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Relatório
COTAÇÃO:

$BITCOIN

Fech. $57184,07 (+0,41%)

$ETHEREUM

Fech. $4582,95 (-1,02%)

$SOL

Fech. $229,81 (+10,20%)

$BNB

Fech. $627,5 (+0,80%)

Bom dia, Cryptoentusiastas!
O nosso maestro do mercado, o Bitcoin, segue um cenário de lateralização como mostra o gráfico
diário, tendo a repetição do padrão de cunha de baixa próximo a linha de tendência de alta (LTA)
traçada. Este é comumente é um padrão que antecede uma nova alta, como bem mostra o histórico do
gráfico. Ontem, o Bitcoin tentou romper a cunha, mas sem êxito, uma vez que houve uma rejeição no
topo dela, não rompendo a linha de tendência de baixa (LTB). Dessa forma, ainda não há certezas no
mercado enquanto esse padrão não for rompido.
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Além de todas essas informações, temos também que o valor alocado nas plataformas DeFi é de
$173.097B
MARKETCAP TOTAL: $2.594T, uma alta de +0,35% durante o último dia.
VOLUME DE MERCADO:
207 BILHÕES DE DOLARES

DOMINÂNCIA DE MERCADO:
BTC: 41,68% (+0,13%)
ETH: 21,23% (-1,25%)
ALTS:16,66%(-0,03%)
DEFI: 6,67%(+0,01%)
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VOLUME DE MERCADO:
223 BILHÕES DE DOLARES
DOMINÂNCIA DE MERCADO:
BTC: 41,62% (-1,79%)
ETH: 21,23% (+3,81%)
ALTS:16,66% (+0,38%)
DEFI: 6,67% (+1,94%)

Como podemos perceber, a dominância das demais criptomoedas do mercado
continuam subindo frente a dominância do Bitcoin que só cai. Este fenômeno é bastante
interessante pois favorece espaço no mercado para as altcoins apresentarem altas bem
elevadas.

Como moedas destaques em oscilação positiva no último dia, temos:
SANTOS/USDT (+316,40%)
Lançamento do token na plataforma da Binance
REQ/USDT (+48,30%)
SFP/USDT (+24,17%)
QI/USDT (+20,70%)
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Notícias:

A Fidelity Canada está lançando o ETF Bitcoin
De acordo com um tweet compartilhado pelo analista sênior de ETF da Bloomberg, Erick Balchunas, o
fundo "Fidelity Advantage Bitcoin ETF" está atualmente pendente de listagem em uma bolsa canadense.
Balchunas também destacou que, se o novo fundo for bem-sucedido, ele se tornará a maior administradora
de ativos a oferecer serviços de Bitcoin. A decisão da Fidelity de oferecer um ETF à vista no Canadá apenas
adiciona lenha à fogueira, já que um dos maiores gestores de ativos do mundo, com quase US $ 4 trilhões
em ativos, é compelido a desenvolver um serviço no Canadá para atender às demandas dos clientes.

Metaverso é onde usaremos criptomoedas, diz Bank of America
O Bank of America (BofA) é definitivamente um dos bancos que mais está prestando atenção a evolução
das criptomoedas neste ano. Após destacar os benefícios da adoção do Bitcoin por El Salvador, agora o
banco está vendo o Metaverso com bons olhos. Em conversa com o Business Insider nesta terça-feira (30),
Haim Israel, estrategista do BofA, afirmou que o metaverso é uma grande oportunidade para o ecossistema
das criptomoedas. Isso se deve a aceleração da adoção delas, tanto por pessoas quanto empresas.

Banco Central abre desafio para o real digital e pede soluções DeFi
O Banco Central do Brasil (BCB) abriu um desafio para que interessados em melhorar o projeto de CBDC do
país com DeFi apresentem soluções. O evento foi lançado pelo presidente do Banco Central, Roberto
Campos Neto, na última terça-feira (30/11). Nesta mesma data, a autarquia que controla o dinheiro brasileiro
fechou uma série de webinars sobre o Real digital, explicando sobre alguns temas que eram dúvidas
comuns dos brasileiros sobre o tema. No caso do Brasil, a intenção certamente é construir uma moeda com
características de criptomoedas, para fazer com que as pessoas deixem de usar aplicações financeiras
descentralizadas, principalmente.

Criptomoeda do Santos valoriza 600% após listagem na Binance, mas despenca em minutos
A criptomoeda do Santos Futebol Clube valorizou cerca de 600% só nos primeiros 60 minutos de suas
negociações na Binance. Nesta quarta-feira (1), a PancakeSwap foi a primeira a vender tokens do Santos,
iniciativa que chamou atenção por ser a primeira venda de um fan token brasileiro em corretora
descentralizada. Em simultâneo, a Binance LaunchPool também lançou o token do tradicional clube
brasileiro, atraindo a maior parte da venda pública inicial. O preço inicial do token Santos no mercado foi de
US$ 2,50, para quem comprou pela PancakeSwap ou Binance Launchpool. No meio dessa alta inicial, a
moeda saiu de US$ 2,50 para US$ 35,00, registrando uma alta de 1.300%, um movimento que não durou
nem 1 minuto na Binance.
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