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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 üzerine çıkarak yükseliş trendinin devam edeceğine yönelik önemli bir sinyal 
verdi. Hacim anlamında çok agresif bir yükseliş olduğu söylenemese de kısa vade için yeterli bir 
hacim seviyesi yakalandı. Bu nedenle mevcut yükselişin sağlıklı olduğu söylenebilir. Bitcoin, 
kanalın üzerine çıkması ile birlikte yeni rekor kırmış oldu. Dolayısıyla fiyatın şu anda herhangi bir 
direnç seviyesi bulunmamaktadır. Fiyat için net bir hedef vermek mümkün değildir. Ancak 
destek noktası olarak kanalın üst bandı kullanılmaya devam edecektir. Bitcoin’in düşüş 
gerçekleştirmesi halinde kanalın üst bandının üzerinde kalıp kalamayacağı mevcut yükseliş 
trendinin devam etmesi bakımından kritik önemde olacaktır.
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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: $1970
Destek:$1830 - $1750 - $1670

 
 

Ethereum bir süredir güçlü bir satış baskısı ile karşılaştığı $1830 direncini geçmeyi başardı. Bu 
seviyenin altında vakit geçirmesi, Ethereum’un kanalın üst bandına doğru yükselişi için uygun 
bir alan yaratmış oldu. Fiyatın mevcut hedefinin kanalın üst bandı olduğu söylenebilir. Bu hedef 
yaklaşık $1970 seviyesidir. Ethereum 2.0 nedeniyle stake edilen ETH miktarı ve DeFi 
platformlarına olan yoğun ilgi sebebiyle Ethereum üzerindeki talepte kısa süreli zayıflamalar 
olmasına karşın yüksek talep devam etmektedir. Bu nedenle mevcut yükseliş trendinin 
sürdürülebilir olduğu söylenebilir. BTC’nin yükselişine devam etmesi halinde ETH’nin de 
yükselişe ayak uydurması muhtemeldir. BTC’de görülecek bir düşüş hareketinde ise ETH’nin ilk 
hedefi artık destek olarak çalışacak olan $1830 seviyesidir.
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Direnç: $0.594 - $0.640 - $0.687
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 $0.549 altında sert düşüşler gerçekleştirmesinin ardından BTC’nin yükselişi ile birlikte 
toparlanmaya başladı. Mevcut bölgede $0.549 direncinin üzerine çıktığı görülmektedir. 
Bu seviyenin üzerinde XRP’nin yükseliş trendine girmesi bakımından daha agresif bir görünüm 
sergilemesi beklenebilir. Dolayısıyla günlük kapanışın $0.549 üzerinde olması XRP’nin pozitif 
görünümü için önemlidir. Bunun dışında XRP’nin mevcut toparlanma döneminde gösterdiği 
yüksek talep de yükselişin güçlü olmasını sağlamaktadır. Bu nedenlerden dolayı XRP’nin $0.549 
üzerinde kaldığı sürece yükselişini sürdürmesi beklenirken bu seviyenin altında XRP’nin tekrar 
düşüş trendine girme ihtimali doğacaktır.
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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 piyasadaki toparlanmanın aksine ciddi bir hamle yapamayarak siyah trend çizgisinin 
altındaki seyrini sürdürmektedir. Bu trend çizgisinin altında kaldığı sürece fiyatın yukarı yönlü 
tepkilerinin kısa süreli ve zayıf olması beklenir. Ayrıca BTC’nin düşmesi halinde de Dogecoin 
üzerinde yine trend çizgisi sebebiyle ciddi bir satış baskısı oluşabilir. Mevcut durumda fiyatın 
$0.0450 desteği üzerinde dengelenme ihtimalinin yüksek olduğu görülmektedir. Grafiğin sol 
tarafında görüldüğü üzere daha önce benzer bir hareket gerçekleşmişti. Dogecoin’in $0.0547 
desteğinin altına inmesi aynı zamanda sert bir düşüş gelme ihtimalini de arttırdı. Nitekim bu 
seviyenin altındaki geniş boşluk sebebiyle satış baskısı gücünü arttırabilir. Bu nedenle 
Dogecoin’in düşüş trendinden kurtulması için siyah trend çizgisinin üzerine çıkması kritik 
önemde bulunmaktadır.
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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

MicroStrategy, Bitcoin almak için yaklaşık 1 milyar USD tutarında borçlanma 
tahvili çıkartacak.

En büyük varlık yönetim şirketlerinden BlackRock, Bitcoin ile ilgilendiklerini 
açıkladı.

Rusya’nın Duma Parlementosu, kriptoparalardan vergi alınmasını teklif eden 
yasayı onayladı. Yasaya göre 600.000 Ruble ve üzeri kriptopara ticareti 
yapan herkes gelirini raporlamak ve vergi vermek zorunda. Sadece 
kriptopara tutan kişiler ise vergiye tabii olmayacak.

PrivateFly havayolu şirketi, geçtiğimiz ay satılan biletlerin %13’ünün BTC ile 
satıldığını ve şirketin ilk çeyrek karının %19’unu da yine BTC’den elde ettiğini 
duyurdu.


