Mercado Brasileiro de Bitcoin
JUNHO trouxe uma calmaria aos mercados após a forte volatilidade de Maio.
O Índice BRXBT apresentou queda de 5,4% fechando a R$ 8.869,29 e a
menor oscilação mensal de preços de 2017 com variação de 13,7% entre a
máxima e mínima diária.
A queda no mês só não foi maior devido a uma
valorização do dólar frente ao real de 2,5%.
Apesar do segundo maior volume histórico de
movimentação mensal em reais (R$ 235 milhões), a
quantidade de bitcoins negociados (25 mil BTCs) foi
equivalente às movimentações de Janeiro e Fevereiro
no novo patamar de preços.
A baixa oscilação no mercado internacional fez o
spread BTCUSD cair consideravelmente de +24,9%
para +7,0% reduzindo oportunidades de ganhos para
quem buscava “importar” bitcoins.
O volume acumulado de 2017 está muito próximo de
ultrapassar R$ 1 bilhão e demonstra o forte
crescimento do volume de negociações no Brasil.
O acumulado histórico (desde 2011) ultrapassou este
mês a marca de R$ 1,5 bilhão (veja gráfico abaixo).
MARKET SHARE
As TOP3 exchanges concentraram quase 96% do
volume transacionado reportado no Brasil. Essa
consolidação demonstra as dificuldades de uma nova
entrante de adquirir massa crítica e liquidez se não
apresentar propostas de valor inovadoras.
A FOXBIT ampliou (+3,1p.p.) seu market share mesmo
após problemas em sua plataforma ter inviabilizado qualquer negociação nos primeiros dias do mês.
A MERCADO BITCOIN teve leve perda (-1,6p.p.) de market share com seu segundo melhor desempenho do ano.
A BITCOINTOYOU teve nova queda (-2,0p.p.) de market share mantendo a terceira posição de volume.
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