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!Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım 
danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada 
yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Direnç: $11.250 - $11.500 - $11.650
Destek: $10.900 - $10.500 - $9.800

Fiyatın $10.900 seviyesi üzerindeki seyri sürüyor. Zaman zaman bu seviyenin aşağısına geçtiği 
görsek de grafikten de görülebileceği gibi net bir kırılım henüz gerçekleşmiş değil. Buna rağmen 
fiyatın üzerindeki satış baskısının arttığını hacim mumlarından net bir şekilde görebiliyoruz. Bu 
sebeple fiyatın $10.900 altında $10.500’e doğru sert hareket etme ihtimali bulunuyor. Ancak bu 
satış baskısına rağmen fiyatın $10.900 seviyesini korumaya devam etmesi, fiyatın satış 
baskısını dengeleyerek yukarı yönlü çıkma isteğine sahip olduğu şeklinde de yorumlanabilir. 
Sonuç olarak hem pozitif anlamda hem negatif anlamda yorumlanabilecek mevcut durum, 
Bitcoin için belirsiz bir sürecin sürdüğünü gösteriyor. Bu sebeple fiyatın $10.900’e vereceği tepki 
neticesinde bir düşüş veya yükseliş trendi başlatması muhtemeldir. Bu seviye bir karar noktası 
olarak düşünülebilir. Bu doğrultuda genel market trendinin de şekillenmesi mümkündür.
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!Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım 
danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada 
yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Direnç: $400 - $418 - $445
Destek: $364 - $347 - $314

Ethereum dengelenme bölgesinde $364 - $400 yatay kanalı içerisinde bulunuyor. Fiyatın 
piyasadaki belirsizlik durumu sürdüğü sürece bu kanal içerisinde hareket etmesi muhtemeldir. 
Kanalın hem alt hem de üst bant seviyelerinin güçlü seviyeler olması sebebiyle fiyatın ancak 
ciddi bir alış veya satış baskısı ile bu kanaldan çıkması beklenebilir. Bu durum ise kanaldan 
çıkışın sadece kısa vadeli bir hareket yerine bir trend başlangıcı yaratmasını sağlayabilir. 
Dolayısıyla mevcut durumda fiyatın BTC’nin $10.500’ü test etmesi durumunda Ethereum’un da 
$364 desteğini test etmesi ve BTC’nin yukarı yönlü hareketlerinde ise fiyatın $400 direncine 
doğru yükselmesi mümkündür.
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Direnç: $0.266 - $0.280 - $0.290
Destek: $0.247 - $0.232 - $0.212
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!Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım 
danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada 
yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

XRP, $0.247 desteğinin üzerindeki yerini koruyor. Grafikte yeşil renkteki trend çizgileriyle 
görülen yükseliş kanalı fiyatın yukarı yönlü hareketler için uygun bir altyapıya sahip olduğunu 
ortaya koyuyor. XRP’nin hemen üzerinde bulunduğu $0.247 seviyesi ise gerek yatay olarak ifade 
ettiği destek bölgesi sebebiyle gerekse de yükseliş kanalının alt bandını temsil etmesi sebebiyle 
fiyat için kritik öneme sahiptir. Dolayısıyla fiyatın bu desteğin üzerinde kalması muhtemel 
yükselişler için uygun bir altyapı sağlarken fiyatın güçlü bir yükseliş yapmasını sağlayabilir. 
Ancak aynı şekilde hem yatay desteğin hem de trend çizgisinin $0.247 seviyesinde kesişmesi, 
bu desteğin aşağı yönlü kırılması halinde fiyatın ciddi bir düşüş trendine girme ihtimalini 
mümkün kılıyor. Bu sebeplerden dolayı BTC’nin aşağı yönlü sert bir hareket yapmaması halinde 
XRP için yükseliş beklentilerinin sürmesi muhtemeldir. Sert bir düşüş durumunda ise hedef 
$0.232 desteği olacaktır.
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Direnç: $50 - $56 - $59
Destek:$47 - $44 - $40
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!Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım 
danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada 
yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

LTC’nin $47 - $50 aralığındaki yatay ve sakin pozisyonu devam ediyor. Hacim anlamında da 
satış ve alış baskısı yönünden bir değişim görülmezken fiyatın diğer büyük çaplı altcoinler gibi 
BTC’nin $10.900 seviyesine vereceği tepkiyi beklediği söylenebilir. Bu tepki sonrasında BTC’nin 
yukarı yönlü hareket etmesi durumunda bir trend başlatma ihtimali söz konusu olduğu için 
LTC’nin de $50 üzerine çıkarak trende ayak uydurması beklenebilir. Ancak BTC’nin $10.500’e 
doğru hareket etmesi ise LTC’nin $47 desteğine gelerek mevcut durumunu sürdürmesini 
sağlayabilir. Bu sebeple aşağı yönlü sert bir hareket olmadığı sürece $47 desteğinin korunması 
muhtemeldir. Yukarı yönlü hareketlerde ise trend başlatma ihtimali olması sebebiyle LTC’nin 
daha uyumlu hareket etmesi beklenebilir. Nitekim 2 ihtimalde de hem $50 direncinin üzerinde 
hem de $47 desteğinin altında, seviyelerin aralıklarının geniş olması sebebiyle, yüksek oynaklık 
(volatilite) beklenebilir.

Günün Önemli Gelişmeleri

Blockchain temelli ödeme sistemleri kuran finansal inovasyon şirketi Blockchain 
Capital, Libra konsorsiyumunun 27. üyesi oldu.

Güney Kore merkezli kripto para borsası Bithumb, yaklaşık $25 milyon tutarında 
dolandırıcılıkla suçlanıyor. 


