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Bitcoin, siyah renkli trend çizgisinin altına inerek fiyatın düşüş trendine girme ihtimalini arttırmıştı.
Ancak sonrasında BTC’nin $48.000 seviyesinde tutunmasıyla birlikte Bitcoin’in siyah trend
çizgisine doğru direnç testine benzer bir yükseliş içerisine girdiği söylenebilir. Bitcoin’in şu anda
test ettiği $51.000 seviyesini koruması halinde fiyatın yükselişinin agresifleşme ihtimali de
bulunmaktadır. Grafiğin sol tarafına bakıldığında Bitcoin’in $48.000 - $60.000 aralığında oldukça
sert zig-zaglar çizdiği görülmektedir. Piyasa dinamiklerinin şu anda oldukça farklı olmasına
rağmen, mevcut seviyelerle ilgili elimizdeki tek geçmiş veri Bitcoin’in Mart - Mayıs ayları arasındaki
performansı olduğu için yine yüksek bir oynaklığın olması muhtemeldir. Bitcoin’in $51.000
seviyesinden sert bir satış baskısıyla karşılaşması halinde $44.500 seviyesi ana destek bölgesi
görevi görebilir.

Twitter Profillerine BTC ve ETH Cüzdan Adresleri Eklenebilecek
Alessandro Paluzzi adlı bir kullanıcı, Twitter hesabından bu görseli
paylaşarak Twitter’ın Bitcoin üzerinden kullanıcılara ‘tip’(bahşiş
yerine bağış gibi düşünülebilir) alma hakkı tanıyan bir sistem
üzerinde çalıştığını duyurdu.
Brave projesi, kendi tarayıcısı üzerinden benzer bir hizmeti
vermekteydi. Ancak tabiki her bir kullanıcının bu sisteme katılması
gerekiyordu. Twitter da ise halihazırda her bir kullanıcı sisteme
kayıtlı olacağı için Brave’den çok daha yüksek bir kullanıcı sayısına
erişmesi beklenebilir. Bağış yönteminin yaygınlaşması, Twitter’ın
kullanım şeklini önemli ölçüde değiştirebilir. D. Trump’ın başkanlık
dönemine geri dönersek Twitter bir nevi başkanın halkla ilişkiler
departmanı olmuştu çünkü Trump, medyaya güvenmiyordu. Bağış
özelliğiyle birlikte ilk akla gelen değişimlerden biri fenomenlerin
iş yapış şeklinin değişebileceğidir. Bitcoin işlemleri halka açık
olduğu için, fenomenlerin ücretli sponsorluk anlaşmalarında BTC
tercih ederek şeffaf bir politika izlemeleri istenebilir. Topluluğun bu
tür bir standart koyması halinde, bu tür prensipler yeni normal
haline hızlıca gelebilir.
Twitter CEO’su Jack Dorsey, bilindiği üzere oldukça Bitcoin dostu
bir kişilik. Twitter dışında sahip olduğu Square şirketi üzerinden de
kriptopara hizmeti sunuyor. Dolayısıyla Twitter’daki bu yeniliğin,
sadece bağış yönüyle kalmayarak daha kapsamlı bir sisteme
dönüşmesi kimse için şaşırtıcı olmayacaktır. İleride Twitter üzerinden şirketlerin fon topladığını
(sadece twit atma anlamında değil doğrudan para transferini de Twitter üzerinden alabilirler) veya
hayır kurumlarının bağışlarını buralardan topladığını da görebiliriz. Sonuç olarak Twitter’ın
kullanım alanı sadece insanları etkilemek ve yönlendirmenin dışına çıkarak platformu finansal bir
merkez haline dönüştürebilir.
Twitter’ın bu hamlesine en çok sevinenler arasında şüphesiz ki kriptopara transferlerini izleyerek
suçluları bulmaya çalışan finansal dedektiflik şirketleri ve vergi daireleri bulunuyor. Twitter
profillerinin cüzdan adresleriyle eşleşmesi, cüzdan adreslerinin kime ait olduğuna yönelik en
azından bir ipucu elde edilmesi açısından yararlı olacaktır. Aynı şekilde vergi daireleri de eşleşen
adreslerin vergi kaçırıp kaçırmadığını denetleyebilir. Twitter üzerinde anonim profiller olsa da ciddi
bir suç unsuru olması durumunda kuruluşlar Twitter’dan kullanıcı ile ilgili ek bilgi talep edebilirler.
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BTC: BORSALAR
Tüm Borsalardaki BTC Rezervi

●
●

Bitcoin fiyatındaki yükselişe paralel olarak rezervlerdeki azalış agresifliğini arttırdı.
Yaklaşık 1 aydır süren yatay gidiş sonrasında rezervin tekrar azalma trendine girmesi,
fiyatın yükselişinin devam edebileceğiyle ilgili pozitif sinyaller vermektedir.

Spot Borsalara BTC Gönderen Cüzdan Sayısı

Spot Borsalardan BTC Çeken Cüzdan Sayısı

●

●

●

BTC’nin yükselişiyle beraber borsalara BTC gönderen cüzdan sayısında azalış
görülmesi, daha yüksek seviyelerin beklendiğine yönelik yorumlanabilir. Aksi
durumda, kar satışı gerçekleştirmek için yükselişe paralel bir şekilde cüzdan
sayılarında artış görülmesi gerekirdi.
Yükselişe rağmen borsadan BTC çeken cüzdan sayısında herhangi bir artış
olmaması ise piyasaya yeni yatırımcının girmediğini (en azından spot borsa
üzerinden) göstermektedir. Farklı kanallardan piyasaya yeni yatırımcılar girse bile bu
durumun genel bir trende dönüşmediği aşikardır.
Yeni yatırımcı dalgasının ancak BTC’nin daha önceki en yüksek seviyeleri olan
$60.000 civarlarında ve üstünde gelmesi muhtemel gözükmektedir.
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BTC: TÜREV PİYASALAR
Fonlama Oranı

●
●
●

Fonlama oranı bir süredir 0 seviyesinin hafif üzerinde bir trend izlemekteydi. Bu durum,
piyasanın BTC fiyatı üzerinde belirsiz bir görüşe sahip olduğunu göstermekteydi.
Yatay gidişat, son haftalarda yakalanan ivmeyle beraber bozuldu ve piyasanın tekrar
yükseliş beklentisi içerisine girmeye başladığına yönelik sinyal vermeye başladı.
Mevcut beklenti, grafiğin orta bölgesindeki yoğunlukla karşılaştırıldığında oldukça cılız
kalmasına rağmen yaz aylarındaki ortalamanın üzerinde olması nedeniyle önemlidir.

BlockFi Cüzdanlara Gönderilen BTC Adedi

●

●

●

BlockFi cüzdanlarına sürekli olmasa da zaman zaman önemli miktarlarda BTC transferi
gerçekleştiriliyor. Bu transferlerin ciddi artışlar gösterdiği dönemler, genellikle fiyatın trend
yönü üzerinde önemli pozitif veya negatif etkilere neden oluyor.
30 Ağustos tarihinden 5 Eylül tarihine kadar BlockFi cüzdanlarına 8353 adet BTC transfer
edildi. Grafikteki yoğunluğu bu transferler oluşturmaktadır. Mevcut transferler, BlockFi
üzerinden BTC karşılığı faiz getirisi elde etmek için gönderilmiş olabilir. Çünkü 30
Ağustostan bu yana gerçekleştirilen transferler satış baskısı oluşturmadı ve fiyatı olumlu
etkiledi.
Bu istatistik nedeniyle özellikle ABD’li yatırımcıların mevcut yükselişte payı olduğu da
söylenebilir.
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ETH: BORSALAR
Borsaların ETH Rezervi

●
●

●

Ethereum rezervi, son zamanlarda hiç olmadığı kadar agresif bir şekilde azalıyor.
Londra güncellemesi sonrasında her bir transferde yakılan ETH adedinin giderek
büyüyerek ETH’nin zaman zaman deflasyonist yapıya kavuşmasını sağlaması, ETH 2.0
için ETH stake eden cüzdan sayısı ve en önemlisi de NFT piyasası şu anda ETH talebini
ciddi oranda arttırmış durumdadır.
Piyasanın pozitif kalması durumunda ETH fiyatında pozitif değişimler görülebilir.

ETH 2.0
Stake Oranı

ETH Stake Eden Yeni Cüzdan Sayısı

●

●

ETH rezervlerinin düşüşü, sadece NFT piyasasındaki yüksek talepten kaynaklanmıyor.
Min. 32 ETH tutarında bir bakiyeyi sisteme kilitleyen cüzdan sayısında da artış var. 2 Eylül
tarihinde 455 adet yeni cüzdan stake sistemine katıldı.
Hem Londra güncellemesi sonrasında yakılan ETH miktarı hem de yeni cüzdan
sayılarındaki artış, stake oranını %6.27 seviyesinden hızlı bir şekilde %6.39 seviyesine
çıkardı. Mevcut gidişatın devamı halinde %6 seviyesinin hızlı bir şekilde geçilmesi ve ETH
arzının giderek azalmasıyla beraber fiyatta yükseliş yaşanması beklenebilir.
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STABİLPARALAR
Dolaşımdaki Toplam Stabilpara Miktarı

●
●
●

BTC fiyatı yükseldikçe, dolaşımdaki stabilpara miktarı da artıyor. Son 1 haftada
dolaşımdaki miktar 64.3 milyar USD seviyesinden 67.7 milyar USD seviyesine çıktı.
Stabilparaların artması genellikle büyük çaplı yatırımcıların alış veya satışlarındaki likidite
ihtiyacı nedeniyle yaşanmaktadır.
Bitcoin’in son bir haftadır süregelen yükselişi düşünüldüğünde, mevcut stabilpara artışının
yatırımcıların BTC talebi sonucunda oluştuğu söylenebilir.
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