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$BITCOIN

Fech. $57274,88 (+4,67%)

$ETHEREUM

Fech. $4294,78 (+4,87%)

$SOL

Fech. $200,69 (+4,12%)

$BNB

Fech. $611,3 (+1,90%)

Gráfico semanal do BTC

Bom dia, Cryptoentusiastas!
Mais um fechamento semanal do Bitcoin, onde podemos observar uma briga acirrada entre
compradores e vendedores. Durante essa semana os ursos pressionaram o preço do ativo até $53.256
mil dólares, porém não tiveram força suficiente para romper essa forte região de suporte, onde foi
possível notar grande interesse comprador, houve forte absorção do preço fazendo-o segurar acima da
LTA traçada no gráfico acima. Após toda essa movimentação de preço o candle semanal foi formado, e
temos um martelo, padrão que indica força compradora.
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Gráfico diário do BTC

No gráfico diário vemos que o preço do Bitcoin vem repetindo um padrão já formado anteriormente,
padrão esse denominado por cunha. Ao observarmos as movimentações passadas, vemos que esse é o
terceiro toque na LTA traçada, e nas duas formações anteriores após rompimento do padrão, vemos
que a força compradora levou o preço a forte tendência de alta.

Gráfico H4 do BTC/USDT
Ontem, Domingo 29/11/2021 vimos o rompimento de uma lateralização levando o ativo valorizar mais
de 5%, porém, para que o preço retorne a sua tendência de alta é necessário que haja o rompimento
da região de $60 mil dólares.
Vamos ver se os touros terão força o suficiente ou deixarão os ursos dominarem.
Além de todas essas informações, temos também que o valor alocado nas plataformas DeFi é de
$163.81B
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MARKETCAP TOTAL: $2.528T, uma alta de +3,61% durante o último dia.
VOLUME DE MERCADO:
180 BILHÕES DE DOLARES

CDOMINÂNCIA DE MERCADO:
BTC: 42,83% (+1,01%)
ETH: 20,16% (+1,22%)
ALTS:16,46%(-1,32%)
DEFI: 6,48%(-1,43%)
Uma observação interessante que podemos fazer a respeito da moeda Ethereum é que nas últimas
semanas sua dominância vem crescendo bastante, ao contrário do bitcoin que vem lateralizando. Esse
é um excelente cenário para as alticoins, pois nesse momento o Bitcoin abre espaço para as outras
moedas decolarem.
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Como moedas destaques em oscilação positiva no último dia, temos:
SYS/USDT (+25,50%)
RSR/USDT (+21,55%)
SAND/USDT (+14,80%)

Notícias:
Bombou: GALA jogo de metaverso que subiu 48.000% em 3 meses anuncia venda de ativos e tudo esgota
em menos de 1 minuto.
A criptomoeda GALA, da Gala Games, já subiu mais de 48.000% em três meses e recentemente os
desenvolvedores do jogo anunciaram a venda de lote de nós da sua rede Town Star que se esgotaram em
menos de 1 minuto. No total foram disponibilizados para venda cerca de 600 nós que se esgotaram em
menos de 1 minuto.
Diferente de outros games ao estilo play to earn, a Gala Games quer montar uma rede de nós
descentralizados para não depender de servidores centralizados, como o AWS da Amazon, e, com isso
ganhar escalabilidade para suas funcionalidades, além de recursos para os usuários que executam os nós.

História do Ethereum vai virar filme financiado em parte por coleção de NFTs cujos proprietários poderão
participar da produção
De acordo com a reportagem, "The Infinite Machine" pretende ser o primeiro longa-metragem de ficção
sobre criptomoedas para o grande público. A produção do filme pretende utilizar a tecnologia subjcente
aos NFTs e à própria rede Ethereum para financiar a realização da obra e construir uma comunidade ativa,
que poderá contribuir diretamente para viabilização do projeto. Os NFTs oferecerão alguns bônus aos seus
proprietários, proporcinando acesso a experiências e produtos exclusivos relacionados ao filme.

Bitcoin arrisca o menor fechamento semanal em 2 meses, mas os compradores de BTC acumulam em
US$ 53.000
Bitcoin continua atraente para hodlers experientes, já que US$ 50.000 agora se tornam o ponto em que a
confiança pode se transformar em ansiedade. O Bitcoin (BTC) oscilou em torno de US$ 54.000 em 28 de
novembro, com o fechamento da semana que se aproximava mostrando sinais de atingir as mínimas de
dois meses.
Banco Central do Brasil abre as portas para as criptomoedas e aprova emissão de tokens usando a
tecnologia blockchain
Pela primeira vez em sua história o Banco Central do Brasil, BC, anunciou que vai autorizar a emissão de
tokens, em blockchain, dentro do sistema financeiro nacional. A autorização ocorrerá dentro do Sandbox
regulatório do BC e será destinada a empresa Brasil OTC, uma das selecionadas pelo regulador para
desenvolver sua solução no ambiente regulado. No total, incluindo a Brasil OTC, foram selecioandos sete
projetos para o Ciclo 1 da iniciativa, incluindo projetos do Banco Itau, JP Morgan e Mercado Pago.
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