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SE O BITCOIN FOSSE UMA AÇÃO NA BOVESPA...
Tudo bem que falar mal das ações das empresas brasileiras nesse
momento seria bater em morto. Com lava-jato, queda no preço das
commodities, consumo retraído e incerteza política não tem como traçar
um cenário que não seja pessimista para a bolsa no Brasil.
No entanto, momentos de crise como este são importantes para se
quebrar velhos conceitos ou “pré conceitos”. Um exemplo disso foi a
recente crise da Grécia e a sua potencial saída da Zona do Euro, a “Grexit”.
A imprensa mundial, que em um passado não muito distante batia sem
pena no Bitcoin pelo caso do Silk Road e ligações com o comérico ilegal na
Internet, passou a ressaltar o grande interesse pela moeda digital frente a
um cenário de extrema incerteza e crise de liquidez dos bancos gregos.
(veja:
http://www.wsj.com/articles/with-greek-uncertainty-investors-seek-safety
-in-gold-and-even-bitcoin-1435705212
)
A comparação entre Bitcoin e as empresas do mercado acionário brasileiro
de modo algum pretende ser uma análise de peer-valuation. É claro que
isso seria totalmente sem sentido. Essa comparação nada “apples to
apples” almeja apenas trazer um pouco de luz sobre a relevância do
Bitcoin atualmente.
Com capitalização de mercado de aproximadamente US$ 4.2 bilhões, o
Bitcoin está lado-a-lado com empresas brasileiras bastante estabelecidas e
de setores tradicionais como Kroton (educação) e Raiadrogasil
(varejo/farmácias). O gráfico abaixo começa com a 22ª posição no ranking
de market cap brasileiro, que é a própria ação da BMF Bovespa. Apenas
como referência, a empresa brasileira com maior market cap é a Ambev
com cerca de 90 bilhões de dólares.

BITCOIN (BTCBRL)
Ativo: Bitcoin denominado em Reais
Último Preço:
YTD Performance: 12.66%
30 Day Performance: 26.75%
30 Day Range: 800,65 - 1014,72
Volatilidade Histórica: 3,45%

Sobre a FlowBTC:
http://www.flowbtc.com.br
FlowBTC é a mais nova plataforma de
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mercado financeiro. Nosso
compromisso é com constante
inovação, transparência e informação.
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DISCLAIMER: 
Este documento é
meramente explicativo e não
representa uma recomendação ou
proposta de investimento. Não é um
prospectus e não tem a intenção de
captar recursos. Utilize as informações
aqui contidas por sua conta e risco. A
FlowBTC ou o autor não se
responsabilizam por qualquer decisão
tomada com base neste documento.
Pessoas vínculadas a FlowBTC podem
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