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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: ---
Destek: $41.400 - $39.500 - $36.600

Bitcoin, Tesla’nın BTC aldığı haberiyle birlikte sert bir yükseliş gerçekleştirdi. Tüm zamanların en 
yüksek seviyesi rekorunu geliştiren Bitcoin, bulunduğu bölgede herhangi bir destek veya direnç 
seviyesine sahip değildir. Bu nedenle mevcut yükselişin ana hedefinin neresi olduğunu tahmin 
etmek güçtür. Ancak yükselişin ne kadar sağlıklı olduğu mum ve hacim analizi ile anlaşılabilir. 
Grafikte görüldüğü üzere hacim anlamında yoğun ve yüksek bir talep söz konusudur. Ayrıca 
mumlardan da satış baskısının şu anda güçlü olmadığı söylenebilir. Dolayısıyla yükselişin 
sürdürülebilirliği konusunda pozitif sinyaller görülmektedir. Grafiğin aşağısında görülen mavi 
trend çizgisi ise BTC’nin ana trend desteğini ifade etmektedir. BTC’nin bu bölgeden uzaklaşmış 
olması aynı zamanda BTC’nin yükselişi trendinin sona erdirebilecek tehlikeli bir hareketten de 
uzaklaşmış olmasını sağladı. Bu sebeple yükselişin devam etmesi beklenebilir. Ancak seviyelerin 
henüz oluşmaması sebebiyle sert hareketlere karşın dikkatli olunmalıdır.
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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: $1750
Destek:$1670 - $1450 - $1350

Ethereum, BTC’nin yükselişiyle birlikte $1750 seviyesini tekrar test etti. Ancak Ethereum’un 
yüksek bir talep görmesine rağmen BTC’ye oranla daha sakin seyrettiği söylenebilir. Ethereum’un 
bulunduğu bölgedeki seviyelerin yeni oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda fiyatın bu bölgede 
dengelenme isteği göstermesi normal karşılanmalıdır. Ethereum’un blockchain ağında çalışan 
özellikle defi platformlarının ETH yükselişe geçtikçe daha yüksek komisyon ücretleriyle çalışmak 
zorunda oldukları bilinmektedir. Bu nedenle mevcut satış baskısının komisyon ücretlerinin rekor 
seviyelere ulaşması sebebiyle geldiği tahmin edilebilir. Buna rağmen Ethereum’un grafiğinde 
negatif bir işaret henüz gözükmemektedir. BTC’nin yükselişi devam ettiği sürece ETH’nin de aynı 
oranda olmasa da yükselişine devam etmesi beklenebilir. Bunun dışında $1670 altında sert bir 
düşüş gelme ihtimali bulunmaktadır. Yüksek oynaklığa karşı dikkatli olunmalıdır.
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Direnç: $0.488 - $0.508 - $0.523
Destek: $0.463 - $0.422 - $0.407
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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, önemli bir direnç olan $0.463 seviyesinin üzerine çıkarak sahip olduğu talebin güçlü olduğu-
na yönelik önemli sinyaller verdi. Mum seyrine bakıldığında ise XRP’nin diğer altcoinlere kıyasla 
sürekli olarak daha yüksek bir satış baskısına sahip olduğu söylenebilir. Fiyatın yükseliş dönem-
lerinde bile sürekli olarak yukarı yönlü çubuklar bırakması, aktif bir satış baskısının olduğunu 
göstermektedir. Buna rağmen XRP’nin yükseliş trendi yakalaması ise talebin agresifliğini göster-
mesi açısından önemlidir. Mevcut bölgede $0.463 seviyesinin artık XRP için güçlü bir destek 
olarak çalışması beklenmektedir. Bu nedenle BTC’den gelecek olası düşüşlerde XRP’nin bu 
destek üzerinde tutunması muhtemeldir. Bunun dışında yükselişin sürmesi halinde ise sıradaki 
hedef $0.488 direnci olacaktır.
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Direnç: $0.850
Destek:$0.780 - $0.625 - $0.547

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.

Dogecoin, agresif yükselişinin ardından $0.85 direnç bölgesine bir kez daha ulaştı. Şu anda 
$0.85 - $0.78 aralığında dar bir alanda fiyatın sıkışmaya başladığı gözükmektedir. Fiyatın tüm 
zamanların en yüksek seviyesine yakın seyrettiği bu bölgedeki sıkışmanın sonucuna göre yeni 
bir trend yönü başlatması beklenebilir. Dogecoin’in tekrar $0.85 üzerine hareket etmesi halinde 
yeni bir yükseliş dalgası ile yeni rekorlar görülebilir. Ancak fiyatın $0.78 altına inmesi halinde 
sert düşüşlere karşın dikkatli olunmalıdır. Nitekim mevcut seviyelerin de yeni oluşmuş olması 
sebebiyle henüz olgunlaşmadıkları söylenebilir. Bu nedenle seviyeler arasındaki geçişler hızlı ve 
sert olmaktadır. Ayrıca seviyeler arasındaki geniş boşluklar da sert hareketlerin oluşmasına 
katkı sağlamaktadır. Buna en iyi örneklerden bir tanesi ise $0.78 altındaki desteğin $0.625 
olmasıdır. Bu nedenle Dogecoin’in mevcut sıkışma bölgesinden çıkmasıyla beraber yukarı veya 
aşağı yönlü sert bir hareket gerçekleştirme ihtimali yüksektir.

Günün Önemli Gelişmeleri
Nijerya Merkez Bankası, yasadışı finansmanı ve kara para aklamayı önlemek amacıyla ülkedeki 
bankaların kriptopara hesaplarını kapatmalarını talep etti.

Tesla, pazartesi günü SEC’e gönderdiği raporda şirketin $1.5 milyar tutarında BTC satın aldığını ve 
BTC’yi ödeme yöntemi olarak kabul etmeyi planladığını açıkladı.

Binance Forbes ve 2 yazarına açtığı hakaret davasını geri çekti.


