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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 das máximas históricas nas bolsas pelo mundo e da
leve correção do dólar, semana passada o IBOV não se
desempenhou muito bem.
De forma geral, o mercado segue otimista com a vacina,
mas ainda preocupado com a inflação. Aos poucos
seguimos nos estabilizando.
No Bitcoin o mês de março era considerado o pior da
história, onde tivemos apenas duas vezes um fechamento
positivo. Por incrível que pareça, esse foi o segundo melhor
mês de março do BTC, com um fechamento de
aproximadamente +30%. Se esse era para ser um mês ruim,
imaginem como serão os próximos.
Portanto, assim tivemos o sexto mês seguido de alta. Será
que vamos conseguir manter esse ritmo por muito tempo
ainda? O que é necessário para isso acontecer? É o que
vamos discutir no relatório de hoje.
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TERMO DA SEMANA

Volatilidade
Esse é um termo bastante citado neste mercado de
altíssima volatilidade. Mas o que isso realmente significa?
Basicamente ele se baseia na movimentação do mercado,
ou seja, na variação dos preços. Dias de 3 a 4 % nas
criptomoedas são comuns, então quanto maior a oscilação
do mercado, maior é sua volatilidade.
Como aqui temos uma variação de preços muito grande,
no geral a volatilidade deste mercado tende a ser muito
maior do que o mercado de ações.
Claro que também há momentos de volatilidade mínima
como a que estamos tendo nos últimos dias. Para um
mercado de alta volatilidade, esses momentos geralmente
antecedem uma forte movimentação.
Tenha em mente esse risco para definir o tamanho da sua
exposição a esse mercado.
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Visão Geral
CRIPTO
Bitcoin
Bitcoin Cash

% 7 DIAS
+12,76%
+13%

Ethereum

+23,13%

Litecoin

+9,84%

PAXG
XRP

-0,18%
+16,30%

Semana predominantemente lateral para o BTC mas com
uma pitada de emoção no final de semana. De qualquer
forma, fechamos em leve alta, enquanto isso as altcoins
reagiram muito mais forte.
Portanto, o BTC segue testando sua máxima e conseguindo
se manter neste patamar, essa congestão certamente é
bem interessante para facilitar seu rompimento e
confirmarmos de vez a retomada da alta.
O destaque da semana vai para a ETH, que iniciou a
semana em forte alta, rompeu seu topo histórico na sexta
mas ainda não chegou a decolar. De qualquer jeito,
certamente é um sinal positivo.
Podemos notar essa força das altcoins também na
capitalização do mercado que veremos a seguir.

*04/04/2021 Variação percentual dos preços em USD.
Fonte: www.tradingview.com
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Capitalização
total do mercado
Essa semana ainda não renovamos a máxima histórica do
BTC mas já renovamos na capitalização total do mercado.
Chegamos aos 1.92 Trilhão mas não confirmamos o
rompimento do topo com folga.
Isso significa que as altcoins estão mais fortes e também
podemos concluir que a dominância do BTC também está
em queda. Semana passada inclusive caiu 4,5%, chegando
em uma dominância de aproximadamente 58%.
Em um primeiro momento, as altcoins podem estar sim se
aproveitando desse momento lateral do BTC, mas depois o
jogo pode mudar quando retomarmos a forte alta.
Outro sinal de perigo seria o volume negociado que ainda
precisa melhorar para retomarmos de vez essa tendência.
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Bitcoin pelo mundo
Mais um toque na LTA! O BTC está seguindo essa Linha de
Tendência de Alta desde o final de 2020, o que a torna cada
vez mais importante.
Podemos reparar que após cada teste dos USD 60.000 a
rejeição vem perdendo a força e os compradores estão
reagindo cada vez mais rápido.
Assim, no gráfico diário já temos praticamente um triângulo
ascendente, ou seja, uma figura que possui chances
maiores de rompimento para cima.
A projeção da base do triângulo fica entre USD 80.000 e
85.000, região que inclusive coincide com o topo do canal
verde.
Podemos ter uma correção mais significativa apenas na
perda dos USD 55.000 juntamente com a LTA do fundo do
canal.
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BITCOIN

PELO

MUNDO

No período semanal, a LTA fica mais nítida, assim como a
resistência dos USD 60.000 que foi precisamente respeitada
nas últimas semanas. Agora praticamente não temos mais
espaço nesse período.
A perda da LTA pode nos levar para o fundo anterior por
volta dos USD 45.000, mas conforme comentamos
anteriormente, esse é um padrão de alta.
Agora já temos diversas semanas de mercado lateral, baixa
volatilidade e baixo volume. O cenário ideal para a
retomada do movimento.
Vale lembrar que as rápidas violinadas são bem comuns
em momentos como esse. Pois o mercado tende a ativar
alguns stops antes de retomar um movimento mais
definitivo. Se possível aguarde pelo menos o fechamento do
dia.
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Bitcoin no Brasil
Em reais o triângulo não está muito bem definido. Aqui
podemos considerar mesmo a resistência dos R$ 340.000
como gatilho da retomada de alta.
Por outro lado, a perda dos R$ 320.000 também pode
provocar uma correção mais forte. Nesse caso, próximos
suportes em R$ 290.000 e depois R$ 255.000.
Não se preocupe, o teste contínuo da resistência é positivo.
Primeiro pois não estamos tendo uma rejeição do mercado,
segundo pois facilita seu rompimento e terceiro porque
quanto mais tempo permanecermos congestionados, mais
forte vai ser a reação do mercado ao descongestionar.
Portanto exercite a paciência e mantenha o foco na
estratégia, ou seja, pensando na continuidade da
tendência de alta de longo prazo.
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NO

BRASIL

O dólar está bem volátil nas últimas semanas, isso dificulta
um pouco nossa análise por acrescentar mais uma
variável, mas somente esse ano o câmbio já colaborou com
o BTCBRL mais de 10%.
Portanto no gráfico semanal não chegamos a testar
precisamente a LTA e nos mantivemos mais próximos da
máxima histórica do que no BTCUSD. Se viermos a rompê-lo
e o BTCUSD buscar os USD 85.000, podemos chegar bem
próximos dos R$ 500.000, oque inclusive pode coincidir com
o topo do canal.
Devido a esse longo período lateral, que está sendo maior
do que às congestões anteriores, é possível uma pernada
de alta ainda mais forte.
Lembre-se que a compra do rompimento deve ser apenas
sua última estratégia, prefira sempre comprar de pouco em
pouco durante as breves correções.
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ALTCOIN DA
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Pax Gold

No meio de toda essa crise, o ouro seguiu pleno no mês
passado. Por um lado, ele perde interesse por causa do
aumento do rendimento da renda fixa no curto prazo, mas
por outro, garante uma estabilidade se pensarmos no longo
prazo e em uma futura recessão.
De forma geral, o ouro e o PAX corrigiram cerca de 20% em
relação ao topo de agosto, o que já é uma correção bem
significativa para este ativo de baixíssima volatilidade.
O patamar dos USD 1.700 certamente já é uma região
interessante para o mercado e para posições de longo
prazo. Mas devemos ficar atentos na sua perda.
Por outro lado, se rompermos a LTB e o eixo do canal
pontilhado, devemos ter mais um belo movimento de alta,
mas vale ressaltar que este ativo não sofre influência do
BTC e sim do ouro.
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PAXG

No meio de toda essa crise, o ouro seguiu pleno no mês
passado. Por um lado, ele perde interesse por causa do
aumento do rendimento da renda fixa no curto prazo, mas
por outro, garante uma estabilidade se pensarmos no longo
prazo e em uma futura recessão.
De forma geral, o ouro e o PAX corrigiram cerca de 20% em
relação ao topo de agosto, o que já é uma correção bem
significativa para este ativo de baixíssima volatilidade.
O patamar dos USD 1.700 certamente já é uma região
interessante para o mercado e para posições de longo
prazo. Mas devemos ficar atentos na sua perda.
Por outro lado, se rompermos a LTB e o eixo do canal
pontilhado, devemos ter mais um belo movimento de alta,
mas vale ressaltar que este ativo não sofre influência do
BTC e sim do ouro.
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Vem pra nova
economia digital.
mercadobitcoin.com.br

