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Bitcoin talebinde ciddi bir artış olmaması sebebiyle fiyatın tekrar $41.000 desteğine doğru düşüşe
geçtiği görülmektedir. Fiyatın $41.000 seviyesinin altına inmesi halinde, Bitcoin’in daha önceki
destek testlerine dayanarak, turuncu düşüş kanalının üst bandının fiyatın ilk hedefi olacağı tahmin
edilebilir. Bu durumda Bitcoin’in $35.000 seviyelerine kadar düşme ihtimali bulunmaktadır. Ancak
$41.000 altındaki ana destek $30.000 olduğu için düşüşün devam etme ihtimali sürecektir.
Bitcoin’in $41.000 desteğini 2. defa koruması halinde ise bu sefer nispeten daha güçlü bir talebin
oluşması beklenebilir. Talebin güçlü olup olmadığını teyit etmek için Bitcoin’in en azından $44.500
direncini geçmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, Bitcoin’in $41.000 seviyesine gerçekleştirdiği her
destek testi, ciddi bir düşüşü tetikleyebileceği için oldukça önemlidir. Aynı zamanda düşüş
hamlelerinin başarısız olması da mevcut bölgeyi dip seviye haline getireceği için talebi
iştahlandıracaktır. Bu nedenle, fiyatın $41.000 - $44.500 arasında gerçekleştirdiği hareketler,
sadece kısa vadeli değil aynı zamanda uzun vadeli yatırımcıların da dikkatini çekmektedir.

Rio De Janeiro
Brezilya’nın dünyaca ünlü başkenti Rio De Janeiro’nun belediye başkanı, belediyenin hazinesinin %1’ini
Bitcoin’e ayıracağını duyururken, emlak vergisini BTC ile ödeyen kişilere %10 indirim yapmayı
planladıklarını açıkladı.
Brezilya, daha önce de çeşitli kriptopara dostu yasa teklifleriyle sık sık anılan bir ülke olduğu için bu tür
hamlelerin gelmesi normal karşılanabilir. Gerek kriptoparaların popüleritesinden faydalanarak oy kazanma
fırsatını kaçırmamak için gerekse de enflasyona karşı alternatif bir araç olarak faydalanmak için Bitcoin ile
ilgili bu tür hamleler Miami ve New York’un belediye başkanlarından da gelmişti.
Dünyaca ünlü finans şirketi Fidelity, 2022’de El Salvador gibi başka ülkelerin de Bitcoin satın almaya
başlayacağını beklediklerini açıkladı. Özellikle küçük ekonomilere sahip ülkeler için alternatif bir turizm ve
finans elde etme yolu olarak kriptoparaların benimsenmesi, önümüzdeki yıllarda mümkündür.

CBDC
İsviçre, bir süredir üzerinde çalıştığı CBDC altyapısının hazır olduğunu duyurdu. İsviçre dışında Çin başta
olmak üzere birçok ülkenin CBDC projelerinde sona yaklaştığı bilinmektedir. 2022 yılı, ülkeler arası CBDC
transferlerinin test edilmeye başlanacağı bir yıl olabilir. Visa’nın Consensys ile birlikte yürüttüğü, tüm
CBDC’lerin beraber çalışabileceği ortak bir altyapı oluşturma projesinin tamamlanması sonrasında ise daha
kapsamlı ticari hamlelerin CBDC üzerinden gerçekleştirilmesi mümkün hale gelecektir. Bir önceki başlıkta
bahsi geçen Fidelity’nin görüşü, CBDC’lerle ilgili gelişmelerle bir bütün olarak değerlendirildiğinde dijital
paraların günlük hayatımıza girmesinin oldukça yakın olduğu söylenebilir.
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BTC: BORSALAR
Tüm Borsalardaki BTC Rezervi

●

Geçtiğimiz haftadan bu yana BTC fiyatındaki satış baskısı tekrar fiyat üzerinde
etkisini gösterirken, borsaların rezervlerindeki BTC miktarında da hafif bir artış
yaşandı. Bitcoin talebinin son derece zayıf seyrettiği söylenebilir.

Borsalara Gönderilen BTC Transferlerinin Ortalama Büyüklüğü

●
●

Bitcoin üzerindeki mevcut satış baskısını görselleştirmek için yukarıdaki grafik
oldukça faydalıdır.
Borsalara gönderilen BTC transferlerinin ortalama büyüklüğünün giderek arttığını
gösteren bu oran, satış baskısının da büyüdüğüne işaret etmektedir.
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ETH: BORSALAR
Borsaların ETH Rezervi

●
●

ETH rezervleri, Bitcoin’in aksine geçtiğimiz hafta şiddetli bir azalma gösterdi.
Fiyatın düşmesiyle birlikte ETH 2.0 için ETH stake etmek isteyen kullanıcılar, bu
talebin bir kısmını oluşturdu.

ETH 2.0
ETH Stake Eden Yeni Cüzdan Sayısı

●

ETH fiyatı her düştüğünde stake etmek isteyen cüzdan sayılarında artış görülür.
Benzer bir artış, 14 Ocak tarihinde görüldü. 284 adet cüzdanın ETH stake etmesiyle
grafikte yeni bir pik noktası oluştu.
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STABİLPARALAR
Dolaşımdaki Stabilpara Miktarı

●
●

Piyasadaki genel düşüş trendine rağmen para girişleri hız kesmeden devam etmektedir.
Geçtiğimiz haftadan bu yana piyasaya 1.4 milyar USD büyüklüğünde para girişi
gerçekleşmiştir.
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