Mercado Brasileiro de Bitcoins
NOVEMBRO
continua com uma forte valorização do Bitcoin e encerra com o
Índice BRXBT
a
R$ 1.483,95
com 
alta de 21,6%
no mês.
O
volume mensal
atinge 
novo recorde histórico 
ao registrar
R$ 17 milhões
, 34% acima do recorde anterior e a maior quantidade
mensal com mais de 
12 mil bitcoins
negociados em 37 mil trades.
Esse novo aumento no volume leva o 
acumulado de 2015 a
ultrapassar R$ 93 milhões
, mais que o dobro de 2014.
O dia 
4 de novembro
atingiu o 
maior volume diário
histórico no Brasil
ao bater 
R$ 2,3 milhões
em transações, mais que o dobro do recorde
anterior de 28 de novembro de 2013 com R$ 911 mil.
Este alto volume levou a 
semana de 1 a 7 de novembro
encerrar com o
maior volume semanal
da história, com 
R$ 6,4 milhões
.
A título de comparação, este volume semanal é maior que o volume
mensal médio negociado no Brasil em todos os meses até Maio deste ano.
No mês, todas as exchanges tiveram um volume maior do que o mês anterior, com a 
FOXBIT
conquistando o m
 aior volume mensal
histórico com 
R$ 6.593.143
, um recorde que existia desde novembro de 2013. 
BITCOINTOYOU
,
LOCAL BITCOINS
e
NEGOCIE COINS
atingem também seu maior volume mensal.

MARKET SHARE
As 
TOP3
exchanges recuperam market share e controlam 88% do volume de mercado.
A
FOXBIT (39%)
se mantém na liderança pelo sétimo mês consecutivo e apesar de forte crescimento no volume perde mercado (-5,2p.p.)
frente às outras.
A
MERCADOBITCOIN (28%)
retorna à segunda posição e apresenta o maior ganho (+6,8p.p.) de mercado no mês.
A
BITCOINTOYOU (22%)
retorna à terceira posição mas mantém sua participação de mercado praticamente inalterada.
A
BITINVEST
anuncia que irá encerrar as operações até o final de 2015. Juntamente com BASEBIT, que encerrou as operações em Agosto,
duas exchanges saem do mercado brasileiro confirmando a previsão anunciada no relatório de Junho/2015 do bitValor.com

CONSOLIDADO 2015

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

