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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 de correção tanto para o mercado tradicional
quanto para as criptomoedas. No Brasil, a saída do capital
estrangeiro durante toda semana fez o IBOV corrigir mais de
7% essa semana. Lá fora, o mercado só corrigiu forte
somente na quinta e sexta-feira.
Tudo isso causado pelo medo da inflação, que
alavancaram os investimentos de renda fixa, atraíram o
capital da renda variável e tendem a aumentar os juros dos
empréstimos de grandes empresas do mercado.
A queda na bolsa brasileira também significa a alta no
dólar, que fechou a semana com uma alta de mais de 4%
nos R$ 5,60.
A saída de capital da renda variável pode estar provocando
essa queda do BTC, mas conforme vamos ver mais para
frente, o volume vendedor já está diminuindo.
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TERMO DA SEMANA

Altcoins

Quem ainda não conhece o mercado, provavelmente só
ouve falar do BTC, mas você sabia que já existem mais de
8000 criptomoedas?
Basicamente este termo surgiu de “alternative coins” ou
seja, moedas alternativas. Portanto, todas além do BTC, são
consideradas altcoins.
A dominância do BTC que atualmente está por volta dos 61%
de toda capitalização total do mercado, significa que todas
outras moedas (altcoins) somadas possuem 39% do
mercado.
A segunda maior altcoin do momento é a ETH, com cerca de
11,5%. Recentemente a ADA superou o USDT e assumiu a
terceira colocação.
No momento, o total market cap do mercado está por volta
dos 1,4 trilhão. Em quais altcoins você investe?
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Visão Geral
CRIPTO
Bitcoin
Bitcoin Cash

% 7 DIAS
-21%
-35%

Ethereum

-27,27%

Litecoin

-27,86%

PAXG
XRP

-3,38%
-23,76%

Época de altíssima volatilidade para o mercado, tomem
cuidado redobrado, mas também não fiquem com medo
desta oportunidade.
Iniciamos a semana passada com uma queda que chegou
aos -17% em um único dia. Apesar de uma tentativa de
recuperação, nos mantivemos neste patamar o resto da
semana.
Então o BTC puxou a queda em todo mercado, inclusive as
altcoins sofreram uma queda mais forte ainda, conforme
está sendo o padrão do mercado, devido sua maior
volatilidade.
De forma geral, a BCH, ETH e LTC estão em suportes
interessantes e podem ser boas oportunidades, mas a XRP
ainda pode ter espaço para mais correção e portanto será
nossa altcoin da semana.

*01/03/2021 Variação percentual dos preços em USD.
Fonte: www.tradingview.com
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Capitalização
total do mercado
Apesar do volume vendedor ter diminuído nos últimos dias.
Mas fechamos essa semana com forte negociação em
todo mercado.
O fechamento próximo da mínima certamente é um sinal
negativo, mas nada decisivo, pois no gráfico diário,
podemos ver como o mercado se manteve simplesmente
lateral nas últimas semanas e já esboça reação.
No Total Market Capitalization, temos como próximo suporte
os 1,1 trilhão. Podemos chegar neste patamar se o BTC voltar
para a casa dos USD 40.000.
De forma geral, enquanto não perdermos este próximo
suporte, seguimos fortemente otimistas com a retomada
da tendência de alta em breve. Mais detalhes sobre a
análise, a seguir no gráfico diário do BTC.
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Bitcoin pelo mundo
Após a perda da LTA do gráfico diário, em questão de dois
dias chegamos a testar o suporte baseado na primeira
retração de Fibonacci de 0,381 de toda pernada de alta.
Desde então, nos mantivemos respeitando este patamar
dos USD 45.000.
Agora já temos alguma reação neste patamar. Talvez ainda
não tão definitiva, mas que já nos permite reforçar este
atual suporte. Mas se seguirmos o modelo da congestão de
janeiro, podemos sim retomar a alta a partir deste
momento.
O próximo suporte importante fica no topo anterior por volta
dos USD 40.000 e se viermos a perdê-lo juntamente com a
LTA, devemos ter uma correção mais significativa.
Mesmo assim, certamente a retomada da tendência de
alta é a expectativa predominante. Essa semana deve nos
dar mais sinais.
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BITCOIN

PELO

MUNDO

No semanal, essa correção já está com boa amplitude mas
talvez ainda muito curta no tempo. Podemos ter uma
reação mais lenta de alta desta vez.
Com mais duas semanas laterais, já vamos chegar bem
próximos da LTA que vem desde o final do ano passado e
portanto já deve ser o suficiente para o mercado se
preparar para romper a máxima histórica.
A perda da LTA e do topo anterior pode nos levar aos USD
30.000, mas por outro lado, o rompimento do topo histórico
deve nos levar bem rápido para os USD 70.000, resistência
essa que comentamos ultimamente.
Não fique com medo destas correções, aproveite a
oportunidade para aumentar sua posição aos poucos e se
beneficiar da retomada da alta.
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Bitcoin no Brasil
Com a alta do dólar nos últimos dias, tivemos alguma
influência do câmbio nas operações do BTCBRL. Mas
mesmo assim após a perda da LTA, também chegamos
bem próximos da primeira retração de 0,382 por volta dos
R$ 246.000.
Neste patamar também temos a LTA dos dois últimos
fundos, mas como temos apenas dois toques, ainda
precisamos acompanhar sua importância.
Temos como próximo suporte importante os R$ 225.000
referente ao topo anterior. Mas aparentemente não está
fácil chegarmos lá.
Portanto, enquanto isso, o mercado pode estar iniciando
uma reação, então seguimos rumo ao topo histórico e em
busca dos R$ 395.000 que seria equivalente à resistência
dos USD 70.000 se o dólar chegar na casa dos R$ 5,65.
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BITCOIN

NO

BRASIL

Nesse período, podemos notar como esta pernada de alta
foi menor. Mas isso não é um sinal negativo, seria ruim
apenas se perdermos o topo anterior.
O que importa é que estamos mantendo topos e fundos
mais altos e que a próxima pernada de alta pode ser bem
mais longa, pois neste último movimento o mercado não se
esticou muito.
Então se superarmos o topo histórico, devemos ter algumas
semanas seguidas de alta. Mas não espere o rompimento
da máxima histórica para se posicionar, certamente uma
compra parcial nesta correção seria muito mais
interessante.
Conforme comentamos ultimamente, o dólar está
retomando seu movimento, portanto não se esqueça de
levá-lo em consideração nas suas operações.
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ALTCOIN DA

XRP

SEMANA

Há algumas semanas a XRP voltou a testar seu topo anterior
doa USD 0,75 mas não conseguiu rompê-lo.
Agora já voltou para baixo dos USD 0,50 e tem como
próximo suporte importante nos USD 0,30 onde temos topos
e fundos anteriores, a principal retração de toda esta alta
recente e estaríamos bem próximos de uma LTA.
Podemos considerar que agora a XRP saiu de uma
tendência de alta e já está em uma tendência lateral, pois
temos topos e fundos no mesmo nível, entre USD 0,75 e 0,22.
Tome muito cuidado com operações em tendências
indefinidas.
Portanto o rompimento dos USD 0,75 pode nos fazer retomar
uma tendência de alta, enquanto a perda da LTA e do
suporte dos USD 0,22 pode nos fazer entrar em uma
tendência de baixa.
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XRP

Apesar do menor histórico em reais, conseguimos
identificar padrões bem semelhantes ao XRPUSD, como o
principal suporte e ficar por volta dos R$ 1,75 juntamente
com a LTA.
Aqui também temos topos no mesmo nível, porém
rigorosamente os fundos já estão mais baixos. Mas como no
Brasil temos menor volume de negociação e maior
volatilidade, seguimos predominantemente o cenário
lateral da XRPUSD enquanto não perdermos um suporte ou
rompermos a resistência.
Portanto a máxima dos topos dos R$ 4,00 agora nos serve
como principal resistência e os suportes se iniciam em R$
2,00 mas começam a ficar mais importantes nos R$ 1,75.
Devido a sua relevância, também devemos tomar cuidado
na sua perda. Seguindo a mesma ideia, enquanto
respeitarmos este patamar e a LTA, ainda temos alguma
esperança de retomada na tendência de alta se viermos a
romper os R$ 4,00.
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Vem pra nova
economia digital.
mercadobitcoin.com.br

