Mercado Brasileiro de Bitcoin
NOVEMBRO manteve a tendência de valorização do bitcoin com o Í
 ndice
BRXBT atingindo o maior fechamento mensal de 2016 a R$ 2.590,74 em
alta de 11,6% e volume próximo de R$ 37 milhões.
Rentabilidade
no mês

Rentabilidade
no ano

Bitcoin

+11,6%

+44,33%

Ibovespa

-4,65%

+42,81%

Tesouro Prefixado (2018)

+1,13%

+19,52%

Tesouro Selic (jul/2017)

+1,09%

+12,69%

CDI

+0,98%

+12,69%

Poupança

+0,64%

+7,57%

Ouro

-0,39%

-4,80%

Dólar

+6,14%

-14,21%

Aplicação

Este foi o terceiro mês seguido de valorização do bitcoin, com parte da alta
mensal sendo impulsionada pela valorização do dólar no período (+6,14%),
levando o Índice BRXBT a uma a
 lta de 44,33% no ano, superando o Ibovespa
como melhor opção de investimento.
O volume mensal (R$ 36,9M) fez com que o a
 cumulado em 2016
ultrapassasse os R$ 300 milhões negociados, quase 3x o volume negociado
em 2015. Continua válida a projeção de Julho do bitValor para um volume anual
de transações entre R$ 320 milhões e R$ 365 milhões em 2016.
Neste mês, a o
 scilação do BRXBT diário foi menor (14,1%) que o mês
anterior (20,1%) mas indica ainda uma grande volatilidade de preços no
período.

O Spread BRXBT / BTCUSD no fechamento do mês ficou
em 2,7%, abaixo do mês anterior, e bem alinhado com
os últimos meses.
No mês de NOVEMBRO, todas as exchanges tiveram
aumento no volume de transações em Reais
comparado ao mês anterior, porém o aumento não se
traduziu em manutenção de market share para elas.
A FOXBIT foi a única a ganhar market share (+6,3p.p.) no
mês e mantém a primeira posição em volume
transacionado com 53,1% do volume de transações.
A MERCADO BITCOIN continua com o segundo maior
volume mensal mesmo com a perda (-1,9p.p.) de market
share com 24,6% das transações.
A BITCOINTOYOU apresenta a maior perda de market share do mês (-3,1p.p.) com um volume de transações de 16,8%.
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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

