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Bitcoin, $41.000 seviyesinin altına düşmesinin ardından panik satışlarıyla birlikte sert bir satış 
baskısına maruz kaldı. Baskının artmasındaki sebep, $41.000 seviyesinin altındaki bir sonraki 
güçlü destek seviyesinin $30.000 civarında bulunmasıdır. 2 seviye arasındaki fiyat farkının yüksek 
olması, mevcut $30.000 - $41.000 arasındaki bölgede volatilitenin yüksek olmasına neden 
olmaktadır. Bu nedenle, fiyatın mevcut bölgede kaldığı sürece aşağı ve yukarı yönlü sert 
hareketler yapması oldukça olağandır. Fiyatın, düşüş trendi boyunca turuncu çizgiyi izlediği net bir 
şekilde gözükmektedir. Bu nedenle aşağı yönlü hareketlerde, fiyatın nereden talep göreceğini 
tahmin etmek için turuncu trend çizgisi kullanılabilir. 
Kısa vadeli yükselişlere rağmen fiyatın $30.000 desteğine ulaşmak istemesi halen mümkündür. 
Olası bir düşüşte turuncu çizgi ile $30.000 desteğinin kesişmesi, ciddi bir talep oluşturabilir. Kısa 
vadeli yükselişlerde $38.000 civarındaki ara direnç seviyesi önemli olmasına karşın ana trendin 
yani satış baskısının devam edip etmeyeceği, BTC’nin $41.000 direncinin altında kalmaya devam 
edip etmeyeceğine bağlıdır. Fiyatın $41.000 üzerine çıkması halinde satış baskısının zayıfladığına 
dair önemli bir sinyal elde edilecektir.

Kriptopara - Fiat Entegrasyonu

Kriptoparalar, birçok kişinin hayatına bir yatırım aracı olarak girmiş olsa da henüz günlük 
ihtiyaçlarımızı giderme konusunda dominant oldukları söylenemez. Merkeziyetsiz sistemlerin 
güvenlik standartlarından ötürü Mastercard, Visa gibi devlerin hızına yetişememesi kriptoparaların 
günlük hayatımızda olmayışının en büyük sebeplerindendir. Bu durum, henüz çok yaygın olmasa 
da Bitcoin için Lightning Network ile aşılmaya çalışılırken alternatif olarak borsaların çıkarttığı kredi 
kartları da kullanılmaya başlandı. Visa ve Mastercard’ın inovasyon yanlısı tutumları sayesinde 
kriptoparalara olan ilgileri, bu tür işbirliklerinin giderek daha kolay bir şekilde yapılabilmesini 
sağlamaktadır. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen 2 önemli gelişme ise kriptopara - fiat entegrasyonunu 
arttırmaya yönelik oldukça önemli hamlelerdir.

Bloomberg’in haberine göre Google, tüketicilerin talebi ve satıcıların da isteği üzerine 
kriptoparaları ödeme sistemine entegre edecek. Yapılacak anlaşmalar sonrasında Google Pay 
üzerinde kriptopara saklanabilecek ve ödeme anında fiat paraya dönüştürülerek Google Pay ile 
ödeme yapılabilen her yerde kullanılabilecek.

Bir diğer önemli haber ise Coinbase borsasının açacağı NFT market için Mastercard ile 
gerçekleştirdiği iş birliğidir. Anlaşma sayesinde kullanıcılar, NFT’leri sadece kriptoparalarla değil 
aynı zamanda Mastercard altyapısını kullanan kartlarıyla da satın alabilecekler. 

Bu tür anlaşmalar, kriptoparaların fiyatlarına kısa sürede etki etmesede piyasanın uzun vadeli 
gidişatını olumlu yönde etkileyen ciddi gelişmelerdir. Kriptopara yatırımlarının uzun vadede 
kazandırdığına yönelik görüşü destekleyen bu tür gelişmeler, kısa vadeli fiyat hareketlerinin 
oluşturduğu panik havasının önemini azaltmaktadır.



Piyasa Görünümü 26 Ocak

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

BTC: BORSALAR
Tüm Borsalardaki BTC Rezervi

● Borsaların BTC rezervi, fiyatın düşüşüne paralel olarak düşüşe geçti. Bitcoin satışı 
fazla olduğu için rezervlerde artış yerine düşüş görülmesinin sebebi, mevcut satış 
baskısını oluşturan BTC transferlerinin daha öncesinde gerçekleştirilmiş olması 
olarak gösterilebilir.

● Rezervlerdeki düşüş, talebin satış baskısından yüksek olduğu anlamına 
gelmemekte, fiyat düşüşünü fırsat bilerek borsadan BTC alarak cüzdanlarına 
transfer eden yatırımcıları ifade etmektedir.

Borsalara Gönderilen BTC Transferlerinin Ortalama Büyüklüğü

● Satış baskısının agresifliğini en iyi görselleyen oranlardan birisi olan yukarıdaki 
grafik, fiyat düşüşüyle birlikte borsalara gönderilen BTC transferlerinin ortalama 
büyüklüğünün neredeyse 1 BTC seviyesine kadar yükseldiğini göstermektedir.

● Bitcoin’in daha önceki sert düşüşlerinde de benzer şekilde bu oranın 1 BTC seviyesi 
etrafında bulunduğu grafiğin sol tarafındaki hareketlerden görülebilmektedir. 
Dolayısıyla mevcut satış baskısının da oldukça güçlü olduğu söylenebilir.
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BTC: TÜREV BORSALAR
Tasfiye Edilen Uzun Pozisyonlar

● Tasfiye edilen uzun pozisyonlar, yani Bitcoin’in yükselişine yönelik açılan kaldıraçlı 
işlemlerin kapanmak zorunda kalması(likide olması) ile ilgili olan bu grafik, Bitcoin’in 
sert düşüşü sonrasında yaklaşık 10.000 BTC büyüklüğünde pozisyonun tasfiye 
edildiğini göstermektedir.

Fonlama Oranı

● Fiyatın düşmesiyle birlikte fonlama oranı negatif bölgeye geçmiş bulunmaktadır. 
Türev borsalarda kaldıraçlı işlemlerin ağırlıklı olarak hangi yönde bulunduğunu 
gösteren bu oran, düşüş yönünde işlem açan kullanıcıların çoğunlukta olduğunu 
göstermektedir.

● Oranın negatife geçmesi, piyasanın beklentisinin aşağı yönlü olarak güncellendiğini 
gösterse de fonlama oranının ciddi bir negatif büyüklüğe ulaşmadığı görülmektedir. 
Dolayısıyla piyasadaki düşüş beklentisinin dominantlığı da yüksek değildir. 
Piyasadaki görüşün yüksek oranda belirsizlik taşıdığı söylenebilir.
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ETH: BORSALAR

Borsaların ETH Rezervi

● Borsaların ETH rezervleri, geçtiğimiz 2 hafta boyunca gösterdiği düşüş trendini, fiyat 
düşüşüyle birlikte sürdürmeye devam etmektedir.

● Bitcoin rezervlerindekine benzer şekilde, ETH üzerindeki satış baskısının da 
halihazırda borsada bulunan ETH bakiyeleriyle gerçekleştirildiği ve rezervlerdeki 
mevcut azalışın, düşüşü fırsat bilen yatırımcılar tarafından meydana getirildiği 
söylenebilir.

Borsalara Gönderilen ETH Miktarı

● Borsalara gönderilen ETH miktarı, grafiğin en sağ tarafında görüldüğü üzere ciddi bir 
artış gösterdi. 

● Buna rağmen, grafiğin sol tarafına bakıldığında, fiyatın geçtiğimiz ilkbahar aylarında 
3.500 USD civarından gerçekleştirdiği düşüştekine benzer bir transfer büyüklüğü 
olmadığı net bir şekilde görülmektedir.

● Dolayısıyla fiyat düşüşünün ciddi bir panik yaratmasına rağmen tarihi bir noktaya 
ulaştığı söylenemez. Bu nedenle düşüşü fırsat bilen yatırımcıların, borsalara ETH 
gönderen yatırımcılardan daha büyük bir talep oluşturarak rezervleri düşürmesi, 
normal karşılanabilir.
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ETH 2.0

Stake Edilen ETH Miktarı

● Stake için sisteme kilitlenen ETH miktarına günlük olarak bakıldığında, fiyat 
düşüşüne paralel olarak ciddi bir artış görülmektedir.

● Uzun vadede ETH cinsinden pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcılar, fiyat 
düşüşünü fırsat bilerek günlük 47.700 ETH seviyesine ulaşan miktarlarda sisteme 
ETH kilitlediler.

STABİLPARALAR

Dolaşımdaki Stabilpara Miktarı

● Dolaşımdaki stabilpara miktarı, piyasadaki düşüşten sonra ciddi bir artış göstererek 
88 milyar USD seviyesinden 92.9 milyar USD seviyesine kadar artmış 
bulunmaktadır. Mevcut artışın sebebi, kullanıcıların taleplerinden ziyade yüklü 
satışlardan sonra nakit dengesi bozulan borsaların oluşturduğu talep olabilir.


