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Mercado de capitais em alta

Fonte: Investing.com

Variação dos ativos nos últimos dois meses 
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IBOV BTC OURO S&P

As principais bolsas do mundo performaram positivamente nessa última semana, os

investidores mostraram-se animados com a retomada da economia americana pós crise do

COVID-19.

Apesar disso, o Bitcoin ainda supera os principais índices do mundo no comparativo dos

últimos dois meses, estando performando em mais de 30%.



O Bitcoin está diferente  do S&P 500

Cada vez mais o Bitcoin se difere do mercado financeiro tradicional à medida que a crise

do coronavírus é superada e o mercado volta à normalidade.

Ao observar a correlação mensal entre o BTC e o S&P 500, se torna claro o potencial do

criptoativo como um diversificador em momentos de estabilidade do mercado.

Fonte: Investing.com

Correlação mensal S&P 500 e Bitcoin no último ano
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Correlação ETH OURO S&P

BTC 0,90172 -0,03868 0,3104



ANÁLISE TÉCNICA DO MERCADO



O BTC permanece afunilando em LTB!
Foi formado um topo na LTB chave pressupondo descida até a LTA, que está na região dos

6000 USD (aproximado), de acordo com o histórico do ativo. Entretanto, o volume de

subida está crescendo e o de descida decrescendo.

Permanece-se acreditando em uma perspectiva de baixa (pelo viés da análise técnica),

mesmo que seja de curto prazo.

Contudo, quanto mais demora-se para efetuar a descida maior a probabilidade dela não

ocorrer em razão do fortalecimento do suporte dos 9000 USD.



Gap’s da CME se mantém abaixo
O Gap mais recente aberto está em 8870 USD. Isso pressupõe uma nova descida, que pode

fechar Gap’s mais antigos na região dos 6000 USD, de acordo com o indicador.

Entretanto, quanto mais antigo é este indicador, menor a probabilidade dele confirmar, e

por isso, cada vez é menos provável que esse movimento se concretize.



ANÁLISE DO MERCADO DE DERIVATIVOS



Na semana do dia 25/05 os contratos futuros da CME de maio venceram e, com eles,

metade dos contratos em abertos da CME foram encerrados.

Porém, no decorrer dessa semana o Open Interest (contratos em aberto) voltou a crescer

junto com o volume da CME, isso indica um interesse maior do investidores institucionais

no ativo. Visto que, apesar de suas posições terem sido encerradas, esses investidores

voltaram a se expor ao Bitcoin.

Exposição dos investidores 
institucionais volta à crescer



O sentimento do mercado está neutro, 
assim como o preço.
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Assim como o mercado está caminhando de forma lateralizada, o sentimento dos

investidores também está estável e neutro desde o dia 6 de maio, o que infere que não há

nenhuma resistência para um movimento do Bitcoin nem para alta quanto para baixa.



• Nossas análises não são recomendações de investimentos,

possuem apenas um caráter informativo afim de difundir o

conhecimento sobre o mercado das criptomoedas.

• Qualquer investimento em renda variável pode causar perda

total ou parcial de capital.

• Quaisquer decisões de investimentos devem partir de análise do

ativo e do perfil de risco do investidor.

• Em nenhum momento está sendo ofertado qualquer produto de

investimento ou gestão.

Disclaimer



Espero que você tenha compreendido nossa análise semanal e que ela tenha agregado

valor a você.

Toda terça feira teremos um novo report sobre o mercado, mostrando as perspectivas do

Bitcoin para a próxima semana.

Vale ressaltar que essas análises não são recomendações e visam apenas informar as

possíveis perspectivas do mercado de criptomoedas e foram feitas de forma

independente pelo time de analistas da Mercurius Crypto.

Caso você deseje mais análises como essas e pesquisas diárias sobre o mercado de

criptomoedas acompanhe a Foxbit e a Mercurius Crypto nas mídias sociais.

Até a próxima análise,

Orlando Telles.

Diretor de Research da Mercurius Crypto.

Tire suas dúvidas

https://bit.ly/telegramresearchd
https://bit.ly/telegramresearchd
https://www.youtube.com/channel/UClPh8tBlg4-VyHQ7nXX6OSg?


Entre em nosso canal exclusivo
Receba conteúdos diários em nosso canal exclusivo do Telegram. Assista nossas dailys

diárias e receba nossos relatórios semanais e mensais. Aproveite.

ENTRE PARA O CANAL

https://bit.ly/telegramresearchd
https://t.me/mercuriusresearch

