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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: $61.000
Destek: $57.400 - $56.000 - $55.000

Bitcoin, $55.000 seviyesine 2. düşüşünün ardından güçlü bir talep görerek tekrar trend çizgisinin 
üzerine çıkmayı başardı. Bu sayede yeniden kısa vadeli beklentiler, pozitif yönde güncellendi. 
FED’in faizleri sabit bırakması ve piyasayı desteklemeye devam ederek parasal genişleme 
politikasını sürdürmesi, mevcut yükseliş üzerinde pozitif etkiye neden oldu. Bitcoin’in ulaştığı en 
yüksek seviyenin $61.000 civarı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, mevcut bölgede ciddi 
bir direnç seviyesi olmadığı göze çarpmaktadır. Bu nedenle $57.400 seviyesi üzerinde kaldığı 
sürece Bitcoin’in trend desteğini koruması ve yeni rekorlar kırması beklenebilir. Trend çizgisinin 
altında, BTC’nin kısa vadeli görünümü tekrar negatife dönecektir.
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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: $1830 - $1970
Destek:$1750 - $1670 - $1575

Ethereum, $1750 seviyesini ısrarlı bir şekilde korumasına rağmen aynı şekilde $1830 direncini 
de geçebilecek bir talep yoğunluğuna henüz sahip değil. Bitcoin’in yükselişine ayak 
uyduramayan ETH’nin mevcut yatay kanal içerisinde seyrini sürdürdüğü görülmektedir. ETH’ye 
olan talep, ETH’nin stake oranının artması ve borsalardaki rezervlerin azalması nedeniyle 
sürmeye devam etmektedir. Bu nedenle görünümün genel olarak pozitif yönde devam ettiği 
söylenebilir. Ancak kısa vadede $1830 direncinin ne zaman geçileceği ile ilgili net bir sinyal 
gözükmemektedir. Ethereum’un $1750 - $1830 yatay kanalından gerçekleştireceği çıkışa göre 
trend yönünün belirleneceği söylenebilir.
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Direnç: $0.488 - $0.508 - $0.523
Destek: $0.463 - $0.421 - $0.407
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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, $0.463 seviyesini korumayı başardı. Ancak grafikten de görüldüğü üzere hacim anlamında 
son derece zayıf bir görüntü ortaya çıktı. Talebin zayıf olmasına rağmen $0.463 desteğinin 
korunması, XRP’nin ileriki günlerde gerçekleştirebileceği yükselişler için önemlidir. Ancak 
hacmin düşük olması nedeniyle şu anda $0.463 - $0.488 aralığında yatay bir seyrin görülme 
ihtimali yüksektir. XRP’nin mevcut desteği koruması halinde pozitif görünümü sürecektir ancak 
desteğin tekrar altına inmesi halinde satış baskısının kontrolü ele aldığı söylenebilir.
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Direnç: $207 - $226 - $250
Destek:$200 - $186 - $178
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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 $200 bölgesindeki dengelenme sonrasında BTC’yi takip ederek $207 direncine ulaştı. 
bu sayede trend çizgisine doğru gerçekleşecek olası bir düşüş ihtimalinin de en azından şu an 
söz konusu olmadığı söylenebilir. Bu nedenle LTC, kısa vadeli görünümü açısından nispeten 
biraz daha pozitif bir yapıya kavuştu. Fiyatın $207 üzerine çıkmasıyla birlikte seviyeler 
arasındaki boşlukların genişlemesinden faydalanarak sert yükselişler gerçekleştirmesi 
beklenebilir. LTC’nin tekrar $200 bölgesinin altına doğru yönelmesi halinde ise trend çizgisi 
düşüş hedefi olarak gösterilebilir. 
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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
Morgan Stanley, $4 trilyon büyüklüğünde müşteri varlığını yöneten “wealth 
management” biriminin en az 1 adet Bitcoin fonuna yatırım yapma imkanı 
sağlayacağını açıkladı.

VISA CEO’su, doğrudan Bitcoin satışı gerçekleştirmenin yanında Bitcoin’in 
anlık olarak itibari paraya çevrilerek VISA geçen her yerde ödeme yöntemi 
olarak kullanılmasını planladıklarını açıkladı.

Japon Bankası Mizuho’nun gerçekleştirdiği anket, her 5 ABD’liden 2 tane-
sinin koronavirüs yardım paketi ile kriptopara satın aldığını ortaya çıkardı.


