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Bitcoin’in hemen üzerinde bulunduğu $41.000 desteği oldukça kritiktir. Fiyatın daha önce sert 
hareketlerle $41.000 - $30.000 aralığında seyrettiği bilindiği için bu seviyenin aşağısında, sert bir 
satış baskısının görülme ihtimali bulunmaktadır. O nedenle Bitcoin’in $41.000 seviyesinde tutunup 
tutunamayacağı dikkatle izlenmektedir. Fiyat zaman zaman bu seviyenin altıan iniyor olsa da 
turuncu düşüş kanalının üst bandını destek olarak kullanarak tekrar toparlanmaktadır. Ancak 
grafikten görüldüğü üzere yukarı yönlü net bir yükseliş sinyali henüz söz konusu değildir. Bu 
nedenle fiyatın $41.000 civarındaki hareketleri dikkatle izlenmeye devam edilmektedir. Fiyatın 
$44.500 direncini güçlü bir hacimle kırması, satış baskısının azaldığına yönelik ciddi bir sinyal 
olarak kabul edilebilir. Aksi takdirde fiyatın satış baskısının etkisinden çıktığını söylemek mümkün 
değildir.

Meksika

Meksika, El Salvador’un ardından kriptoparalara yasal altyapı sağlayacağıyla ilgili dedikodularla bir 
süre gündem olmuştu. Ülkenin en zengin iş insanlarından Ricardo Salinas Pliego’nun BTC 
destekçisi olması ve sahip olduğu bankanın kriptopara hizmeti sunacağıyla ilgili açıklamaları 
sonrasında bu tür dedikoduların devlet tarafında karşılığı olmadığı görüldü. Regülatörlerden ve 
merkez bankasından gelen negatif açıklamalar, Meksika’nın bu denli bir kriptopara açılımı 
içerisinde olmadığını gösterdi. Buna rağmen, Meksika Merkez Bankası CBDC yani kendi dijital 
paralarının 2024 yılında hazır olacağını açıkladı. Meksika’nın birçok ülke gibi kriptopara 
konusunda bekle-gör politikası izlediği ve bu sırada kendi dijital parası üzerinden hız ve maliyet 
konusunda avantaj sağlamaya çalıştığı söylenebilir. Zaten uluslararası kuruluşların ve birçok 
ülkenin politikaları daha çok teknolojiyi kullanarak fayda sağlamak yönünde bulunuyor. Kriptopara 
dostu politikalar ise henüz pek yaygın değil.

Estonya

Kriptopara dostu politikalara verilebilecek en son örneklerden biri Estonya Finans Bakanlığı’nın 
kararı oldu. Bakanlık, kriptoparalarla ilgili herhangi bir yasaklamanın söz konusu olmadığını, ancak 
bu sektörde servis sağlayıcı olarak hizmet veren tüm kuruluşlar için bir düzenleme ve standart 
getirilmesinin planlandığını açıkladı. Bireysel olarak kullanıcıların herhangi bir zarar 
görmeyeceğini, hatta kriptoparalarını kendi cüzdanlarında bulunduran kullanıcıların yeni 
düzenlemelerden kesinlikle etkilenmeyeceğini açıkladı.
Estonya Finans Bakanlığı’nın açıklamaları, kriptopara kullanıcıları için ideal bir düzenlemeyi 
içermektedir. Bu alanda hizmet veren şirketlerin belirli bir standart ve lisans üzerinden hizmet 
vermesi, hem şirketlerin yol haritasını netleştirecek hem de dolandırıcıları piyasadan 
temizleyecektir. 

Genel anlamda kriptopara regülasyonu konusunda Avrupa ülkelerinden bazı adımlar gelmesine 
karşın ABD’den gelecek kararların uluslararası etkiye sahip olacağı beklenmektedir. Dünya parası 
olarak USD’nin kullanılması nedeniyle ABD’nin CBDC projesinin hayata geçmesi halinde mevcut 
stabilparalara ihtiyacın kalıp kalmayacağı da cevap bekleyen bir başka konudur.

Samsung

Teknoloji devi Samsung, daha önce telefonlarına kriptopara cüzdanı ekleyerek kriptopara dostu 
politikalar izleyeceğinin sinyalini vermişti. Geçtiğimiz günlerde ise Samsung, Decentraland 
üzerinde bir şirket binası açacağını açıkladı. Ardından Samsung’un akıllı televizyonlarının NFT 
uyumlu olacağı ve NFT alım-satımının yapılabileceği açıklandı. Samsung’un kendi NFT marketini 
kurması beklenebilir.
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BTC: BORSALAR
Tüm Borsalardaki BTC Rezervi

● Bitcoin rezervi, 27 Aralık tarihinden beri düzenli bir azalış içerisinde bulunmaktadır. 1 
haftayı geçkin bir süredir talebin artış yönünde olduğu söylenebilir. Buna rağmen 
fiyatta benzer bir hareket görülmezken, aşağıdaki diğer on-chain veriler, satış 
baskısının artabileceğine işaret etmektedir.

● Bitcoin rezervi, fiyatın $41.000 civarındaki yatay seyrine paralel olarak yatay bir seyir 
izlemektedir. Geçen haftadan bu yana rezervlerdeki BTC miktarında 10.000 adet 
düşüş olmuştur. Piyasanın bekleme yönünde pozisyon aldığı söylenebilir.

Borsalara Gönderilen BTC Transferlerinin Ortalama Büyüklüğü

● BTC transferlerinin ortalama büyüklüğünün artması, genel olarak daha yüklü 
miktarda BTC’nin satılması beklentisini oluşturduğu için fiyat üzerinde negatif etkilere 
yol açabilecek bir sinyal olarak görülebilir. 



Piyasa Görünümü 11 Ocak

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

BTC: MADENCİLER
Madencilerin Cüzdanlarındaki Net Değişim

● Madencilerin cüzdanlarında, grafiğin sağ tarafında görüldüğü üzere ciddi bir BTC 
artışı görülmektedir. Cüzdanlardaki BTC girişinin fiyat üzerinde alış baskısı oluşturup 
oluşturmayacağı tahmin edilemez ancak cüzdanlardan BTC çıkışının satış baskısı 
oluşturma ihtimali yüksektir. Bu nedenle, cüzdanlardaki BTC miktarındaki artış, satış 
baskısına madencilerin katkı yapmadığını göstermesi bakımından olumlu bir 
göstergedir.

Madencilerin Borsalara Gönderdikleri BTC Miktarı

● Son günlerde madencilerin borsalara gönderdikleri BTC transferlerinin tekrar 
ortalama boyutlara ulaşması da bir önceki grafikteki yorumlamayı doğrular 
niteliktedir.
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ETH: BORSALAR

Borsaların ETH Rezervi

● Borsaların ETH rezervleri, BTC rezervlerinin aksine azalış göstermektedir. Borsada 
ETH sahibi olan kullanıcıların satış gerçekleştirerek fiyatı düşürmesine rağmen 
mevcut düşüşü fırsat olarak görerek borsalardan ETH alıp cüzdanlarına çeken 
kullanıcılar olduğu görülmektedir.

● Geçtiğimiz haftadan bu yana rezervlerdeki azalış 300 bin ETH seviyesine kadar 
çıkmıştır.

ETH 2.0

Stake Edilen Toplam ETH Miktarı

● Ethereum’un Haziran’da hayata geçmesi beklenen ETH 2.0 geliştirmesi için stake 
edilen ETH miktarı artmaya devam ediyor. Piyasadaki ETH talebinin bir kısmını 
oluşturan ETH stake için bu zamana kadar kilitlenen ETH miktarı 8.9 milyon oldu.
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STABİLPARALAR

Dolaşımdaki Stabilpara Miktarı

● Piyasadaki tedirginlik devam etmesine karşın dolaşımdaki stabilpara miktarında artış 
görülmektedir. Geçtiğimiz haftadan bu yana 700 milyon USD civarında stabilparanın 
dolaşıma girmesi, piyasa yeni para girişlerinin olduğuna işaret etmektedir.
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