
Nesta data começa, novamente, a primeira onda de Elliot para baixo, um novo movimento

Depois da onda de correção, nesta data começa a onda 3, a maior delas, puxando o preço mais para baixo

No dia 10, a última onda para fechar o movimento e começar um novo.

Começa um movimento forte de recuperação com força acima das ondas ABC de Elliot, muito provavelmente por conta dos:

Vencimentos dos contratos futuros da CBOE, que, desta vez, fechou num movimento de alta que continuou até o dia 20/12

Vencimentos dos contratos futuros da CME que também consolidaram alta no preço e um pivot depois de uma correção do preço para baixo.

A partir deste fundo do dia 28/12, traçamos uma nova LTA onde o preço do Bitcoin tangenciou acima até o final do mês (e do ano).

Bitcoin 1 15 6 Binance Negociecoins

Ripple 2 10 11 Okex Mercado Bitcoin

Ethereum 3 4 9 Huobi 3xBit

Bitcoin Cash 4 21 25 DigiFinex Bitcoin Trade

EOS 5 18 5 ZB.com Foxbit

Stellar 6 28 4 Coinbene Bitcoin to You

Litecoin 7 11 14 Bit-Z Bitcâmbio

Tether 8 x x HitBTC BTCBolsa

Bitcoin Cash SV 9 19 1 Lbank BitPreço

Tron 10 13 16 Bitfinex Braziliex

Cardano 11 8 26

IOTA 12 2 19

Monero 13 26 13 1 Uber dá as boas vindas ao Bitcoin

Binance Coin 14 3 2 2 Entrevista com Rodrigo Marques, CEO Atlas...

Dash 15 22 21 3 Rocelo Lopes fala sobre Regulamentação...

NEM 16 23 24 4 Zcore cripto projeto brasileiro chama a atenção...

Ethereum Classic 17 6 8 5 Calvin Klein passa a aceitar Bitcoin em quatro...

NEO 18 9 20 6 Quais são as 10 criptos que mais valorizariam se...

Zcash 19 29 18 7 3xbit e Eletropay firmam parceria para facilitar...

Waves 20 1 7 8 Stratum Blue, conheça o novo index fund e suas...

Tezos 21 14 17 9 Mais que 66 mil bitcoin movimentados. Pensa em...

webitcoin.com.br  |  O melhor conteúdo sobre criptoativos do país!

Se o preço do Bitcoin romper essa LTA para baixo, provavelmente vamos ter uma briga com o suporte da mínima do ano em $3122. Abaixo disso, o próximo suporte fica 
em torno de $2980. Para um novo movimento de alta, primeiro precisa romper a resistência de $4352 que ainda está abaixo do ponto de correção de Fibonacci em 0.382 
considerando desde toda a queda desde $6500. Essa resistência está em torno de $4427. O preço ainda pode bater aí e voltar a descer continuando o movimento de 
queda. Uma reversão total de tendência no diário pode ser considerado no rompimento em $5615 que é a zona de 0.618 de fibo. Vamos ver como será o começo de 
2019.
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Dezembro começa o mês com mais movimento de queda 
fechando, novamente, mais 5 ondas de Elliot para baixo até a 
metade do mês, quando acontece uma correção do preço do 
BTC.
Apesar do rompimento da LTB para cima, a primeira onda de 
alta não alcança a resistência em $4352, ponto que poderia 
consolidar uma primeira força de reversão.
Mas corrige com fundo ascendente mantendo o otimismo dos 
entusiastas em um novo movimento de alta acima da nova LTA.
Em suma, o preço está embaixo das médias e o movimento 
ainda é de baixa, fazendo correção para cima.
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