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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: $45.700
Destek: $44.000 - $41.400 - $39.500

 
Bitcoin kısa süreli bir düşüş gerçekleştirerek yaklaşık $1.500 dolarlık bir gerileme gösterdi. 
Gerileme sonrasında Bitcoin’in bulunduğu bölgede birbirine yakın 2 yeni destek/direnç seviyesi 
oluştu. Bu seviyeler $45.700 direnci ve $44.000 desteğidir. Şu anda bu iki seviye arasında yatay 
bir süreç izleyen Bitcoin, bu bölgeden gerçekleştireceği çıkışa göre kısa vadeli trend yönünü 
belirleyebilir. Fiyatın $45.700 üzerine çıkmasıyla yükseliş trendine devam etmesi beklenirken 
$44.000 altına doğru bir düşüş halinde ise $41.400 desteği olası bir hedef olacaktır. Bu durumda 
Bitcoin’in hem aşağı hem de yukarı yönlü sert hareketler gerçekleştirmesi muhtemeldir. Yüksek 
oynaklığa karşı 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, $1800 civarından başladığı düşüş hareketi sonrasında net bir trend çizgisi oluşturdu. 
Grafikte görüldüğü gibi daha önce var olan alt banda ek olarak üst bandın da oluşmasıyla birlikte 
Ethereum’u yükseliş kanalı içerisinde izleyebiliriz. Bu kanal sayesinde tepki noktaları netleşen 
Ethereum, mevcut bölgede $1670 - $1750 aralığına geri dönmüş durumdadır. Fiyatın bu bölgede 
yatay bir süreç izlemesi beklenebilir. Ethereum’un $1670 - $1750 aralığından çıkmasının 
ardından ise kanalın alt yada üst bandını hedeflemesi beklenir. Dolayısıyla mevcut bölgede net 
bir trend yönü söylemek mümkün değildir. Ancak yukarı veya aşağı yönlü çıkışlara göre kanalın 
alt ya da üst bandı ana hedef olarak gösterilebilir. Ethereum kanal içerisinde kaldığı sürece genel 
yükseliş trendi bozulmayacaktır.
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Direnç: $0.523 - $0.549 - $0.594
Destek: $0.508 - $0.488 - $0.463
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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, ana hedefi $0.549 direncine ulaşmasının ardından sert bir satış baskısıyla karşılaştı. Mavi 
renkle gösterilen bu seviyenin güçlü olması sebebiyle satış baskısının güçlü olması normal 
karşılanabilir. Yine benzer bir mavi seviye olan ancak destek olarak çalışan $0.463 ise XRP’nin 
mevcut trendini sürdürebilmesini sağladı. Bu destekten yoğun bir talep gören XRP hızlı bir 
toparlanmayla tekrar $0.508 üzerine çıkmayı başardı. XRP’nin genel yükseliş trendi sürmeye 
devam ederken yüksek oynaklık tehlikesi sürmektedir. BTC’nin sert aşağı veya yukarı yönlü 
hareketlerine paralel olarak XRP’nin de sert hareketler gerçekleştirme ihtimali devam
etmektedir. Fiyatın şu andaki ana hedefi $0.549 direncidir. Ancak XRP’nin bu dirence 
yaklaşmasıyla benzer satış baskılarına karşı dikkatli olunmalıdır.
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Direnç: $0.780 - $0.850
Destek:$0.625 - $0.547 - $0.450
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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.

Dogecoin zayıf denemelerle olsa da $0.780 direncine doğru hamleler gerçekleştirmektedir. 
Ancak henüz $0.780 direncindeki satış baskısını kıracak bir talep söz konusu değildir. Nispeten 
sakin ve yatay bir süreç izleyen Dogecoin’in bulunduğu bölge ciddi bir belirsizlik içermektedir. 
Daha önce fiyatın şu anda bulunduğu $0.625 - $0.780 aralığında sert hareketler gerçekleştirdiği 
bilinmektedir. Bu nedenle Dogecoin’in herhangi bir düşüş hareketinde en yakınındaki desteğin 
$0.625 olması, fiyatın sert bir düşüş gerçekleştirme ihtimalini yükseltmektedir. Dogecoin’in 
$0.780 direncine yakın seyretmesi de aynı şekilde yükseliş trendine devam etme isteğini 
göstermektedir. Dolayısıyla mevcut bölgedeki belirsizlik ve yüksek oynaklık riski yüksektir.
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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

Twitter CFO Ned Segal, şirketin Bitcoin ile ödeme almayı talep eden 
çalışanlarına ve yatırımcılarına Bitcoin ile ödeme yapmayı düşündüğünü ve 
şirketin rezervlerinin bir kısmını BTC’ye kaydırmayı planladığını açıkladı.

Virginia ABD merkezli Blue Ridge Bank, gerçekleştirdiği anlaşma sonrası 
bankanın ATM’lerinden BTC alım-satımına izin vereceğini duyurdu.


