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Біткойн як «фінансовий щит» для світового капіталу
Ринкові сили не є єдиним фактором впливу на курс обміну валют. Вони можуть змінюватися під впливом
монетарної та фіскальної політики і мати негативні наслідки для світу. Завдяки незалежності від центральних
банків усього світу Біткойн має природний «щит», який змінює напрям у економічній політиці промислово
розвинених країн. Метою дослідження є аналіз впливу показників та фінансових активів на Біткойн. Зроблено
спробу підтвердити причини того, чому він став рішенням для країн з нестабільною валютою.
Автори зосереджуються на поведінці різних агентів. Це призводить до відставання на 5 років. Дані мають незмінне
значення та є числовими показниками для аналізу кореляції Пірсона. Часові ряди за фіксовані періоди є основою
для дослідження прогнозних показників. Крім того, для дослідження застосовується індекс відносної сили під
назвою Welles Wilder. Індекс Доу-Джонса, ціна на золото та ВВП не мають впливу на Біткойн. Незалежність у
створенні цієї криптовалюти може в довгостроковій перспективі перетворити її на світову валюту. Як наслідок,
розуміння та управління цією криптовалютою може створити нові шляхи побудови фінансової системи в
майбутньому. Новий напрям економіки буде зареєстрований у блокчейні, а не центральному банку.
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Биткойн как «финансовый щит» для мирового капитала
Рыночные силы не являются единым фактором влияния на курс обмена валют. Они могут меняться под влиянием
монетарной и фискальной политики и иметь негативные последствия для мира. Благодаря независимости от
центральных банков всего мира Биткойн имеет природный «щит», меняющий направление в экономической
политике промышленно развитых стран. Целью исследования является анализ влияния показателей и финансовых
активов на Биткойн. Сделана попытка подтвердить причины того, почему он стал решением для стран с
нестабильной валютой.
Авторы сосредотачиваются на поведение различных агентов. Это приводит к отставанию на 5 лет. Данные имеют
неизменное значение и являются числовыми показателями для анализа корреляции Пирсона. Временные ряды за
фиксированные периоды являются основой для исследования прогнозных показателей. Кроме того, для
исследования применяется индекс относительной силы под названием Welles Wilder. Индекс Доу-Джонса, цена на
золото и ВВП не имеют влияния на Биткойн. Независимость в создании данной криптовалюты может в
долгосрочной перспективе превратить её в мировую валюту. Как следствие, понимание и управление данной
криптовалютой может создать новые пути построения финансовой системы в будущем. Новое направление
экономики будет зарегистрировано в блокчейне, а не центральном банке.
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