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Relatório
COTAÇÃO:

$BITCOIN

Fech. $63606 (-2,92%)

$ETHEREUM

Fech. . $4563 (-1,36%)

$SOL

Fech. $238 (+0,18%)

$BNB

Fech. $633 (-2,61%)

Análise de mercado:
Bom dia, Cryptoentusiastas!
Mais um dia onde o preço do Bitcoin permanece em região de suporte, nesta manhã de terça-feira, pós
feriado, vemos o preço do ativo voltar a tocar a região de $58 mil dólares. Foi possível observar uma
absorção do preço nessa região, só nos resta observar se a força compradora será suficiente para
segurar o preço acima do suporte.
E claro, essa movimentação reflete no cenário macro do mercado, onde as Altcoins também vem
performando negativamente, algumas chegando a -17%. Porém, dentre tamanha variedade de ativos,
também é possível observar aqueles que mais se valorizaram nas últimas 24H.
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HIVE SOBE 33,85%
POLI SOBE 22,36%
GALA SOBE 19,26%
O valor alocado nas plataformas DEFI é de $106,33B

MARKETCAP TOTAL: $2.609t
DOMINÂNCIA DE MERCADO: BTC: 43,5% ETH: 19,3% ALT: 37,3%

Notícias:
O presidente de El Salvador destacou que seu país tem mais pessoas com carteiras de Bitcoin que contas no
banco, dando destaque para a rápida adoção que vive seu país.
https://livecoins.com.br/el-salvador-tem-mais-carteiras-de-bitcoin-que-contas-de-banco/
MERCADO SEM EUFORIA: Apesar do bitcoin atingir novos picos de preços, os números de endereços novos estão
na mínima desde outubro do ano passado.
https://livecoins.com.br/o-silencio-no-mercado-cripto-apesar-das-altas-historicas/
Biden assina projeto de infraestrutura e o transforma em lei, exigindo requisitos de relatórios de corretores de
criptomoedas.
https://cointelegraph.com.br/news/president-biden-signs-infrastructure-bill-into-law-mandating-brokerreporting-requirements
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