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COTAÇÃO:

$BITCOIN

Fech. $57776,25 (+0,88%)

$ETHEREUM

Fech. $4444,53 (+3,49%)

$SOL

Fech. $204,09 (+1,69%)

$BNB

Fech. $623,4 (+1,98%)

Gráfico mensal do BTC
Bom dia, Cryptoentusiastas!
Hoje, 30 de novembro, fechamento do mês, e o nosso maestro do mercado, o Bitcoin, aproxima-se do
seu fechamento próximo à região dos US$58.000. Apresentando a formação de um padrão de candle
de continuação de tendência, como podemos confirmar no gráfico diário. No entanto, sabemos que
nesse mercado tudo é possível então é necessário aguardar confirmação do padrão em tempos
gráficos menores.
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Gráfico diário do BTC/USDT
E por falar em tempos gráficos menores, temos no gráfico diário a formação de um padrão repetitivo,
o qual já foi visto duas vezes anteriormente próximo à linha de tendência de alta (LTA) traçada, que
caso venha a ser confirmado e rompido, pode animar o mês de dezembro para os touros.
Falando um pouco sobre um indicador muito utilizado pelos investidores fundamentalista conhecido
como o modelo Stock-to-Flow do Bitcoin.

Este modelo trata o Bitcoin como sendo comparável a commodities como o ouro ou prata. Estas são
conhecidas como commodities de 'reserva de valor' porque retêm valor por longos períodos de tempo
devido à sua relativa escassez. É difícil aumentar significativamente sua oferta, ou seja, o processo de
busca de ouro e mineração é caro e demorado. O Bitcoin é semelhante porque também é escasso. Na
verdade, é o primeiro objeto digital escasso a existir. Existe um número limitado de moedas e será
necessário muito esforço de eletricidade e computação para extrair as 3 milhões de moedas pendentes
ainda a serem mineradas, portanto, a taxa de fornecimento é consistentemente baixa.
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As relações Stock-to-flow são usadas para avaliar o estoque atual de uma mercadoria (quantidade
total atualmente disponível) em relação ao fluxo de nova produção (quantidade extraída naquele ano
específico).
Para commodities de Store-of-value (SoV) como ouro, platina ou prata, uma alta proporção indica que
eles não são consumidos principalmente em aplicações industriais. Em vez disso, a maioria é
armazenada como um hedge monetário, aumentando assim a relação Stock-to-flow. Uma proporção
mais alta indica que a mercadoria está cada vez mais escassa e, portanto, mais valiosa como reserva
de valor. Portanto, podemos perceber que é realmente inevitável que o Bitcoin ao longo do tempo
valorize, principalmente pela sua escassez e a sua demanda cada vez mais crescente.
Além de todas essas informações, temos também que o valor alocado nas plataformas DeFi é de
$168.596B

MARKETCAP TOTAL: $2.577T, uma alta de +1,96% durante o último dia.
VOLUME DE MERCADO:
181 BILHÕES DE DOLARES

DOMINÂNCIA DE MERCADO:
BTC: 42,38% (-1,04%)
ETH: 20,46% (+1,47%)
ALTS:16,60%(+0,87%)
DEFI: 6,54%(+0,94%)
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Como moedas destaques em oscilação positiva no último dia, temos:
XTZ/USDT (+20,75%)
TRIBE/USDT (+18,65%)
MBOX/USDT (+16,75%)

Notícias:
MicroStrategy compra US$ 414,4 milhões em Bitcoin, com saldo total de BTC superando US$ 3,5 bilhões.
Michael Saylor, CEO da empresa de análise de dados corporativos MicroStrategy, anunciou segunda-feira
(29) por meio de um post no Twitter e registros da empresa que a coorporação comprou mais 7.002 Bitcoin
(BTC), no valor de aproximadamente US$ 414,4 milhões, a um preço médio de US$ 59.187 por moeda. A
empresa agora possui 121.044 BTC, no valor de até US$ 3,57 bilhões. Foi adquirido a um preço médio de US$
29.534 por moeda e incluiu a valorização do capital de moedas anteriores.

Índia interpretou erroneamente a proibição de criptografia privada, diz criador da lei de criptografia.
O criador do projeto de lei de criptografia da Índia, o ex-secretário de finanças Subhash Garg, descartou a
ideia de banir as "criptomoedas privadas" como uma interpretação errônea, ao mesmo tempo em que
destacou o enorme potencial das criptomoedas e da tecnologia blockchain. As discussões parlamentares
em torno de um polêmico projeto de lei de criptografia geraram temores em torno da proibição de
criptomoedas, sem nenhuma indicação clara sobre o escopo da proibição.

Ex-banqueiro do Citi lança fundo criptográfico de US $ 1,5 bilhão, escolhe Algorand como primeiro
parceiro.
Um veterano de Wall Street com mais de 14 anos de experiência lançou um novo fundo de risco dedicado a
criptomoedas e startups de blockchain, oferecendo mais evidências de que os investidores de dinheiro
inteligente estão se voltando para o mundo emergente dos ativos digitais. Na segunda-feira, o ex-executivo
do Citi, Matt Zhang, apresentou o Hivemind Capital Partners, um fundo multiestratégia de US $ 1,5 bilhão
criado para iniciar promissoras operações de criptografia e "institucionalizar o investimento em
criptografia". O primeiro parceiro de tecnologia da Hivemind é o Algorand, um protocolo de prova de
aposta que está cada vez mais focado na criação de infraestrutura para a indústria financeira global.
O preço do Shiba Inu dispara enquanto a baleia compra 25 bilhões de tokens SHIB.
O pico mais recente veio depois que Kraken, uma das maiores trocas de criptografia, adicionou suporte
para Shiba Inu na segunda-feira, colocando fim à espera de quase um mês. Algumas horas atrás, uma
misteriosa baleia Ethereum apelidada de “Gimli” também comprou um adicional de 24,8 bilhões de tokens
SHIB que valiam cerca de US $ 1 milhão no momento da compra. Atualmente, eles possuem US $ 56
milhões na segunda maior criptomoeda canina, que é a segunda maior propriedade da carteira, depois do
Ether.
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