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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, $10.500 ile $10.900 arasındaki bölgede seyrediyor. Fiyatın bu bölgeye çıkmasının 
ardından henüz ne $10.900’e doğru net bir yükseliş ne de $10.500 desteğine doğru bir test 
hareketi içerisinde olduğu söylenemez. Mevcut bölgedeki belirsizlik devam ederken grafikten 
de görüleceği üzere hacim ciddi anlamda azalmış bulunuyor. Hacmin bu denli azalması fiyatın 
yatay hareket etme ihtimalini arttırıyor. Bitcoin’in yatay hareket etmesi halinde altcoinlerin 
pozitif etkilenmesi beklenir. Bunun dışında $10.500 altında riskli bir bölge olan $9.800’ün 
sıradaki hedef olması beklenirken $10.900 üzerinde fiyatın yükseliş trendi başlatma potansiyeli 
mevcuttur. Bu bağlamda izlenen BTC’nin Defi piyasasından da talep görmeye devam ettiği 
söylenebilir. Bu talebin fiyat üzerindeki etkisinin pozitif olması muhtemeldir. Ancak son çıkan 
haberlere göre global kripto para borsalarından Kucoin, yaklaşık $150 milyon USD tutarında 
hacklenmiş görünüyor. Bu tarz haberlerin daha önce piyasayı negatif yönde etkilemesi sebebi-
yle temkinli olmak faydalı olacaktır.
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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: $364 - $400 - $418
Destek: $347 - $314 - $300

Ethereum, $347 seviyesini korumayı başardı ve hemen üzerinde seyrini sürdürüyor. Teknik 
anlamda bakıldığında kısa vadede pozitif bir görünüme sahip olan ETH, $364 direncinin altında 
bulunması sebebiyle satış baskısını net olarak kırmış sayılmaz. Grafikte de görüldüğü üzere 
$364 ve $400 seviyeleri lacivert renktedirler ve güçlü seviyelerdir. Bu seviyelerin geçilmesi 
fiyatın yükseliş trendine girme ihtimalini arttırır. Bu sebeple Bitcoin’in $10.500 - $10.900 
aralığında yatay seyrine devam etmesi halinde başta ETH olmak üzere altcoinlerin pozitif 
etkilenmesi beklenebilir. Bu doğrultuda fiyatın lacivert seviyeleri geçmek için yükselmesi 
muhtemeldir. Bu seviyelerin hacimli geçilmesi halinde yükseliş trendi ihtimali artacağı gibi 
hacimsiz bir yükseliş olması halinde yükselişin sürdürülebilir olması beklenmez. Bunun dışında 
Bitcoin’in aşağı hareket etmesi halinde ise $347 desteğinin altında Ethereum’un $314 
desteğine doğru sert hareket etme ihtimali bulunuyor. Bu sebeple yüksek oynaklığa dikkat 
edilmelidir. 
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Direnç: $0.247 - $0.266 - $0.280 
Destek: $0.232 - $0.212 - $0.197
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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, piyasadaki pozitif havadan en çok etkilenen büyük çaplı altcoinlerden birisi oldu. Fiyatın 
siyah trend çizgisine kadar düşüşünü sürdürmesinin bu yükselişin agresif olmasını sağladığı 
söylenebilir. $0.247 direncine doğru bir test gerçekleştirme eğiliminde olan XRP, gerek hacim 
gerekse de grafikteki mum yapısı bakımından pozitif bir görünüm sergiliyor. Bu noktada fiyatın 
$0.247 direncini ilk denemesinde geçememesi ve satış baskısıyla karşılaşması normal karşıl-
anmalıdır. Ancak BTC’nin yatay veya yukarı yönlü hareketinin sürmesi halinde XRP’nin mevcut 
yükseliş hareketinin devam etmesi muhtemeldir. XRP, $0.247 direncini geçmesi halinde uzun 
vadeli seyri açısından nispeten daha güvenli bir bölgeye girmiş sayılacaktır. Ayrıca $0.247 
üzerindeki ilk hedefinin yeşil renkli yükseliş kanalının alt bandı olması beklenebilir. Ancak 
Bitcoin’in aşağı yönlü sert bir hareket gerçekleştirmesi halinde ise XRP’nin tekrar $0.232 
desteğini test etmesi sürpriz olmayacaktır. Seviyeler arasında geniş boşluklara sahip olan 
XRP’nin hem aşağı hem yukarı yönlü hareketlerini sert şekilde gerçekleştirmeye devam etmesi 
bekleniyor.
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Direnç: $47 - $50 - $56
Destek:$44 - $40 - $35
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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, $44 seviyesinin üzerine çıkmasının ardından yükselişe geçerek $47 direncine bir test 
gerçekleştiriyor. Fiyatın gerçekleştirdiği yükselişin hacimli olması, LTC’ye olan talebin arttığını 
gösterir. Ancak direnç testinin başarılı olup olmayacağı önemlidir. Mevcut durumda LTC halen 
$47 seviyesinin altında olması sebebiyle BTC’nin aşağı yönlü hareketlerine karşı savun-
masızdır. Dolayısıyla Litecoin’in aşağı yönlü sert hareket etme ihtimali sürüyor. Bitcoin’in yatay 
veya yukarı yönlü hareketlerinde ise $47 direncinin geçilmesi muhtemeldir. Böyle bir durumda 
fiyatın talebini arttırması halinde yeni yükselişler içerisine girmesi beklenebilir. Fiyatın $47 
seviyesini geçmesi önemli bir hamle olsa da yeni bir yükseliş trendi için $50 direncinin geçilm-
esi gerekecektir. 
Bitcoin fiyatında ciddi bir düşüş görmemiz halinde ise mevcut bölgede $47 direncinin hemen 
altında bulunması sebebiyle LTC’nin öncelikle $44 ardından $40 seviyesine düşmesi beklenir. 
Ancak $47 seviyesi geçilirse, olası bir düşüş hareketinde LTC’nin satış baskısını yumuşatabilir. 
Günün Önemli Gelişmeleri

Trabzonspor, taraftar tokeni olan TRA tokenini satışa sundu. Tokenler taraftarlar tarafından 5 dakika 
içerisinde satın alınırken 5 milyon TL kaynak yaratıldı.
Venezuela Hükümeti, kriptopara madenciliğini ülke içinde yasallaştırarak lisansa tabii hale getirdi. 
Madenciler ülkedeki ortak madencilik havuzunu kullanmak zorunda olacaklar.
ABD’deki yeni yasa teklifi, tokenlerin yeniden tanımlanarak, yatırım kontratları olarak görülmesini ve 
mevcut yasalara göre menkul kıymet(securities) olarak görülmesini teklif ediyor. 
Consensys, Hong Kong Maliye Otoritesi tarafından CBDC projesi nedeniyle ödüle layık görüldü


