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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: $36.600 - $39.600 - $41.500
Destek: $34.550 - $32.000 - $28.400

 

Bitcoin, sıkışma bölgesinden sert bir hareketle değil daha yumuşak bir yükselişle çıkış 
gerçekleştirdi. Fiyatın $34.550 altına düşmemesi, olumlu bir hava oluşmasına sebep olurken 
yükselişin yumuşak olması ise BTC’nin yatay bir sürece girme ihtimalini doğurdu. Bu sebeple 
altcoin piyasasının bu yükselişten olumlu etkilendiği söylenebilir. Bitcoin’in hacim anlamında da 
düşük bir seviyeye sahip olması sebebiyle fiyatın $34.550 ve $36.600 civarındaki seyrinin 
sürmesi muhtemeldir. Ancak fiyatın $36.600 üzerine çıkması halinde $39.600 direncine kadar 
olan boşluk sebebiyle daha agresif hareket etme ihtimali yüksektir. Bu boşluk grafikte de net 
şekilde gözükmektedir. Mevcut hacim seviyesi devam ettiği sürece fiyatın şu an bulunduğu 
bölgede dengelenme ihtimali daha yüksektir.



ETH/USD

www.cointral.com

19/01/2021Günlük Kripto Para Bülteni

!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: $1350 - $1400
Destek:$1290 - $1245 - $1170

 
 

Ethereum, BTC’nin hareketinden pozitif etkilenerek tekrar $1290 direncinin üzerine çıkış 
gerçekleştirdi. Hacim anlamında agresif bir durum söz konusu değil. Ancak mevcut yükselişin 
sağlıklı olduğu söylenebilir. Ethereum şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesine oldukça 
yakın bir seviyede bulunduğu için herhangi bir direnç seviyesi bulunmuyor. Piyasadaki pozitif 
hava göz önünde bulundurulduğunda Ethereum’un yükselişe devam etmesi mümkündür. 
Herhangi bir direnç olmaması sebebiyle muhtemel bir yükseliş anında panik alımları 
görülecektir. Bu nedenle sert bir yükseliş sürpriz olmamalıdır. Bunun dışında BTC sert bir düşüş 
gerçekleştirmediği sürece ETH’nin mevcut bölgede kalması beklenir.
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Direnç: $0.340 - $0.374 - $0.388
Destek: $0.313 - $0.290 - $0.280
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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,  grafikteki trend çizgisinin üstüne çıkarak kısa vadeli satış baskısını kırmış oldu. Mevcut 
pozisyonda sert bir yükseliş gerçekleştiren XRP’nin mum kapanışını ne yönde yapacağı 
önemlidir. Yukarıya uzun bir çubuk bırakılması fiyatın yükselişinin kısa süreli olmasına yönelik 
bir işaret olacaktır. Bu sebeple mum kapanışının $0.313 üzerinde olması önemlidir. Piyasadaki 
pozitif hava düşünüldüğünde mevcut yükselişin devam etmesi beklenebilir. Bu durumda 
sıradaki hedef $0.340 olacaktır. Ancak XRP’nin $0.313 altında kalması, fiyat üzerindeki satış 
baskısının sürdüğünü gösterir. Bu durum XRP’nin $0.280 etrafındaki dengelenmesinin devam 
etmesini sağlar.
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Direnç: $170 - $186 - $200
Destek:$157 - $150 - $142
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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, BTC’nin pozitif altyapıyı sağlamasıyla beraber yeşil renkli sıkışma bölgesinden yukarı 
yönlü çıkış gerçekleştirdi. Fiyat şu anda hem hacim anlamında hem de mum görünümü 
bakımından güçlü ve pozitif bir görünüm sergiliyor. Mevcut yükselişin siyah trend çizgisine 3. bir 
direnç denemesi yapması beklenir. Bu sebeple yükselişin devam etmesi ve yaklaşık $167 
seviyesinde bulunan trend çizgisine kadar sürmesi muhtemeldir. Litecoin’in aynı bölgede
 bulunan $170 direncinin de üzerine çıkması halinde tekrar yükseliş kanalının içine girerek daha 
agresif bir yükseliş trendine başlaması mümkündür. Bu sebeple mevcut yükselişin devamı için 
$170 kritik önemdedir. Litecoin’in $157 seviyesinin üzerinde kalamaması halinde ise yükseliş 
beklentileri yerini dengelenme beklentisine bırakacaktır. Bu durumda $150 - $157 arasında 
yatay bir süreç görülebilir.
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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

Grayscale’nin yönettiği BTC miktarı artmaya devam ediyor. Şirket günlük 
BTC üretiminin 5.7 katı kadar BTC satın alırken toplam BTC değeri 22.9 
milyar doları aştı.

Eski Kanada Başbakanı Harper,  doların genel olarak düşüş trendinde 
olması sebebiyle altın ve bitcoin benzeri varlıkların küresel rezerv olarak 
daha çok kullanılmasını beklediğini açıkladı.


