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$BITCOIN

Fech. $57541,27 (+2,30%)

$ETHEREUM

Fech. $4339,44 (+6,20%)

$SOL

Fech. $221,75 (+2,86%)

$BNB

Fech. $591,1 (+5,69%)

Gráfico Diário BTC
Bom dia, Cryptoentusiastas!
O nosso maestro do mercado, o Bitcoin, segue em uma zona de indecisão e, consequentemente, de
lateralização, visto que, permanece na região dos $56K. Ele está acima do primeiro nível da retração
de Fibonacci da pernada de alta, o nível dos 61,8%. Sendo assim, tem-se uma possível acumulação
para vir buscar o segundo nível da retração, por volta dos $53K, que coincide com a linha de tendência
de alta, como mostra o gráfico acima. Outra especulação possível é que ele continue nessa zona de
lateralização por mais dias até que volte a subir. No mais, deve-se esperar a confirmação do
movimento que ocorrer, afinal, sabemos que nesse mercado tudo é possível.
Além de todas essas informações, temos também que o valor alocado nas plataformas DeFi é de
$167.448B
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MARKETCAP TOTAL: $2.562T, uma alta de +2,93% durante o último dia.
VOLUME DE MERCADO:
213 BILHÕES DE DOLARES

A respeito das plataformas DeFi, podemos ver abaixo como está distribuído e alocado o marketcap de
acordo com as categorias do mercado.

Percebemos que as plataformas de Lending e Dex lideram as posições com muita folga, com $ 45.61 e
$41.51 bilhões de dólares alocados respectivamente, segundo dados do theblockcrypto.com.
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DOMINÂNCIA DE MERCADO:
BTC: 42,41% (-0,66%)
ETH: 20,06% (+3,13%)
ALTS:16,39%(-0,65%)
DEFI: 6,54%(-0,76%)

As moedas em destaque com oscilação positiva no último dia, são:
ILV/USDT (+23,57%)
HIVE/USDT (+14,23%)
MATIC/USDT (+12,32%)

Notícias:
Reguladores bancários dos EUA podem acelerar adoção do Bitcoin em 2022
Esta maior clareza regulatória contém tanto pontos positivos quanto negativos. De um lado poderemos ver
uma maior adoção do Bitcoin, à medida que será mais fácil ter acesso à criptomoeda devido bancos
estarem mais livres para este tipo de operação. Por outro lado, os cidadãos terão menos privacidade,
devido a faacilidade do governo de monitoras essas negociações.
Índia pode banir o Bitcoin e lançar uma moeda digital nacional
Sua principal motivação é tentar acabar com a concorrência com a rúpia digital, futura CBDC da Índia,
deixando indianos sem opção de escolha sobre qual tipo de dinheiro usar. Caso a lei seja aprovada, o país
poderá deixar de gerar receita e empregos, assim como a China fez ao banir tanto as criptomoedas quanto
a mineração delas neste ano.
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Fundo de aposentadoria Rest Super da Austrália vai investir em criptografia para seus 1,8 milhões de
membros
O fundo de pensão australiano Rest Super está definido para se tornar o primeiro fundo de aposentadoria
do país a investir em criptomoedas. O fundo tem mais de U$46,8 bilhões em ativos sob gestão e cerca de 1,8
milhão de membros. A aposentadoria é o equivalente a uma conta de aposentadoria 401k ou individual nos
Estados Unidos e é obrigatória para todos os funcionários. Até agora, o setor de U$ 2,4 trilhões tem sido
extremamente cauteloso com a criptomoeda.

Shiba Inu em perigo de 'sinal de topo', devido a queda de 50% em 3 semanas.
A criptomoeda-meme Shiba Inu (SHIB) perdeu mais de 50% de sua avaliação de mercado em três semanas,
desde suas máximas históricas no final de outubro. O preço do SHIB caiu quanto $ 0,00004251 em 19 de
novembro, depois de ser corrigido em quase 55% de sua máxima histórica de $ 0,00008854. Seu preço
recuperou uma pequena parte das perdas na última sexta-feira, mas o movimento parecia indeciso devido
aos volumes de comércio mais fracos, ou seja, poucos traders apoiaram a tendência de recuperação.
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