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МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ 
 
MODELING DYNAMICS OF CRYPTOCURRENCIES 
MARKET 

 
Анотація. Робота присвячена питанням моделювання короткострокої 
динаміки криптовалют. Для використання криптовалют як інвестицій-
ного активу необхідно мати ефективні інструменти прогнозування їх 
курсової вартості, принаймні на короткострокову перспективу. Вирі-
шення завдання оцінювання прибутковості інвестування у криптовалю-
ти передбачає здійснення систематичного моніторингу стану ринку, на 
основі якого можна побудувати модель динаміки курсової вартості кри-
птовалюти на досліджуваний часовий горизонт. Було обрано методоло-
гію рядів Фур’є для розрахунку рівнів котирувань, що дозволяє ефектив-
но користуватися сучасними методами прогнозування, зокрема,такими, 
як кусково-неперервні функції Уолша 
Проведено розрахунки та наведено графічне відображення відновленого 
часового ряду та похибки котирувань BTC/USD, LTC/USD, ETH/USD. По-
будовано математичну модель короткострокового прогнозу криптова-
лют із використанням ланцюгів Маркова.  
Перевагами розробленої моделі є: її незалежність від статистичних ха-
рактеристик розподілу ймовірностей котирувань валюти; адаптив-
ність, яка полягає в накопиченні нової інформації та корегуванні пара-
метрів моделі на кожному кроці; можливість автоматизації процесу 
прогнозування. 
Ключові слова: моніторинг, стан ринку криптовалют, модель коротко-
строкового прогнозу, кусково-неперервні функції Уолша, ланцюги Маркова. 
 
Annotation. This paper is devoted to modeling of short-term dynamics of 
cryptocurrencies.  
To use cryptocurrencies as an investment asset, it is necessary to have 
effective tools for forecasting their exchange rate, at least for the short-term. 
The decision of the task of estimating the profitability of investing in 
cryptocurrencies involves the systematic monitoring of the market condition, on 
the basis of which a model of the dynamics of the exchange rate of 
cryptocurrencies for the investigated time horizon can be constructed. 
We have chosen the Fourier series methodology for calculating quotation 
levels, which allows us to effectively use modern forecasting methods, in 
particular, such as the piecewise continuous Walsh functions. 
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The calculations are carried out and the graphic representation of the restored 
time series and quotation errors BTC / USD, LTC / USD, ETH / USD are 
presented. A mathematical model of the short-term forecasting 
cryptocurrencies with using Markov chains was constructed. 
The advantages of the developed model are: (i) its independence from the 
statistical properties of the distribution of probabilities of quotations of currency; 
(ii) adaptability, which consists in the accumulation of new information and 
adjusting the parameters of the model at each step; (iii) possibility of 
automation of forecasting process. 
Keywords: monitoring, cryptocurrencies market condition, short-term forecast 
model, piecewise-continuous Walsh functions, Markov chains. 

 

Вступ. На сьогоднішній день стрімкий розвиток та впрова-
дження різноманітних електронних фінансових та платіжних си-
стем є однією із характерних рис розвитку світової економіки.  

Як показує міжнародний досвід, для країн вони є визначаль-
ними в удосконаленні методів управління сучасними суспільни-
ми фінансами, а для бізнесу  проривними в сферах удоскона-
лення платежів, кредитування, інвестування тощо. 

В якості перспективного цифрового фінансового інструменту 
останнім часом розглядають криптовалюти [1]. Але при цьому 
необхідно чітко розрізняти криптовалюту, з одного боку, як по-
тенційно новий вид грошей з відповідною ідеологією та функці-
ями, а з іншого — як один з прибуткових фінансових активів, 
який, з одного боку є привабливим для фінансових спекуляцій, а 
з іншого — надто ризикованим та волатильним. 

З точки зору використання криптовалют в якості інвестицій-
ного активу її можна використовувати в такий спосіб: 

– інвестувати в хмарний майнінг (покупка потужностей, за 
допомогою яких здійснюється видобуток криптовалют); 

– інвестування в криптовалюти на довгий або короткий термін 
(покупка і подальший продаж через спеціальні біржі криптова-
лют) [2]. 

Для використання криптовалют як інвестиційного активу не-
обхідно мати ефективні інструменти прогнозування їх курсової 
вартості, принаймні на короткострокову перспективу. 

Останнім часом для прогнозування динаміки криптовалют ак-
тивно застосовуються як традиційні методи аналізу часових ря-
дів, так і методи машинного навчання (deep learning), глибокі 
нейронні мережі тощо [3–6]. Кожний з цих підходів має як певні 
переваги,так і недоліки. 

Метою даної роботи є побудова моделі короткострокового 
прогнозування динаміки криптовалют з використанням сучасних 
методів цифрової обробки сигналів та ланцюгів Маркова, які 
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показали свою ефективність у багатьох прикладних досліджен-
нях [7–10]. 

Основні результати. Однією з найбільш популярних цифро-
вих грошових одиниць сьогодні є BitCoin (BTC). Ця криптовалю-
та встигла отримати світове визнання з моменту її введення і на 
середину жовтня 2018 р. її ринкова капіталізація була найбіль-
шою та становила близько110 млрд. доларів [11]. 

У зв’язку з популярністю таких віртуальних грошових оди-
ниць, як BTC, Ethereum (ETH) — друга за капіталізацією та Lite-
Coin (LTC) — сьома (у минулому друга) за капіталізацією, в ме-
режі Інтернет постійно збільшується кількість сервісів, що 
пропонують здійснити різноманітні операції, починаючи від пе-
реказів, і закінчуючи інвестуванням.  

Курс найбільш популярних криптовалют визначається винят-
ково попитом і пропозицією, що обумовлює високий ступінь їх 
волатильності, амплітуда коливань курсу за місяць може зміню-
ватися у 10 разів. З огляду на те, що висока волатильність накла-
дає певні обмеження на використання криптовалюти в якості за-
собів для виконання довгострокових зобов’язань (кредиту, 
оренди тощо), можна зробити висновок про те, що вона є більш 
привабливим інструментом короткострокових інвестицій.  

Вирішення завдання оцінювання прибутковості інвестування 
у криптовалюти передбачає здійснення систематичного моніто-
рингу стану ринку, на основі якого можна побудувати модель 
динаміки курсової вартості криптовалюти на досліджуваний ча-
совий горизонт. 

Кількісні методи моніторингу валютних ринків поділяються 
на дві великі групи аналізу: фундаментальний і технічний. 

Фундаментальний аналіз заснований на економічних, політи-
чних, соціальних і багатьох інших факторах, але цей метод не-
можливо застосовувати для моніторингу ринку криптовалют 
через те, що сама сутність криптовалюти відокремлена від зага-
льноприйнятої фінансової системи. 

Технічний аналіз заснований на впевненості в тому, що ринок 
врахував всі події, що відбулися, і очікуванні учасників ринку. 
Рух ціни є узагальненим вектором всіх факторів, навіть тих, які 
ще не названі і не вивчені, але які вже впливають на стан ціни. До 
методів технічного аналізу відноситься, зокрема, хвильова теорія 
Еліота, аналіз комбінацій японських свічок, підходи Демарка до 
технічного аналізу, теорія Хаосу Білла Вільямса та багато інших. 

Нами було обрано методологію рядів Фур’є для розрахунку 
рівнів котирувань, що дозволяє ефективно користуватися сучас-
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ними методами моніторингу стану ринку, зокрема, такими, як ку-
сково-неперервні функції Уолша [7]. 

Аналітично функції Уолша обчислюються за формулами [9]: 
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де Wal(n,θ) — функція Уолша порядку n; θ — безрозмірний па-
раметр відносного часу; Rad(k,θ) — функція Радемахера порядку 
k; nk — значення k-го розряду номера функції Уолша n, записане 
у вигляді m-розрядного коду Грея; N — кількість функцій Уолша 
в системі, пов’язане з параметром m відношенням: N=2m. Віднос-
ний час розраховується як θ=t/Т, θ[0;1), де t — час, а Т — пері-
од аналізу (тривалість сигналу). 

Функції Радемахера утворюються з синусоїдальних функцій 
згідно формулі: 

     .2sin),(,1,0  ksignkRadRad                    (2) 

Отримана система функцій виявляється повною і ортогональ-
ною, тому вона придатна для розкладання сигналів довільного 
виду з скінченим інтервалом визначення. Функції Уолша є кус-
ково-постійними. Інтервал визначення функцій можна вважати 
таким, що складається з N=2m рівних підінтервалів, на кожному з 
них функції Уолша приймають значення +1 або -1. 

Узагальнений ряд Фур’є за функціями Уолша одновимірного 
сигналу f(t),  Tt ,0 , має вигляд: 
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Цей базис функцій вже тривалий час використовується в при-
кладних дослідженнях для обробки растрових зображень, в голо-
графії, аналізі медичних сигналів [7–8], що пов’язано з такими їх 
перевагами: 

– вони є кусково-неперервними, що дозволяє їх використову-
вати для моделювання як стрімких змін сигналів (котирувань 
криптовалюти), так і відносно пологих ділянок ряду; 

– мають змінний період — чим більший порядковий номер 
функції, тим більш дрібні локальні особливості сигналів ця фун-
кція спроможна змоделювати. Це дозволяє оптимально підбирати 
потрібні періоди для виділення реальної циклічності ринку; 

– функції Уолша приймають бінарні значення, що дозволяє 
успішно користуватися методами обробки цифрових сигналів; 

– ці функції є квазіперіодичними — періодичні тільки в межах 
певної часової ділянки. 

Для чисельної реалізації моделі динаміки криптовалют з ви-
користанням функцій Уолша було обрано часові ряди котирувань 
BTC, ETH, LTC до американського долару за період з 16.10.2017 
р. по 19.10.2018 р. (1450 спостережень) [11].  

Отримані в результаті обробки початкового сигналу та відно-
влені сигнали наведено на рис. 1–3.  

Можна побачити, що графіки відновленого сигналу є кусково-
неперервними, тобто складаються з набору рівнів. При цьому 
кожен рівень відповідає певному значенню котирувань.  

 

Рис. 1. Часовий ряд котирувань BTC, його графічна статистична  
модель та похибка відновлення часового ряду котирувань 
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Найбільші похибки відновлення часових рядів котирувань 
ВТС на рис. 1 припадають на грудень 2017 року, коли криптова-
люта набула найбільшого резонансу, що призвело до стрімкого 
росту котирувань. В подальшому, коли цікавість до ВТС та вола-
тильність стали меншими, середня похибка відновлення прагне 
до нуля. 

Аналогічна ситуація спостерігається і на рис. 2 з котируван-
нями LTC, це, у першу чергу, пов’язано з тим що на тлі росту ко-
тирувань ВТС та збільшення попиту на криптовалюти, вартість 
одиниці LTC була на рівні 10-20% від вартості ВТС, тому ті, хто 
не мав змоги інвестувати у ВТС, вкладали гроші у LTC. 

Зовсім інша ситуація на рис. 3, волатильність курсу ЕТН була 
нижчою, ніж волатильність ВТС та LTC, тому і похибка віднов-
лення часових рядів найменша з усіх досліджуваних. 

 

 

Рис. 2. Часовий ряд котирувань LTC, його графічна статистична  
модель та похибка відновлення часового ряду котирувань 

 
Після проведення моніторингу стану криптовалютного ринку 

ми можемо перейти до моделювання динаміки часових рядів. З 
точки зору подальшого прогнозування перевагами запропонова-
ної моделі є: відсутність ринкового шуму в обробленому сигналі 
та зручна форма обробленого сигналу у вигляді сходинок рівної 
довжини. 
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Рис. 3. Часовий ряд котирувань ETH, його графічна статистична  
модель та похибка відновлення часового ряду котирувань 

 
Незважаючи на різноманіття існуючих методів і підходів до 

моделювання динаміки фінансових часових рядів, складно виб-
рати один універсальний метод, оскільки всі вони мають певні 
недоліки, припущення і обмеження. Більшій частині застосову-
ваних на практиці економетричних методів притаманні допу-
щення про наявність деякого відомого закону розподілу котиру-
вань криптовалют з певними параметрами (найчастіше, 
нормального або логнормального розподілу з відомими матема-
тичним очікуванням і дисперсією). 

Невідповідність реальних котирувань криптовалют цього 
припущення призводить до значних відхилень при прогнозуван-
ні. Крім того, економетричні методи чудово працюють при про-
гнозуванні на коротких часових інтервалах. 

Головними недоліками технічного аналізу є: короткий інтер-
вал (на практиці трейдери використовують технічний аналіз тіль-
ки при торгівлі на хвилинних, годинних і денних інтервалах) і 
суб’єктивність прогнозування. 

Загальним недоліком економетричних методів і технічного 
аналізу є відсутність властивості адаптивності, тобто зміни пара-
метрів системи прогнозування відповідно до заданого алгоритму. 

Методи математичної обробки сигналів пропонують цікаві 
можливості прогнозування, але за своєю суттю не відображають 
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економічну природу прогнозованих величин і часто складні для 
розуміння та інтерпретації. 

Для прогнозування на тривалі періоди часу необхідний метод, 
що забезпечує: 

незалежність від суб’єктивних суджень трейдера; 
можливість автоматизації процесу прогнозування; 
відсутність гіпотез про вид та параметри статистичного роз-

поділу котирувань; 
можливість автоматичного коректування параметрів методу 

при змінах ринкової ситуації. 
Зважаючи на вказані вимоги до методів моделювання руху ко-

тирувань криптовалют можна застосувати теорію марківських 
ланцюгів. Це можна зробити шляхом введення множини станів 
ринку для моделювання ціни певного котирування на наступний 
часовий проміжок.  

Як відомо, ланцюги Маркова найчастіше зображають у вигля-
ді графу переходів між станами. У випадку з валютним ринком 
стани в марківському ланцюгу пов’язані зі зміною котирувань, 
наприклад, “зростання понад 10%”, “зростання до 10%”, “ змен-
шення до 10%”, “ зменшення понад 10%” тощо. 

Елементарний марківський процес ціноутворення можна роз-
глядати як «миттєвий» відгук ринку на зовнішній вплив з напря-
мом руху ціни активу по диференціалу між реальною та очікува-
ною ціною [12].  

Для прогнозування рівнів Уолша в якості сигналу Dw(k-1) бу-
демо розглядати різницю між суміжними рівнями графічної ста-
тистичної моделі [10]: 

  11w k kD k W W                                       (5) 

Весь діапазон зміни сигналу розбивається на інтервали певної 
ширини Н, починаючи від деякого мінімального рівня Min: 

    min /w wMin round D D H                   (6) 

Кожний і-й інтервал вважається станом ланцюга Маркова, 
який характеризується чисельним значенням Di

W: 

 1 2j
wD Min j H                                (7) 

На наступному кроці підраховується кількість точок, що пот-
рапили у кожний інтервал, та кількість переходів з одного інтер-
валу (стану) в інший — nij.  
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На підставі цієї інформації визначаються ймовірності перехо-
ду з одного стану в інший pij, та будується матриця перехідних 
ймовірностей T = [pij]: 

 

1

, , 1,2,3...ij
ij N

ij
i

n
p k i j N

n


 


                            (8) 

Для прогнозування наступного цінового рівня визначаємо, в 
який стан i потрапило це значення, беремо обчислені на поперед-
ньому кроці ймовірності переходів з цього стану pij, зважуємо по 
цих ймовірностях значення приростів Dj, і отримуємо прогнозо-
ване значення сигналу: 

1
1

M

i ij j
j

D p D


                                           (9) 

Ця величина додається до абсолютного значенням поперед-
нього цінового рівня, тим самим визначається його прогнозоване 
значення: 

 1k k wW W D k  
                                       

(10) 

Таким чином, модель прогнозування валютних котирувань 
має вигляд (5)-(10). 

Відзначимо, прогнозування здійснюється на базі графічної 
статистичної моделі що включає не менше 20 рівнів Уолша. Як-
що взяти менше даних, то матриця перехідних ймовірностей буде 
виродженою. Виродженість матриці перехідних ймовірностей 
означає наявність в ній нульових рядків і стовпців, тобто існу-
вання станів, в які і з яких не було жодного переходу. Отримання 
такої матриці означає, що необхідно набрати більше даних. 

Розроблена модель прогнозування валютних котирувань на 
середньострокові інтервали часу (від 1 до 4 тижнів). Середня по-
хибка прогнозування не перевищує 2%. Крім того, модель дозво-
ляє виконувати прогноз напрямку руху ринку з точністю до 70-
80%, що забезпечує успішну торгівлю на валютному ринку за 
умови якісного управління капіталом. 

Перевагами моделі є велика точність прогнозування, незалеж-
ність від статистичних характеристик розподілу ймовірностей ко-
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тирувань валюти і адаптивність, яка полягає в накопиченні нової 
інформації і зміні параметрів моделі на кожному кроці відповідно 
до неї, а також можливість автоматизації процесу прогнозування. 

Після завершення марківських процесів ціноутворення до ри-
нку повертається пам’ять, тим самим наступна динаміка ринку 
багато в чому обумовлена груповою свідомістю учасників ринку. 
Якщо ця свідомість значно структурована, то можливе зароджен-
ня сильних проміжних трендів, які супроводжуються турбулент-
ністю ціни досліджуваного котирування. 

Висновки. Підсумовуючи, зауважимо, що запропонований 
підхід дозволяє позбутися певних недоліків класичних економет-
ричних та статистичних методів, зокрема, дає змогу ефективно 
очищати вихідний часовий ряд валютних котирувань від випадко-
вих коливань і відображати стан ринку, тобто певні рівні, які хара-
ктеризуються величиною (амплітудою) і тривалістю (періодом). 

Перевагами запропонованої моделі з точки зору подальшого 
прогнозування є: відсутність ринкового шуму в обробленому си-
гналі; зручна форма обробленого сигналу у вигляді сходинок рі-
вної довжини, що дозволяє використовувати теорію марківських 
ланцюгів для прогнозування динаміки криптоактивів. 
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Анотація В статті показано, що на ефективність рекламних звернень 
впливає частота їх повторення, причому кількість показів рекламного 
звернення має враховувати ефект запам’ятованості реклами, що є осо-
бливо важливим для розроблення графіків показу для звернень цільовій 
аудиторії. Показано, що в основу інформаційного забезпечення цільової 
аудиторії споживачів про продукцію підприємства покладено три еконо-
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