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Relatório
COTAÇÃO:

$BITCOIN

Fech. $51.471 (+4,56%)

$ETHEREUM

Fech. $3.515 (+3,81%)

$ADA

Fech. $2,23 (1,92%)

$BNB

Fech. $442 (+3,71%)

Análise de mercado:
Bom dia, Cryptoentusiastas!
Com uma tendência de alta muito bem estabelecida, o Bitcoin segue com seu preço se mantendo
acima da região de $50.000 mil dólares. Como podemos observar no gráfico acima, temos um belo
candle de força no fechamento do gráfico diário, o que indica continuação de tendência. Mas é
necessário estarmos atentos pois o preço está se aproximando de uma resistência na região entre
$52.700 a $53.300 mil dólares.
Junto com essa forte alta do Bitcoin, vemos a sua taxa de dominância de mercado aumentar, o que
não é tão interessante para as Altcoins, nesse momento, a grande maioria vem sofrendo correções,
porém claro, algumas Altcoins vem se destacando nas últimas 24h, como a HIVE/USDT +64,04% e
SHIB/USDT + 46,40% até então.
O valor alocado nas plataformas DeFi sobe para $91,09B.
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MARKETCAP TOTAL: 2.22 TRILHÕES DE DÓLARES
DOMINÂNCIA DE MERCADO: BTC: 43,7% ETH: 18,5% ALTS: 37,8%
VOLUME DE MERCADO: 111 BILHÕES DE DÓLARES

Notícias:
Fundador do Mercado Livre diz que as criptomoedas vieram para ficar;
O fundador da Citadel, multinacional de fundos de hedge e serviços financeiros, disse que forneceria serviços
com criptoativos se houvesse clareza regulatória;
A receita dos mineradores de bitcoin retorna aos níveis de Bull Run de Bitcoin;
Presidente da SEC diz que EUA não banirá criptomoedas.
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