Mercado Brasileiro de Bitcoin
O principal assunto em JULHO foi a expectativa do 1o de Agosto e potencial
divisão (fork) do Bitcoin. Apesar do Índice BRXBT fechar em alta de 2,1%
a R$ 9.057,07 a oscilação de preços durante o mês chegou a 64% entre a
máxima e mínima diária, a segunda maior oscilação mensal de 2017.
No mês a queda do dólar em -5,4% e um câmbio médio mensal -3% abaixo da média de Junho fizeram com que a movimentação mensal
de quase R$ 230 milhões, levemente abaixo de Junho com R$ 235 milhões, representasse em dólar um volume acima do mês anterior ($72
milhões USD contra $71,4 milhões de Junho) com mais bitcoins negociados no mês (27,9 mil contra 25,3 mil).
Mesmo com a forte oscilação de preços no mês, os preços no Brasil não ficaram descolados além do normal e o s
 pread BTCUSD fechou em
+1,0%. O ágio positivo máximo no fechamento diário foi de +7,11% em 7 de Julho e o deságio máximo foi de -10,38% em 16 de Julho.

O volume acumulado de 2017 ultrapassa agora R$
1 bilhão e aponta para um potencial volume anual
entre R$ 2 bilhões e R$ 2,5 bilhões.
MARKET SHARE
As TOP3 exchanges mantiveram a concentração de
96% do volume transacionado reportado no Brasil.
A FOXBIT apresentou o maior crescimento (+9,5p.p.)
em market share ultrapassando a marca de 50% pela
primeira vez no ano.
A MERCADO BITCOIN teve a maior perda (-8,3p.p.) de
market share mantendo ainda o segundo maior
volume reportado no Brasil.
A BITCOINTOYOU teve leve queda (-0,7p.p.) de
market share mantendo a terceira posição de volume.
A FLOWBTC com seu a
 umento (+0,5p.p.) teve o
quarto maior volume d
 o mês pela primeira vez no ano.
Apesar da queda de market share da LOCALBITCOINS
e da NEGOCIE COINS no mês, no acumulado do ano
elas ainda ocupam a quarta e quinta posição em
volume respectivamente.
Para c
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