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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:  $56.000 - $57.500
Destek: $55.000 - $48.350 - $45.700

 

Bitcoin, siyah trend çizgisinden aldığı destek sonrasında yeni bir yükesliş dalgasıyla $58.000 
civarına doğru yükseliş gerçekleştirdi. Bu bölgeye ulaşmasının ardından satış baskısı ile 
karşılaşan BTC, yeni destek-direnç seviyeleri oluşturdu. Şu anda kısa süreli bir dengelenme 
süreci içerisinde bulunan Bitcoin’in görünümünde negatif bir sinyal bulunmamaktadır. Aksine, 
bu tarz kısa süreli dengelenmeler kar alımları için uygun bir alan sağladığı için yükseliş trendinin 
sağlıklı olmasına neden olur. Aynı zamanda yeni destek-direnç seviyeleri oluşturmaları 
nedeniyle de potansiyel tepki noktaları belirlenir. Bitcoin’in $55.000 altına ciddi bir düşüş 
sonrası bu bölgede mum kapatması halinde siyah trend çizgisine geri dönüş beklenebilir. Trend 
çizgisi yaklaşık $52.000 seviyelerindedir. BTC’nin $55.000 üzerinde kalması halinde yükseliş 
trendinin devam etmesi veya yatay bir süreç ile $55.000 - $57.500 aralığında bir dengelenme 
görülebilir.
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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 - $2080
Destek:$1830 - $1750 - $1670

 
 

Ethereum kanalın üst bandına yükselerek yeni bir rekor kırdı ve $2.000 üzerine ilk kez çıkmış 
oldu. Kanalın üst bandına gelmesi nedeniyle güçlü bir direnç ile karşılaşan Ethereum’un buradan 
satış baskısıyla karşılaşması normal karşılanmalıdır. Satış baskısının BTC’nin düşüşü ile 
desteklenmesi ise düşüşlerin sert olmasını sağladı. Buna rağmen $1830 desteği güçlü bir seviye 
olarak çalışmaya devam etmektedir. Daha önce direnç olarak fiyatı uzun süre altında tutan bu 
seviye, şu anda da güçlü bir talep ile fiyatı desteklemektedir. Bu nedenle $1830 seviyesi, 
Ethereum’un üzerinde satış baskısının mı yoksa alış baskısının mı daha güçlü olduğunu görmek 
açısından ideal bir ayrım sunar. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece ETH’nin yeni yükseliş 
dalgalarıyla tekrar kanalın üst bandını hedeflemesi beklenirken, $1830 altında ise satış 
baskısının kontrolü ele geçirmesi ve ETH’nin kanalın alt bandını hedeflemesi beklenir.
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Direnç:  $0.640 - $0.687 - $0.748
Destek: $0.594 - $0.549 - $0.523
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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 haftasonu boyunca $0.549 altında zaman zaman yukarı yönlü zaman zaman ise aşağı 
yönlü hareketlerle yüksek oynaklık seviyesine sahip şekilde, genel olarak yatay olarak 
tanımlanabilecek bir süreç izledi. Şu anda ise ciddi bir yükseliş ile $0.640 direncine ulaşmış 
durumdadır. Mevcut yükseliş öncesinde ciddi bir satış baskısının etkisinde olan ve $0.508 
desteğine kadar gerileyen XRP’nin yükseliş sebebinin ABD’nin Wyoming eyaletine taşınma 
haberi olduğu düşünülmektedir. Wyoming, kriptopara dostu yaklaşımları ile tanınan bir bölge 
olması nedeniyle önemlidir. XRP’nin mevcut durumunda ise kısa vade için $0.594 seviyesinin 
üzerinde kalması önemlidir. Ancak genel olarak koruması gereken seviye $0.549 desteğidir. 
XRP’nin günü bu bölgede kapatması halinde tekrar $0.549 altına inme ihtimali düşüktür. 
Özellikle $0.594 seviyesi etrafında geniş bir boşluk olması sebebiyle sert yükseliş ve inişlere 
karşı dikkatli olunmalıdır.
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Direnç: $226 - $249 - $275
Destek:$200 - $186 - $170
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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, sıkışma bölgesinden aşağı yönlü bir çıkış yaparak kısa vadeli yükseliş beklentilerini 
sonlandırdı. Genel görünümde herhangi negatif bir görünüm olmasa da kısa vade de satış 
baskısının etkin olduğu söylenebilir. Sıkışma bölgesinden çıkış sonrasında $226 seviyesinin de 
altına gerileyen LTC’nin satış baskısının etkisiyle $200 desteğine doğru hareket etmesi 
beklenebilir. Mevcut bölgede en yakın desteğin $200 olması nedeniyle Litecoin’in BTC’nin 
yapacağı yükseliş hareketlerine karşı daha az duyarlı, düşüş hareketlerine karşı ise daha duyarlı 
ve panik hareket etmesi muhtemeldir. Litecoin tekrar $226 üzerine çıkana kadar kısa vadeli 
görünüm negatif yönde sürmeye devam edecektir. LTC’nin $226 üzerine çıkması halinde ise 
hedefi sıkışma bölgesinin alt bandı olacaktır. Alt band yaklaşık olarak $249 direncine denk 
gelmektedir. 
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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

Bitcoin, $1 trilyon piyasa değerini aştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, katıldığı bir otu-
rumda kriptoparalar ile ilgili yorumlarda bulundu. Bakan Yardımcısı, Merkez 
Bankası’nın 11. kalkınma planı çerçevesinde kendi dijital parasını çıkartmak 
için çalışmalarına devam ettiğini ve blockchain teknolojisinin ülkemizde de 
gelişmeye devam etmesini beklediğini belirtti.

Türkiye, en çok kriptopara kullanan ülkeler sıralamasında Avrupa’da 1. dün-
yada ise 4. ülke oldu.

MicroStrategy, $1.05 milyarlık borçlanma ihalesinin tamamlandığını açıkladı. 
Şirketin topladığı miktar ile BTC alması bekleniyor.


