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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

MicroStrategy şirketinin $600 milyon tutarında borçlanmak için özel tahvil çıkartacağı haberi yeni bir 
BTC alımının yolda olduğuna yönelik beklenti oluşturdu. Bu beklenti sonrasında ani bir yükseliş 
gerçekleştiren Bitcoin, aynı hızda paralel bir düşüş gerçekleştirerek mevcut kanalın dışarısına çıkamadı. 
Bitcoin’in $48.350 seviyesinden toparlanarak yeni bir ivme ile bir kez daha $50.000 seviyesinin üzerine 
çıktığı görülmektedir. Talebin yüksek olmasına rağmen BTC’nin kanalın üst bandını kırıp kıramayacağı 
belirsizdir. Kanalın üst bandından gelecek satış baskısı ile BTC, tekrar kanalın alt bandını hede�eyebilir. 
Kanalın üzerine çıkması halinde ise BTC’nin yeni bir yükseliş dalgası ile yeni rekorlar kırması beklenebilir.
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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 üzerindeki satış baskısı devam ederken �yatın $1750 - $1830 aralığındaki yatay seyri sürmek-
tedir. Güçlü satış baskılarına rağmen henüz $1750 altına inmeyen Ethereum, BTC’nin yükselişine devam 
edip etmeyeceğini beklemektedir. BTC’nin yükselişine devam etmesi, Ethereum’un da içerisinde bulun-
duğu yükseliş kanalının üst bandına doğru hareketlenmesine sebep olabilir. BTC’nin düşüşünde ise 
ETH’nin halihazırda ciddi bir satış baskısına sahip olması nedeniyle sert bir düşüş görülebilir. Bu düşüşün 
gerçekleşmesi halinde hedef doğrudan kanalın alt bandı olacaktır.
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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’nin $0.549 üzerinde tutunamaması sonrasında panik satışlarıyla birlikte sert bir düşüş gerçekleşti. 
Bu düşüş ile birlikte önemli bir destek seviyesini kaybeden XRP’nin üzerindeki alış baskısının azaldığı 
söylenebilir. XRP’nin $0.549 altında olması sebebiyle BTC’nin yükseliş gerçekleştirmesi halinde bu 
yükselişe paralel bir tepki görülmeyebilir. Satış baskısının gücü XRP’nin nispeten daha kötü bir perfor-
mans göstermesine neden olacaktır. BTC’nin düşüş gerçekleştirmesi halinde ise bir diğer güçlü seviyele 
olan $0.463 desteği ana hedef olacaktır. Dolayısıyla XRP $0.549 altında kaldığı sürece �yatın yukarı 
yönlü hareketlerde isteksiz ancak aşağı yönlü hareketlerde daha agresif hareket etmesi muhtemeldir.
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Direnç: $0.0547 - $0.0625 - $0.0781
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 trend çizgisinin altında kalarak bu seviyeyi takip etmeye devam etmektedir. Bu nedenle �yat 
üzerindeki satış baskısının gücünü koruduğu söylenebilir. Dogecoin, en son düşüşü sonrasında $0.0547 
altına inerek kritik bir destek seviyesini kaybetmiş oldu. Destek seviyesinin kaybedilmesi dışında 
$0.0547 altındaki geniş bölge, olası bir düşüş halinde �yatın sert ve agresif hareket etmesini sağlayabilir. 
Tüm bu sebeplerden ötürü Dogecoin’in tehlikeli bölgeden çıkabilmesi için $0.0547 üzerine çıkması 
gerekmektedir. Bu sayede trend çizgisini de kıracak olan Dogecoin, yeni bir yükseliş gerçekleştirebilir. 
Aksi durumda ise Dogecoin’in ilk hede� $0.0450 desteğidir.

Günün Önemli Gelişmeleri
SEC ve Ripple arasında süren davada tara�ardan gelen yasal bildirimlere göre herhangi bir anlaşma söz 
konusu olmamakla birlikte dava devam etmektedir.

Ripple’nin eski ortağı XRP satmaya devam ediyor. Son olarak 38 milyon XRP satan Jed Mccaleb’in elinde 
XRP’lerin bu sene içerisinde sonra ermesi bekleniyor.

Hong Kong �nans otoritesi FTSB’nin yasa önerisi kabul edilirse sadece profesyonel trader ve yatırımcılar 
kriptopara ile işlemde bulunabilecek. Bunun dışındaki vatandaşlar için kriptopara servisleri yasaklanacak.


