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Bitcoin bir süredir takip ettiği yükseliş trendini, $51.000 direncine ulaşmasının ardından karşılaştığı
satış baskısıyla birlikte aşağıya doğru kırdı. Trend desteğinin aşağıya doğru kırılması, genellikle
sert düşüşleri beraberinde getirmektedir. Ancak bu sefer öyle olmadı ve Bitcoin kırılım sonrasında
hızlı bir toparlanmayla $48.500 seviyelerinde dengelenmeye başladı. Fiyatın trend desteğini
kırması nedeniyle yükseliş trendinin en azından bir süre askıya alınması yüksek bir ihtimal olmakla
beraber BTC’nin $48.500 civarındaki yatay seyri ise sert bir düşüş olmayacağına dair bir ihtimal
doğuruyor. Bu nedenle fiyatın $48.500 seviyesinde olmasa bile $44.500 desteğinde dengelenme
ihtimali oldukça yüksek olmakla beraber fiyatın $48.500 civarındaki yatay seyrini bir süre daha
sürdürmesi halinde yeni bir yükseliş trendi beklenebilir. Sonuç olarak, BTC’nin yükseliş enerjisinde
bir düşüş olması nedeniyle yukarı yönlü agresif bir hareket ihtimali düşük olmakla birlikte yatay
veya yumuşak bir düşüş ihtimali nispeten yüksek görünmektedir.
Sonraki sayfalarda görülecek on-chain verilere bakıldığında ise Bitcoin’in şu anki sakinliğinin çok
da uzun sürmeyeceği söylenebilir. Özellikle stabilpara verilerine göre piyasada yüksek bir alış veya
satış baskısıyla sert bir hareketin oluşması muhtemel gözüküyor. Bu nedenle, fiyatın şu anda
yüksek bir belirsizlik içerisinde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

IMF, El Salvador’un Kararından Memnun Değil
El Salvador’un Bitcoin’i yasal para birimi olarak resmen kullanmaya başlamasına az bir süre kaldı.
7 Eylül itibariyle El Salvadorlular Bitcoin’i para birimi olarak resmen kullanabilecek. IMF, kararın
alındığı ilk tarihlerden beri muhalif pozisyonunu sürdürüyor. 7 Eylül tarihine az bir zaman
kalmışken konuyla ilgili IMF’den bir yazı daha yayınlandı. Yazı, kriptoparalarla ilgili çeşitli endişeleri
göz önünde bulundururken, Bitcoin’in yasal para birimi olarak tanınmasının tavsiye edilmediğine
dikkat çekmektedir. IMF’nin endişeleri; finansal stabilizasyon, kara para aklama ve suç gelirleri,
kullanıcıların ve birikimlerinin korunması başlıkları altında özetlenebilir. IMF, Bitcoin’in yasal para
birimi olması nedeniyle devletin tüm finansal altyapıya Bitcoin’i entegre etmek zorunda olduğunu,
bu nedenle de hesaplamalarında dengesizlik yaşanacağını belirtiyor. Örneğin, vergi ödemelerinin
Bitcoin cinsinden ödenmesi ancak sonrasında Bitcoin’in değer kaybetmesi durumunda vergi
gelirlerinden mahrum kalma gibi problemlerin söz konusu olabileceği gibi örnekler söz konusu
olabilir. Ayrıca Bitcoin’in değer kaybetmesi halinde halkın birikimlerinin de değersizleşeceğiyle ilgili
endişelere yer verilmiş. Bu konuda kısa vadeli hareketler anlamında IMF haklı olabilir ancak uzun
vadede bakıldığında ABD Doları’nın değer saklama aracı olarak çok kötü bir performansa sahip
olduğu herkes tarafından bilinmektedir. IMF, bu anlamda biraz kendisiyle çelişiyor açıkcası. Değer
saklama aracı olarak Bitcoin’e alternatif gösterilecek araç USD olmamalı.
IMF, endişelerini tekrar yinelemesine rağmen El Salvador, 7 Eylül için hazırlıklarını sürdürüyor.
Ülkede binlerce ATM ve BTC-USD dönüşümü yapacak ofisin kurulumları gerçekleştiriliyor. Ek
olarak Merkez Amerika Ekonomik Entegrasyon Bankası, El Salvador’un havale/EFT transferlerini
Bitcoin üzerinden gerçekleştirerek kar etmesi durumunda bu akımın tüm orta ve güney amerika
ülkelerine yayılabileceğini açıkladı. Oldukça önemli olan bu açıklama için en yakın örnek Küba
olarak gösterilebilir. Küba resmi gazetesi, Küba Merkez Bankası’nın kriptoparalar için gerekli yasal
lisans süreçlerini ve altyapıyı kuracağını açıkladı. Özellikle USD’ye bağlı olarak yaptırım altında
olan veya USD nedeniyle ekonomik problemler yaşayan orta ve güney amerika ülkeleri, öncelikle
para transferlerinde ancak uzun vadede ise BTC bazlı kredi ve faiz sistemleriyle USD endeksli
ekonomiye bir alternatif yaratmak için ilk adımları atıyorlar. El Salvador’un başarılı olması halinde
bu trendin çok hızlı yayılması kimse için sürpriz olmayacaktır.
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BTC: BORSALAR
Tüm Borsalardaki BTC Rezervi

●

Yaklaşık olarak Ağustos başından beri yatay seyreden BTC rezervi, geçtiğimiz hafta
kısmi bir yükseliş gerçekleştirdi. Yatırımcıların borsaya BTC göndermeleri, Bitcoin
üzerindeki satış baskısını arttırabilir.

Türev Borsaların BTC Bakiyelerindeki Net Değişim

●

●

Türev borsaların BTC bakiyelerindeki ekstrem değişimler, genellikle fiyat üzerindeki
trend yönünü ciddi manada etkilemektedirler. Örneğin BTC’nin $60.000 seviyelerini
geçemediği dönemde ve $60.000’den $30.000’e olan düşüşüne bakıldığında
bakiyenin ciddi oranda BTC girişine sahne olduğu görülmektedir. Aynı şekilde
BTC’nin şu anda içerisinde bulunduğu $30.000’den $50.000’e doğru gerçekleştirdiği
bir aylık yükselişin başlangıcında da net BTC çıkışı göze çarpmaktadır.
Bu verilere dayanarak grafiğe bakıldığında, geçtiğimiz hafta türev borsalara yüksek
oranda BTC girişi olması, satış baskısının artacağına yönelik sinyaller vermektedir.

Balinaların Oranı

●

Borsalara BTC gönderen cüzdan sayıları içerisinde balinaların oranı kısa bir
düşüşün ardından tekrar yükselişe geçti. BTC’nin rezervindeki önemli değişiklikler de
göz önünde bulundurulduğunda balinaların bir hareket içerisinde olduğu net bir
şekilde görülmektedir.
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ETH: BORSALAR
Borsaların ETH Rezervi

●

●

Ethereum, özellikle NFT piyasasında süregelen yüksek hacim ve talep sayesinde Bitcoin’in
içerisinde bulunduğu belirsizlikten farklı olarak oldukça pozitif bir görünüme sahip
bulunmaktadır.
Borsaların ETH rezervi istikrarlı bir şekilde azalmaya devam etmesi, ETH fiyatı hakkında
pozitif beklentilerin oluşmasına neden olmaktadır.

ETH 2.0
Stake Edilen Toplam ETH Miktarı

Stake Oranı

●

●

ETH stake oranının %6 seviyesine ulaşması biraz zaman alsa da %6 seviyesinin
sonrasında hızlı bir yükseliş gerçekleşti ve kısa sürede stake edilen ETH’nin piyasadaki
toplam ETH miktarına oranı %6.19’a ulaştı. Ethereum’un Londra güncellemesi, oranın hızlı
artışındaki ana aktörlerden birisi oldu. Yaklaşık 1 aylık süreçte 135 bin ETH(420+ milyon
USD) yakıldı.
Miktar olarak bakıldığında ise tam olarak 7.25 milyon ETH stake edilmiş durumdadır. Bu
durum satış baskısının azalması anlamında oldukça olumlu katkı sağlamaktadır.
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STABİLPARALAR
Yeni Basılan Stabilpara Miktarı

Ethereum Üzerindeki USDT Transferleri

●

●

●

En üstteki yani birinci grafik, yeni basılan tüm stabilparaların toplamını, ikinci grafik ise
USDT’nin Ethereum ağındaki transfer sayısını yani hacmini göstermektedir. İki grafiğe de
bakıldığında hemen hemen aynı tarihlerdeki 3 adet ciddi yükseliş dikkat çekmektedir.
Grafiğin en solundaki yükseliş sonrasında BTC, $30.000 seviyelerinden $60.000
seviyelerine doğru yükselişe geçti. İkinci yani ortadaki yükseliş ise BTC’nin düşüşü
sırasında geldi ve düşüşün $30.000 civarlarında dengelenmesini sağladı. Üçüncü yükseliş
ise geçtiğimiz hafta gerçekleşti.
Önceki 2 artış baz alınırsa, piyasadaki yüksek stabilpara talebinin ve yüksek transfer
hacminin BTC’nin yeni bir trend oluşturmaya hazırlandığını gösteriyor olabilir. Örneklere
bakıldığında, bu tip ciddi artışlar hem yükseliş trendine hem de düşüş trendine sebep
olabiliyor. Bu nedenle hareketin yönü hakkında bir tahmin yapmak mümkün değildir.
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