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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: $15.400 - $16.500 - $20.000
Destek: $14.800 - $14.350 - $13.850

Fiyatın son mumlarına baktığımızda oynaklık seviyesinin ciddi oranda artış gösterdiği görülüyor. 
Buna rağmen $14.800’e kadar düşmesinin ardından Bitcoin’in toparlanarak tekrar $15.400 
direncine kadar yükselmesi, satış baskısı kadar talebin de yüksek seviyede olduğunu gösteriyor. 
Mevcut durumda fiyat üzerinde ikili tepe ihtimali sürmeye devam ediyor. Bu formasyon, fiyatın 
tekrar siyah renkli trend çizgisi içerisine girmesi ile çalışmaya başlar ve yaklaşık $12.000 
civarına doğru düşüş öngörür. Bitcoin, $15.400 direnci altında kaldığı sürece, siyah trend 
çizgisine düşme ihtimalini koruduğu için ikili tepe formasyonu da henüz iptal olmadı. Fiyatın 
siyah trend çizgisine inip tekrar yükselmesi veya doğrudan $15.400 üzerine çıkması halinde ise 
formasyon iptal olacaktır. Sonuç olarak Bitcoin’in hızlı toparlanmasının yüksek talebe işaret 
ederek olumlu gözüktüğü ancak $15.400 altında kaldığı sürece satış baskısının kontrolü ele 
geçirme ihtimalinin yüksek olduğu söylenebilir.
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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: $480 - $509 - $539
Destek:$445 - $418 - $400 

Ethereum, BTC’nin sert düşüşüyle beraber bir kez daha yeşil trend çizgisini test etti. Hızlı 
toparlanarak sahip olduğu yüksek talebin sürdüğüne yönelik önemli bir işaret veren 
Ethereum’un $445 seviyesinin üzerinde kalması kritik önemdedir. Bu seviyenin üzerinde 
kalmaya devam etmesi halinde fiyatın gerek grafikte görülen ikili tepe formasyonunu iptal 
etmesi gerekse de yükseliş için uygun altyapı sağlaması bakımından önemlidir. Aksi durumda 
fiyat tekrardan yeşil trend çizgisinin altına inmek isteyebilir ki bu durum düşüş trendini 
tetikleyebilir. Aynı zamanda hacim anlamında da satışların güç kazandığı görülüyor. Dolayısıyla 
hacim anlamında da negatif sinyaller veren Ethereum, $445 altına inmesi halinde güçlü bir satış 
baskısının etkisi altına girebilir. Fiyatın bu seviyenin üzerinde kalıp kalamayacağını, BTC’nin 
$15.400 üzerine geçip geçememesi beklentisiyle ilişkilendirebiliriz.
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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.

XRP’nin satış baskısına rağmen $0.247 üzerinde kalabilmesi fiyatın kısa vadeli beklentilerini 
pozitif yönde etkilemeye devam ediyor. Dengelenme sürecinin bu şekilde sürmesi halinde yeni 
bir yükseliş trendinin başlaması muhtemeldir. Fiyatın hemen altında bulunduğu yeşil trend 
çizgisi ise XRP’nin yükseliş kanalına girmesi ve net bir yön belirtmesi açısından önemlidir. Bu 
sebeple $0.247 üzerinde kaldığı sürece toparlanma anlamında olumlu sinyaller verecek olan 
XRP’nin yeşil trend çizgisi üzerinde de yükseliş sinyalleri vereceğini de söyleyebiliriz. XRP’nin 
mevcut pozisyonunu koruyabilmesi BTC’nin $15.400 civarında tutunmasına yüksek oranda 
bağlıdır. Aksi durumda sert bir düşüş halinde XRP’nin $0.232 desteğini test etmesi beklenir.
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Direnç: $63 - $66 - $70
Destek:$56 - $54 - $50

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 belirsizlik ve BTC’nin iki yönlü de sert hareketler sergilemesi, LTC’nin $63 direncini 
geçemeyerek $56 desteği üzerinde dengelenme isteği göstermesine sebep oldu. Grafiğe 
yükseliş denemeleri olsa da satış baskısının güçlü olduğunu, düşüş mumlarının uzun ve dolgun 
görünümleriyle düşüş anında gerçekleşen yüksek hacimlerden anlayabiliriz. Bu sebeple 
Litecoin’in BTC’nin $15.400 civarındaki karar verme noktasında aşağı yönlü bir hareket yapması 
halinde $54 ve $50 desteklerini test etmesi, BTC’nin $15.400 üzerine çıkması halinde ise tekrar 
$63 desteğine doğru yükselmesi muhtemeldir. Sakin ve yatay bir seyir olması durumunda ise 
Litecoin’in $56 üzerinde dengelenerek tekrar toparlanması beklenebilir.

Günün Önemli Gelişmeleri
Hong Kong’un yeni regülasyonları çerçevesinde kriptopara borsaları 180 gün 
içerisinde yeni bir lisans almak zorundalar.

Kriptopara borsası Binance, ABD vatandaşlarına servis vermeyi durdurdu.
 Kullanıcıların 90 gün içerisinde bakiyelerini çekmeleri istendi.


