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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: $10.900 - $11.250 - $11.500
Destek: $10.500 - $9.800 - $9.500

Bitcoin’in düşüş ihtimallerinin arttığı bir bölgeden çıkarak $10.500’ü geçmesi sonrasında 
mevcut hedefini $10.900 olarak belirlediğini söyleyebiliriz. Bu ani yükselişin satış baskısını 
kırması bakımından da önemli olduğunu söylemek gerekir. Fiyatın bu yükselişinin ardında defi 
piyasasındaki talebin gecikmeli etkisinin olduğu söylenebilir. Ancak defi piyasasından gelen 
talebin agresifliğinin şu anda devam etmemesi sebebiyle mevcut yükseliş devam etmeyebilir. 
Bu sebeple sürdürülebilir bir yükselişten bahsetmek için Bitcoin’in mevcut hareketini bu bölgede 
bırakmaması gerekir. Fiyatın $10.900 üzerine çıkması yeni bir yükseliş trendinin başlaması için 
sinyal olarak yorumlanabilir. Bunun dışında fiyatın $10.500 seviyesine destek testi yapması da 
gayet olağan karşılanmalıdır. Böyle bir durumda destek testinin başarılı olup olmaması fiyatın 
kısa vadeli hareketleri açısından kritik önemdedir. Fiyatın tekrar $10.500 altına inmesi tekrar 
$9.800 ihtimalini canlandıracağı gibi fiyatın $10.500 üzerinde kalması ise daha güçlü bir 
yükseliş için uygun altyapıya sahip olması anlamına gelir.
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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: $347 - $364 - $400 
Destek: $314 - $300 - $280
 

Fiyatın $314 desteğine gelmesinin ardından Bitcoin’in yaptığı yükselişi takip ederek $347 
direncine yakın seyrettiğini görüyoruz. Seviyeler arasındaki boşluğun geniş olması hem düşüş 
hem de yükseliş hareketinin sert olmasını sağladı. Fiyatın halen bu bölge içerisinde olması ise 
yüksek oynaklık durumunun devam ettiğini gösterir. Ethereum, $347 direncini geçemedi. Ancak 
Bitcoin henüz negatif bir sinyal vermediği için yükselişin devam etmesi veya yatay bir harekete 
başlama ihtimali bulunuyor. Dolayısıyla böyle bir durumda $347 direncinin geçilmesi 
muhtemeldir. Ancak Bitcoin’in $10.500’e veya aşağısına doğru yapacağı bir harekete Ethere-
um’un yüksek oynaklık bölgesi sebebiyle sert tepki vermesi mümkündür. Böyle bir durumda 
tekrar sert bir düşüşle $314 desteğinin test edilmesi beklenebilir.



XRP/USD

25/09/2020Günlük Kripto Para Bülteni

Direnç: $0.232 - $0.247 - $0.266 
Destek: $0.212 - $0.197 - $0.187

www.cointral.com

!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.

Piyasadaki yükselişe ayak uyduran XRP, $0.232 direncini test ediyor. Fiyatın güzel bir hacimle 
hızlı bir toparlanma gerçekleştirdiği söylenebilir. Siyah trend çizgisinden uzaklaşması ve yönünü 
yukarıya çevirmesi de uzun ve kısa vadeli beklentiler için pozitif yönde yorumlanabilir. Ancak 
grafikten de görüldüğü üzere mevcut yükseliş şu an için yeterli gözükmüyor. Fiyatın $0.232 
direncini geçememesi, düşüş ihtimalinin sürdüğünü gösteriyor. Dolayısıyla satış baskısının 
kırıldığından henüz söz edilemez. Ancak mevcut yükselişin devam etme ihtimali sürüyor. Fiyatın 
$0.232 direncinden gördüğü satış baskısı teknik anlamda gayet normal bir durumdur. Bunun 
yanında Bitcoin’in $10.900’e doğru devam etme ve geçme ihtimali durumunda XRP’nin de yukarı 
yönlü hareketinin devam etmesi muhtemeldir. Aynı şekilde BTC’nin yatay hareket etmesi de XRP 
için pozitif olmasının yanında BTC’nin $10.500’e yapacağı test ise tekrar sert düşüşe sebep 
olabilir. XRP’nin genel olarak bulunduğu bölge sebebiyle yüksek oynaklığa sahip olduğu da 
unutulmamalıdır.
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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.

Litecoin, $47 - $50 aralığında gerçekleştirdiği dengelenme sürecinin bir benzerini $40 - $47 
aralığında sürdüreceğine yönelik sinyaller veriyor. Bu yeni dengelenme sürecinin ara seviyesi 
olarak $44 desteği fiyatın yatay kanal içerisindeki hareketlerine karar vermek için önemlidir. 
LTC’nin piyasadaki yükselişe zayıf bir tepki vererek tekrar $44 seviyesinin üzerine çıktığını 
görüyoruz. Ancak $47 direncine doğru devam edecek bir yükseliş beklentisi henüz bulunmuyor. 
Bunun nedeni ise hacim anlamında benzer altcoinlere nazaran düşük bir talebe sahip olmasıdır. 
Ancak BTC’ye paralel hareket etmesi sebebiyle BTC’nin $10.900’e ve üzerine yapacağı bir 
hareket LTC’yi de $47 direncini geçmeye itecektir. Benzer altcoinlerdekinin aksine BTC’nin yatay 
hareket etmesi ise LTC’nin yukarı yönlü değil de yatay hareketine devam etmesini sağlayabilir. 
Bir diğer ihtimal olan BTC’nin $10.500’ü test etmesi durumunda ise LTC’nin $44 desteğinin 
altına inmesi beklenebilir. Ancak ciddi bir hareket olması düşük bir ihtimaldir. Fiyatın genel 
olarak $40 - $47 desteğini koruması bekleniyor. Sert hareketlerde $40 desteği tekrardan 
test edilebilir.

Günün Önemli Gelişmeleri
AB yürütme organı Avrupa Komisyonu, kriptoparalar ve stabilparalar için ihtiyaç duyulan regülasyon altyapısını vurgulayan bir 
rapor yayınladı. Rapor, kullanıcıların ve yatırımcıların güvenliğinin sağlanması, market bütünlüğü üzerinde dururken AB’nin bu 
alanda global bir “yasa yapıcı” özelliğe sahip olması planlanıyor.

ABD Kongresi’ne verilen bir öneride kriptopara borsalarının CFTC kurumunun yetki alanına girmesi ve regülasyonlarının bu 
kurum tarafından yapılması teklifi sunuldu.

Rusya Maliye Bakanlığı, kriptopara üzerinden yapılan vergi kaçakçılığı ve benzeri finansal zararların önlenmesi amacıyla bir dizi 
düzenleme içeren yasa önerisinde bulundu. Öneride 100 bin Ruble (13 bin dolar) ve üzeri işlem yapanların cüzdan adresleri, 
bakiyeleri ve işlem geçmişlerini bildirmeleri aksi halde 1 milyon Ruble ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları söz konusu. 
Putin daha önce kriptoparaların ödeme aracı olarak kullanılmasını yasaklayan yasayı imzalamıştı.


