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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: $39.600 - $41.400
Destek: $34.550 - $33.600 - $32.000

 

Bitcoin mavi trend çizgisine yakın bir noktadan ciddi bir talep gördü. Ardından $36.000 civarına 
kadar toparlayan Bitcoin’in talebindeki artış, mevcut düşüş hareketinin biteceğine yönelik bir 
işaret olarak yorumlanabilir. Fiyatın şu anda bulunduğu bölgeden yükselişine devam edip 
etmeyeceği önemlidir. İkinci bir düşüşün gerçekleşmesi halinde grafikte turuncu renklerle ifade 
edilen omuz-baş-omuz formasyonu oluşacaktır. Bu durumda fiyatın tekrar $30.000 civarına 
doğru düşmesi beklenir. Bu formasyon düşüş trendinden önce görülür. Ancak mevcut piyasa 
koşullarında fiyatın formasyonu oluşturduktan sonra düşüş trendine girmesi değil yeni bir 
yükseliş trendine girmesi muhtemeldir. Bunun dışında mevcut yükselişin devam edip doğrudan 
$39.000 civarına yükselmesi ise hem omuz-baş-omuz formasyonunu iptal edecektir hem de 
fiyatın yeni bir yükseliş dalgası içerisine girdiğine yönelik sinyal verecektir.
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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:$1100 - $1050 - $980

 
 Ethereum sert bir toparlanma gerçekleştirdi. Buna rağmen son 2 yükseliş mumuna bakıldığında 

hacim seviyelerinin oldukça düşük olduğu görülüyor. Ethereum, grafikten de görüldüğü üzere 
$1170 seviyesini güçlü bir destek olarak bir süre kullandı. Bu seviye mevcut durumda güçlü bir 
direnç olarak çalışabilir. Düşük hacim faktörü de düşünüldüğünde fiyatın $1170 seviyesine 
vereceği tepki önemlidir. Ethereum’un $1170 üzerinde kalması halinde net bir toparlanma ile 
yeni bir yükselişe başlaması beklenirken $1170 seviyesinden göreceği satış baskısıyla tekrar 
düşüş gerçekleştirebilir. Bu durumda $1050 seviyesine kadar bir geri çekilme normal 
karşılanmalıdır.
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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.

Mevcut yükseliş hareketiyle birlikte XRP’nin de $0.280 civarında genel bir dengelenme sürecine 
girdiği görülüyor. Bu anlamda $0.280 seviyesi pivot seviye olarak dikkate alınabilir. Fiyat 
üzerindeki ciddi satış baskısı etkisini yitirirken XRP’nin piyasadaki yükselişlere uyum sağlaması 
pozitif bir sinyaldir. Tekrar $0.280 üzerine çıkan XRP’nin mevcut yükselişinin devam etmesi 
halinde $0.313 ve $0.340 sıradaki hedefler olacaktır. Özellikle $0.313 sonrasında yükselişin 
agresifleşmesi beklenir. Bunun dışında BTC’den gelecek bir düşüş ise XRP’yi tekrar ana hedef 
olan $0.280 desteğine geri çekebilir. BTC’den tekrar ciddi bir düşüş gelmediği sürece XRP’nin 
$0.280 civarında tutunması ve dengelenmesi beklenir. Bu seviye fiyatın yeni yükselişler 
gerçekleştirmesi için uygun bir seviyedir.
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Direnç: $150 - $157 - $170
Destek:$142 - $124 - $117
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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’in toparlanışı diğer benzer altcoinlere karşı farklı bir anlam ifade etmektedir. Litecoin’in 
yükseliş kanalından çıkması sebebiyle mevcut toparlanması kanalın alt bandına 
gerçekleştirilecek bir direnç testi anlamını taşır. Bu sebeple LTC’nin kanalın alt bandına doğru 
biraz daha yükselmesinin ardından $150 direncinden satış baskısıyla karşılaşma ihtimali hayli 
yüksektir. Fiyatın $150 direncine vereceği tepki ise son derece önemlidir. LTC’nin $150 üzerine 
çıkması, fiyatın tekrar yükseliş kanalının içine girmesini sağlar ve agresif bir toparlanma hareke-
tine işaret eder. Bu durumda ana hedef  $170 olacaktır. Ancak fiyatın direnç testinin ardından 
$150 altında kalması, öncelikle fiyatın $142 desteğine gelmesine sebep olacaktır. Ancak bu 
destekte tutunamaması halinde sert bir düşüşle tekrar $124 desteğine gelme ihtimali de 
mevcuttur. Dolayısıyla kısa vadeli yön tayini için LTC’nin $150 direncine vereceği tepki kritik 
önemdedir.
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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

İngiltere finans otoritesi FCA, 20 aralık 2020 tarihine kadar yeni regülasyonlar 
kapsamında başvuruda bulunmamış ve İngiltere’de faaliyet gösteren 
kriptopara şirketlerinin 10 ocak tarihine kadar faaliyetlerini durdurmalarına 
ve yatırımcılarına paralarını geri iade etmelerine karar verdi.

Block.one CEO’su Daniel Larimer istifa etti. Block.one EOS blockchain ağının 
yöneticisi konumunda bulunuyor.

Defi platformları Curve ve Yearn Finance’nin iş birliğine gidebileceği 
konuşuluyor.


