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COTAÇÃO:

$BITCOIN

Fech. $60344 (+0,48%)

$ETHEREUM

Fech. $4287 (+1,85%)

$BNB

Fech. $578 (-1,82%)

$SOL

Fech. $ 218 (-0,05%)

*informações com base no fechamento do dia 17/11/2021

Análise de mercado:
Bom dia Cryptoentusiastas!
O nosso maestro do mercado, o Bitcoin, segue em um momento de indecisão, uma vez que ainda
permanece em zona de suporte e com seu fechamento diário com um padrão de candle denominado
"doji", o qual é considerado um padrão de indecisão, representando o momento que o mercado está
nos apresentando. Sendo assim, ontem observamos ele atingir sua mínima em 58.373 mil dólares,
havendo uma absorção do preço, visto que se trata de uma região de suporte. Dessa forma, tendo por
base a análise gráfica, espera-se que ele se mantenha nessa região de acúmulo por alguns dias antes
de retomar sua alta. No entanto, tudo é possível nesse mercado, então, preicsamos aguardar as cenas
dos próximos capítulos.

*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

Diante desse cenário, vemos algumas Altcoins se destacando nas últimas 24h, como as listadas abaixo:
$ALGO/USDT teve uma alta de mais de 80%, no entanto, seguindo com um fechamento de 16%;
$MANA/USDT segue em uma alta de 14%;
$TOMO/USDT valorizou 11,5%.

MARKET CAP TOTAL: $2.586T uma diminuição de -0,22% comparado ao dia anterior.

DOMINÂNCIA DE MERCADO: BTC: 43,59% ETH: 19,43% ALTS:15,81%

VOLUME DE MERCADO:
256 BILHÕES DE DÓLARES

*Informações gráficas das 09:43 17/11/2021

Dominância do bitcoin cai para 43,59%

Notícias:
Algorand (ALGO) imprime vela de 57% cinco minutos após listagem na principal exchange de criptomoedas sulcoreana, a Upbit. O aumento de preços da ALGO chegou a 75% para atingir o nível de US$ 2,93 em uma única
hora após a notícia.
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Rússia pode reconhecer criptomoedas como propriedade. Este projeto de lei mostra que eles estão mais
tentados a fazer o óbvio, afinal o banimento de criptomoedas, como o Bitcoin, é uma briga na qual a Rússia seria
a única perdedora. O Bitcoin não depende de governos para existir.
Rede Ethereum atingirá 1 milhão de moedas queimadas nos próximos dias. Com a alta taxa de queima, o
Ethereum pode entrar em um estado de choque de oferta quando o preço de um ativo muda rapidamente
devido à incapacidade da moeda de equilibrar entre oferta e demanda.
Solana é agora o ativo cripto mais apostado por valor. Em termos do valor total dos ativos cripto apostuos a
partir de 18 de novembro, a Solana (SOL) é o ativo digital mais apostado em valor, com US$ 82 bilhões apostados
na rede, correspondendo a 77,37% dos tokens elegíveis, de acordo com a Staking Rewards, uma fonte de dados
proeminente para ferramentas de staking e cripto-crescimento.
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