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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 güvenli bölge olarak nitelenebilecek mor trend çizgisinin üzerinde kalarak pozisyonunu 
koruyor. Trend çizgisinin üzerinde kalması talebin halen yüksek bir seviyede olduğunu gösterir. 
Trend çizgisine gerçekleştirilen art arda destek testlerinin ardından toparlanan Bitcoin, $18.000 
üzerinde küçük çaplı satış baskılarıyla karşılaşıyor. Bu sebeple yukarı yönlü çubuklar görülse de 
mumların genel olarak dolgun olması mevcut seyrin güvenilir olmasını sağlıyor. Dolayısıyla 
trend çizgisi üzerinde kaldığı sürece fiyatın yeni yükselişler gerçekleştirmesi beklenebilir. Trend 
çizgisinin altında ise panik satışlarıyla birlikte sert düşüşler fiyatı $16.500 desteğine doğru 
baskılayabilir. Bu sebeple trend çizgisinin, fiyatın kısa vadedeki yükseliş beklentilerini
şekillendirmeye devam etmesi bekleniyor.
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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 bir yükselişle $480 direncinin üzerine çıktı. Yükseliş gerek mum görünümü 
gerekse de hacim anlamında güven verici bir görünümde olduğu görülüyor. Özellikle Bitcoin’in 
trend çizgisinin altına düşmemesiyle birlikte yükseliş beklentilerinin tekrar canlanması, 
Ethereum gibi altcoinlerin de pozitif tepki vermesini sağladı. Bunun yanında ETH 2.0 geliştirmesi 
sebebiyle ETH stake için talebin artıyor olması da fiyatın yükselişinde önemli bir rol oynadı. 
Bitcoin, trend çizgisinin altına inmediği sürece Ethereum’un $480 seviyesinin üzerinde kalması 
muhtemeldir. Bu durum yeni yükselişlerin gelmesi için ateşleyici bir etken olabilir. Bu sebeple 
BTC’nin yatay veya yukarı yönlü hareketlerinde Ethereum’un pozitif anlamda daha agresif bir 
görünüm sergilemesi beklenebilir. Özellikle $480 üzerinde sıradaki hedefin $509 olması, sert bir 
yükseliş için uygun alan sağlıyor. BTC’nin düşmesi halinde ise ETH için hedef $445 olacaktır.
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Direnç: $0.314 - $0.340 - $0.373
Destek:$0.290 - $0.280 - $0.266

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 BTC’nin yarattığı pozitif havadan etkilenerek yeşil trend çizgisine yeni bir yükseliş 
gerçekleştirdi. Yükselişin hacim anlamında güçlü olması, XRP’ye olan ilginin yüksek olduğunu 
gösteriyor. Trend çizgisine yaklaştığı için satış baskısıyla karşılaşmış olsa da BTC’nin trend 
çizgisi üzerinde kalmaya devam etmesi halinde XRP’nin yeşil trend çizgisi üzerine çıkması da 
mümkündür. Bunun için $0.314 direncinin hacimli şekilde geçilmesi gerekir. BTC’nin düşüş 
gerçekleştirerek satış baskısını tetiklemesi halinde ise XRP, gerek kanalın üst bandına yakın 
olması sebebiyle gerekse de oluşturduğu potansiyel ikili tepe formasyonu sebebiyle ciddi bir 
düşüş gerçekleştirebilir. Bu düşüşün $0.28 desteğine vereceği tepki önemlidir. Bu desteğin 
üzerinde kalması halinde fiyatın satış baskısını kırarak toparlanması beklenir. Aksi durumda ise 
$0.28 altında düşüşün sertleşmesi ve düşüş trendinin başlaması muhtemeldir. Sonuç olarak 
BTC’nin trend çizgisi üzerinde kalması XRP’nin yükseliş kanalının da üzerine çıkması için kritik 
önemdedir. Aksi durumda fiyat ciddi bir düşüş ihtimaliyle karşı karşıya kalabilir.
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Direnç: $84 - $97 - $105
Destek:$76 - $70 - $66

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.

LTC’nin $70 desteğinin üzerinde kalmasıyla güç toplayan talep, BTC’nin piyasada olumlu bir 
hava yaratması sonrasında sert bir yükseliş gerçekleştirdi. Fiyatın $84 direncine ulaşması 
sonrasında satış baskısının kendini gösterdiği görülüyor. LTC’nin grafikte de görüldüğü gibi $60 
civarlarından başlayan yükseliş trendine baktığımızda yeni yükselişlerin ardından en yakın 
seviyeye destek testi gerçekleştirdiği biliniyor. Fiyatın destek seviyelerini test ediyor olması, 
talebin kümülatif şekilde yükselerek sağlıklı bir yükselişin oluşmasını sağlıyor. Dolayısıyla 
mevcut durumda $76 seviyesinin destek olarak test edilmesi sürpriz olmamalıdır. BTC’nin trend 
çizgisi üzerinde kaldığı sürece LTC’nin $84 direncini geçmesi de muhtemeldir. Özellikle 
LTC/BTC paritesinde LTC’nin avantajlı olması, yükselişlerin devamı için uygun altyapı hazırlıyor. 
Ancak BTC’nin trend çizgisinin altına inmesi halinde tüm görünümün tersine dönmesi 
mümkündür. Bu durumda tekrar $70 seviyesi test edilebilir.
Günün Önemli Gelişmeleri
Avrupa Komisyonu, Avrupa Blockchain Servisi olarak adlandırılan blockchain altyapısı için hukuki 
tavsiyeleri kabul edeceğini duyurdu. Servisin, özel sektör ve kamu arasındaki bağlantıyı kurması 
planlanıyor.
Forbes, geçtiğimiz günlerde Binance’nin ABD’deki kuruluşunun regülasyonlardan kaçmak için göz 
boyama amacı taşıdığını iddia etmişti. Binance, Forbes ve 2 yazarını konuyla ilgili dava etti.
Aralarında bankaların ve diğer büyük çaplı özel sektör şirketlerinin bulunduğu 30 Japon şirketinin, 
ödemelerde kullanılmak üzere dijital bir para birimi üzerinde çalıştığı ve projenin 2021 yılı içinde 
bitirilmesinin planlandığı Japon kripto borsası DeCurret tarafından açıklandı.
Çin devlet kanalı CCTV, Bitcoin’in son yükselişini duyurarak reklamını yaptı.


