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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
Máximas renovadas nas bolsas pelo mundo. Alta
principalmente reforçada pela esperança de aumento dos
estímulos monetários, principalmente após a dominância
dos democratas da câmara, do senado e da presidência
dos EUA.
Parte desse dinheiro certamente está entrando nas
criptomoedas. Sua capitalização total fechou pela 4a
semana seguida em forte alta, por volta dos 18% e já bateu
nos 1,13 trilhão.
O BTC fechou a semana em alta de aproximadamente 15%
e agora inicia a semana em baixa. Será que já está na hora
de uma correção mais significativa?
Mesmo que isso aconteça, seria saudável e certamente o
mercado financeiro como um todo segue otimista.
Devemos manter essa tendência por um bom tempo.
Aproveite as rápidas oportunidades.
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TERMO DA SEMANA

Especulação
Basicamente a especulação é a compra de ativos com a
intenção de vendê-los com lucro no futuro. Pode ser tanto
aplicada em investimentos de médio-longo prazo como
em imóveis, quanto em poucos minutos no mercado
financeiro.
Os famosos traders, geralmente utilizam a análise gráfica
para embasar suas operações. Quanto menor o prazo
operado, podemos considerar mais especulativo. As
operações alavancadas podem durar poucos minutos.
Na alta de 2017 do BTC podemos dizer sim que passamos
por um período bem especulativo, mas hoje em dia
podemos
dizer
plenamente,
que
temos
sólidos
fundamentos para suportar toda essa recente valorização
do BTC.
Você se considera um especulador, com intuito de vender o
BTC algum dia ou um HODLER que vai apenas comprar e
acumular Bitcoins?
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Visão Geral
CRIPTO

% 7 DIAS

Bitcoin

+15,34%

Bitcoin Cash

+41,75%

Ethereum

+28,25%

Litecoin
PAXG
XRP

+5,25%
-5,61%
+40,01%

Fechamos a semana em alta, mas abrimos esta em queda.
Desde o topo da semana já chegamos a corrigir 18% mas
recuperamos boa parte da queda rapidamente.
O único destaque negativo vai para o PAXG, que
praticamente não sofre influência do BTC, pois é
relacionado ao ouro e este sim sofreu forte queda nos
últimos dias.
Pelo lado positivo, temos o BCH, que após uma longa
congestão, rompeu sua principal Linha de Tendência de
Alta (LTA) e decolou nas duas últimas semanas. Portanto
hoje vamos atualizar essa posição na altcoin da semana.
De forma geral, apesar da atual correção, o mercado segue
predominantemente
otimista
e
aumentando
sua
capitalização total conforme vamos comentar a seguir.

*11/01/2021 Variação percentual dos preços em USD.
Fonte: www.tradingview.com
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Capitalização
total do mercado
Há cerca de duas semanas, superamos a antiga máxima
histórica da capitalização e logo em seguida já batemos
mais de 1 trilhão de dólares, sobre o qual estamos nos
consolidando no momento.
Caso o BTC continue sua correção, podemos ter um recuo
na capitalização até os 775 bilhões referentes à antiga
máxima. Nesse caso teríamos uma correção de
aproximadamente
30%,
que
podemos
considerar
historicamente comum neste mercado. Vale observar que
também temos um suporte intermediário nos 900 bi.
No momento, 68% de todo capital das criptomoedas
pertence ao BTC e portanto o desempenho do mercado
certamente depende do seu desepenho.
Assim como comentamos ultimamente para o BTC, o RSI do
Total Market Cap também atingiu patamares elevados de
94 semana passada. Um sinal de cautela.
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Bitcoin pelo mundo
Do topo, próximo dos USD 42.000, ao fundo de ontem, o BTC
chegou a corrigir 18% chegando aos USD 35.000. Conseguiu
aproveitar esta breve oportunidade? Seguindo o padrão
das últimas semanas, o mercado reagiu bem rápido e só
pegou essa compra quem deixou as ordens penduradas no
book.
Será que marcamos um fundo? Ainda é cedo para dizer,
mas por enquanto podemos considerar que sim. O
interessante é que esse possível fundo é exatamente sobre
o topo do antigo canal de alta do gráfico diário.
Nesse patamar, também temos uma pequena Linha de
Tendência de Alta (LTA) e a primeira retração de Fibonacci.
Portanto um forte suporte.
Caso dê continuidade na queda, próximo suporte nos USD
30.000. Mas essa correção já pode nos dar fôlego para a
retomada da alta.
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BITCOIN

PELO

MUNDO

Semana passada tivemos um pico de volume de
negociação, só tivemos um volume mais alto do que este,
durante a forte queda de março. Do mesmo jeito que
naquela época marcamos um fundo, devemos tomar
cuidado pois agora podemos estar marcando um topo.
Portando além do RSI que segue subindo e cada vez mais
próximo do topo de 2017, agora temos este outro sinal de
alerta.
Ainda não é para nos desesperamos, esses indicadores não
fornecem um timing tão preciso, apenas indicam cautela.
Portanto, temos tempo para traçar nossas estratégias,
tanto para a continuidade da alta, quanto para uma
correção mais forte.
A primeira retração do semanal agora está por volta dos
USD 30.000 mas em um caso extremo é possível buscarmos
até mesmo os USD 24.000.

8

Bitcoin no Brasil
Ontem tivemos um movimento bem atípico, que durou
aproximadamente meia hora. Saímos dos R$ 205.000 e em
uma rápida queda de mais de 20%, buscamos os R$
160.000. Conseguiu fisgar alguma ordem lá embaixo?
O movimento no BTCBRL foi mais amplo do que o BTCUSD
pois aqui temos menor volume de negociação e portanto
faltou comprador para o número de vendedores.
Esse é o motivo da longa sombra inferior do candle de
ontem. Importante destacar que por um breve momento
perdemos o topo do canal e buscamos precisamente a
retração de 0,382.
A rápida reação do mercado como um todo, demonstra
sua força e que após esta brevíssima correção já podemos
retomar a tendência de alta.
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BITCOIN

NO

BRASIL

Traçando novamente a retração de Fibonacci a partir desta
nova máxima, vemos que a primeira retração reforça os R$
160.000, exatamente onde paramos na correção de ontem.
Podemos notar também como nas últimas semanas
tivemos altas bem fortes em relação a boa parte do
histórico do BTC. Isso demonstra alta volatilidade e
aumento do risco.
Quem opera pelo gráfico semanal, deve pensar no longo
prazo, dependendo do perfil até sem um alvo definido,
apenas esperar as correções para aumentar a posição.
Por outro lado, precisará ter um fôlego maior para
correções mais amplas que podem durar algumas
semanas. Defina seu perfil e foque sua análise no gráfico
mais compatível com ele.

10

ALTCOIN DA

BCH

SEMANA

Em nossa última análise da BCH no dia 16 de novembro,
alertamos sobre sua longa congestão e afunilamento entre
uma LTA e LTB. Rompemos a LTB e decolamos.
Inclusive rompemos uma importante resistência dos USD
450 e buscamos rapidamente os USD 600. Caso continue a
alta, próximas resistências bem ambiciosas em USD 900 e
1200.
Ainda não temos um topo definido para traçarmos as
retrações de Fibo, então por enquanto nossas antigas
resistências nos servirão como suportes principais.
Assim como o BTC, devido a nova capitalização máxima do
mercado, as altcoins também estão saboreando uma
ótima alta puxada pelo otimismo do mercado. Mas já
podem estar relativamente caras. Tenha um bom manejo
de risco e redobre a cautela nessa alta volatilidade.
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Bitcoin Cash

Devido ao menor volume, a volatilidade em reais é um
pouco maior, podemos reparar isso nas longas sombras
dos candles.
Por outro lado, também podem ser boas oportunidades de
compra e venda a um preço melhor. Essa é a importância
de deixar suas ordens penduradas no book de ofertas, para
aproveitar esses rápidos movimentos do mercado.
No momento, ainda não podemos dizer que rompemos a
resistência dos R$ 3.000. pois não a superamos com muita
folga, mas já passamos rapidamente pelos R$ 4.000 apesar
de já ter recuado um pouco.
Próxima resistência importante após os R$ 4.000 fica nos R$
6.000. Já o próximo suporte importante fica bem distante,
apenas nos R$ 2.000, portanto muito cuidado.
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Vem pra nova
economia digital.
mercadobitcoin.com.br

