Mercado Brasileiro de Bitcoins
O BITVALOR ESTÁ DE LUTO.
No mês onde a população brasileira busca conhecer e
esclarecer fatos, o 
bitValor
recebeu pedidos de censurar
informações publicadas neste relatório e em seu site.
O
bitValor
é um projeto independente que busca auxiliar na divulgação de informações do mercado brasileiro de bitcoins através da coleta, consolidação, análise
e publicação dos trades e dos livros de ofertas das exchanges que fazem operações em Reais. Prestes a completar um ano em Março de 2016, o 
bitValor
não
recebeu em sua história, nem busca receber qualquer ajuda financeira de exchanges seja de forma direta ou indireta com serviços ou anúncios para exchanges.
Buscando o difícil equilíbrio entre atender o pedido das exchanges de não terem seus dados detalhados publicados e também não restringir a transparência e
acesso aos dados de mercado, você vai perceber as seguintes mudanças no relatório e site do 
bitValor
nos próximos dias:
●
TODOS
os dados de 
TODAS
as exchanges serão considerados para o cálculo do Índice BRXBT e dados consolidados do mercado.
●
As exchanges que requisitarem sua retirada do relatório e/ou do site terão os seus dados agrupados como O
UTROS.
O
bitValor
, como serviço de utilidade à comunidade brasileira de bitcoins, entende ser seu dever informar a comunidade as Exchanges que estão agrupadas em
OUTROS no relatório de cada mês e os motivos apresentados pelas mesmas:
●
BITCOINTOYOU: “Havia um erro em nossa API que mostrava nosso volume de forma inferior na Bitvalor. Assim que corrigirmos, os dados da
Bitcointoyou estarão disponíveis na Bitvalor novamente.”
●
FLOWBTC: “Devido à algumas práticas questionáveis de outras empresas e também devido à questões particulares da FlowBTC, gostaria de solicitar a
remoção completa e imediata dos dados da FlowBTC do site bitvalor.com e, como já havia dito, não inclusão dos dados mensais nos relatórios
periódicos.”
●
MERCADO BITCOIN: “Os dados que cada exchange apresenta são completamente aleatórios e não auditáveis. Peço que você tire o Mercado Bitcoin
também.”

FEVEREIRO
termina com o 
Índice BRXBT
a
R$ 1.814,67
em 
alta de +7,84%
no mês demonstrando uma recuperação dos índices de Janeiro mas ainda sem
forte definição sobre a direção futura da cotação do Bitcoin.
Diferente de outros meses, a alta não foi acompanhada de um alto volume de
transações, terminando o mês com 
R$ 16 milhões em transações
e uma
média diária de R$ 558 mil
, abaixo da média diária de R$ 679 mil em Janeiro.

MARKET SHARE
As 
TOP3
perdem market share e correspondem a 84,5% do mercado.
A
FOXBIT
(41%) continua como a exchange de maior volume, com pouca
variação de share para Janeiro. Já 
NEGOCIECOINS
(4,65%) e 
LOCALBITCOINS
(3,23%) ganham market share no mês.
TAXAS
Este mês o relatório deixa de apresentar as taxas estimadas
das exchanges.
Com o objetivo de trazer mais transparência

na política de taxas, o bitValor lançou uma pesquisa com as
exchanges no início de 2016 e os principais resultados são:
[obs.: MERCADO BITCOIN não respondeu à pesquisa]

FOXBIT
e
NEGOCIECOINS
possuem políticas de taxas
diferenciadas para alguns clientes.
Para a 
FOXBIT
, contratos com market makers podem ter taxas iniciando em 0% para ordens deixadas no book (maker) e em contrapartida
ficam com taxas maiores nas ordens a mercado (taker), podendo chegar a 1%. A estimativa atual é de 30% do volume da exchange é
negociado por esses contratos diferenciados, que possuem também grandes obrigações de liquidez mínima para ter o benefício.
Na 
NEGOCIECOINS
, clientes específicos tinham taxas diferenciadas que começavam a partir de 0,1% e representavam próximo de 25% do
volume. Com as novas taxas progressivas publicadas pela Exchange, todos os clientes passam a ter o mesmo tratamento.
BITCOINTOYOU
e
FLOWBTC
afirmaram não ter taxas diferentes das anunciadas no site com nenhum cliente.
Cada exchange é livre para implementar sua própria política de taxas porém a recomendação do 
bitValor
para um cenário de mais igualdade
nas negociações é por uma política única de taxas para todos.
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

