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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

 

$30.000 civarından başladığı yükselişi sonrasında tekrar $39.600 direncine ulaşan Bitcoin, şu 
anda $36.600 desteğine bir düzeltme gerçekleştiriyor. Kısa vade için de sağlıklı bir görünüme 
sahip olan Bitcoin’in $36.600 desteğine ulaşmasının ardından hacimde artış görülmesi 
durumunda yükselişine devam ederek $39.600 üzerine çıkması beklenebilir. Ancak hacmin bu 
seviyelerde kalmaya devam etmesi durumunda Bitcoin’in $36.600 - $39.600 aralığında bir 
dengelenme sürecine girmesi beklenebilir. Dengelenme süreci, altcoinlerin yükselişe geçmesi 
için uygun ortam yaratacaktır. Bu dönemde özellikle küçük çaplı altcoinlerin yükselmesi 
mümkün olacaktır. Fiyatın $36.600 altına düşmesi halinde ise hacimli ve sert düşüş olmadığı 
sürece genel görünüm bozulmaz. Fiyatın $34.550 desteğinden toparlanması beklenir. Bunun 
sebebi, BTC’nin genel görünümünün pozitif olması sebebiyle düşüşlerin alım fırsatı olarak 
görülmesidir.
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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 - $1350
Destek:$1170 - $1100 - $1050

 
 Ethereum $1170 üzerine çıkmasının ardından bu seviyeye destek testi gerçekleştiriyor. Fiyatın 

$1170 üzerine çıkması yükseliş trendine başlaması açısından kritik önemdedir. Önemli bir 
seviye olan $1170, grafiğin sol tarafında görüldüğü üzere birçok kez destek olarak kullanılmıştır. 
Ayrıca fiyatın 2018 başındaki hareketlerinde de $1170 seviyesinin ne kadar önemli olduğu 
görülüyor. Dolayısıyla Ethereum’un yeni bir yükseliş dalgasına başlaması için bu seviyenin 
üzerinde kalması gerekir. Bu durum ciddi bir talep yaratabilir ve fiyatın $1200 civarlarına tekrar 
çıkmasını sağlayabilir. Bunun için BTC’nin $36.600 desteğinin altına inmemesi gereklidir. Aksi 
halde ise ETH $1100 desteğine geri dönecektir. Bu durum genel görünümü bozmaz ancak kısa 
vadede yükseliş yerine dengelenme beklentilerini doğurur.
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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.

XRP, son derece cansız bir görünüm sergiliyor. Fiyatın zaman zaman kısa süreli yükseliş 
denemeleri ise mumların üzerindeki çubuklardan görülebilir. Ancak her yükselişin 
reddedilmesiyle XRP’nin $0.290 desteğine ulaştı. Bu gibi cansız süreçler fiyata olan talebin 
düşmesi sebebiyle negatif işaret olarak yorumlanır. Ancak satış baskısının da azalması 
sebebiyle XRP’nin $0.280 civarındaki dengelenmesine devam etmesi muhtemeldir. XRP $0.280 
seviyesini koruduğu müddetçe toparlanmak için uygun altyapıya sahip olacaktır. Bunun dışında 
XRP’nin BTC’nin yükselişine ayak uyduramaması da fiyatın yatay görünüme devam etme 
ihtimalini güçlendiriyor. BTC’de ciddi bir düşüş olması halinde ise XRP’nin de $0.280 altına 
doğru hareket etmesi mümkündür. Fiyat üzerindeki talep güçsüz olduğu için bu gibi negatif 
durumlar XRP’yi etkileyecektir.
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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 kanalın alt bandına yakın şekilde yükselişine devam etmektedir. İkinci direnç testini 
gerçekleştiren Litecoin’in trend çizgisine ulaşması sebebiyle nispeten daha sert bir satış 
baskısıyla karşılaşması beklenebilirdi. Ancak şu anki görünüm, fiyatın tekrar kanal içerisine 
girememesine rağmen ciddi bir satış baskısıyla da karşılaşmadığını göstermektedir. Bu durum 
fiyatın yükselişine devam etmesi için olumlu bir sinyaldir. Litecoin’in $150 altına inmesine 
rağmen asıl desteğinin $142 seviyesi olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla yükselişin devam 
etme ihtimali yüksektir. Özellikle $157 üzerinde yükselişin sertleşmesi muhtemeldir. Bunun 
dışında BTC’nin sert bir düşüş gerçekleştirmesi halinde LTC’nin $142 altına inerek doğrudan 
$124 desteğine geri dönme ihtimali bulunuyor. Bu bölümdeki boşluğun yüksek olması sebebiyle 
$142 altında LTC’nin sert hareketlerine karşı dikkatli olunmalıdır.
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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

Kriptopara borsası eToro, son zamanlardaki yüksek BTC talebi sebebiyle 
borsanın rezervlerinin azaldığını ve ilerleyen dönemlerde BTC alımına limit 
getirilebileceğini açıkladı.
Son 1 ay içerisinde en zengin 100 Bitcoin cüzdanı varlıklarını %16 arttırdı. Bu 
oran 334.000 BTC’ye denk gelmektedir.
ABD bankacılık otoritesi OCC başkanı Brian Brooks, Biden dönemine geçiş 
için görevinden ayrılma kararı aldı.
FED Başkanı Powell, stabilparalara olan yüksek talep sebebiyle bu paraların 
içerdiği riskleri regüle etmeyi yüksek öncelikli bir gereklilik olarak gördüğünü 
açıkladı. Ayrıca ABD’nin dijital dolar projesinin de titizlikle devam ettiğini ve 
amaçlarının projeyi hızlı bir şekilde değil düzgün bir şekilde çıkartmak old
uğunu belirtti.
FinCEN, daha önce çok tartışılan kriptopara cüzdanlarının regülasyonu ile 
ilgili düzenlemeyi tekrar yorum ve önerilere açtı.


