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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’de yükseliş sürüyor. Fiyat, son yükselişinin ardından $19.000 seviyesine ulaşmasıyla 
birlikte bir önceki en yüksek seviye olan $20.000’a bir hayli yaklaşmış bulunuyor. Bu yükselişin 
ardından grafikte görüldüğü üzere art arda yatay mumlar sergileyen Bitcoin’in satış baskısıyla 
karşılaşmasına rağmen henüz bir düşüş gerçekleştirmemesi talebin gücünü koruduğunu 
gösteriyor. Her bir yükseliş sonrasında hem düşüş bekleyenlerin hem de $20.000 üzerini 
hedefleyenlerin beklentilerinin daha da arttığı düşünüldüğünde zaman zaman bu tarz 
dengelenmelerin gerçekleşmesi normal karşılanmalıdır. Fiyatın iki yöne de çubuk bırakması 
sebebiyle kısa süreli bir belirsizlik yaşansa da genel olarak pozitif görünüm sürüyor. Belirsizliğin 
ardından yükselişin devamı halinde $20.000 seviyesi beklenirken düşüş yaşanması halinde ise 
fiyatın zayıf bir satış baskısı altında mor trend çizgisini, güçlü bir satış baskısında ise $16.500 
desteğini test etmesi beklenebilir.
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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: $509 - $539 - $567
Destek:$480 - $445 - $418 

Ethereum ani bir çıkışla birlikte $509 direncine ulaşarak bu seviyenin üzerinde tutunmaya 
çalışıyor. Bitcoin’in pozitif bir seyir izlemesi sonrasında $480 direncini geçerek ilk yükseliş 
sinyallerini veren Ethereum’un $509 üzerine hacimli bir çıkış gerçekleştirmesi halinde güçlü bir 
yükseliş trendine başlama ihtimali yüksektir. Grafikte mavi ile belirtilen bu direnç noktası
 Ethereum’un 2. bir safhaya geçmek üzere olduğuna işaret eder. Seviyeler arasındaki boşluklara 
bakıldığında, mevcut bölgede bu boşlukların giderek genişlediğini ve bunun sonucunda da 
fiyatın sert yükselişler ve düşüşler gerçekleştirme imkanının arttığı görülüyor. Benzer şekilde 
$509 üzerinde de fiyatın geniş boşluklar sayesinde hızlı bir yükselişle beraber daha önceki en 
yüksek seviye olan $1400 civarlarını hedeflediği söylenebilir. Bu sebeple Ethereum’un $509 
üzerine çıkması ve burada tutunması önemlidir. Aksi durumda ise $480 seviyesi tekrar test 
edilebilir. Mevcut bölgede yüksek oynaklığa karşı dikkatli olunmalıdır. Ethereum bu bölgede hem 
yükselişlere hem de düşüşlere BTC’den daha sert tepki gösterebilir.
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Direnç: $0.373 - $0.388 - $0.407
Destek:$0.340 - $0.314 - $0.290
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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.

Piyasadaki pozitif havadan en çok etkilenen altcoinlerden birinin XRP olduğu söylenebilir. 
İçerisinde bulunduğu yükseliş kanalının üzerine çıkan XRP, bu hareketi sonrasında aşırı alım 
bölgesine geçiş yapmış oldu. Panik alışlarıyla birlikte desteklenen yükseliş hareketinin agresif 
şekilde ilerleyerek mevcut bölgede $0.373 direncini hedeflediği görülüyor. Seviyeler arasındaki 
boşlukların genişliğinin de yükselişin önündeki engelleri azalttığı söylenebilir. Bitcoin’de ciddi bir 
düşüş hareketi gerçekleşene kadar XRP’nin mevcut yükselişinin sürmesi muhtemeldir. Hacim 
anlamında da pozitif bir görüntü veren XRP’nin yükselişi sürdürülebilir gözüküyor. Bu sebeple 
$0.373 direncine ulaşması mümkün olan fiyatın bu seviyenin güçlü olması sebebiyle satış 
baskısıyla karşılaşması muhtemeldir. Seviye bu sebeple mavi renkl ile gösterilmiştir. BTC’nin 
düşmesi halinde ise $0.340 test edilmesi beklenen ilk destek noktasıdır. Yine seviyeler 
arasındaki boşluk sebebiyle yükselişlerde olduğu kadar düşüşlerde de sert hareketlerin 
gerçekleşmesi muhtemeldir. Bu sebeple yüksek oynaklığa dikkat edilmelidir.
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Direnç: $84 - $97 - $105
Destek:$76 - $70 - $6
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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.

LTC, diğer altcoinlerden daha önce yükselişini gerçekleştirdi ve bu durum diğer altcoinler 
yükselirken LTC’nin dengelenme süreci içerisinde olmasını sağladı. Genel olarak sağlıklı bir yük-
seliş trendi izleyen Litecoin’in her yükseliş sonrasında destek testi gerçekleştirdiği görülüyor. 
Benzer bir beklentiyle $84 direncinden satış baskısıyla karşılaşan Litecoin’in yukarı yönlü iki 
çubuk bırakması da satış baskısını doğrular niteliktedir. Ancak piyasadaki pozitif havanın $76 
desteğine kadar sürecek bir düşüşe izin vermemesi de mümkündür. Grafikte oluşan güncel 
muma bakıldığında aşağı yönlü bir çubuk bırakması sebebiyle düşüş beklentilerini tersine 
çevirme potansiyeli taşıdığı söylenebilir. Aynı zamanda düşüşlerin alım fırsatı olarak 
görüldüğünü söylemek de yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla LTC’nin de BTC’nin pozitif görünümü 
devam ettiği sürece destek testi yapmadan doğrudan $97 direncine yükselmesi mümkün 
gözüküyor. BTC’den gelecek yumuşak bir düşüşte ise $76 desteğine test gerçekleştirmesi 
beklenir. Sert düşüşlerde ise hedef $70 desteğidir.

Günün Önemli Gelişmeleri

Meksika’nın en varlıklı 2. insanı Ricardo Salinas Pliego, likit portföyünün %10’unu BTC’de 
tuttuğunu açıkladı.

Halka arz sürecinde bulunan Airbnb, şirketin gelecekteki büyümesinin kriptoparalar ve 
blockchain alanına uyum sağlamasıyla oluşacağını belirtti.


