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Bitcoin siyah ana trend çizgisinin altına inerek ciddi bir düşüş hareketinin gelebileceğiyle ilgili
şüpheler uyandırdı. Fiyatın, trend çizgisi altında kısa bir süre kalarak tekrar toparlanması,
piyasadaki korkuları bir nebze olsun dindirdi. Bitcoin’in şu anda grafikte turuncu renkle gösterilen
ters bir omuz-baş-omuz formasyonu içerisinde olduğu söylenebilir. Formasyon, genellikle fiyatın
yükselişe geçmeye hazırlandığını gösterse de %100 kesinlik ifade etmez. Dolayısıyla pozitif
beklentiler, hem fiyatın ters omuz-baş-omuz oluşturması nedeniyle hem de siyah trend çizgisini
korumaya devam etmesi nedeniyle sürmektedir. Fakat formasyonun başarısız olması ihtimali
bulunduğu için tedbirli olmakta fayda bulunmaktadır. Böyle bir durumda, çok daha sert bir düşüş
hareketi gözlemlenebilir.

Küresel Isınmaya Alternatif Çözüm: Kriptoparalar
Kriptopara madencilerinin, Çin’in aldığı yasaklama kararı sonrası yurt dışına taşınması, sadece
kriptoparaların merkeziyetsizliği üzerinde rol oynamadı. Madencilerin çoğunluğu ABD’ye taşınınca,
eyalet otoriteleri, yüksek elektrik tüketimi nedeniyle bu işletmelerin yenilenebilir enerji odaklı
çalışmalarını zorunlu tutan yasalar çıkarttılar. Aynı dönemde Tesla, çevreye verdiği zarardan ötürü
BTC ile ödeme almaktan vazgeçtiğini açıkladı. Madenciler, ek maliyeti göze alarak tesislerini
kurarkan yenilenebilir enerji yatırımları da gerçekleştirdiler. Bu akım, Kanada ve Avrupa ülkelerinde
de benzer şekilde gerçekleşti. Bunun sonucunda ise iklim değişikliği için petrol ve doğalgaz
yataklarında kullanılabilecek oldukça yararlı yeni bir yöntem geliştirildi.
Sağdaki fotoğraf, birçoğumuzun belgesellerden veya filmlerden
aşina olduğu bir görüntüdür. Petrol - doğalgaz çıkartan tesisin
üzerinde sürekli olarak yanan bu alev, yer altından çıkartılmak
istenen kaynağın hemen üzerinde bulunan ve hiçbir verim
alınamayan gazın yanışıdır. Bu gaz, doğrudan doğaya salınır.
Bitcoin madencileri, çevre dostu çözümler ararken geliştirilen
yeni bir yöntemle, doğrudan doğaya salınan bu gazı kullanılabilir
bir hale getirdiler. Gazdan elde edilen elektrik, kriptopara
madenciliğinin ihtiyacı olan elektriğe dönüştürüldü ve hiçbir işe
yaramayan gaz, kriptopara üreterek ekonomik bir getiri
sağlamaya başladı. Ek gelir yarattığı için bu çözüm, her
petrol-doğalgaz üreticisi için oldukça faydalı bir yatırım aracı
haline geldi. Ne kadar fazla madenci, o kadar çok
merkeziyetsizlik mantığından yola çıkıldığında, petrol-doğalgaz
üreticileri aynı zamanda kriptoparaların güvenliğine destek verir
hale geldiler. Sağdaki fotoğraf, petrol-doğalgaz sahalarına
kurulan ve madencilik cihazlarıyla dolu olan kulübelere bir
örnektir.
Doğa dostu bu trende son olarak katılmak isteyen ise Rusyalı
üreticiler oldu. Hükümete başvuruda bulunan petrol-doğalgaz
üreticileri, benzer bir teknolojiyi kullanmak için yasal altyapı net
olmadığı için izin istediler. Rusya’nın bir numaralı gelir kaynağı
petrol-doğalgaz yatakları olduğu için üreticilerin talebinin
hükümet tarafından kabul görme ihtimalinin yüksek olduğu
değerlendiriliyor.
Sonuç olarak, Bitcoin’in doğa dostu enerji kaynaklarıyla
üretiminin giderek artması ve Ethereum’un POS sistemine
geçerek doğa dostu bir politika izlemesi, kriptoparaların elektrik
tüketimiyle çevreye verdiği zararı azaltmaya başladığını göstermektedir. İlerleyen zamanlarda
kriptoparaların doğaya negatif etkisinin, yukarıdaki gibi yöntemlerle birlikte tamamen pozitif bir
etkiye dönüştüğünü gözlemleyebiliriz.
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Walmart’ın Bitcoin ATM’leri
Geçtiğimiz günlerde Walmart’ın adı Litecoin ile ortaklık kurduğu şeklinde duyulmuş, ardından bu
açıklama yalanlanmış ve Litecoin’in manipülasyon gerçekleştirdiğiyle ilgili haberler ortaya çıkmıştı.
Walmart’ın adı kriptopara ödemelerini kabul etmeye başlaması beklentisiyle yıllardır zaman zaman
sosyal medyada duyulur. Beklenen açıklama ise henüz gelmedi. Ancak bunun yerine Walmart, 200
adet BTC ATM’sini şubelerine yerleştirmeye başladı. Müşteriler, isterlerse ATM’leri kullanarak
BTC’lerini alıp satabilecek. Önümüzdeki günlerde ATM sayısının daha da artması ve daha fazla
şubeye yayılması bekleniyor.

BTC: BORSALAR
Tüm Borsalardaki BTC Rezervi

●

23 Ekim tarihinde ciddi bir talep sonrasında sert düşüş gösteren BTC rezervleri,
geçtiğimiz hafta oldukça sakin bir seyir izleyerek yatay bir görünüm sergiledi.
Geçtiğimiz hafta fiyat hareketlerinin aşağı ve yukarı sert şekilde gerçekleştiği
düşünüldüğünde piyasanın agresif alış yerine beklemeyi tercih etmesi normal
karşılanabilir.

BTC: MADENCİLER
Madencilerin Bakiyelerindeki Net BTC Değişimi

●

Madencilerin cüzdanlarından ciddi bir BTC çıkışı görülmemektedir. Aksine, 26 Ekim
tarihinde 2.000’in üzerinde BTC girişi gerçekleşmiştir. Madencilerin BTC’nin yükselişi
yönünde pozisyon aldıkları söylenebilir.

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

Piyasa Görünümü

01 Kasım

ETH: BORSALAR
Borsaların ETH Rezervi

●

Rezervler karşılaştırıldığında, son zamanlarda BTC rezervi yatay seyrederken ETH
rezervinin azaldığı veya tam tersinin olduğu birkaç kez görüldü. BTC ve ETH rezervleri
arasında ciddi oranda olmasa da ters korelasyon oluştuğu söylenebilir. Geçtiğimiz hafta,
benzer şekilde BTC rezervi yatay seyrederken, ETH rezervinde hafif de olsa bir azalma
gerçekleşti.

ETH 2.0
ETH Stake İçin Kilitlenen ETH Miktarı

●

Geçtiğimiz haftalarda, ETH fiyatının yükselişiyle beraber 2.0 için ETH stake eden cüzdan
sayılarında düşüş oldu. Geçtiğimiz günlerde ise 30.000 ETH’nin üzerinde bir miktar daha
sisteme kilitlendi ve sakin görünüm bozulmuş oldu.

Stake Oranı

●

Şu ana kadar sürekli olarak artış gösteren stake oranı, geçtiğimiz haftalardaki sakinlik
nedeniyle yataylaşmaya başlamıştı. Yukarıdaki grafikte görülen ETH girişi sonrasında
stake oranı da tekrardan önemli bir yükseliş gerçekleştirerek 6.79 seviyesinden 6.85
seviyesine yükseldi. Dolayısıyla piyasadaki ETH miktarındaki azalış sürmüş oldu.
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STABİLPARALAR
ETH üzerindeki USDT Miktarı

Dolaşımdaki USDC Miktarı

Dolaşımdaki DAI Miktarı

●
●
●
●

●
●

Piyasadaki en popüler 2 stabilpara, açık ara farkla USDT ve USDC olmakla birlikte onları
DAI takip eder.
Bu 3 stabilparanın dolaşımdaki miktarlarını karşılaştırdığımızda, en üstteki USDT’nin uzun
süredir yatay seyrettiği, hatta düşüş yaşadığı görülmektedir.
USDC ise ciddi bir yükselişin ardından son 2 haftadır 55-60 milyar USD aralığında
bulunmaktadır.
DAI, diğer iki stabilparaya oranla çok daha küçük bir piyasa değerine sahip olsa da
grafiğinden görüldüğü üzere sürekli olarak agresif bir yükseliş içerisindedir. Son 2 haftada,
diğer stabilparalar yatay veya azalış gösterirken DAI 1 milyar USD artış gösterdi.
DeFi platformlarında oldukça sık kullanılan DAI’ye olan talep, DeFi platformlarının
çeşitlenmesi ve ABD’nin stabilparalar üzerinde kurduğu baskı nedeniyle olabilir.
DAI merkeziyetsiz olduğu için USDT ve USDC’ye oranla engellemelere karşı çok daha
dayanıklıdır.
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Piyasadan Çekilen Stabilpara Miktarı

●
●
●

Piyasadan çekilen, yani USDT, USDC gibi stabilparaların ne kadarının tekrar USD’ye
dönüştürüldüğünü gösteren bu grafik, piyasadan para çıkışlarının arttığını göstermektedir.
En son mayıs ve haziran aylarında 1.6 ve 1.2 milyar USD seviyelerini gören para çıkışları,
geçtiğimiz hafta tekrar 1.2 milyar USD seviyesine ulaştı.
Bu durum, piyasanın önemli bir direnç noktasına ulaştığını düşünen ve düşüşe geçmesini
bekleyen yatırımcı sayısında artış olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Dolaşımdaki Stabilpara Miktarı

●

●
●

Dolaşımdaki toplam stabilpara miktarına bakıldığında ise bir önceki grafiktekinin aksine
neredeyse düşüş görülmemektedir. Dolayısıyla piyasadan para çıkışları artmasına rağmen
bunun bir trende dönüşmediği ve piyasaya para girişleriyle mevcut durumun dengelendiği
söylenebilir.
Yukarıdaki grafik, stabilparaların ciddi bir yükseliş göstermese de dengeli bir seyir izlediğini
göstermektedir.
Dolayısıyla ciddi bir satış baskısına işaret eden bir durum söz konusu değildir.

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

