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Bitcoin, grafikte mavi çizgilerle gösterilen kanalın alt bölgesindeki desteğin altına hafifçe inmiş 
bulunmaktadır. Bu destek trendine yapılan daha önceki düşüş denemelerine bakıldığında, fiyatın 
kanalın altına doğru uzun çubuklar bırakmasının ardından kanalın içerisine geri döndüğü 
görülmektedir. Bu nedenle, destek trendinin bölgesel olarak yorumlanması daha sağlıklı olacaktır. 
Bitcoin’in $37.000 desteğinin altına inmesi ve günlük kapanışı bu seviyenin altında 
gerçekleştirmesi halinde mavi kanalın kırıldığı net bir şekilde söylenebilir. Bu durumda $30.000 
desteğine doğru düşüş ihtimalinin güçlenmesi beklenebilir. Bitcoin’in kanal içerisinde kalmayı 
başarması halinde ise $41.000 direncini geçmesi beklenmelidir. Bu seviyenin üzerinde, Bitcoin’in 
tekrar kanalın üst bandına, yani $48.000 - $50.000 civarına doğru yükselmesi mümkündür. Sonuç 
olarak, $37.000 desteğinden görülecek tepkiye bağlı olarak trendin netleşmesi beklenmektedir.

Lokal Problemlere Global Çözüm: Bitcoin

El Salvador’un BTC’yi para birimi olarak kabul etmesinin tüm dünya için bir dönüm noktası olduğu tahmin 
ediliyordu. Bu kararın getirilerine bağlı olarak, benzer ekonomik büyüklüğe sahip ülkelerin de adaptasyona 
dahil olması ve risk alması da beklentiler içerisindeydi. El Salvador’un, IMF’nin kredi vermek için dayattığı 
politikaları kabul etmeyerek BTC bazlı tahvillerle kredi alma kararı ise tam olarak diğer ülkelerin beklediği 
getirilere örnek gösterilebilecek türden bir gelişme oldu. Böylelikle El Salvador’un başlattığı akıma katılan 
ülke sayısı Honduras ve Orta Afrika Cumhuriyeti ile birlikte üç ülkeye çıkmış oldu. 

Her ülkenin kendine has problemleri olduğu için Bitcoin’in her ülkede farklı bir amaca hizmet için 
kullanılmak istendiğini, her ülkede farklı bir umut simgesi olduğunu söylemek mümkün. Bu durum da 
Bitcoin’den elde edilmek istenen getirilerin farklı farklı alanlara doğru büyümesine neden oluyor. 

Örneğin, El Salvador gibi Orta Afrika Cumhuriyeti de ailesine bakmak için yurt dışından para gönderen 
insanların oluşturduğu ekonomiye bağımlıdır. BTC sayesinde aracıların ortadan kalkmasıyla beraber, 
ülkeye daha yüksek miktarda para girişinin sağlanması beklenebilir. Çatışma ortamıyla beraber 
istikrarsızlaşan ülkenin, elde edilecek her bir gelir kapısına oldukça bağımlı olduğu düşünülürse, kriptopara 
şirketlerinin yapacağı en ufak bir yatırımın bile önemi büyüktür. Dolayısıyla Bitcoin, Orta Afrika Cumhuriyeti 
için çatışma ortamının desteklediği yoksulluğu önlemeye karşın bir araç, Honduras için turizm geliri ve USD 
hegomonyasından kurtulma, El Salvador için IMF’nin baskılarına boyun eğmeme gibi anlamlara gelmeye 
başladı. Sadece bu görünüm bile, Bitcoin’in global bir varlık olarak insanları nasıl tek bir çatı altında 
buluşturduğunu ve bu buluşma için herhangi bir sebebin yeterli olduğunu göstermesi açısından önemlidir. 
Bitcoin’in ülke bazındaki problemlere karşın sunacağı çözümler, ileriki dönemlerde piyasanın da ne yönde 
gelişeceğiyle ilgili ipuçlarına gebe gözüküyor.

Honduras
El Salvador’un BTC kararı, sadece kredi anlamında değil, ülkenin tanıtımı ve turizmi için de oldukça faydalı 
oldu. Komşu ülke Honduras, Bitcoin’in getirdiği reklam ve turizm getirisinden faydalanmak için 2020 yılında 
özerk bölge ilan edilen Prospera Bölgesi’nde Bitcoin’in yasal para birimi olarak kullanılabileceğini duyurdu. 
Özel ekonomik bölge statüsündeki Prospera, Honduras’ın kısa vadede turizm ve reklam kazancı sağlaması 
amacını taşırken, uzun vadede ise hem halkın BTC’ye karşı tepkisini hem de BTC’nin ekonomiye etkisini 
incelemek için uygun bir deneme bölgesi oldu. Honduras Başkanı X.Castro, USD’nin hegomonyasından 
kurtulma yolunda El Salvador’u yanlız bırakmayacaklarını söyleyerek uzun vadeli planları hakkında da 
ipucu verdi.

Orta Afrika Cumhuriyeti
Neredeyse Türkiye kadar bir yüzölçümüne sahip Orta Afrika Cumhuriyeti(OAC), 5 milyona yakın nüfusuyla 
dünyanın en az gelire sahip ülkeleri arasında yer almaktadır. Dünya Bankası verilerine göre 2.3 milyar USD 
gayri safi yurtiçi hasılaya sahip OAC’da halkın sadece %3’ünün su kaynaklarına erişimi bulunuyor. 
2013’den beri ülkede süregelen çatışma ortamı, istikrarsızlığın ve yoksullaşmanın en büyük sebebi olarak 
gösterilebilir.

Oldukça negatif bir görünüme sahip OAC, tüm bu duruma rağmen, geçtiğimiz günlerde cesur bir hamle 
yaparak BTC’yi ülkenin para birimi olarak kabul ettiğini duyurdu. Mecliste oy birliğiyle alınan bu karar 
sonrasında, Dijital Ekonomi ve Telekomünikasyon Bakanı, halkın kriptopara yatırımı için altyapı 
regülasyonlarının öncelikleri arasında olduğunu duyurdu. 
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BTC: BORSALAR
Tüm Borsalardaki BTC Rezervi

● Bitcoin rezervleri ile fiyat arasındaki ters korelasyon devam ediyor. Geçen haftadan 
bu yana rezervler azalmaya devam etse de fiyatta bir toparlanma görülmedi. 
Borsadaki mevcut BTC bakiyelerinin oluşturduğu satış baskısı, fiyat üzerinde halen 
baskın durumda bulunuyor. Buna rağmen cüzdanlarına BTC çeken yatırımcıların da 
alımlarına devam ettiği söylenebilir.

Borsalara Gönderilen BTC Transferlerinin Ortalama Büyüklüğü

● Fiyatlardaki düşüşe paralel olarak borsalara gönderilen BTC transferleri de giderek 
daha büyük meblağlara ulaşmaya başladı. Satış baskısının ciddi seviyelerde olmasa 
da artış gösterdiği görülmektedir.
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ETH: BORSALAR

Borsaların ETH Rezervi

● ETH rezervleri, staking talebinin yoğun şekilde devam etmesine rağmen yatay bir 
görünüm sergiledi. Dolayısıyla staking talebinin, satış baskısını hemen hemen 
karşıladığı, ancak piyasadaki negatif görünümün arttığı söylenebilir. Satış baskısının 
artışına devam etmesi halinde staking için oluşan talep, yeterli olmayarak ETH 
fiyatının ciddi düşüşler sergilemesine neden olabilir.

ETH 2.0

ETH Staking Girişleri

● Uzun vadeli yatırımcılar, beklenildiği üzere ETH stake etmeye devam ediyor. Talebin 
yüksek olması, mevcut satış baskısını da dengelemesi açısından olumludur. 
Staking, uzun vadeli görünümde, dolaşımdaki ETH arzının azalmasını sağladığı için 
piyasanın yükselişe geçtiği dönemde ETH fiyatının ekstra bir yükseliş 
gerçekleştirmesi beklenebilir.


