
Piyasa Görünümü

BTC: BORSALAR

Borsalardaki BTC Rezervi

● Nisan ayının başlamasıyla birlikte borsalardaki BTC rezervlerindeki düşüş ciddi bir artış 
gösterdi.

● Rezervler 2.2M seviyesine doğru düşüşünü sürdürürken Bitcoin talebinin giderek 
agresifleştiği söylenebilir.

Borsalara BTC Gönderen Cüzdan Sayısı

Borsalardan BTC Çeken Cüzdan Sayısı

● Borsalara hem BTC gönderen hem de BTC çeken cüzdan sayılarında herhangi bir artış 
görülmemektedir.

● Son dönemde BTC gönderen cüzdan sayılarındaki düşüş artsa da genel olarak BTC 
ticareti şu an daha çok balinalar tarafından yürütülmektedir.

● Topluluk tarafından genel bir BTC satışı veya alışı yönünde bir trend olduğu söylenemez.
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Borsaya BTC Gönderen Cüzdan Sayıları İçerisinde Balinaların Oranı

● Borsalara BTC gönderen ve borsalardan BTC çeken cüzdan sayılarının minimum düzeyde 
olduğu önceki grafikte görülmüştü.

● Balinaların oranını gösteren bu grafikte de özellikle BTC’nin $60.000 bölgesine 
gerçekleştirdiği 3. yükseliş dalgası esnasında, grafikteki oranda ciddi bir artış olduğu 
görülmektedir.

● Bu durum net bir alış veya satış baskısını temsil etmez. Ancak balinaların şu anda aktif 
olduğu ve küçük çaplı yatırımcıların ise bekleyiş içerisinde olduğu teyit edilebilir.

BTC: MADENCİLER

Madencilerin Piyasa Eğilimi

● Grafikteki oran 2 ve üzeri değere ulaştığında madencilerin BTC satma eğiliminde 
olduklarını göstermektedir.

● Oranın, mart ayının başında 0 seviyesine gelmesiyle madencilerin akümülasyon dönemi 
içerisine girdiği görüldü.

● Nisan ayının başlamasıyla birlikte ise oran 0’ın altına inerek madencilerin BTC satmak 
yerine BTC almaya başladıklarına işaret etmektedir.

Madencilerin Borsaya Gönderdikleri BTC Miktarı

● Madencilerin cüzdanlarından, borsalara giden BTC miktarında da herhangi bir artış söz 
konusu değildir.

● Bu durum da yukarıdaki grafiği destekler niteliktedir.

7 NİSAN

BV Crypto 2020. Tüm hakları saklıdır.
Info@bvdigital.io



Piyasa Görünümü

Madencilerin Cüzdanlarındaki Net Bitcoin Akışı

● Net Bitcoin Akışı, gün sonunda madencilerin cüzdanındaki net BTC değişimini gösterir.
● Genel olarak oranın 0 etrafında seyrettiği görülse de zaman zaman + veya - bölgeye 

geçtiği görülmektedir.
● Oranın + bölgede olması madencilerin BTC almaya başladıklarını göstermektedir.
● Grafiğin sol tarafına bakıldığında en son ocak döneminde + bölgede olan bu oran 

sonrasında BTC’nin $30.000 civarından $60.000 bölgesine gerçekleştirdiği ilk yükseliş 
gerçekleşti.

● Nisan ayının başlamasıyla tekrar + bölgede seyretmeye başlayan bu grafik, yeni bir 
yükseliş dalgasının habercisi olabilir.

ETH: BORSALAR

Borsalardaki ETH Rezervi

● Borsaların cüzdanlarındaki ETH miktarı 20 milyon seviyesinden 19 milyona doğru 
düşüşünü sürdürmektedir.

● Piyasanın ETH talebinin devam ettiği söylenebilir.
● Fiyatın $2000 üzerinde kalması halinde mevcut talebin agresifleşmesi beklenebilir.
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Borsalara Gönderilen ETH Miktarı

Borsalardan Çekilen ETH Miktarı

● Borsalara gönderilen ETH miktarında, fiyatın $2000 üzerine çıkmasıyla artış olsa da 
ortalamanın üzerinde olmadığı için trend değiştirici bir nitelik taşımamaktadır.

● Bunun dışında borsalardan çekilen ETH miktarında ise tek seferde yapılan yüklü alımların 
devam ettiği görülmektedir.

● 20 mart civarı gerçekleşen pik noktası sonrasında ETH, nisan ayının başında $2000 
seviyesini geçmeyi başardı.

● Nisan ayının başında da benzer pik seviyelerinin oluşması, yüklü alımların devam ettiğini 
gösterirken ileriki günlerde yeni bir yükseliş dalgası da yaratabilir.

ETH Stake Oranı

● Stake oranının yükselmesi, stake edilen ETH miktarının, piyasaya yeni sürülen ETH 
miktarından fazla olduğunu göstermektedir.

● Stake edilen ETH’lerin alım-satıma konu olmaması, piyasadaki ETH miktarının azalmasına 
neden olurken fiyat üzerinde de olumlu etki sağlar.

● Stake oranındaki artış aynı zamanda Ethereum ağının güvenliği kadar uzun vadeli 
yatırımcı sayısındaki artışı da göstermesi bakımından kritik bir göstergedir.
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STABİLPARALAR

Stabilpara Oranı 

● Borsalardaki BTC miktarı ile stabilpara miktarının kıyaslandığı bu oranda nisan ayının 
başından itibaren yükseliş görülmektedir.

● BTC rezervlerinin azalmasına karşın, oranın yükselişe geçmesi borsalardaki stabilpara 
çıkışının da arttığına işaret etmektedir.

● Defi platformlarının son dönemlerdeki yükselişi göz önünde bulundurulduğunda 
stabilparaların bu platformlardaki çeşitli opsiyonlarda değerlendirildiği düşünülebilir.

Dolaşımdaki Stabilpara Miktarı

● Piyasadaki toplam stabilpara miktarı, fiyattan bağımsız olarak artmaya devam etmektedir.
● 35 milyar USD seviyesine ulaşan stabilparaların, kriptopara alımı için kullanılacağı 

düşünülerek piyasada alış baskısı oluşturması veya defi gibi finans platformlarında 
değerlendirilmesi beklenir.

● Bu nedenle stabilpara talebindeki artış, piyasada doğrudan veya dolaylı pozitif etkilere 
sebep olabilir.
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SONUÇ

● Son dönemde VISA’nın stabilparaları doğrudan Ethereum ağı üzerinden 
ödeme sistemine entegre etmesi, Tesla’nın BTC ödemelerini kabul etmesi, 
PayPal’ın BTC-ETH-LTC-BCH ile online ödemelere izin vermesi en önemli 
gelişmeler arasındadır.

● Piyasadaki uzun vadeli pozitif görünümü destekleyici bu gelişmelerin satır 
aralarında ise önemli sinyaller bulunmaktadır.
Tesla, BTC ödemelerini şirketin hesabında BTC olarak saklayacağını açıkladı. 
Şirketin ödemeleri USD’ye çevirmemesi, BTC’yi rezerv olarak uzun vadeli 
saklama hedeflerini göstermektedir.
PayPal’ın da online ödemelerde 4 adet kriptoparaya izin vermesi de yine 
Tesla gibi kriptopara toplama amacı taşımaktadır. Çünkü PayPal, ödemeyi 
satıcının hesabına USD olarak geçirecek ancak kriptoparayı kendi hesabında 
tutacak.
VISA’nın stabilpara atağındaki asıl önemli nokta ise Ethereum ağını 
kullanacak olmasıdır. Bu durum ağın uzun vadeli beklentileri üzerinde 
VISA’nın pozitif beklentileri olduğunu göstermesinin yanında VISA’nın ilerleyen 
dönemlerde Ethereum üzerinden DeFi veya NFT sektörüyle de entegrasyon 
sağlaması beklenebilir.

● Kriptopara sektörü içerisinde ise özellikle madencilerin mevcut piyasa 
beklentileri önemlidir. Çeşitli maliyetler sebebiyle düzenli BTC satışı 
gerçekleştiren madencilerin cüzdanlarındaki net akışın + bölgede olması, 
madencilerin maliyetlerini şu anda kendi bakiyelerinden karşıladıklarını, ancak 
BTC’lerini satmadıklarını göstermektedir. Bu durum madencilerin yeni bir 
yükseliş dalgası bekledikleri yönünde yorumlanabilir.

● Kriptopara piyasasının market değerindeki ekstrem yükseliş ise dikkat çekici 
bir diğer göstergedir. Kriptopara piyasası, yaklaşık 12 yıl sonunda 1 trilyon 
USD piyasa büyüklüğüne ulaştı. Piyasanın 2 trilyon USD büyüklüğe ulaşması 
ise sadece 3 ay sürdü. Nisan ayı itibariyle piyasa büyüklüğündeki ciddi artış 
piyasaya olan talebin artarak sürdüğünü göstermektedir.


