Mercado Brasileiro de Bitcoins
MARÇO reverte toda a valorização de Fevereiro, com o Índice BRXBT
em baixa de 7,29% a R$ 1.682,39 praticamente no mesmo valor do
fechamento de Janeiro. Considerando que a queda do dólar em Março
também foi de 7%, o preço em dólar se manteve estável.
Apesar do volume de bitcoins negociados no mês ter sido o maior do ano com mais de 12 mil BTCs, o volume total de transações em
reais termina abaixo de Janeiro, com R$ 20,9 milhões.
Com uma maior estabilidade de preços do bitcoin, o B
 RXBT diário ficou dentro da faixa
de R$ 1.636,96 e R$ 1.791,10  spread de 9,4% e bem abaixo do spread do BRXBT
diário em Janeiro (16,1%) e Fevereiro (17,0%). Este estreitamento reduz o número de
oportunidades de ganho rápido com trades.
Um fato importante que todo o mercado aguarda é a queda da recompensa de
mineração dos atuais 25 BTCs para 12.5 BTCs em menos de 100 dias. A indefinição da
resposta que o mercado dará a esse fato parece contribuir para o afunilamento da faixa
de preços.
Essa pressão pode resultar em movimentos explosivos de preço conforme o mercado
busca se antecipar a essa nova realidade, com provável forte valorização e período de
grande instabilidade nos próximos meses.
Analisando os dados publicados por todas as exchanges, a MERCADOBITCOIN foi quem
apresentou o maior crescimento em market share (+3,8p.p.) seguida da FOXBIT
(+2,2p.p.). Todas as outras tiveram redução de market share, principalmente FLOWBTC
(3,1p.p.) e BITCOINTOYOU (1,7p.p.)
Nesta edição o bitValor inicia uma série de avaliações das operações das exchanges
brasileiras como forma de trazer maior visibilidade e informações aos clientes.
Avaliaremos primeiro a atratividade das taxas padrão utilizadas pelas exchanges:

Para o RATING, pontos positivos (verde) foram valorizados a 10, pontos de atenção (amarelo) a 5 e pontos extremos (vermelho) em 0.
Depósito R$: BITCOINTOYOU e MERCADOBITCOIN possuem as maiores taxas percentuais (%) para depósito em reais. BITCOINTOYOU
tem ainda uma taxa de R$ 2,99 caso o depósito seja menor que R$160,00 e FLOWBTC tem uma taxa mínima de R$ 5,00 para depósitos
abaixo de R$ 1.000,00. Com um depósito mínimo de R$ 100,00, essa taxa mínima faz a taxa de depósito poder chegar a 5%.
Depósito BTC: todas exchanges afirmam não ter taxas para depósitos de bitcoins.
Saque R$: As piores taxas são da MERCADOBITCOIN, BITCOINTOYOU e FOXBIT. BITCOINTOYOU e FLOWBTC tem taxas mínimas de saque
iguais as de Depósito em R$. Para bancos não conveniados a NEGOCIECOINS tem uma taxa adicional de R$ 8,50, a FOXBIT de R$ 8,25 e a
BITCOINTOYOU de R$ 8,00.
Saque BTC: FOXBIT e LOCALBITCOINS colocam explicitamente uma taxa mínima para saque de Bitcoins em sua página pública. As outras
não afirmam ter essa taxa mas aparentam cobrar do cliente essa taxa no momento de publicar a transação na rede Bitcoin.
Ordem de Compra e Venda: a FLOWBTC é a única a praticar uma mesma taxa para ambos os lados. LOCALBITCOINS e MERCADOBITCOIN
tem as piores taxas combinadas (1%). BITCOINTOYOU, FLOWBTC e NEGOCIECOINS praticam taxas diferentes para as partes de uma
transação.
Taxas Diferenciadas: para maior igualdade nas negociações, não recomendamos a existência de taxas diferenciadas por clientes.
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

