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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 $15.400 üzerine çıkarak yükseliş için olumlu sinyaller veriyor. Fiyatın $15.400 üzerine 
çıkmasının ardından destek testi de yapması talebin yüksek olduğunu teyit etmemizi sağladı. 
Destek testi sebebiyle gerçekleşen düşüş sonrasında fiyat, grafikte mor renkli çizgilerle görülen 
sıkışmayı oluşturdu. Bu sıkışma genellikle fiyatın yükseliş isteğini ifade eder ve bu sebeple de 
yukarı yönlü bir kırılım ifade eder. Her formasyonda olduğu gibi bu formasyonun da çalışmama 
ihtimali vardır. Bu sebeple fiyatın mor renkli çizginin üzerine doğru çıkması halinde hacim 
seviyesine dikkat edilmelidir. Zayıf bir hacimle gerçekleşen çıkış, sürdürülebilir olmaz ve tekrar 
düşüşü tetikleyebilir. Bunun dışında fiyatın doğrudan aşağı hareket etmesi halinde ise Bitcoin’in 
$14.800 desteğine gelmesi beklenir.
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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, $480 direncine gerçekleştirdiği yükseliş sonrasında geri çekilerek geçen günkü 
pozisyonunu koruyor. Son mumlara bakıldığında BTC’ye paralel bir hareket gerçekleştirdiği 
görülüyor. Mevcut bölgede Ethereum’un pozitif görünümü sürüyor. Fiyatın yeşil trend çizgisinin 
üzerinde seyretmesi, fiyatın yüksek talep bölgesinde olduğunu gösteriyor. Bitcoin’in içerisinde 
bulunduğu sıkışmayı yukarı yönlü kırması halinde ETH da $480 direncine doğru yükselecektir. 
BTC’nin düşüş gerçekleştirmesi halinde Ethereum’un yumuşak bir düşüş durumunda yeşil trend 
çizgisine, sert bir düşüş durumunda ise $445 desteğine gelmesi beklenir.
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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 fiyatında ciddi bir değişiklik yaşanmadı ve mevcut pozisyon korunmaya devam ediyor. 
Grafiğe baktığımızda XRP’nin küçük yükselişlerle yeşil trend çizgisinin üzerinde kalmak 
istediğini görüyoruz. Bu sayede yükseliş kanalının içerisinde kalan XRP’nin yukarı yönlü hareket 
etme ihtimalinin arttığı ve uygun bir altyapıya sahip olduğu söylenebilir. XRP’nin de BTC’nin 
içerisinde bulunduğu sıkışmanın sonucuna göre hareket etmesi beklenir. Bu sıkışma sonucunda 
BTC’nin yukarı yönlü hareketlerine XRP’nin kanalın alt bandında bulunması sebebiyle sert tepki 
vererek yükselmesi muhtemeldir. BTC’nin düşüş gerçekleştirmesi halinde $0.247 ve $0.232 
destekleri test edilebilir. Ancak daha önemlisi fiyat tekrardan yükseliş kanalının altına inmiş 
olacağı için düşüş ihtimallerini arttıracaktır. Bu sebeple XRP’nin BTC’yi yükseliş kanalının 
içerisinde beklemesi olumlu olsa da BTC’nin hareketine göre süreç netleşecektir.
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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.

Litecoin’in içerisinde bulunduğu sıkışma bölgesini yukarı yönlü kırma girişimi başarısız oldu. 
Grafikte görüldüğü gibi yukarı yönlü çıkışı gerçekleştiren mumun yüksek bir hacme sahip 
olmaması, çıkış sonrasında satış baskısının kırılamamasına sebep oldu. Ardından fiyatın tekrar 
sıkışma içerisine dönmesi ise fiyatın satış baskısının kontrolü altında olduğunu teyit etmemizi 
sağladı. Mevcut durumda fiyatın yeni bir yükseliş yerine $56 desteğinin üzerinde dengelenme 
isteğinde olması muhtemeldir. Yeni bir yükseliş, BTC’nin yukarı yönlü veya yatay hareketlerinde 
tekrar söz konusu olabilir. Ancak mevcut düşüşün LTC’nin genel görünümünü etkilemediğini de 
söylemek gerekir. Kısa vadeli bir düşüş gerçekleştiren LTC’nin $56 üzerinde kalarak orta vadeli 
yükseliş beklentilerini canlı tuttuğu söylenebilir. Dolayısıyla genel görünüm pozitif yönde devam 
ederken kısa vadeli olarak sıkışma sonrasında düşüş hareketleri $56 desteğine doğru devam 
edebilir.

Günün Önemli Gelişmeleri
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, kendi taraftar tokenini çıkaracağını açıkladı.

Ethereum blockchain ağındaki bir güncelleme sonrasında sorun yaşayan Infura servis sağlayıcısı sebebiyle 
ERC-20 tabanlı tokenlerin ağ üzerindeki işlemlerinde problemler yaşandı. Problem sebebiyle bazı borsalar para 
çekim işlemlerini durdurmak zorunda kaldı. Problemin çözülmesinin ardından işlemler normal seyrine döndü.

ABD kongresindeki demokratlar, ülkenin bankacılık otoritesi OCC’nin fintech ve dijital varlıklar konusunda tek 
taraflı hareket etmesinden duydukları rahatsızlığı dile getiren bir mektup yayınladı.


