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Bitcoin, ana düşüş kanalından çıkarak güçlü satış baskısının etkisinin bittiğine veya azaldığına 
yönelik önemli bir sinyal vermiş oldu. Düşen kanaldan çıkarken sahip olduğu hacim ve mum 
boyutları oldukça tatmin edici olmasına karşın, kanalın üzerindeki performansı incelendiğinde 
Bitcoin’in hacminde önemli bir azalış trendi görülmektedir. Bu durum, $48.000 ve $51.000 
seviyelerindeki direnç bölgelerinin geçilip geçilemeyeceğiyle ilgili negatif tahminlerin güçlenmesine 
zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle $48.000 seviyesinden görülecek satış baskısı ve Bitcoin’in 
vereceği tepki oldukça önemlidir. Şu an muhafaza ettiği $44.500 desteğinin altına inmesi halinde 
ise Bitcoin’in ana düşüş kanalının üst bandını tekrar test etme ihtimali bulunmaktadır. Bu durumda 
fiyatın $38.000 civarına doğru bir düşüş göstermesi mümkündür. Bitcoin’in kanalın üzerinde 
kalmayı başarması halinde satış baskısının zayıfladığı önemli ölçüde kanıtlanmış olacaktır. 
Sonrasında ise Bitcoin’in yatay veya yukarı yönlü hareketleri izlenebilir. Yatay hareketin 
gerçekleşmesi halinde altcoinlerin daha agresif büyüme potansiyeli izleyebileceği tahmin 
edilmektedir. Bu beklentilerin aksine, Bitcoin’in doğrudan yüksek bir hacimle $48.000 ve $51.000 
seviyelerinin üzerine çıkması, agresif bir yükselişin başlangıcını tetikleyebileceği gibi piyasada 
panik alışlarını da başlatabilir. İlerleyen sayfalarda da görüleceği üzere henüz küçük yatırımcının 
veya yeni bir yatırımcı dalgasının oluşmadığına yönelik önemli işaretler bulunmaktadır. Bu nedenle 
panik alışlarının başlaması, piyasanın daha agresif yükseliş ve düşüş hareketleri 
gerçekleştirmesine zemin hazırlayacağı için önemlidir.

NFT Etkisi

Kriptopara piyasasındaki hemen hemen
her yükseliş trendinin kendine göre bir 
sebebi, ateşleyici etkeni vardır. Mevcut
trend içerisinde NFT piyasasının giderek
bu alandaki üstünlüğü ele geçirdiği
net olarak söylenebilir. Ethereum Londra
Geliştirmesi hayata geçtiği andan itibaren
çok sayıda ETH yakıldı. En çok işlem
gören platformlar, doğal olarak daha çok
ETH yakılmasına katkı sağladı.
Bu platformlara bakıldığında ilk 5 sırada
(Tether’i saymazsak) 3 adet NFT platformu
bulunmaktadır. Geri kalan diğer 2 platform
ise Uniswap’ın V3 ve V2 adlı 
versiyonlarıdır. Yani Uniswap etkisi
dışarıda bırakılırsa ETH piyasası NFT’ler tarafından oldukça güçlü bir şekilde domine edilmektedir. 
Birkaç ay önce DeFi platformları özelinde görülen yükseliş trendi, şu anda NFT piyasasının 
arkasına geçti. Bu durumun birçok sebebi bulunmaktadır. Hem metaverse olarak adlandırılan 
sanal dünyalar ki Mark Zuckerberg de Facebook’un bir metaverse olacağını açıkladı hem de DeFi 
altyapısına sahip NFT ürünlerin kullanıldığı oyunlar bu trendin şu anda öncüleridirler. Bunların 
dışında dijital sanat eserlerini de es geçmemek gerekir. İlerleyen günlerde NFT ile ilgili çok daha 
fazla haber ve gelişme duymak şaşırtıcı olmayacaktır.
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BTC: BORSALAR
Tüm Borsalardaki BTC Rezervi

● Bitcoin rezervleri, mevcut yükselişin başladığı zamanlarda ciddi bir azalış göstererek 
güçlü bir talebin oluştuğuna işaret etmekteydi. Ancak son günlerde rezervlerin oldukça 
yatay, hatta sınırlı bir yükseliş içerisinde seyrettiği görülmektedir.

● Mevcut talebin eskisi kadar agresif olmadığı söylenebilir.

Borsalara BTC Gönderen Cüzdan Sayısı

Borsalardan BTC Çeken Cüzdan Sayısı

● Bitcoin’in mevcut yükselişi üzerinde yeni bir yatırımcı etkisinin olmadığı, hem BTC gönderen 
hem de çeken cüzdan sayılarındaki yatay seyir ile görülebilir.

● Mevcut fiyat hareketlerinin, ağırlıklı olarak yüksek BTC bakiyesine sahip balinalar tarafından 
ve parasını borsada tutan yatırımcılar tarafından oluşturulduğu söylenebilir.
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Spot Borsalara Gönderilen BTC Transferlerinin Bir Haftalık Ortalama Büyüklüğü

● Borsalara transfer edilen BTC’lerin ortalama büyüklüğü, son zamanlarda 2. defa ciddi 
artış gösterdi. İlk artışın görüldüğü dönemde BTC fiyatı $42.000 seviyesinden $38.000 
seviyesine gerilemişti. Ancak sonrasında yükselişine devam etti. Bu nedenle mevcut 
artışın da yeni bir düşüşü tetiklemesi muhtemel olmakla beraber yükseliş trendinin 
bittiğine dair bir fikir vermemektedir.

BTC: TÜREV PİYASALAR

Fonlama Oranı

● Fonlama oranı, Bitcoin’in yükselişine rağmen ciddi bir artış göstermedi. Halen 0 
seviyesine yakın seyreden oran, özellikle küçük yatırımcıların mevcut yükseliş 
konusunda çekimser olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.

BTC: BlockFi

BlockFi Cüzdanlarına Gönderilen BTC Miktarı

● BlockFi, ABD’de yasal olarak BTC teminatı karşılığı USD kredi veren bir platform ve 
borsadır. Temmuz ayından itibaren BlockFi cüzdanlarına gönderilen BTC miktarındaki 
artış, ABD’deki kurumsal yatırımcıların kredi talep ettiğine yönelik yorumlanabilir. Bir 
önceki BTC yükselişinde bu tür kredilerle piyasanın agresif artışlar gösterdiği 
bilinmektedir. O nedenle bu istatistik oldukça pozitif bir görünüm sağlamaktadır.
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ETH: BORSALAR

Borsaların ETH Rezervi

● ETH rezervi, bir süre yatay seyretmesinin ardından sınırlı da olsa azalış göstermeye 
başladı. NFT piyasasının mevcut rezerv azalışında önemli rol oynadığı söylenebilir. 

ETH 2.0

Stake Oranı

● Londra güncellemesiyle birlikte ETH arzının artış hızı önemli ölçüde azaldı. ETH stake 
eden cüzdan sayılarının da artmasıyla yukarıdaki stake oranı grafiğindeki artış, istikrarlı bir 
şekilde sürmektedir. Şu anda %5.74 seviyesinde olan oran, hem stake eden cüzdanların 
artması, hem NFT ve DeFi platformlarının kullanılması hem de Londra güncellemesi 
sayesinde artarak, ETH fiyatının yükselmesini olumlu anlamda etkilemektedir.

ETH Stake Eden Yeni Cüzdan Sayısı

● Yeni cüzdan sayısında çok ciddi olmasa da önemli miktarda artış görüldü. 11 Ağustos 
tarihinde 450 cüzdan daha minimum 32 ETH kilitleyerek sisteme katıldı. Genel seyir ise 
günlük 10 ila 70 arası cüzdanın ETH stake ettiğini göstermektedir.
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STABİLPARALAR

Stabilpara Oranı

● Yukarıdaki oran, borsaların bakiyelerindeki BTC miktarının, stabilpara miktarına 
bölünmesiyle bulunmaktadır.

● Borsalardaki BTC rezervinde ciddi bir azalış olmasına karşın stabilpara oranının 
düşmemesi, paralel şekilde stabilpara rezervinde de azalış olduğunu göstermektedir.
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