Mercado Brasileiro de Bitcoins
ABRIL se encerra com o Índice BRXBT a R$ 1.708,39 após leve alta
de 1,50% no mês. Esta alta se torna mais significativa ao se avaliar que
no mesmo período, o dólar médio fechou em baixa de 3,7%.
Todos os indicadores de volume de bitcoins negociados no mês atingiram recorde histórico com quase 14 mil BTCs negociados, no
volume recorde de R$ 23,6 milhões (U$ 6.6M) em, também históricos, 36 mil trades.
A variação de preços do bitcoin durante o mês, medido pelo
Índice BRXBT diário, ficou dentro de um spread de 11,2%.
Um baixo spread é um bom indicador de menor volatilidade de
preços do bitcoin no período.
Analisando os dados publicados por todas as exchanges, Abril
encerra com uma maior consolidação de market share entre os
TOP3, agora com 91,6% do volume negociado no mês.
FOXBIT, apresentando o maior crescimento em market share
(+4,2p.p.) atingiu 47% do volume transações do mês e o maior
volume histórico mensal processado por uma exchange
brasileira, acima de R$ 11 milhões. Este mês também
completa 12 meses consecutivos de liderança em market share.
A MERCADOBITCOIN, apesar de volume similar a Março acima
de R$ 6 milhões, apresentou a maior queda de market share
(4,2p.p.).
A BITCOINTOYOU ganha market share (+2,7p.p.) e tem no mês
seu maior volume histórico de transações, acima de R$ 4,4
milhões.
NEGOCIECOINS e LOCALBITCOINS apresentam seu maior
volume histórico com quase R$ 900 mil e R$ 700 mil em
transações, respectivamente.
FLOWBTC apresenta a segunda maior queda de market share no mês (2,7%p.p.) e o quarto mês consecutivo de queda de volume total
reportando próximo a R$ 400 mil em transações. Desde o dia 19 de abril, a FLOWBTC vem reportando em seu ticker estar realizando 0 BTCs
em transações. Usuários da exchange também não conseguem mais ver as últimas transações da exchange, o que representa um alerta
sobre o real volume e preço das transações que estão acontecendo.
Nesta edição avaliamos a cobertura de bancos oferecida pelas exchanges.
Para isso, realizamos uma enquete com votos de 103 participantes que escolheram os
principais bancos com que trabalham. Isto gerou um total de 162 escolhas que
utilizamos para projetar a cobertura conforme o nível de preferência dos participantes
e o número total de clientes de cada banco.
Em nossa busca, vimos que nenhuma exchange fornece publicamente as
informações das contas bancárias, e se as mesmas são de Pessoa Jurídica ou Pessoa
Física. Consideramos uma grande movimentação de valores para uma conta
Pessoa Física um risco para clientes e precisaremos da ajuda da comunidade
para obter essas informações.
Para o RATING DE BANCOS, foi considerado o total de alcance da
exchange para a População Equivalente (100 = 100%).
Com o processo de criação do rating em
andamento, a cada nova edição você irá
encontrar a visão consolidada do RATING
variando bastante.
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

