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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 art arda düşüşlerle mor trend çizgisini test etmesinin ardından hızlı toparlanmalarla 
trend çizgisinin üzerinde kalmayı başardı. Sert düşüşlerin ardından fiyatın grafikte de görüldüğü 
gibi aşağı yönlü çubukların oluşması, düşüşün fırsat olarak görüldüğünü ve BTC talebinin 
yüksek olduğunu gösteriyor. Trend çizgisinin üzerinde kalması mevcut talebin yeni bir yükselişi 
tetiklemesini mümkün hale getiriyor. Ancak son mumlara bakıldığında hacmin düşmekte olduğu 
görülüyor. Yükselişin devam etmesi için fiyatın daha yüksek bir hacim seviyesi yakalaması 
gerekir. Bunun dışında satış baskısının tekrar kendini göstererek fiyatı trend çizgisinin altına 
çekmesi halinde ise panik satışlarıyla birlikte $16.500 desteği test edilebilir. Bu sebeple mor 
trend çizgisi kısa süreli hareketlerin öngörüsü için dikkatle izlenmelidir.
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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, sert düşüş sonrasında yatay bir seyir izleyerek satış baskısının gücünü kırma 
eğiliminde bulunuyor. Yatay seyir sayesinde BTC’nin yükselişe geçmesi halinde Ethereum’un da 
$480 üzerine çıkması için uygun bir görünüm sağlanmış oldu. Bitcoin ile paralel bir seyir izleyen 
Ethereum’un, BTC’nin muhtemel bir düşüş hareketinde ise sert tepki vermesi muhtemeldir. 
Bunun sebebi ise Ethereum’un $480 direncinin hemen altında olmasıdır. Mevcut durumda satış 
baskısı, yatay seyir ile kırılmaya başlamış olsa da BTC’nin düşmesi halinde panik satışları 
tetiklenerek doğrudan $445 desteği görülebilir.Bunun dışında fiyatın genel görünümünde bir 
değişiklik yaşanmadı. Kısa vadede toparlanma belirtileri olsa da düşüş riski devam ediyor. Yeşil 
trend çizgisinin üzerinde olduğu için ise fiyatın orta vadeli görünümü pozitif yönde bulunuyor.
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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 $0.29 üzerinde kalmasıyla bu seviye üzerinde dengelenmek istediği görülüyor. Genel 
olarak piyasadaki yüksek talep sebebiyle $0.28 desteği alım fırsatı olarak yorumlandığı için 
fiyatın $0.29 seviyesini dengelenmek için seçtiği söylenebilir. BTC’deki toparlanmanın sürerek 
yükselişin devam etmesi halinde XRP’nin de tekrar yeşil trend çizgisine yükseliş 
gerçekleştirmesi beklenebilir. Bu yükselişin hedefi yaklaşık $0.309 seviyesidir. Ancak BTC’nin 
düşüş gerçekleştirmesi halinde ise $0.28 desteğindeki talebin gücü bu fiyatın tutunması için 
önemli olacaktır. Güçlü talebin devam etmesi halinde $0.28 üzerinde kalan XRP’nin yükseliş 
beklentileri sürecektir. Aksi durumda ise kanalın alt bandı fiyatın bir sonraki ana hedefi olarak 
gösterilebilir. Bu sebeple $0.28 desteğinin fiyatın kısa vadeli yükseliş trendi için belirleyici 
nitelikte olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
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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’in $70 üzerinde kalarak toparlanması yükseliş trendinin agresifliğinin korunduğunu 
gösterir. Aynı zamanda yeni yükselişler için de uygun bir altyapı sunar. Hacim anlamında da 
mevcut toparlanmanın, yükseliş zamanındaki hacim seviyesiyle ciddi bir farklılık göstermediği 
görülüyor. Bu durum mevcut toparlanmanın sağlıklı olduğuna yönelik bir işaret olarak 
yorumlanabilir. Buna rağmen toparlanma mumlarına baktığımızda yukarı yönlü art arda 
çubukların oluştuğu gözleniyor. Yukarı yönlü çubuklar, fiyatın $76 direncine yaklaştıkça satış 
baskısının arttığını gösterir. Bu sebeple LTC’nin yükseliş için uygun bir altyapıya sahip olmasına 
rağmen mevcut bölgede dengelenme sürecine girme ihtimalinin de yüksek olduğu söylenebilir. 
BTC’nin yatay veya yukarı yönlü hareketlerinde LTC’nin $70 seviyesini koruyarak pozitif 
görünüm sergilemesi, BTC’nin aşağı yönlü hareketlerinde ise LTC’nin $70 altına inmesi halinde 
düşüş trendine girmesi bekleniyor. 

Günün Önemli Gelişmeleri
Ethereum ağındaki merkeziyetsiz uygulamaların (Dapps) aktif kullanıcı sayısı 1 milyonu 
geçti. Kullanıcıların %95’i ağ üzerindeki Defi uygulamalarını kullanıyor.

Japonya Merkez Bankası, Dijital Yen’in (CBDC) geliştirilip hayata geçirilmesinin birkaç yıl 
alacağını açıkladı. Banka yetkilileri daha önce de CBDC konusunda aceleci olmadıklarını 
açıklamıştı. 


