Mercado Brasileiro de Bitcoin
OUTUBRO acelera a valorização do bitcoin atingindo o maior fechamento
mensal do Índice BRXBT a R$ 2.321,82 em alta de 15,6% e volume
acima de R$ 27 milhões.
Comparado ao fechamento de 2015, o Índice BRXBT se encontra em alta de 29,35% no ano e em alta de 18,58% considerando o preço
médio de todas as transações de 2016.
O volume mensal (R$ 27,4M) não apresentou grande variação comparado com a média de volume mensal no ano (R$ 27,1M) e dos últimos 3
meses (R$ 26,5M), indicando estabilidade de operações apesar da alta no valor unitário do bitcoin.
Já a oscilação do BRXBT diário (diferença entre a máxima e a mínima diária) ficou na s
 egunda maior variação do ano aos 20,1%, bem
acima dos 7,4% do mês anterior.
O relatório mensal apresenta duas informações adicionais para auxiliar na análise da performance do mercado brasileiro:
BTCUSD Fechamento: preço médio do bitcoin no fechamento do mês nas exchanges que operam em USD (fonte: BitcoinAverage)
Spread BTCUSD (%): diferença entre o fechamento do BRXBT pela cotação do dólar comercial no último dia útil do mês e do preço
médio do bitcoin em dólar.
O Spread BRXBT / BTCUSD no segundo semestre deste ano demonstra uma aproximação entre os preços praticados no Brasil e aqueles
praticados nas operações das exchanges estrangeiras em dólar. Uma margem pequena indica um maior alinhamento dos preços do bitcoin no
Brasil com o mercado internacional e uma mudança do cenário predominante até o final de 2015 quando o preço do bitcoin no Brasil
carregava

um premium em cima da cotação internacional.

A FOXBIT manteve a primeira posição em volume no mês apesar de perder market share (-1,2p.p.) com 46,8% do volume de transações.
A MERCADO BITCOIN retoma o segundo maior volume de transações no mês (+4,5p.p.) com 26,5% das transações.
A BITCOINTOYOU apresenta a maior perda de market share do mês (-4,9p.p.) com um volume de transações de 19,9%.
Pela primeira vez na história o volume mensal de transações na LOCALBITCOINS ultrapassa R$ 1 milhão e ela conquista 4,4% do
volume mensal.

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

