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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

Mor renkli çizgilerle gördüğümüz sıkışmadan yukarı yönlü çıkan Bitcoin’in herhangi bir hacim 
sorunu olmadan sıradaki dirence doğru hareket ettiğini görüyoruz. Dirençten gelen satış 
baskısıyla beraber fiyatın geri çekilmesi normal karşılanmalıdır. Mevcut durumda satış 
baskısının güçlü seyretmesi halinde Bitcoin’in mor trend çizgisine geri dönerek destek testi 
yapması beklenebilir. Bu testin başarılı olması halinde Bitcoin’in yükselişi için uygun bir altyapı 
sağlanmış olur. Bunun dışında fiyatın bulunduğu mevcut seviyeler daha önce Bitcoin’in çok az 
test ettiği bölgeler olduğu için $16.500 direncinin üzerinde net bir direnç yoktur. Bu sebeple 
fiyatın düşme ihtimalini değerlendirmek isteyen kullanıcıların kar alımı yapması, fiyatın 
ükselirken bile sert düzeltmeler gerçekleştirmesine sebep oluyor. Buna rağmen yükselişine 
devam eden Bitcoin’in ciddi bir talebe sahip 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, Bitcoin’e kıyasla daha sakin bir seyir izliyor. Genel olarak $445 seviyesi üzerindeki 
pozisyonunu koruyan Ethereum için kısa vadeli hareketleri için siyah renkli trend çizgisi destek 
olarak kullanılabilir. Bu trend çizgisine yaklaştıkça fiyatın yeni yükselişler gerçekleştirmesi 
beklenebilir. Siyah trend çizgisinin altında ise satış baskısının güçlü olduğu söylenebilir. Ancak 
bu tahminler kısa vade için geçerlidir. Orta vadeli beklentilerin $445 desteği ve yeşil trend 
çizgisine bağlı olduğu söylenebilir. Bu seviyelerin ise Bitcoin’de ciddi bir düşüş olmadığı sürece 
test edilmesi şu an beklenmiyor. Sonuç olarak, Ethereum pozitif görünümünü koruyor ancak 
talebin şu anda düşük olması Bitcoin’e paralel hareket etmesini engelliyor.
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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’de ciddi bir değişim görülmezken fiyat yeşil trend çizgisinin üzerinde kalarak yükseliş 
kanalında kalmaya devam ediyor. Pozisyonunu koruyan XRP’nin yükseliş için uygun bir 
altyapıya sahip olduğu görülüyor. Yükseliş kanalının alt bandında olması yükselişlerin sert 
olmasını sağlayabilir. Ancak Bitcoin’in yükselişiyle beraber piyasadaki paranın Bitcoin’e 
kaymaya başlaması, altcoinlerin hacim anlamında zayıf kalmasına sebep oldu. Bu sebeple 
Bitcoin’e paralel hareket edemeyen XRP’nin buna rağmen kanal içerisinde kalması önemlidir. 
Bitcoin’de daha sakin veya yatay hareket görülmesi halinde altcoinlere tekrar hacim gelmesi 
beklenebilir. Ancak BTC’nin sert düşmesi halinde XRP’nin de $0.247 ve $0.232 desteğini test 
etmesi muhtemeldir. 
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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.

Benzer altcoinlerden farklı olarak LTC’nin ciddi bir yükseliş gerçekleştirdiğini görüyoruz. Fiyatın 
BTC’den de iyi bir performans sergilemesi, Litecoin’in LTC/BTC paritesinde sahip olduğu 
avantajlı pozisyon sebebiyle gerçekleşti. Aynı zamanda LTC’nin halvinginin BTC’den 1 yıl önce 
olması da teknik anlamda fiyat üzerinde yükseliş baskısı oluşturur. Tüm bu etkenlere rağmen 
Litecoin’in mevcut piyasa durumunda yükselişini sürdürüp sürdüremeyeceği soru işaretidir. Bu 
sebeple $63 direnci daha da önemli hale gelmiştir. Fiyatın $63 üzerine hacimli çıkışını devam 
ettirmesi halinde LTC’nin diğer altcoinlerden bağımsız olarak yükseliş trendine girmesi 
beklenebilir. Aksi durumda ise mevcut yükselişin kısa süreli bir tepki niteliği taşıyarak tekrar 
piyasadaki görünüme uyum sağlaması ve fiyatın $63 altında sakin bir seyir sürmesi beklenebilir.

Günün Önemli Gelişmeleri
Çin’in en büyük bankalarından China Construction Bank, $3 milyar tutarında tahvil çıkartmak için Hong Kong 
merkezli Fusang şirketiyle anlaşma sağladı. Anlaşma, tahvillerin blockchain üzerinde çıkartılmasını sağlıyor. Aynı 
zamanda kullanıcılar Fusang şirketinin dijital borsası sayesinde bu tahvilleri Bitcoin ile de alıp satabilecek.

ABD,AB,İngiltere merkez bankalarının başkanlarının katıldığı forumda, AMB Başkanı Lagarde, dijital euro için acele 
etmediklerini ve dijital euroyu çıkartmaya karar vermeleri halinde bunun 4 yıl sürmesinin beklendiğini söylerken 
dijital euronun daha efektif ve sağlam bir para politikasına sahip olmalarını sağlayacağını açıkladı.
FED başkanı ise AMB’nin aksine doların dünya ekonomisini domine etmesi sebebiyle FED’in dijital doları bir an 
önce çıkarma isteğinde olduğunu belirtti.
BoE başkanı ise mevcut stabil paraların gerekli standartları karşılamadığını ve bunun için CBDC’lerin zorunlu bir 
gereklilik olduğunu söyledi.

Paypal, kriptopara hizmetinin ABD vatandaşlarının kullanımına açıldığını açıkladı.


