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Relatório
$BITCOIN

Fech. $60,058 (-5,58%)

$ETHEREUM

Fech. $4209,76(-7,76%)

$BNB

Fech. $588,7 (-7,12%)

$SOL

Fech. $ 219,04 (-8,04%)

*Informações com base no fechamento do dia 16/11/2021

COTAÇÃO:

Análise de mercado:
Bom dia Cryptoentusiastas!
Dias de forte queda no mercado de criptomoedas.
O Bitcoin, nosso maestro continua em região de suporte, ontem observamos o ativo atingir sua mínima
em $58.574 mil dólares, e nessa região vimos que houve uma pequena absorção do preço, região essa
de suporte importante que coincide com a MM50 no gráfico diário como podemos observar no gráfico
acima, com base em análise gráfica e alguns indicadores espera-se que o preço permaneça em região
de acúmulo pelos próximos dias ou semanas, mas claro, como bem sabemos no mercado cripto tudo
pode acontecer. O importante é ficar de olho, pois essa pode ser a última oportunidade de comprar o
ativo na região de $60k.
Hoje também é possível observar a dominância do Bitcoin subir com relação às Altcoins. Isso significa
que a maioria dos investidores do mercado cripto estão alocando seu capital em Bitcoin. Como
podemos observar nos gráficos abaixo:

*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

Gráfico 2: Capital alocado nas Altcoins cai para $1,442 Trilhões queda de 15% nos últimos 10 dias.
Refletindo na diminuição da dominância de mercado.

*Informações gráficas das 09:43 17/11/2021

Gráfico 1: Dominância do Bitcoin sobe para 44,18%

Porém, mesmo diante essa informação vemos as Altcoins com variação positiva nesta manhã, algumas timidamente
e outras com destaque como:
PORTO/USDT (FC Porto Fan Token): Lançamento na Binance subindo 4011%, mas fechando com alta de 706%
SAND/USDT: Resistindo ao sangramento do mercado com uma alta de 16,11%

O valor alocado nas plataformas DEFI é de US$ 163.416.714.686 B com uma queda de – 6,50% no dia de ontem.
MARKET CAP TOTAL: $2.591T, o que representa uma queda de –6,36%

DOMINANCIA DE MERCADO: BTC: 43,7% (

↑0,93%) ETH: 19,2% (↓ -1,47%) ALTS:15,65% (↓ -2,96%)

*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

VOLUME DE MERCADO:
US$ 183.335.891.639 B

Notícias:
O Mercado inicia a semana em queda acentuada fazendo com que o valor de U$400 bilhões de dólares fosse
retirado do mercado de criptoativos, o valor do Bitcoin volta ao mesmo patamar do início de novembro sendo
cotado ao patamar de U$59-60k. Comentários do CFO do Twitter, avanço de lei nos EUA e alta do dólar
aceleram fluxo vendedor do mercado cripto, que vê forte que em quase todas as criptomoedas

BLACK FRIDAY: Terceira maior baleia de BTC compra U$13 milhões(207BTC) de BTC a U$62.000. Com a rápida
queda do preço do bitcoin, a terceira maior baleia começou a se acumular com um desconto novamente.
A multinacional VISA quer trabalhar com o processamento de pagamentos em criptomoedas e NFTs no Brasil.
Vale lembrar que a Mastercard, principal concorrente da Visa, também está se posicionando no setor, passando
a aceitar Bitcoin em sua rede desde o último mês de outubro.
KuCoin Labs, a empresa por trás da sexta maior bolsa de criptomoedas do mundo por volume de negócios com
mais de 500 ativos criptográficos listados, anunciou na quarta-feira que lançaria um fundo de metaverso de
$100 milhões para projetos em estágio inicial.
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