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Relatório
COTAÇÃO:

$BITCOIN

Fech. $61395 (-2,39%)

$ETHEREUM

Fech. $4532 (-1,54%)

$ADA

Fech. $558 (-1,71%)

$BNB

Fech.$247 (+1,52%)

$SOL

Fech. $1,98 (-1,54%)

Análise de mercado:
Bom dia Cryptoentusiastas!
Permanecemos em um cenário de lateralidade no Bitcoin, apesar do rompimento do padrão de
bandeira. Ontem podemos observar um fechamento mais próximo ao suporte, no entanto com um
volume abaixo da média, o que pode representar um pullback para alta. Porém, ainda não há uma
confirmação do padrão de pullback e o ativo permanece sem fazer grandes movimentos, fato esse que
pode estar atrelado ao aumento da dominância das Altcoins.
O valor alocado nas plataformas DEFI está por volta de $106 Bilhões. Além disso, algumas moedas
chamaram nossa atenção hoje: a $SLP teve uma alta de 38,2%, a $CHR valorizou 13,32% e a $OMG subiu
25,23%.
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MARKETCAP TOTAL: 2,693 TRILHÕES DE DÓLARES
DOMINANCIA DE MERCADO: BTC: 42,8% ETH: 19,7% ALTS: 37,5%
* VOLUME DE MERCADO:*
128 BILHÕES DE DÓLARES

Notícias:
Líderes de Miami e Nova York disputam o título de cripto-prefeito.
Square viu $ 1,8 bilhão em receita de bitcoin no terceiro trimestre.
Crypto.com Coin atinge a maior alta de todos os tempos após ser listada na Rival Coinbase.
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