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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 agitada para as bolsas pelo mundo que fecharam
em leve alta com a expectativa da injeção de dólares na
economia.
No
Brasil
tivemos
contínua
queda,
principalmente pelo aumento de casos e o atraso da
vacina do COVID-19.
No BTC fechamos a semana em forte queda mas não
fomos muito mais além do que na outra semana. Também
não podemos dizer que foi um impacto do mercado
tradicional e sim um movimento natural do BTC.
Por enquanto, desde o topo histórico, chegamos a corrigir
por volta de 31%, será que os institucionais vão nos deixar ir
além disso?
Talvez bem rapidamente para comprarem o desespero de
alguns. Portanto, já precisamos traçar nossa estratégia
para essa possibilidade e não sermos pegos de surpresa.

3

TERMO DA SEMANA

Mastro e bandeira

Flag

Semana passada comentamos sobre o padrão do
triângulo simétrico, que poderia ser rompido para qualquer
um dos lados mas foi rompido para baixo na quinta, o que
desencadeou toda queda da semana.
Hoje o padrão é predominantemente de alta, o mastro e
bandeira, ilustrado pela figura ao lado. Podemos dizer que
sua bandeira é um pequeno canal de baixa, quando
comparado ao tamanho do mastro.
O rompimento deste canal tende a ser para cima, sendo
esse o gatilho de ativação da figura. A projeção do alvo é
baseada no tamanho do mastro.
Essa figura está bem nítida na congestão do mercado
atualmente, comentaremos mais sobre ela neste relatório.

Flag Pole
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Visão Geral
CRIPTO

% 7 DIAS

Bitcoin

-9,86%

Bitcoin Cash

-8,32%

Ethereum

+12,9%

Litecoin
PAXG
XRP

-1,31%
+1,32%
-1,35%

Semana de queda para o BTC. Basicamente toda essa
correção foi apenas na quinta, quando fechamos aos -13%,
mas conseguimos nos recuperar um pouco e estamos nos
segurando.
Apesar de toda essa queda do BTC, a segunda maior
criptomoeda do mundo conseguiu se desempenhar muito
bem. A PAXG foi outra que conseguiu fechar a semana no
positivo, vamos falar sobre suas expectativas otimistas
neste relatório.
Mesmo com essa forte correção, podemos considerar o
mercado lateral há 4 semanas, apenas a volatilidade que
está extremamente alta.
Assim fechamos mais uma semana no negativo. Será que
já é o suficiente para o mercado respirar e retomar a
tendência de alta? É o que vamos analisar hoje.

*25/01/2021 Variação percentual dos preços em USD.
Fonte: www.tradingview.com
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Capitalização
total do mercado
Apesar da congestão do último mês, tivemos altíssima
volatilidade, tanto no BTC quanto nas altcoins. Podemos
notar isso no total market capitalization, que oscilou
predominantemente entre 1 trilhão e 850 milhões de
dólares, ou seja, tivemos uma congestão com amplitude de
mais de 20%.
O gráfico diário da capitalização total se assemelha
bastante ao gráfico dos preços. Então podemos considerar
essa atual congestão a bandeira. Portanto se conseguirmos
fechar algum dia com boa amplitude e volume acima dos 1
trilhão, vamos poder considerar o rompimento da bandeira
confirmado.
Notem que além da congestão verde do momento,
também tivemos um mastro e bandeira rompida em
dezembro com força e atingimos a projeção azul de 100%
do mastro. Se repetirmos o alvo agora na bandeira verde,
podemos chegar bem perto dos 2 trilhões de capitalização.
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Bitcoin pelo mundo
Conforme ilustrado no termo do dia, a última pernada de
alta antes desta congestão pode ser considerada um
mastro e a congestão em azul, a bandeira do padrão
gráfico.
Reparem como temos uma congestão bem nítida. O
rompimento da Linha de Tendência de Baixa (LTB) dessa
congestão ativa o padrão e retomaremos a tendência de
alta.
Nesse caso, temos como projeção do mastro o fibo em azul,
que define como primeira resistência dos 0,618 nos USD
50.000 mas a projeção de 100% do mastro pode nos levar
para os USD 70.000.
Apenas devemos tomar cuidado com a perda do suporte
dos USD 30.000, pois se perdê-lo, podemos sofrer mais uma
pernada de baixa conforme comentaremos no gráfico
semanal a seguir.
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BITCOIN

PELO
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Por outro lado, no gráfico semanal, inclusive mais forte do
que o gráfico diário, devemos tomar um pouco mais de
cuidado. Pois voltamos para baixo de uma longa linha de
tendência de alta.
Então se viermos a perder o suporte dos USD 30.000
podemos recuar até os USD 24.000, onde temos a primeira
retração de Fibonacci e toda alta que tivemos desde
setembro. Esse patamar também é reforçado por outra LTA
de longo prazo.
Apesar de agora essa correção já ser mais visível neste
período, devemos tomar cuidado pois o BTC costuma
marcar um fundo bem agudo no gráfico semanal, o que
não é visto nessa congestão atual.
Para quem pensa no longo prazo, certamente ficará feliz
com mais uma breve correção para aumentar as posições
e logo em seguida já marcarmos um fundo para retomar de
vez a alta.
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Bitcoin no Brasil
Seguindo o tema principal deste relatório, também
podemos aplicar o modelo do mastro e bandeira no BTBRL
nas duas últimas congestões.
A atual bandeira pode ser considerada rompida a partir dos
R$ 200.000, onde temos uma resistência psicológica forte.
Os alvos baseados no mastro ficam em R$ 275.000 e quem
sabe nos R$ 395.000, que podemos até arredondar para a
casa dos R$ 400.000.
Vale lembrar que nesse caso o câmbio ainda pode variar
bastante e influenciar muito durante toda essa próxima
alta.
Já o suporte importante fica nos R$ 160.000. Se perdermos
este patamar, podemos ter outra forte queda, com certeza
puxada pelo BTCUSD.
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BITCOIN

NO

BRASIL

Em caso de mais uma pernada de correção, o gráfico
semanal pode ser bem interessante para determinarmos o
próximo suporte
Ele fica por volta dos R$ 130.000, onde além de uma longa
LTA, também temos a primeira retração de Fibonacci de
0,382.
Esse seria um ponto bem interessante para marcarmos um
fundo. Além disso, considerando o dólar nos atuais R$ 5,45,
esse valor coincide com o suporte do BTCUSD dos USD
24.000.
Apesar da movimentação de quinta, já temos uma nova
queda na volatilidade do BTC e portanto já podemos ter
alguma movimentação importante nesta semana. Vamos
acompanhar de perto a decisão do mercado.
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ALTCOIN DA

PAXG

SEMANA

Apesar da contínua alta do mercado financeiro tradicional,
podemos notar certa cautela no mercado, pois o risco
continua alto e podemos ter alguma correção mais
significativa a qualquer momento.
Podemos notar isso também, na estabilidade do ouro, que
segue nos mesmos patamares desde julho, o que reflete
diretamente no PAXG.
Até tentamos romper um canal de baixa, mas não
conseguimos nos manter acima dele. Mas agora temos
outro sinal positivo, fundos bem importantes mais altos.
Além disso, esses fundos respeitam uma longa LTA. Por
enquanto, ainda temos espaço para afunilar entre o topo
do canal vermelho e a LTA, mas depois devemos ter forte
movimentação. Próximos suportes e resistências indicados
no gráfico.
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PAXG

No Brasil, seguimos mais fortes, pois tivemos alguma
influência da alta do dólar nas últimas semanas. Portanto
aqui, não chegamos a voltar para dentro do canal, mas
fizemos um pullback (teste) no seu topo.
Esses dois últimos fundos, já são o suficiente para
traçarmos a LTA equivalente do do PAXGUSD. No momento
estamos bem próximos dela, o que já pode ser interessante.
Apesar do ouro possuir baixa volatilidade, o PAXG possui
uma movimentação maior, pois ainda possui baixo volume
de negociação.
Além disso, no PAXGBRL também temos a influência do
câmbio, que pode até influenciar mais do que a oscilação
do ouro. Foque neste modelo quando estiver à procura de
segurança e dolarizar o patrimônio, afim de balancear sua
carteira agressiva de cripto.
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Vem pra nova
economia digital.
mercadobitcoin.com.br

