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$BITCOIN

Fech. $Fech. $67525 (+6,72%)

$ETHEREUM

Fech. . $4807 (+4,24%)

$BNB

Fech. $653(+0,60%)

$SOL

Fech. $248 (-0,57%)

Análise de mercado:
Bom dia, Cryptoentusiastas!
Estamos na segunda semana de novembro e o mercado já atingiu novas máximas.
O Bitcoin, nossa criptomoeda mãe atingiu nova máxima histórica nessa madrugada chegando a valer
68.520 mil dólares. Antes disso, vimos um belo fechamento no gráfico diário, com rompimento de
pullback e a formação de um candle de força, nos mostrando que os touros não estão para brincadeira
e pretendem elevar o preço do ativo a novas máximas.
Diante essa alta explosiva do Bitcoin vemos uma diminuição na performance das Altcoins, isso porque
os olhares dos investidores estão mais voltados para o nosso maestro, porém mesmo nesse cenário a
grande maioria das Altcoins com variações positivas, como a LPT/USDT +92,96% , BAT/USDT +25,25% e
ADA/USDT +12,05%.

*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

Junto a esse ciclo de alta nos ativos, vemos também o nosso mercado crescer a cada dia, novos olhares voltados e novos
investidores aderindo as Criptomoedas, com isso, atingimos 3 Trilhões de dólares em capitalização.
Vemos também que o valor alocado nas plataformas DeFi aumentar, hoje sendo $113,695 Bilhões, tendo a MAKER 17,47% da
dominância desse valor.

MARKET CAP TOTAL: 3 TRILHÕES DE DÓLARES
MARKET CAP ALTCOINS: 1,625 TRILHÕES DE DÓLARES
DOMINÂNCIA DE MERCADO: BTC: 43,6% ETH: 19,3% ALTS: 37,1%
VOLUME DE MERCADO:
128 BILHÕES DE DÓLARES

Notícias:
Mastercard se une a 3 empresas asiáticas de criptografia para lançar cartões de pagamento em Bitcoin.Se
juntando a empresa de criptografia Amber Group de Hong Kong, dá exchange Bit Kub da Tailândia e da
plataforma de negociação da Austrália Coinjar.
Yuan Digital (moeda digital do Banco Central da China) atinge o marco de 140 milhões de carteiras, afirma
governo chinês. Com a aproximação dos Jogos Olímpicos de Inverno, a intenção do governo é permitir que
atletas e visitantes utilizem de sua moeda digital com o intuito de aquecer a economia do país.
Os mercados de criptografia continuam batendo recordes, com Bitcoin e Ethereum atingindo novos máximos e
a capitalização de mercado global de criptografia ultrapassando a marca de US $3 trilhões.
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