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Bitcoin’in düşüş trendi boyunca hareketli bir destek - direnç seviyesi olarak kullandığı turuncu 
renkli trend çizgisine ek olarak, aynı başlangıç noktasından çizilen lacivert trend çizgisi, fiyatın 
düşüş trendi boyunca kullandığı direnç noktalarını tahmin etmek için kullanılabilir. Bitcoin’in mevcut 
yükselişi sonucunda lacivert çizgiye ulaşması nedeniyle satış baskısıyla karşılaşma ihtimali 
artmaktadır. Fiyatın düşüşe geçmesi halinde lacivert çizgisinin güvenilirliği artacak ve Bitcoin’in 
$30.000 desteğini test etme ihtimali güçlenecektir. Bitcoin’in lacivert çizginin üzerine çıkması 
halinde ise talebin güçlendiğine dair sinyal alınacaktır. Bu durumda, fiyatın $41.000 direncini test 
etmesi beklenebilir. Bitcoin’in $41.000 üzerine çıkması halinde düşüş trendinin sonlanabileceğine 
dair önemli bir sinyal alınacaktır. Dolayısıyla kısa süre içerisinde Bitcoin’in üzerindeki satış 
baskısının gücünü koruyup koruyamadığına dair önemli bulgular elde edilebilir.

Zuckerberg Strateji Değişikliğine Gitti, Diem Projesi İptal Edildi

ABD’de stabilparalarla ilgili alınacak aksiyonların yakın zamanda çıkma beklentisi giderek 
yükselmişken, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, kendi stabilpara projesi Diem’in 
çalışmalarını durdurma kararı aldı. 

Global bir para birimi oluşturma amacıyla yola çıkan Diem(eski adıyla Libra) projesi, para 
yönetiminin yapılmasını sağlayan Novi(eski adıyla Calibra) cüzdanıyla birlikte kurulmuştu. Novi ile 
ilgili geliştirmeler yapılmasına karşın Diem projesi bir süredir geri planda bulunmaktaydı. Kuruluş 
aşamasında, Diem’in düşük riskli ve volatiliteli varlıklarla teminatlandırılacağı ve bir konsorsiyum 
tarafından yönetileceği belirtilmişti ancak işin aslına bakılırsa proje daha ilk günlerinden itibaren 
çeşitli problemlerle karşılaştı. 28 dünya devi şirket tarafından oluşturulan konsorsiyum, projenin ilk 
4 haftasında 8 üyesini birden kaybetti. Ayrılan üyeler, Mastercard, Visa, Mercado, eBay, Paypal, 
Booking, Vodafone, Strip şirketleri olması nedeniyle projeye olan güvenin erken aşamalarda 
sarsıldığı söylenebilir. 

Projeye olan güvensizlik, kriptoparaların gerekli yasal altyapıya ve Facebook markasının negatif 
imajından kaynaklandı. Nitekim, konsorsiyumdan ayrılan üyelerin haksız olmadıkları görüldü. 
Amerikan Doları dışında global bir para biriminin ortaya çıkmasını istemediklerini açıkça belirten 
Senato üyeleri, projenin hayata geçmesinin önündeki en büyük engellerden biri oldular. 

Projenin, ABD’de yakın zamanda çıkması beklenen stabilpara regülasyonuna uyumlu olmadan 
hayata geçmeyeceğine dair verilen güvenceler de Senato üyeleri için yeterli olmadı. Metaverse ile 
birlikte aynı piyasada farklı bir dalda büyüme imkanı gören Zuckerberg, Diem projesini 
sonlandırarak projenin varlıklarını Silvergate Bankası’na sattığını açıkladı. 

Novi cüzdanı için ise çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, Whatsapp üzerinden Novi 
cüzdanı kullanılarak para transferi yapılmasıyla ilgili pilot testler gerçekleştirildi. Test için kullanılan 
stabilpara ise Paxos şirketine ait USDP oldu. Diem projesinin sonlandırılmasıyla birlikte, 
Zuckerberg’in USDP gibi tam regüle stabilparalarla beraber çalışmaya karar verdiği söylenebilir. 
Facebook’un sahip olduğu negatif imaj ve karşılaştığı regülasyon problemleri nedeniyle alınan bu 
kararın, şirketin metaverse alanındaki çalışmalara daha çok kaynak ayırabileceği düşünüldüğünde 
oldukça pragmatik olduğu görülmektedir.
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BTC: BORSALAR
Tüm Borsalardaki BTC Rezervi

● Geçtiğimiz hafta boyunca sınırlı da olsa yükselişe geçen BTC fiyatıyla beraber 
borsaların rezervlerindeki BTC miktarında da artış görüldü. 

● Rezervlerdeki yükseliş, yüksek fiyattan BTC alan kullanıcıların mevcut artışı fırsat 
bilerek BTC’lerini satmak için borsaya gönderdikleri şeklinde yorumlanabilir.

BTC: MADENCİLER

Madencilerin Bakiyelerinde Net BTC Değişimi

● Madencilerin cüzdanlarındaki bakiye değişimlerinde yeşil mumların daha ciddi 
boyutlarda yer aldığı görülmektedir. Madencilerin mevcut satış baskısına 
katılmaması, aksine BTC bakiyelerini arttırmaları oldukça pozitif bir durumdur.
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BTC: TÜREV BORSALAR

Fonlama Oranı

● Geçtiğimiz hafta BTC fiyatında görülen yükseliş, piyasa beklentilerinde ciddi bir 
değişime yol açmadı. Aşağı yönlü kaldıraçlı işlemler, fiyatın agresif düştüğü 
dönemdeki kadar olmasa da baskınlığını korumaktadır. Dolayısıyla düşüş 
beklentilerinin devam ettiği söylenebilir.

ETH: BORSALAR

Borsaların ETH Rezervi

● ETH rezervleri, BTC’nin aksine yatay bir seyir sürdürmektedir. ETH fiyatı da geçtiğimiz 
hafta sınırlı bir yükseliş göstermesine karşın borsalara gönderilen ve borsalardan 
çekilen ETH miktarında dengeli bir seyir görülmektedir.

● ETH 2.0 kapsamında ağa kilitlenen ETH miktarının ve NFT’lere artan ilginin, mevcut 
piyasa şartlarında ETH talebini sürdürülebilir kıldığı varsayılabilir.
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ETH 2.0

Stake Edilen ETH Miktarı

● Stake için sisteme kilitlenen ETH miktarı, geçtiğimiz haftaya kıyasla 5.000 ETH’dan 
fazla artış gösterdi. Fiyatın ucuzlamasıyla birlikte stake fırsatı kollayan yatırımcıların 
mevcut piyasa şartlarını değerlendirdiği söylenebilir.

STABİLPARALAR

Türev Borsalara Gönderilen En Büyük 10 Stabilpara Transferi

● Türev borsalara gönderilen stabilpara miktarında artış olması, opsiyon veya kaldıraç 
piyasasında yüklü işlem açılabileceğini göstermektedir. Balinaların açtığı bu tür 
işlemler, piyasadaki trend üzerinde ciddi etkilere sahip olduğu için dikkatle 
izlenmelidir.

● Grafiğin ortasında görülen art arda 3 pik sonrasında BTC’nin düşüş trendine sert bir 
şekilde başladığı düşünüldüğünde, mevcut artış sonrasında da aşağı veya yukarı 
yönlü sert hareketler beklenebilir.


