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Relatório
COTAÇÃO:

$BITCOIN

Fech. $56891 (-5,72%)

$ETHEREUM

Fech. $3396 (-6,78%)

$BNB

Fech. $531 (-7,99%)

$SOL

Fech. $195 (-0,05%)

Análise de mercado:
O Bitcoin, nosso maestro do mercado, após rompimento da cunha de alta formada no gráfico diário,
desconfigurou o padrão de indecisão formado pelo candle anterior (doji), rompendo o
suporte/resistência dos $60.000 dólares, vindo ontem a buscar os $56.000 dólares, deste modo obteve
seu fechamento nessa região, sem muita absorção. Nesse sentido, há outras confluências que fizeram
com que ele corrigisse nessa região a exemplo da média exponencial de 72 (EMA72), ou também
chamada "média dourada", que corresponde à uma das médias de Phi, que estão relacionadas aos
sentimentos do mercado. Além disso, ele corrigiu na retração de 61,8% de Fibonacci tendo por base
sua pernada de alta, como mostra o gráfico acima.
E por falar em sentimento de mercado, o "Fear and Greed", indicador que revela o sentimento de
mercado (medo e ganância) está apontando o número 32, o que indica que o sentimento de mercado
revela medo no médio prazo, como mostra a tabela a seguir:
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O valor alocado nas plataformas DeFi é de $152.397 bilhões, como mostra o gráfico abaixo:

Falando do nosso momento bull market, algumas moedas tiveram destaque e chamaram nossa
atenção hoje: a $MBOX/USDT teve uma alta de 43,15%; a $IDEX/USDT teve sua alta de 20,23% e a
$ALICE/USDT valorizou 17,31%.
MARKET CAP TOTAL: $2,46T uma diminuição de -5,92% comparado ao dia anterior.
DOMINÂNCIA DE MERCADO: BTC: 43,68% ETH: 19,25% ALTS:15,75%
A dominância do Bitcoin, ontem, subiu para 43,68%. Isto se deve ao fato de que, em momentos de
queda do mercado, a maioria dos investidores tendem a migrar seu capital para o Bitcoin, uma vez
que a volatilidade do ativo é menor do que os demais criptoativos, resultando uma menor perda de
capital comparado à se tivesse mantido nas alts.
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VOLUME DE MERCADO:
256 BILHÕES DE DÓLARES

Notícias:
Bitcoin caiu para $55.000 e mercado tem desconto de $ 400 bilhões semanais. A capitalização de mercado da
criptomoeda caiu cerca de US $ 400 bilhões em uma semana. A maioria das moedas alternativas também está
no vermelho, já que toda a capitalização de mercado caiu outros US $ 100 bilhões.
Em El Salvador, especialista dizerm que o Bitcoin vai gerar empregos na América Latina.Em uma palestra do
evento LaBitconf, painelistas falaram que o Bitcoin vai gerar empregos para população da América Latina. No
debate entre os especialistas foi mostrado que a adoção ao mercado de criptomoedas como pagamento está
crescendo, assim como os empregos na área. Programadores, gerentes de comunidades, entre outros, são
algumas das oportunidades que surgem para pessoas que entendem de criptomoedas e blockchain.
Índia para tornar mais rígidas as regulamentações de criptografia, pode permitir apenas tokens criptográficos
"pré-aprovados". Este processo está atualmente em discussão e também que o governo planeja introduzir e
aprovar uma lei para a nova classe de ativos na sessão parlamentar deste mês. Se aprovado, poderá criar
obstáculos para milhares de moedas peer-to-peer que “prosperam por estar fora do âmbito do escrutínio
regulatório”
Bitcoin tem mais de $ 500 milhões liquidados após queda do mercado em mais de 8%. A correção global no
mercado de criptomoedas continua com mais traders decidindo realizar lucros e sair do mercado, o que está
levando a um grande volume de liquidação em várias bolsas para aqueles que decidirem deixar suas posições
em aberto.
O bitcoin continua abaixo dos 60K e já vem acumulando uma desvalorização de -13,27% na última semana,
enquanto isso criptomoedas ligadas ao metarverso sobem sem parar, podemos citar por exemplos moedas
como MANA, SAND, MBOX que já vem acumulando altas de 27,28%, 54,93%, 65,54% só nos últimos 7 dias.
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