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Relatório
COTAÇÃO:

$BITCOIN

Fech. $63273 (+2,93%)

$ETHEREUM

Fech. $4612 (+2,09%)

$BNB

Fech. $649 (+1,87%)

$SOL

Fech. $249 (-3,39%)

$ADA

Fech. $2,021 (+0,80%)

Análise de mercado:
Bom dia, Cryptoentusiastas!
Iniciamos mais uma semana do mês de Novembro! Esta segunda-feira vemos uma forte movimentação
no preço do nosso maestro do mercado, o Bitcoin. Atualmente o seu preço é de $65900 mil dólares, e
o que esperamos para as próximas semanas é que ou touros permaneçam fortes e o preço vá buscar a
região de $80 mil dólares.
O mais interessante seria vermos um aumento no volume de negociação que até então não está tão
interessante para esse movimento de alta.
Falando nas Altcoins, vemos o aumento do volume de capitalização, com isso o aumento de
dominância de mercado e consequentemente forte valorização na grande maioria das Alts. E vemos
alguns destaques nas últimas 24h como a UMA/USDT +28,75%, POMD/USDT +27,73% e RLC/USDT
+19,55%.

*Este documento foi produzido e é de propriedade da BRAISCOMPANY BLOCKCHAIN SOLUTION. Documento de carater informativo e
não constitui, recomendação ou sugestão de investimentos, não teremos responsabilidade por qualquer decisão de compra ou venda de
ativos realizado por nossos leitores, nosso trabalho constitui informar unicamente nossa opinião embasados em informações e fatos
conhecidos do mercado de criptoativos, as opiniões contidas nesse documento são do nosso julgamento na data de publicação, e
podem ser alteradas sem aviso previo

O valor alocado nas plataformas DeFi sobe para $105,69 Bilhões, tendo a MAKER 17,47% da dominância desse valor.

MARKET CAP TOTAL: 2,738 TRILHÕES DE DÓLARES
MARKET CAP ALTCOINS: 1,580 TRILHÕES DE DÓLARES
DOMINÂNCIA DE MERCADO: BTC: 43% ETH: 19,7% ALTS: 37,3%
VOLUME DE MERCADO:
135 BILHÕES DE DÓLARES

Notícias:
Prefeito de Nova York quer que Bitcoin seja ensinado nas escolas;
Bitcoin dispara e se aproxima de novo recorde de preço;
Os principais eventos das criptomoedas nesta semana: ENS, CRO e DOT.

*Este documento foi produzido e é de propriedade da BRAISCOMPANY BLOCKCHAIN SOLUTION. Documento de caráter informativo e não constitui,
recomendação ou sugestão de investimentos, não teremos responsabilidade por qualquer decisão de compra ou venda de ativos realizado por nossos
leitores, nosso trabalho constitui informar unicamente nossa opinião embasados em informações e fatos conhecidos do mercado de criptoativos, as opiniões
contidas nesse documento são do nosso julgamento na data de publicação, e podem ser alteradas sem aviso prévio

ANÁLISE DAS MOEDAS APOSTAS
DO CEO ANTÔNIO NETO AIS:

*Está análise não é uma indicação de compra.

FTT/USDT Observamos um padrão gráfico que indica continuação de tendência (Triângulo ascendente) em região de topo
histórico. Além disso também percebe-se uma divergência de OVB, o que indica forte interesse comprador dos
grandes players nesta região.
Especula-se um alvo de +100%, projeção essa sendo feita através de Fibonacci.

*Está análise não é uma indicação de compra.

CAKE/USDT O ativo está acumulamdo a mais de 40 dias, podemos observar a formação de suporte assim como uma LTB que
pode ser traçada no gráfico diário o rompimento da LTB combina com o rompimento de uma região de
resistência que ocorrendo pode levar o preço do ativo a buscar seu próximo topo sendo o primeiro alvo de
+100%.

*Este documento foi produzido e é de propriedade da BRAISCOMPANY BLOCKCHAIN SOLUTION. Documento de caráter informativo e não constitui,
recomendação ou sugestão de investimentos, não teremos responsabilidade por qualquer decisão de compra ou venda de ativos realizado por nossos
leitores, nosso trabalho constitui informar unicamente nossa opinião embasados em informações e fatos conhecidos do mercado de criptoativos, as opiniões
contidas nesse documento são do nosso julgamento na data de publicação, e podem ser alteradas sem aviso prévio

*Está análise não é uma indicação de compra.

BURGER/USDT O ativo está em região estratégica para compra, um acúmulo em fundo de mais de 150 dias, e o que mais
chama atenção é a grande divergência de OBV, que mostra grande volume de compras nesta região, enquanto
o preço do ativo ainda não fez grandes movimentações. Isso indica o posicionamento de grandes players.
Apesar de não ser um ativo com bons fundamentos, é possível vermos uma alta expressiva em seu preço nos
próximos dias ou meses.

*Este documento foi produzido e é de propriedade da BRAISCOMPANY BLOCKCHAIN SOLUTION. Documento de caráter informativo e não constitui,
recomendação ou sugestão de investimentos, não teremos responsabilidade por qualquer decisão de compra ou venda de ativos realizado por nossos
leitores, nosso trabalho constitui informar unicamente nossa opinião embasados em informações e fatos conhecidos do mercado de criptoativos, as opiniões
contidas nesse documento são do nosso julgamento na data de publicação, e podem ser alteradas sem aviso prévio

