Mercado Brasileiro de Bitcoins
JANEIRO termina com o Índice BRXBT a R$ 1.682,78 em baixa de
6,25% no mês e um cenário de bastante instabilidade nos mercados.
Com uma pequena apreciação do real frente ao dólar no final do mês, o
BRXBT equivalente em US Dollar fecha a $420,82 (e baixa de 6,85%).
A instabilidade dos mercados, e possivelmente uma percepção
de preços mais baixos, levou a um aumento de 7% do
volume mensal c
 omparado ao mês anterior e o maior volume
mensal em reais acima de R$ 21 milhões.
Na comparação com Janeiro de 2015, o primeiro mês de 2016
atingiu um volume 3,5x maior.
Com quatro meses consecutivos de volume recorde, o mercado
brasileiro continua a apontar para um crescimento acelerado,
podendo atingir R$ 300 milhões em 2016.
Fevereiro, apesar de ser um mês com menos dias e vários dias
de feriado bancário, projeta um volume de transações entre R$
19 milhões e R$ 25 milhões.

MARKET SHARE
O novo volume recorde foi atingido com o aumento de volume em quase todas as exchanges porém as TOP3 perdem market share e
correspondem a 87% do volume de mercado.

[Em nota, a FlowBTC não autorizou a divulgação detalhada de seus dados neste relatório. Os valores totais consideram todas as exchanges brasileiras conhecidas.]

Algumas exchanges atingem em janeiro seu volume mensal recorde, BITCOINTOYOU ultrapassando pela primeira vez a marca de R$ 4
milhões e NEGOCIECOINS acima de R$ 800 mil.
AF
 OXBIT (41%) continua na liderança pelo nono mês consecutivo mas vê uma redução (8.7p.p.) em mercado e volume (R$ 1,1 milhão).
AM
 ERCADOBITCOIN (26%) mantém a segunda posição recuperando um pouco (+2p.p.) de mercado mais ainda abaixo de Novembro.
AB
 ITCOINTOYOU (20%) mantém a terceira posição com bom ganho (+3p.p.) de mercado.
Para mais relatórios como esse e outras informações do mercado em tempo real, acesse http://bitvalor.com
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