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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

Bitcoin yatay bir şekilde $15.400 altında belirsiz durumunu sürdürüyor. Fiyatın mevcut yatay 
seyri, son yükselişler sonrasında oluşan potansiyel bir ikili tepe formasyonunu da geçersiz hale 
getirdi. İkili tepe formasyonunun etkisi hale gelmesi ciddi bir düşüş beklentisini etkisizleştirdi 
ancak fiyatın $15.400 altında düşüş ihtimali halen sürüyor. Mevcut durum fiyat üzerinde ciddi bir 
belirsizlik yaratırken, Bitcoin’in $15.400 altında tekrar $14.800 desteğine gelmesi beklenebilir. 
Grafikten de görüldüğü gibi $14.800 desteği ile siyah trend çizgisi zaman içerisinde giderek 
birbirlerine yaklaşıyorlar. Bu sebeple $14.800 desteğinin test edilmesi aynı zamanda siyah trend 
çizgisinin de test edilmesi anlamına gelecektir. Bitcoin için $14.800 seviyesine düşmek yükseliş 
trendini bozmaz. Ancak bu seviyenin altında siyah trend çizgisinin de altına düşmesiyle beraber 
düşüş trendinin başlama ihtimali artar. Dolayısıyla Bitcoin’in yükselişini sürdürmesi için 
$14.800 üzerinde kalması önemlidir.



ETH/USD

www.cointral.com

11/11/2020Günlük 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’un art arda düşüş denemelerinin ardından grafikte görülen yeşil renkli trend çizgisinin 
üzerinde kalması talebin güçlü olduğunu kanıtladı ve yeni bir yükseliş için uygun zemin 
hazırladı. Fiyatın yükseliş şekline baktığımızda trend çizgisine destek testi gerçekleştirmesinin 
teknik anlamda sağlıklı bir yükselişi beraberinde getirmesi beklenir. Bu sebeple yükselişin 
sürdürülebilir nitelikte olması muhtemeldir. Bu noktada hacim mumlarının güçlü seyretmesi 
yükselişin devamı açısından önemlidir. Mevcut durumda BTC’nin yatay hareket etmeye devam 
etmesi halinde Ethereum ve benzer altcoinlerin yükselişe geçmesi beklenir. Bitcoin’in düşüş 
gerçekleştirmesi halinde yumuşak bir düşüşte Ethereum yeşil trend çizgisini test etmek 
isteyecektir. Ancak sert bir düşüşte $445 desteği görülebilir. Bitcoin’in doğrudan yükselişe 
geçmesi halinde ise Ethereum’daki yükselişin devam etmesi muhtemeldir.
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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.

Bitcoin’in yatay gidişatı sonrasında yükselişe geçen diğer altcoinlere benzer olarak XRP de 
$0.247 desteğinin üzerinde kalması sayesinde yükseldi ve kanal içerisine girdi. Son mumlara 
baktığımızda fiyatın yeşil trend çizgisine yani kanalın alt bandına destek testi gerçekleştirdiğini 
görüyoruz. Bu destek testinin başarılı olması halinde yeni bir yükselişle birlikte $0.266 direnci 
tekrardan test edilecektir. Destek testinin başarılı olması için ise sadece XRP değil BTC’nin de 
hareketleri önemlidir. Bitcoin’in yatay seyrinin devamı veya doğrudan yükselmesi halinde 
XRP’nin de yükselmesi beklense de BTC’nin düşüş gerçekleştirmesi halinde XRP’nin kanaldan 
tekrar çıkarak $0.247 desteğini test etmesi beklenir. BTC’deki belirsizlik devam ettiği için fiyatın 
hareketleri yakından izlenmelidir.



LTC/USD

11/11/2020Günlük Kripto Para Bülteni

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.

Litecoin’in de benzer altcoinler gibi BTC’nin yatay seyri sebebiyle yükselişe geçtiği görülüyor. Bu 
yükselişin ardından grafikte siyah renkli trend çizgileriyle görülen bir sıkışma oluştu. Bu sıkışma, 
fiyatın net ve muhtemelen sert bir yön tayini yapacağını gösterir. Grafikte görüldüğü gibi fiyatın 
sıkışma bölgesinin altına inmesi için bir kısım daha boşluğu vardır. Dolayısıyla LTC’de kısa süreli 
düşüşler görülebilir. Ancak bu bölgeden çıkışının sert olması ihtimali sebebiyle fiyatın 
yön tayinini hangi yöne yapacağı konusunda BTC’nin hareketleri kilit önemde bulunuyor. 
BTC’nin yatay seyrini sürdürmesi veya yukarı yönlü hareket etmesi halinde LTC’nin sıkışmayı 
yukarı kırarak doğrudan $63 direncine ulaşması beklenir. Ancak BTC’nin düşüş gerçekleştirmesi 
halinde ise LTC’nin $54 - $56 bandına inmesi muhtemeldir. Bu sebeple LTC’nin trend yönü için 
sıkışmanın sonuç vermesini beklemek yararlı olacaktır.

Günün Önemli Gelişmeleri
İngiltere Hazine Bakanlığı, Bank of England ile birlikte stabiparaların regülasyonu için taslak 
bir çalışma hazırlandığını duyurdu.

Ripple ilk kez ‘sağlıklı bir piyasa’ için XRP satın alarak fiyat yükseltme girişiminde bulundu. 
Şirket $46 milyon tutarında XRP aldı.

Lübnan Merkez Bankası, gelecek yıl bankanın kendi dijital parasını(CBDC) çıkarmayı 
planladığını açıkladı.


