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Daha önce sıkışmayı göstermek için çizilen mor renkli trend çizgileri, Bitcoin’in mevcut bölgedeki 
hareketlerini öngörmek için önemli sinyaller vermeye devam ediyor. Bitcoin’in $16.500 direncinin 
ardından yükselen mor çizginin altına inmesine rağmen yatay mor çizgisine tutunmasıyla birlikte 
tekrar yükselişe geçtiğini görüyoruz. Bu durum mevcut talebin, satış baskısını dengeleyerek 
gücünü koruduğunu gösterir. Fiyatın yükselişini sürdürerek tekrar $16.500 direncine çıkması ve 
biraz üzerindeki mor trend çizgisine dokunması beklenebilir. Fiyatın trend çizgisine 
dokunmasının ardından tekrar düşmesi halinde mor trend çizgileri, genişleyen yükseliş kanalı 
olarak kullanılabilir. Buna rağmen hacim mumlarına baktığımızda güçsüz bir seyrin sürdüğünü 
görüyoruz. Mevcut talep fiyatın düşmemesini sağlasa da güçlü bir sinyal vermedi. Bu sebeple 
$16.500 direncinden düşüş ihtimali sürüyor. Satış baskısının yüksek bir hacimle fiyatı 
baskılaması halinde $15.400 ve daha aşağıdaki siyah trend çizgisi test edilebilir.

Ethereum siyah trend çizgisinin altına düşmesiyle birlikte kısa süreli bir satış baskısı altına girdi. 
Bu satış baskısıyla birlikte yeşil trend çizgisini tekrar test eden Ethereum, yükselişe geçerek testi 
şu anda başarılı şekilde tamamlamış gözüküyor. Yeşil trend çizgisin yükseliş kanalının üst 
bandını ifade ettiği için Ethereum’un aşırı alım bölgesine girerek sert yükselişlere girmesi için 
uygun altyapıyı sağlıyor. Bu sebeple yeşil trend çizgisinin altında Ethereum’un mevcut yükseliş 
beklentilerini düşüş trendi beklentilerine bırakması muhtemeldir. Bitcoin’in gerçekleştirdiği son 
yükseliş hareketi, Ethereum’un da pozisyonunu korumasına sebep oldu. Yükselişin sürmesi 
halinde Ethereum’un tekrar $480 direncine kadar çıkma ihtimali bulunsa da gerek Bitcoin gerek 
Ethereum’daki hacim mumları zayıf seyrediyor. Bu sebeple hacim yükselene kadar ciddi bir 
yükseliş yerine daha sakin yatay bir seyrin görülme ihtimali yüksektir.

XRP’nin $0.266 direncini geçmesi sayesinde piyasadaki mevcut düşüşlerden daha az etkilendiği 
söylenebilir. Bu düşüşler sebebiyle 2 defa $0.266 desteğinin test edildiği görülüyor. Her testin 
ardından çabuk bir toparlanma sürecine giren XRP’nin, mevcut BTC yükselişiyle de birlikte benzer 
bir süreci tekrarlayarak toparlanması muhtemeldir. Bu durumda yükselişin $0.28 direncine kadar 
sürmesi beklenebilir. XRP’nin diğer altcoinlere kıyasla daha agresif bir süreç içerisinde olması bu 
beklentiyi destekler niteliktedir. Grafikte mavi renkle görülen $0.28 direnci güçlü bir seviye olduğu 
için XRP’nin bu seviyeyi geçmek için ciddi bir alış baskısına ihtiyacı vardır. Dolayısıyla fiyatın 
$0.28’i geçmesi halinde sert ve güçlü bir yükseliş trendine girmesi beklenebilir. Aksi durumda ise 
$0.266 - $0.280 aralığında bir dengelenme sürecinin başlaması mümkündür.

Direnç: $0.280 - $0.290 - $0.314
Destek: $0.266 - $0.247 - $0.232

Direnç: $480 - $509 - $539
Destek:$445 - $418 - $400 

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

Detaylı günlük kripto para analizimiz ve diğer gelişmeler için 
https://cointral.com/tr/category/gunluk-kripto-para-bulteni/ 
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

16/11/2020Günlük Kripto Para Bülteni

BTC/USD

ETH/USD

XRP/USD

Daha önce sıkışmayı göstermek için çizilen mor renkli trend çizgileri, Bitcoin’in mevcut bölgedeki 
hareketlerini öngörmek için önemli sinyaller vermeye devam ediyor. Bitcoin’in $16.500 direncinin 
ardından yükselen mor çizginin altına inmesine rağmen yatay mor çizgisine tutunmasıyla birlikte 
tekrar yükselişe geçtiğini görüyoruz. Bu durum mevcut talebin, satış baskısını dengeleyerek 
gücünü koruduğunu gösterir. Fiyatın yükselişini sürdürerek tekrar $16.500 direncine çıkması ve 
biraz üzerindeki mor trend çizgisine dokunması beklenebilir. Fiyatın trend çizgisine 
dokunmasının ardından tekrar düşmesi halinde mor trend çizgileri, genişleyen yükseliş kanalı 
olarak kullanılabilir. Buna rağmen hacim mumlarına baktığımızda güçsüz bir seyrin sürdüğünü 
görüyoruz. Mevcut talep fiyatın düşmemesini sağlasa da güçlü bir sinyal vermedi. Bu sebeple 
$16.500 direncinden düşüş ihtimali sürüyor. Satış baskısının yüksek bir hacimle fiyatı 
baskılaması halinde $15.400 ve daha aşağıdaki siyah trend çizgisi test edilebilir.

Ethereum siyah trend çizgisinin altına düşmesiyle birlikte kısa süreli bir satış baskısı altına girdi. 
Bu satış baskısıyla birlikte yeşil trend çizgisini tekrar test eden Ethereum, yükselişe geçerek testi 
şu anda başarılı şekilde tamamlamış gözüküyor. Yeşil trend çizgisin yükseliş kanalının üst 
bandını ifade ettiği için Ethereum’un aşırı alım bölgesine girerek sert yükselişlere girmesi için 
uygun altyapıyı sağlıyor. Bu sebeple yeşil trend çizgisinin altında Ethereum’un mevcut yükseliş 
beklentilerini düşüş trendi beklentilerine bırakması muhtemeldir. Bitcoin’in gerçekleştirdiği son 
yükseliş hareketi, Ethereum’un da pozisyonunu korumasına sebep oldu. Yükselişin sürmesi 
halinde Ethereum’un tekrar $480 direncine kadar çıkma ihtimali bulunsa da gerek Bitcoin gerek 
Ethereum’daki hacim mumları zayıf seyrediyor. Bu sebeple hacim yükselene kadar ciddi bir 
yükseliş yerine daha sakin yatay bir seyrin görülme ihtimali yüksektir.

XRP’nin $0.266 direncini geçmesi sayesinde piyasadaki mevcut düşüşlerden daha az etkilendiği 
söylenebilir. Bu düşüşler sebebiyle 2 defa $0.266 desteğinin test edildiği görülüyor. Her testin 
ardından çabuk bir toparlanma sürecine giren XRP’nin, mevcut BTC yükselişiyle de birlikte benzer 
bir süreci tekrarlayarak toparlanması muhtemeldir. Bu durumda yükselişin $0.28 direncine kadar 
sürmesi beklenebilir. XRP’nin diğer altcoinlere kıyasla daha agresif bir süreç içerisinde olması bu 
beklentiyi destekler niteliktedir. Grafikte mavi renkle görülen $0.28 direnci güçlü bir seviye olduğu 
için XRP’nin bu seviyeyi geçmek için ciddi bir alış baskısına ihtiyacı vardır. Dolayısıyla fiyatın 
$0.28’i geçmesi halinde sert ve güçlü bir yükseliş trendine girmesi beklenebilir. Aksi durumda ise 
$0.266 - $0.280 aralığında bir dengelenme sürecinin başlaması mümkündür.

Direnç: $0.280 - $0.290 - $0.314
Destek: $0.266 - $0.247 - $0.232

Direnç: $480 - $509 - $539
Destek:$445 - $418 - $400 

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

Detaylı günlük kripto para analizimiz ve diğer gelişmeler için 
https://cointral.com/tr/category/gunluk-kripto-para-bulteni/ 
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.



Litecoin’in grafiğine uzaktan bakıldığında sağlıklı bir yükseliş trendi içerisinde olduğu görülüyor. 
Sert yükselişlerin ardından gerçekleştirdiği düzeltme hareketleri fiyatın yeni yükselişler için güç 
toplamasını sağlıyor. Mevcut bölgede de fiyatın $66 direncine ilk denemesinin ardından 
gerçekleştirdiği düzeltme hareketinin $63 seviyesinin altına düşmesinin ardından hızlı bir 
toparlanmayla yeni bir yükselişi tetiklediğini görüyoruz. Bu yükselişin belki de en önemli 
tetikleyicisinin Bitcoin olduğu söylenebilir. Ancak LTC/BTC paritesinde Litecoin’in avantajlı 
konumu, yükseliş anlarında LTC’nin daha sert tepki vermesini sağlıyor. Bu sebeple yine yüksek 
hacimli şekilde $66 direncini geçmeye çalışan Litecoin’in bu seviyeyi geçmesi halinde $70 
direncine ulaşması beklenir. Hacmin yüksek olması yükselişin sürdürülebilir olmasını sağlıyor. 
BTC’den ciddi bir düşüş görülmediği sürece LTC’nin yükseliş trendinin bozulması beklenmez. 
Mavi renkle gösterilen $70 direnci güçlü olduğu için LTC’nin ilk denemede geçememesi ve 
satış baskısıyla karşılaşması ise normal karşılanmalıdır.

LTC/USD
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Direnç: $66 - $70 - $76
Destek:$63 - $56 - $54

! 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. 

www.cointral.com

Kripto para bültenimize abone olarak kripto parayla ilgili teknik analizlerden haberdar olabilirsiniz.
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Detaylı Bilgi için;
Oğuzhan Çakan

oguzhan@cointral.com

+90 539 777 57 15

Günün Önemli Gelişmeleri

Belarus’un en büyük bankası BelarusBank’ın kriptopara hizmeti vereceği iddia edildi.

JPMorgan analistleri, kurumsal yatırımcıların ve aile şirketlerinin Bitcoin’i altına bir 
alternatif olarak tercih edebileceklerini belirtti.

Geçtiğimiz ay en yüksek kriptopara hacmi 6 ülkede gerçekleşti. Bu ülkeler, G.Kore, 
ABD, Japonya, Hindistan, Endonezya, Meksika olarak gösterildi.
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