Mercado Brasileiro de Bitcoins
Após uma forte valorização, MAIO termina com o Índice BRXBT cotado a
R$ 2.027,64 em alta de 18,7% no mês.
O mercado não via uma valorização tão forte do BRXBT desde Dezembro
de 2015 quando a alta mensal foi de 21%.
Nos últimos dois dias de Maio, o BRXBT fechou acima de R$ 2 mil, algo que não acontecia desde 1
 6 de janeiro de 2014. Uma possível
forte demanda por bitcoins na China, aliada a proximidade da queda da recompensa na mineração de blocos incentiva a rápida valorização.
Novamente todos os indicadores de v
 olume de
bitcoins negociados atingiram recorde histórico
com quase 16 mil BTCs negociados e volume
recorde de R$ 28,1 milhões (U$ 7.9M) em
quase 50 mil trades. O acumulado dos 5
primeiros meses de 2016 já se aproxima de todas
as negociações que aconteceram em 2015.
FOXBIT continua crescendo e atinge n
 ovo
volume histórico mensal com mais de R
 $ 13
milhões processados porém perde market share
(0,6p.p.) com 46,4% do volume de transações.
A MERCADOBITCOIN foi a única a ganhar market
share (+4,4p.p.) no mês conseguindo s
 eu
melhor volume mensal com R$ 8,5 milhões e
30,3% do volume de transações.
Nesta edição avaliamos a L
 IQUIDEZ das
exchanges brasileiras. Como a l iquidez busca
identificar a facilidade com que um ativo pode ser
convertido em dinheiro (ou em bitcoins) sem
perda significativa de valor, monitoramos os
livros de ofertas das exchanges por todo mês para calcular o spread entre operações de compra e venda imediata de qualquer valor
(spread do book), 1 BTC, 10 BTC, 50 BTC e 100 BTC.
Quanto menor o spread entre a compra e venda de bitcoins nos diferentes cenários, maior a liquidez daquela exchange para aquele volume
de ordem. A análise não inclui a LOCALBITCOINS pois não existe um livro de ofertas consolidado.
Para isso, efetuamos quase 200 mil análises dos spreads para os diferentes cenários durante o mês e calculamos o RATING DE LIQUIDEZ
com base num modelo de pontuação por categoria e diferenciação. Desta forma, um maior rating de liquidez significa maior disponibilidade de
compra e venda de bitcoins sem grandes perdas comparada com a concorrência. Se todas as exchanges atingirem o mesmo grau de liquidez,
todas elas terão um rating mais baixo pois existirá pouca diferenciação e vantagem entre usar uma exchange ou outra.
Cada Categoria  sendo elas, spread imediato do book, spread 1btc, 10btcs, 50btcs e 100btcs  podem pontuar entre 0 e 20, para um total de
100 pontos por exchange.
Considerando que SPCAT é o spread de uma
Categoria para uma exchange:
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FOXBIT, MERCADOBITCOIN e BITCOINTOYOU
são as únicas exchanges com liquidez constante e suficiente para executar ordens da ordem de
50 e 100 bitcoins, porém apresentam grande variação média do spread entre elas.
FOXBIT apresentou o melhor spread e maior liquidez em todas as categorias, com um livro de ofertas
mais robusto e menos suscetível a grandes variações.
MERCADOBITCOIN, BITCOINTOYOU e NEGOCIECOINS se mostraram bem próximas em liquidez nas
categorias até 1btc. Acima disso, a liquidez delas começa a divergir bastante.
FLOWBTC apresentou a menor liquidez em maio nas categorias abaixo de 10btc e esteve levemente
melhor que NEGOCIECOINS na categoria de 10btc.
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

