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

www.cointral.com

!
Yasal  Uyarı  Notu:  Burada  yer alan  yatırım  bilgi,  yorum ve tavsi yeleri  yatırım  danışmanlığı  kapsamında  değildi r.  Yatırım  danışmanlığı
hizmeti;  aracı  kurumla r, portföy yönetim  şir ketleri,  mevduat kabul  etmeyen bankalar  ile müşteri  arasında  imzalanacak  yatırım 
danışmanlığı  s özleşmesi  çerçevesinde  sunulmaktadı r.  Burada  yer alan  yorum ve tavsi yeler, yorum ve tavsi yede bulunanların  kişisel
görüşlerine  dayanmaktadı r.  Bu  görüşler  mali  durumunuz  ile risk  ve getiri  tercihlerini ze uygun olmayabili r.  Bu  nedenle,  sadece  burada 
yer alan bilgile re dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerini ze uygun sonuçlar doğurm ayabili r.

Bitcoin, $16.500 üzerinde kalarak toparlanma anlamında olumlu bir sinyal verdi. Fiyatın art 
arda 2. düşüş denemesinin de şu anda başarısız olması satış baskısının kırılmaya başladığını 
gösteriyor. Buna rağmen hacim anlamında halen daha düşüşlerin yüksek hacimli ancak 
toparlanma hareketlerinin hacimsiz olduğu göze çarpıyor. Bu durum, Bitcoin’in $16.500 
desteğini koruma isteğinde olduğunu ancak ciddi bir yükseliş için yeterli güce sahip 
olmadığına yönelik bir sinyal olarak yorumlanabilir. Güçsüz görünüş nedeniyle, Bitcoin’in 
$16.500 üzerinde nispeten sakin ve yatay bir seyir izlemesi muhtemeldir. Kısa vadede yatay bir 
hareket beklense de orta vadede $16.500 desteğinin korunması sebebiyle yükseliş 
beklentileri devam eder. Fiyat bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece toparlanmak için uygun 
bir desteğe sahip olacaktır. Dolayısıyla orta vadeli beklentiler pozitif yöndedir. Ancak �yatın 
$16.500 altına inmesi halinde muhtemel bir düşüş trendi sebebiyle negatife dönebileceğini 
belirtmek gerekir.



ETH / USD
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Direnç: $539 - $567 - $635
Destek:$509 - $482 - $445 

www.cointral.com

!
Yasal  Uyarı  Notu:  Burada  yer alan  yatırım  bilgi,  yorum ve tavsi yeleri  yatırım  danışmanlığı  kapsamında  değildi r.  Yatırım  danışmanlığı
hizmeti;  aracı  kurumla r, portföy yönetim  şir ketleri,  mevduat kabul  etmeyen bankalar  ile müşteri  arasında  imzalanacak  yatırım 
danışmanlığı  s özleşmesi  çerçevesinde  sunulmaktadı r.  Burada  yer alan  yorum ve tavsi yeler, yorum ve tavsi yede bulunanların  kişisel
görüşlerine  dayanmaktadı r.  Bu  görüşler  mali  durumunuz  ile risk  ve getiri  tercihlerini ze uygun olmayabili r.  Bu  nedenle,  sadece  burada 
yer alan bilgile re dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerini ze uygun sonuçlar doğurm ayabili r.

Ethereum’un BTC’deki düşüşün durmasıyla birlikte dengelenme süreci içerisine girdiği 
görülüyor. Sürecin $509 seviyesi etrafında gerçekleşmesi �yatın hem kısa hem de orta 
vadeli beklentileri için önemlidir. Zaman zaman $509 altına düşen Ethereum’un bu 
seviyenin üzerinde kalma çabası şu an için pozitif bir görünüm sergilemektedir. Hacim 
anlamında ise BTC’ye benzer şekilde ETH’nin de halen güçlü bir satış baskısının 
etkisinde olduğu görülüyor. Toparlanma hamlelerinin hacimsiz olması, piyasadaki 
ilginin henüz alım yönünde olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla Ethereum’un yatay bir 
sürece girerek dengelenmesi muhtemeldir. Bu sürecin $509 üzerinde olması ise �yatın 
yükselişi için uygun bir altyapı olacaktır. Dolayısıyla Ethereum’un $509 üzerinde kalması 
önemlidir. Aksi durumda ise satış baskısı mevcut gücünü koruyarak �yatı aşağı yönlü 
baskılayabilir.



XRP / USD
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Direnç: $0.592 - $0.640 - $0.685
Destek:$0.548 - $0.462 - $0.405

www.cointral.com
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Yasal  Uyarı  Notu:  Burada  yer alan  yatırım  bilgi,  yorum ve tavsi yeleri  yatırım  danışmanlığı  kapsamında  değildi r.  Yatırım  danışmanlığı
hizmeti;  aracı  kurumla r, portföy yönetim  şir ketleri,  mevduat kabul  etmeyen bankalar  ile müşteri  arasında  imzalanacak  yatırım 
danışmanlığı  s özleşmesi  çerçevesinde  sunulmaktadı r.  Burada  yer alan  yorum ve tavsi yeler, yorum ve tavsi yede bulunanların  kişisel
görüşlerine  dayanmaktadı r.  Bu  görüşler  mali  durumunuz  ile risk  ve getiri  tercihlerini ze uygun olmayabili r.  Bu  nedenle,  sadece  burada 
yer alan bilgile re dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerini ze uygun sonuçlar doğurm ayabili r.

XRP, BTC’nin toparlanma hareketleriyle birlikte yukarı ivmelenerek $0.548 seviyesinin üzerine 
çıktı. Piyasadaki düşüşün durmasıyla birlikte XRP’nin yatay bir dengelenme yerine yukarı yönlü 
bir toparlanma içerisine girmesi önemli bir sinyaldir. Gra�kte mavi renkle görüldüğü üzere 
$0.462 ve $0.548 seviyeleri art arda bulunan güçlü seviyelerdir. Bu sebeple şu anki düşüş sonrası 
toparlanma dönemleri için uygun bir dengelenme bölgesi sunarlar. XRP ise bu bölgeyi tercih 
etmeyerek tekrar $0.548 seviyesinin üzerine çıktı. Dolayısıyla hacim anlamında zayıf olsa da 
�yatın yukarı hareket etme isteğinin halen yüksek olduğu görülüyor. Bu sebeple BTC’deki 
toparlanmanın veya dengelenmenin sürmesiyle birlikte XRP’nin $0.548 seviyesini koruyup 
koruyamayacağına dikkat edilmelidir. Bu seviyenin korunması halinde XRP’nin tekrar 
agresi�eşmesi beklenebilir. Aksi durumda ise $0.462 - $0.548 seviyelerinin arasındaki geniş alan 
�yatın dengelenmesi için uygun bir ortam olacaktır.



LTC / USD
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Direnç: $70 - $76 - $84 
Destek:$66 - $63 - $56

www.cointral.com

!
Yasal  Uyarı  Notu:  Burada  yer alan  yatırım  bilgi,  yorum ve tavsi yeleri  yatırım  danışmanlığı  kapsamında  değildi r.  Yatırım  danışmanlığı
hizmeti;  aracı  kurumla r, portföy yönetim  şir ketleri,  mevduat kabul  etmeyen bankalar  ile müşteri  arasında  imzalanacak  yatırım 
danışmanlığı  s özleşmesi  çerçevesinde  sunulmaktadı r.  Burada  yer alan  yorum ve tavsi yeler, yorum ve tavsi yede bulunanların  kişisel
görüşlerine  dayanmaktadı r.  Bu  görüşler  mali  durumunuz  ile risk  ve getiri  tercihlerini ze uygun olmayabili r.  Bu  nedenle,  sadece  burada 
yer alan bilgile re dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerini ze uygun sonuçlar doğurm ayabili r.

Günün Önemli Gelişmeleri

LTC de benzer altcoinler gibi toparlanma sürecindedir. Ancak Litecoin’in sert satış baskısı sonrasında 
$70 direncini geçememesi sebebiyle nispeten daha zayıf bir konumda olduğu söylenebilir. Mavi renkle 
gösterilen $70 seviyesi güçlü bir destek ve direnç noktası olduğu için �yatın hem kısa hem orta vadeli 
beklentileri için kritik önemdedir. Litecoin’in mevcut düşük hacmiyle birlikte şu anda $66 - $70 
aralığında dengelenmesi muhtemel görünüyor. Dengelenme süreci sonrasında BTC’nin hareketlerine 
bağlı olarak tekrar $70 üzerine yükselebilir. Ancak �yatın $70 direncinin altında bulunması, BTC’nin 
düşüşe devam etmesi halinde Litecoin’in benzer altcoinlere kıyasla daha savunmasız bir pozisyonda 
olmasını sağlayabilir. Bu sebeple de düşüşün sert olması mümkündür. Dolayısıyla LTC’nin mevcut 
dengelenme süreci, satış baskısının kırılıp tekrar alış baskısının güçlenmesi için olumlu sinyaller verse 
de LTC’nin $70 altında olması olası düşüşlere karşı güçsüz bir görünüm sergilemektedir.

Çin polisi, bir ponzi şirketi olan PlusToken organizasyonunu çökertti. Polis, $4.2 milyar değerinde 
kriptoparaya el konulduğunu açıkladı. El konulan miktar Çin Hazinesi’ne aktarıldı.
Singapur’un en büyük 3. bankası United Overseas Bank’ın kriptopara saklama hizmeti sunmaya 
başlayacağı açıklandı.
Financial Times’in haberine göre Facebook’un dijital parası Libra, ocak 2021 tarihinde ABD 
Doları’na endeksli stabil para olarak piyasaya sürülebilir.
OECD, 2021 yılında kriptoparalar için vergi standardının getirileceği bir raporun hazırlanacağını 
belirtti.


