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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
Apesar de alguma volatilidade durante a semana, na sexta
tivemos boa recuperação do mercado tradicional. As
bolsas pelo mundo fecharam em leve alta mas nos
mantivemos praticamente estagnados a semana inteira.
No bitcoin, tivemos um cenário semelhante. Fechamos a
sexta semana seguida de alta, mas agora já tivemos um
candle de menor amplitude e um volume de negociação
menor. Será que perdemos força e frustramos o
rompimento dos USD 16.000?
Já o dólar iniciou a semana em queda e se recuperou
continuamente durante a semana, fechando em alta de
+1,74%.
Essa alta no câmbio inclusive refletiu no BTCBRL, que
marcou uma nova máxima histórica em reais. Ainda não
tivemos uma reação do mercado, então seguimos
testando seu topo.
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TERMO DA SEMANA

Stablecoins
Como o próprio nome diz, são criptomoedas com valor
estável, pareadas com o dinheiro fiat. Assim conseguem
unir a segurança do blockchain do mercado cripto com o
mercado tradicional.
Então seu foco não é necessariamente sua valorização, pois
seu valor flutuará sempre por volta de um dólar. Portanto
basicamente sua única variação é o câmbio.
De forma ampla, a função principal delas é proporcionar
agilidade ao sistema e tornar o mercado globalmente mais
acessível.
Outra vantagem é que ela facilita a dolarização do seu
patrimônio, como por exemplo a USDC, que é
comprovadamente lastreada por dólares americanos.
Portanto sua negociação é feita baseada na cotação do
USD do momento. Negocie USDC agora mesmo no Mercado
Bitcoin.
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Visão Geral
CRIPTO

% 7 DIAS

Bitcoin

+3,14%

Bitcoin Cash

-9,20%

Ethereum

-1,38%

Litecoin

+2,13%

PAXG

-4,07%

XRP

+6,26%

Apesar da alta do BTC, tivemos uma semana com grande
variação de desempenhos, tanto positiva quanto negativa.
O destaque positivo foi para a XRP, que conforme
comentamos no último relatório, frustrou a perda da Linha
de Tendência de Alta (LTA) e pode estar retomando o
movimento positivo após 10 semanas lateral.
Pelo lado negativo, ontem tivemos uma forte queda na BCH,
de aproximadamente 4%. Então hoje vamos comentar
sobre ela na altcoin da semana.
Será que as alts estão perdendo força e o capital está
migrando para o BTC ou estão antecipando uma eventual
queda? Enquanto o BTC mantiver a alta, seguiremos com
primeira opção, mas também devemos nos preparar para
a segunda.

*15/11/2020 Variação percentual dos preços em USD.
Fonte: www.tradingview.com

5

Capitalização
total do mercado
Caso o capital apenas migre para o BTC, teríamos um
aumento na sua dominância e um total market
capitalization estável. Basicamente foi isso que tivemos.
Conseguimos nos consolidar acima dos USD 450 bilhões de
capitalização e também marcamos nova máxima do ano
por volta dos 471 bi. Praticamente nos mantivemos
oscilando neste intervalo.
Caso venha a perder os USD 450 bi, temos próximo suporte
em USD 385 bi, a antiga máxima de 2020 e 2019. Podemos
sim fazer um pullback nela, onde inclusive temos uma
pequena Linha de Tendência de Alta (LTA) e as retrações de
Fibo.
Pelo lado positivo, o ideal seria prolongarmos mais um
pouco uma congestão sobre os USD 450 bi e depois romper
os USD 475 bi. Nesse caso, próxima resistência em USD 550
bi e depois somente na máxima histórica.
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Bitcoin pelo mundo
No gráfico diário conseguimos reparar como quinta-feira
tivemos o rompimento dos USD 16.000 mas sem muita
amplitude. O volume também foi menor do que nos outros
dias de alta. Esse pode sim ser um sinal de perda de força e
alguma falta de interesse do mercado neste patamar.
Não se preocupe, certamente após essa alta, uma correção
pode ocorrer a qualquer momento mas certamente seria
natural e saudável para o mercado, desde que não perca a
LTA. Portanto ela é nosso primeiro suporte.
Depois dela temos os USD 14.000, onde temos o topo recém
superado de 2019 e também se iniciam as retrações de
Fibonacci.
Então de forma geral, enquanto respeitarmos a LTA,
seguimos a tendência de alta do gráfico diário. As próximas
resistências comentaremos a seguir no gráfico semanal.
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BITCOIN

PELO

MUNDO

No gráfico semanal fechamos um candle de corpo
pequeno, o que reforça a indecisão do mercado. Seguindo
a lógica das últimas altas, tivemos longas congestões após
amplos movimentos, então já prepare sua paciência para
um possível mercado lateral.
Apesar da LTA no gráfico diário, aqui nós podemos destacar
um possível intervalo de congestão bem amplo entre os
USD 16.000 e 14.000.
Caso venha a perder inclusive os USD 14.000 podemos
corrigir até os USD 12.000, onde temos topos importantes e a
principal retração de Fibonacci.
Por outro lado, ainda não identificamos nitidamente esse
intervalo e já podemos continuar a alta após essa semana
lateral. Nesse caso, a superação dos USD 16.000 é capaz de
nos levar rapidamente aos USD 20.000.
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Bitcoin no Brasil
Máxima histórica levemente renovada na sexta com um
pequena ajuda do câmbio. Mas ao contrário do BTCUSD,
não conseguimos nos manter acima do último topo.
De qualquer forma seguimos otimistas, pois nos
mantivemos bem próximos dos R$ 89.000 e o testando
continuamente, isso certamente facilita seu rompimento.
Também seguimos respeitando o topo do canal de alta dos
últimos meses. Em caso de uma pequena correção,
devemos voltar a testá-lo. Se perdê-lo, os suportes se
iniciam em R$ 73.000. Em um caso mais extremo, se o
BTUSD buscar os 12.000 podemos corrigir até a casa dos R$
65.000
Apesar de um possível forte correção, mesmo assim
manteríamos a tendência de alta. Nesse caso precisamos
analisar o gráfico semanal para visualizar as próximas
resistências.
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BITCOIN

NO

BRASIL

Apesar da possibilidade de busca dos R$ 65.000,
certamente os R$ 70.000 é um importantíssimo suporte e
não deve ser tão fácil de perdê-lo.
No semanal podemos reparar que estamos testando
novamente o topo de um longo canal de alta, mas por
enquanto temos baixo volume de negociação nas últimas
semanas. Precisaremos de uma força do BTCUSD.
Caso confirme a continuidade da alta essa semana, vamos
ter caminho aberto para o BTCBRL, sendo a próxima
resistência mais relevante no número redondo e resistência
psicológica dos R$ 100.000.
Considerando o dólar no patamar atual dos 5,45, se o
BTCUSD buscar seu topo histórico dos USD 20.000, é possível
superarmos esta resistência e buscarmos algo por volta
dos R$ 110.000.
Por isso não se esqueça, sempre acompanhe também a
movimentação do bitcoin em dólares além da cotação do
câmbio para uma análise mais precisa.
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ALTCOIN DA

BCH

SEMANA

Apesar da alta do bitcoin nas últimas semanas, a BCH está
pela quarta semana de lado e portanto não
acompanhando o ritmo do BTCUSD.
Isso ocorre pois a BCHUSD está enfrentando uma
importante Linha de Tendência de Baixa (LTB) dos três
últimos anos, ou seja, uma importantíssima linha.
Além dela, também temos uma Linha de Tendência de Alta
(LTA), também bem longa dos dois últimos anos. Seguimos
afunilando entre ela e a LTB.
Já podemos nos considerar bem afunilados, isso significa
que podemos romper esta congestão a qualquer
momento.
Caso perca a LTA, próximo suporte importante em USD 200
e caso rompa a LTB próximas resistências em USD 330 e
depois somente em USD 450.

11

BCH

No Brasil a LTB não está tão bem definida quanto na
BCHUSD, isso ocorre pois aqui também temos influência do
câmbio, mas de qualquer forma temos uma ótima
referência.
Portanto adotamos praticamente a mesma ideia, seguimos
afunilando entre a LTB e a LTA dos últimos anos.
Aqui podemos dizer que temos um pouco mais de espaço
para prolongar este afunilamento, mas certamente quando
o BCHUSD romper alguma das linhas, também vamos ter
um reflexo imediato aqui.
Caso perca a LTA, próximos suportes em R$ 1.150 e depois R$
900. Por outro lado se romper a LTB, próxima resistência
importante somente nos R$ 2.000.
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Vem pra nova
economia digital.
mercadobitcoin.com.br

