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Evergrande’nin iflas edip etmediğiyle ilgili haberler, finansal piyasalarda küresel bir krizin 
yaşanmasını tetikleyebileceği için kriptoparalar da bu tedirginlikten payını aldı. Daha önce $67.000 
civarından satış baskısıyla karşılaşan BTC, bu sefer yeni bir rekor kırmasının ardından $69.000 
civarından satış baskısıyla karşılaştı. Mevcut düşüş sonrasında fiyatın kendini toparladığını 
söylemek zor. Halen dengelenme sürecinde olan BTC için net bir trend yönü belirtmek pek 
mümkün değil. Buna rağmen, genel yükseliş trendini temsil eden siyah trend çizgisinin halen 
korunuyor olması, BTC’nin yükselişine devam etmesi için en önemli temellerden birisidir. 
Dolayısıyla henüz düşüş trendinin başlaması yönünde bir sinyalin olduğu söylenemez. Ancak 
Evergrande’nin doğrudan veya dolaylı olarak piyasaları etkilemesi, BTC’yi ilerleyen günlerde tekrar 
zor duruma sokabilir. Bu durumda, siyah trend çizgisinin izlenmesi gerekir. Trend çizgisinin altında 
satış baskısının artması muhtemeldir.

Pekin Kış Olimpiyatları

2022 yılında Pekin’de geleneksel Kış Olimpiyatları düzenlenecek. Hepimizin bildiği gibi olimpiyatlar 
tüm dünyadan sporcuların katıldığı ve herkesin izlediği bir organizasyondur. Bu da olimpiyatlarda 
reklam yapılmasını oldukça ilgi çekici hale getirir. Çin Merkez Bankası, buradaki reklam fırsatını 
kaçırmamak için Dijital Yuan üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Yeni bir dijital para formunu ve ona 
ait ödeme ağını tanıtmak için olimpiyatlar son derece uygun global bir zemin sunuyor. Son 
çalışmalar neticesinde, merkez bankası ATM benzeri yeni makineler geliştirildiğini duyurdu. Bu 
makineler, şu anda 17 çeşit yabancı para birimini Dijital Yuan’a çevirmeye yarıyor. Makineyi 
kullanmak için Çin’de banka hesabı açmanıza gerek yok. Kullanıcıların pasaportlarını okutmaları, 
makineyi kullanmak için yeterli. Olimpiyatlara kadar daha çok para biriminin desteklenmesi 
beklenebilir. Dijital Yuan, halihazırda tatmin edici bir transfer hacmi yakalamaya başladı. 
Hükümetin ve merkez bankasının çalışmaları sonucunda, ülkedeki en büyük fiziksel ve dijital 
marketler de Dijital Yuan kabul etmeye başladı. Kış Olimpiyatları ise Dijital Yuan için ‘büyük açılış’ 
anlamı taşıyacak gibi duruyor.

İlk Metaverse Şehir: Seul

Güney Kore, teknoloji alanında dünyanın lider ülkelerindendir. Halkın teknolojiye olan ilgisi ve 
yetkililerin yeni teknolojileri benimseme ve gerekli altyapıyı sağlamaları, ülkenin bu alandaki 
gelişiminin yapı taşlarındandır. Kriptoparalar konusundaki ilk regülasyonlardan ve vergi 
düzenlemelerinden birinin Güney Kore tarafından yapılmış olması, bu nedenle tesadüf değildir. 
G.Kore’nin başkenti Seul Belediye Başkanı Oh Se-Hoon, mevcut metaverse akımına ayak 
uydurarak Seul’u, dünyadaki şehirlerden bir adım öne taşımayı hedefliyor. Oh Se-Hoon, şehrin 
sanal bir versiyonunun oluşturulacağını ve bu versiyon içerisinde belediye binası, finans sektörüne 
ait bölgeler, start-up kuluçkaları gibi yerler bulunacağından bahsetti. Ayrıca vatandaşların, sanal 
Seul içerisindeki belediye binasından bürokratik işlemlerini yapabileceklerini de açıkladı. 
Planlamaya göre, sanal şehir yani metaverse için çalışmalar 2022’nin sonunda başlayacak ve 
2026 yılında tam olarak kullanıma hazır hale gelecek. Belediye bütçesinden 3.5 milyon USD şu 
anda projeye ayrılmış durumda.
Belediye Başkanı’nın bu geliştirmeyi faaliyete geçirmesi ne kadar başarılı olur bilinmez. Ancak 
vizyonunu göstermesi açısından takdir edilesi bir hamle olduğu söylenebilir.
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BTC: BORSALAR
Tüm Borsalardaki BTC Rezervi

● Bitcoin rezervleri, Evergrande’nin iflas ettiğiyle ilgili çıkan haberler sonrasında yatay 
bir görünüme geçti. BTC fiyatının da henüz dengelenme çabası içerisinde olduğu 
düşünülürse, talebin şu anda düşük seyretmesi normal karşılanabilir.

● Piyasa, Evergrande haberi sonrasında Bitcoin’in ne yönde bir trend izleyeceğini 
bekliyor.

BTC: Madenciler

Madencilerin Borsalara Gönderdikleri BTC Miktarı

● Madenciler, BTC’nin $60.000  üzerine gerçekleştirdiği yükseliş döneminde kısmi 
BTC satışları gerçekleştirmişlerdi. Grafiğin en sağına bakıldığında ise madencilerin 
satışlarının oldukça düşük seviyelerde olduğu, hatta bazı günler sıfıra yakın 
seyrettiği söylenebilir.

● Madencilerin satış baskısı oluşturmaması, piyasadaki trend yönü açısından oldukça 
pozitiftir.
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BTC: TÜREV BORSALAR

Fonlama Oranı

● Evergrande’nin yarattığı satış baskısı ve belirsizlik havası, fonlama oranındaki grafikten 
net bir şekilde görülmektedir. Yükseliş yönünde long işlem açan kullanıcı sayısı, 
Evergrande öncesi giderek baskın hale gelmekteyken, fonlama oranı tekrar sıfır seviyesine 
geriledi. Yani yukarı yönlü ve aşağı yönlü açılan pozisyon büyüklüğü birbirine denk hale 
geldi. Dolayısıyla piyasanın risk almak istemediği ve beklemede kaldığı söylenebilir.

ETH: BORSALAR

Borsaların ETH Rezervi

● Piyasadaki yatay görünümün aksine, ETH rezervleri azalışını sürdürüyor. DeFi ve NFT 
platformlarının tekrar hareketlenmesi, hem daha çok ETH yakılmasını hem de ETH talebini 
arttırıyor.

● Mevcut rezerv azalışının, piyasa pozitife döndüğünde ETH fiyatına pozitif etki etmesi 
beklenebilir.

STABİLPARALAR

Dolaşımdaki Stabilpara Miktarı

● Dolaşımda bulunan stabilpara miktarı, mevcut koşullardan etkilenerek düşüşe geçti. 
Geçtiğimiz hafta, piyasadan 1.5 milyar USD civarında para çıkışı gerçekleşti. Bu tutar, 
tedirgin yatırımcıların piyasadan çıkışını veya Evergrande’ye bağlı olarak diğer 
yatırımlardan edilen zararın kapatılması olarak yorumlanabilir. Nitekim mevcut çıkış, 
grafikte de görüldüğü gibi piyasa üzerinde ciddi bir etki oluşturmak için yeterli değildir.
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