quỹtiền mặtStablecoins
(digital USD,
VND, etc)

Tài sảnthực tế

Tiềnđiện tử
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Meychain tạo ra một token gốc (hay tiền điện tử gốc) duy nhất được sử dụng riêng cho hoạt 
động đặt cược của người xác thực và phần thưởng khối trên toàn mạng. Đồng tiền gốc không 
phải là một loại bảo mật mà thể hiện giá trị nội tại của Blockchain tương tự như các tài sản mã 
hóa khác (VD: BTC của Bitcoin, ETH của Ethereum), có giá có thể thay đổi theo thời gian. Meychain 
sẽ đào trước số lượng đồng tiền gốc nhất định tại khối nguyên thủy (tức là khối 0) để sử dụng 
cho việc đặt cược ban đầu của các nút sáng lập. Sau đó, các đồng tiền mới được tạo ra làm phần 
thưởng cho mỗi khối mới được sản xuất và được phân phối thích hợp cho tất cả các nút và cho 
nền tảng phát triển. Tên token gốc là “MEY COIN”, mã chứng khoán là “MEY”. 

MEY sẽ được phát hành 1.61 tỷ token trên Binance Smart Chain để gây quỹ và phát triển hệ sinh 
thái ban đầu. Khi ra mắt mạng chính MEYCHAIN, 1.61 tỷ token gốc sẽ được tạo tại khối nguyên 
thủy để hoán đổi với token MEY trên nền tảng BEP20.

6  Mô hình kinh tế học của token

6.1  Token ra mắt và gây quỹ

Nguồn cung tối đa: 2.3 tỷ MEY
Ra mắt: 1.61 tỷ MEY
Có sẵn để đào: 690 triệu MEY
Phần thưởng khối và lạm phát token: xem Mục 6.2

Private sale
Round 1

Private sale
Round 2

Public sale

Cộng đồng

Đối tác

Cố vấn

Đội ngũ

Phát triển
hệ sinh thái

Mining

Total

5,0%

5,0%

5,0%

12,5%

12,5%

2,0%

12,5%

10,5%

30%

100,0%

115.000.000

115.000.000

115.000.000

287.500.000

287.500.000

46.000.000

287.500.000

241.500.000

690.000.000

2.300.000.000 $12.650.000

0,025

0,030

0,035

$2.875.000

$3.450.000

$4.025.000

0

0

0

18

12

3

18

3

8,0%

8,0% 

10,0%

12

Seed round 5,0% 115.000.000 0,020 $2.300.000 0 5,0% 12

12

3

18

24

12

18

12

Phân bổ % tổng
cung

Số lượng
Token

Giá
Token

($)
Giá trị được

tài trợ
Khóa

(tháng)
Ứng

trước
Trao quyền

(tháng)
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Meychain sử dụng phần thưởng khối động [3] để tránh tình trạng giảm phát hoặc siêu lạm phát. 
Do đó, tỷ lệ phần thưởng sẽ phụ thuộc vào hoạt động quản trị trong các ranh giới được thiết lập 
trước. Điều này cho phép chủ sở hữu token chọn tỷ lệ mà đồng MEY đạt được giới hạn nguồn 
cung. Phí giao dịch, được ký hiệu bằng tập F, sẽ được quản trị cuối cùng. F trên thực tế là một 
tập hợp mô tả các khoản phí liên quan đến nhiều hướng dẫn và giao dịch khác nhau được hỗ trợ 
trong những lần phát hành tương lai. Cuối cùng, thời gian và số tiền đặt cược cũng có thể được 
quản trị.

       : Số tiền đặt cược tính theo MEY, xác định số tiền đặt cược tối thiểu
bắt buộc phải đặt như một khoản bảo đảm trước khi tham gia vào hệ thống. Giá trị mặc 
định khi ra mắt sẽ là 3000 MEY coin. 

       : Khoảng thời gian tối thiểu cho một nút đặt cược vào hệ thống.
Giá trị mặc định khi ra mắt sẽ là 2 tuần.

       : Khoảng thời gian tối đa mà một nút có thể đặt cược. Giá trị mặc định khi ra mắt 
sẽ là 52 tuần.

       : Hai thông số chính trong việc điều chỉnh hàm tốc độ đúc.

    :  cơ cấu chi phí, là một tập hợp các tham số chi phí có thể điều chỉnh, quy định chi phí
cho nhiều giao dịch khác nhau.

6.2   Lạm phát token MEY và phần thưởng khối 

Δ

Tại thời điểm ra mắt,   1=690 triệu. Các giá trị        có thể điều chỉnh, và nếu có thay đổi, hàm
được tính toán lại với giá trị     . mới. Chúng ta có                      là một hàm tuyến tính có thể 
được tính như sau (          được đo lường theo tuần, và               được đo lường theo token MEY):

Nếu toàn bộ nguồn cung token trong năm j được đặt cược cho khoảng thời gian đặt cược tối đa
(một năm hay 52 tuần), thì khi đó                                              . Nếu thay vào đó, mọi token được 

đặt cược liên tục trong khoảng thời gian đặt cược tối thiểu là hai tuần, thì khi đó

Do đó, việc đặt cược trong khoảng thời gian tối đa sẽ phát sinh thêm 11,11% token được đúc, 
khuyến khích các bên liên quan đặt cược trong thời gian dài hơn. Do giới hạn nguồn cung, hàm 
trên đảm bảo rằng bất kể số lần thay đổi quản trị, chúng ta sẽ không bao giờ vượt quá 2.3 tỷ 
token. Do đó,                    tỷ

MEY có giới hạn nguồn cung (nguồn cung tối đa) là 2.300.000.000 (2.3 tỷ) token. Khối gốc sẽ có 
1.610.000.000 token MEY. 690.000.000 token còn lại sẽ được đúc theo Phương trình 1 sau đây. 

Hàm đúc 

trong đó, 

(1)

(2)

(3)
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Dựa trên cốt lõi blockchain Mey, Hệ sinh thái Meychain có nhiều ứng dụng khác nhau về kinh tế 
học số hóa và tài chính phi tập trung, do Quỹ Meychain và các đối tác hoặc các nhà phát triển 
bên thứ ba phát triển. Hệ sinh thái Meychain là một không gian mở, hoàn chỉnh và tương tác của 
nhiều hệ sinh thái tài chính. Hệ sinh thái này bao gồm nhưng không giới hạn:

Hệ sinh thái Meychain bao gồm các ứng dụng tài chính phi tập trung trong lĩnh vực đầu tư và 
quản lý bất động sản và tài sản, mở rộng ra nhiều lĩnh vực tài chính khác nhau (cả truyền thống 
và mã hóa), dựa trên cơ sở hạ tầng Mey Blockchain cốt lõi. Đặc biệt, Meychain cung cấp một giao 
thức giao dịch phi tập trung cho phép hoán đổi và mua bán tất cả các loại tài sản mã hóa được 
thúc đẩy bằng stablecoin. 

Một trung tâm blockchain phục vụ số hóa và mã hóa tài sản, sau đó là tạo điều kiện đầu 
tư và quản lý tài sản.

Các sàn giao dịch phi tập trung để giao dịch cả hai loại bất động sản và tiền điện tử.

Hoán đổi chuỗi chéo: các loại tài sản kỹ thuật số có thể được hoán đổi giữa Meychain và 
các blockchain khác mà không gián đoạn.

Các khoản vay thế chấp P2P có thể tích hợp stablecoin và tiền điện tử của Meychain để 
giao dịch dễ dàng và hạch toán đơn giản. 

Các nền tảng gọi vốn cộng đồng được xây dựng dựa trên hợp đồng thông minh và các cơ 
chế Tổ chức Tự trị Phi tập trung (DAO) trên Meychain, mang lại cho các nhà đầu tư bán 
lẻ nhiều cơ hội hơn về đầu tư và quản trị bất động sản. 

7  Các trường hợp ứng dụng và Hệ sinh thái Meychain

Mã hóatài sản

DEX cho
tiền điện tử

Cho vay
thế chấp P2P

Gây quỹ
cộng đồng

Hoán đổi
chuỗi chéo

Thanh toán
stablecoin
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Sự phát triển của Meychain theo ba giai đoạn chính tương ứng với kinh doanh, tiến bộ kỹ thuật 
và mở rộng cộng đồng. 

8  Lộ trình thử nghiệm ba năm

MEY (token gốc duy nhất của Meychain) thể hiện giá trị nội tại của chuỗi và chỉ được sử dụng cho 
quản trị mạng và cơ chế đồng thuận. Nó không được thiết kế để làm bảo lãnh, công cụ tài chính 
hay bất kỳ loại hình bảo lãnh nào, không dành cho đầu cơ. Nguồn vốn trước khi bán được sử dụng 
để phát triển Meychain và đạt được sự thông qua, không nhằm mục đích lợi nhuận dưới bất kỳ 
hình thức nào. Đầu tư vào tiền điện tử và bán token có những rủi ro nhất định và các nhà đầu 
tư cần tự thẩm định chi tiết một cách thận trọng. Đội ngũ Meychain không có ý định, đảm bảo 
hoặc có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các khoản lãi hoặc lỗ nào của bất kỳ khoản đầu 
tư nào vào dự án. 

9   Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
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Xây dựng đội ngũ phát triển
Nghiên cứu thị trường và công nghệ
Nghiên cứu thị trường và bài báo kỹ thuật

Gây quỹ
Giao thức mã hóa tài sản: mạng thử nghiệm
Giao thức mã hóa tài sản: mạng chính

Meychain: mạng thử nghiệm blockchain cốt lõi
Trình khám phá Meychain
Nền tảng cho vay thế chấp P2P: V.1.0

Meychain: mạng chính blockchain cốt lõi 
DEX cho tiền điện tử trên Meychain
Cầu nối xuyên chuỗi với Ethereum

Nền tảng để giao dịch token bất động sản 
Nền tảng cho vay thế chấp P2P: MVP

Cầu nối xuyên chuỗi với Binance Smart Chain
Nền tảng gây quỹ cộng đồng trên Meychain

Giao thức stablecoin trên Meychain
Giao thức cho vay trên Meychain


