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$BITCOIN

Fech. $64774 (-0,17%)

$ETHEREUM

Fech. . $4719 (+1,95%)

$ADA

Fech. $2,07 (+0,86%)

$BNB

Fech. $628 (+2,33%)

Análise de mercado:
Bom dia, Cryptoentusiastas!
Sextou!! E o mercado crypto não para.
Seguimos em dias de alta volatilidade, vendo o preço do Bitcoin em região decisiva, voltamos ao
suporte na região de $63 mil dólares. O que deixa os investidores de curto prazo em estado de alerta.
Por outro lado, os investidores de longo prazo parecem se divertir com essa movimentação, já que
para quem é expert nesse mercado sabe que o preço do BTC ainda está bem distante do seu real valor.
O que esperamos para os próximos dias é que o preço segure nessa LTA que passa pela região de $61
mil dólares, caso haja o rompimento vemos um suporte na região de $58 a $59 mil dólares.
Veremos neste fim de semana como o preço irá reagir mediante a decisão dos investidores.
As Altcoins são afetadas com esse cenário, algumas chegando a desvalorizar -30% nas últimas 24h.
Mesmo assim observamos também os destaques que mais se valorizaram no último dia como:

*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

LTO SOBE 47,37%
MANA SOBE 29,65%
SAND SOBE 14,84%
O valor alocado nas plataformas DEFI é de $167,59 B

MARKETCAP TOTAL: $2.798T, uma queda de 0,15% durante o último dia.
DOMINÂNCIA DE MERCADO: BTC: 43,2% ETH: 19,7% ALT: 36,1%
VOLUME DE MERCADO:
152 BILHÕES DE DÓLARES
Notícias:
Em breve, as pessoas de Miami poderão receber uma carteira com alguns Bitcoins grátis, graças ao sucesso da
moeda de Miami do prefeito Francis Suarez.
https://cryptopotato.com/miami-will-distribute-free-bitcoin-to-its-residents-thanks-to-miami-coins-success/
O Ministério da Economia promove nos próximos dias um evento sobre a criptomoedas, com a presença de
servidores da pasta que acompanham o mercado. https://livecoins.com.br/ministerio-da-economia-promoveevento-sobre-criptomoedas/
Nova atualização na blockchain do bitcoin permitirá a criação de smart contracts e promete deixar a rede mais
rápida, segura e barata.https://braiscompany.com/nova-atualizacao-na-blockchain-do-bitcoin-permitira-acriacao-de-smart-contracts-e-promete-deixar-a-rede-mais-rapida-segura-e-barata/
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