
 
 

 

Mercado Brasileiro de Bitcoin 
 

SETEMBRO recupera parte da queda do mês anterior com o Índice BRXBT 
voltando a fechar acima de R$ 2 mil, em alta de 5,4% a R$ 2.008,86 e 
volume próximo dos R$ 25 milhões. 
 
Apesar da alta no mês, o mercado se encontra ainda abaixo do patamar de Julho e também do fechamento de Junho, quando o BRXBT fechou 
a R$ 2.268,02 após alcançar a máxima de R$ 2.870,22. 

O volume dos últimos três meses indica que o acumulado anual deve ficar 
mais próximo da projeção mínima, do intervalo entre R$ 320 milhões e R$ 
365 milhões. Isso projeta um quarto trimestre com possíveis volumes de R$ 
75 milhões (pessimista), R$ 90 milhões (provável) ou R$ 119 milhões 
(otimista). 
 
Considerando o volume dos três primeiros trimestres do ano (1T: R$ 58,3M; 
2T: R$ 106M; 3T: R$ 79,6M) é visível um aumento expressivo no volume 
total de transações que deve se repetir também no próximo trimestre.  Este 
aumento aconteceu tanto pelo maior número de transações quanto pelo 
crescente valor médio por transação a cada trimestre (1T: R$ 
629/trade,  2T: R$ 646/trade, 3T: R$ 711/trade). 

 
O mês de SETEMBRO apresentou também o menor spread 
mensal do Índice BRXBT no ano, de apenas 7,4%.  
 
A variação do BRXBT diário, com máxima oscilação negativa 
em -1,63% no fechamento e máxima positiva em +2,44% 
também apresenta uma boa visão da estabilidade da cotação 
do Bitcoin no mês. 
 

 
 

A FOXBIT retomou market share em Setembro (+3,9p.p.) ficando com 48% do volume de transações.  
Pelo segundo mês consecutivo a BITCOINTOYOU apresentou o segundo maior volume de transações mensais, mesmo perdendo market share 
(-4,9p.p.) no mês com 24,8% do volume de transações. 
 
 
 
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 
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