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A Money on Chain lança nova 
troca de token descentralizada 
baseada em 2 camadas da Bitcoin
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Montevidéu, Uruguai - 25 de novembro de 2020 

A Money On Chain tem o prazer de anunciar o lançamento de 
TEX, uma nova troca de tokens descentralizada construída em 
RSK, a cadeia lateral de contrato inteligente da Bitcoin. O TEX 
automatiza os swaps de token usando smart contracts, 
oferecendo aos usuários acesso a DoC, BPro, RIF e rBTC, entre 
outros. O lançamento expande ainda mais a pegada do Bitcoin 
DeFi com base na pilha de tecnologia RSK. 
O TEX usa um mecanismo de negociação exclusivo, inspirado no 
método usado no The London Gold Fix, que define o valor do 
ouro duas vezes por dia. Com base em um Livro de Pedidos 
(OB), a execução do pedido não é instantânea e ocorre em ticks. 
Os ticks ocorrem a cada poucos minutos para permitir que o 
livro de pedidos forme um preço a ser descoberto antes que a 
correspondência seja feita. A frequência dos ticks depende da 
atividade do mercado. Isso é especialmente importante em uma 
nova rede e permite o crescimento orgânico da liquidez. Os 
usuários que fazem pedidos no OB podem cancelá-los a 
qualquer momento. 

Com a carteira de pedidos públicos, o design da TEX evita o 
front-running, e com a precificação via ticks, a TEX visa garantir 
uma descoberta de preço mais justa, mesmo com baixo volume 
de negociação.

Max Carjuzaa, cofundador da Money On Chain, comentou: “O 
TEX é uma peça importante do protocolo Money On Chain. A 
carteira de pedidos descentralizada garante um processo de 
descoberta de preço justo e transparente e estabelece um 
mercado secundário para tokens." 

O TEX possui dois tipos de pedidos: Limite de pedidos e pedidos 
de formador de mercado. 

Um pedido limite permite que o negociante estabeleça as 
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condições de negociação para garantir que ele compra ou 
vende ao preço pretendido ou melhor. O comprador não 
gastará mais do que o máximo que estava disposto a pagar e o 
vendedor não receberá menos do que o mínimo que esperava 
obter. O preço será a média entre os dois.

Um pedido de formador de mercado é um tipo especial de 
pedido de limite. Aqui, o trader especifica uma diferença 
percentual com um preço justo. O TEX obtém um preço justo de 
um oráculo ou o último tick onde um oráculo não está disponível. 

O TEX foi projetado para ser uma maneira mais justa de 
negociar em um ecossistema Bitcoin. O TEX já está ativo, então 
os traders podem começar a negociar imediatamente de forma 
descentralizada e transparente.

Diego Gutierrez Zaldivar IOVlabs CEO afirmou: "Estamos muito 
entusiasmados com este novo anúncio que continua ganhando 
impulso na oportunidade de Defi para Bitcoin, para a qual as 
trocas descentralizadas baseadas em Bitcoin serão 
fundamentais"

Para obter mais informações sobre o TEX, visite: 
https://moneyonchain.com/tex-bitcoin-decentralized-exchange/
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Sobre a Money on Chain

A Money On Chain quer levar a Bitcoin para adoção em massa. Para tanto, oferece soluções para 
atender às necessidades de diferentes tipos de usuários: um stablecoin totalmente garantido por 
bitcoin (DoC), um bitcoin wm steroids (BPro) e uma opção estonteante de bitcoiner para os amantes 
do comércio alavancado (BTCx). Tudo isso, sem exigir a entrega de chaves privadas. Para isso, 
desenvolveu um modelo matemático-financeiro único e com robustez comprovada, mesmo em 
situações extremas de mercado. 

Para obter mais informações, visite https://moneyonchain.com/

Sobre a RSK

A rede RSK é a plataforma de contrato inteligente mais segura do mundo, protegida pelo poder de 
hash incomparável do Bitcoin por meio da mineração de fusão. 
A RSK agrega valor e funcionalidade ao ecossistema bitcoin, permitindo contratos inteligentes, 
pagamentos quase instantâneos e maior escalabilidade.
A rede pode ser dimensionada para até 100 transações por segundo sem sacrificar a 
descentralização e reduz o armazenamento e a largura de banda usando verificação probabilística, 
detecção de fraude e muito mais.

Para obter mais informações, acesse https://www.rsk.co/rsk-blockchain/  
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