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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: $13.300 - $13.850 - $14.350
Destek: $12.850 - $12.400 - $12.100

Bitcoin, $12.850 üzerinde dengelenmeye devam ediyor. Yeni yükseliş denemeleri görülse de bu 
hareketler fiyatı yukarıya taşımak için yeterli talep seviyesine sahip değildi. Bu durum grafikteki 
hacim mumlarından da görülebilir. Bitcoin bulunduğu bölgede pozitif görünümünü koruyor. Kısa 
vadede dengelenme hareketleriyle birlikte sınırlı düşüşler görülse de $12.850 desteğinin 
korunması, pozitif görünümün sürmesini sağlıyor.
Bitcoin, $12.000 üzerinde daha önce sadece yaklaşık 35 gün kalabildi. Geçmişte, Bitcoin’in bu 
seviyeler üzerinde sınırlı bir tecrübesinin olduğu söylenebilir. Bu sebeple BTC, ne kadar uzun 
süre $12.000 üzerinde kalmaya devam ederse yükseliş beklentilerinin de aynı oranda artması 
beklenebilir. Çünkü bu durum talebin güçlü olduğunu gösterir. Mevcut bölgede kısa vade için 
$12.850 ana destek olsa da orta vade için ana destek $12.000 civarıdır. Yükselişin devam 
etmesi halinde ise $13.300 üzerinde sert hareketler beklenebilir.



ETH/USD

www.cointral.com

23/10/2020Günlük Kripto Para Bülteni

!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: $418 - $445 - $483
Destek: $400 - $364 - $347

Ethereum, son yükseliş ile birlikte Bitcoin’in performansını geçerek daha agresif bir hareket 
gerçekleştirdi. Özellikle fiyatın $400 direncini geçmesi sonrasında önemli bir direnç seviyesinin 
geçilmesi sebebiyle yükselişin hızlandığı söylenebilir. Direncin geçilmesi sadece kısa vadedeki 
yükseliş için değil orta vadeli yükseliş beklentilerinin de aktif hale gelmesini sağladığı için 
önemlidir. Grafikte yeşil renkle görülen trend çizgisi ile $418 direncinin kesişmesi, satış 
baskısının güçlenmesini sağlayabilir. Bu sebeple kısa vadeli düşüşlerin görülmesi normal 
karşılanmalıdır. Bu durumda tekrardan $400 seviyesi destek olarak test edilmek istenebilir. 
Ancak bu durum pozitif görünümü bozmaz. Aksi durumda ise fiyatın $418 direncini doğrudan 
geçmek için güçlü talebe ihtiyacı vardır. Bu talebin sağlanması halinde yükselişin devamı 
beklenebilir. Ancak hacmin(talebin) düşük olması, yükselişin sürdürülebilir olmamasını sağlar. 
Bu durumda fiyatın tekrar $418 altına inme ihtimali doğar. Bu sebeple hacim yakından 
izlenmelidir.
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Direnç: $0.266 - $0.280 - $0.290
Destek: $0.247 - $0.232 - $0.212 

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.

Agresif bir yükseliş gerçekleştiren bir diğer büyük çaplı altcoin olan XRP, $0.266 direncine yakın 
bir noktadan gördüğü satış baskısı sonrasında yönünü aşağı çevirdi. Grafikten de görüldüğü 
üzere fiyatın bulunduğu bölgede güçlü bir seviye olmaması sebebiyle gerek yukarı yönlü gerekse 
de aşağı yönlü hareketlerin sert olarak gerçekleştiği görülüyor. Bu sebeple XRP’nin diğer benzer 
altcoinlere oranla daha yüksek oynaklığa sahip olmaya devam edeceği söylenebilir. Mevcut 
bölgede, BTC’nin $12.850 üzerinde kalmaya devam etmesi piyasadaki yükselişin agresifliğini 
korumasını sağlayacağı için XRP’nin $0.266 direnci ve üzerine doğru devam etmesi beklenebilir. 
BTC’nin $12.850 altına inmesi halinde ise XRP’nin $0.247 desteğine doğru hareket etmesi 
muhtemeldir. Bu sebeple BTC’nin yukarı veya yatay yönlü hareketlerin yükselişi tetiklemesi ve 
aşağı yönlü hareketlerinde mevcut yükselişin agresifliğini bitirmesi beklenebilir.
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Direnç: $56 - $63 - $71
Destek:$54 - $50 - $47
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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, $54 desteğini korumaya devam ediyor. Bu desteğin korunması, fiyatın yükseliş hareketinin 
agresifliğini korumaya devam etmesini sağladı. Yeni bir yükseliş ile $56 direncini geçme 
eğiliminde olan Litecoin, BTC’nin $12.850 altına inmemesi halinde yeni yükselişler 
gerçekleştirebilir. Litecoin, grafikte görülen LTC/USD paritesi dışında LTC/BTC paritesinde de 
pozitif bir görünüme sahiptir. Bu sebeple LTC’nin, BTC’den daha iyi bir performans sergilemesi 
beklenebilir. Özellikle $56 üzerindeki boşluğun diğerlerine göre daha geniş olması, fiyatın $63 
direncine doğru sert yükselmesini sağlayabilir. Bunun dışında BTC’nin $12.850 altına yapacağı 
hareketlerde LTC’nin $54 desteğini test etmesi muhtemeldir. Satış baskısının yumuşak olması 
halinde bu desteğin korunması beklenirken, güçlü bir satış baskısında tekrar $50 desteği 
görülebilir.

Günün Önemli Gelişmeleri
Rusya Başsavcılığı, Rus vatandaşlarının 2021 başından itibaren sahip oldukları kriptopara ve dijital varlıkları 
bildirmeleri gerektiğini duyurdu.

Hong Kong Hazine Bakanı Hui, ülkesinin kendi CBDC projesinin yanında Çin’in dijital yuan projesi ile de ortaklık 
kurmaya sıcak baktıklarını açıkladı.

Güney Kore Merkez Bankası, ülkenin CBDC projesinin tasarımının yapılması için teklif almaya başladı. Şu anda 
sadece Ernst&Young şirketi teklif verdi. Ernst&Young şirketinin kazanması halinde, Samsung SDS ve LINE 
şirketleri de yapısal anlamda destek verecekler.


