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COTAÇÃO:

$BITCOIN

Fech. $58960 (+3,16%)

$ETHEREUM

Fech. $4524 (+5,98%)

$SOL

Fech. $209 (+2,08%)

$BNB

Fech. $639 (+8,27%)

Bom dia, Cryptoentusiastas!
O nosso maestro do mercado, o Bitcoin teve ontem seu fechamento confirmando a lateralidade e a
indecisão já observada, indo buscar a zona de resistência próxima aos US$60.000.
(Análise feita no dia 26/11, às 9:00hrs)
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No entanto, tendo por base a análise feita hoje, é possível perceber que o Bitcoin perdeu sua mínima
formada durante a lateralização, rompendo a acumulação para baixo. Dessa forma, de modo
confluente, há na zona dos US$ 52.000 três indicadores que podem demosntrar sustentação do seu
preço. Um deles é o nível 50% de Fibonacci, tendo por base a retração traçada na pernada de alta,
como mostra o gráfico. Além disso, tem-se a linha de tendência de alta (LTA) traçada no gráfico, que
pode vir a segurar o preço para o início de uma nova alta. E, por fim, tem-se a média exponencial de
144 (EMA144), visto que esta é uma das médias fractais ou de Phi, que está intrinsecamente
relacionada com o sentimento do mercado e com Fibonacci, outra confluência para sustentação do
preço.
Além de todas essas informações, temos também que o valor alocado nas plataformas DeFi é de
$170.239B

MARKETCAP TOTAL: $2.634T, uma alta de +4,12% durante o último dia.
* VOLUME DE MERCADO:*
235 BILHÕES DE DOLARES
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DOMINÂNCIA DE MERCADO:
BTC: 42,26% (-0,98%)
ETH: 20,36% (+1,77%)
ALTS:16,60%(+1,13%)
DEFI: 6,46%(+0,44%)

Como moedas destaques em oscilação positiva no último dia, temos:
REQ/USDT (+280,52%)
outros destaques vão para:
AION/USDT (+85,87%)
HIVE/USDT (+71,03%)
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Notícias:
Metaverso é uma oportunidade de trilhões de dólares, diz Grayscale.
O relatório deu um destaque especial aos jogos focados no Metaverso, afirmando que eles podem crescer
para um um mercado de US$ 400 bilhões até 2025. O relatório também afirma que a grande maioria desse
crescimento de mercado virá de gastos dentro dos jogos, como acontece atualmente com a compra de
itens ou personagens em diferentes games do Metaverso.
Bitcoin supera PayPal em volume de transações
Os dados indicam que que a rede do bitcoin transacionou cerca de US$ 489 bilhões em média por
trimestre durante 2021, a média do PayPal para o mesmo período foi de US$ 302 bilhões, menos de US$ 100
bilhões da rede do bitcoin. Vale notar que o estudo leva em consideração o valor transacionado em dólar e
não o número total de transações.
Hillary Clinton quer regulamentação de criptografia para proteger o status de reserva do dólar
Clinton citou a combinação de algoritmos de mídia social e o acúmulo de grandes somas de dinheiro por
meio do controle de criptomoedas, como um problema potencial para o status do dólar americano. Ela
então pediu ao governo Biden que regulasse o mercado.
Terreno virtual do Axie Infinity foi vendido pelo recorde de US$ 2,4 milhões
Um terreno virtual no jogo Axie Infinity NFT foi vendido por um preço recorde de 550 ether (cerca de US $
2,4 milhões) na quarta-feira. O enredo faz parte do tipo de terreno "Genesis", que Axie Infinity descreve
como " extremamente raro ". O terreno Genesis está localizado no centro do mapa Axie Infinity e tem um
limite de 220 parcelas.
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