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Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru yükselişini sürdürüyor. Fiyatın siyah trend
çizgisine gerçekleştirdiği birkaç günlük testin ardından tekrar yükselişe geçmesi, talebin güçlü
olduğunu göstermektedir. Destek testi süreci boyunca gerçekleşen hareketler neticesinde ise
$63.500 seviyesi, yeni bir destek bölgesi olarak işaretlendi. Mevcut talebin sürmesi neticesinde
Bitcoin’in yeni rekorlar kırması beklenebilir. Piyasada negatif bir trend oluşturacak herhangi bir
sinyal henüz bulunmuyor. FED’in tapering sürecine yumuşak bir şekilde başlaması ve faiz
arttırmama kararı ise USD’nin güçlenmesini engelledi. Bu durumun, BTC’nin yükselişini
kolaylaştırdığı söylenebilir. Mevcut fiyat görünümünün net pozitif bir hal alması için BTC’nin siyah
trend çizgisinden uzaklaşması sağlıklı olacaktır. Trend çizgisinin altında, fiyat görünümü değişebilir

Bankaların Regülasyon Beklentisi
3 trilyon USD büyüklüğünde varlığa sahip olan Bank of America, Ekim ayının başında kriptopara
araştırmaları için ayrı bir birim kurduğunu duyurmuştu. Geçtiğimiz hafta, bankanın COO’su
stabilparaların stabilizasyonuna güvenmediğini, ancak kriptoparaların bankalarla rekabet etmek
yerine bankalara değer katacağına inandığını açıkladı. Kriptopara teminatı karşılığında kredi
verilmesi konusunda ise COO, ev, araba hatta demiryolu karşılığında bile kredi verildiğini, yasal
altyapının oluşması halinde kriptoparalara da kredi verilebileceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Bankalar, şüphesiz ki 2021 yılında müşterilerin yoğun ilgisi ve talebi nedeniyle çeşitli kriptopara
hizmetleri sunmaya başladılar. Bankaların daha önce kriptoparaları dikkate almadığı veya
düşmanca bir tavır izledikleri bilinmektedir. Politika değişikliğiyle beraber bankaların regülatörler
üzerindeki hareketleri, ilginç bir hal almış oldu. Daha öncesinde, regülatörlerin kriptoparaları
yasaklaması veya engellemesi yönünde baskı yapan bankacılık sektörü, şimdi ise regülasyonların
bir an önce tamamlanması için çaba sarf etmeye başladı. Çünkü, regülasyonların gecikmesi,
bankaların kriptopara sektörüne daha geç girmesine neden olmaktadır.

Mastercard ve Visa
Geçtiğimiz haftalarda Visa, tüm CBDC’lerin bir arada çalışabilecekleri ve ticaret yapabilecekleri bir
altyapı platformu kurmaya başladığını duyurmuştu. Bunun ardından MasterCard, Bakkt ile
anlaşma sağlayarak tüm MasterCard üyesi iş yerlerinin kriptopara ile ödeme alabilmesinin önünü
açtığını duyurdu. Ödeme altyapısı konusunda dünya devi iki şirketin birbirleriyle dijital alandaki
yarışları, kriptoparalar için oldukça avantajlı bir hale geldi. CBDC’lerin yavaş yavaş somut hale
gelmeleri ve merkez bankaları tarafından pilot testlerde sık sık kullanılmalarıyla beraber
MasterCard ve Visa’nın kurduğu altyapı sonucunda, beklenenden çok daha kısa bir sürede
kriptoparaları günlük alışverişimizde kullanmaya başlayabiliriz.

New York’un Yeni Belediye Başkanı
Eski bir polis memuru olan Eric Adams, oyların çoğunluğunu almayı başararak New York’un yeni
belediye başkanı oldu. Adams, New York’u teknolojinin merkezi yapacağını ve şehrin yakın bir
zamanda gözle görülür bir değişim geçireceğini vaat etti. Bu vaatler arasında önemli bir yer ise
Bitcoin’e ayrıldı. Şehri aynı zamanda Bitcoin dostu hale getireceğini açıklayan Adams, ilk 3
maaşını BTC olarak alacağını ve New York’a özel bir kriptopara çıkartacağını söyledi. ABD’de
daha önce benzer bir hamlede bulunan Miami belediye başkanı, maaşını BTC ile alacağını
açıklamasının yanında Miami’ye özel bir kriptopara çıkartmış ve çalışanların kriptopara ile ödeme
alabilmesini sağlayan düzenlemeler getirmişti.
New York, BitLicense adlı ilk kriptopara lisansını çıkardığı için aslında kriptopara dostu bir şehir
olarak bilinmektedir. Ancak sonrasında New York Başsavcılığı’nın Tether başta olmak üzere çeşitli
soruşturmaları, şehrin kriptoparalarla arasını açmıştı. Yeni belediye başkanı ile birlikte tekrar
kriptopara dostu politikaların uygulamaya konulduğu görülebilir.
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BTC: BORSALAR
Tüm Borsalardaki BTC Rezervi

●
●

Bitcoin rezervleri, birkaç günlük yatay seyrin ardından tekrar agresif bir düşüş
gösterdi. Talebin güçlü olmasıyla birlikte fiyatın da yükselişe geçtiği görüldü.
Talebin mevcut agresifliğini sürdürmesi halinde fiyattaki yükselişin devamı beklenebilir.

Borsalara Gönderilen BTC Transferlerinin Ortalama Büyüklüğü

●

BTC fiyatının yükselmesiyle birlikte, piyasanın düşeceğini düşünen ya da riskini
azaltmak amacıyla kar satışları yapan kullanıcılar oldu. Bu kullanıcıların borsalara
gönderdikleri BTC’ler sonrasında ortalama transfer büyüklüğü arttı. Geçtiğimiz hafta
ise tam tersine ortalama transfer büyüklüğü düzenli olarak azalış gösterdi.
Dolayısıyla BTC üzerindeki satış baskısının önemli ölçüde azaldığı-yumuşadığı
söylenebilir. Bu durum, mevcut yükseliş hareketi için oldukça pozitif bir etkendir.

BTC: TÜREV PİYASALAR
Fonlama Oranı

●

Fonlama oranı, BTC’nin yükselişine rağmen ciddi bir artış göstermedi. Yani küçük
yatırımcıların ciddi bir pozisyon büyüklüğü henüz yok. Bu durum, fiyatın
balonlaşmadığını ve yükselişe devam edebileceğini gösterir.
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ETH: BORSALAR
Borsaların ETH Rezervi

●

ETH rezervlerindeki azalış, hız kesmeden devam ediyor. Piyasanın yükselişiyle beraber
düşük piyasa değerine sahip altcoinlerin de yükselişe geçmesi, DeFi platformlarındaki
ürünlerin cazibesini tekrar arttırdı. Ayrıca teminat karşılığı kredi alarak tekrar kriptopara
yatırımı yapan yatırımcıların da bu talebi desteklediği tahmin edilebilir. Bunun dışında NFT
piyasasında bir süredir yaşanan düşüşün sona erdiğine yönelik gelen sinyaller, ETH
talebini güçlendirerek rezervlerin düşüşüne neden olmaktadır.

ETH 2.0
ETH Stake Eden Yeni Cüzdan Sayısı

●

●

Fiyatın yükselişiyle beraber, stake sistemine katılan cüzdan sayılarında bir süredir artış
görülmemekteydi. 2 Kasım tarihinde 744 adet cüzdanın ETH stake etmesiyle birlikte
piyasanın yükseldiği dönemde ilk kez ciddi bir artış yaşanmış oldu.
Bir önceki grafikteki rezervlerin azalışında, 744 cüzdanın da etkisinin olduğu tahmin
edilebilir.
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STABİLPARALAR
Dolaşımdaki Stabilpara Miktarı

●

Dolaşımdaki stabilpara miktarı, geçtiğimiz haftaya kıyasla 2.4 milyar USD artış gösterdi.
Piyasadaki pozitif havayla birlikte para girişinin devam ettiği söylenebilir.
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