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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: $32.000 - $33.600 - $34.600
Destek: $28.400 - $27.300 - $24.000
 

Bitcoin sert bir düzeltme gerçekleştirdi. Düzeltme, en yakındaki yeşil trend çizgilerinin de altına 
inerek $28.000 seviyelerine kadar sürdü. Bu düşüş ile birlikte Bitcoin, yükseliş trendindeki en 
ciddi satış baskısıyla karşılaştı. Ardından hızlı bir toparlanma görülse de grafikte ok ile gösterilen 
mum, yukarı yönlü uzun bir çubuk bırakarak fiyatın satış baskısı altında olduğunu gösterdi. Bu 
sebeple Bitcoin’in kısa vadede $28.400 civarını bir kez daha test etmesi beklenebilir. Ancak 
sıradaki fiyat mumunun da aynı uzunlukta aşağı yönlü bir çubuk bırakması halinde düşüş 
beklentisi yerini tekrar toparlanma beklentisine bırakacaktır. Bu durumda Bitcoin’in $30.000 
üzerinde kalması beklenir. Sonuç olarak, sert bir düzeltme gerçekleştiren Bitcoin, mevcut satış 
baskısını hızlı bir şekilde kıramayabilir. Bu sebeple daha ufak çaplı düzeltmeler veya yatay bir 
seyir görülmesi muhtemeldir. Fiyatın yükseliş trendinin ise, grafikteki mavi trend çizgisi üzerinde 
kaldığı sürece 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: $1020 - $1095 - $1170
Destek:$990 - $910 - $835

 
 

Ethereum, $1000 bölgesine çıkışının ardından giderek artan bir hacme sahip oldu. Ancak hacim, 
tek yönlü değil hem alış hem de satış yönünde artış gösterdi. Grafikte oklarla belirtildiği üzere 
hem yukarı hem aşağı yönlü uzun çubukların oluştuğu görülüyor. Bu denli uzun çubuklar, ciddi 
bir baskı olduğuna işaret eder ve çoğu zaman trend dönüşlerinde kullanılır. Genel görünüm 
pozitif olduğu için Ethereum grafiğindeki mevcut çubuklar kısa vadeli değerlendirilmelidir. 
Grafikte görüldüğü üzere, daha önce gerçekleşen 2 uzun çubuk birbirlerini dengeler niteliktedir. 
Mevcut durumda ise yukarı yönlü yeni bir uzun çubuğun oluşması, satış baskısının tekrar fiyatı 
aşağı çekebileceğini gösterir. Dolayısıyla fiyatın yatay bir sürece girerek bu baskıyı hafifletmesi 
veya daha öncekine benzer şekilde aşağı yönlü uzun bir çubuk bırakması beklenir. Bu durumda 
yeni bir yükseliş dalgası için uygun altyapı oluşacaktır. Ancak Ethereum’un gerçekleştirdiği gibi 
agresif yükselişler sonrasında bu tarz dengelenme ve kar alımlarının gerçekleşmesi normaldir. 
Bu sebeple genel görünümde herhangi bir negatif görünüm söz konusu değildir.
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Direnç: $0.233 - $0.248 - $0.266
Destek: $0.218 - $0.197 - $0.173

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, zaman zaman piyasayı takip ederek yumuşak yükselişler gerçekleştirmektedir. Bu durum 
dava süreciyle gelen satış baskısının sona erdiğine yönelik bir işarettir. Ancak XRP’nin 
yükselişleri kısa sürmektedir. Bunun sebebi olarak piyasadaki küçük çaplı yatırımcılar 
tarafından  yükselişlerin satış fırsatı olarak görülmesi gösterilebilir. Bu durum ise fiyat 
üzerindeki tedirginliğin devam ettiğini gösterir. Fiyatın mevcut yatay seyrinin BTC’de ciddi bir 
düşüş olmadığı sürece yukarıdan aşağı inen siyah trend çizgisine kadar sürmesi beklenir. 
BTC’nin düşüşe geçmesi halinde ise XRP’nin de benzer bir satış baskısıyla karşılaşması 
muhtemeldir. Ancak BTC’nin yükselişlerine benzer bir tepki verme ihtimalinin ise düşük olduğu 
söylenebilir.



LTC/USD

05/01/2021Günlük Kripto Para Bülteni

Direnç: $157 - $170 - $186
Destek:$150 - $142 - $126
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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, BTC’ye paralel şekilde 2 satış baskısıyla karşılaştı. Fiyatın bu satış baskısı sonrasında 
$150-$157 bölgesinde dengelenmeye çalıştığı görülüyor. Litecoin’in ise kısa vadede karşılaştığı 
satış baskıları fiyatı aşağı çekse de $142 üzerinde kaldığı sürece LTC’nin yükseliş trendine 
devam etmesi beklenir. Dolayısıyla mevcut satış baskısının kar alma süreci olarak 
değerlendirilmesi mümkündür. Litecoin’in $142 altına inmesi halinde ise düşüş trendinin 
başlama ihtimali oluşacaktır. Bu sebeple Litecoin’in pozitif görünümünün sürdüğü söylenebilir. 
Kar alma sürecinin sonrasında yeni bir yükseliş dalgasının gerçekleşmesi 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

Miami Belediye Başkanı, attığı bir twit ile belediyenin BTC almayı 
düşündüğünü açıkladı.

Singapur merkezli yatırım şirketi Three Arrows, Grayscale üzerinde $1.24 
milyarlık BTC pozisyonu olduğunu duyurdu.


