Mercado Brasileiro de Bitcoin
MAIO será lembrado como um mês histórico para o Bitcoin no Brasil e no
mundo. O Índice BRXBT apresentou forte valorização de 106,2% no maior
fechamento mensal em R$ 9.379,95 e quase o triplo do volume do mês anterior.
Esta valorização é uma das três maiores valorizações mensais do Bitcoin na série histórica do BRXBT. A maior de todas foi registrada em
Novembro de 2013 quando a valorização no mês atingiu 525,4%, seguida de Março de 2013, com 157,1% de valorização mensal.
O mês também registrou recordes mensais de movimentação de reais (R$ 321 milhões) e de bitcoins (44,4 mil BTCs), de número de
trades (215 mil), de trade médio (R$ 1.491 por trade) e o maior spread BTCUSD registrado no fechamento mensal (+24,9%).
Recordes de movimentação diária também foram estabelecidos
em Maio, com a negociação de mais de R$ 30 milhões apenas
no dia 25 de maio e tendo 16 dias no mês com movimentação
acima de R$ 10 milhões.
O volume acumulado de 2017 nos primeiros 5 meses já
ultrapassa R$ 729M, quase o dobro do volume negociado em
todo o ano de 2016 (R$ 366M) e maior que todo o volume
negociado no Brasil entre 2011 e 2016 (R$ 539M).
Este crescimento projeta um novo patamar de volume anual
entre R$ 1,3B e R$ 2B bem acima da nossa projeção anterior
entre R$ 650M e R$ 1B.
MARKET SHARE
As TOP3 exchanges continuaram a concentrar mais de 96% do
volume transacionado reportado no Brasil.
A FOXBIT apresentou queda (-4,7p.p.) de market share após
problemas de acesso a plataforma deixá-la indisponível por boa
parte da última semana de maio. Apesar dos problemas, se
manteve com o maior volume acumulado no mês.
A MERCADO BITCOIN teve um salto expressivo (+16,5p.p.) de
participação de mercado retomando a segunda colocação e
ultrapassando a BITCOINTOYOU no acumulado do ano.
A BITCOINTOYOU teve forte queda (-11,8p.p.) de market share
com a menor representatividade mensal dela nesse ano.
ÁGIO DO BITCOIN NO BRASIL
A forte valorização do Bitcoin, o aumento no
número de clientes buscando operar nesse
mercado, a escassez de bitcoins no mercado
nacional, as dificuldades de compra no
exterior, e um conjunto de problemas técnicos
afetando exchanges brasileiras - em especial
a FOXBIT, tiveram um efeito visível no
Spread BRXBT / BTCUSD.
O ágio foi aumentando de forma consistente
durante todo o mês atingindo a máxima de +35,6% no fechamento diário de 28 de maio e encerrando o mês em +24,9%.
Uma diminuição da volatilidade do bitcoin deve reduzir esse ágio já no próximo mês com a normalização das operações.
Para correção de qualquer fato mencionado aqui ou sugestões para as próximas edições, entre em contato através da nossa Fan Page: https://www.facebook.com/bitvalor/
Para mais relatórios como esse e outras informações do mercado em tempo real, 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

