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COTAÇÃO:

$BITCOIN

Fech. $66947 (-0,86%)

$ETHEREUM

Fech. . $4732 (-1,57%)

$ADA

Fech. $2,27 (+6,82%)

$BNB

Fech. $635 (+2,83%)

Análise de mercado:
Bom dia, Cryptoentusiastas!
Hoje, quarta-feira dia 10 de novembro, seguimos em um mercado com forte tendência de alta.
Nas últimas 24h não observamos nenhuma movimentação tão expressiva do Bitcoin, após alcançar
nova máxima histórica, o preço segue lateral em uma zona que chamamos de “zona de absorção de
ordens de venda”, isso porque é comum haver realização de lucro em regiões de topo, e os
compradores estão aproveitando para encherem ainda mais o carrinho de compras, consumindo todas
as ordens de venda que foram posicionadas nesta região.
Esse pode ser um bom momento para as Altcoins, caso o preço do Bitcoin permaneça acumulando por
mais alguns dias poderemos ver o aumento de interesse dos investidores nas Alts, fazendo com que
elas tenham maior performance nesse período.
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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
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Nas últimas 24h vimos algumas Altcoins se destacarem, essas estão listadas logo abaixo. Ativos que mais
subiram no último dia:
LPT SOBE 45,24%
LRC SOBE 42,93%
ZEC SOBE 17,15%

O valor alocado nas plataformas DEFI é de $168.94B, um aumento de 4.44% durante o último dia.

MARKET CAP TOTAL: $2.88T, uma queda de -1.60% durante o último dia. (dados do Coin Market Cap)
MARKET CAP TOTAL: $3.05T (dados do CoinGecko)
DOMINÂNCIA DE MERCADO: BTC: 43,6% ETH: 19,3%
VOLUME DE MERCADO:
136 BILHÕES DE DÓLARES

Notícias:
BITCOIN A NOVA PRATA?
A capitalização de mercado da PRATA é de $ 1,35T, que o Bitcoin ultrapassará quando atingir $ 74.000 e atingir
uma capitalização de mercado de $ 1,36T. Isso pode acontecer a qualquer dia.
A prata é vista como um dos ativos mais legítimos pela maioria do mundo. Tem sido valioso desde o alvorecer
da civilização e o Bitcoin pode muito em breve substituí-lo como o ativo nº 7 mais valioso do mundo em
capitalização de mercado.
Será este um acontecimento muito significativo que trará ainda mais atenção para o bitcoin e o mundo da
criptografia?
Prefeito eleito de Nova York traz projeto CityCoins e cidade terá criptomoeda própria
Na semana passada, Eric Adams disse que gostaria que Nova York tivesse sua própria CityCoin, um projeto de
criptomoeda que permite que os cidadãos invistam na cidade por meio da aquisição de tokens.
A cidade de Miami foi a primeira a implementar o projeto, em agosto deste ano. Já a cidade de Nova York será a
próxima, conforme anunciado pelo perfil da CityCoins no Twitter.
A criptomoeda nova-iorquina será chamada “NYCCoin”, e os usuários poderão minerá-la a partir da próxima
quarta-feira (10).
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CEO da Apple diz que possui criptomoedas, porém destaca que não colocaria no portfólio da empresa.
Interessado em criptomoedas há algum tempo, Cook disse que realizou pesquisas sobre o assunto. O executivo
destaca que era uma “curiosidade pessoal” entender o funcionamento do mercado.
- “Penso que é razoável investir em moedas digitais como parte de um portfólio diversificado. A propósito, não
estou dando conselhos de investimentos a ninguém”
Porém Cook disse que não usaria os cerca de US$ 200 bilhões em dinheiro disponível da empresa para investir
em criptomoedas. Ele também não pretendia aceitar cripto como meio de pagamento pelos produtos da Apple
“no futuro imediato”.
- “Não é algo que temos planos imediatos para fazer”, disse Cook. “Não acho que as pessoas compram ações da
Apple para se expor a criptomoedas. Se quiserem fazer isso, podem investir diretamente em cripto por outros
meios.” - afirmou Cook
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