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Relatório
COTAÇÃO:
ATIVO

FECHAMENTO ($)

VARIAÇÃO (%)

BTC

$31801,04

+0,21%

ETH

$1941,90

-2,85%

BNB

$320,9

-0,28%

XRP

$0,4217

+0,72%

GRÁFICO DIÁRIO - BTC/USDT

*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

Bom dia, Cryptoentusiastas!
Nos últimos dias, o Bitcoin, nosso maestro de
uma alta interessante após a confirmação do
baixa, o qual é de reversão. No entanto, essa
levada em consideração em tempos menores,
ainda permanece em região de acumulação.

mercado, conquistou
padrão de cunha de
reversão só pode ser
uma vez que o BTC

Somente ao desfazer esse padrão teremos uma melhor decisão acerca
do movimento do mercado. Então fica de olho e não perde os
próximos movimentos desse ativo!

CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO:

MERCADO

VALOR ($)

VARIAÇÃO (%)

MERCADO CRIPTO

$1.293T

-0,49%

PLATAFORMAS DEFI

$56.293B

-0,78%

BITCOIN

$605.100B

+0,17%

**A capitalização é o valor total, em dólar, que circula no ativo ou
mercado em determinado momento. Por exemplo, a capitalização do
mercado cripto é o valor total que circula no mercado de criptoativos.

VOLUME DE MERCADO ($)

134 BILHÕES

**O volume de mercado é o valor que foi utilizado para comprar e vender
ativos em um determinado dia.
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GRÁFICO COMPARATIVO - CAPITALIZAÇÃO

DOMINÂNCIA DE MERCADO:

ATIVO

DOMINÂNCIA (%)

VARIAÇÃO

BTC

46,79%

+0,31

ETH

18,13%

-0,44

ALTCOINS

11,86%

-0,03

DEFI’s

4,35%

-0,01

**A dominância é a parcela da capitalização total (valor total) do mercado que
está alocado em um determinado ativo.
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TOP 3 - BULL MARKET
ATIVO

VARIAÇÃO (%)

PREÇO($)

BICO/USDT

+24,46%

$0,865

VGX/USDT

+22,17%

$1,014

WAVES/USDT

+18,29%

$8,99

**Este é o ranking dos 3 ativos que mais se destacaram em oscilação positiva no dia
anterior.
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NOTÍCIAS:
Bitcoin recupera o 10º lugar como o ativo mais valioso do mundo
No mês passado, o Bitcoin perdeu mais de 18%; no entanto, isso não o impediu
de se tornar o 10º ativo mais valioso do mundo. Esse feito foi alcançado ao
superar as Meta Platforms (Facebook), cujo valor de mercado é de US$ 553,61
bilhões, enquanto o do Bitcoin está em US$ 603,38 bilhões no momento da
redação deste artigo.
Além disso, a criptomoeda mais popular do mundo teve algumas semanas
difíceis, lidando com turbulências no mercado de ações e desastres em torno da
Terra (LUNA) e sua moeda estável UST, que contribuíram para a volatilidade do
mercado de criptomoedas. Enquanto isso, entre as 6.265 commodities e
empresas que valem juntas US$ 86,51 trilhões, o ouro domina em primeiro lugar,
o que torna a competição dos Bitcoins para recuperar o trono muito mais difícil.
Atualmente, o valor de mercado do BTC equivale a 5,12% do valor de mercado
total do ouro.
A impressora de dinheiro do Fed entra em marcha à ré: o que isso significa para
a criptografia?
O Federal Reserve dos Estados Unidos está iniciando o processo de redução de
seu balanço patrimonial de US$ 9 trilhões, que disparou nos últimos anos em um
movimento chamado aperto quantitativo (QT). O Fed planeja encolher seu
balanço patrimonial em US$ 47,5 bilhões por mês nos próximos três meses. Em
setembro deste ano, planeja uma redução de US$ 95 bilhões. O objetivo é ver seu
balanço patrimonial reduzido em US$ 7,6 trilhões até o final de 2023.
O CEO da empresa de consultoria financeira deVere Group, Nigel Green, afirmou:
"Além disso, esperamos uma recuperação iminente do mercado, o que significa
que os investidores devem posicionar os portfólios para capitalizar isso".
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