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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.

Análises por Thales Inada
Relatório Criptográfico - 17 de fevereiro de 2021

Influências do
Mercado Tradicional
Semana de alta para o mercado financeiro tradicional, mas
sem um movimento muito significativo apesar de algumas
novas máximas históricas pelo mundo. Será que o mercado
está perdendo força? Precisamos acompanhar por mais
algum tempo para confirmar o otimismo.
Ontem no BTC, também tivemos nova máxima histórica e
inclusive superamos brevemente os USD 50.000. Em reais,
rompemos os R$ 270.000 e chegamos bem próximos dos R$
275.000
Por enquanto ainda não tivemos uma reação positiva muito
nítida, mas certamente é um sinal otimista.
No curtíssimo prazo, o mercado tradicional até pode
influenciar nas criptomoedas em eventual correção, mas
tendemos a nos recuperar muito mais rápido, ainda mais
nessa atual tendência de alta.
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TERMO DA SEMANA

All Time High
Podemos traduzir este termo como a máxima histórica. No
final do ano passado superamos a antiga ATH do BTC
referente ao topo de 2017.
Por se tratar do principal topo do mercado, geralmente é
uma resistência bem importante por estar na memória dos
investidores.

ATH

Então seu rompimento com certeza é fator bem decisivo
para a tomada de decisão. Tanto é que desde a sua
superação, tivemos a retomada da tendência de alta
confirmada e consequentemente máximas atrás de
máximas.
Portanto esse ano você vai cansar de ouvir esse termo, pois
enquanto mantivermos a tendência, vamos ter o ATH
renovado
continuamente.
Enquanto
continuarmos
superando topos como o da semana passada, seguimos o
otimismo do mercado.
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Visão Geral
CRIPTO

% 7 DIAS

Bitcoin

+25,23%

Bitcoin Cash

+61,83%

Ethereum
Litecoin
PAXG
XRP

+11,75%
+41,34%
+0,45%
+41,65%

Que semana! Fortíssima alta em todo mercado, puxada
pelo otimismo do BTC, pois após praticamente um mês
lateral, semana passada finalmente tivemos a superação
do topo de janeiro.
Portanto portas abertas para a retomada da tendência de
alta. Mas claro que podemos ter algumas semanas laterais
durante o movimento.
Nas altcoins é possível até uma breve correção, pois
tivemos fortíssimo movimento, como na BCH, XRP e LTC. E
portanto uma delas será a altcoin dessa semana. Qual
será?
Todo esse movimento de alta do mercado, pode ser
nitidamente visto na capitalização total, que conforme
comentado no relatório anterior, já dava sinais nítidos de
otimismo.

*14/02/2021 Variação percentual dos preços em USD.
Fonte: www.tradingview.com
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Capitalização
total do mercado
No total market cap das criptomoedas, já havíamos
superado o topo de janeiro na semana retrasada, inclusive
comentamos sobre esse fato indicar a possível retomada
de alta do BTC.
Como este gráfico estava ligeiramente adiantado em
relação ao do BTC, podemos deduzir que as altcoins já
estavam se desempenhando melhor. Mas apenas as
maiores, pois a dominância do BTC se manteve estável nas
últimas semanas.
Agora atingimos os USD 1.5 trilhão de capitalização total,
mas já estamos sentindo essa resistência. Devemos
superá-la apenas com a continuidade de alta do BTC.
Portanto esta pernada de alta pode estar apenas
começando e ainda pode durar mais algumas semanas
antes da próxima correção significativa do mercado. Faça
aportes regulares para não perder este movimento.
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Bitcoin pelo mundo
Após o forte PUMP do dia 08 de fevereiro, praticamente
ficamos estagnados logo abaixo dos USD 50.000, onde além
da resistência psicológica do número redondo, também
temos a primeira projeção de Fibo do mastro e bandeira
que comentamos nas últimas semanas.
Se rompermos essa resistência, a próxima resistência
projetada é bem ambiciosa e está nos USD 70.000.
Apesar do rompimento dos USD 50.000 proporcionar uma
rápida alta, precisaremos de aproximadamente 40% para
alcançar os USD 70.000, portanto não seria um alvo para o
curtíssimo prazo.
Por outro lado se perdermos a Linha de tendência de alta do
momento, podemos ter um recuo para o topo
recentemente rompido por volta dos USD 41.000.
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BITCOIN

PELO

MUNDO

Fechamos a semana passada muito bem, rompendo o
topo de janeiro, com boa amplitude de movimento, com um
candle próximo da máxima e volume suficiente para
confirmar o movimento.
Desde o fundo do mês passado já tivemos uma alta de
aproximadamente 75%, então uma congestão de uma
semana como a que estamos tendo certamente será bem
saudável para a retomada de alta em breve.
Pelo gráfico diário definimos a próxima resistência mas pelo
gráfico semanal podemos definir uma LTA bem nítida que
consequentemente será um suporte importante.
Portanto, alguma hora podemos ter um recuo para ela, o
que pode proporcionar uma ótima oportunidade mas
ainda está longe de ser uma realidade.
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Bitcoin no Brasil
Equivalente aos USD 70.000 na cotação de hoje seria por
volta dos R$ 375.000 mas pela projeção do padrão do
mastro e bandeira podemos chegar bem próximos dos R$
400.000 nessa próxima pernada de alta. Para esse alvo
precisaríamos um dólar por volta dos R$ 5,65, o que é
possível se superarmos os R$ 5,50.
Aqui também seguimos respeitando o topo do antigo canal
de alta. Enquanto for respeitado, o mercado estará
confirmando sua força, pois pode inclusive ganhar força e
aumentar sua inclinação no próximo movimento.
O BTC costuma ir ganhando força durante a alta e tende a
formar um gráfico levemente exponencial. Portanto não
segue tão precisamente uma linha de tendência linear.
Esse ganho de força pode ser melhor visto no período
semanal abaixo.
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BITCOIN

NO

BRASIL

No semanal do BTCBRL não temos muita atualização. O alvo
fica melhor definido pela precisão do gráfico diário e o
suporte imediato fica no topo de janeiro, a partir dos R$
225.000.
Como ainda não temos um topo nítido, as retrações de
fibonacci ainda não podem ser aplicadas neste caso.
De qualquer forma, o fechamento do candle da semana
passada foi mais interessante do que no BTCUSD, pois
tivemos um fechamento mais próximo da máxima, e um
volume mais interessante.
Portanto essa pernada de alta ainda deve dar continuidade
nas próximas semanas.
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ALTCOIN DA

LTC

SEMANA

A LTCUSD segue confirmando sua tendência de alta com a
recente superação do topo anterior dos USD 175.
Além disso, mantemos a análise do dia 18 de janeiro, na
qual comentamos sobre uma interessante LTA, que foi
respeitada precisamente.
Agora já encontramos uma nova resistência, por volta dos
USD 220. Se conseguirmos superá-la, podemos inclusive
testar sua máxima histórica por volta dos USD 350. Mas
podemos ter alguma resistência intermediária por volta dos
USD 250.
O retorno para a LTA pode acontecer a qualquer momento,
porém enquanto não perdê-la, seguimos extremamente
otimistas. A LTC segue muito bem as linhas de tendência no
gráfico semanal, vamos acompanhar de perto.
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LTC

No Brasil, a LTC já testa precisamente sua máxima histórica.
Isso ocorreu pois em 2020 tivemos uma forte alta no
câmbio, que acabou influenciando bastante na cotação de
todo mercado brasileiro.
Então aqui temos uma fortíssima resistência e que não será
fácil desuperá-la. Isso só deve acontecer quando a LTCUSD
romper seus USD 220. Caso isso se confirme e busque seu
topo histórico nos USD 350, a LTCBRL pode buscar algo entre
R$ 1.900 e R$ 2.000 dependendo da cotação do dólar.
Aqui a LTA não está tão precisa, mas já serve como
referência para a LTA da LTCUSD. Enquanto ela for
respeitada, seguimos a tendência. Quando os preços se
aproximarem dela, podemos ter boas oportunidades com
um stop bem barato, favorecendo o risco benefício. Opere
as altcoins com cautela.
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Vem pra nova
economia digital.
mercadobitcoin.com.br

