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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: $34.550 - $41.400
Destek: $33.600 - $32.000 - $29.000

Bitcoin şu anda gerçekleştirdiği düşüşle birlikte ciddi bir düzeltme gerçekleştireceği sinyalini 
verdi. Düşüşün şiddetli olması Bitcoin ile birlikte altcoinleri de sert şekilde aşağı çekti. Veri 
firmaları özellikle madencilerin yüklü BTC satışları gerçekleştirdiklerini gösteriyor. Kısa vadede 
görünümü negatif olan Bitcoin’in genel görünümünde ise herhangi bir değişim bulunmuyor. 
Mevcut düşüşün yükseliş trendi içerisindeki bir düzeltme olarak değerlendirmek gerekir. 
Yükseliş trendinin agresif olması sebebiyle düzeltmenin de bu denli sert olması normaldir. 
Mevcut düşüşün dengelenmesi için ilk hedef $32.000 seviyesidir. Satış baskısının sürmesi 
halinde ise ana hedef mavi renkli trend çizgisi olacaktır. Bu seviye yaklaşık $29.000 civarındadır. 
Fiyatın bu trend çizgisinin üzerinde kaldığı sürece pozitif görünümünü koruyacağı söylenebilir. 
Bunun dışında son düşüşle netleşen $34.550 seviyesi de fiyat üzerindeki satış baskısını test 
etmek amacıyla kullanılabilir. BTC’nin $34.550 üzerine toparlanması halinde $32.000 ve 
$29.000 beklentileri yerini yükseliş beklensine bırakacaktır.
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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: $1100 - $1170 - $1245
Destek:$1050 - $980 - $910

 
 Altcoinler BTC’nin düşüşünden daha şiddetli şekilde etkilendi. En büyük altcoin ETH’da da 

istisnai bir durum söz konusu olmadı. Sert bir düşüşün ardından aşağı yönlü zaman zaman 
çubuklar gözükse de henüz ciddi bir dengelenme işareti bulunmuyor. Grafiğin sol tarafında 
fiyatın $980 - $1050 aralığında kısa bir süre dengelendiği görülüyor. BTC’nin düşüş şiddetinin 
azalması halinde Ethereum’un yine bu seviyeler arasında dengelenmes beklenebilir. Agresif 
düşüşün sürmesi halinde ise özellikle $1000 psikolojik seviyesinin aşağısında düşüşün daha da 
hızlanması beklenebilir.
Mevcut fiyat hareketinin dışında ETH 2.0 için stake edilen ETH miktarında artış sürmektedir. Bu 
nedenle olası bir toparlanma durumunda fiyatın agresif hareket etmesi beklenebilir.



XRP/USD

11/01/2021Günlük Kripto Para Bülteni

Direnç: $0.280 - $0.290 - $0.313
Destek: $0.266 - $0.247 - $0.232

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.

Piyasadaki düşüşle birlikte tekrar düşen kanalın içerisine gerileyen XRP aynı zamanda $0.280 
seviyesinin de aşağısına geçerek önemli bir destek seviyesini kaybetti. Mevcut düşüşle birlikte 
aynı zamanda XRP’nin potansiyal bir ikili tepe formasyonu içerisinde olduğu söylenebilir. Bu 
formasyon neticesinde fiyatın tekrardan $0.217 seviyesini hedeflemesi beklenebilir. Bu seviye 
aynı zamanda düşen kanalın da alt bandına yakın bir seviyedir. Dolayısıyla XRP’nin görümünün 
negatif olduğu söylenebilir. Fiyatın tekrar $0.280 üzerine toparlanarak bu seviyenin üstünde 
kalması, düşüş formasyonunun iptaline ve yükseliş beklentilerinin artmasına yol açacaktır.
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Direnç: $142 - $150 - $157
Destek:$124 - $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, kendi çapındaki altcoinlerle karşılaştırıldığında en sert düşüşü gerçekleştirenlerden 
kriptoparalardan oldu. Ciddi bir satış baskısı altında olan Litecoin, görüldüğü üzere yükseliş 
kanalının da altına inerek kısa vadeli görünümünü negatife çevirdi. Fiyatın, özellikle mavi renkli 
$142 seviyesinin altına inmesi, satış baskısının agresifliğinin devam ettiğine yönelik bir işaret 
olarak yorumlanabilir. Mevcut düşüşün devam etmesi halinde LTC’nin $124 seviyesinde 
dengelenmesi beklenebilir. Seviyeler arasındaki geniş boşluklar, yükselişlerde sert hareketlerle 
kazanç sağladığı gibi düşüşlerde de aynı sertlikte zararlara yol açabiliyor. Litecoin’in $124 
üzerinde kalması halinde tekrar toparlanması için uygun bir yapı oluşacaktır. Fiyatın $142 
üzerine çıkması ise satış baskısının gücünü yitirdiğine yönelik bir sinyal olarak görülebilir.
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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

Çin, dijital yuan için $3 milyon değerindeki 3. çekilişini Shenzen şehrinde 
gerçekleştirecek.

İngiltere Ekonomi Bakanlığı, kriptoparaları regüle etmek için önerileri almaya 
başladı. Bakanlık özellikle ülkedeki startup girişimcilerinin önerilerini 
iletmelerini talep ediyor.

Bloomberg’in haberine göre Intercontinental Exchange’in kripto borsa 
girişimi Bakkt, VPC Impact Acquisition Holdings ile birleşerek halka açılmayı 
planlıyor.

G.Kore’li oyun şirketi Nexon, $460 milyon karşılığında kriptopara borsası 
Bithumb’ı satın almaya hazırlanıyor.


