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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: $26.410 - $24.000 - $23.380 

Yükseliş trendine devam eden Bitcoin, yeni bir rekor kırarak $29.000 seviyesinin de üzerine 
çıkmayı başardı. Trend çizgisinden aldığı ivme sonrasında hacmin de yeterli olmasıyla birlikte 
mevcut yükseliş trendinin sağlıklı olduğu söylenebilir. Herhangi bir direnç seviyesine sahip 
olmayan Bitcoin için net bir hedef vermek mümkün değildir. Fiyatın düşüşe geçmesi halinde ise 
ilk hedef doğrudan trend çizgisi olacaktır. Bitcoin’in trend çizgisini koruduğu sürece pozitif 
görünümünü koruması ve yükseliş trendine devam etmesi beklenir.
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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, $747 direncini 2. denemesinde de geçemedi. Ancak BTC’nin yükselmesi ve
 Ethereum’un pozitif görünümü sayesinde yeniden bu direncin üzerine çıkmak istemesi 
muhtemeldir. Piyasadaki tüm paranın Bitcoin’de toplanmaya devam etmesi altcoinlerin
 BTC’yi takip edememesine ve düşmesine yol açtı. Ethereum bu anlamda benzer altcoinlerle 
kıyaslandığında güven verici bir pozisyonda bulunuyor. Ethereum’un, Bitcoin’in yükselişini aynı 
oranda olmasa da takip etmesi, fiyat üzerindeki talebin sürdüğünü gösteriyor. Bu sebeple kısa 
süreli satış baskıları görülse de Ethereum’un $703 desteği ve yine bu seviyedeki trend çizgisini 
koruduğu sürece yükseliş trendini sürdürmesi beklenir.
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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, son zamanlardaki güçlü satış baskısının ardından $0.197 desteğini korumayı başarmış 
durumda bulunuyor. Fiyatın bu seviye üzerinde dengelenmeye devam etmesi satış baskısının 
agresifliğinin azaldığını gösterecektir. Satış baskısının azalması ise ileriki günlerde fiyatın topar-
lanması için beklentileri yükseltebilir. Bu sebeple XRP için mevcut durumda $0.197 seviyesi 
güvenli bölge olarak tanımlanabilir. Fiyatın $0.197 altına düşmesi halinde tekrardan ben
zer bir düşüş trendi ile daha aşağı seviyelerde gerçekleşecek bir dengelenme görülebilir. Tüm bu 
sebeplerden dolayı kısa vadeli beklentiler için $0.197 seviyesi 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’in son hareketlerinin ardından belirgin bir direnç çizgisi meydana geldi. Grafikte siyah 
renkli çizgi ile görülen bu direnç bölgesi fiyatın kısa vadeli satış baskısını temsil etmektedir. 
Görüldüğü üzere Litecoin, şu anda trend çizgisi ile $126 desteği arasında sıkışmaktadır. BTC’nin 
yukarı yönlü hareketinin devam etmesi halinde LTC’nin de trend çizgisini kırarak yükselişi takip 
etmesi beklenebilir. Ancak BTC’nin yükselişi devam etse bile altcoinlerdeki genel satış baskısı 
sebebiyle LTC’nin aşağı yönlü bir tepki verme olasılığı da bulunuyor. Bu sebeple fiyatın net bir 
kırılım gerçekleştirmesini beklemek daha sağlıklı olacaktır. Fiyatın $126 ile trend çizgis
i arasında giderek sıkıştığı düşünüldüğünde Litecoin’in kısa bir süre içerisinde karar vermesi
 beklenebilir. Aşağı yönlü bir kırılım halinde hedef $117 olacaktır. Yukarı kırılım halinde ise $142 
sıradaki hedeftir.
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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

SEC’in Ripple’ye açtığı davanın ön duruşması 22 şubat 2021 tarihinde 
gerçekleştirilecek.

Varlık yönetim şirketi VanEck, Bitcoin ETF’si için SEC’e yeni bir başvuruda bulun-
acak. VanEck, daha önce 2 başvurusunu da SEC’in olumsuz yaklaşımı sebebiyle 
geri çekmişti. 

Japon teknoloji şirketi GMO, New York Eyalet Finansal Servisi’nden aldığı onay 
sonrasında gelecek ay 2 yeni stable para çıkarmayı planlıyor. Bu 
paralardan ilki dolara endeksli ZUSD, diğeri ise Japon Yeni endeksli GYEN olacak. 
İki paranın da Ethereum blokzincirini kullanması bekleniyor.

Sadece ABD’li kullanıcılara hizmet veren Binance.us, XRP’yi önümüzdeki ocak 
ayının ortalarında borsadan kaldıracağını duyurdu.

Genesistrading, kullanıcılarına XRP’nin platformdan kaldırılacağına dair bir mesaj 
gönderdi.


