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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: $48.350
Destek: $45.700 - $44.000 - $41.400

 
Bitcoin haftasonu gerçekleştirdiği yükselişle birlikte neredeyse $50.000 seviyesine ulaştı. 
Yükselişin ardından şu anda gerçekleştirdiği sert düzeltme ile birlikte düşüşe geçen Bitcoin, 
grafikte siyah renkli trend çizgileriyle görüldüğü üzere bir kanal oluşturdu. Bu kanalın alt bandı 
aynı zamanda destek seviyesi olan $45.700 seviyesi ile eşleşmektedir. Bu nedenle Bitcoin’in 
$45.700 altında kanalın da altına inmesi sebebiyle daha sert bir düşüşe başlayacağı söylenebilir. 
Ancak BTC’nin $45.700 üzerinde kalması halinde kanalın içerisinde kalarak toparlanması ve 
yükseliş hareketini devam ettirmesi beklenir. Bitcoin’in $38.000 civarından $48.000 civarına 
gerçekleştirdiği sert yükseliş sonrasında bu tarz bir kanal oluşturması sağlıklı ve sık görülen bir 
yapıdır. Bu nedenle genel trendde herhangi bir bozulma yoktur. Kanalın altına inmediği sürece 
yükselişin devam etmesi muhtemeldir.



ETH/USD

www.cointral.com

15/02/2021Günlük 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: $1750
Destek:$1670 - $1450 - $1350

 
 

Ethereum bir süredir kanalın üst bandı ile $1750 seviyesi arasındaki bölgede sıkışmaktaydı. 
BTC’nin hareketiyle birlikte $1670 - $1750 aralığına dönen Ethereum için genel görünümde 
herhangi bir bozulma söz konusu değildir. Yükseliş kanalının içerisinde hareketine devam eden 
Ethereum, mevcut bölgede dengelenmek isteyebileceği gibi kanalın alt bandına doğru da 
düşüşünü sürdürebilir. Dolayısıyla $1670 altında Ethereum daha dikkatli izlenmelidir. Ancak 
kanalın altına hareket etmediği sürece toparlanma ihtimali gayet yüksektir. Mevcut düşüşün, 
fiyatın üzerindeki baskının kalkması ve yeni bir yükseliş için daha rahat bir hareket alanı 
bulmasına yarayacağı söylenebilir. Fiyatın mevcut düşüş sonrasında tekrar ivmelenmesi 
halinde kanalın üst bandına doğru daha yüksek hedeflere ulaşması mümkün olacaktır. 
Bu nedenle kısa vadeli düşüşlerin devam etme ihtimali halen sürmektedir. Ancak genel görünüm 
pozitif yönde devam etmektedir.
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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,  grafiğin sol tarafında organize bir pump eşliğinde ulaştığı $0.640 seviyesini hafta sonu 
tekrar test etti. Bu bölgeden 2. denemesinde de sert bir satış baskısıyla karşılaşan XRP, mevcut 
bölgedeki ana destek $0.549 seviyesinde tutunmayı başardı. BTC sebepli gerçekleşen mevcut 
düşüşün de halihazırda $0.549 desteğini kırmayı başaramadığı söylenebilir. Bu seviyenin güçlü 
olması, XRP’nin ciddi satış baskılarını göğüslemesini sağlamaktadır. Bu durum aynı zamanda 
mevcut yükseliş trendinin devam etmesine yönelik olumlu sinyaller vermektedir. XRP’nin $0.549 
altına inmesi halinde ise satış baskısının gücünü önemli ölçüde arttırdığı söylenebilir. 
Bu durumda yükseliş trendinin yerini düşüş trendine bırakma ihtimali söz konusu olacaktır. Mavi 
renkli yatay seviyelerin ana destek ve direnç seviyeleri olduğu düşünüldüğünde XRP için $0.549 
altında ana hedef $0.463 olacaktır.
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Direnç: $0.547 - $0.625 - $0.780
Destek:$0.450 - $0.415 - $0.370
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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 desteğinin altına indikten sonra panik satışlarıyla birlikte sert bir düşüş 
gerçekleştirdi. Bitcoin’in neden olduğu bu düşüş sonrasında fiyat, $0.547 seviyesinin de altına 
hareket etti. Mevcut bölgede özellikle $0.450 desteği kritik önemdedir. Grafiğin sol tarafında 
görüldüğü üzere Dogecoin’in daha önceki sert yükselişlerinde ve düşüşlerinde $0.450 seviyesi 
belirleyici bir görev oynamıştır. Düşüşün sürmesi halinde yine $0.450 seviyesinin Dogecoin için 
en önemli destek seviyesi olması beklenebilir. Aynı şekilde Dogecoin’in $0.450 altına inmesi 
halinde ise önemli bir desteğin kırılacak olması nedeniyle satış baskısının giderek gücünü 
arttırması beklenebilir. Bu nedenle fiyatın $0.450 üzerinde kalması kritik önemdedir. BTC’nin 
yükselmeye başlaması halinde Dogecoin’in $0.547 üzerine çıkarak toparlanma sinyalleri 
vermesi beklenebilir.



15/02/2021Günlük Kripto Para Bülteni

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.

Günün Önemli Gelişmeleri

PayPal CEO’su Dan Schulman, şirketin yatırımcılarıyla buluştuğu toplantıda, 
PayPal’ın CBDC projeleri için global bir cüzdan yaratarak hub noktası olmak 
istediğinden ve şirketin kriptopara servisinin İngiltere’de de aktif olacağından 
bahsetti.

New York Digital Investment Group şirketinin kurucusu ve başkanı Ross Ste-
vens, şirketin halihazırda $6 milyar değerinde BTC sahibi olduğunu ve bu 
rakamın 2021 sonuna kadar $25 milyara ulaşabileceğini açıkladı.

Twitter CEO Jack Dorsey ve rapçi Jay-Z, Afrika ve Hindistanda’ki Bitcoin 
geliştiricilerini desteklemek için 500 BTC bağışlayacaklarını açıkladı.

New York Belediye Başkan Adayı Andrew Yang, seçilmesi halinde New York’u 
Bitcoin ve diğer kriptoparalar için dünya merkezi haline getireceğini söyledi.


