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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
Fechamento do ano marcado por máximas históricas nas
principais bolsas do mundo, inclusive no Brasil. Alta puxada
pela continuidade do auxílio de USD 600 nos EUA e pelas
boas notícias das vacinas.
Muitos fatores estão influenciando a economia atualmente,
portanto devemos ser cautelosos. Mas de forma geral, no
momento o mercado financeiro segue predominantemente
positivo.
Esse otimismo com certeza foi transmitido para o Bitcoin,
que está até superando de longe as expectativas.
Fechamos dezembro com a maior alta de 2020, com +47% e
consequentemente marcando máxima atrás de máxima.
Também tivemos um pico na dominância do BTC e nova
máxima histórica na capitalização total do mercado.
Comentaremos como esses itens influenciam nas altcoins
no decorrer do relatório.
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TERMO DA SEMANA

Perfil de Investidor
Esse é o primeiro item que devemos avaliar antes de fazer
qualquer investimento. Basicamente se inicia com o
autoconhecimento.
Caso você não tolere muita perda, deve aportar nas
criptomoedas fatias menores da carteira total de
investimentos. Defina seu aporte inicial imaginando
quantos reais você está disposto a perder caso o mercado
corrija 30%. Esse perfil conservador geralmente não
acompanha todo dia o mercado e pensa no longo prazo.
Já um perfil mais jovem, que tenha tempo para
acompanhar um pouco diariamente, mais fôlego para
perdas ou aqueles que possuem uma renda alta, podem se
expor um pouco mais a esse mercado, quem sabe 10% da
carteira.
Veja que não existe uma fórmula, cada um deve definir seu
próprio perfil e ir se adaptando aos poucos nesse mercado
super volátil. O importante é começar o quanto antes.

4

Visão Geral
CRIPTO

% 7 DIAS

Bitcoin

+26,04%

Bitcoin Cash

+25,59%

Ethereum

+42,83%

Litecoin

+26,26%

PAXG
XRP

+3,28%
-20,22%

*03/04/2021 Variação percentual dos preços em USD.

Iniciamos o ano com uma fortíssima alta no BTC. Desde o
primeiro dia do ano, chegamos a subir 20% mas agora já
tivemos um leve recuo. Consequentemente, ontem
marcamos uma nova máxima histórica nos USD 34.800 e R$
180.000.
Nas últimas semanas as altcoins não acompanharam a
alta do BTC, o que proporcionou uma dominância que não
víamos desde 2017, acima dos 73%, levemente acima da
máxima de 2019.
É possível que esse pico de dominância de 2019 seja uma
resistência, o que pode ter provocado a reação de algumas
altcoins, que já podemos ver na tabela.
Usualmente as altcoins se desempenham bem no período
lateral do BTC. Coincidência ou não, uma congestão
prolongada após esse longo período de alta já pode ser
uma forte possibilidade.

Fonte: www.tradingview.com
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Capitalização
total do mercado
Fechamos a semana com um belo candle rompendo o topo
histórico da capitalização total do mercado. Além disso,
tivemos fortíssimo volume nas duas últimas semanas.
Devemos tomar um pouco de cuidado, pois podemos
considerar este rompimento um pouco esticado, pois se
iniciou nos USD 550 bilhões.
Isso abre a possibilidade de um retorno para os USD 750 bi
para testá-lo novamente, ou seja, fazer um pullback nele.
Mas não se preocupe, seria um retorno saudável, uma
ótima oportunidade de aumentar posições. Nos mantemos
seguros enquanto ele for respeitado.
Nesse caso, mesmo que o BTC não congestione, essa
superação demonstra o otimismo de todo o mercado, que
deve refletir positivamente nas altcoins, pois agora temos
caminho aberto para o aumento da capitalização.
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Bitcoin pelo mundo
No gráfico diário, conseguimos visualizar no detalhe toda
tendência de alta que vem desde outubro. É possível até
mesmo esboçar um estreito canal de alta.
Reparem como nos últimos dias conseguimos inclusive
romper o topo do canal. Por um lado, esse sinal pode
demonstrar a força do mercado, mas por outro ponto de
vista, podemos estar sobre comprados.
Caso o mercado consiga dar continuidade na alta essa
semana, certamente confirmará sua força. Mas podemos
reparar que o RSI já está bem alto próximo dos 90 pontos, o
que demonstra que essa alta está historicamente esticada.
Supondo que este seja um topo, podemos traçar as
retrações de Fibonacci para determinar os suportes, que
ficam por volta dos USD 30.000, 27.000 e em um caso
extremo USD 22.800.
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BITCOIN

PELO

MUNDO

No semanal podemos reparar como essa última alta foi
intensa após o rompimento dos USD 12.000. Tivemos uma
breve congestão abaixo do topo de 2017 mas logo em
seguida já o rompemos.
Aplicando o RSI neste período, que é ainda mais
significativo, já temos o indicador acima dos 90 pontos. Veja
como nem na eufórica alta de 2017 chegamos neste nível
do indicador.
Então, caso queira entrar a qualquer custo, comece com
um aporte menor durante esta alta. Espere uma correção
para aumentar mais intensamente as posições. Evite ser
vítima do FOMO.
Historicamente, as correções do BTC costumam durar
cerca de 25 a 40%, mas agora com a entrada em massa
dos institucionais podemos estar iniciando um novo padrão
de correções menores.
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Bitcoin no Brasil
Nova máxima histórica para o BTCBRL marcada ontem nos
exatos R$ 180.000. Assim como no BTCUSD, também tivemos
o rompimento do topo do canal este final de semana.
O RSI está próximo dos 90, um patamar bem elevado para o
BTCBRL, mas em 2017 chegamos aos 95, portanto ainda
podemos ter mais alguma alta.
Reparem também que chegamos neste patamar atual no
final de outubro, mas uma simples congestão já foi o
suficiente para o mercado respirar um pouco e o RSI voltar
aos 80 pontos.
Portanto ainda não se desespere, uma congestão de 10% já
pode ser o suficiente para o mercado continuar o
movimento.
De qualquer forma, em caso de correção, as retrações
desta última pernada de alta começam em R$ 153.500, mas
ficam importantes a partir dos 140.000.
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NO

BRASIL

No semanal sim temos um RSI equivalente ao pico de 2017.
Devido ao longo período estudado, esse é um sinal bem
relevante devido as poucas vezes que chegamos neste
patamar.
Analisando isoladamente este indicador, pode até sugerir
alguma realização parcial, mas o período semanal
predomina o longo prazo e devemos apenas aumentar as
posições durante a correção e não focar tanto nas
realizações.
Traçando o fibonacci desta última alta, para o semanal
temos suportes em R$ 135.000, que praticamente coincide
com o topo do canal. A primeira retração importante fica
por volta dos R$ 110.000.
Vale lembrar que ainda não temos um topo definido,
portanto essas retrações podem variar conforme
marcamos novas máximas.
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ALTCOIN DA

ETH

SEMANA

A ETH é uma cripto que costuma ter longas tendências bem
definidas assim como demonstrado no gráfico. Isso facilita
bastante nossa operação, principalmente para quem
pensa em prazos maiores, com intuito de aproveitar toda a
tendência e só fechar o trade na perda da LTA.
No momento estamos seguindo uma bela tendência que se
iniciou na forte queda provocada pelo COVID-19 em março.
Podemos inclusive considerar um canal de alta, mas ainda
não temos um topo recente para desenhá-lo mais
precisamente.
A Alta da ETH foi desencadeada pelo rompimento da LTB
vermelha e logo depois da superação dos USD 350, onde
tivemos um pullback.
Recentemente superamos duas resistências e já estamos
chegando no possível topo do canal, mas a próxima
resistência principal para a ETH certamente fica no seu topo
histórico por volta dos USD 1.400.
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ETH

Adaptando a mesma ideia para a ETHBRL, nossas
resistências superadas dos R$ 1.250 e 2500 agora viraram
eventuais suporte.
Também temos uma LTA bem definida no mesmo período.
Devemos tomar cuidado apenas quando perdê-la. No
momento por volta dos R$ 3.500.
O esboço do topo do canal está um pouco mais longe mas
fica como nossa referência principal imediata, pois aqui
não temos o histórico de preços como no dólar.
Tentando adaptar os valores em dólares, supondo o
câmbio estável no patamar atual dos R$ 5,20, o topo
histórico em dólares seria equivalente a R$ 7.250.
A ETH foi uma das poucas criptomoedas que se valorizou
mais do que o BTC em 2020, mais de 600%. Essa é a
importância da diversificação em outras criptos.
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Vem pra nova
economia digital.
mercadobitcoin.com.br

