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Etkin Piyasa
Hipotezi

Zayıf formda etkin
Yarı güçlü formda etkin
Güçlü formda etkin

Geleneksel finans piyasalarında
önemli bir yere sahip olan "olay
analizleri" temel analiz kapsamına
dahil edilebilmektedir. Özellikle
1970'li yıllarda Nobel ödüllü
Ekonomist Eugene Fama'nın
ortaya attığı "Etkin Piyasalar
Hipotezi" bu konununun daha
fazla önem kazanmasına sebep
olmuştur. Fama, o yıllarda etkin
bir piyasayı belirlerken 3 farklı
kategori kullanmıştır. Piyasaları
etkinlik derecesine göre
sınıflandırmayı amaçlayan bu
kategoriler:

şeklindedir.

Fama, daha sonra yarı güçlü
formda etkinlik kavramının ismini
değiştirerek "olay analizleri" adını
vermiştir. 
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Olay Analizi
& Anomaliler

Olay analizleri, piyasaları etkileyen
siyasi, ekonomik, kültürel ya da
benzer birçok türde olayın,
finansal varlık getirilerinde
meydana getirdiği değişiklikleri
incelemeyi amaçlamaktadır.

Fama, Etkin Piyasa Hipotezi'nde
piyasaların mevcut tüm bilgileri
yansıttığını bu sebeple
yatırımcıların yatırımlarından
normal üstü getiri elde etme
şanslarının olmadığını
savunmaktadır. Ancak finansal
piyasalardaki bazı olaylar bu
varsayımla çelişmektedir. Bu
olaylardan biri takvim
anomalileridir.

Yapılan çalışmalar göstermiştir ki
bazı dönemler finansal varlık
getirilerinde normal üstü bir
değişim görülmesine sebep
olmaktadır. Bu dönemlere
"Takvim Anomalileri" adı
verilmektedir.
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Mevsimsellik
Etkisi Nedir?

Mevsimsellik etkisi, finansal varlık
getirilerinde yılın aynı tarihlerinde,
benzer pozitif ya da negatif
getirilerin olduğu dönemlerdir. Bu
olgu fiyatların tahmin edilebilir
değişkenlikler gösterebileceğine
dair önemli sinyaller üretmektedir.

Mevsimsellik kavramı finansal
varlığın bulunduğu sektör
içerisindeki tüm şartlar
değerlendirilerek ele alınmalıdır.
Mevsimsellik yalnızca belirli bir
dönem ele alınarak
incelenmemeli yılın her dönemi
ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
Örneğin, aylık, çeyreklik ve yılın
yarısı gibi dönemlere bölünerek
mevsimsellik etkisi incelenmelidir.

Bu çalışmada kripto para
piyasasının en yüksek piyasa
değerine sahip iki projesi, Bitcoin
ve Ethereum'un mevsimsellik
etkisi ve takvim anomalileri 2017-
2021 yılları arası getirileri
incelenerek tespit edilmeye
çalışılmıştır.
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Bitcoin

Bitcoin, 2021 yılı ilk yarısı itibariyle
yaklaşık 650 Milyar USD'lik bir
piyasada değerine sahiptir. Yıl
içerisinde 64.800 USD seviyelerine
kadar yükselerek tarihinin en
yüksek fiyatını görmüştür. Bu
tarihten itibaren başlayan düşüş
trendi ile birlikte %48'e yakın değer
kaybeden Bitcoin, yılın ilk yarısını
34.000 USD seviyelerinden
kapatmıştır. 

Ethereum

Ethereum da benzer şekilde 2021
yılında tarihinin en yüksek fiyat
seviyesine ulaşmıştır. 4.362 USD.
Bu tarihten itibaren başlayan
düşüş trendi ile yaklaşık %50
değer kaybeden Ethereum yılın ilk
yarısını 2.000 USD seviyelerinden
kapatmıştır. Çalışmada Bitcoin ve
Ethereum piyasa hakimiyeti
açısından lider konumda olması
sebebi ile tercih edilmiştir.
Aşağıdaki grafikte Bitcoin ve
Ethereum'un piyasa hakimiyeti
toplamı görülmektedir.

Bitcoin & Ethereum
63.8%

Diğer Kripto
Paralar
36.2%

Piyasa Hakimiyeti



Bitcoin Aylık
Getirileri
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2017 yılı Bitcoin'in en önemli yıllarından biridir. Birçok yatırımcının kripto para
piyasaları ile tanıştığı bu yılda Bitcoin 973 USD seviyelerinden 19.890 USD
seviyelerine kadar yükselmiş ve 13.860 USD seviyelerinden yılı kapatmıştır.
Bu yıl içerisinde aylık getirileri %70'lere ulaşan Bitcoin yalnızca Mart ve Eylül
aylarında bir önceki aya göre negatif getiri sağlamıştır.

2018 yılı ise 2017 yılının tam tersi şekilde negatif bir görüntünün hakim
olduğu, Bitcoin'in 13.800 USD seviyelerinden 3.200 USD seviyelerine kadar
gerilediği bir yıl olmuştur. Aylık getiriler ise bir önceki yılın neredeyse tam
tersi şekilde yalnızca 3 ayda pozitif gerçekleşmiştir. Şubat, Nisan ve
Temmuz aylarında pozitif getiri sağlayan Bitcoin'in Şubat ayı performansı
ise yalnızca +%0,67 olarak gerçekleşmiştir.

Mevsimsellik etkisi ve takvim anomalisini değerlendirmek için öncelikle
Bitcoin'in 2017 yılından itibaren aylık getirileri bir araya getirilmiştir.
Aşağıdaki tablolarda Bitcoin'in 2017 yılından 2021 yılı Haziran ayına kadar
gerçekleşen aylık getirileri yüzdesel (%) olarak görülmektedir.



Bitcoin Aylık
Getirileri

16 Aralık tarihinde 3 yıllık bir aranın ardından tekrar 20.000 USD seviyelerinin
üzerine çıkan Bitcoin, bu hareketiyle boğa piyasasının tekrar hakim
olduğunu kanıtlamıştır. 2020 yılı içerisinde 3.850 USD seviyelerine kadar
gerileyen Bitcoin, yılı 29.000 USD seviyelerinden kapatmıştır.
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2019 yılını Bitcoin için iki farklı bölüme ayırabiliriz. Yılın ilk yarısı ve ikinci yarısı
olarak değerlendirdiğimizde, Bitcoin'in haziran ayının sonuna kadar daha
çok pozitif getirilerin hakim olduğu, haziran ayından sonra ise yılın geri
kalanında negatif getirilerin hakim olduğu bir yıl geçirdiğini görmekteyiz.

2020 yılı Bitcoin için tekrar yükselişin başladığı yıl olarak dikkat çekmektedir.
Yılın ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen Bitcoin, ikinci yarısında önemli
yükselişler göstererek aralık ayında 3 yıldır kıramadığı ATH seviyesini kırmış
ve 20.000 USD seviyesi üzerine çıkmıştır.



Bitcoin Aylık
Getirileri
İçerisinde bulunduğumuz 2021 yılının ilk yarısını tamamladık. Bitcoin'in
performansını değerlendirirken bu 6 aylık süreci ikiye bölerek incelememiz
daha doğru olacaktır. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi 2021 yılı, 2020 yılı
sonunda yeni ATH seviyesiyle birlikte devraldığı Bitcoin fiyatını ilk çeyrek
boyunca yukarı taşımıştır. Bu süreçte kripto para piyasasının toplam değeri
2 Trilyon USD'yi aşmıştır. Bitcoin fiyatı da 14 Nisan tarihinde 64.800 USD
seviyelerine kadar tırmanarak yeni bir ATH gerçekleştirmiştir.

14 Nisan itibariyle bir düşüş trendi içerisine Bitcoin nisan, mayıs ve haziran
aylarında negatif getiri gerçekleştirmiş ve 64.800 USD'lik ATH seviyesinden
%50'ye varan düşüşler gerçekleştirmiştir. 
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2016-2021 yılları aylık Bitcoin grafiği.



Ethereum
Aylık Getirileri
Ethereum açısından mevsimsellik etkisi ve takvim anomalisini
değerlendirmek için öncelikle Ethereum'un 2017 yılından itibaren aylık
getirileri bir araya getirilmiştir. Aşağıdaki tablolarda Ethereum'un 2017
yılından 2021 yılı Haziran ayına kadar gerçekleşen aylık getirileri yüzdesel
(%) olarak görülmektedir.

2017 yılı Bitcoin'e benzer şekilde Ethereum için de aylık getirilerin oldukça
yüksek olduğu bir yıldır. Yılın ilk yarısında aylık getirilerin tamamı pozitif
gerçekleşmiştir. Mart ve nisan aylarındaki getiriler ise sırasıyla %213,49 ve
%161,45 olarak gerçekleşmiştir. Ethereum 2017 yılına 8 USD seviyelerden
girmiş ve yıl içerisinde 870 USD seviyelerini görmüştür. Kapanışı ise 743 USD
seviyelerinden gerçekleştirmiştir. 
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2018 yılı ise şubat ayından itibaren pozitif getirilerin negatife döndüğü bir yıl
olmuştur. Bu yıl içerisinde 2017 yılı trendini devam ettiren ocak ayı dışında
yalnızca nisan ayı ve aralık ayında poztifi getiriler görülmüş, yılın geri
kalanına negatif getiriler hakim olmuştur.



Ethereum
Aylık Getirileri
2019 yılına %19 negatif getiri ile giriş yapan Ethereum yılın ilk yarısının geri
kalan bölümünde pozitif getirilerin hakim olduğu bir dönem geçirmiştir.
Haziran ayında %9 seviyelerine gerileyen pozitif getiriler temmuz ve ağustos
aylarında negatife dönüşmüştür. Eylül ve ekim aylarında %5 ve %1'in
üzerinde toparlanmalar gözlemlense de kasım ve aralık ayların ortalama
%15 negatif getiri ile yılı sonlandırmıştır.

2020 yılı kripto para piyasasında 2017 yılından sonra tekrar önemli
yükselişlerin başladığı ve 3 senedir test edilmeyen ATH seviyelerinin test
edildiği yıl olmuştur. 2019 yılı kasım ve aralık aylarındaki negatif getirilerden
sonra 2020 yılın ilk iki ayında ortalama %30 pozitif getiri elde eden
Ethereum, Mart ayında bir düzeltme yaşamıştır. 2020 yılına 128 USD
seviyelerinden giriş yapan Ethereum, mart ayındaki düzeltme esnasında 88
USD seviyelerine kadar gerilemiştir.
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Daha sonra Bitcoin ile birlikte önemli bir yükseliş trendi yakalayan Ethereum  
yıl içerisinde en yüksek 758 USD seviyelerini görmüş ve 2020 yılını 737 USD
seviyelerinden kapatmıştır.



Ethereum
Aylık Getirileri

Ethereum Bitcoin'in aralık ayında gerçekleştirdiği yeni ATH seviyesine 2021
yılı Ocak ayında ulaşmıştır. Ocak ayında Ethereum tarafında getiriler %78
seviyelerine kadar yükselmiştir. Nisan ayının sonuna kadar devam edecek
bu süreçte Ethereum yeni ATH seviyesi olan 4380 USD seviyelerine
ulaşmıştır. Yine bu süreçte kripto para piyasasının toplam değeri 2 Trilyon
USD'yi aşmıştır. Bitcoin fiyatı da 14 Nisan tarihinde 64.800 USD seviyelerine
kadar tırmanarak yeni bir ATH gerçekleştirmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz 2021 yılının ilk yarısını tamamladık. Ethereum'un
performansını değerlendirirken bu 6 aylık süreci Bitcoin'de olduğu gibi ikiye
bölerek incelememiz daha doğru olacaktır. Aşağıdaki tabloda görüldüğü
gibi 2021 yılı, 2020 yılından devraldığı pozitif getirileri devam ettirerek
başlamıştır. Bitcoin'den farklı olarak Ethereum, 2020 yılında bir önceki ATH
seviyesini (2018 yılı Ocak Ayı - 1420 USD) geçememiştir.
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2016-2021 yılları aylık Ethereum grafiği.



Verilerin
Değerlendirilmesi
Piyasa anomalisini tespit edebilmek ve bu varlıkların belirli dönemlerde
benzer hareketler sergileyerek bir mevsimsellik etkisi altında olup
olmadığını değerlendirebilmek için öncelikle aylık bazda, daha sonra
çeyrelik ve altı aylık dönemler halinde Bitcoin ve Ethereum getirilerini
inceledik. Buradaki amacımız, mevsimsellik etkisi ya da takvim anomalisi
var ise tespit etmek ve tarihlerini belirlemektir. Bildiğimiz gibi mevsimsellik
etkisi ya da takvim anomalileri belirli dönemlerde normal üstü pozitif ya da
negatif getiri elde edilmesi üzerine kurgulanmıştır.

Aylık Bazda İnceleme

Aylık bazda değerlendirme için son 5 yıllık dönemdeki aylık getirilerin
ortalaması alınmıştır. Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere Bitcoin, son 5 yıllık
dönemde getirilerin aylık ortalaması alındığında mart ve eylül aylarında
negatif getiri sağlamıştır. Bu 5 yıllık dönemdeki 5 mart ayında 3 kere
negatif getiri elde eden Bitcoin, yine 5 yıllık dönemde eylül aylarının
hiçbirinde pozitif getiri sağlayamamıştır.
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Ocak ve haziran aylarında ise diğer aylara göre pozitif getirilerin oranı
oldukça düşük olan Bitcoin, 5 haziran ayının 3'ünde negatif getiri elde
etmesine rağmen ortalamada %1,65'lik bir getiri oranına sahiptir. Ocak
aylarını incelediğimizde ise 3 yılda pozitif getirilerin diğer 2 yılda ise negatif
getirilerin hakim olduğunu görmekteyiz.



Verilerin
Değerlendirilmesi
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Ethereum'un son 5 yıllık dönemdeki aylık getirilerinin ortalamasını
hesapladığımızda ise, 12 ayın 4'ünde negatif getiri ortalamasına sahip
olduğunu görmekteyiz. Haziran ve temmuz aylarında negatif getiriler %1-2
arasında değişmekteyken, eylül ayı getiri ortalaması -%12,8 olarak
gerçekleşmiştir. Ethereum 5 haziran ayının 3'ünde negatif getiri elde
ederken, 4 temmuz ayının (2021 yılı temmuz ayı verisi gerçekleşmemiştir.)
3'ünde negatif getiri sağlamıştır. Benzer şekilde eylül aylarının %75'inde
negatif getiri sağlayan Ethereum'un tek pozitif getiri sağladığı eylül ayı, 2019
yılı Eylül ayıdır.

Ethereum'un en iyi performans gösterdiği ay olan nisan aylarında ise, son 5
yıllık dönemde hiçbir zaman negatif getiri gerçekleşmemiştir. Nisan
aylarındaki ortalama getiriler ise %50'nin üzerinde gerçekleşmiştir.

Bitcoin Ethereum
Ortalama Getirilerin Standart Sapması

0,114843 0,202181

Bitcoin ve Ethereum Aylık Getirilerinin Korelasyon Katsayısı

0,533352



Verilerin
Değerlendirilmesi
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Ethereum ortalama getirilerinin standart sapması 0,202181 iken Bitcoin'in
ortalama getirilerinin standart sapması 0,114843'tür. Standart sapma verisi
bize örneklemdeki verilerin ortalamadan ne kadar saptığını göstermektedir.
Standart sapma değerlerini incelediğimizde Ethereum'daki ortalama getiri
oranlarının daha dalgalı ve Bitcoin'e oranla ortalamadan daha uzakta
gerçekleştiğini görmekteyiz.

İki farklı veri grubunun birbiri ile doğrusal ilişkisini ve bu ilişkinin gücünü
gösteren korelasyon katsayısını incelediğimizde Bitcoin ve Ethereum'un
aralarında pozitif bir ilişki olduğunu görebiliriz. Pozitif bir ilişki, bir örneklem
grubundaki veride artış gerçekleşirken diğer veri grubunda da artış
gerçekleştiği anlamına gelmektedir. 

Çeyrek ve Yarım Dönemlik
İnceleme Sonuçları

Bitcoin'de çeyrek dönemler baz alınarak yapılan incelemede herhangi bir
mevsimsellik bulgusuna rastlanmamıştır. Elde edilen verilerin standart
sapmalarının da yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

Ethereum'u çeyrek dönemler baz alınarak incelediğimizde ise son 5 yılın üç
çeyreğinde (Q1-Q3-Q4) herhangi bir mevsimsellik etkisi ya da takvim
anomalisine rastlanmamıştır. Ancak ikinci çeyrekleri değerlendirdiğimizde
Ethereum'un 2. çeyrek performanslarının son 5 yılın tamamında pozitif
olduğunu gözlemlemekteyiz.

Yılın ilk yarısı ve ikinci yarısı ayrı ayrı değerlendirildiğinde ise hem Bitcoin
hem de Ethereum'un yılın ilk yarılarında 2018 yılı hariç hep pozitif getiri elde
ettiği görülmüştür. Yılın ikinci yarılarında ise herhangi bir mevsimsellik etkisi
gözlemlenmemiştir.



Bulgular ve
Sonuçlar
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5 yıllık dönem boyunca aylık ortalama getiriler yalnızca MART ve EYLÜL
aylarında negatif gerçekleşmiştir.
5 yıllık süreçte Bitcoin, nisan ve mayıs aylarında en yüksek ortalama
getiriyi sağlamıştır.
Nisan ve mayıs aylarındaki pozitif getirilerden sonra ekim ayına kadar
getiriler oldukça dalgalı bir seyir izlemektedir.
Haziran aylarındaki ortalama getiriler pozitif olsa dahi önceki aylara
kıyasla ortalama getirilerde düşüş gerçekleşmektedir.
2017 yılı hariç tutulduğunda Bitcoin'in fiyat hareketleri genellikle nisan ve
mayıs aylarındaki önemli yükselişlerin ardından haziran, temmuz,
ağustos ve eylül aylarında geri çekilmekte ya da ortalamanın altında
pozitif getiri sağlamaktadır.
Bitcoin, son 5 yıllık dönemde eylül aylarında hiçbir zaman pozitif getiri
sağlamamıştır.
Bitcoin, eylül aylarındaki düşüşün ardından yükselişe başlamakta ve
ekim, kasım, aralık aylarında pozitif ortalama getiriye sahip olmaktadır.
Çeyrek dönemlik değerlendirmelerde herhangi bir mevsimsellik etkisi
gözlemlenmemiştir.
Yılın ilk ve ikinci yarıları değerlendirildiğinde ise, Bitcoin'in 2018 yılı hariç
son 5 yılda her zaman pozitif getiri sağladığı gözlemlenmiştir.

Mevsimsellik etkisi ve takvim anomalisinin değerlendirildiği bu çalışmada
aylık, çeyreklik ve yarı yıllık verilerden yola çıkılarak elde edilen bulgular şu
şekildedir:

Bitcoin için:



Bulgular ve
Sonuçlar
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5 yıllık dönem boyunca aylık ortalama getiriler haziran, temmuz, eylül ve
ekim aylarında negatif gerçekleşmiştir.
5 yıllık süreçte Ethereum, Bitcoin'le benzer şekilde nisan ve mayıs
aylarında en yüksek ortalama getiriyi sağlamıştır.
Ethereum son 5 yıllık süreçte nisan aylarında her zaman pozitif getiri
sağlamıştır.
Nisan ve mayıs aylarındaki pozitif getirilerden sonra kasım ayına kadar
getiriler genellikle negatif bir seyir izlemektedir.
2017 yılı hariç tutulduğunda Ethereum'un ağustos ayı getirileri de negatif
gerçekleşmektedir.
Ethereum'un fiyat hareketleri genellikle nisan ve mayıs aylarındaki
önemli yükselişlerin ardından haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim
aylarında geri çekilmekte ya da ortalamanın altında pozitif getiri
sağlamaktadır.
Ethereum, Bitcoin'e benzer şekilde eylül aylarının büyük çoğunluğunda
negatif getiri sağlamaktadır.
Ethereum, kasım ayına kadar gerçekleşen düşüşün ardından yükselişe
başlamakta ve kasım, aralık aylarında pozitif ortalama getiriye sahip
olmaktadır.
Çeyrek dönemler ele alındığında yılın 2. çeyreklerinde Ethereum'un son
5 yılın tamamında pozitif getiri sağladığı gözlemlenmiştir.
Yılın ilk ve ikinci yarıları değerlendirildiğinde ise, Ethereum'un 2018 yılı
hariç son 5 yılda her zaman pozitif getiri sağladığı gözlemlenmiştir.

Mevsimsellik etkisi ve takvim anomalisinin değerlendirildiği bu çalışmada
aylık, çeyreklik ve yarı yıllık verilerden yola çıkılarak elde edilen bulgular şu
şekildedir:

Ethereum için:



Özet
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Finansal varlık getirilerinde mevsimsellik etkisi ve takvim anomalileri
oldukça önemli bir unsurdur. Bu çalışmada da kripto para sektörünün
piyasa değeri açısından en büyük iki projesi olan Bitcoin ve Ethereum'un
son 5 yılı incelenmiştir. Yapılan inceleme sonrası, Bitcoin ve Ethereum
getirilerinin pozitif korelasyona sahip olduğu diğer bir ifade ile birlikte
hareket etme eğiliminde oldukları gözlemlenmiştir. 

5 yıllık süreç değerlendirildiğinde Bitcoin'in fiyat hareketlerinin genellikle
nisan ve mayıs aylarında en yüksek getirilere ulaştığı ve haziran ayı
itibariyle getirilerde düşüşlerin olduğu gözlemlenmiştir. Oluşan negatif
getiriler ise genellikle ekim aylarında son bulmaktadır. Yılın ilk yarıları
incelendiğinde ise Bitcoin'de getirilerin son 5 yılın 4'ünde pozitif gerçekleştiği
görülmektedir. Buradan yola çıkarak Bitcoin'de yılın ilk yarısı, eylül ayı, ve
nisan, mayıs ayları etkilerinin olduğu söylenebilmektedir.

Ethereum'da ise, son 5 yıllık süreçte nisan aylarında her zaman pozitif getiri
gözlemlenmiştir. Bitcoin'e benzer şekilde eylül aylarının büyük
çoğunluğunda negatif getiri sağlayan Ethereum, kasım ve aralık aylarında
tekrar pozitif getirilere sahip olma eğilimindedir.

Çeyrek dönemler ele alındığında ise Ethereum'un, araştırma kapsamında
yer alan 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarının 2. çeyreklerinin tamamında
pozitif ortalama getiri elde etme eğiliminde olduğu gözlemlenmiştir. Yılın ilk
ve ikinci yarıları değerlendirildiğinde ise 2018 yılı hariç 5 yılın ilk yarılarının
tamamında pozitif ortalama getiri elde edildiği gözlemlenmiştir.

Burada yola çıkarak Ethereum'da nisan ayı, eylül ayı, yılın ilk yarısı ve yılın 2.
çeyreği etkilerinin olduğu söylenebilmektedir.
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