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Головні підсумки кварталу

Капіталізація ринку
-60%

Обсяги торгів
+0,1%

ROI Волатильність Обсяги торгів
на EXMO

Bitcoin (BTC): -53,8%

Ethereum (ETH): -66,1%

XRP (XRP): -57,9%

Solana (SOL): -70,4%

Cardano (ADA): -57,4%

Bitcoin (BTC): 2,8%

Ethereum (ETH): 3,8%

XRP (XRP): 3,7%

Solana (SOL): 6,2%

Cardano (ADA): 5,1%

Bitcoin (BTC): -22%

Ethereum (ETH): -26%

XRP (XRP): -31%

Cardano (ADA): -48%

Dogecoin (DOGE): -28%
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Ключові показники ринку

 exmo.com            Джерела: coinmarketcap.com, alternative.me

Капіталізація криптовалютного ринку за другий квартал 2022 року впала у 2 рази. Темпи падіння 
збільшувалися з кожним наступним місяцем.

Сумарні обсяги торгів за звітний період майже не змінилися в порівнянні з попереднім кварталом. 
Основний розпродаж криптовалют спостерігався в травні, з 4 по 13 число, на яке припадає 45% від торгового 
обігу за місяць.

Криптовалютний індекс страху і жадібності весь квартал зберігав тренд на зниження. 69 днів кварталу (76%) 
він знаходився в зоні «Екстремального страху».

https://exmo.me/ru


 exmo.com               Джерела: gold.org, goldprice.org, companiesmarketcap.com, silverprice.org, ycharts.com

Порівняння крипторинку з іншими ринками, $ млрд

Крипторинок скоротився значно сильніше, ніж інші ринки. До кінця червня він став майже в 38 разів 
меншим за сумарні розміри компаній з індексу S&P 500. Для порівняння – наприкінці березня розрив був 
18-кратним.

Відставання криптовалют від золота збільшилося з 6 до 14 разів. У другому кварталі сектор криптовалют став 
меншим від вартості всього видобутого срібла в півтора рази, хоча наприкінці попереднього кварталу 
співвідношення було обернено пропорційним.

Крипторинок vs інші ринки

https://exmo.me/ru


Крипторинок vs публічні компанії 

Источник: alternative.me 

Порівняння крипторинку з найбільшими публічними 
компаніями, $ млрд

Кількість публічних компаній, чия 
капіталізація перевищує 
капіталізацію всього 
криптовалютного сектора, 
збільшилася за квартал з трьох до 
п'яти. Сюди тепер входять Saudi 
Aramco, Apple, Microsoft, Alphabet і 
Amazon. Капіталізація всіх 
перерахованих підприємств 
залишилася вищою за $1 трлн.

Акції багатьох компаній, як і 
криптовалюти, зазнали суттєвого 
падіння, включно з Tesla (-37%), Meta 
(-31%) та Visa (-14%). 

 exmo.com          Джерела: 8marketcap.com, coinmarketcap.com
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Криптовалюти vs публічні компанії 

У спільному рейтингу з публічними компаніями біткоїн опустився з шостого на сімнадцяте місце. Поміж 
інших компаній перша криптовалюта поступилася капіталізацією Meta, Visa та Nvidia.

Ethereum наприкінці кварталу вибув з першої сотні, поступившись зокрема Mastercard і Bank of America. 

 exmo.com       Джерела: 8marketcap.com, coinmarketcap.com

Порівняння Bitcoin з компаніями, $ млрд Порівняння Ethereum з компаніями, $ млрд
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Кореляція крипторинку з S&P 500

 exmo.com       Джерела: finance.yahoo.com, coinmarketcap.com

Був розрахований коефіцієнт кореляції 
Пірсона за даними за попередні 30 
днів.

Позитивні значення говорять про 
прямий зв'язок: показники одночасно 
зростають чи падають. Негативні про 
зворотній зв'язок: при зростанні 
одного показника другий падає, і 
навпаки.

0-0,3 - дуже слабкий зв'язок,
0,3-0,5 - слабкий,
0,5-0,7 – середній,
0,7-0, 9 - високий,
0,9-1 – дуже високий.

Динаміка кореляції капіталізації крипторинку з індексом S&P 500

Більшу частину кварталу спостерігалася дуже висока кореляція між фондовим та криптовалютним ринком. 
Лише з початку до середини червня 30-денний індекс кореляції показував середній зв'язок. 

Показово, що після того, як індекс опустився до локального мінімуму в 0,56, відбулося падіння криптовалют на 
18%, нижче $1 трлн.
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Кореляція з публічними компаніями

 exmo.com       Джерела: finance.yahoo.com, coinmarketcap.com

Кореляція капіталізації крипторинку з акціями компаній, які володіють криптовалютами або пов'язані з їхнім 
видобуванням

Кореляція курсу біткоїну з акціями публічних компаній, які володіють криптовалютами або пов'язані з їхнім 
видобуванням

У другому кварталі кореляція крипторинку з розглянутими компаніями стала високою чи дуже високою. У 
порівнянні з першим кварталом їхній зв'язок сильно зміцнився на тлі обвалу, що торкнувся всіх.

https://exmo.me/ru


Частки криптовалют на ринку

Динаміка домінування BTC та ETH, %Домінування BTC та ETH на кінець кварталу, %

Домінування біткоїну за квартал посилилося на 3,2%, чому сприяло скорочення частки ether на 3,6%. Частка 
BTC максимально зросла у середині червня та перевищила 47%. У тому ж місяці ETH став суттєво втрачати 
свої позиції: його частка опускалася до 14,5%.

XRP, cardano та solana починали квартал приблизно з однаковими частками: 1,88%, 1,86% та 1,93%. Але на тлі 
проблем у роботі блокчейну до кінця червня SOL помітно поступилася XRP та ADA: 1,3% у порівнянні з 1,75% та 
1,75%.

 exmo.com                                                             Джерело: coinmarketcap.com
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Приплив коштів у криптовалютні фонди

Чистий приплив коштів у фонди на основі 
цифрових активів за квартал, $ млн

За квартал із криптофондів було зафіксовано загальний 
відтік капіталу у розмірі $434 млн. Найбільше коштів було 
виведено з ether-фондів – близько $340 млн. Майже 
стільки ж було виведено з фондів на основі BTC – $323 
млн. Результати біткоїна багато в чому пов'язані з 
одноразовим виводом 17 червня 24 510 BTC (близько $500 
млн) з канадського Purpose Bitcoin ETF. Як зазначають у 
CoinShares, багатьом іншим BTC-фондам вдалося в той 
самий період залучити додаткові інвестиції, хоч і на меншу 
суму.

Також було виведено майже $12 млн із TRX-фондів, що 
призвело до фіксації чистого відтоку у розмірі близько $3 
млн з початку року.

Майже весь квартал продовжували стабільно залучати 
капітал у мультиактивні фонди. У цього типу 
інвестпродуктів зафіксований найбільший чистий 
приплив інвестицій – $88 млн. Цей тренд говорить про віру 
інвесторів у розвиток сектора в цілому. Але при цьому на 
ринку відсутній проєкт, який можна було б назвати лідером.

 exmo.com                                                        Джерело: CoinShares
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Кошти під управлінням криптовалютних фондів на кінець 
II кварталу та їх зміна до попереднього кварталу, $ млн 

Кошти під управлінням криптовалютних фондів

Кошти під управлінням (AuM) 
криптовалютних фондів скоротилися на 42%, 
що пов'язано як із відпливом капіталу, так і з 
падінням котирувань цифрових активів.

У абсолютних значеннях найбільше 
скорочення понесли фонди на основі біткоїна 
($15,8 млрд), ether ($7,8 млрд) та мультиактивні 
фонди ($1,4 млрд).

Найбільшу частку від AuM втратили фонди на 
основі SOL (-65%) та ADA (-58%). Також більшу 
частину коштів втратили фонди на основі ETH 
(-51%) та DOT (-51%).

AuM BTC-фондів скоротилися на 40%. 
Водночас за другий квартал помітно зросли 
фонди, що займають коротку позицію щодо 
біткоїна. З AuM у понад $130 млн вони посіли 
сьоме місце у загальному рейтингу 
криптофондів.

 exmo.com                                                        Джерело: CoinShares
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Обсяги торгів на ЕХМО

 exmo.com           Джерело: exmo.com

Динаміка обсягів торгів, $ млн

Обсяги торгів на EXMO у другому кварталі 
впали на 29% у порівнянні з попереднім 
періодом. Деяке зростання торгової активності 
спостерігалося в травні, але загалом вона 
залишалася зниженою.

Протягом кварталу було два стрибки в обсягах 
торгів. Перший припав на 9-12 травня, коли 
ринок за тиждень втратив близько 27%. Торгові 
обсяги 11 і 12 травня були більш ніж утричі 
вищими за середньодобове значення кварталу.

Другий стрибок було зафіксовано 13-15 травня. 
Обсяги торгів у крайні числа перевищували 
середньодобове значення більш ніж удвічі. Тоді 
капіталізація ринку за тиждень упала на 24%.

https://exmo.me/ru


Обсяги торгів по криптовалютах

 exmo.com           Джерело: exmo.com

З найбільших криптовалют найсуттєвіших втрат в обсязі торгів за квартал зазнала Chainlink (LINK) – 78%.

Другий квартал поспіль продовжує скорочуватися торгова активність по криптовалюті Shiba Inu (SHIB). 
Інтерес до мем-монети не змогли повернути ані анонс розробки власного стейблкоїну, ані повідомлення про 
створення фінансової екосистеми Shibarium.

Усупереч загальному тренду на зниження у Solana (SOL) та Tron (TRX) зросли торгові обсяги  за квартал. У 
SOL зростання спостерігалося у першій половині кварталу, до початку проблем у проєкту Terra (LUNA), який 
працює на блокчейні Solana.

TRX привернув увагу стійким рухом курсу проти ведмежого ринку у квітні-травні.

Зміна обсягів торгів по криптовалютам до попереднього періоду

https://exmo.me/ru


Рентабельність інвестицій

 exmo.com           Джерело: exmo.com

Рентабельність інвестицій (ROI) криптовалют за вказані періоди за курсом до USD

До кінця кварталу збитки зазнали майже всі криптовалюти. Медіанне значення ROI за представленими 
активами становило -58%.

Мінімізувати втрати до 6% вдалося TRX. Команда Tron запустила власний алгоритмічний стейблкоїн, що стало 
основним стимулом зростання нативної криптовалюти у травні на 26%.

Дещо менший негативний ROI має і Dogecoin (DOGE). Мемна криптовалюта продовжувала отримувати 
підтримку з боку Ілона Маска та його компаній протягом усього кварталу. Крім того, повідомлялося про 
просування у розробці самого проєкту.

https://exmo.me/ru


Волатильність криптовалют

 exmo.com           Джерело: exmo.com

Волатильність курсу криптовалют до USD за вказані періоди

Волатильність другого кварталу виявилася дещо вищою за попередній. Квітень був менш волатильним для 
більшості криптовалют, ніж перші місяці 2022 року. Однак падіння ринку у травні та червні підвищили цей 
показник.

Скорочення обсягів торгів протягом останніх півроку також посилюється схильністю цифрових активів до різких 
курсових перепадів.

Показово, що у більшості альткоїнів вища волатильність спостерігалася в травні, тоді як у біткоїна, ether і tron, 
вона посилилася в червні.  
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Лідери та антилідери зростання за квартал

 exmo.com           Джерело: exmo.com

Лідери Антилідери

Єдиною криптовалютою в лістингу EXMO, яка 
показала зростання за квартал, став токен платіжної 
платформи Wirex. Позитивним стимулом могло стати 
додавання підтримки NFT і нових способів оплати в 
гаманці Wirex, а також посилення його присутності в 
США.  

https://exmo.me/ru


Сегментація криптовалют за ROI за квартал

Основна частина криптовалют (73%) у лістингу EXMO 
зазнали збитків від 50% до 75%. Падіння 12% активів було 
вищим за 75%. Зниження курсу ще 12% монет не перевищило 
50%.

 exmo.com           Джерело: exmo.com

Криптовалюти розбиті на групи залежно від 
діапазону зміни ціни за квартал. Для 
представлення даних курси всіх криптовалютів 
конвертовані в USD.

https://exmo.me/ru


Кореляція криптовалют за квартал

Коефіцієнт кореляції Пірсона розрахований за 
підсумками руху цін криптовалют у USD.
Позитивні значення означають, що ціна обох 
активів одночасно зростає чи падає. Негативні 
– що за зростання ціни одного активу, ціна 
другого падає, і навпаки.
0 - 0,3 - дуже слабкий зв'язок курсів,
0,3 - 0,5 - слабкий,
0,5 - 0,7 - середній,
0,7 - 0, 9 - високий,
0,9 – 1 – дуже високий.

Котирування більшості криптовалют у другому кварталі рухалися практично синхронно. Значення 
коефіцієнта кореляції за всіма активами перевищує 0,9, що говорить про дуже високий зв'язок.

У попередні квартали взаємозалежність була помітно слабшою. 

Єдиним винятком із розглянутих активів став tron.

 exmo.com           Джерело: exmo.com

Кореляція курсів криптовалют за квартал
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Кореляція криптовалют по місяцях

 exmo.com           Джерело: exmo.com

У квітні простежувався досить незалежний рух курсів dogecoin, tron   і shiba inu відносно ринку. Також трохи 
менший зв'язок з іншими криптовалютами демонстрував XRP.

У травні курси монет максимально синхронізувалися: майже всі коефіцієнти кореляції піднялися вище 0,95. 
Зв'язок з рухом ринку був відсутній тільки у tron.

У червні взаємозв'язок між криптовалютами спав. Коефіцієнти кореляції опустилися переважно нижче 0,9, 
що говорить про закінчення головної хвилі розпродажів. Частина альткоїнів робили спроби відновитися, на 
тлі чого їхня кореляція з іншими монетами ослабла. Насамперед це були LINK та UNI, а також SHIB та SOL.

https://exmo.me/ru


Кореляція криптовалют по місяцях

 exmo.com           Джерело: exmo.com
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Новини EXMO

 exmo.com           Джерело: exmo.com

EXMO запустила програму EXMO Premium, яка замінить EXMO Cashback. Тепер можна торгувати зі 
знижкою одразу ж, без очікування кешбеку.

На EXMO відбулися важливі продуктові оновлення та найбільше спалювання EXM на честь третьої 
річниці від дня створення смарт-контракту EXMO Coin. Усього було утилізовано понад 150 млн токенів 
на суму понад $3,3 млн.

Нові торгові пари на EXMO: UNI/USDT та YFI/USDT.

У квітні 2022 року EXMO увійшла до топ-20 найкращих криптобірж за версією авторитетного 
криптопорталу Cryptocompare.

EXMO уклала партнерську угоду з Fireblocks – лідером у галузі зберігання криптовалют та цифрових 
активів – для посилення безпеки.

EXMO випустила благодійну NFT-колекцію. Усі отримані кошти надходять у фонд допомоги «Save 
Ukraine».

https://exmo.me/ru
https://exmo.com/uk/premium
https://info.exmo.com/uk/exmo-coin-exm-uk/3-roky-smart-kontraktu-exmo/
https://exmo.com/uk/trade/UNI_USDT
https://exmo.com/uk/trade/YFI_USDT
https://info.exmo.com/uk/konkursy-i-podiyi/exmo-uvijshla-do-top-20-najkrashih-kriptobirzh-svitu-za-versiyeyu-cryptocompare/
https://info.exmo.com/uk/partnerstva/exmo-integruye-rishennya-fireblocks-dlya-posilennya-bezpeki/
https://opensea.io/collection/exmo-history
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Баланси криптовалют на EXMO

Загальні баланси користувачів у доларовому 
вираженні скоротилися за квартал на 59%, що 
насамперед пов'язано з падінням котирувань всіх 
цифрових активів.

Найменше в абсолютних значеннях скоротилися 
баланси Tron (TRX), чому швидше сприяло невелике 
падіння курсу цієї криптовалюти (-6%) у порівнянні з 
рештою монет. Якщо ж зважати на зміну ціни, то 
баланси TRX скоротилися найсильніше з 
розглянутих криптовалют – приблизно на 15%.

Також істотно більше, ніж падіння курсу, 
скоротилися баланси Dogecoin (DOGE) – близько 
11%.

Водночас менше, ніж ціна, скоротилися баланси 
Solana (SOL), Polkadot (DOT) та Uniswap (UNI): на 
26,5%, 14% та 11% відповідно. 

Зміна балансів криптовалют у USD за квартал 

https://exmo.me/ru
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Баланси криптовалют на EXMO по місяцях

Зміна балансів криптовалют по місяцях із поправкою на зміну курсу, в USD 

Баланси DOGE скорочувалися переважно у червні. Баланси SOL поповнювалися у квітні та травні, але у 
червні монету стали більше виводити.

Відтік UNI з балансів у травні обнулив поповнення квітня. Схожа ситуація спостерігалася й у LINK, з тією 
різницею, що баланси uniswap у червні відновилися.

https://exmo.me/ru
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Криптовалюти за балансами користувачів

Топ-10 криптовалют за розмірами балансів 
користувачів на кінець кварталу *

До рейтингу за розмірами балансів у доларовому 
вираженні увійшли ті ж самі криптовалюти, що й 
у попередньому кварталі, але з деяким 
перерозподілом.

Баланси Ethereum (ETH) щодо біткоїна знизилися на 
12%. Це найбільше скорочення серед розглянутих 
криптовалют.

Частка Tether (USDT), навпаки, збільшилася на 16,5%, 
завдяки чому стейблкоїн піднявся в рейтингу з 
четвертого на третє місце. Зростання частки USDT 
може бути ознакою того, що трейдери готуються до 
нових закупівель криптовалюти.

Також на 2% збільшилися частки EXMO Coin (EXM) та 
Toncoin (TON). В результаті TON змістив з сьомого 
рядка Ethereum Classic (ETC).

* У відсотках порівнюються показники криптовалют з 
біткоїном.

https://exmo.me/ru


Рейтинг десяти найпопулярніших серед 
користувачів EXMO криптовалют залишається 
практично незмінним із кварталу у квартал. 
Основною відмінністю другого кварталу стало те, 
що Dogecoin (DOGE) знову повернувся на 
четвертий рядок, поступившись Ethereum (ETH).

За квартал найбільше збільшилася кількість 
власників NEAR Protocol (NEAR) – більш ніж удвічі. 
Другою за цим показником стала Solana (SOL) зі 
зростанням 51%. Із суттєвим відставанням за ними 
йдуть yearn.finance (YFI), GNY (GNY) та Velas (VLX): 
+18%, +7% та +5% відповідно.

Найбільше власників втратила Zcash (ZEС) – 7%. За 
нею по 6% втратили Qtum (QTUM), Toncoin (TON), 
Ontology (ONT) та Ethereum Classic (ETC).
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Криптовалюти за кількістю власників

Топ-10 криптовалют за кількістю власників на 
кінець кварталу*

* У відсотках порівнюються показники криптовалют з 
біткоїном.

https://exmo.me/ru


В умовному загальному портфелі довгострокових 
власників, які зберігають актив без руху понад 90 
днів, частка біткоїна залишилася на рівні 38%, як і 
в попередньому кварталі. Збільшилися майже на 
1% частки XRP та dogecoin. Найбільше помітно 
скоротилася частка ether – на 3%.

В умовному загальному портфелі користувачів, 
які придбали цифрові активи у квітні й більше їх 
не продавали, частка біткоїна помітно менша. 
Можна припустити, що у травні трейдери були 
більш схильні продавати біткоїн, ніж інші 
криптовалюти. Або у квітні на більш тривалий 
період частіше купувалися альткоїни.

З травня дещо більше утримується BTC, ETH та 
TON, ніж із квітня. Водночас скоротилися частки 
XRP та DOGE.
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Зберігання криптовалют

Розподіл неактивних коштів на кінець кварталу

https://exmo.me/ru
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Bitcoin (BTC): вплив курсу на обсяги торгів

Близько третини торгів припало на ціновий період від 29 000 USDT до 32 000 USDT. Після падіння курсу 
нижче 29 000 USDT торгова активність суттєво скоротилася. Частка обсягів торгів при ціні нижче цього рівня 
склала 26%. Також найбільше зіткнення продавців та покупців спостерігалося на рівні 21 000 USDT та на 
курсовому проміжку від 39 000 USDT до 41 000 USDT.

Розподіл квартальних обсягів торгів за парою BTC/USDT залежно від курсу

https://exmo.me/ru
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Ethereum (ETH): вплив курсу на обсяги торгів

Найбільш жваві торги були на цінових проміжках від 1 100 USDT до 1 300 USDT (22% торгового обсягу) і від 1 
800 USDT до 2 100 USDT (23%). Майже третина торгів (30%) пройшла за курсом вище 2 800 USDT.

Розподіл квартальних обсягів торгів за парою ETH/USDT залежно від курсу

https://exmo.me/ru
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XRP (XRP): вплив курсу на обсяги торгів

Більш ніж половина усіх торгів (56%) припала на ціновий проміжок від 0,30 USDT до 0,46 USDT. З 
урахуванням падіння курсу протягом кварталу рівнями найбільшого опору стали 0,42 USDT та 0,32 USDT.

Розподіл квартальних обсягів торгів за парою XRP/USDT залежно від курсу 

https://exmo.me/ru
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Cardano (ADA): вплив курсу на обсяги торгів

Більшість обсягу торгів (58%) пройшла в ціновому проміжку від 0,50 USDT до 0,70 USDT. Помітна невелика 
спроба утримати курс понад 0,80 USDT.

Розподіл квартальних обсягів торгів за парою ADA/USDT залежно від курсу

https://exmo.me/ru
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Solana (SOL): вплив курсу на обсяги торгів

Основний обсяг торгів (61%) припав на курс понад 90 USDT. Після падіння ціни нижче цього рівня трейдери 
почали викуповувати SOL вже після пробиття рівня в 60 USDT.

Розподіл квартальних обсягів торгів за парою SOL/USDT залежно від курсу

https://exmo.me/ru
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Dogecoin (DOGE): вплив курсу на обсяги торгів

Більшість торгів (70%) пройшла при курсі вище $0,14. При падінні ціни нижче за цей рівень найбільша 
підтримка спостерігалася при курсі від $0,09 до $0,10.

Розподіл квартальних обсягів торгів за парою DOGE/USD залежно від курсу

https://exmo.me/ru
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Polkadot (DOT): вплив курсу на обсяги торгів

На відміну від більшості інших альткоїнів, розглянутих вище, торгова активність у парі DOT/USDT зросла під 
час просідання курсу нижче 12 USDT. На курсовий проміжок від 7 USDT до 12 USDT припало 63,5% всього 
торгового обсягу. Також помітна невелика спроба утримати курс понад 18 USDT.

Розподіл квартальних обсягів торгів за парою DOT/USDT залежно від курсу

https://exmo.me/ru




Дисклеймер

Інформація, що міститься у звіті, має виключно інформаційний характер і не може розглядатися як пряма 
юридична, фінансова, інвестиційна чи податкова консультація.

Нагадуємо, що інвестиції в криптовалюту можуть принести великі прибутки, але пов'язані з високим ризиком. 
Пам'ятайте, що кожен трейдер несе персональну відповідальність за проведення торгів або вибір проєкту для 
інвестування. Ми не гарантуємо жодного конкретного результату після ознайомлення зі звітом.
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