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Relatório
COTAÇÃO:

$BITCOIN

Fech. $63.219 (+3,79%)

$ETHEREUM

Fech. $4.589 (+6,26%)

$ADA

Fech. $1,97 (+1,13%)

$BNB

Fech. $554 (+0,56%)

Análise de mercado:
Bom dia, Cryptoentusiastas!
Mesmo em dia de feriado o mercado Crypto reagiu a todo vapor. Ontem vimos o rompimento dessa
linda bandeira de alta, e o fechamento do preço do Bitcoin acima de $63 mil dólares, rompimento
bem importante por se tratar de uma região de suporte. Então, o que esperamos para os próximos dias
ou meses é que o preço seja impulsionado pelos compradores até a região de $70 a $80 mil dólares.
Enquanto isso vemos a dominância do Bitcoin diminuindo em relação às Altcoins, isso significa que
podemos estar bem próximos de uma altseason. Nas últimas 24h tivemos alguns destaques como a
ARPA/USDT + 71,23% , AR/USDT +41,97% e MKR/USDT +28,05%
O valor alocado nas plataformas DeFi volta a aumentar e hoje é de $104,21 Bilhões.
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MARKETCAP TOTAL: 2,724 TRILHÕES DE DÓLARES
DOMINÂNCIA DE MERCADO: BTC: 43,6% ETH: 19,7% ALTS: 36,7%
VOLUME DE MERCADO:
197 BILHÕES DE DÓLARES
Conheça mais sobre Altseason:
A altseason é uma fase do ciclo do mercado em que se tem uma gigante valorização das altcoins, visto que esta
é combinada com a queda da dominância do bitcoin (quantidade de capital de mercado alocado em BTC) e,
consequentemente, a alta da dominância das altcoins. Isto ocorre porque parte do capital deixa de ser alocado
em bitcoin e passa a ser alocado nas altcoins devido à sua alta volatilidade e, por consequência disso, espera-se
uma maior valorização em termos de porcentagem.
Podemos observar no gráfico abaixo a dominância do Bitcoin em declínio desde o dia 21 de Outubro de 2021:

Em contrapartida vemos o Market Cap total das Altcoins rompendo a máxima de Maio de 2021, além disso
vemos um padrão xícara o que indica que poderá haver uma forte alta na dominância das Altcoins.
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Notícias:
O maior banco da Austrália está planejando adicionar suporte de criptomoedas ao seu aplicativo;
BitMEX se torna uma das primeiras trocas de cripto a se tornar neutra em carbono;
SHIB e DOGE registram o maior volume de negociação nas bolsas indianas;
FTX US Contrata Ex-Comissário da CFTC para Liderar Política e Estratégia Regulatória;
Burguer King vai dar Bitcoin, Ethereum e Dogecoin para clientes.

*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

