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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: $16.500 - $20.000
Destek: $15.400 - $14.800 - $14.350

Bitcoin’in $15.400 seviyesinde tutunamayarak tekrar grafikte görülen siyah trend çizgisine 
düşmesi sonrasında tekrar eski bölgesine geri döndüğünü görüyoruz. Fiyatın siyah trend 
çizgisine gelmesi önemli bir destek testinin gerçekleşmesini sağladı. Bitcoin’in bu destek 
testinin ardından tekrar yukarı yükselmesi, aşırı alım bölgesindeki yoğun talebin devam ettiğini 
gösterir. Bu anlamda yükseliş için Bitcoin’in olumlu bir sinyal verdiği söylenebilir. Aynı zamanda 
Bitcoin’in tekrar $15.400 üzerine çıkması muhtemel bir ikili tepe formasyonunu tetikledi. Bu 
formasyon, fiyatın tekrar $13.800 civarına doğru düşmesini öngörür. Bitcoin’in $15.400 altına 
tekrar inmesi halinde bu formasyonun çalışma olasılığı artar. Ancak tam olarak çalışması için 
fiyatın siyah trend çizgisinin altına inmesi gerekir. Bu trend çizgisi ikili tepenin onay bölgesidir. 
Dolayısıyla Bitcoin’in $15.400 üzerine çıkması, fiyatın aşırı alım bölgesinde kalmasını 
sağlayarak yükseliş beklentilerini canlı tuttu fakat tüm bu beklentiler fiyatın $15.400 üzerinde 
kalıp kalamayacağı ile sıkı bir şekilde bağlantılıdır. Aksi durumda ikili tepe ile birlikte ciddi bir 
düşüş görülebilir.



ETH/USD

www.cointral.com

09/11/2020Günlük 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: $480 - $509 - $539
Destek:$445 - $418 - $400 

Ethereum benzer bir şekilde, BTC’nin destek testiyle birlikte grafikte görülen yeşil trend çizgisine 
inerek bu seviyeyi test etti. Ardından tekrar $445 üzerine çıkan ETH, yükseliş için uygun bir 
altyapıya sahip. Bulunduğu bölgede, sıradaki $480 direncine doğru geniş bir alan olması sert bir 
yükseliş imkanı sağlayabilir. Ancak $445 desteğinin üzerinde tutunamaz ve düşüşe geçerse 
Ethereum’un grafikte çizildiği üzere ikili tepe formasyonu gereği $380 civarında bulunan yeşil 
trend çizgisine doğru düşmesi beklenir. Bu formasyon $445 altında çalışma ihtimalini arttırır 
ancak net olarak çalışması için fiyatın yeşil trend çizgisinin altına inmesi gerekir. Bu sebeple 
yeşil trend çizgisinin üzerinde kaldığı sürece fiyatın alım bölgesinde olduğu ve $445 üzerinde 
kaldığı sürece de uygun bir yükseliş altyapısına sahip olduğu söylenebilir. Düşüş ihtimallerinin 
oluşmaması için bu seviyeleri koruması önemlidir.
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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, alışık olunduğu üzere sert hareketlerle seyrini sürdürüyor. BTC’nin sert düşüşüyle birlikte 
XRP’nin de $0.266 direncinden $0.247 desteğine gelmesinin ardından şu anda yeşil trend 
çizgisinin altına inerek kanaldan çıkmak üzere olduğunu görüyoruz. Özellikle $0.247 desteğine 
gerçekleşen sert düşüşün ardından hacim anlamında çok zayıf bir performansa sahip olan XRP, 
dengelenme sürecine girme isteğinde olabilir. Zayıf bir taleple kanal içerisinde kalma ihtimali 
düşük olan XRP’nin $0.247 üzerinde dengelenmesi muhtemeldir. BTC’nin $15.400 üzerinde 
kalması halinde XRP’nin de toparlanması beklenir. Ancak BTC’de düşüş gerçekleşmesi halinde 
XRP $0.247 altına inerek yükseliş bölgesinden çıkacaktır. Bu durumda $0.232 desteğinin test 
edilmesi beklenir.
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Direnç: $63 - $66 - $70
Destek:$56 - $54 - $50
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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 $63 direncine art arda gerçekleştirdiği denemelere rağmen bu dirençteki satış baskısı, 
fiyat için ciddi bir engel oldu. Ardından BTC’nin sert düşüşüyle birlikte $56 desteğinin test 
edildiğini görüyoruz. Mevcut durumda satış baskısının etkisine girerek tekrar düşüş gösteren 
LTC’nin, Bitcoin’in $15.400 seviyesini koruması halinde tekrar yükselişe geçerek $63 direncini 
denemesi muhtemeldir. Aksi durumda ise içerisinde bulunduğu geniş hareket alanı sayesinde 
tekrar $56 desteğine sert bir düşüş gerçekleştirebilir. Bu seviyenin üzerinde kalması LTC’nin 
genel olarak yükseliş beklentisinin sürmesini sağlar. Ancak satış baskısının sert olması halinde 
fiyatın $56 desteğinin altına inmesi, LTC’nin yükseliş beklentisinin tekrar belirsizliğe dönmesini 
sağlayacaktır.

Günün Önemli Gelişmeleri

Paypal CEO’su yaptığı açıklamalarda, kriptopara servisi için açılan bekleme listesinin beklenenden 
2-3 kat yüksek talep gördüğünü açıkladı. Aynı zamanda Paypal’ın kriptopara girişimlerinin yeni 
başladığını ve ileride CBDC’ler için de destek sağlayabileceklerini belirtti.


