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

Bitcoin, $16.500 direncini geçerek mor trend çizgisine doğru yükseldi. Ardından trend 
çizgisinden gördüğü satış baskısı fiyatın $16.500 seviyesine destek testi gerçekleştirmesini 
sağladı. Mevcut durumda $16.500 seviyesinin bir onay seviyesi olarak çalıştığı söylenebilir. 
Bitcoin’in gerçekleştirdiği destek testinin başarılı olması sonrasında mor trend çizgisine tekrar 
bir yükseliş beklenir. Bu yükselişle birlikte Bitcoin’in trend çizgisinin üzerine çıkması halinde 
ciddi bir direnç seviyesine sahip olmayacaktır. Bu sebeple trend çizgisinin üzerinde tekrar 
$20.000 seviyelerinin görülmesi sürpriz olmayacaktır. Ancak $16.500 desteğinin altına inmesi 
halinde fiyatın mor trend çizgileri arasında hareket ederek alt banda doğru düşmesi 
muhtemeldir. Bu durumda hedef $15.800 olacaktır. Dolayısıyla $16.500 seviyesi kısa vadeli 
hareketlerin öngörüsünde ciddi bir öneme sahiptir.
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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 zayıf bir yükseliş gerçekleştirerek $460 seviyelerine ulaştı. Bitcoin’in $16.500 üzerine 
çıkmasıyla oluşan olumlu havanın devam etmesi halinde yükselişin daha önce kullanılan siyah 
trend çizgisine doğru sürmesi beklenebilir. Mevcut yükselişin hacim kazanması halinde ise 
$480 direnci test edilecektir. Hacmin düşük olması sebebiyle BTC’nin $16.500 altına 
gerçekleştireceği muhtemel bir düşüş hareketi sonrasında ETH’nin sert tepki vererek $445 
desteğine gelmesi beklenebilir. Bu sebeple hacim artana kadar düşüş ihtimallerinin yüksek 
oynaklığına karşın dikkatli olunmalıdır. Genel olarak baktığımızda ise BTC’nin yeşil trend 
çizgisinin üzerine çıkmasının ardından $445 - $470 aralığında yatay bir süreç izlediği görülüyor. 
Bu süreç içerisinde yeşil trend çizgisinin üzerinde kalmayı başarması yükselişin devam etme 
ihtimalini arttırıyor. Trend çizgisinin üzerinde kaldığı sürece görünümün pozitif olacağı ve $480 
üzerinde yeni bir yükseliş trendinin başlamasının beklendiği söylenebilir.
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Direnç: $0.314 - $0.340 - $0.373
Destek:$0.290 - $0.280 - $0.266
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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.

XRP, içerisinde bulunduğu yükseliş kanalının üst bandına ulaştı. Bu seviye fiyatın ana hedefi 
olduğu için fiyatın $0.304 seviyelerinden satış baskısıyla karşılaşması beklenebilir. Kanalın alt 
bandından başladığı yükseliş sonrasında ciddi bir ivme yakalayan XRP’nin yeşil trend çizgisi 
üzerine çıkması halinde ise BTC ve ETH’da olduğu gibi aşırı alım bölgesine girerek daha sert 
yükselişler için altyapıya sahip olacağı söylenebilir. Dolayısıyla yeşil trend çizgisini temsil eden 
$0.304 seviyesi, fiyatın aşırı alım bölgesine girip girmeyeceğini göstermesi açısından önemlidir. 
Bunun dışında XRP’nin ana hedefine ulaşması sebebiyle BTC’den gelebilecek muhtemel bir 
düşüş hareketi, fiyatın sert bir satış baskısıyla karşılaşmasını sağlayabilir. Bu durumda $0.28 
desteğinin test edilmesi beklenebilir. Daha yumuşak bir düşüşte ise $0.290 desteği izlenmelidir.
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Direnç: $76 - $84 - $97
Destek:$70 - $66 - $63
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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, benzer altcoinler arasında en agresif hareket edenlerden bir tanesidir. Grafikte görülen 
hacim mumlarının ne kadar yüksek ve yoğun olduğu da bunu doğrular niteliktedir. Mevcut hacim 
aynı zamanda yükselişin sürdürülebilir olmasını sağlıyor. Litecoin’in grafikte mavi renkle 
görülen $70 seviyesini geçmesi, talebin ciddi bir yükseliş içinde olduğunu doğruladığı gibi yeni 
bir yükseliş trendi için de fiyatın uygun bir destek seviyesine sahip olmasını sağladı. LTC’nin $70 
seviyesini destek olarak kullanarak karşılaşabileceği muhtemel satış baskılarına karşı koruma 
sağlaması beklenebilir. Bu sebeple BTC’de sert bir düşüş olmadığı sürece LTC’nin $76 direncine 
doğru yükselmesi sürpriz olmayacaktır. BTC’den aşağı yönlü sert hareket gelmesi halinde ise 
LTC’nin $70 desteğini koruması önemlidir. Bu durumda mevcut trendin devam etmesi beklenir. 
Aksi durumda ise düşüşün sertleşmesi ve $66 desteğinin test edilmesi beklenir.

Günün Önemli Gelişmeleri
ABD’li senatör Cynthia Lummis, bir TV programında BTC’nin enflasyona dayanıklı 
olduğunu ve Bitcoin’i ulusal piyasaya getirmeyi umduğunu dile getirdi.


