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Bitcoin, geçtiğimiz hafta siyah trend çizgisini aşağıya kırarak mevcut trendi sürdürmeyeceğini
gösterdi. Bunun üzerine, fiyatın ileriki hareketlerini tahmin etmek için, grafikte yine siyah renkle
görülen daha eski bir trend çizgisini kullanmaya başladık. Yeni trend çizgisini baz aldığımızda,
Bitcoin’in $56.000 seviyesinden güçlü bir alış baskısıyla karşılaşmasına rağmen sert düşüşlerini
kısa vadede sürdürmeye devam ettiği görülmektedir. Bunun sonucunda, Bitcoin’in trend çizgisinin
üzerine doğru gerçekleştirdiği toparlanma hareketi başarısız olmuştur. Fiyatın, mevcut görünümü
koruduğu sürece satış baskısı altında hareket etmeye devam etmesi beklenebilir. Bu durumda ilk
izlenecek destek $55.000 seviyesi olacaktır. Fiyatın tekrar trend çizgisi üzerine çıkması, yükseliş
beklentilerinin tekrar artmasını sağlayabilir.

El Salvador’un Bitcoin Tahvilleri
El Salvador hükümeti, kripto piyasasındaki ana oyunculardan ikisi olan Blockstream ve
iFinex(Bitfinex ve Tether’in bağlı olduğu kuruluş) ile 1 milyar USD büyüklüğünde tahvil satışı için
anlaşma sağladığını duyurdu. Tahviller, Blockstream’in altyapısı kullanılarak ve iFinex’in
tokenizasyon hizmeti ile ihraç edilecek. Başkan Nayib Bukele, ülkenin volkanlarından elde edilen
enerjiyle Bitcoin madenciliği yapılacağını daha önce açıklamıştı. İhraç edilecek tahvil, volkan
enerjisine dayanan Bitcoin madenciliğine dayanarak piyasaya sürülüyor. El Salvador’un Bitcoin’i
yasal para birimi haline getirmesinin ardından IMF ile yürüttüğü kredi görüşmeleri olumsuz
sonuçlanmıştı. Başkan Bukele, yaklaşık 1 yıl sonra kredi sorununu bu şekilde çözmüş oldu. Asıl
sevindirici gelişme, kripto piyasasının kendi sistemlerine dayanarak, geleneksel piyasadan yardım
almadan ülke fonlamaya kadar varan bir sürece girmiş olmasıdır. IMF’nin katı kurallarına boyun
eğmek istemeyen ülkeler, ileride kriptoparaları bir alternatif olarak kullanmak isteyebilirler. Bunun
için de önümüzdeki yıllarda yasal mevzuatların hızla tamamlanması, sürpriz olmayacaktır.

Hillary Clinton
Bloomberg’in düzenlediği ekonomi forumunda konuşan Hillary Clinton, kriptoparaların itibari
paraları değersiz hale getirebileceği ve ulusların stabilizasyonunu bozabileceği konusunda
uyarılarda bulundu. Clinton gibi bir ismin kriptoparaların gelecekte oynayabileceği rol konusunda
bu tür bir açıklamada bulunması, piyasanın geldiği nokta açısından olumlu olsa da beraberinde
olumsuz sonuçları da taşıma riski barındırıyor.
Clinton’ın açıklamaları, sosyal medyada bir nevi hedef şaşırtma olarak yorumlandı. ABD Merkez
Bankası FED, koronavirüs sonrasında ekonomik bir kriz olmaması için 15.28 trilyon USD para
bastı. Geçmişe baktığımızda, 1959 yılından 2020 Mart ayına kadar 4.59 trilyon USD basıldığı
düşünüldüğünde, sadece 1.5 yıl içerisinde 61 yılda basılan doların 3.5 katı kadar dolar basılmış
oldu. Kriptoparalar, itibari paraların yerini elbette alabilir. Ancak bunun en önemli sebeblerinden
biri, kriptoparaların teknolojisinden çok merkez bankalarının para politikalarıdır. Bu kadar büyük bir
para arzının 1.5 yılda yapılmış olması, piyasaların yükselmesini sağlayıp, yeni borç imkanları
yaratırken, itibari paraların alım gücünü azaltmakta ve piyasaların balonlaşmasına neden
olmaktadır.
Ayrıca, 2021 ile birlikte kurumsal yatırımcıların kriptopara entegrasyonları, daha önceki
kutuplaşmayı bitirerek, geleneksel ekonomiyle kripto ekonomisinin nasıl birlikte çalışabileceğinin
konuşulmasını sağlamıştı. Clinton’ın gerçekleştirdiği açıklama ise benzer bir kutuplaşma ortamının
tekrar ortaya çıkarak piyasaya zarar vermesini sağlayabilir.
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Sotheby’s
En eski ve en prestijli müzayede evlerinden biri olan Sotheby’s, geçtiğimiz mayıs ayından beri
kriptoparaları kabul etmekteydi. Bored Ape Yacht Club gibi NFT’lerin satışını gerçekleştirerek dijital
sanat alanında hızlı bir entegrasyona giren Sotheby’s, geçtiğimiz cuma günü Banksy’nin iki eserini
açık arttırmaya sundu. Bu açık arttırma, diğerlerinden farklı olarak ETH’yi, USD-EUR-GBP gibi
birinci sınıf olarak nitelendirilebilecek para birimlerinin yanında konumlandırdığı için diğerlerinden
farklı bir özellik taşıdı. Sotheby’s bu hamlesiyle birlikte ETH’yi resmen bir para birimi olarak kabul
etti ve teklifleri ETH cinsinden gerçek zamanlı olarak gösterdi.

BTC: BORSALAR
Tüm Borsalardaki BTC Rezervi

●

●

Bitcoin fiyatındaki düşüşle birlikte rezervlerde görülen yatay süreç devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta, borsaların rezervlerinde 12 bin BTC kadar artış görülse de grafiğe
bakıldığında bu miktarın ciddi bir trend değişiminin sinyali olmadığı görülmektedir.
Piyasadaki belirsizlik sürerken, yatırımcıların da bekleme yönünde pozisyon aldıkları
söylenebilir.

Coinbase Premium

●

●

Coinbase, ABD’deki kurumsal yatırımcılar tarafından ağırlıklı olarak kullanıldığı için
Coinbase’nin BTC fiyatı ile global borsaların BTC fiyatları arasındaki fark, ABD’li
yatırımcıların pozisyonlarını anlamak için ipucu verebilir.
19 Kasım itibariyle bakıldığında Coinbase üzerindeki BTC fiyatı pozitif anlamda
farklılık göstermeye başladı. Bu artış, ABD’li yatırımcıların BTC alımlarının arttığı
şeklinde yorumlanabilir.
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BTC: MADENCİLER
Madencilerin Net Bakiye Değişimleri

●

2 hafta önce, Bitcoin madencilerinin cüzdanlarından ciddi bir miktar olmasa da BTC çıkışı
olmuştu. Geçtiğimiz hafta ise bu cüzdanlara BTC girişinin daha fazla olduğu görüldü.
Dolayısıyla madencilerin mevcut BTC tutma pozisyonlarında bir değişim olmadığı
söylenebilir.

ETH: BORSALAR
Borsaların ETH Rezervi

●

●

Piyasanın ETH talebi, marketteki belirsizliğe rağmen son zamanların en agresif noktasına
ulaştı. Agresif talep sonucu, 17.6 milyon ETH seviyesinde bulunan rezervler, 15.6 milyon
ETH seviyesine oldukça sert bir düşüş gerçekleştirdi.
Ethereum’un NFT, DeFi gibi kullanım alanlarına sahip olması, talebin piyasadaki
görünümün dışında artmasına neden olabiliyor. Mevcut rezerv düşüşünün, piyasalardaki
tedirginlik sonrasında ETH fiyatına olumlu yansıması beklenebilir.

ETH 2.0
Staking İçin Gönderilen ETH Miktarı

●

●

Piyasadaki trende uyarak düşüş gerçekleştiren ETH fiyatı, ETH stake etmek isteyen
yatırımcılar için yeni bir fırsat doğurdu. Bunun sonucunda 16 Kasım tarihinde 43.800 adet
ETH daha sisteme kilitlendi.
Staking için düzenli olarak ETH kilitlenmesi, ağın güvenliğini arttırdığı gibi dolaşımdaki
ETH miktarını azalttığı için fiyatın yükselmesini sağlayabilir.
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STABİLPARALAR
Piyasadan Çekilen Stabilpara Miktarı

●
●

Bitcoin’in $56.000 seviyesine düşmesiyle birlikte, son zamanlardaki en büyük para çıkışı
18 Kasım tarihinde gerçekleşti.
Piyasadan 1.5 milyar USD değerinde stabilpara çekilmesi, bazı yatırımcıların tedirginliğini
veya kripto dışı yatırım araçlarına yöneldiğini göstermektedir.

Dolaşımdaki Stabilpara Miktarı

●

●

Piyasadan 1.5 milyar USD değerinde para çıkışı olmasına rağmen, dolaşımdaki stabilpara
miktarında geçtiğimiz hafta herhangi bir azalış olmadı. Yatay bir seyir izleyen stabilpara
miktarı, 78.5 milyar USD seviyesinden 79 milyar USD seviyesine yükseldi.
Dolayısıyla para çıkışının büyük olmasına rağmen, piyasaya yeni para girişlerinin de
devam ettiği söylenebilir.

Türev Borsalara Gönderilen En Büyük 10 Stabilpara Transferi

●
●

18 Kasım tarihinde BTC’nin $56.000 seviyesine düşmesiyle, türev borsalara gönderilen
para miktarı arttı. En büyük 10 transferin büyüklüğü, 48 milyon USD seviyesine ulaştı.
Stabilparaların türev borsalara yüklü miktarda gönderilmesi, $56.000 seviyesinden önemli
büyüklükte bir işlem açıldığına yönelik sinyal olabilir. İşlemin aşağı veya yukarı yönlü
açılıp, açılmadığı bilinmemekle beraber bu tür durumlarda fiyat trendinin kısa zamanda
netleşmesi beklenebilir.
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