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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: $48.350 - $45.700 - $44.000

Bitcoin kanalın içerisinde kalarak yeni bir yükseliş gerçekleştirdi. Bu yükseliş ile birlikte üst banda 
tekrar yaklaşan Bitcoin $50.000 seviyesine de ulaşmış oldu. Bu seviye psikolojik açıdan önemi bir 
seviyedir. Mevcut durumda BTC’nin kısa vadeli yön tayinine yönelik bir sinyal bulunmamaktadır. 
BTC’nin kanalın üzerine çıkması halinde sert bir yükselişin gerçekleşmesi beklenir. Bu durum 
fiyatın aşırı alım bölgesinde olduğunu gösterir. Ancak BTC’nin kanalın üzerine çıkacak talebi 
görmemesi halinde fiyatın üst banda yakın seyretmesi sebebiyle satış baskısıyla karşılaşması 
ihtimali de yüksektir. Bu durum kanalın alt bandı tekrardan BTC’nin yeni hedefi olarak gösterilebi-
lir.
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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: $1830
Destek:$1750 - $1670 - $1450

Ethereum $1670 seviyesinin altına inmeyerek tekrar $1750 seviyesinin üzerine çıkmayı başardı. 
Bitcoin’e kıyasla daha sakin bir performansa sahip olan Ethereum’un buna rağmen tüm zaman-
ların en yüksek seviyesine yakın seyretmeye devam ettiği unutulmamalıdır. Ethereum’un yükseliş 
trendi, kanal içerisinde kalması sebebiyle devam ederken bir süredir gerçekleştirdiği yatay süreç 
ise fiyatın yeni bir yükselişle kanalın üst bandına doğru ulaşması için gerekli alanı yaratmış bulun-
maktadır. Bu nedenle BTC’nin yükselişinin devamı veya yatay hareket etmesi, Ethereum’un yakın 
zamanda yükselmeye başlamasını tetikleyebilir. BTC’nin düşüşe geçmesi halinde ise Ethere-
um’un ana hedefi kanalın alt bandı olacaktır. 
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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,  mumların dolgunluğundan görülebildiği gibi sert düşüşler gelmesine rağmen $0.549 seviye-
sinin altına mum kapanışı gerçekleştirmedi. Fiyatın halen yüksek talebe sahip olduğunu göster-
mesi bakımından bu durum önemli bir sinyaldir. Talebin yüksek olması, XRP’nin BTC’nin 
yükselişine uyum sağlayabileceğini göstermektedir. Mevcut düşüş hareketleri, kar alımı olarak 
düşünülebilir. Fiyatın bir süredir ciddi bir yükseliş göstermesi sonrasında bu tarz satışlar doğal 
karşılanmalıdır. Benzer durum genel olarak birçok altcoinde görülmektedir. Bu sebeple XRP 
özelinde herhangi bir negatiflik söz konusu değildir. Aksine $0.549 seviyesi korunduğu sürece 
fiyatın yükselişine devam etmesi beklenebilir. Bu seviyenin altında ise satış baskısı gücünü 
arttıracaktır.
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Direnç: $0.0547 - $0.0625 - $0.0780
Destek:$0.0450 - $0.0415 - $0.0370
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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 kısa bir toparlanma süreci sonrasında $0.0547 seviyesinin üzerine çıksa da henüz net 
bir toparlanma sergilediği söylenemez. Grafikte siyah renkli trend çizgisi, bölgesel olarak fiyatın 
satış baskısını temsil eder. Bu trend çizgisinin kırılması halinde Dogecoin’in satış baskısının azal-
dığı ve fiyatın net bir toparlanma içerisinde olduğu söylenebilir. Ardından $0.0625 üzerinde yeni 
yükseliş dalgası beklenebilir. Ancak mevcut trend çizgisinin kırılamaması halinde tekrar $0.0450 
seviyesi görülebilir. Bu destek seviyesi fiyatın genel görünümü için önemlidir. Dogecoin’in 
$0.0450 altına inmesi, düşüş trendinin başlangıcı olarak yorumlanabilir.

Günün Önemli Gelişmeleri
Wall Street firması ARK Invest, Grayscale üzerinden BTC yatırımı yapmaya devam ediyor. Şirketin son 
alımları sonrasında sahip olduğu BTC değeri $350 milyonu geçti.

24 kurumsal yatırımcı, Bitcoin arzının %3’ünü elinde bulunduruyor. Kurumsal yatırımcıların son zaman-
lardaki talebinin bu hızda devam etmesi piyasada Bitcoin kıtlığına yol açabilir.


