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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 - $41.500
Destek: $36.600 - $34.550 - $32.000

 

Bitcoin, $32.000 civarından başladığı yeni yükselişiyle birlikte muhtemel bir yükseliş dalgasının 
ilk adımını atmış oldu. Böylelikle olası bir omuz baş omuz formasyonunu da geçersiz kıldı. 
Düşüş boyunca geçirilen sürede ise Bitcoin’in bu bölgedeki destek/direnç seviyeleri netleşmiş 
oldu. Mevcut durumda $36.600 seviyesinin üzerinde bulunan Bitcoin, dengeli bir yükselişle 
$39.600’e doğru ilerleyebilir. Bitcoin’in sahip olduğu mevcut hacim sert bir yükseliş için sinyal 
vermese de yükselişi devam ettirmek açısından yeterlidir. Sonuç olarak, Bitcoin’in son 
yükselişiyle birlikte genel yükseliş trendini koruduğu ve yeni bir yükseliş dalgasına başlama 
ihtimalinin yüksek olduğu söylenebilir. Kısa vadede ise $36.600 üzerinde yükselişin devamı 
beklenirken bu seviyenin altında hedef tekrardan $34.550 olacaktır.
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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, $1000 civarından uzaklaşarak bu bölge üzerinde kalma isteğini gösterdi. Fiyatın 

$1350’den $910 civarına süren düşüşü sonrasında toparlanma sürecinde bu tarz yatay 
hareketlerin görülmesi normaldir. Dengelenme süreci, satış baskısının halen sürmeye devam 
ettiğini ancak talebin güçlenmeye başladığına işaret eder. Bu sebeple Ethereum’un genel 
görünümünde bir değişim söz konusu değildir. Pozitif görünüm korunuyor. Kısa vadede $1170 
seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş dalgasının başlaması beklenebilir. Aksi halde yatay 
sürecin sürmesi muhtemeldir. Bu durum aynı zamanda Bitcoin’in ne kadar agresif bir hareket 
sergileyeceğine bağlıdır. BTC’nin yumuşak hareket etmesi halinde altcoinlerin de belirli oranda 
BTC’ye ayak uydurması beklenebilir.
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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’de mevcut yatay süreç sürüyor. Bu noktada $0.280 bir mıknatıs olarak düşünülebilir. 
Fiyatın $0.290 direncine gelmeden önceki art arda gerçekleştirdiği yeşil mumlara bakıldığında 
gövdeleri son derece küçük ve iki yöne çubuk bırakan mumlar dikkat çekmektedir. Bu mumlar 
fiyatın zayıf bir alış baskısı ile $0.313 direncine ulaştığına işaret eder. Bu sebeple ardından 
$0.290 desteğine gelen sert düşüş normal karşılanmalıdır. Son zamanlarda XRP’nin dava süre-
cinin etkisinden çıkmaya başladığına yönelik işaretler görüldü. Bu sebeple altcoinlerin BTC’ye 
uyum sağlaması halinde XRP’nin de yükselmesi beklenebilir. Ancak yine de diğer büyük çaplı 
altcoinlere kıyasla XRP için dikkatli olunmalıdır. Bunun dışında BTC’den ciddi bir düşüş hamlesi 
gelmediği sürece şu anda XRP’nin $0.280 seviyesini koruması bekleniyor.
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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 mevcut toparlanma süreci ile birlikte yükseliş kanalının alt bandına 2. bir direnç testi 
gerçekleştirmek istediğini gösteriyor. Ayrıca fiyatın $142 direncinin üzerine çıkması, talebin 
güçlendiğine dair önemli bir işarettir. Litecoin’in direnç testi yapması için bir süre daha 
yükselmesi beklenebilir. Daha sonrasında trend çizgisinden satış baskısıyla karşılaşması 
normal karşılanmalıdır. Ancak fiyatın 2. kez direnç testi yapması, kanaldan çıkmasına rağmen 
düşüş trendine girmeyeceğine yönelik bir işarettir. Bu sebeple LTC’nin pozitif görünümünün 
korunduğu söylenebilir. Fiyatın özellikle tekrar kanalın içerisine girmesi halinde daha agresif bir 
talebe sahip olması beklenir. Bu durumda panik alışlarıyla birlikte ana hedef kanalın üst bandı 
olacaktır. Fiyatın alt bandı geçememesi halinde ise ciddi bir düşüş değil yatay bir süreç beklenir.
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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

AMB Başkanı Lagarde, katıldığı bir oturumda Bitcoin’in enteresan, eğlenceli 
ancak kara para aklama amacıyla da kullanılan spekülatif bir varlık olduğunu 
bu nedenle de uluslararası düzeyde regüle edilmesi gerektiğini söyledi. 
Lagarde, ayrıca dijital euro için en yüksek düzeyden katılımcıların da 
bulunduğu 8 binden fazla görüş alındığını ve sürecin olumlu şekilde 
ilerlediğini belirtti.

İngiltere Hazine Bakanlığı, içerisinde XRP’nin de bulunduğu bir kriptopara 
rehberi hazırladı. Rehberde XRP’den kripto varlık olarak bahsedildi.

Japon finans otoritesi FSA, XRP’yi menkul kıymet olarak görmediklerini 
açıkladı.

Kriptopara saklama şirketi Anchorage, OCC’den bankacılık lisansını aldı. 


