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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 da alta da semana retrasada e de novos recordes
nas bolsas pelo mundo essa semana, o mercado
tradicional segue predominantemente lateral.
No dólar tivemos uma semana bem volátil, que influenciou
levemente o dia a dia das operações do BTCBRL, mas
fechamos a semana no zero a zero.
Mesmo com toda essa cautela do mercado financeiro
tradicional, o BTC não se intimidou e seguiu sua forte alta.
Após vários dias lateral testando a antiga máxima histórica,
retomamos o movimento e marcamos máximas após
máximas praticamente todo dia.
Continuamos seguindo uma Linha de Tendência de Alta
(LTA) bem definida no curto prazo do gráfico diário, ela será
nossa principal referência para essa semana.
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TERMO DA SEMANA

LTA e LTB

Esse com certeza é um dos termos que mais utilizamos nas
nossas análises. Isso porque é uma das ferramentas
básicas e muito conhecidas do mercado.
A Linha de Tendência de Alta (LTA) é simplesmente uma
linha que liga os fundos mais altos de uma tendência
ascendente. Já a Linha de Tendência de Baixa (LTB) é a linha
que liga os topos mais baixos de uma tendência
descendente.
É importante observarmos que quanto mais toques na linha
e maior o período analisado, mais importante será seu
suporte ou resistência.
A estratégia básica é vendermos ao perder uma LTA e
compramos ao romper a LTB. A simplicidade desta técnica
faz muitas pessoas operarem por ela e consequentemente
quanto mais pessoas operam o padrão, mais forte e
confiável o sinal tende a ser.
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Visão Geral
CRIPTO

% 7 DIAS

Bitcoin

+18,14%

Bitcoin Cash

-2,05%

Ethereum

+7,35%

Litecoin

+6,55%

PAXG

-2,55%

XRP

-8,21%

*21/02/2021 Variação percentual dos preços em USD.

Essa foi a semana do BTC. Conforme podemos ver na
tabela, as altcoins ficaram para trás essa semana,
consequentemente, tivemos leve alta no dominância do
bitcoin.
Nas últimas semanas, a dominância do BTC segue estável e
oscilando predominantemente entre 60 e 63%. O
rompimento de qualquer um destes patamares pode
movimentar bastante o mercado.
O destaque negativo da semana foi para a XRP, que não
conseguiu romper sua resistência mas segue respeitando
seu suporte imediato. O PAXG também sofreu um pouco
essa semana devido a correção do ouro.
Caso o BTC venha a congestionar novamente após esta
recente pernada de alta, as altcoins devem ter mais algum
fôlego para continuidade do movimento. Quando isso pode
acontecer? Vamos analisar no decorrer deste relatório.

Fonte: www.tradingview.com
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Capitalização
total do mercado
Com a ajuda do BTC, o mercado segue em forte alta. Essa
semana a capitalização total do mercado chegou aos
+20%, ou seja, em uma única semana esse mercado
cresceu 1/5 do seu tamanho. Apenas nas três últimas
semanas, as criptomoedas aumentaram em 80% sua
capitalização.
Esse rápido movimento aconteceu após um período lateral
de quatro semanas e ainda podemos ter fôlego para mais
um pouco.
Seguindo como padrão o mastro e bandeira do gráfico
diário do gráfico do BTC, se chegarmos aos USD 70.000 é
possível a capitalização total chegar bem próxima dos 2
trilhões de dólares.
Após atingirmos esta próxima resistência, já vamos poder
ter outra congestão duradoura no BTC. Caso isso se
confirme, as altcoins devem continuar se beneficiando.
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Bitcoin pelo mundo
Máximas renovadas continuamente nos últimos dias. Desde
o fundo de janeiro, já chegamos a uma valorização de 100%.
Aparentemente estamos seguindo o modelo da pernada
de alta anterior, inclusive também temos uma LTA bem
parecida destacada em vermelho.
Seguindo este modelo, podemos atingir os 140% de alta este
mês, o que inclusive coincide com o alvo que comentamos
ultimamente, baseado na projeção de 100% do mastro e
bandeira, por volta dos USD 70.000. Mas quem sabe esse
movimento possa ser até mais forte do que o anterior.
Porém se viermos a perder esta LTA, devemos ter uma leve
correção, que depois poderá se transformar em uma
congestão, semelhante às duas últimas congestões
destacadas dos últimos meses.
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BITCOIN

PELO

MUNDO

No semanal, podemos notar que rompemos o topo anterior
há apenas duas semanas, então ainda devemos ter fôlego
para continuar a alta essa semana.
Um dado levemente negativo é o volume de negociação
decrescente, o que pode demonstrar a diminuição da força
do mercado.
Outro dado seria a divergência no RSI, mas com certeza
será muito difícil superarmos o RSI 95. A perda da LTA do
indicador será outro sinal negativo e pode adiantar a perda
da LTA dos preços.
Por enquanto, todos são apenas pequenos sinais de alerta.
Ainda não é hora para se preocupar, o mercado segue
cada vez mais forte, crescendo consistentemente e
confiante na tendência de alta do ano.
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Bitcoin no Brasil
Devido a baixa influência do câmbio nos últimos dias, o
BTCBRL segue fielmente os passos do BTCUSD. Então aqui
também conseguimos identificar a LTA imediata deste mês.
Devemos sim tomar cuidado se viermos a perdê-la, mas
enquanto estivermos próximos dela, também podemos ter
um último forte movimento de alta que nos afaste um
pouco desta linha.
Com base na cotação atual, adaptando a projeção dos USD
70.000 teríamos como alvo os R$ 380.000. Mas se o dólar
romper a resistência dos R$ 5,50 pode buscar os R$ 5,65 e
assim será possível até mesmo chegarmos bem próximos
dos R$ 400.000.
Portanto, para você que opera em reais, se o dólar retomar
seu movimento, lembre-se sempre de acompanhar o
câmbio para realizar suas operações.
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BITCOIN

NO

BRASIL

Fechamos mais uma semana praticamente na máxima,
um ótimo sinal. Seguindo o modelo da pernada de
dezembro, tivemos quatro semanas de alta, será que
vamos ter apenas mais uma?
Geralmente o mercado tende a ir ganhando força, portanto
é possível até mesmo uma pernada de alta mais forte e
duradoura do que a anterior, mas conforme comentamos,
alguns sinais de alerta já estão começando a aparecer.
Ainda não confirmamos um topo, mas assim como no
BTCUSD também já podemos estar fazendo uma
divergência no RSI. A LTA do indicador está relativamente
longe ainda, portanto ainda temos fôlego.
A semana que vem deve nos dar mais sinais, como por
exemplo uma longa sombra superior e baixo volume.
Vamos aguardar.
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ALTCOIN DA

BCH

SEMANA

Com a forte alta da semana retrasada de +61%, com o
fechamento próximo da máxima e com bom volume, o BCH
superou o topo anterior e consequentemente confirmou
uma tendência de alta pelos topos e fundos mais altos.
Semana passada não tivemos a continuidade da alta, mas
também não voltamos para baixo do topo anterior.
Enquanto isso não acontece, seguimos otimistas com a
continuidade do movimento.
Essa tendência de alta já pode começar a ser esboçada por
uma LTA, porém por termos apenas dois toques, ainda não
é uma linha tão confiável, mas nos serve como referência.
Portanto, se o BTC também puxar as altcoins, temos como
próximas resistências em USD 900 e depois em USD 1200 e
1750.
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LTC

No BCHBRL superamos uma resistência importante dos R$
3.000 e já paramos na resistência dos R$ 4.000. Então já
temos topos e fundos mais altos, o que confirma uma
tendência de alta.
Este patamar recentemente rompido dos R$3.000 agora
nos serve como primeiro suporte. Nessa região, também
temos uma LTA equivalente do BCHUSD. Devemos tomar
cuidado quando perdê-la, mas enquanto isso não
acontece, seguimos a tendência. Nesse caso, próxima forte
resistência por volta dos R$ 6.000 e depois somente no topo
histórico.
Apesar do otimismo do mercado como um todo, sempre
reforçamos o cuidado que é preciso para operarmos as
altcoins. Reparem na sua altíssima volatilidade das últimas
semanas, respeite seu manejo de risco.
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Vem pra nova
economia digital.
mercadobitcoin.com.br

