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Bitcoin düşüş kanalının üzerine çıkmasının ardından $51.000 seviyesinde bir süre tutunmaya
çalıştı ancak başarılı olamadı. Yukarı yönlü her hareketin satış baskısı tarafından engellenmesi, en
sonunda fiyatın sert bir düşüşle tekrar $47.000 civarına gelmesine neden oldu. Bitcoin, düşüşün
devamında turuncu kanalın üst bandına tekrar dokunarak destek testi gerçekleştirmiş oldu. Fiyatın
kanalın içerisine tekrar girmemesi, oldukça olumlu bir sinyaldir. Ancak henüz ciddi bir yükseliş
sinyali söz konusu değildir. Bu nedenle, Bitcoin’in kanal içerisindeki gibi sert bir düşüş trendi yerine
$44.000 - $48.500 arasında dengelenme ihtimali her geçen gün artmaktadır. Satış baskısının
önümüzdeki günlerde etkisini sürdürmeye devam etmesi halinde izlenecek en ciddi destek, yakın
bölge için $41.000 seviyesidir. Yükselişlerde ise $51.000 direncinin geçilmesi, yükseliş trendinin
başlaması için kritik önemdedir.

$SOS Ödülleri
NFT varlıklar, popüler hale gelmelerinin önemli bir ticari hacim oluşturdular. Alım satımlar
sonucunda ortaya çıkan ticari değer, aynı kriptoparaların borsaya ihtiyacı olduğu gibi alıcıların ve
satıcıların buluşabilecekleri bir NFT pazarına ihtiyacı doğurdu. Çeşitli NFT pazarları kurulmasına
rağmen en başarılısı Opensea oldu. Opensea, alışık olduğumuz DeFi platformları gibi DAO
benzeri bir yapı değildir. Özel bir şirket olan Opensea, bu yönüyle kripto piyasasında popüler
olmuş platformlardan ayrılır. Kripto piyasası, anarşik bir yapıya sahip olduğu için topluluğun
öncelendiği ve merkeziyetsizliğin öne çıkarıldığı projeleri kabul etmeye meyillidir. Benzer bir
yapıda olan Binance, bu durumu BNB token çıkartarak ve BSC ağını piyasaya sürerek çözmüş
görünmektedir. Merkezi ve özel bir şirket olsa da token ve ağ üzerinden piyasaya katkı sağlayarak
toplulukla etkileşime geçmiş olan Binance bu anlamda başarılı sayılabilir. Kriptopara topluluğu,
benzer bir hamlenin Opensea tarafından da gelmesini beklemekteydi. Bu sayede zaten NFT
alanında piyasanın odak noktası olmuş bir platformun, kripto piyasasına daha da uyum
sağlayabileceği düşünülüyordu. Ancak son gelişmeler, beklentilerin gerçekleşme ihtimalini azalttı.
Opensea, Brian Roberts’ı Lyft şirketinden transfer ederek şirketin CFO görevine getirdi. Roberts,
bu denli popülerliği yüksek bir şirket olan Opensea’nın halka açılması gerektiğini düşünerek bu
yönde adım atmaya hazırlandı. Şirket, halka arzın beklendildiği üzere token üzerinden değil, IPO
yani geleneksel borsalar üzerinden halka arz edilecek hisse senetleriyle gerçekleştirilmesinin
planlandığını açıkladı. Yeni CFO’nun bu şekilde daha çok gelir elde edilebileceğini düşünmesi,
piyasanın hoşuna gitmedi. Çünkü kripto şirketleri, genellikle kullanıcılarını çıkarttıkları tokenle
ödüllendirerek teşekkürlerini gösterir veya şirketi DAO’ya çevirerek yönetimini topluluğa bırakırdı.
Opensea’nin IPO açıklaması, kullanıcıların ödül beklentisini boşa düşürdüğü gibi Opensea’nin
topluluğa ait olmak yerine Wall Street’e ait olacağıyla ilgili beklentilerin de önünü açmış oldu.
OpenDAO isimli bir DAO kuruluşu, Opensea üzerinde NFT alım-satımı gerçekleştirmiş herkese,
oluşturdukları hacime oranla DAO’ya ait olan SOS tokenini ödül olarak vereceğini duyurdu.
Opensea’nin token yaratmayarak piyasada oluşturduğu boşluk, OpenDAO üzerinden kolayca
doldurulmuş oldu. Yani bir nevi şirkete karşı oluşan tepki, piyasa tarafından dışarıdan bir
müdahaleyle SOS token üzerinden fiyatlandırılmış oldu. Bugüne kadar Opensea üzerinden
harcadığı ve kazandığı miktar üzerinden ödüllendirilen kullanıcılar, SOS tokene bir talep
oluşturdular. Tokenin temsil ettiği OpenDAO ise NFT varlıklar üzerinden dolandırıcılık vakaları gibi
zarara uğramış kişilere yardım etme misyonu da taşıdığı için topluluk tarafından sahiplenildi. Bir
başka bakış açısıyla; Opensea’nin IPO hamlesi, piyasa tarafından cezalandırıldı denebilir.
Opensea kendi tokeni üzerinden bir değer ve gelir üretebilirdi. Opensea’nin IPO kararı kesin değil
ve IPO sonrasında da kendi tokenlerini çıkartabilirler. Ancak toplulukta oluşan negatif algının,
Opensea’nin başarılı imajına zarar verdiği ve rakiplerini de oldukça memnun ettiği tahmin edilebilir.
Opensea, belki IPO ile daha çok gelir elde edebilir fakat Ethereum’un bile topluluğa bağlı kalıp
kalmadığının sorgulandığı bir piyasada, kriptopara prensiplerinin ne kadar önemli olduğu bir kez
daha topluluğun kendisi tarafından hatırlatılmış oldu.
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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.

Balinaların Oranı

●

Borsalara gönderilen BTC transferlerinde balinaların oranında yakın zamanda ikinci
defa yüksek bir artış görüldü. Balina oranının artması, satış baskısının artabileceğine
dair bir sinyal olarak algılanır.

Borsalara Gönderilen BTC Transferlerinin Ortalama Büyüklüğü

●

Transferlerin ortalama büyüklüğü, yılbaşına doğru artışını hızlandırarak 0.75 BTC
seviyesine yaklaştı. Borsalara daha yüklü miktarda BTC gönderilmesi, satış
baskısının artabileceğini göstermektedir.
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ETH: BORSALAR
Borsaların ETH Rezervi

●

Borsaların ETH rezervinde BTC’deki azalışın da üstünde bir azalma görülmektedir.
Talebin ETH için daha agresif seyrettiği söylenebilir. 29 Aralıktan bu yana azalan
rezervler, fiyatın seyrini olumlu etkileme potansiyeline sahiptir.

Borsalara Gönderilen ETH Miktarı

Borsalardan Çekilen ETH Miktarı

●

●

Rezervlerdeki düşüşe daha yakından bakmak için borsalardaki ETH giriş-çıkışına
bakıldığında, girişlerde artış olmasına karşın, aynı dönemde ETH çıkışlarında da
ciddi yükselişlerin yaşandığı net olarak gözlenmektedir.
Giriş ve çıkış grafiklerindeki yüksek değerler, ETH fiyatında sert hareketlere yol
açmayabilir. Çünkü grafiklerde yüksek değerler görülse de hem giriş hem çıkış
istatistiklerinin arasındaki fark yüksek değildir. Dolayısıyla sert bir düşüş veya
yükselişin gerçekleşme ihtimali düşüktür.
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STABİLPARALAR
Türev Borsalara Gönderilen En Büyük 10 Stabilpara Transferi

●
●

En büyük 10 transfer, balinaların hareketlerini yakalamak açısından ideal bir ortam
sunmaktadır.
Son zamanlarda art arda gönderilen yüklü miktardaki stabilparaların, hangi işlem için
kullanılacağını tahmin etmek mümkün olmasa da ilk 2 yüksek meblağlı transfer sonrasında
BTC fiyatında sert düşüşler meydana geldi. Ancak son transferin de yeni bir düşüşü
tetikleyeceği söylenemez.
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