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BTC/USD

Direnç: $36.600 - $39.600 - $41.400
Destek: $34.550 - $32.000 - $28.500

Bitcoin hızlı bir toparlanmanın ardından sakin bir düşüşe geçti. Fiyatın $34.550 desteğinin altına
inmesiyle beraber turuncu renklerle gösterilen omuz-baş-omuz formasyonunun oluşmak üzere
olduğu söylenebilir. Bu formasyonun oluşması için ﬁyatın en azından $32.000 desteğine kadar
gelmesi hatta mavi trend çizgisine inmesi beklenebilir. Fiyatın bu düşüş ardından vereceği tepki
ise formasyonun çalışıp çalışmayacağını belirleyecektir. Mavi trend çizgisinin aşağısına inmesi
durumunda formasyonun çalışarak ﬁyatı düşüş trendine sokması beklenir. Fiyatın mavi trend
çizgisi üzerinde kalması ve yeni bir toparlanma sürecine girmesi ise formasyonun iptal olmasına
ve Bitcoin’in tekrar yükselişe başlamasına sebep olması muhtemeldir. Dolayısıyla Bitcoin’in 1-2
günlük bir süreç içerisinde trend yönünü belirlemesi beklenebilir.
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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.
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ETH/USD

Direnç: $1050 - $1100 - $1170
Destek:$980 - $910 - $835

Ethereum, BTC’nin düşüşünü takip ederek $1170 direncine ulaşamadan düşüşe geçti. Fiyatın
halihazırda düşük hacimli yükselişi sebebiyle bu tarz bir düşüş gerçekleştirmesi sürpriz olmadı.
Devam eden düşük hacim, Ethereum’un Bitcoin’in hareketini beklediğini gösterir. BTC’nin
omuz-baş-omuz formasyonuna vereceği tepkiye göre Ethereum’un da tekrar $980 altına doğru
düşmesi veya $1170 direncine doğru toparlaması beklenir. Yükseliş anlamında özellikle $1170
direnci ﬁyatın tekrar güçlü bir talebe sahip olduğunu belirtmesi açısından önemlidir. Düşüş
hareketlerinde ise $1000 psikolojik bir eşiktir. Bu nedenle $980 altına gerçekleşecek bir düşüş
halinde panik satışlarının artması 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.
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XRP/USD

Direnç: $0.313 - $0.340 - $0.374
Destek: $0.290 - $0.280 - $0.266

XRP, $0.280 civarındaki dengelenmesine devam ediyor. Zaman zaman bu seviyenin altına veya
üzerine çıktığı görülse de XRP’nin de piyasadaki sakinliğe ayak uydurduğu söylenebilir. BTC’nin
mavi trend çizgisine olumlu veya olumsuz vereceği tepkiyle birlikte XRP’nin de tekrar alt
kısımdaki siyah trend çizgisine doğru düşüş gerçekleştirmesi veya tekrar $0.374 direncini
hedeflemesi beklenebilir. Dolayısıyla Bitcoin’in aşağı veya yukarı net bir trend yönü belirleyene
kadar XRP’deki yatay seyrin $0.280 etrafında sürmesi muhtemeldir.
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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.
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LTC/USD

Direnç: $142 - $150 - $157
Destek:$133 - $124 - $117

Litecoin’in toparlanması, yükseliş kanalına direnç testinin gerçekleştirilmesini sağladı. Direnç
testi sonrasında BTC’nin tetiklediği düşüş ise LTC’nin de ekstra bir talebe sahip olmadığını
göstererek ﬁyatın baskılanmasına neden oldu. Litecoin’in mevcut bölgede 2 güçlü seviye
arasında kaldığı görülüyor. Bu tarz durumlar hem direnç seviyesinin hem de destek seviyesinin
geçilmesini zorlaştırması sebebiyle dengelenme sürecine girmek için ideal bölgelerdir. Litecoin,
genel seyri boyunca $124 - $142 bölgesini hızlı şekilde geçmektedir. Ancak şu anda BTC’nin
karar vermesi beklendiği için bu bölgedeki $133 ara seviyesini de kullanmak gerekebilir.
Litecoin’in dengelenme süreci boyunca $133 ara seviyesi ﬁyatın hangi ana seviyeye gideceği
hakkında ipuçları verebilir. Bu ara seviye dengelenme süreci boyunca geçerlidir.
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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.
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Günün Önemli Gelişmeleri
Bakkt ile VPC Impact Acquisition Holdings arasındaki anlaşmanın
gerçekleştirildiği duyuruldu. Bakkt, VIH kodu ile borsada listelenecek ve
halka arz edilecek.
PayPal, kriptopara servisi hacim anlamında yeni bir rekor kırdı. Kullanıcılar,
PayPal üzerinden $242 milyon tutarında işlem gerçekleştirdi.
Reuters’ın haberina göre yeni SEC başkanının Gary Gensler olması
bekleniyor. Gensler, Obama döneminde CFTC başkanlığı görevindeydi.
Almanya, en büyük dark web marketlerinden DarkMarket’in yöneticisini
tutukladı ve sunucuları kapattığını duyurdu. Alman otoritelerinin raporuna
göre DarkMarket, 4.650 BTC ve 12.800 XMR ile en az 320.000 işlem
gerçekleştiriyordu.
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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.

