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$BITCOIN

Fech. $57138 (-0,70%)

$ETHEREUM

Fech. $4269 (-7,24%)

$SOL

Fech. $205 (-7,24%)

$BNB

Fech. $5901 (-0,14%)

Gráfico Diário BTC

Bom dia, Cryptoentusiastas!
O nosso maestro do mercado, o Bitcoin segue em uma zona de de indecisão e, consequentemente
muito próximo de tomar uma decisão. Indicadores como o RSI Estocástico mostra que o ativo já está
em zona de sobre venda, o que é muito otimista para um cenário de alta, porém ele pode passar mais
tempo nessa zona até que se tenha uma força compradora forte para iniciar o seu movimento de alta
novamente.
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Gráfico em H4 do BTC
No período de tempo mais curto, como o de 4 horas podemos perceber melhor essa indecisão do ativo.
O gráfico nos mostra que caso ele tenha força suficiente para romper a casa dos $60.000,00 dólares
ele pode vir testar os $65.000,00 com facilidade, que seria basicamente um pullback da última cunha
formada pelo ativo. Por outro lado, caso a criptomoeda não tenha a força compradora esperada,
podemos ver o BTC ainda lateralizar e vir testar as zonas de $65.000,00 a $64.000,00 dólares.
Além dessas informações, temos também o valor alocado nas plataformas DeFi que é de $162.491B
MARKETCAP TOTAL: $2.529T, uma alta de -1,51% durante o último dia.
* VOLUME DE MERCADO:*
220 BILHÕES DE DOLARES
DOMINÂNCIA DE MERCADO:
BTC: 42,69% (+0,85%)
ETH: 20,01% (-0,10%)
ALTS:16,39%(-1,27%)
DEFI: 6,43%(-1,55%)
As moedas destaques em oscilação positiva no último dia, são:
GALA/USDT (+54,70%)
RAMP/USDT (+26,99%)
TVK/USDT (+23,06%)
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Dentro dos destaques, podemos falar da TVK, token da Terra Virtua Kolect, a qual é um ecossistema de
token não fungível (NFT), que possui uma plataforma de negociação, para a negociação e compra de
NFTs, permitindo aos usuários possuir arte digital que pode ser experimentada tanto online quanto
através de realidade virtual, possibilanto aos usuários desfrutar de ativos digitais com amigos e
negociar dentro da comunidade.

Mas afinal, o que é NFT?
NFT é uma sigla para non-fungible token – ou token não-fungível. De forma simplificada, o NFT é um
código de computador que serve como autenticação de um arquivo – a garantia de que ele é único.
Esse é o significado de não-fungível, aliás. Na economia, ativos fungíveis são aqueles cujas unidades
possam ser trocadas sem alterar o valor, por exemplo, criptomoedas como Bitcoin são fungíveis, o que
significa que cada unidade do BTC é exatamente igual a outra unidade do BTC e podem ser trocadas
entre si sem maiores considerações.
Um ativo não-fungível, por outro lado, tem propriedades únicas a ele, nenhum outro é igual. Existe
apenas uma Mona Lisa – podem haver cópias, versões, mas aquele quadro, com aquelas características
e aquele valor é único. Você não pode trocar a Mona Lisa por nenhum outro quadro e dizer que eles
são equivalentes.

Acima, pode se observar o gráfico do volume do mercado de NFTs, que em outubro alcançou a marca
de US$ 2,39 bilhões, sendo a OpenSea a maior dententora e influenciadora desse volume, com US$
2,29 bilhões. Além disso, o gráfico também nos mostra que o mês com maior volume de negociação de
NFTs foi agosto, com a marca de US$ 3,25 bilhões. Dessa forma, os dados deixam cada vez mais claro o
poder que o mercado de NFTs possui.
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Notícias:
Em risco de proibição, mercado de criptomoedas despenca na Índia
O preço de criptomoedas em corretoras da Índia despencaram até 25% nos últimos dias. O principal motivo
para essa grande queda é um medo generalizado dos investidores e empresas com uma possível proibição
que começou ontem no país. O governo da Índia adicionou na agenda da próxima sessão de inverno do
Parlamento uma lei que, ao que tudo indica, vai “proibir as criptomoedas privadas”.
Criadora de Pokémon Go lança jogo onde é possível ganhar bitcoin
A Fold, startup focada em desenvolvimento de soluções de cashback em Bitcoin para várias plataformas,
anunciou parceria com a Niantic Labs, responsável pelo desenvolvimento do fenômeno Pokémon Go. A
ideia é desenvolver um sistema de realidade aumentada utilizando a tecnologia de mapeando
desenvolvida pela Niantic, mas ao invés de capturar monstrinhos, os jogadores poderão “capturar bitcoins”.
B3 estuda lançar negociação de futuros de criptomoedas
A Brasil, Bolsa, Balcão (B3) estuda lançar em breve a negociação de futuros de criptomoedas para seus
clientes. Caso se confirme, esse movimento seria apenas mais um da bolsa brasileira no mercado de
criptomoedas. Vale lembrar que o mercado de futuros difere do mercado a vista de negociações. Com os
futuros, os investidores tentam por meio de contratos derivativos acertar o comportamento de preço de um
ativo em determinada data.
Maior banco da Estônia vai trabalhar com criptomoedas
O maior banco da Estônia, o LHV, vai habilitar negociação de criptomoedas para seus clientes na próxima
semana. Segundo anúncio da empresa na última terça-feira (23), essa negociação será habilitada no próprio
aplicativo da instituição.
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