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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, ciddi bir yükseliş gerçekleştirerek mor trend çizgisinin üzerine çıktı ve $18.400 civarına 
kadar yükseldi. Ardından grafikte de gördüğümüz gibi mor trend çizgisine düşerek destek testi 
gerçekleştirdi. Fiyatın bulunduğu bölgeye daha önce 2017 sonlarında gelmesi ve bu bölgede 
zaman geçirmemesi sebebiyle mevcut bir direnç seviyesi bulunmuyor. Bu sebeple mevcut 
boşluğun fiyatın yükselişlerinde ve düşüşlerinde yüksek oynaklığa sebep olduğunu görüyoruz. 
Dolayısıyla bu bölgede Bitcoin’in hareketlerini öngörmek açısından en faydalı araç mor trend 
çizgisi olacaktır. Trend çizgisinin üzerinde kalması BTC’nin güçlü talebe sahip olduğunu ve yeni 
yükselişler gerçekleştirebileceğine işaret eder. Trend çizgisinin altında ise satış baskısının 
kontrolü ele geçirme ihtimalinin yüksek olduğu söylenebilir. Bu durumda yükseliş yerine 
$16.500 desteğine düşüş veya yatay bir seyir beklemek daha doğru olacaktır.
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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’un Bitcoin ile beraber sürdürdüğü yükseliş sonrasında $480 direncini geçme 
çabasının başarısız olduğu görülüyor. Piyasadaki paranın ve ilginin şu anda Bitcoin’de 
toplanmasıyla birlikte Ethereum gibi altcoinlerin Bitcoin’e tam olarak ayak uyduramaması 
normal karşılanmalıdır. Ethereum’un düşüşüyle birlikte mevcut pozisyonunda herhangi bir 
değişim gerçekleşmedi. Bir süredir içerisinde bulunduğu $445 - $480 bandına geri dönen fiyatın 
halen daha orta vadeli görünümü pozitif yönde bulunuyor. Bitcoin’in tekrar yükselmesi halinde 
aynı oranda olmasa da Ethereum için de yeni yükselişler görebiliriz. Ancak en ciddi yükselişin, 
Bitcoin’in yatay seyretmesi ve piyasadaki paranın tekrar altcoinlere kayması halinde görülmesi 
beklenir.
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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’nin kanalın üst bandına BTC’nin $18.400 yükselişinden önce ulaşmış olması sebebiyle 
Bitcoin’e ayak uyduramadığını ve ardından gelen düşüş hareketinden ise ciddi şekilde 
etkilendiği görülüyor. Bunun sebebi aynı şekilde fiyatın kanalın üst bandın da bulunmasıdır. Ana 
hedefine ulaşan fiyatın piyasada satış baskısının oluşmasıyla birlikte panik satışlarını 
tetiklemesi, XRP’nin $0.28 desteğine kadar düşmesini sağladı. Bu seviyenin şu anda güçlü bir 
destek olarak çalışıyor olması, uygun bir alım fırsatı yarattı ve fiyatın tekrar $0.29 üzerine 
çıkmasına sebep oldu. Bu sebeple XRP düşüş gerçekleştirmiş olsa da bu hareket, şu anda 
düzeltme olarak kabul edilebilir. BTC’nin yatay veya yukarı yönlü hareket etmesi durumunda 
XRP’nin yükselişlere ayak uydurma ihtimali de düzeltme hareketi sebebiyle artmıştır. Ancak 
BTC’de düşüşün devam etmesi halinde tekrar $0.28 desteği test edilebilir. Bu desteğin altında 
ise XRP’nin ana hedefi kanalın alt bandı olacaktır.
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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 Bitcoin ile birlikte $76 direncine yükselse de sonrasında BTC’nin sert düşüşüyle birlikte 
Litecoin de ciddi bir düşüş gerçekleştirdi. Bitcoin’in piyasadaki parayı çekerek dominansını 
arttırması sebebiyle altcoinlerin yükselişlerden daha az ancak düşüşlerden daha çok 
etkilenmesi normal karşılanmalıdır. Litecoin’in $70 üzerinde kalması yükselişin devam etmesi 
açısından önemlidir. Şu anda $70 - $76 arasında bulunan LTC bu anlamda pozitif görünümünü 
koruyor. Bitcoin’in yükselişe veya yatay bir harekete başlaması halinde LTC’nin mevcut 
pozisyonunu koruyarak tekrar $76 direncine çıkması beklenebilir. Bitcoin’in yeni bir düşüş 
gerçekleştirmesi halinde ise Litecoin’in $70 altına inerek kısa vadeli agresifliğini kaybetmesi 
muhtemeldir.

Günün Önemli Gelişmeleri
ETH 2.0 ile stake edilen ETH sayısı 2 haftada 10.000’i geçti.

Citibank analisti Bitcoin’in 2021 sonunda $318.000 olacağını öngördü.

Grayscale, portföyünün 500.000 BTC büyüklüğüne ulaştığını açıkladı.


