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Bitcoin Temel Analizi

Aralık  2017’de  CBOE  6  tane  bitcoin  ETF’in  (Exchange  Traded  Fund)  borsada  işleme 
açılması  için  ABD’nin  sermaye  piyasası  kuruluna  (SEC)  başvuruda  bulundu.  Bitcoin 
ETF’leri  çok  olumlu  bir  gelişme.  Çünkü  ETF’ler  hisse  senedi  gibi  borsada  alınıp 
satılabilen  araçlar.  Bunun  anlamı,  bütün  yatırımcılara  bitcoin  fonu  alıp  satma  olanağı 
sağlanmış  olması,  hem  de  yasal  ve  denetime  tabi  bir  borsada.  Bitcoin  vadeli  işlem 
sözleşmelerinden daha önemli bir gelişme bu. 2018 yılında artık milyar dolarlık yatırım 
fonları da bitcoin ETF’lerini alarak yatırım yapabilecek. Bitcoin ETF’lerine yüklü miktarda 
para  akacağını  düşünüyorum.  Böylece  bitcoin  kendisini  küresel  sermaye  piyasalarına 
kabul ettirmiş oluyor.

2018’de CBOE ve CME Group tarafından bitcoin opsiyonları çıkarılmasını bekliyorum. 
Bu benim kişisel beklentim, herhangi bir duyumum yok.

Her yıl Aralık ayında, bu yıl en çok ne kazandırdı sıralaması yapılır. 2017 sıralamasında 
bitcoin açık farkla önde. Hatta aynı grafikte çizildiği zaman diğer araçlar bit kadar kalıyor 
bitcoinin  yanında.  Yatırımcılar  da  bitcoine  yatırım  yapmak  isteyecekler  ve  bankalara, 
yatırım kurumlarına  talepte  bulunacaklar.  Bu  kurumlar  da  ETF’ler  aracılığıyla  değişik 
fonlar  yaratıp  yatırımcılara  sunacak,  hatta  sunmak  zorunda  kalacak.  Çünkü 
yatırımcılardan büyük bir talep geliyor, bu talep daha da artacak 2018’de.

2018’de Ethereum, Dash, Litecoin gibi kriptoparalar için de borsalara açılma yılı olmasını 
umuyorum.  Hatta  bunlardan  bir  sepet  yapıp,  yatırım  fonu  şekline  getirebilir  yatırım 
kurumları.

Kriptopara  fonlarını  önemsiyorum,  çünkü  bunları  çaldırma,  kaybetme  riski  daha  az. 
Aldığınız  fonlar,  Takasbank  ve  Merkezi  Kayıt  Kurumu  (MKK)  gibi  kurumlarda  kayıt 
altında tutulur. Diğer ülkelerde de bunlara benzer kurumlar mevcut. İnsanların bitcoin 
alması ve onu saklaması, hatta onu miras bırakması sorun. Ama fon alarak kriptopara 
yatırımı  yapınca,  bu  fonlar  yasal  yollarla  ve  şifre  çözme,  bulma derdi  olmadan eşine, 
çocuklarına kalabilecek.  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Bitcoin Teknik Analizi

Çok sert bir düşüşün ardından ertesi gün toparlanan bir bitcoin görüyoruz. 14.000 dolar 
civarındaki Fibonacci seviyesini önemli buluyorum. 16.500 civarında bulunan eski tepenin 
aşılması durumunda tarihi zirveye yolculuk başlayabilir.

Düşüşten sonraki tepkinin ölü kedi çırpınışı  olması durumunda, önce 10.000  dolardaki 
psikolojik seviyeye gerilemesi daha sonra da 8.000 dolara kadar düşmesi beklenebilir.

Bitcoin  değişik  borsalarda  değişik  şekilde  fiyatlandığı  için  burada  yazdığım  teknik 
seviyeler  başka  bir  borsada  biraz  farklı  olabilir.  Aşağıdaki  grafik,  Bitstamp  sitesini 
kullanarak çizilmiştir (https://www.bitstamp.net).

https://www.bitstamp.net


Bitcoin DeMark Analizi (2017-12-23)

DeMark  analizinde  BuySetup’ta  5.  gündeyiz.   Henüz  bir  AL  sinyali  yok.  Ama  19 
Aralıktaki düzeltmeden sonra gelen yukarı doğru bir dönüş  var. 24 Aralık için 14.100 - 
16.200 arası bir hareket beklenebilir. 10.600’ün altına sarkması durumunda ise aşağı doğru 
büyük bir düşüş olabilir. Yukarı fırlayıp gitmesi içinse 16.700 seviyesinin aşılması gerekir.  

Açılış 13.664

Yüksek 15.493

Düşük 13.356

Kapanış 14.844

Yarın Beklenen Aralık 14.100 - 16.237

Aşağı Düşüp Gitme Eşik Seviyesi 10.607

Yukarı Fırlayıp Gitme Eşik Seviyesi 16.722

Sinyaller [BuySetup, Counter, 5]
[WaldoTwoLowToHigh, Prospective reversal 

bar from low to high, -1]
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Bu belgede yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kriptoparalar çok riskli araçlardır ve 
bunları alıp satmak herkes için uygun olmayabilir. Doğabilecek zararlardan Gökhan 
Koçak sorumlu tutulamaz.
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