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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: -----
Destek: $26.230 - $24.000 - $23.380

Bitcoin, üst banda gerçekleştirdiği destek testlerini başarıyla tamamlamış bulunuyor. Art arda 
çubuklar bıraktığı bu trend çizgisinden tekrar yükselişe geçmesi, yüksek talebin sürdüğünü 
gösterir. Daha önce ulaştığı $28.000 civarındaki bölgeye tekrar ulaşan Bitcoin’in yeni bir 
yükseliş gerçekleştirmesi olasıdır. Hacim seviyesine bakıldığında ise fiyatın $28.000 civarına 
ulaştığı ilk çıkışındaki hacim düzeyine yakın bir seviyede olduğu görülüyor. Dolayısıyla 
Bitcoin’deki görünüm pozitif yönde devam ediyor. Tüm bu etkenlere karşın fiyatın ikinci kez 
$28.000 civarından satış baskısıyla karşılaşması halinde ise trend çizgisinin tekrar test edilmesi 
beklenir. Ancak bu sefer fiyatın çizginin altına inme ihtimali hayli yüksek olacaktır. Bitcoin’in 
trend çizgisinin altına inmesi halinde ise satış baskısının panik satışlarıyla birlikte 
agresifleşmesi beklenir. Bu durumda ilk hedef $24.000 civarı olacaktır.
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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: $747 - $766 - $840
Destek:$703 - $665 - $635

 
 

Ethereum, zaman zaman kısa süreli düşüşler gerçekleştirse de kanalın üzerindeki pozisyonunu 
koruyor. Fiyatın kanal üzerinde kalmaya devam ettiği sürece agresif yükseliş trendi başlatma 
ihtimali sürecektir. Dolayısıyla kısa vadeli satış baskıları fiyatın görünümünü bozmaz. Ethereum, 
Bitcoin’e paralel şekilde kanal üzerinde kalırken, BTC’nin bir önceki en yüksek seviyesi olan 
$28.000 civarındaki denemesinin üzerine çıkması halinde ETH için de $766 direnci sıradaki 
hedef olacaktır. Son günlerde artan talep ile birlikte Ethereum’un BTC karşısındaki üstün 
performansının sürmesi beklenebilir. BTC’nin yatay bir sürece girmesi halinde ise grafikte 
görüldüğü gibi Ethereum’un kanalın üst bandı ile $747 direnci arasında sıkışması beklenir. Bu 
durumda belirsizlik oluşacağı için kırılımı beklemek daha güvenli olacaktır. Olası bir sert düşüşte 
ise ana hedef kanalın alt bandıdır.
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Direnç: $0.218 - $0.233 - $0.248
Destek: $0.197 - $0.172 - $0.148
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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, $0.197 seviyesinin altına inerek riskli bir bölgeye girmesinin ardından gelen Ripple 
açıklaması sonrasında yükselişe geçti. Şirketin bildirisinde, XRP’nin hacminin büyük 
çoğunluğunun ABD dışından geldiğinin ve XRP’nin ABD dışında sağlıklı bir şekilde çalıştığından 
bahsedilirken Ripple’nin mücadele edeceğinden bahsedildi. Ancak bu açıklamanın ardından 
Coinbase, Bittrex, Crypto.com borsalarının XRP’yi borsadan kaldıracakları haberi, yükselişin kısa 
sürmesine sebep oldu. Şu anda tekrar $0.197 üzerinde kalmaya çalışırken görülen XRP’nin bu 
seviye üzerinde kalması kritik önemdedir. Mavi renkle gösterilen bu güçlü seviye XRP’nin bu 
bölgede sahip olduğu son güçlü seviyelerdendir. Dolayısıyla $0.197’nin altında XRP’nin düşüşü 
daha da şiddetlenebilir. Bu nedenle fiyatın destek seviyesinin üzerinde kalıp kalamayacağı 
yakından izlenmelidir.
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Direnç: $142 - $150 - $157
Destek:$126 - $117 - $110
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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, $126 altına kısa süreli bir düşüş gerçekleştirse de hızlı bir toparlanma ile tekrar yükseliş 
için güvenli bölgeye geldi. Bu nedenle pozitif görünüm devam etmektedir. Bitcoin trend 
çizgisinin üzerinde kaldığı sürece LTC’nin genel olarak $126 seviyesini koruması beklenir. 
Mevcut BTC yükselişinin devam etmesi halinde LTC’nin de daha önceki hareketlerine benzer 
olarak hızlı bir yükselişle $142 ve $150 seviyelerine doğru yükselmesi beklenir. Özellikle 
seviyeler arasındaki geniş boşluk ve LTC/BTC paritesindeki görünüm, fiyatın agresif yükselişini 
sürdürmesi anlamında destekleyici niteliktedir. Bitcoin’in yükselişine devam edememesi ve 
güçlü bir satış baskısıyla karşılaşması durumunda LTC’nin $126 altına inerek doğrudan 
$105 - $110 bölgesini hedeflemesi muhtemeldir.
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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.

Günün Önemli Gelişmeleri

Türkiye İnovasyon Haftası’nda ülkemizdeki kriptopara ekosistemi konuşuldu.
 
SBI Holdings, XRP’nin Japonya’da menkul kıymet olarak değil kriptopara olarak 
sınıflandırıldığını ve bu sebeple firmanın XRP’yi desteklemeye devam edeceğini 
belirtti.

İddialara göre, Anthony Scaramucci’nin sahip olduğu Skybridge Capital, Bitcoin’e 
halihazırda $182 milyon yatırım yaparken aralık ayında ekstra $25 milyon 
tutarında BTC daha aldı.

Amerikan futbol oyuncusu Russel Okung, maaşının yarısını BTC olarak almak 
üzere anlaşmaya vardı. Oyuncu, $6.5 milyon tutarında BTC ödemesi alacak.


