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Kripto ParaTicaret Stratejileri ve İpuçları

Kripto paralar epeyce bir popüler olmaya başlamasına rağmen, onlarla ticaret
yapmak artık bir o kadar da zorlaşmaya başladı.

Bu nedenle bu piyasaya adım atmak isteyen yeni traderların dikkat etmesi
gereken bazı ip uçları ve temel stratejiler paylaşmak istedik.
En temel kavramlarıyla size bir rehber olacağını düşündüğümüz bu stratejiler ve
ipuçları ile işlemlerinizi nasıl optimize edeceğinizi öğrenebileceksiniz.
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Kripto ParaTicaret Stratejileri ve İpuçları
Kripto para ticareti, fiyatların yukarı artış ve aşağı azalış gibi her iki yönde
hareketlerinden yararlanarak uzun ya da kısa vadeli işlemler yapmak için bizlere
büyük fırsatlar sunmaktadır.

Kripto ticaretini ve stratejilerini biliyor olmak bu fırsatlardan en iyi şekilde
yararlanmanın harika bir yoludur.
Bu fırsatları tanımlamanıza ve doğru zamanda ticarete girip çıkmanıza yardımcı
olabilmek için bazı popüler kripto para birimi stratejilerini incelemeye
başlayalım.
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1. GÜNLÜK TRADE – DAY TRADING
 Günlük Trade; gün içi fiyat hareketlerinden
hızlı kar elde etmek amacıyla, işlemleri tek
bir günde açıp kapamanızdır.
 Piyasalar kapandıktan sonra pozisyonlar açık
tutulmadığı için tutma pozisyonları ile ilgili
masraf ve risklerden kaçınırsınız.
 Bununla birlikte, dikkatli bir odaklanma
gerektirir. Bu yüzden sadece al ve sat
işleminize zaman ayırmanız gerekmektedir.
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2. DERİ YÜZME / AYIRMA – SKALPING
 Scalping, fiyat düşüşü veya yükselişindeki çok ufak
oynaklıklardan para kazanma yöntemidir.
 Bir trend ile uyumlu olarak birden çok kez
pozisyona girip alım ve satım yapmaya dayanır.

 Çoğu zaman birkaç dakikalık alım satımları
kapsadığı için kısa vadeli bir stratejidir.
 Scalping, kripto para gibi varlıkların ticareti için
etkili bir yoldur. Çünkü piyasanın avantajlı bir
şekilde hareket etmesi ve bu sırada hızlı bir şekilde
pozisyonları kapatmak kayıpları asgariye indirerek
iyi ve erken kar almayı sağlar.
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3. TREND TAKİBİ - TREND TRADING
 Scalping gibi, bu trade biçimi de bir
doğrultusunda bir pozisyon açmayı gerektirir.

trend

 Ancak, trend takipçisi olarak amacımız, ardı ardına
birden fazla pozisyon açmak ve kapatmak yerine,
pozisyonu mümkün olduğunca çok fiyat hareketine
açık tutarak karları maksimize etmektir.

 Kısa, orta veya uzun vadeli bir strateji olabilir, çünkü
trendler herhangi bir zaman diliminde gelişebilir.
 Bu stratejiyi uygularken, oluşan trendleri tanımlamak
için bir takım teknik göstergeleri kullanmanın yanı sıra,
haberlerin ve ekonomik olayların piyasalar üzerindeki
muhtemel etkilerini de araştırmak gerekir.
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4. HIZLI TRADE- SWING TRADING
 Swing ticareti, hem aşağı hem de yukarı yönlü gelişen
trendlerde piyasanın volatilitesinden de yararlanarak
fiyat salınımları/hareketleri içerisinde en iyi karı
almaya odaklanan bir yöntemdir.
 Bu yöntem, kar için daha fazla fırsat yaratsa da, fiyat
hareketinin en yüksek ve en düşük olduğu seviyelerde
işlem yapma olasılığımız yoktur. Çünkü yeni bir
salınımın başladığını anlamak için salınımın
başlamasını beklemek gerekmektedir.
 Trend Takibi stratejisinde olduğu gibi, bu stratejide de
teknik göstergelerin ve piyasaları hareket ettiren
faktörlerin anlaşılması gerekir.
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5. POZİSYON ALMA – POSITION TRADING
 Pozisyon alma, bir günden uzun bir süredir.
Muhtemelen haftalar, aylar ve hatta yıllar boyunca bir
pozisyon tutmayı içerir.
 Bu nedenle, genellikle çoğu diğer stratejilere oranla
daha az işlem yapılır.

 Bir kripto para biriminde uzun vadeli bir pozisyon
almak istiyorsanız, piyasayı dikkatli bir şekilde
değerlendirmeniz gerekir. Temel Analiz yöntemini
kullanmak burada en akıllıca hareket olacaktır.
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6. BOT TRADE– AUTOMATED TRADING
 Bot trading, alım satım işlemlerini otomatik olarak
yürütmek için bir bilgisayar programı kullanmayı
içerir.
 Bu yazılımlar, basit veya karmaşık bir yapıya sahip
olabilirler. Gün boyunca piyasaları izleyerek, bilgisayar
başında olmasanız bile sizin adınıza işlemlerinizi açıp
kapatabilirler.

 Ancak, elbette, tasarımındaki herhangi bir kusurun
size yüksek maliyetleri de olabilir. Bu sebeple çok iyi
araştırma
yapılıp
güvenirliği
ispatlanmış
botlar/yazılımlar kullanılmalıdır.
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KAYBETMEYİ GÖZE ALDIĞINIZ MİKTAR KADAR YATIRIN
Kripto paraya hobi amacıyla yatırım yapanlar Ocak 2018’teki son çöküş sırasında büyük kayıplar
yaşadılar.
Ağır parasal kayıpları, hayal kırıklığı, kırık monitörler, kırık dizüstü bilgisayarlar takip etti.
İnsanlar kurallara hükmetme kuralını bu ağır kayıpları yaşayarak öğrendi.
Paranızı kripto para birimine dönüştürdüğünüz anda, sonsuza dek kaybettiğinizi düşünün.
Geri alabileceğinize dair kesinlikle bir garanti yok.
Para yatırıyorsanız kaybetmeyi göze almalısınız, geri adım atmanız artık söz konusu olmayabilir.
Mevcut mali durumunuzu yeniden değerlendirmeniz gerekebilir.

Bu nedenle sadece ve sadece kaybetmeyi göze aldığınız miktar kadar yatırım/ticaret yapın.
bitcointeknikanaliz.com

HER ZAMAN BİTCOİN’İ TAKİP EDİN
Asya Para Krizi, çoğu alt koinin Asya para birimlerinin ABD Doları'na oranla Bitcoin'e daha yatkın olduğunu
gösterdi.
Eğer Bitcoin fiyatı aşırı derecede pompalanırsa, insanlar BTC karlarını almak için alt koinlerden çıkmaya
çalışırlar ve alt koinlerin fiyatları düşmeye başlar.

Bunun tam tersine;
Eğer Bitcoin fiyatları büyük ölçüde düşerse, alt koin fiyatları da aşağı inebilir, çünkü insanlar alt koinlerden
de çıkmaya başlarlar.

Bitcoin, organik büyüme veya düşüş veya fiyatta durgunluk gösterdiğinde, alt koinlerin büyümesi için en iyi
zaman ortaya çıkar.
İşte bu yüzden Bitcoin her zaman sıkı takip altına alınmalıdır.
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YUMURTALARI AYNI SEPETE KOYMAYIN - RİSKİ DAĞITIN
Bir kripto paraya yatırım yaptığınız zaman para miktarınıza göre kazanma potansiyeliniz artarken,
kaybetme potansiyeliniz de onunla eş oranlı olarak artar.
Ancak kazandıracak olan sadece Bitcoin değildir. Onun altındaki diğer yüzlerce koin de göz önüne
alınmalıdır.

Kripto para biriminin genel büyümesini güvenli bir şekilde yakalamanın en iyi yolu, diğer koinlerin de
büyümelerinin faydalarını çeşitlendirmek ve toplamaktır.
Ayrıca, eğlenceli gerçek - Ocak 2016 ile Ocak 2018 arasında Corgicoin 60.000x artmıştır ve Verge 13.000x
artmıştır. Aynı dönemde Bitcoin 34x artmıştır.
Diğer koin artış fırsatlarını kaçırmadan, riskinizi dağıtıp, yumurtaları da farklı sepetlere koymak akıllıca
olacaktır.
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ASLA AÇ GÖZLÜ OLMAYIN
Kimse kar elde ederken para kaybetmez demeyin.
Bir koinin değeri büyümeye başladığında, içimizdeki açgözlülük de onunla birlikte büyür.
Bir koinin değeri % 30 artarsa, neden o %30’luk karı almayı düşünmeyesiniz?
Hedefinizi % 40 veya % 50 kar almak olarak ayarlanmış olsanız bile, elinizdeki koinin hedefe ulaşamaması
gibi bir riskle karşılaşmak yerine mevcut karı almak daha akıllıca olacaktır.

Çok uzun süre beklerseniz veya daha yüksek bir noktadan satmaya çalışırsanız, halihazırda kazandığınız
karı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız, hatta bu karı zarara bile çevirirsiniz.
Zaten piyasa size hedeflerinizi tekrar yapılandırmanız için yüzlerce fırsat verecektir.
Potansiyel karlar elde etmeye devam etmek istiyorsanız, kısa süreli kar alma alışkanlığı kazanın ve aç
gözlü olmayın.
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KÖRÜ KÖRÜNE TİCARET YAPMAYIN
Bu dünyada, kör bir insana para kazanacaksın diyerek gözlük satabilecek milyonlarca insan var.
Aynı insanlar kripto para piyasasında da kol gezerler ve daha az bilgiye sahip yatırımcıları kullanmak için
her fırsatı kollarlar.
Sırf fiyatları arttırmak için size bazı koinlerle ilgili akıl almaz senaryolar yazarlar.
Günümüzde kripto para piyasalarının son derece spekülatif yapısı nedeniyle, iyi bir yatırımcı yatırımının
potansiyel sonucunun sorumluluğunu kendisi alacağından kendi araştırmasını çok iyi yapmalıdır.

En iyi yatırımcılardan geldiğini düşündüğünüz bilgiler bile, nihayetinde bir cümledir/sözdür.
Bu yüzden araştırmanızı iyi yapıp, körü körüne yatırım/ticaret yapan birisi olmayın.
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FOMO YAPMAYIN
İngilizce "Fear of missing" out yani «Gündemi Kaçırma Korkusu» anlamındaki sözcüğün baş harflerinden
türetilmiş FOMO terimi sıklıkla haberleri ve gündemi sürekli takip etme hastalığı olarak tanımlansa da
Bitcoin borsalarında »Fırsatı Kaçırma Korkusu « anlamında kullanılır.
Bu, insanların en çok para kaybedecekleri bir noktadır.
2017 Aralık ayında Bitcoin’in fiyatı 10.000 $ 'dan 20.000 $' a çıktı.
Bu noktada; FOMO yaşayanlarla beraber, aç gözlü olanlar ve körü körüne yatırım yapanlar sayesinde
kripto paralar tarihi zirvesini yaptı.

Ama unutulmamalıdır ki, zirve yapan tüm kripto paralar mutlaka düzeltme dediğimiz bir fiyat
düzenlemesi yaşarlar ki bu da tekrar uygun fiyatlardan pozisyon almak için her zaman bir fırsattır.
FOMO’ya yakalanmamak için akıl ve mantık ile hareket edilmeli, asla duygularla değil.
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HATALARDAN DERS ÇIKARIN
Asla toplam kaybı kabul etmeyin.

Her zaman durumu değerlendirin ve neden olduğunu anlamaya çalışın.
Bir sonraki hareketiniz için yaşadığınız kaybı bir deneyim olarak ele alın.
Unutmayın, artık daha önce bildiğinizden biraz daha fazla şey biliyorsunuz.
Hepimiz bu işe amatör olarak başladık ve bu işi yaparken istemesek de para kaybettik.
Kimse mükemmel değildir ve herkes bu ticaretten sürekli olarak kazanamaz.
Kayıpların sizi cesaretlendirmesine izin vermeyin, kayıplardan dersler çıkartın.
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ZARAR DURDURMAYI KULLANIN
Stop Loss, yatırımınız için hayati önem taşıyan bir opsiyondur.

Kripto para piyasasının volatilitesinin yüksek olmasından dolayı risk faktörü de son derece yüksektir.
Stop Loss emirleri, işlemlerden zarar etmeye başladığınız takdirde sizin belirlediğiniz bir fiyatta
pozisyonun kapatılmasını sağlar.
Stop emirleri, piyasa fiyatı belirlediğiniz stop seviyesine geldiği zaman otomatik olarak uygulanır.
Stop Loss emirleriyle hem zararınızı azaltmış oluyorsunuz, hem de sürekli fiyat grafiğini takip etmekten
kurtulurken gece yattığınızda da içiniz rahat ediyor.

bitcointeknikanaliz.com

SON SÖZ

Bu kurallar kesinlikle ihtiyacınız olan ilk ders olmakla birlikte, kesinlikle harika bir başlangıç noktasıdır.
Bunun da ötesinde, kripto para piyasasının diğer piyasalara kıyasla ışık hızında seyrettiğini unutmayın.

Yepyeni kripto paralar günlük olarak pazara girecek ve her biri için her gün yeni haberler ortaya çıkacak.
Tüm bu haberleri çok iyi analiz etmenin ve anlamanın, sermayemizi doğru yönlendirebilmek için hayati önem
taşıdığını unutmayın.
Eğer sokağa atacak paranız yoksa ve bir macera aramıyorsanız yapılması gereken özellikle kripto paralar için
hazırlanan kapsamlı eğitimlere katılmak olmalıdır.

bitcointeknikanaliz.com

SORUMLULUK REDDİ
Sorumluluk Reddi
Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate
alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu
tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece
burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir. bitcointeknikanaliz.com anlatılan mum çubuklarının geçmiş ve gelecekteki
performansıyla ilgili herhangi bir iddiada bulunmaz. Verilen tüm örnekler, grafikler, tarihçeler,
tablolar, yorumlar, öneriler eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır.
Bilgilendirme ve eğitim amaçlı hazırlanan bu e kitap ve içeriği asla bir Yatırım Tavsiyesi değildir.
Sizler bu e kitabı kullanırken bitcointeknikanaliz.com’un özel veya sonuçsal zararlardan sorumlu
olmadığını kabul etmektesiniz.
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