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Relatório
COTAÇÃO:

$BITCOIN

Fech. $61.299 (-0,90%)

$ETHEREUM

Fech. $4.287 (-0,82%)

$ADA

Fech. $1,96 (+0,36%)

$BNB

Fech. $524 (-0,72%)

Análise de mercado:
Bom dia, Cryptoentusiastas!
Finalizamos o mês de outubro, e como já esperávamos o mês foi de alta no mercado Cripto, falando do
nosso querido Bitcoin, tivemos um belo fechamento de candle no gráfico mensal, o preço fechando em
$61.299 e com valorização de mais de 50% do ativo.
No gráfico acima podemos observar que o preço está acumulando acima da região de suporte que fica
entre $58 a $60 mil dólares, e também observamos a formação de uma bandeira, padrão de
continuação de alta, caso haja o rompimento desse padrão podemos observar mais uma
movimentação de alta nas próximas semanas.
O mercado segue em cenário otimista e vemos as Altcoins seguindo a tendência de alta do Bitcoin, a
grande maioria vem performando positivamente e apresentando altas nos preços, com destaque para
LRC/USDT com valorização de +34,22% e SAND/USDT +27,43% nas últimas 24h.
O valor alocado nas plataformas DeFi é de $100,4 Bilhões.
*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

MARKETCAP TOTAL: 2,63 TRILHÕES DE DÓLARES
DOMINÂNCIA DE MERCADO: BTC: 43,9% ETH: 19,3% ALTS: 36,8%
VOLUME DE MERCADO:
136 BILHÕES DE DÓLARES
Notícias:
Concessionária de automóveis de Houston oferecerá compras de carros de luxo por meio de empréstimos
garantidos por Bitcoin;
Bitcoin está 'se tornando como um Pac-Man gigante', afirma estrategista sênior de commodities;
ETHEREUM queima mais de 700.000 e ação pode levar o token a deflação.
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