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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
2021 começou praticamente lateral nas bolsas pelo mundo
mas em queda no Brasil. Aparentemente, por enquanto não
sentimos tanto impacto do mercado tradicional nas
criptomoedas.
Também tivemos uma forte correção no ouro nas últimas
semanas, isso demonstra que o mercado global ainda
segue otimista, pois não está se movendo em busca de
reserva de valor no curto prazo.
Enquanto isso, o BTC segue em nítida alta. Recentemente
marcamos um fundo bem nítido e seguimos reagindo.
Por
enquanto
continuamos
congestionados
e
consequentemente com o volume de negociação
diminuindo. Se superarmos esta atual resistência que vai
até os USD 51.000 devemos retomar o movimento de alta.

3

TERMO DA SEMANA

Lastro

O USDC tem como lastro o dólar e o PAXG tem como lastro o
ouro. Mas o que realmente isso significa?
A USDC é a segunda maior stablecoin do mercado com um
markecap de aproximadamente 9 bilhões. Para cada USDC
existe um dólar para suportar sua existência. Esses fundos
estão em contas dos EUA e são frequentemente vistoriados
por uma renomada empresa de auditoria.
Já o PAXG é a tokenização do ouro. Para isso, mantém
custodiado o ouro físico para comprovar seu lastro. Nesse
caso, cada unidade de PAXG equivale a uma onça.
Portanto, ele não sofre tanta influência da movimentação
do mercado cripto, apenas da movimentação do ouro.
Além disso, facilita o acesso a este tipo de investimento pelo
mundo todo, inclusive no Mercado Bitcoin.
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Visão Geral
CRIPTO
Bitcoin

% 7 DIAS
+12,66%

Bitcoin Cash

+12,13%

Ethereum

+21,31%

Litecoin

+15,18%

PAXG
XRP

-1,12%
+12,04%

*07/03/2021 Variação percentual dos preços em USD.

Fechamos a semana em alta. Estaremos iniciando o
próximo movimento? Ainda é um pouco cedo para dizer,
isso só se confirma mesmo no rompimento do topo
histórico do Bitcoin.
De forma geral, o mercado continua seguindo os passos do
BTC mesmo nesta congestão. Ultimamente tínhamos a
continuidade do movimento das alts durante as
congestões.
Agora o mercado reagiu de forma um pouco diferente, a
dominância do BTC já está lateral há mais de um mês e
portanto as altcoins estão aguardando a retomada do
movimento do Bitcoin.
O único caso negativo desta semana foi o PAXG. Vale
ressaltar que sempre devemos priorizar as compras nas
correções, portanto podemos ter alguma oportunidade em
breve no PAXG, vamos comentar sobre ele na altcoin da
semana.

Fonte: www.tradingview.com
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Capitalização
total do mercado
Será que estamos formando mesmo uma congestão
semelhante a anterior? Na semana recente de correção,
também tivemos um pico de volume vendedor. Agora,
assim como daquela vez, na última semana também
tivemos um baixo volume.
Então podemos sim prolongar esta congestão, inclusive por
mais algumas semanas, mas quando retomarmos o
volume, também retomaremos a alta.
Deste modo, é possível inclusive testarmos a LTA que temos
no gráfico semanal, que praticamente coincide com o
suporte do último fundo por volta dos 1,35 trilhão.
A sua perda pode provocar uma correção mais forte, porém
também será um patamar com forte pressão compradora
caso o mercado volte a testá-lo. Portanto, enquanto não
perdê-lo, seguimos confiantes e otimistas.
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Bitcoin pelo mundo
Após mais de uma semana lateral, com base no gráfico
diário, já é possível a retomada do movimento ascendente
se superarmos a resistência do momento.
Por
enquanto
seguimos
congestionados
predominantemente entre USD 51.000 e 45.000. Então
devemos tomar cuidado apenas na perda da LTA
juntamente com o suporte dos USD 45.000. Mas por outro
lado, se voltarmos para ele, pode ser uma oportunidade
interessante.
Já a retomada da alta se dá primeiramente no rompimento
dos USD 51.000 e se confirma na superação da máxima
histórica por volta dos USD 58.000.
Portanto, mesmo que busquemos o ATH (All Time High) do
BTC em breve, ainda podemos respeitá-lo por um tempo
antes de confirmarmos a próxima pernada de alta de todo
mercado.
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BITCOIN

PELO

MUNDO

No semanal, assim como no Total Market Capitalization, não
podemos identificar nitidamente a retomada da tendência
apesar do fechamento com +12,66% semana passada.
Ainda podemos permanecer congestionados mais algum
tempo entre o ATH e os USD 45.000, quem sabe até
testarmos a LTA.
De qualquer forma, já podemos considerar que neste
período também já temos um fundo mais alto consolidado,
o que certamente indica a manutenção da tendência.
Podemos notar que nas três últimas pernadas de alta
tivemos um movimento por volta de 100%, se repetirmos
este padrão, a próxima pernada de alta teria como alvo os
USD 90.000. Mas vale lembrar que o primeiro alvo pelo
gráfico diário fica por volta dos USD 70.000 conforme o
mastro e bandeira comentados nos últimos relatórios.
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Bitcoin no Brasil
Devido a influência do dólar recentemente, tivemos o
mínimo de correção nos últimos dias. A volatilidade ficou
bem baixo e apenas ontem tivemos um movimento mais
significativo.
Aqui temos uma LTA mais recente ligando os três últimos
fundos. O suporte que coincide com esta linha fica nos R$
270.000. Vamos acompanhar de perto se voltarmos para
este patamar.
Portanto teríamos menos espaço para uma congestão de
maior amplitude ou mais duradoura. Nesse caso podemos
buscar a próxima LTA.
Lembre-se que a referência de preço do BTC pelo mundo é
em dólares, pois é onde temos maior volume de
negociação. Então não esqueça de basear suas análises no
BTCUSD.
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BITCOIN

NO

BRASIL

No semanal, respeitamos o topo de um canal paralelo e já
estamos marcando um novo fundo. Essa semana será bem
interessante, pois a superação da máxima da semana
anterior será um ótimo sinal.
Em reais a LTA deste período não fica tão precisa mas pode
nos
servir
como
uma
referência.
Não
vamos
necessariamente considerar como critério decisivo.
Aqui a máxima histórica ficou nos R$ 320.000. Portanto
grave este número. Ao superarmos esta principal
resistência do mercado, vamos confirmar a próxima
pernada de alta do BTC.
Quando o BTCUSD atingir os USD 70.000 o BTCBRL poderá
atingir os R$ 400.000. Caso atinja os USD 90.000 podemos
inclusive superar os R$ 500.000, que devido ao número
redondo, certamente será uma fortíssima resistência para o
mercado.
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ALTCOIN DA

PAXG

SEMANA

Ouro em queda pois a renda fixa está ganhando força
devido ao possível aumento da inflação causada pela
impressão de dinheiro.
Portanto, os investimentos conservadores estão atraindo o
dinheiro tanto da renda variável quanto de mercados mais
conservadores como o de reserva de valor do ouro.
Desde o começo do ano, o ouro chegou a cair mais de 12%.
Isso impactou diretamente no PAXG, que segue com cerca
de -14% este ano. Para o ouro que possui baixíssima
volatilidade foi um movimento bem extremo.
Então seguimos em um canal de baixa, que em breve
podemos buscar seu fundo. Este patamar que vai até os
1650 será bem interessante para o mercado, a partir do qual
podemos começar a sentir alguma pressão compradora
interessante.
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PAXG

No Brasil, estamos tentando perder o suporte dos R$ 9.800 e
temos como próximo patamar importante os R$ 9.500.
Devemos chegar nele se o PAXGUSD chegar no fundo do seu
canal.
Precisamos tomar um cuidado extra com o baixo volume
negociado do token. Percebam como os candles formam
longas sombras, que podem provocar algum eventual stop,
mas também pode ser uma oportunidade de compra para
quem deixa as ordens penduradas no book de ofertas.
Em momentos como agora, de instabilidade econômica,
certamente o ouro é uma ótima opção para pelo menos
manter o patrimônio. Inclusive se realmente entrarmos em
uma recessão global, pode ser bem interessante acumular
para o longo prazo.
Diversifique seus investimentos e se mantenha antifrágil.
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Vem pra nova
economia digital.
mercadobitcoin.com.br

