Mercado Brasileiro de Bitcoin
JUNHO
apresentou fortes oscilações tanto nos mercados de bitcoins como
nos mercados globais. O 
Índice BRXBT
encerra o mês a R
$ 2.268,02
em
alta de 11,9%
e chegando a alcançar uma diferença de mais de 40% entre
a máxima e a mínima mensal, algo que não ocorria desde janeiro de 2015.
No mesmo período, o dólar apresentou queda de quase 11% frente ao real, levando a valorização do 
BRXBT
em dólar para 25% no mês.
No acumulado do semestre, o 
BRXBT
encerra com valorização de 
26,35% 
e o equivalente a 
56,34%
de valorização do BRXBT em dólar.
A alta volatilidade de preços andou atrelada a um alto volume de transações em todas as exchanges brasileiras, com 
recordes diários
de
volume sendo ultrapassados constantemente e com o maior valor alcançado em 21 de junho com 
R$ 3,97 milhões
.
Com apenas 6 dias de volumes abaixo de R$ 1
milhão, Junho atinge novo recorde de volume
ao ultrapassar R
$ 54 milhões (U$ 15.8M) e
22 mil bitcoins
negociados, um a
umento de
93%
em comparação ao mês e recorde
anterior. Este aumento não representa um
fato isolado do mercado brasileiro mas um
reflexo direto do mercado global, com o
volume das exchanges que operam em USD
crescendo 107% no mês.
Todas as exchanges
atingiram um novo
volume histórico mensal
em Junho.
FOXBIT com crescimento forte foi a única a
ganhar market share (+7,1p.p.) chegando a
53,5% do volume de transações e R$ 29
milhões.
A MERCADOBITCOIN também com
crescimento expressivo, perde market share
(2,6p.p.) no mês com 
R$ 15 milhões
e
27,7% do volume de transações.
No indicador de 
liquidez
, todas as exchanges
apresentaram piora em Junho possivelmente
devido à grande volatilidade de preços e apetite
dos investidores. Com exceção de uma, todas as
exchanges ficaram com o spread do livro de
ofertas em média acima de 1% enquanto que em
Maio todas, exceto uma, tinham o spread do livro
de ofertas abaixo de 1%.
A alta volatilidade e baixa liquidez fica mais evidente no
descolamento do preço médio do BRXBT em dólar (
linha azul
)
do preço médio do bitcoin em dólar nas exchanges estrangeiras
(
linha vermelha
) principalmente com uma alta mais acentuada
no mercado nacional em momentos de valorização do bitcoin.
Apesar da existência de algumas oportunidades de compra por
um preço em dólar abaixo do exterior, percebese que são
situações pontuais.

Em Julho, o mercado de bitcoins deve continuar volátil com a aproximação do halving e impactos
dos mercados financeiros globais como o desdobramento do Brexit, queda do dólar no Brasil e
maior aceitação do Bitcoin na China.
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

