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Disclaimer
O conteúdo e informações produzidas, bem como, as
marcas e logotipos e nomes comerciais, são de propriedade
exclusiva do Mercado Bitcoin e estão protegidas pelas Leis
de nº 9279/96 (Lei de propriedade Industrial) e de nº 9610/98
(Lei direito autoral);
A distribuição e reprodução do material é livre, desde que
seja citada a fonte Mercado Bitcoin;
O relatório é meramente informativo e não constitui, em
hipótese alguma, recomendações ou garantias de
investimentos.
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Influências do
Mercado Tradicional
Semana agitada no mercado financeiro mundial. Tivemos
forte PUMP em alguns papéis dos EUA provocado por grupos
nas redes sociais. Esse movimento abalou o mercado, que
fechou a semana em forte queda.
No BTC, apesar de aparentemente não relacionado, tivemos
um movimento semelhante na sexta-feira, quando sofremos
um rápido PUMP seguido de um DUMP no mesmo dia.
Apesar dessa alta volatilidade nos últimos dias, seguimos
congestionados. Comentaremos detalhadamente sobre
esse caso na análise do BTC.
Ficou perdido nesses jargões do mercado? Não entendeu
sobre o que estamos falando? Fique tranquilo, a seguir
vamos explicar esses termos e já vamos aproveitar para
aplicá-los nas análises de hoje.
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TERMO DA SEMANA

Pump e Dump
Essa semana tivemos grandes celebridades apoiando
abertamente o BTC, como Elon Musk e Ray Dalio. Esse pode
ter sido um dos motivos da forte alta que tivemos na manhã
do dia 29.
Podemos chamar esse movimento positivo de PUMP, devido
a sua velocidade e amplitude, que no caso chegou aos
+20% em poucas horas.
Após esse pico, logo em seguida houve uma contínua
correção durante a tarde, que praticamente devolveu toda
a alta do dia. Essa rápida queda, que em relação ao topo do
dia chegou aos -14%, pode ser chamada de DUMP.
No BTC esses movimentos são bem raros, pois ele possui
alto volume de negociação, o que dificulta movimentos
muito rápidos. Mas são relativamente frequentes em
altcoins menores, por isso devemos tomar cuidado
redobrado nelas.
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Visão Geral
CRIPTO
Bitcoin

% 7 DIAS
+2,46%

Bitcoin Cash

-9,13%

Ethereum

-5,75%

Litecoin

-8,16%

PAXG

+0,5%

XRP

+81,22%

Apesar da contínua queda do BTC desde a tarde de sexta,
conseguimos fechar a semana em leve alta. Mesmo com
ele positivo e da sua influência, as altcoins não
conseguiram se desempenhar muito bem.
Uma das exceções foi o PAXG, que atrelado ao ouro,
conseguiu se manter neutro em toda essa instabilidade do
mercado financeiro.
O destaque certamente vai para a XRP, que teve uma
fortíssima valorização. Por enquanto não tivemos
mudanças nítidas nos seus fundamentos para justificar
esse movimento.
Portanto hoje ela será nossa altcoin da semana e como
sempre, vamos focar exclusivamente na análise gráfica,
deixando de lado todos outros fatores.

*31/01/2021 Variação percentual dos preços em USD.
Fonte: www.tradingview.com
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Capitalização
total do mercado
De forma geral, apesar dessa forte movimentação da
semana, isso ainda não surtiu efeito significativo na
retomada de movimento do mercado.
Como as criptomoedas tendem a seguir os passos do BTC,
com ele congestionado há cerca de quatro semanas, a
capitalização total do mercado também segue estável,
oscilando entre 850 bilhões e 1,1 trilhão. Precisamos ficar de
olho principalmente quando chegarmos próximos desses
patamares.
Enquanto o BTC permanece lateral, algumas altcoins
aproveitam esse momento de estabilidade para um PUMP,
assim como vimos anteriormente na XRP semana passada.
De qualquer forma, seguimos o modelo da última
congestão, que durou aproximadamente um mês. Será que
retomaremos a tendência de alta essa semana? Até onde
podemos ir na próxima pernada? É o que vamos analisar a
seguir.
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Bitcoin pelo mundo
O forte PUMP provocado por Elon Musk e Ray Dalio, seguido
do DUMP, ficou nítido no gráfico diário pela longa sombra
superior no dia 29. Essa é a importância de esperarmos o
fechamento do dia.
Inclusive podemos considerar o rompimento da bandeira
frustrada. Isso poderia ter resultado em forte correção, mas
não é o que vimos ainda, portanto esse é um sinal positivo.
Por enquanto estamos fazendo um Pullback no topo da
bandeira, ou seja, estamos testando-a novamente. Se
voltarmos para baixo dela, o próximo suporte está bem
nítido nos USD 30.000, depois somente nos USD 27.000.
Pelo lado positivo, enquanto não perdermos os USD 30.000
seguimos otimistas e na expectativa da retomada da
tendência de alta do mercado. Nesse caso, próxima
resistência no topo histórico dos USD 40.000 mas temos
como primeiro alvo os USD 50.000.
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BITCOIN

PELO

MUNDO

Em caso de perda do suporte dos USD 30.000 indicado
anteriormente, podemos confirmar mais uma pernada de
baixa.
Além do suporte dos USD 27.000, no gráfico semanal, o
primeiro suporte mais relevante fica somente nos USD
24.000. Podemos passar brevemente por ele para
marcarmos um fundo bem nítido do mercado.
Mesmo com essa possibilidade, não temos com o que nos
preocupar. A tendência do gráfico semanal é nitidamente
de alta e devido ao seu longo período, seus sinais são
certamente bem relevantes.
Agora não é mais hora de vender. Em caso de continuidade
da correção, devemos apenas aumentar nossas posições e
focar no médio-longo prazo. Prepare seu emocional para
esse possível momento e siga sua estratégia.
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Bitcoin no Brasil
Devido à influência do dólar nos últimos dias, não
chegamos precisamente a testar o topo da bandeira no
BTCBRL, mas certamente estamos respeitando essa região.
Aqui, o primeiro suporte equivalente aos USD 30.000 é nos
R$ 160.000. Esse patamar pode ser decisivo para o próximo
forte movimento do mercado.
Se viermos a perdê-lo, próximo suporte pelo gráfico diário
nos R$ 140.000. Nesse patamar também temos uma longa
linha de tendência de alta (LTA) que será melhor vista no
gráfico semanal.
De forma geral, seguimos otimistas com a ativação dessa
bandeira e se retomarmos a alta em breve, temos como
próxima resistência projetada baseada no mastro fica na
região dos R$ 275.000.
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BITCOIN

NO
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No gráfico semanal do BTCBRL até já poderíamos
considerar que marcamos um fundo. Apesar de ser um
pequeno sinal positivo, isso ainda não está muito nítido.
Também precisamos levar em consideração que o BTCUSD
certamente é a principal referência do BTCBRL, portanto
você que opera em reais, lembre-se de adaptar a análise
em dólares e considerar as variações do câmbio.
Então se o mercado confirmar mais uma pernada de baixa,
podemos chegar até os R$ 130.000 considerando o dólar a
R$ 5,41. Dificilmente passaremos deste patamar, pois seria
equivalente aos USD 24.000.
Durante essa tendência de alta, foque no Hodle com a
maior parte da sua carteira e pratique os trades apenas
com uma pequena parcela. Ficar de fora na hora errada
pode deixar boa parte do lucro para trás.
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ALTCOIN DA

XRP

SEMANA

A XRP teve uma forte alta essa semana, mas por enquanto
aparentemente não temos novas notícias otimistas sobre
seu processo da SEC. Será que ficaremos sabendo de algo
em breve?
Essa pode ser uma das características da análise técnica.
Pois antes da notícia chegar para o mercado, muitos já
estão cientes da notícia e se adiantam ao movimento.
De qualquer forma, independentemente de fatores
externos, seguimos respeitando a análise gráfica.
Rompemos a forte resistência dos USD 0,30 e buscamos
rapidamente os USD 0,50 onde também temos a principal
retração de 0,618 do mercado.
Caso esse movimento dê continuidade, próximas
resistências em USD 0,60 e 1,0. Por outro lado, se
devolvermos esse movimento assim como no BTC,
próximos suportes em USD 0,40 e 0,3.
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XRP

Em reais a principal resistência estava em R$ 1,75, que foi
rompida com este forte movimento. Isso nos levou
diretamente para os R$ 2,50.
O topo anterior fica predominantemente nos R$ 3,25, que
seria equivalente à resistência dos USD 0,60.
Em caso de correção, os suportes começam a ficar
interessantes nos R$ 2,00 e ficam importantes a partir dos
R$ 1,75, onde temos uma LTA, topos anteriores e retração de
Fibonacci.
No momento não temos topos e fundos mais altos, portanto
essa é considerada uma tendência indefinida, o que
prejudica nossas operações. Além disso, sempre alertamos
da cautela que é preciso nas altcoins. Opere com
consciência essa altíssima volatilidade da XRP.
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Vem pra nova
economia digital.
mercadobitcoin.com.br

