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$BITCOIN

Fech. $56247,18 (-4,05%)

$ETHEREUM

Fech. $4085,97 (-4,05%)

$SOL

Fech. $215,59 (-6,47%)

$BNB

Fech. $559,30 (-4,23%)

Gráfico Diário BTC
Análise de mercado:
Podemos observar no gráfico de hoje que o ativo segue em direção de uma zona de correção muito
esperada tecnicamente falando, região essa que se encontra em torno de $52.894,69. Nesta zona,
temos a retração de 50% da fibonacci do último movimento de alta que se iniciou em no início do mês
de outubro, como também tem uma LTA que vem desde julho mantendo o preço sempre acima dessa
região de suporte dinâmico.

*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

Gráfico semanal BTC
Pelo gráfico semanal do ativo, podemos esperar movimentações um pouco mais elevadas, nesse caso o
preço pode recuar de forma saudável até a faixa dos $51.000,00 a $52.000,00 mil dólares. Nesta
região, encontrará o topo do pivô de alta que deu inicio a esse movimento autista desde que saiu da
zona dos $30.000,00. Também temos a média MMA20 que se encontra nessa zona de preço, sem
contar que temos o indicador do RSI estocástico, também indicando que o preço pode realmente fazer
essa correção maior.
Além de todas essas informações, temos o valor alocado nas plataformas DeFi, que é de $163.923B

MARKETCAP TOTAL: $2.489T, uma queda de –3,56% durante o último dia.
VOLUME DE MERCADO: 213 BILHÕES DE DOLARES
A dominância do Bitcoin, ontem, subiu para 43,68%. Isto se deve ao fato de que, em momentos de
queda do mercado, a maioria dos investidores tendem a migrar seu capital para o Bitcoin, uma vez
que a volatilidade do ativo é menor do que os demais criptoativos, resultando uma menor perda de
capital comparado à se tivesse mantido nas alts.
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DOMINÂNCIA DE MERCADO:
BTC: 42,70% (-0,48%)
ETH: 19,45% (-0,53%)
ALTS:16,50%(+1,52%)
DEFI: 6,58%(+1,18%)

As moedas em destaques em oscilação positiva no último dia, são:
IRIS/USDT (+33,53%)
SAND/USDT (+23,75%)
EGLD/USDT (+15,13%)

Notícias:
Governo de El Salvador fecha acordo com Bitfinex e Blockstream para emitir bônus bitcoin de US $ 1
bilhão.
El Salvador fechou um acordo com as empresas de criptografia Blockstream e iFinex para avançar seus
esforços no mercado de bitcoin. O país deve emitir os chamados títulos Bitcoin para "acelerar a
hiperbitcoinização e criar um novo sistema financeiro além do Bitcoin", de acordo com a Blockstream.

Elrond (EGLD) dispara 60% em 3 dias após notícias sobre o programa de incentivo à liquidez
Uma das principais razões por trás da expansão dos preços pode ter sido o programa de incentivo à
liquidez de US $ 1,29 bilhão, que Elrond apresentou na sexta-feira. A iniciativa visa “turbinar” o próximo
lançamento da plataforma de troca nativa descentralizada.
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Agora é possível comprar Bitcoin em lotéricas do Brasil.
Uma empresa com sede no Reino Unido chegou ao Brasil e permite a compra de bitcoin em casas lotéricas.
Chamada FastBitcoin, a startup passou por um rebranding e expansão global, já alcançando os mercados
da Austrália, Canadá, Estados Unidos e agora, o Brasil. Para oferecer serviços no brasil, a empresa fez
parceria com a Boleto Bancário e as Lotéricas, permitindo a compra de Bitcoin em mais de 40 mil pontos
físicos no Brasil.

Mercado Livre libera compra e venda de Bitcoin no Brasil.
Marcos Galperin, fundador e CEO do Mercado Livre, anunciou que tanto os usuários do Mercado Livre
quanto do Mercado Pago poderão negociar e armazenar criptomoedas em suas plataformas.
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