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Relatório
COTAÇÃO:

$BITCOIN

Fech. $62.896 (-0,51%)

$ETHEREUM

Fech. $4.603 (+0,30%)

$ADA

Fech. $2,06 (+4,67%)

$BNB

Fech. $568 (+2,53%)

$SOL

Fech. $243 (+10,21%)

Análise de mercado:
Bom dia, Cryptoentusiastas!
Permanecemos em um cenário de lateralidade no Bitcoin, ontem pudemos observar no fechamento
diário um martelo, padrão de candle que indica força compradora. Porém, o ativo permanece sem
fazer grandes movimentos, fato esse que pode estar atrelado ao aumento da dominância das Altcoins.
O mês de Novembro mal começou e já podemos observar algumas Altcoins com alta valorização, tendo
como destaque IOTX/USDT + 95,20% e CHR/USDT + 41,40%.
O valor alocado nas plataformas DeFi sobe para $107,88 Bilhões.
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MARKETCAP TOTAL: 2,738 TRILHÕES DE DÓLARES
DOMINÂNCIA DE MERCADO: BTC: 43% ETH: 19,7% ALTS: 37,3%
VOLUME DE MERCADO:
135 BILHÕES DE DÓLARES

Notícias:
O senador australiano diz que país terá regulamentos sobre criptomoedas em um ano;
O vencimento das opções de Ethereum de US $ 540 milhões na sexta-feira favorece os comerciantes com metas
de US $ 5 mil;
O vencimento das opções de Ethereum de US $ 540 milhões na sexta-feira favorece os comerciantes com metas
de US $ 5 mil;
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