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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: $36.000
Destek: $33.600 - $32.000 - $28.400

$32.000 seviyesinin tekrar üzerine çıkan Bitcoin, satış baskısını kırmış oldu. Özellikle $32.000 
üzerine çıkmasının ardından fiyatın daha sert yükselişler gerçekleştirdiği görülüyor. Bu sayede 
$36.000 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiren Bitcoin, herhangi negatif bir sinyal vermiyor. 
Hacim anlamında da tatmin edici bir seviyeye sahip olan Bitcoin’in yükselişine devam etmesi 
muhtemeldir. Bunun dışında ani bir satış baskısıyla tekrar düzeltme görülmesi halinde ise 
$32.000 seviyesi fiyatın tekrar ilk destek noktası 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: $1170 - $1245 - $1290
Destek:$1095 - $1020 - $990

 
 Ethereum, $990 desteğinin altına kısa süreli bir düşüşün ardından hızlı bir toparlanmayla $1000 

bölgesindeki pozisyonunu korudu. Bitcoin’in yükselişe geçmesiyle birlikte paralel bir hareketle 
Ethereum’un da $1095 direncinin üzerine çıktığı görülüyor. Ethereum’un daha önce Bitcoin’in 
gerisinde kaldığını ancak son dönemde ciddi bir çıkışla Bitcoin’den daha iyi bir performans 
sergilediği görülüyor. Bu nedenle Ethereum’un ciddi bir talep artışı yaşadığı söylenebilir. Birçok 
kişi için aynı zamanda $1000 psikolojik bir seviyedir. Bu seviyenin geçilmesi de dikkatlin 
Ethereum üzerine çekilmesine sebep oldu. Bitcoin’in ciddi bir düşüş gerçekleştirmemesi halinde 
Ethereum’daki pozitif havanın ve talebin giderek artması beklenebilir. Ani bir düşüş durumunda 
ise $990 - $1095 seviyeleri fiyatın ilk destek bölgesi olacaktır. Arka arkaya iki seviyenin olması 
bu bölgeyi güçlü bir seviye haline getirmektedir.
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Direnç: $0.233 - $0.248 - $0.266
Destek: $0.218 - $0.197 - $0.173
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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 üzerindeki ciddi satış baskısı azalırken dengelenme süreci devam ediyor. Ancak aynı 
zamanda XRP’ye yeni para girişinin de oldukça sınırlı olduğu görülüyor. Fiyatın piyasadaki 
yükselişlere tepki vermemesi bunu destekler niteliktedir. XRP’yi henüz baskılayacak herhangi bir 
etken bulunmuyor. Bu sebeple mevcut yatay gidişin grafikteki siyah trend çizgisine kadar 
sürmesi beklenebilir. Fiyatın çizgiye ulaşmasının ardından tekrar bir yön tayini gerçekleştirmesi 
gerekecektir. Bu noktada yeni bir talep dalgası veya satış baskısının devamını göreceğiz. 
Verilecek tepkiye göre XRP’nin trend yönü belirlenebilir. Bu sebepl yatay sürecin bir süre daha 
sürmesi muhtemeldir. Buna rağmen piyasada düşüş gerçekleşmesi halinde XRP’nin düşüşlere 
ayak uydurma ihtimali yüksektir. Bu durumda tekrar $0.197 seviyesi test edilebilir.
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Direnç: $170 - $186 - $200
Destek:$157 - $150 - $142
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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 $150 seviyesinden başladığı yükselişi sonrasında tekrar $170 direncine ulaşmaya 
çalışıyor. Fiyatın mevcut yükseliş hareketi incelendiğinde önceki yükselişlerine kıyasla daha 
zayıf bir görünüme sahip olduğu görülüyor. Bu anlamda Litecoin’in bir süredir BTC’nin gerisinde 
olduğu söylenebilir. Ancak bu durum Litecoin’in negatif bir sinyal verdiğini göstermez. Fiyat 
üzerindeki genel görünüm pozitif devam etmektedir. Fiyat $150 altına inmediği sürece yükseliş 
trendinin bozulması beklenmez. Bu sebeple BTC’nin $36.000 seviyesini geçmesiyle LTC’nin de 
$170 ve $186 dirençlerini hedeflemesi mümkündür.
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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

ABD bankacılık otoritesi OCC, yayınladığı bir mektupta ABD’deki bankaların 
stabilpara kabul edebileceğini ve birlikte çalışabileceğini belirtti.

İngiltere, kriptopara türev ürünlerinin ticaretini yasakladı. Yasak 6 ocakta 
yürürlüğe girecek.

XRP’nin en büyük yatırımcılarından Tetragon, Ripple şirketine dava açtı. 
Tetragon, yatırım sözleşmesinde XRP’nin menkul kıymet olarak tanınması 
halinde yatırımını geri alabilecek bir maddeye sahip. Tetragon bu sebeple 
Ripple’nin geri ödemeyi gerçekleştirene kadar finansal işlemlerine tedbir 
konulmasını talep etti. Ripple ise henüz bu tanımlamanın yasallık 
kazanmaması sebebiyle davanın geçersiz olması gerektiğini savunuyor.

Grayscale tüm XRP varlıklarını sattığını ve bu parayla BTC,ETH,LTC,BCH 
varlıklarına ekleme yaptığını açıkladı.


