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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: $39.500 - $41.400
Destek: $36.600 - $34.550 - $32.000

 

Bitcoin, dengeli bir yükselişle tekrar $41.400 direncine kadar yükselişini sürdürdü. Ardından 
gelen satış baskısı ise fiyatın şu ana kadarki en yüksek seviyesine ulaşması sebebiyle normal 
karşılanmalıdır. Fiyatın $39.500 altına düşmesi ise satış baskısının kısa vade için güçlü 
olduğunu gösterir ancak mevcut yükseliş trendini bozmamaktadır. Fiyatın $39.500 altına 
düşmesi sebebiyle $36.600 seviyesine doğru gerileyerek bu bölgede dengelenmesi 
beklenebilir. Genel olarak görünüm pozitif olduğu için fiyatın tekrar $39.500 üzerine çıkmasıyla 
birlikte yükseliş trendinin devam etmesi muhtemeldir. Bu nedenle mevcut düşüş kısa vadeli bir 
geri çekilme olarak yorumlanabilir. Bitcoin’in $36.600 altına inmesi halinde ise yükseliş 
trendinin biterek tekrar mavi trend çizgisine doğru bir düşüş olma ihtimali artacaktır.
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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: $1670
Destek:$1450 - $1350 - $1290

 
 

Ethereum, tarihinin en yüksek noktasına çıkmasının ardından BTC’nin gerçekleştirdiği düzeltme 
sonrası geriledi. Fiyatın $1750 civarına kadar süren yükselişi sonrasında yeni direnç ve destek 
noktaları oluşmaya başladı. Bunlardan ilki $1670 seviyesidir. Mevcut düşüşün sert olma sebebi, 
seviyelerin yeni oluşması olarak gösterilebilir. Belirsiz bir bölge olması sebebiyle panik satışları 
bu gibi satışlara yol açabilmektedir. Genel trend yönü, grafikteki siyah trend çizgisi ile 
belirlendiği için Ethereum’un trend çizgisi üzerinde kalmaya devam etmesi, yükseliş trendinin 
sürdüğüne işaret etmektedir. Dolayısıyla Bitcoin’in düşüşünü sürdürmesi halinde ETH’nin de 
trend çizgisine kadar geri çekilmesi beklenebilir. Ancak trend çizgisi altına inmesi halinde 
mevcut yükseliş trendinin sona erdiğinden bahsedilebilir. Bu sebeple fiyatın tekrar $1670 
üzerine çıkmasıyla birlikte yükselişin de devam etmesi halen canlı bir ihtimaldir.
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Direnç: $0.463 - $0.488 - $0.508
Destek: $0.422 - $0.407 - $0.388
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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, yukarı yönlü ivmelenmesinin ardından art arda denemelerine rağmen $0.463 direncini 
geçemedi. Ana direnç seviyelerinden biri olan bu seviyeden gelen satış baskısı fiyatın tekrar 
$0.407 civarına geri çekilmesine sebep oldu. Mevcut geri çekilme, XRP’nin davası veya başka bir 
negatif etkene değil BTC’nin gerilemesine dayanmaktadır. Bu sebeple şu anda fiyatın doğal 
işleyişi ile hareket ettiği söylenebilir. BTC’nin tekrar yükselişe geçmesi halinde XRP’nin de 
$0.463 direncini geçmek için yeni bir yükselişe başlaması mümkündür. Bu seviyenin geçilmesi, 
XRP’yi yeni bir bölgeye geçirecek ve daha sert yükselişlerin önünü açacaktır. Aksi durumda 
$0.407 civarında dengelenmenin sürmesi beklenebilir. BTC’nin ciddi bir düşüş gerçekleştirmesi 
halinde ise ilk ana destek $0.373 seviyesidir.
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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, $150 - $157 aralığında genel olarak dengelenme eğiliminde bulunmaktadır. Zaman 
zaman fiyatın bu aralığın altına ve üstüne doğru hamleler yapmasına karşın bu çıkışların kısa 
süreli olduğu görülmektedir. BTC’deki geri çekilme benzer altcoinler gibi LTC’nin de yükselişini 
durdurmuş bulunmaktadır. Ancak pozitif görünümde herhangi bir değişim söz konusu değildir. 
Grafikteki yeşil trend çizgisi LTC’nin genel yükseliş trendini göstermekte ve $142 seviyesi de ana 
destek noktasını ifade etmektedir. Bu nedenle bu seviyelerin üzerinde LTC’nin yükseliş trendine 
devam etmesi beklenebilir. Fiyatın özellikle $157 üzerinde geniş bir boşluğa sahip olması sert bir 
yükselişe yol açacağından dolayı önemlidir. BTC’nin yükselişiyle birlikte LTC’nin de $157 
üzerinde yüksek performans göstermesi bu nedenle beklenebilir. BTC’nin düşüşe geçmesi 
halinde ise LTC’nin $142 seviyesi üzerinde kalması önemlidir. Aksi durumda hem ana destek 
seviyesini hem de yeşil trend çizgisini kırarak yükseliş trendinin bittiğine yönelik ciddi bir sinyal 
verebilir.
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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

Bitfinex, $550 milyon daha ödeyerek Tether’den aldığı $750 milyon tut-
arındaki kredinin geri ödemesini tamamladığını açıkladı.

Nijerya Merkez Bankası, ülkedeki finansal enstitülerin kripto para 
borsalarındaki hesaplarını acilen kapatması yönünde mektup yayınladı.

İçerisinde Paul Tudor Jones ve Pepsi, Apollo, Ameritrade gibi şirketlerin üst 
düzey yöneticilerinin bulunduğu $72 milyon büyüklüğünde yeni bir kripto 
para fonu kuruldu.

VISA, APİ aracılığıyla bankaların Bitcoin alım-satım hizmeti vermesini 
sağlamak için Anchorage ile çalışmaya başladı.

VISA, First Boulevard bankası ile kripto para alanında işbirliği sağladıklarını 
açıkladı.

Defi uygulaması, Yearn Finance platformu hacklendi. Platform $11 milyon 
kaybetti.


