
Transfero Research Monthly Report
October, 2019
A análise mensal do mercado de criptoativos da Transfero Swiss AG

Research Transfero
Nov 2 · 4 min read

pós atingir patamares de 70% da dominância do mercado, o Bitcoin continuou a

perder força no meio do mês de outubro. Sua dominância oscilou por volta de

65% e o Ethereum conquistou 8,5% da capitalização total do mercado nesse mês.

Apesar desse sinal de uma possível reversão do domínio absoluto do Bitcoin no

mercado, o final do mês foi marcado por uma forte alta no preço da principal

criptomoeda, que voltou a subir com um retorno de 40% em um dia.

1. Estatísticas medidas em Dólares americanos:
Volatilidade e Correlação
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Correlação dos principais criptoativos com o Bitcoin

As análises de correlação mostram uma correlação negativa no mês de outubro do

Bitcoin com a Chainlink, projeto este que se destacou recentemente com sua ideia

inovadora de criar uma conexão de dados entre um usuário e diferentes blockchains. O

LINK, um token ERC-20 desenvolvido pela empresa Chainlink Ltd SEZC do CEO Sergey

Nazarov, foi criado para remunerar os operadores do nó da rede pela formatação de

dados para serem aceitos por uma blockchain e pela aquisição de dados off-chain.

Correlação atual entre os principais criptoativos com base nos seus preços em dólar

Apesar do valor da correlação com Chainlink ter sido expressivo em comparação com

as outras estatísticas, é preciso destacar que o token LINK só ganhou notoriedade no

início de maio de 2019, quando seu volume de transações aumentou

consideravelmente.



Curvas de volatilidade dos principais criptoativos com base nos seus preços em dólar

2. Estatísticas medidas em Bitcoins: Volatilidade e
Correlação

Correlação atual entre os principais criptoativos com base nos seus preços em Bitcoin

Nas estatísticas com base no preço em BTC, a que chama atenção é a correlação entre

Ripple (XRP) e Bitcoin Cash (BCH). O par obteve correlação de -0,45, indicando que

nos últimos 60 dias a cotação dos dois ativos em BTC teve uma tendência parcialmente

contrária, algo que chama atenção em um ambiente tão relacionado como o mundo

cripto.

Um fator a ser destacado no gráfico de Volatilidade (cotação em BTC) abaixo é o

aumento repentino de volatilidade da Stellar Lumens (XLM) no dia 16 de Setembro.



Curvas de volatilidade dos principais criptoativos com base nos seus preços em Bitcoin

3. Análise de drawdown
Os gráficos de barra a seguir representam o quanto os respectivos criptoativos

perderam valor desde o seu preço histórico máximo. É possível ver que o Tether,

mesmo sendo uma stablecoin do dólar, teve um drawdown de 10% desde de sua alta

máxima no gráfico abaixo.



Drawdown dos criptoativos desde a última máxima do seu preço em dólar

Drawdown dos criptoativos desde a última máxima do seu preço em Bitcoin

4. Análise Técnica
O Bitcoin vinha em tendência de baixa de curto/médio prazo nos últimos 4 meses,

trabalhando dentro de uma bandeira de alta. Após conseguir romper o suporte de

7.650 no fim de outubro, o preço encontrou forte força compradora no patamar de

7.400, levando o Bitcoin rapidamente para a região de 10.400, na qual encontrou forte

resistência. O alto volume de compra no fundo sugere uma reversão do movimento e

uma retomada da tendência de alta de longo prazo.



Após atingir os valores de 10.400 e romper a bandeira de alta, seria saudável uma

correção até os patamares de 8.600/8.700, região de 61% de Fibonacci, para assim

retomar a subida. As próximas fortes resistências agora se encontram nos patamares de

10.400, na qual vemos grande volume de negociação no VPVR (Volume Profile Visible

Range), assim como a região de 12.000 e posteriormente 13.000.

Análise Técnica do mês de outubro para o par BTCUSD na Coinbase. Fonte: TradingView
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