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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: $45.700 - $44.000 - $41.400

 Bitcoin $48.000 üzerine çıkmasının ardından satış baskısı ile karşılaştı. Yükselişin reddedilmesi 
sonrasında BTC’nin sınırlı bir düşüş içerisinde olduğu görülmektedir. Satış baskısı hacim 
anlamında ciddi boyutlarda değildir. Buna rağmen BTC’nin $45.700 desteğine doğru gerilemesi 
halinde grafikte yeşil renklerle gösterilen ikili tepe formasyonunun oluşma ihtimali doğacaktır. 
Bu formasyon, çalışması halinde Bitcoin’in $38.000 - $40.000 civarına gerileyeceğini 
göstermektedir. Formasyonun çalışması için BTC’nin $44.000 seviyesinde bulunan destek 
seviyesinin altına inmesi gerekir. Bitcoin, $44.000 üzerinde kaldığı sürece ikili tepe 
formasyonundan söz edilemez. Dolayısıyla mevcut durumda BTC’nin yükselişinin biteceğine 
dair net bir sinyal yok. Fiyatın $45.700 seviyesinden yeni bir yükseliş dalgasına başlaması 
mümkündür. Ancak düşüşün devam etmesi ihtimaline karşın ikili tepe ihtimali de göz önünde 
bulundurulmalıdır.
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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:$1750 - $1670 - $1450

 
 

Ethereum kanalın üst bandına yakın bir seyir izlemektedir. BTC’nin geri çekilmesiyle birlikte 
$1670 desteğine dönen Ethereum’un görünümü BTC’ye nazaran daha pozitiftir. Bu desteğin 
üzerinde kalabilmesi halinde kanalın üst bandına yeni bir yükseliş hareketi beklenebilir. Talebin 
ciddi artış göstermesi halinde ise ETH’nin üst bandın da üzerine çıkma ihtimali söz konusudur. 
BTC’nin yükseliş trendinin de bu tarz bir aşırı talep hareketiyle başladığını unutmamak gerekir. 
BTC’nin düşmeye devam etmesi halinde ise Ethereum’un $1670 - $1750 arasında dengelenme 
ihtimali yüksektir. Ancak $1670 altında Ethereum’un hedefinin kanalın alt bandı olduğu 
söylenebilir. Bu durumda daha agresif bir düşüş trendi görülecektir. 
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Direnç: $0.594 - $0.640 - $0.686
Destek: $0.549 - $0.523 - $0.508
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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,  yükseliş trendini güçlü şekilde sürdürmektedir. Fiyatın önemli bir direnç seviyesi olan 
$0.549 seviyesini geçmesi, talebin güçlü olduğuna yönelik önemli bir işarettir. BTC’nin geri 
çekilmesi ile birlikte düşüşe geçen XRP’nin hızlı bir toparlanmayla tekrar yükselişine devam 
etmesi de mevcut trendin agresifliğini göstermektedir. XRP’nin $0.549 üzerinde kalabilmesi 
fiyatın trendi için olumlu bir kazanım olacaktır. Bu seviyenin desteğe dönüşmesinin ardından 
yeni bir yükseliş dalgası görülebilir. Bu nedenle fiyatın bu seviyeyi koruyup koruyamayacağı 
önemlidir. Aksi durumda $0.549 direnç seviyesi olarak kalarak ciddi bir satış baskısıyla fiyatın 
düşmesine sebep olabilir. 
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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 $0.625 - $0.780 bölgesinde hareket etmeye devam ediyor. BTC’nin geri çekilmesi 
sonrasında Dogecoin’in de $0.625 desteğine agresif bir düşüş gerçekleştirdiği görülmektedir.
Grafikte görüldüğü üzere bu bölgeden gelen talep sonrasında fiyat toparlanmaya başladı. Ancak 
hem mum kapanışı hem de BTC’nin düşüşüne devam edip etmeyeceği izlenmelidir. 
Toparlanmanın başladığını söylemek için erken olabilir. BTC’nin yükselişe geçmesi halinde 
Dogecoin’in de $0.625 üzerinde kalması beklenebilir. Bunun dışında fiyatın $0.625 altına inmesi, 
düşüş trendini tetikleyebilir. Düşüş trendi, grafiğin tam ortasında görülen yükseliş trendinin tam 
aksi yönünde bir hareket ile $0.450 desteğini ana hedef olarak belirleyebilir.
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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

$1.41 trilyon değerine ulaşan kriptopara piyasası Google’ı geride bıraktı.

Mastercard, 2021 yılında doğrudan stabilparalar ile ödeme hizmeti 
sağlamayı planladığını açıkladı.

AMB Başkanı Lagarde, pandemi nedeniyle CBDC trendinin hızlandığını ve 
AMB’nin 4 yıl içerisinde dijital euro’yu çıkartmayı planladığını ancak BTC’nin 
merkez bankaları tarafından rezervlere eklenmesi veya global para birimi 
olarak kabul edilmesinin ihtimal dahilinde bile olmadığını söyledi.

ABD Hazine Bakanı Yellen, kriptoparaların avantajlarının farkında olduğunu 
ancak aynı zamanda kriptoparaların kara para aklama ve terör finansmanı 
için kullanılma durumunun da ciddi bir endişe yarattığını söyledi. 
Kriptoparaları da kapsayan yeni bir kara para aklama(AML) sürecinin 
oluşturulmasını teklif etti.


