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Bitcoin, lacivert trend çizgisinin üzerine güçlü bir şekilde çıkmasıyla beraber satış baskısını kısa 
vadede kırdığını gösterdi. Fiyat bir süredir agresif düşmesi nedeniyle bu tür bir yükseliş hareketi 
yüksek talep görmeye devam etti. Bitcoin, öncelikle $41.000 sonrasında ise $44.500 direncini 
geçmesine rağmen $44.500 direncinin tekrar altına düştü. Mevcut yükseliş, kısa vadede güçlü 
sinyaller vermesine karşın geniş açıdan bakıldığında düşüş trendini sona erdirmek için yeterli 
değildir. Bitcoin’in önümüzdeki haftalarda mevcut kazanımlarını koruyup koruyamayacağı bu 
nedenle çok önemlidir. Kazanımların korunması, yani Bitcoin’in $41.000 ve $44.500 civarında 
seyrederek bu destekleri koruması halinde yükseliş trendinin başlaması beklenebilir. Fiyatın 
$48.000 ve $51.000 dirençlerine yükselmesi ise düşüş trendinin yüksek oranda sona erdiğine 
yönelik sinyal verecektir. Aksi halde yeni bir trend oluşumuyla birlikte düşüşün devam etmesi 
mümkündür. Sonuç olarak, kısa vadeli pozitif görünümün uzun vadeli planlara etki edip 
edemeyeceği izlenmektedir.

Wormhole Hacklenmesi

Defi platformu Wormhole, geçtiğimiz günlerde hacklendi ve 120.000 WETH çalındı. Hack olayını 
ve sonrasında yaşananlara bir göz gezdirelim… Wormhole, ‘multichain’ bir platformdur. Yani birden 
fazla blokzincire tek bir platformdan erişilebilmesini ve ağlar arasında işlemler yapılabilmesini 
sağlar. Blokzincirler arasındaki işlemler, ağlar arası kurulan köprüler aracılığıyla 
gerçekleşmektedir. Bir kriptopara, kendi blokzincirinden farklı bir ağda işlem göreceği zaman 
kriptoparanın kendisi doğrudan ikinci bir ağa transfer olmaz. Köprüler, orjinal kriptoparayı sisteme 
kilitler ve sunucuya ikinci ağda aynı miktarda sentetik kriptopara verir. Wormhole örneğinde de 
köprüdeki bir hatayı kullanan hacker, 120.000 WETH yani sentetik ETH üretmeyi başarmış ve 
platformdan çıkartmıştır. Dolayısıyla üretilen sentetik ETH karşılıksızdır. Çalınan miktarın büyük 
olması, sadece platformun dengesini değil, piyasadaki fiyatları da kısa vadeli etkileyebilme 
potansiyaline sahiptir.

Hackleme sonrasında Wormhole platformuna yatırım yapan ve platformun geliştirici ekibini daha 
önce satın almış olan Jump Trading, platforma 120.000 ETH göndererek karşılıksız basılan WETH 
miktarını dengeleyerek platformun tekrar normal seyrinde çalışmaya devam etmesini sağladı. 
Jump Trading, aynı zamanda Solana ve Terra ağlarına da yatırım yapan bir şirket olduğu için 
Wormhole gibi ‘multichain’ platformlar, Jump Trading gibi şirketlerin birden fazla yatırımının 
karlılığını arttırmaktadır. Ek olarak, Jump Trading’in müdahalesi, merkeziyetsiz bir platforma, 
kurallara uygun bir şekilde yapılan merkezi bir müdahale olarak nitelenebilir. Herhangi bir komünite 
oylamasına bağlı olunmadığı için müdahale merkezi sayılabilir. Ancak ağın işleyişine müdahale 
etmediği için merkeziyetsizliğe de zarar verilmediği söylenebilir.

Gamestop NFT Market

Gamestop hisselerinin, Reddit üzerinde örgütlenen bir grup tarafından manipüle ederek Wall 
Street brokerlarını büyük zarara uğrattığı olayı hatırlamayan yoktur. Gamestop, bu olay sonrasında 
belki milyonlarca dolar harcayarak elde edemeyeceği bir reklama sahip oldu. Normalde, bir şirketin 
farklı bir piyasaya yatırım yapma kararı alması sonrasında önemli reklam ve lobi harcamaları olur. 
Bu harcamalar, şirketin piyasaya kendini kabul ettirmesi amacı taşır. Gamestop için bu durum tam 
tersi oldu. İnternetteki topluluğun hisse manipülasyonu sayesinde bir nevi Gamestop şirketini 
piyasaya davet ederek Gamestop’u bu alana yatırım yapmaya teşvik ettiği söylenebilir. Tüm bu 
gelişmeler sonucunda Gamestop, Immutable X ile işbirliğine giderek kendi NFT marketini 
açacağını duyurdu. Böylelikle topluluğun yaptığı Gamestop reklamı, yine topluluğa bir kazanım 
olarak geri dönmüş oldu.



Piyasa Görünümü 08 Şubat

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

BTC: BORSALAR
Tüm Borsalardaki BTC Rezervi

● Fiyat düşüşüne paralel olarak borsaların BTC rezervinde de önemli bir azalış 
gerçekleşti. Talebin artmasıyla beraber rezervlerdeki uzun vadeli azalış trendinin 
devam ettiği görülmektedir.

Borsalara Gönderilen BTC Transferlerinin Ortalaması

● BTC fiyatının düştüğü zamanlarda, satış baskısının artmasıyla birlikte borsalara 
daha yüklü miktarda BTC gönderildiği ve satış baskısının beslendiği görülmüştü.

● Bitcoin’in $44.000 civarına doğru yükselmesiyle birlikte borsalara gönderilen BTC 
transferlerinin büyüklüğü neredeyse yarı yarıya azalarak ortalama 1.20 BTC 
seviyesinden 0.5 BTC seviyelerine kadar geriledi.

● Bu grafik, yükseliş döneminde satış baskısının ne kadar zayıfladığının bir görseli 
olarak kabul edilebilir.
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BTC: MADENCİLER
Madencilerin BTC Bakiyelerindeki Net Değişim

● Madencilerin cüzdanlarından bir süredir ciddi bir BTC çıkışı olmadı. Dolayısıyla satış 
baskısına katkıları olmadığı bilinmekteydi. 

● Bitcoin’in yükseldiği dönemde ise bakiyelerine BTC eklemeye devam ettiler. Özellikle 
7 Şubat tarihinde yaklaşık 2.000 BTC madencilerin cüzdanına transfer edildi.

BTC: TÜREV PİYASALAR

Fonlama Oranı

● Piyasadaki yükselişle birlikte birçok göstergede pozitif sinyaller alınmaya 
başlamasına rağmen, kaldıraçlı işlemlerde durum farklıdır.

● Yükselişle beraber kırmızı mumlarda azalma olsa da güçlü yeşil mumlar söz konusu 
değildir. Aksine, 7 Şubat tarihinde oluşan kırmızı mum, kaldıraç piyasasında aşağı 
yönlü beklentilerin daha baskın olduğuna işaret etmektedir.
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ETH: BORSALAR

Borsaların ETH Rezervi

● ETH rezervlerindeki yatay seyir, geçtiğimiz haftadan bu yana devam etmektedir. ETH 
rezervlerindeki görünüm son haftalarda olağan korelasyonun dışına çıktı. Mevcut 
yatay seyir öncesindeki düşüş trendine bakıldığında, hem rezervlerin hem fiyatın aynı 
anda düştüğü görülmektedir. Bu nedenle, rezerv-fiyat ilişkisi için yapılan yorumların 
ETH için aynı geçerliliğe sahip olmadığı söylenebilir. 

STABİLPARALAR

Dolaşımdaki Stabilpara Miktarı

● Tüm stabilparaların arzının toplamına bakıldığında yükseliş trendi sürmektedir. 
Geçtiğimiz haftadan bu yana piyasaya 1 milyar USD civarında para girişi olduğu 
görülmektedir.


