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Relatório
COTAÇÃO:

$BITCOIN

Fech. $62.193 (-5,77%)

$ETHEREUM

Fech. $4.052 (-2,6%)

$ADA

Fech. $2,13 (-2,42%)

$BNB

Fech. $470 (-6,06%)

Análise de mercado:
Bom dia, Cryptoentusiastas!
Após o rompimento da máxima histórica o preço do Bitcoin sofreu uma pequena correção, o
que já era esperado, tendo em vista que essa é uma região onde muitos investidores a curto
e médio prazo realizam lucros, o que não desconfigura o cenário de alta, desde que o preço
se mantenha acima de $60 mil dólares.
Estamos diante de um mercado otimista, e podemos ver a valorização da maioria das
Altcoins, como a RUNE/USDT que já valorizou +18,90% e SUPER/USDT +19,04%.
O valor alocado nas plataformas DeFi é de $101,77B.

*Este documento foi produzido e é de propriedade da BRAISCOMPANY BLOCKCHAIN SOLUTION. Documento de carater informativo e
não constitui, recomendação ou sugestão de investimentos, não teremos responsabilidade por qualquer decisão de compra ou venda de
ativos realizado por nossos leitores, nosso trabalho constitui informar unicamente nossa opinião embasados em informações e fatos
conhecidos do mercado de criptoativos, as opiniões contidas nesse documento são do nosso julgamento na data de publicação, e
podem ser alteradas sem aviso previo

MARKETCAP TOTAL: 2,58 TRILHÕES DE DÓLARES
DOMINÂNCIA DE MERCADO: BTC: 45,9% ETH: 18,8% ALTS: 35,3%
VOLUME DE MERCADO:
127 BILHÕES DE DÓLARES
Notícias:
Valor total na DeFi da solana está em cerca de $13Bilhões de dólares;
Os touros lutam para manter o preço do Ethereum acima de $ 4K antes do vencimento das opções de $ 435
milhões de sexta-feira;
No Brasil, Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados vai discutir sobre criptomoedas e NFTs.
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