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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:  $55.000 - $56.000 - $57.500
Destek: $48.350 - $45.700 - $44.000

 

Bitcoin, son zamanlardaki en büyük satış baskısı ile ciddi bir düşüş gerçekleştirdi. Kısa bir süre 
içerisinde yaklaşık $10.000 düşen BTC, hızlı bir toparlanmaya sahne olsa da sabaha karşı 2. bir 
düşüş dalgası başladı. Bitcoin’in $55.000 desteği altında geniş bir boşluğa sahip olduğu 
görülmektedir. Bu alanda hiçbir destek/direnç noktası bulunmamaktadır. Sadece siyah trend 
çizgisi destek olarak yorumlanabilir. Geniş alan sebebiyle BTC’nin yüksek satış baskısı ile 
karşılaşması sonrasında panik satışlarıyla birlikte bu bölümün hızlı geçildiği görülmektedir. 
Dolayısı ile mevcut $48.350 desteği kritik öneme sahiptir. BTC’nin bu destek üzerinde kalarak 
dengelenmeyi başarması halinde yeni bir talep dalgası ile benzer sertlikte bir hareket bu sefer 
yukarı yönlü görülebilir. Geniş alanların yarattığı yüksek volatilite nedeniyle ani ve sert hareketler 
ilerleyen günlerde de yine bu bölgede gerçekleşebilir. Bunun dışında BTC’nin $48.350 altına 
inmesi durumunda ise BTC için kısa vadeli bir düşüş trendinin başlama ihtimali doğacaktır.
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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: $1750 - $1830 - $1970
Destek:$1670 - $1450 - $1350

 
 

Ethereum piyasadaki sert düşüşle birlikte halihazırda üst banddan başladığı düşüşünü daha da 
sertleştirerek kanalın altına indi. Uzun bir süredir kullandığı yükseliş kanalından çıkan 
Ethereum’un özellikle şu anda yakınında bulunduğu $1670 desteği üzerinde kalması gerekir. Bu 
desteğin altında geniş bir boşluğa sahip olan Ethereum, BTC’ye benzer şekilde sert düşüşlerle 
karşılaşabilir. Bu nedenle $1670 desteğinin korunması kritik önemdedir. Aksi durumda $1450 
desteği sıradaki hedef olacaktır. Ethereum’un $1450 desteğine düşmesi kısa vadede ciddi bir 
düşüşe işaret etse de dengelenme için ideal bir bölgedir. Fiyatın ileride daha güçlü bir yükseliş 
trendine girmesini sağlayabilir. 
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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, BTC’nin ani düşüşünde piyasadan pozitif ayrışan nadir coinlerdendi. Ancak mevcut 2. 
düşüş dalgasında XRP’nin de trende uyum sağladığı görülmektedir. Geçtiğimiz gün ön 
duruşması gerçekleşen Ripple - SEC davası ve Ripple şirketinin Wyoming’e taşınacağı 
haberlerinin XRP’nin nispeten sağlam duruşunda payı olduğu söylenebilir. Buna rağmen 
XRP’nin $0.549 seviyesinin altında olması, BTC’nin düşüşünü sürdürmesi halinde XRP’nin de 
daha ciddi düşüş hareketleriyle etkilenmesini sağlayabilir. Bu nedenle mevcut $0.549 - $0..508 
desteği bölgesindeki dengelenme şu an için olumlu olmakla birlikte bu bölgenin aşağısında ise 
XRP’nin ana hedefi $0.464 seviyesi olacaktır.
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Direnç: $200 - $226 - $249
Destek:$186 - $170 - $157
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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, halihazırda sıkışma bölgesinin altına inmesi ile birlikte satış baskısının etkisinde iken 
BTC’nin başlattığı sert düşüşle birlikte $186 seviyelerine kadar geriledi. Teknik anlamda sıkışma 
bölgesinin yarattığı düşüş baskısının $186 seviyesinde sonlanması muhtemeldir. Ancak 
düşüşün tetikleyicisinin BTC olması nedeniyle, Bitcoin’in düşüşe devam edip etmeyeceği 
önemlidir. Düşüşün sürmesi halinde LTC’nin $186 sonrasındaki desteği $170 olacaktır. 
Toparlanmanın başlaması halinde ise $186 - $200 seviyeleri birbirlerine yakınlıkları sebebiyle de 
ideal bir dengelenme bölgesidirler. Fiyatın bu bölgede yatay bir sürece başlaması halinde satış 
baskısının gücünün azaldığına yönelik bir yorum yapılarak yükseliş beklentilerinin tekrar 
canlanması beklenebilir.
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Günün Önemli Gelişmeleri

Çinli WeBank ve MYbank, dijital yuan testlerini gerçekleştiren bankalar 
arasına katıldı.

Moneygram, dava süreci nedeniyle XRP ile işbirliklerini askıya aldıklarını 
açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Yellen, katıldığı bir oturumda BTC’nin para transferi için 
verimsiz olduğunu söylerken tükettiği enerji konusunda da eleştirdi. Bunun 
dışında merkez bankasının CBDC için çalışmaya devam ettiğini açıkladı.


