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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: $40.400
Destek: $36.500 - $33.600 - $32.000

 

Bitcoin $40.400 civarına çıkmasının ardından sert bir satış baskısıyla karşılaştı. Grafikte 
görüldüğü üzere fiyat, bu düşüş sonrası hızlı bir şekilde toparlandı. Hacim anlamında da 
düşüşün diğerlerinden daha ciddi ve baskın olmadığı görülüyor. Örneğin grafiğin ortalarında 
görülen düşüşe bakıldığında art arda 2 mum ile 33.600 civarından 28.000 civarına bir düşüş 
görülüyor. Bu düşüşün mevcut düşüşe göre daha hacimli olduğu da görülüyor. Dolayısıyla 
mevcut düzeltme hareketi, yüklü bir kar alma olarak değerlendirilebilir. Fiyatın agresif 
yükselişine sağlıklı şekilde devam etmesi için bu tarz agresif kar alma süreçlerinin olması 
gerekir. Bu nedenle Bitcoin üzerinde herhangi bir negatif görünüm henüz oluşmadı. İlerleyen 
mumlarda toparlanma yerine yeni düşüş sinyalleri görülmesi halinde daha ciddi düzeltmeler 
beklenebilir.
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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 - $1100 - $1050

 
 Ethereum gerçekleştirdiği düşüşle birlikte $1060 seviyelerine kadar düştü. Hacim anlamında da 

güçlü bir düşüş olan mevcut düzeltme hareketine karşın fiyatın $1000 altına inmemesi ise 
Ethereum’un $1000 üzerindeki yerini sağlamlaştırdığını gösterir. $1000 psikolojik olarak önemli 
bir seviyedir. Mevcut düzeltme hareketiyle birlikte grafiğin görünümünde bozulma gerçekleşti. 
Ancak mevcut bozulma, bir düşüş trendinin başladığını göstermemektedir. Etkilerinin kısa süreli 
olması beklenen mevcut düşüşün ilerleyen günlerde şiddetini arttırması halinde genel 
görünümde de bozulmalara yol açması mümkündür. 
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Direnç: $0.313 - $0.340 - $0.374
Destek: $0.290 - $0.280 - $0.266
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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, düşen kanalın üzerine kısa süreli bir çıkışın ardından düşüşe geçti. Ardından BTC’nin sert 
düzeltmesiyle birlikte mevcut düşüşün daha da agresifleşerek sürdüğü görüldü. XRP’nin gerek 
yükseliş gerekse de mevcut düşüş dönemindeki mumlarına bakıldığında çok yüksek bir oynaklık 
seviyesine sahip olduğu görülüyor. Fiyat, grafikte mavi renklerle gösterilen güçlü seviyelere net 
tepkiler vermektedir. Bu nedenle yükselişin bittiği $0.374 seviyesi sonrasında şu anda $0.280 
üzerinde bir dengelenme beklenebilir. Bunun dışında grafiğe genel olarak bakıldığında yükselişe 
karşın mevcut düşüşün bir düzeltme olarak çalışma ihtimali de yüksektir. Dolayısıyla 
$0.280 - $0.290 bölgesinden fiyatın toparlanması halinde yeni bir yükseliş dalgası da 
gerçekleştirilebilir. Ancak benzer şekilde oluşacak yüksek oynaklığa karşı dikkat edilmelidir.
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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.

Son düşüşün ardından Litecoin’in yükseliş kanalının üst bandı da netleşti. Kanal çizgileri, 
görüldüğü üzere milimetrik çalışan çizgiler değildir. Fiyatın zaman zaman kanalın altına ve 
üstüne çubuklar atması, kanalın daha bölgesel yorumlanmasını gerektirir. Litecoin’in mevcut 
düşüşün ardından ciddi bir düzeltme yaptığı söylenebilir. Buna karşın genel görünümde yükseliş 
trendinin bittiği söylenemez. Fiyatın gerek kanal içerisinde hareket etmeye devam etmesi 
gerekse de şu anda kanalın alt bandına denk gelen $140 seviyesinin üzerinde olması yükseliş 
trendinin devam etmesi açısından olumludur. Mevcut düzeltmelerin devam etmesi halinde ise 
Litecoin’in kanalın alt bandına doğru hareket etmesi beklenebilir. 
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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

Ripple CEO Garlinghouse, SEC ile anlaşmaya çalıştıklarını ve SEC’in yeni 
yönetimiyle de bu çabaları sürdüreceklerini açıkladı. Ayrıca şirketin hukuk 
departmanının kısa süre içerisinde tüm iddialara cevap veren bir bildiri 
yayınlayacağını da duyurdu.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, halka açık bir oturumda Diem(Libra) 
modelini ve şirketin iş planını eleştirdi.


