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Bitcoin mavi sıkışma bölgesinin içerisine tekrar dönmesinin ardından, aşağıdan gelen mavi trend
çizgisinden talep gördü. Ancak bu talep, fiyatın $41.000 üzerinde kalmasına yeterli olmayarak
tekrar destek trendine doğru düşmesine yol açtı. Mavi trendden görülen talebin fiyatı kısa
süreliğine yukarı taşıması, alış baskısının yeterli olmadığını göstermektedir. Mavi trend desteğinin
altına inilmesi halinde, grafikte yeşil renkle gösterilen $37.000 desteğinin ilk hedef olması
beklenmektedir. Fiyatın, $41.000 üzerine ani bir çıkış gerçekleştirmesi halinde ise aşağıdan gelen
trend çizgisine bağlı olarak toparlanma görülebilir. Dolayısıyla mevcut bölgede fiyatın trend
çizgisinin altına inip inmeyeceğine bağlı olarak tahminlerin şekillenmesi bekleniyor.

IMF Anlaşması Sonrası Arjantin’in Kriptopara Politikası Şekilleniyor
Arjantin, ekonomik problemlerinin üstesinden gelmek için 17 Mart tarihinde IMF ile 45 milyar USD
büyüklüğünde kredi anlaşmasına imza atmıştı. IMF’nin anlaşmaya koyduğu ‘kriptopara kullanımını
özendirmeme, teşvik etmeme’ maddesi ise anlaşmanın kriptoparaları içermesi nedeniyle tarihi bir öneme
sahip olmasını sağlamıştı. Bu konunun ne kadar önemli olduğuna, 1 Nisan tarihinde yayınladığımız yazıyla
değinmiştik.
IMF’nin koyduğu maddenin spesifik bir açıklama içermemesi nedeniyle, Arjantin’in bundan sonraki
kriptopara politikasının ne yönde şekilleneceğiyle ilgili soru işaretleri, CNV’nin (regülatör) Inovasyon Hub
kurma kararıyla cevap bulmaya başladı. CNV’nin yaptığı açıklamada, inovasyon hub’ın ana amacının
kamu-özel sektör işbirliğiyle, regülasyonlara uyumlu, teknolojik ve finansal ürünlerin geliştirilmesi olduğu
belirtildi. Bu tür açıklamalar, klasikleşmiş cümleler içerse de ilgi çekici olan, regülatörün özellikle
kriptoparalara dair proaktif (bekle-gör politikası yerine, önceden önlem alma politikası) bir yaklaşım
benimsemeye başladıklarını söylemesidir.
Birçok ülkenin regülatörü, oldukça hızlı şekilde değişen, dönüşen kriptoparalara karşı bekle-gör politikasına
bağlı kalmaktadırlar. Çünkü, önlem almaya çalıştıklarını konu, belki de sektör tarafından birkaç hafta sonra
çözülebilir veya yeni bir geliştirmeyle bambaşka bir boyuta evrilebilir. O nedenle, regülasyonların mevcut
problemlere değil gelecekte oluşabilecek problemlere de çözüm olabilmesi amacıyla bekle-gör politikası şu
anda en güvenli seçenek olarak duruyor.
CNV’nin proaktif politikaya geçişinde IMF’nin anlaşmaya koyduğu maddenin etkisi olduğu tahmin edilebilir.
Buna rağmen, anlaşma sonrasında Arjantin’in doğrudan kriptopara karşıtı bir politika benimsememesi son
derece pozitif bir işaret veriyor. Mevcut politikanın, IMF’yi rahatsız etmeyecek şekilde kriptopara
inovasyonunu olabildiğince regüle ederek kontrol etme amacı güttüğü, ancak inovasyonun devam
etmesinin sağlanacağı yönünde şekillendiği söylenebilir. E-ticaret devi Mercado gibi Arjantin merkezli
şirketlerin kriptopara yatırımları, ülkedeki ucuz elektrik nedeniyle madencilik şirketlerinin Arjantin’de tesisler
açması gibi faktörler de şüphesiz ki Arjantin’in kaybetmek istemediği yatırım alanları arasında bulunuyor.

Cryptoization
IMF’nin kriptoparalarla ilgili yazılarında sıklıkla gördüğümüz ‘cryptoization’ kelimesi, insanların ülke para
birimi yerine kriptopara kullanmaya başlamalarını ifade etmektedir. IMF’nin de aslında Arjantin ile yaptığı
anlaşmada önleme çalıştığı durum, doğrudan cryptoization faktörüdür. Global enflasyon probleminden belki
de en çok zarar gören ‘gelişmekte olan ülkeler’ sınıfındaki ülkelerin halklarının kriptoparalara hem güvenlik,
hem de yatırım aracı olarak yönelmesi IMF’yi bu anlamda harekete geçmeye zorladı. Çünkü, Ukrayna
Savaşı gibi tahmin ve kontrol edilemeyen bir faktörün ne kadar süreceğinin bilinememesi, enflasyon
probleminin de uzun bir süre devam etmesine neden olabilir. Bu süreç içerisinde kriptoparayla daha önce
tanışmamış kişilerin de kriptopara piyasasına girmesiyle birlikte mevcut ekonomik sistemin tamiri zor bir
sürece girme ihtimali IMF’yi endişelendiriyor.
Bu konu hakkında endişelenen sadece IMF değil, Ukrayna’daki mevcut savaş durumu nedeniyle ülkenin
yerel para birimiyle kriptopara alınması Ukrayna Merkez Bankası tarafından yasaklandı. Ukrayna’da savaş
durumu nedeniyle artan kriptopara talebi, diğer ülkelerde de enflasyon baskısı nedeniyle artıyor. Piyasadaki
fiyatlar açısından pozitif bir dönem geçirilmese de kriptopara piyasasıyla ilk kez tanışan insanların artması
beklenebilir. Aynı şekilde ülkelerin de cryptoization konusunda önlemler almaya başlaması muhtemeldir.
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BTC: BORSALAR
Tüm Borsalardaki BTC Rezervi

●

Bitcoin rezervlerindeki azalış trendinin sürdüğü net bir şekilde görülüyor. Borsalardan
cüzdanlarına BTC transferi yapan kullanıcıların taleplerinde bir artış olsa da henüz
bu durumun fiyatlara yansıyacak kadar bir alış baskısı yarattığı söylenemez.

BTC:MADENCİLER
Madencilerin Bakiyelerindeki Net BTC Değişimi

●

2 hafta öncesiyle kıyaslandığında, madencilerin cüzdanlarından BTC çıkışlarının
oldukça minimal düzeye indiği görülebilir. Piyasadaki hareketliliğin de azalmasıyla
madencilerin transferleri de azaldı.
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ETH: BORSALAR
Borsaların ETH Rezervi

●

ETH rezervlerinde bir süredir görülen yatay seyrin ardından tekrar agresif bir düşüş
görüldü. ETH 2.0’ın ertelenmesi kararı sonrasında yaşanan durgunluk, hızlı bir
şekilde atlatıldı. Bir sonraki grafikte görülen staking talebi, mevcut rezerv düşüşünün
de
temel
etkenlerindendir.

ETH 2.0
Stake Edilen Toplam ETH Miktarı

●

●

Staking sistemine giren ETH miktarına bakıldığında, geçtiğimiz hafta sadece 2 gün
boyunca giriş olmadığı, sonrasında tekrar sisteme ETH kilitlenmeye devam edildiği
söylenebilir.
Stake edilen ETH’ler piyasadan çekildiği için ETH arzını azaltmaktadır. Bu durumun
da fiyatı uzun vadede pozitif etkilemesi beklenmektedir.
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