Mercado Brasileiro de Bitcoins
DEZEMBRO encerra o ano com o Índice BRXBT a R$ 1.795,16 e alta de
21% no mês. Considerando que em 31/dez/2014 o BRXBT era R$ 888,31
a valorização anual do bitcoin no Brasil atinge 102%
Com o BRXBT ajustado ao dólar (US) a valorização anual atinge 35%
($451.82 em 2015 contra $334.27 em 2014).
Apesar do volume mensal em bitcoins ser menor
do que nos dois meses anteriores, o volume em
reais atinge novo recorde histórico ao atingir
R$ 19,6 milhões, 16% acima do recorde anterior
e 4,8x maior que o volume de Dezembro de
2014.
2015 encerra com volume total de R$ 113,1
milhões, um aumento de 158% comparado ao
volume de 2014.
Estes números projetam um potencial volume de 2016 para um total entre R$ 240 milhões e R$ 300 milhões.

MARKET SHARE
Apesar do bom resultado de todas as exchanges comparado a Novembro, apenas FOXBIT (+11p.p.) e NEGOCIECOINS (+1p.p.) ganharam
market share. As TOP3 exchanges controlam agora 91% do volume de mercado.
A FOXBIT (49,8%) é quem mais ganha mercado
(+11p.p.) e quase ultrapassa 50% de market
share, encerrando com a liderança do ano.
A MERCADOBITCOIN (24%) mantém a segunda
posição mas com perda (-4p.p.) de mercado no
mês.
A BITCOINTOYOU (17%) mantém a terceira
posição com a maior perda (-4,5p.p.) de mercado
dentre as exchanges.
CONSOLIDADO 2015

[Em nota, a FlowBTC requisitou não exibir a visão detalhada da exchange. Os valores totais consideram todas as exchanges brasileiras conhecidas.]

PERSPECTIVAS 2016
Os excelentes resultados em 2015 do Mercado Brasileiro de Bitcoins em três principais pilares - valorização unitária do bitcoin, proteção
contra desvalorização cambial do real frente ao dólar e aumento de liquidez do mercado nacional - apontam para uma continuidade no
crescimento agressivo do Bitcoin no Brasil durante 2016.
Comparado ao cenário internacional, o Brasil representa um volume não expressivo de transações onde um dia de volume internacional é
maior que o volume anual brasileiro. Esta distância oferece uma excelente oportunidade de expansão significativa do mercado nacional,
bem como a tendência de entrada de novas exchanges internacionais no momento em que se ganhar massa crítica relevante.
Para mais relatórios como esse e outras informações do resultado consolidado de 2015, acesse http://bitvalor.com
Este relatório é produzido pela bitValor.com a partir das informações de trades publicadas por todas as
Exchanges listadas. Este material e as informações apresentadas podem ser distribuídos livremente com
a devida atribuição ao bitValor.com

