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$BITCOIN

Fech. $64882 (-3,08%)

$ETHEREUM

Fech. . $4628 (-2,19%)

$ADA

Fech. $2,09 (-7,62%)

$BNB

Fech. $614 (-3,29%)

Análise de mercado:
Bom dia, Cryptoentusiastas!
Após notícias relacionadas ao aumento da inflação dos Estados Unidos vimos o preço do Bitcoin
disparar na tarde de ontem, atingindo nova máxima histórica $69 mil dólares, porém não houve força
o suficiente para mantê-lo, logo após uma alta explosiva vimos uma forte liquidação do ativo, fazendo
com que o seu preço voltasse para a região de $66 mil dólares, onde houve grande absorção do preço
(volume alto de compras) não permitindo uma queda maior.
Especula-se que essa queda esteja relacionada a notícias vindas da nossa amada China, como o
escândalo da Evergrande e também o aumento da inflação no País, fazendo não só com que o mercado
de Criptomoedas fosse afetado, mas também os demais mercados de todo o mundo.
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Diante disso observamos um grande número de posições serem liquidadas mais de $700 milhões liquidados em
um dia com o preço do Bitcoin caindo abaixo de $63 mil sendo cerca de 80% das liquidações de vindas de
posição comprada, fica o alerta para os especuladores que se aventuram fazendo altas alavancagens.
A grande maioria dasAltcoins também fecharam negativas, porém como sempre, tivemos aquelas que se
destacaram nas últimas 24h, como as listadas abaixo:
Ativos que mais subiram no último dia:
IOTX SOBE 120,97%
CHR SOBE 44,41%
MASK SOBE 26,64%
O valor alocado nas plataformas DEFI é de $169,52B

MARKETCAP TOTAL: $2.79T, uma queda de –3,01% durante o último dia.
DOMINÂNCIA DE MERCADO: BTC: 43,6% ETH: 19,5% ALT: 36,2%
VOLUME DE MERCADO:
177 BILHÕES DE DÓLARES
Notícias:
- Discord deve ganhar integração com carteiras digitais de criptomoedas
O Discord tem uma relação íntima com os games e, mais recentemente, com as comunidades de NFTs em todo
o planeta, mas a empresa parece querer ir além. O fundador e CEO do aplicativo, Jason Citron, postou uma
imagem que revela a intenção de integrar o popular serviço a duas carteiras digitais de criptomoedas: MetaMask
e WalletConnect.

- Twitter anuncia uma equipe para se concentrar em tecnologia de criptografia, Dapps, NFTs e Blockchain
Twitter, a querida rede social de todos os entusiastas de criptografia, está determinado a impulsionar a indústria
de tecnologia descentralizada e criou uma equipe de criptografia dedicada focada no desenvolvimento de
soluções para criptografia, dapps e DeFi.
A engenheira Tess Rinearson vai liderar a equipe. Antes de ingressar no Twitter, Tess esteve envolvida no
desenvolvimento do Tendermint Core, também trabalhando com Chain.com, a Interchain Foundation e
Cosmos.
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- Mais de $ 700 milhões liquidados em um dia com o preço do Bitcoin caindo abaixo de $ 63 mil
Hoje parecia ser um bom dia para o Bitcoin e todo o mercado de criptomoedas, mas os ursos tinham vontade
própria.
Hoje, informamos que o preço do Bitcoin atingiu um novo recorde acima de $ 69K, enquanto as criptomoedas
restantes também registraram aumentos notáveis.
algumas horas depois, porém, e agora estamos olhando para o valor de $ 700 milhões em posições liquidadas
conforme o BTC cai para menos de $ 63.000.
Dados da Bybt mostram que 81% das liquidações vieram de posições compradas, e a maioria delas aconteceu
na Binance.
Enquanto isso, a maior ordem de liquidação única aconteceu na Bitmex, e tinha um valor de face de $ 65,66
milhões.
Curiosamente, era uma posição de Cardano e representava cerca de 65% do total de liquidações da ADA nas
últimas 4 horas.

*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

