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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, grafikte daha önce sıkışma olarak çalışan kanalın üst bandını destek olarak kullanmaya 
devam etmektedir. Son günlerde sakin bir seyir izleyen Bitcoin’in görünümünde henüz herhangi 
negatif bir sinyal bulunmamaktadır. Bitcoin’in mevcut trend desteğinin altına inmesi halinde 
satış baskısının gücünü arttırdığı söylenebilir. Ancak bu durumda da sert bir düşüş olup 
olmayacağı belirsizdir. Düşüşün ardından $48.350 desteğinden yeni bir toparlanma beklenebilir. 
Bitcoin’in trend desteğinin üzerinde kalmaya devam etmesi halinde yeni bir yükseliş dalgası ile 
Bitcoin’in rekor kırmaya devam etmesi olasıdır. Bu nedenle mevcut trend desteğinin üzerinde 
kalıp kalamayacağı kısa vadeli trend yönü için önemlidir.
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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: $2000
Destek:$1830 - $1750 - $1670

 
 

Ethereum $1900 seviyesinin de üzerine çıkarak rekorunu geliştirmeye devam ediyor. Fiyatın 
mevcut yükselişinin kanalın üst bandına henüz ulaşmaması sebebiyle bir süre daha devam 
etmesi beklenebilir. Kanalın üst bandı şu anda yaklaşık $2000 civarında bulunmaktadır.
Bu sebeple bu seviye yeni hedef olarak gösterilebilir. Ethereum’un yükseliş beklentisi BTC’nin 
yatay veya yukarı yönlü hareket etmesi halinde geçerlidir. BTC’nin aşağı yönlü hareket etmesi 
halinde Ethereum $1830 desteğine doğru sert bir düşüş gerçekleştirebilir. 
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Direnç: $0.549 - $0.594 - $0.640
Destek: $0.523 - $0.508 - $0.488
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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 seviyesinin altında seyretmeye devam etmektedir. Bu seviyenin şu anda güçlü bir 
direnç olarak çalışması nedeniyle XRP’nin ilk denemede geçememesi normal karşılanabilir. 
Ancak genel olarak XRP’ye yakın büyüklükteki altcoinlerin toparlanmasına rağmen XRP’nin 
$0.549 altında kalması satış baskısının güçlü olduğuna yönelik önemli sinyaller vermektedir. 
XRP $0.549 altında kalması nedeniyle güvenli bölgede sayılmaz. Bu nedenle BTC’nin düşmesi 
halinde satış baskısının etkisiyle sert bir düşüş görülebilir. XRP’nin $0.549 üzerine çıkması 
halinde ise piyasadaki düşüşlere karşı daha dirençli olması ve yükseliş hareketlerine ayak 
uydurması beklenir. 



LTC /USD

19/02/2021Günlük Kripto Para Bülteni

Direnç: $249 - $275 - $292
Destek:$226 - $200 - $186 
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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.

Litecoin, kısa vadedeki ana hedefi olan trend çizgisine, $226 seviyesinin üzerine çıkmasıyla 
birlikte ulaştı. Bu bölgede şu anda bir sıkışma içerisinde olan LTC’nin mevcut hedefinin tekrar 
sıkışmanın üst bandı olduğu söylenebilir. LTC’nin üst banda ulaşmasının ardından satış 
baskısını kırıp kıramayacağı kritik önemdedir. Fiyatın yukarı yönlü hareket etmesi halinde 
LTC’nin ciddi bir ivme kazanarak sert bir yükseliş sergilemesi beklenebilir. Aksi durumda ise üst 
banddan karşılaşacağı satış baskısı fiyatı mevcut sıkışma bölgesinin de altına doğru 
baskılayacaktır. Bu durumda $200 seviyesine doğru ciddi bir düşüş beklenebilir. Sonuç olarak 
kısa vadede LTC için pozitif beklentiler olsa da sıkışma bölgesinden yapacağı çıkışa yönelik 
olarak net bir trend yönü belirlemesi beklenmektedir.
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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.

Günün Önemli Gelişmeleri

İlk CBDC’lerden biri olan Sand Dollar için Bahamalar Merkez Bankası, 
vatandaşların Sand Dollar’ı doğrudan nakit olarak çekebilmesi veya ürün 
alım-satımında kullanması için MasterCard ile anlaştığını duyurdu.

Dünya çapında ilk 5 yatırım şirketinden biri olarak görülen The Motley Fool $5 
milyon tutarında BTC alacağını açıkladı.

Robinhood ve Citadel, GME hissesinde yaşanan manipülasyon sebebiyle 
bugün ABD’de Kongre önünde ifade verdi.

Çin Bankası ICBC, başkentteki 8 ATM’sini dijital yuan ile entegre etti. 
Kullanıcılar dijital yuanlarını bu ATM’lerden doğrudan nakit olarak 
çekebilecek.


