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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:  $50.800 - $52.200 - $55.000
Destek: $48.350 - $45.700 - $44.000

 

Hafta sonu boyunca toparlanma göstererek yukarı yönlü ivme kazanan Bitcoin, $50.800 diren-
cine ulaştı. Bu direnci geçme girişimlerine rağmen henüz buradaki satış baskısını kırabilmiş 
değil. Ancak genel görünüm pozitif yönde bulunmaktadır. Özellikle $50.800 üzerindeki geniş 
boşluk düşünüldüğünde Bitcoin’in bu direnci geçer geçmez sert bir yükseliş gerçekleştirmesi 
sürpriz olmayacaktır. Kanalın üst bandı ile bir sonraki direnç noktasının kesişiyor olması ise 
kısa vadeli ana hedefin net olarak $55.000 civarında olduğunu göstermektedir. Bitcoin’in 
mevcut yükselişinin $55.000 direncine kadar sürmesi beklenirken kısa süreli geri çekilmeler 
görülebilir. Bitcoin’in $55.000 üzerine çıkması halinde aşırı alım bölgesine girdiği söylenebilir. 
Bu durumda agresif bir yükseliş dalgasının başlama ihtimali bulunmaktadır. Bitcoin’in pozitif 
görünümünün, $45.700 seviyesi korunduğu sürece sürmesi beklenir. Bu seviyenin altında ise 
düşüş trendinin başlama ihtimali bulunmaktadır.
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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 - $1575 - $1450

 
 

Ethereum, grafikte sarı renklerle gösterilen ters omuz-baş-omuz formasyonu içerisinde hareket 
etmektedir. Fiyatın $1670 seviyesinin üzerine çıkarak başladığı yükseliş hareketi, şu anda $1750 
direncine ulaştı. Gerek formasyonun ortalama yükseliş beklentisi gerekse de genel görünüm 
olarak mevcut yükselişin ana hedefi $1970 direncidir. Böylelikle hem formasyon beklentisi 
karşılanmış hem de ETH, trend çizgisine dokunmuş olacaktır. Bu seviye aynı zamanda Ethere-
um’un ulaştığı en yüksek seviyeye çok yakındır. Dolayısıyla mevcut yükseliş, yeni rekorların kırıl-
masına sebep olabilir. ETH’nin direnç seviyesine ulaşması ve BTC’nin sınırlı bir geri çekilme içer-
isinde olması nedeniyle ETH’nin düşüşe geçmesi normal karşılanabilir. Bu düşüş $1670 
desteğine doğru sert bir şekilde de gerçekleşebilir. Ancak $1670 korunduğu sürece pozitif 
beklentiler sürecektir. BTC’nin yatay veya yukarı yönlü hareketine devam etmesi halinde ETH’nin 
yükselişini sürdürmesi beklenir.
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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 , Bitcoin’in yükselişine tam olarak ayak uyduramasa da $0.463 direncine ulaştı. Bu direnç 
seviyesi üzerinde yatay seyrederek son derece kararsız bir görünüm sergileyen XRP’nin trend 
yönünü tahmin etmek mümkün değildir. Dava sürecinin, fiyat üzerindeki belirsizliği arttırdığı göz 
önünde bulundurulduğunda fiyatın trend hareketlerinin hızlı değişimler geçirme ihtimali de yük-
sektir. XRP’nin trend yönü için $0.463 seviyesini destek olarak mı yoksa direnç olarak mı kullan-
acağını görmek gerekir. Nitekim bu seviye mevcut bölgedeki en güçlü seviye olması nedeniyle 
destek olarak da direnç olarak da önemli bir rol oynayacaktır. XRP’nin yükselişe geçmesi halinde 
$0.463 desteğinden gelecek talep, yükseliş trendinin başlamasına sebep olabilir. Aynı şekilde 
XRP’nin aşağı yönde hareket etmesi halinde ise bu seviyeden gelecek satış baskısı güçlü 
olacaktır. Bu durumda doğrudan $0.421 desteğinin hedeflenmesi beklenebilir. Sonuç olarak, 
fiyatın $0.463 seviyesine vereceği tepkiye bağlı olarak XRP ile ilgili beklentilerin güncellenmesi 
gerekecektir.
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Direnç: $200 - $226 - $250
Destek:$186 - $178 - $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, grafikte yeşil renklerle gösterilen fincan & kulp benzeri bir yükseliş formasyonunun 
içerisindedir. Bu formasyon yükseliş trendlerinin başlangıcında görülmektedir. Fiyatın dip 
seviyesinin belirginleşerek sağlıklı bir talep yoğunluğunun oluştuğuna işaret eder. LTC’nin 
henüz bu formasyon içerisinde bir yükseliş trendine başladığı söylenemez. Ancak Litecoin’in 
$186 desteğini koruması halinde yükselişine devam ederek formasyonu da aktif hale getirmesi 
beklenir. Bu durumda yükselişin, özellikle $200 üzerine çıkmasıyla birlikte agresifleşme ihtimali 
yüksektir. Ardından, seviyeler arasındaki boşlukların geniş olması sebebiyle bu agresifliğin 
korunması muhtemeldir. Ancak Litecoin’in $186 altına doğru yapacağı hareketler, mevcut 
pozitif görünümün bozulmasına yol açacaktır. Bu durumda yeni bir ivme yakalaması bekle-
necek olan Litecoin’in düşüş trendine girme ihtimali ise artacaktır.
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Günün Önemli Gelişmeleri
Goldman Sachs, kriptopara departmanını tekrar açtı. Departman, 
alım-satım dışında potansiyeli olan kriptopara şirketlerine yatırım yapmakla 
da görevli.

Cboe, VanEck’in Bitcoin ETF’sini listelemek için SEC’e başvurdu. Kabul edil-
mesi halinde ABD’de onaylanan ilk BTC ETF’si olacak.

Twitter CEO Jack Dorsey, Twitter’da yayınladığı ilk twiti NFT olarak satışa 
çıkardı.

295 milyon kullanıcıya sahip Çin merkezli Meitu, $40 milyon tutarında BTC 
ve ETH aldığını duyurdu.

Huobi, yan şirketi aracılığıyla Hong Kong borsasında doğrudan kriptopara 
endeskli 3 türev ürün oluşturmayı amaçlıyor. BTC- ETH- Çoklu dijital varlık 
olarak ayrılan ürünler, geleneksel yatırımcıyı kriptopara sektörüne yatırım 
yapmaya teşvik ediyor.

Sorare ve Ubisoft, Ethereum üzerinde ücretsiz bir futbol oyunu oluşturuyor. 
Oyuncular, kazandıkları başarılar sonucunda alım-satımı yapılabilen dijital 
kartlara sahip olacak.

ABD Vergi Dairesi (IRS), kriptopara alıp saklayan kullanıcıların, bu işlemlerini 
bildirme zorunluluğu olmadığını açıkladı. Bunun dışında, herhangi bir şekil-
de kriptopara alım-satımı gerçekleştiren kişilerin işlemlerini bildirmesi zo-
runlu tutuldu.


