
BTC/USD

www.cointral.com

27/11/2020Günlük Kripto Para Bülteni

!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: $18.250 - $20.000
Destek:$16.500 - $15.400 - $14.800

Bitcoin düşüşünü sürdürerek $16.500 desteğine kadar geldi. Ana hedef olarak gösterilen 
$16.500 desteğini alış fırsatı olarak görenlerin oluşturduğu talep sonrasında fiyatın toparlanma 
içerisinde olduğu görülüyor. Fakat bu toparlanmanın hacim mumlarına bakıldığında düşüş 
trendine kıyasla zayıf bir görünümde olduğu söylenebilir. Bu sebeple mevcut yükselişin ciddi bir 
toparlanmanın ilk sinyalinden ziyade mevcut düşüş hareketinin bir düzeltmesi olarak 
tanımlanması daha sağlıklı olabilir. Dolayısıyla fiyatın $16.500 desteğini bir kere daha test 
etmesi olasıdır. Olası destek testinin ardından fiyatın tekrar yükselişe geçmesi halinde ciddi bir 
toparlanma başlayabilir. Bunun dışında mevcut hareketin düzeltme niteliği olmaktan çıkması 
için  $17.600 - $17.700 civarına dek yükselmesi gerekir. Çünkü, fiyatın bu denli yükselmesi, 
talebin gücü anlamında olumlu sinyaller verecektir. Sonuç olarak BTC’nin henüz ciddi bir 
toparlanma sinyali vermediği görülüyor. Ancak $16.500 desteğini korumaya devam etmesi 
halinde fiyatın toparlanarak tekrardan yükselişe geçme ihtimali hayli yüksektir. Dolayısıyla 
$16.500 şu anda fiyatın trend yönünü belirlemesi açısından kritik önemdedir.
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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: $539 - $567 - $635
Destek:$509 - $482 - $445 
 
 

Ethereum’un $509 desteğinin altına inmesi panik satışlarıyla birlikte $482 desteğine kadar 
fiyatın düşmesini sağladı. Ardından BTC’nin toparlanmasıyla birlikte Ethereum’un da tekrardan 
$509 üzerine çıktığı görülüyor. Fiyatın $509 üzerine çıkması Ethereum’un düşüş trendine girme 
ihtimalini de ortadan kaldırdı. Hem BTC’nin hem ETH’nin mevcut toparlanma hareketlerinin 
güçlü olmadığı görülüyor. Bu sebeple Ethereum’un $509 seviyesine destek testi 
gerçekleştirmesi sürpriz olmayacaktır. Fiyatın ciddi bir toparlanmaya girmesi için $539 
direncinin üzerine çıkması önemli bir işaret olacaktır. Aksi durumda satış baskısının gücünün 
kırıldığını söylemek mümkün olmaz. Dolayısıyla Ethereum’un $509 üzerinde kalmaya devam 
etmesi fiyatın tekrardan toparlanarak yükselişe geçmesi için uygun bir görünüm hazırlayacaktır. 
Ancak mevcut yükselişin güçsüz olması sebebiyle kısa vadeli görünümün belirsiz olduğu 
görülüyor.
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Direnç: $0.592 - $0.640 - $0.685
Destek:$0.548 - $0.462 - $0.405

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, benzer altcoinler arasında en yüksek oynaklığa sahip olanlardan biri olmayı sürdürüyor. 
Sert düşüşün ardından $0.462 desteğine kadar düşen XRP, gerek bu bölgeden gördüğü yüksek 
talep gerekse de BTC’nin toparlanmasıyla birlikte agresif bir toparlanmayla tekrar $0.548 
seviyesinin üzerine çıktı. XRP’nin düşüşünün $0.462 desteğine kadar sürmesi, yükseliş 
trendinin görünümünde bozulmaya yol açtı. Ancak mevcut yükselişin hacminin, düşüş hacmine 
yakın olması XRP’ye olan ilginin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu sebeple fiyatın $0.548 
desteğini koruması halinde yeni bir yükseliş trendi başlatması sürpriz olmayacaktır. XRP’nin 
$0.548 seviyesinde tutunamaması ve yeni bir düşüş gerçekleştirmesi halinde ise mevcut 
yükselişin, bir düzeltme hareketi olarak çalışıp düşüş hareketinin devam etmesi beklenebilir. Bu 
durumda $0.462 desteği kritik önemde olacaktır. Fiyatın bu destekte tutunması düşüş trendini 
bitirebileceği gibi tutunamaması halinde ise düşüşün sertleşmesi beklenebilir.
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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 $66 desteğine inmesinin ardından agresif bir yükseliş gerçekleştirdi. Yükselişin 
ardından $70 seviyesinin tekrar üzerine çıkan LTC’nin bu seviyenin üzerinde şu anda 
tutunamadığı söylenebilir. Fiyatın $66 seviyesinden gösterdiği agresif tepkinin $70 civarında 
devam etmemesi satış baskısının güçlü olduğunu gösterir. Bu denli sert düşüşlerin ardından bu 
tarz yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi sebebiyle satış baskısının gücünü 
korumaya devam etmesi normal karşılanmalıdır. BTC’ye baktığımızda ise toparlanmasının zayıf 
olduğu görülüyor. Dolayısıyla LTC’nin de BTC ile birlikte bir kez daha aşağı yönlü hareket etme 
ihtimali bulunuyor. Bu hareketin ardından tekrar $66 desteğini test etmesi muhtemel olan 
LTC’nin tekrar $70 üzerine çıkması önemlidir. Aksi durumda fiyatın satış baskısını kıramadığı 
söylenebilir. Bu sebeple muhtemel bir düşüşün ardından veya düşüş gerçekleştirmeden 
doğrudan $70 ve üzerine yapacağı hareketler LTC için önemlidir ve orta vadeli beklentileri 
etkiler.

Günün Önemli Gelişmeleri
Coinbase CEO’su başkan Trump’ın, kişisel kriptopara cüzdanları için regülasyon getirebileceği 
iddiasını ortaya attı. İddiaya göre ABD’li kullanıcılar kendi kişisel cüzdanlarından yapacakları her türlü 
işlemi form aracılığıyla bildirmek zorunda kalabilir. Bu iddianın aynı zamanda piyasadaki düşüşü de 
tetiklediği düşünülüyor.

OKEx kripto borsası bir süredir müşterilerinin para çekmelerine izin vermiyordu. Geçtiğimiz gün açılan 
para çekim işlemleri sonrasında borsadan $110 milyon tutarında kripto para çekildi.


