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ЕФЕКТ ДНЯ ТИЖНЯ НА РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ 

 
Існує величезна кількість літератури, що присвячена аналізу календарних 

аномалій (мова йдеться про так звані "Ефект дня тижня", "Ефект кінця місяця", 
"Ефект місяця року", "Ефект січня", "Ефект вихідних днів", "Ефект Хеллоуїна" 
тощо) та чи може вона розглядатися як доказ проти Гіпотези Ефективного 
Ринку. Тим не менш, за єдиним винятком [0] на сьогоднішній день у жодному 
дослідженні не були проаналізовані ці питання в контексті  ринку криптовалют. 
В той же час такі дослідження є вельми цікавими, оскільки цей ринок є 
новоствореним, він може бути відносно неефективним, що може спричинити 
появу значної кількості можливостей для отримання надприбутку шляхом 
застосування торгових стратегій, що базуються на календарних аномаліях.  

В даному дослідженні ми зосередимось на ефекті дня тижня. В якості 
об’єкту аналізу виступатимуть щоденні дані для криптовалюти BitCoin за 
період 2013-2017 рр. Інструментом дослідження виступатиме автоматизований 
трейдинговий метод, який відтворює дії торговців, щоб виявити, чи призводить 
така аномалія до появи можливостей отримання прибутку від торгівлі на ринку 
криптовалют [0,0]. Якщо стратегія призводить до того, що відсоток 
прибуткових торгів > 50% та / або загальний прибуток від торгівлі є > 0, то 
робиться висновок, що існує ринкова аномалія.   

Щоб переконатися, що результати, які ми отримали, статистично 
відрізняються від випадкових, будуть проведені t-тести. Цей підхід обрано 
замість проведення z-тестів, оскільки розмір вибірки менше 100. T-тест 
порівнює значення з двох вибірок, щоб виявити, чи походять вони з однієї і тієї 
ж сукупності. У даному випадку до першої належить показник середнього 
прибутку / збитку для однієї угоди за результатами використання торгової 
стратегії, а друга дорівнює нулю, оскільки випадкова торгівля (без 
транзакційних витрат) повинна генерувати нульовий прибуток. 

Нульова гіпотеза (H0) полягає в тому, що середнє значення в обох 
вибірках однакове, а у альтернативному випадку (H1) - ні. Обчислені значення 
t-тесту порівнюються з критичним (при 95%-ій значимості). Неможливість 
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спростувати H0 означає відсутність переваг від використання розглянутої 
торгової стратегії, тоді як спростування передбачає, що торгова стратегія може 
призвести до отримання надприбутків. 

У динаміці BitCoin аномалія присутня по понеділках (коли доходність 
значно вища, ніж в інші дні тижня), тому стратегія торгівлі буде такою: 
відкрити довгі позиції в понеділок і закрити їх наприкінці цього дня. Результати 
торгівельного моделювання представлені у таблиці 1. 

 
Таблиця 1. Результати торгівельного моделювання 

Параметр Разом 2013 2014 2015 2016 2017 
Прибуткові 
угоди (% від 
загалу) 60 75 39 60 59 71 
Кількість угод 245 52 52 52 51 38 
Прибуток 16990 3730 -315 1076 837 11662 
Середній 
прибуток на 
угоду 69 72 -6 21 16 307 
Стандартне 
відхилення 555 341 228 84 107 1288 
t-статистика 2.01 1.56 -0.13 1.96 1.23 1.48 
t критичне 
(0,95) 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 
Нульова 
гіпотеза відхилена 

підтвердж
ена 

підтвердж
ена відхилена 

підтвердж
ена 

підтвердж
ена 

 
Загалом, ця стратегія є прибутковою, як для повної вибірки, так і для 

окремих років, але в більшості випадків результати статистично не 
відрізняються від випадкової торгівлі, і тому вони не можуть бути свідченням 
неефективності ринку. 

Підводячи підсумки зазначимо, що а даному дослідженні розглядався 
ефект дня тижня на ринку криптовалют. В якості об’єкту дослідження 
виступила криптовалюта BitCoin. Використовуючи метод імітації дій трейдера, 
було показано, що торгова стратегія на основі цієї аномалії є вигідною для всієї 
вибірки (2013-2017 рр.): вона генерує чистий прибуток з ймовірністю 60%, і ці 
результати відрізняються від випадкових. Однак у випадку окремих років 
досягаються протилежні результати, що свідчить на користь того, що немає 
доказів того, що ринок криптовалюти є неефективним. 
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КРИПТОВАЛЮТА – ГРОШІ МАЙБУТНЬОГО 

 
На сьогодні виникнення особливого виду інноваційного продукту – 

криптовалюти – вважається однією з новинок останнього часу. Науковці все ще 
вивчають таку грошову одиницю як феномен, що претендує на роль грошей 
нового покоління. Деякі з них відстоюють думку, що криптовалюта – це 
«мильна бульбашка» на фінансовому ринку, інші стверджують, що це новий 
інструмент інвестування і наголошують на необхідності її розвитку. Деякі вчені 
вважають криптовалюти прогресом, а інші розцінюють як злочин.  

Провідні економісти часто заявляли, що готівковий розрахунок може 
залишитись у минулому. Це може відбутися найближчим часом, якщо взяти до 
уваги швидкість проникнення криптовалюти в наше життя. 
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