
BTC/USD

www.cointral.com

05/03/2021Günlük Kripto Para Bülteni

!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:  $48.350 - $50.800 - $52.200
Destek: $45.700 - $44.000 - $41.400

 

Bitcoin $48.350 seviyesinin altına düşerek tehlikeli bir bölgeye girmiş oldu. Bu bölgenin tehlikeli 
olma sebebi, $45.700 desteği ile trend çizgisinin kesişmesidir. Bitcoin’in trend çizgisinin altına 
inmesi, düşüş trendi olarak yorumlanabileceği için trend değiştirici bir anlam ifade eder. 
Bu sebeple Bitcoin’in $45.700 üzerinde kalması önemlidir. BTC’nin bu seviyeyi koruması halinde 
pozitif görünümünün devam etmesi ve toparlanması beklenir. Aksi durumda ise daha önce 
gerçekleşen düşüş gibi $44.000 desteğinden hızlı bir geri dönüş olmaması halinde $39.000 
civarına kadar düşüş 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: $1575 - $1670 - $1750
Destek:$1450 - $1350 - $1290

 
 

Ethereum’un mevcut düşüşü sonrasında daha önceki ters omuz-baş-omuz formasyonunda 
düzenleme gerçekleştirildi. Mevcut düşüşün sağ omuz olarak nitelendirilmesi daha doğru 
olacağı için formasyonu tekrar yorumlamak faydalı olacaktır. Bu formasyon, toparlanma ve 
yükseliş trendi başlangıcında görülmesi açısından olumludur. Ethereum’un şu anda 
gerçekleştirdiği düşüş $1450 desteğinin hemen üzerinde bulunmaktadır. Bu destek 
Ethereum’un yükseliş trendine girmesi için kritik önemdedir. Aynı zamanda formasyonun sağ 
omzunu temsil etmesi açısından da bu önem daha da artmıştır. Ethereum’un bu bölgede 
kalması halinde güçlü ve sert bir yükseliş trendine girmesi beklenebilir. Fiyatın $1450 altına ciddi 
bir düşüş gerçekleştirmesi halinde formasyon bozulacak ve önemli bir destek seviyesi 
kaybedilecektir. Bu durumda satış baskısının güçlenmesi muhtemeldir.
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Direnç:  $0.463 - $0.488 - $0.508
Destek: $0.421 - $0.407 - $0.387
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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 , önemli bir direnç seviyesinin üzerine çıkarak bir süredir sürdürdüğü yatay süreç 
sonrasında ivmelenmeye başladı. Piyasadaki düşüşe rağmen XRP’nin yükselmesi, talebin 
güçlenmeye başladığını göstermesi bakımından olumludur. SEC ile Ripple arasındaki XRP 
davasının fiyat üzerinde yüksek etkiye sahip olduğu söylenebilir. XRP’nin $0.463 seviyesini 
geçmesinin ardından bir geri çekilme gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu geri çekilme, destek 
testi olarak yorumlanabilir. Talebin yeterli olup olmadığının test edildiği $0.463 bölgesinin 
üzerinde kalması halinde XRP’nin yükselişini daha agresif bir şekilde sürdürmesi sürpriz 
olmayacaktır. Aksi durumda ise $0.421 civarında yine bir dengelenme süreci görülebilir.
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Direnç: $178 - $186 - $200
Destek:$170 - $163 - $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, $186 seviyesinin altına inerek potansiyel bir adam&eve formasyonunu iptal etti. Şu 
anda test ettiği $170 desteği ise fiyatın bir çok defa dengelendiği bölge olarak karşımıza çıktı. Bu 
nedenle satış baskısının $170 desteğinde zayıflaması beklenebilir. BTC’nin de destek trendine 
yaklaştığı düşünüldüğünde, toparlanma hareketinin başlaması için gerek LTC gerekse de BTC 
uygun bölgelerdedir. Litecoin’in $170 seviyesinden toparlanmaya başlaması halinde 
fincan&kulp olarak adlandırılan formasyondan bahsedilebilir. Ancak henüz formasyon 
oluşmadığı için sadece bir ihtimal olarak göze çarpmaktadır. Formasyonun oluşması halinde 
yükseliş trendi için güçlü bir altyapı oluşacaktır. LTC’nin $170 altına inmesi halinde ise satış 
baskısının etkisini sürdürmesi ve fiyatın siyah trend çizgisine doğru düşüşünü sürdürmesi 
beklenir. Trend çizgisi yaklaşık $140 civarındadır.
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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

En büyük madencilik havuzlarından olan Bitfarms, önümüzdeki 2 yıl boyunca 
48 bin cihaz daha alarak kapasitesini %200 arttıracağını açıkladı.

Dünyaca ünlü grafiti sanatçısı Banksy’nin, Moronlar isimli tablosu yakıldı. 
Tablo yakılmadan önce dijital ortama aktarılarak NFT haline getirildi. Bu 
sayede ilk kez gerçek bir sanat eseri tamamen ve kalıcı olarak dijital dünyaya 
transfer edilmiş oldu.

ABD’li rock müzik grubu Kings of Leon, yeni çıkaracağı albüm için NFT satışı 
gerçekleştiren ilk müzik grubu olacak. NFT’ler 3 çeşit olacak ve çeşitli 
özellikler sunacak.


