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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: $37.800
Destek: $33.600 - $32.000 - $28.400

 

Dün gece ABD’de yaşanan olaylar esnasında Bitcoin’de küçük çaplı bir satış baskısı oluşsa da 
sonrasında yeni bir yükselişin başladığı görüldü. Kısa süreli bir olay olmasına karşın Bitcoin’in 
güvenli liman olma özelliğini kazanmaya başlaması anlamında önemli bir gelişme olduğu 
söylenebilir. Bitcoin’in yeni bir yükselişle yeni bir rekor kırarak $37.000 seviyesini geçtiği 
görülüyor. Fiyatın $32.000 civarlarına daha önce gerçekleştirdiği düşüşler sayesinde üzerindeki 
baskıyı azalttığı ve kar alma fırsatı tanıması sebebiyle mevcut yükseliş sağlıklı şekilde sürüyor. 
Fiyat üzerindeki herhangi bir balonlaşma veya uyumsuzluk göstergesi bulunmuyor. Bu sebeple 
mevcut yükselişin devam etmesi muhtemeldir. Beklentilerin aksine gelebilecek bir düzeltme 
hareketinde ise $33.600 şu andaki en belirgin destek noktasıdır. Ancak ilk kez test edilen bu 
bölgede Bitcoin, ileride yeni destek seviyeleri yaratabilir.
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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: $1245 - $1290 - $1420
Destek:$1170 - $1095 - $1020

 
 Bitcoin’e paralel yükselen Ethereum, $1000 üzerine çıkmasını sağlayan dönemki kadar güçlü 

olmasa da yine de yoğun bir talebe sahip bulunuyor. Bu durum, yükselişin altının dolmasını yani 
güvenilirliğini sağlar. Fiyatın $1200 seviyesinin de üzerine çıkmasıyla birlikte Ethereum daha 
önceki en yüksek seviyesine giderek yaklaşıyor. Mevcut yükselişin sürmesi ile birlikte 
Ethereum’da da yeni bir rekor görülebilir. Bitcoin’de de herhangi bir negatif sinyal olmaması 
sebebiyle görünümün pozitif olduğu söylenebilir. Satış baskısının gücünü arttırması halinde ise 
$1170 ilk destek hedefidir.
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Direnç: $0.313 - $0.340 - $0.374
Destek: $0.290 - $0.280 - $0.266

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 trend çizgisinin üzerine çıkarak genel görünümünü ciddi bir değişiklik yarattı. Fiyatın hem 
tekrar düşüş kanalının içine girmesi hem de $0.280 seviyesinin üzerine çıkması daha pozitif 
beklentilerin oluşmasını sağladı. Bu seviyenin üzerine çıkması aynı zamanda güçlü bir talebe 
sahip olduğunu da gösterir. Bunun dışında mevcut yükselişin yukarı yönlü çubukları bırakarak 
devam etmesi ise yükselişlerin halen satış fırsatı olarak değerlendirildiğini kanıtlar niteliktedir. 
Buna rağmen XRP’nin kanal içerisinde kalabilmesi kritik önemdedir. Bu sayede aşırı satış 
baskısı bölgesinden çıkarak daha tahmin edilebilir bir seyir izlemesi mümkündür. Şu anda 
mevcut yükselişin aynı agresiflikte sürmesi halinde kanalın üst bandına yani yaklaşık $0.345 
civarına doğru yükselmesi beklenebilir. Bunun dışında yatay bir seyir halinde $0.280 seviyesinin 
üzerine kalıp kalamayacağı önem taşımaktadır. Fiyatın bu seviyenin altına düşmesi halinde 
kanalın alt bandına doğru geri çekilmesi muhtemeldir. Bu sebeple kanalın orta noktası olarak 
$0.28 seviyesi değerlendirilebilir. Bu seviyeye verilecek tepkiye göre XRP’nin kanal içerisindeki 
hareketleri analiz 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 piyasadaki yükselişe tepki vererek daha önce kıramadığı $170 direncine tekrar ulaştı. 
Bitcoin’e kıyasla bir süredir kötü performans gösteren Litecoin, LTC/BTC paritesinde tekrar 
önemli bir destek noktasına ulaştı. Bu sebeple paritenin bu destekten yükselişe geçmesi halinde 
Litecoin’in $170 seviyesini aşarak daha önceki yükseliş hareketlerinde yakaladığı sert ve agresif 
seyrini tekrar etmesi mümkündür. Dolayısıyla Bitcoin’in mevcut yükseliş trendini sürdürmesi 
halinde LTC’den sert bir hareket beklenebilir. Bu durumda hedef doğrudan $186 olacaktır. 
LTC/BTC paritesindeki düşüşün devam etmesi halinde Litecoin’de daha sakin bir seyir beklenir. 
Bu durumda fiyat $170 seviyesinin altında seyredebilir.
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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

Ukrayna, ülkenin dijital parası (CBDC) için Stellar ile anlaşma sağladı.


