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•BMW bugün 2022 yılının 4. çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Şirketin gelirleri 37,91 milyar euroluk 

beklentinin üzerinde 39.52 milyar euro olarak gelirken, şirketin hisse başına karı ise beklenti olan 3.81 

euronun altında 3.43 euro olarak açıklandı.  

 

•BMW yeni satışlarının %50'sinden fazlasının 2030 hedefinin oldukça ilerisinde tamamen elektrikli araçlar 

olmasını beklediğini ve yılın ikinci yarısında hidrojenle çalışan bir otomobilin üretime girmesini 

öngörebileceğini söyledi. Otomobil üreticisi, 2022'deki %7-9 hedefinden biraz daha yüksek teslimatlar ve yıl 

için %8-10'luk bir marj öngörüyor. Ancak yine de tedarik zinciri sorunlarından yüksek maliyetler beklediğini 

ve kilit önemde derin bir durgunluğu hesaba katmadığı konusunda uyardı.  

 

•Adone Inc bugün ABD piyasaları kapandıktan sonra mali takvim dönemi olarak 2023 yılının 1. çeyreğine 

ilişkin bilançosunu açıklayacak. Şirketin gelirleri 4.62 milyar dolar beklenirken, şirketin hisse başına karı ise 

3.68 dolar bekleniyor.  

 

•Google, milyarlarca Chrome kullanıcısının çevrimiçi gizliliğini geliştirmek için Fastly Oblivious HTTP Relay'i 

seçtiğini açıkladı.  

 

•Microsoft, öncekine paralel olarak 3 aylık hisse başına 0,68 dolar temettü açıkladı. Temettünün 8 

Haziran'da ödeneceği belirtildi.  

 

•Volkswagen marka şefi Thomas Schaefer, otomobil üreticisinin Rusya'nın Kaluga kentindeki fabrikasının 

satış sürecini yakında tamamlamayı umduğunu ancak belirli bir zaman aralığı vermediğini söyledi. 

Schaefer, otomobil markasının yıllık basın toplantısında "Satış süreci tamamlanmadığını ancak satışı 

nispeten hızlı bir şekilde kapatmak için çaba sarf ettiğimiz biliniyor" dedi. 

 

•Yüzlerce Google çalışanı, 200'den fazla işçinin işten çıkarılmasının ardından Çarşamba günü şirketin 

İsviçre'nin Zürih kentindeki ofisinde iş bırakma eylemi düzenledi. Bazı çalışanların üyesi olduğu BT işçileri 

sendikası Syndicom'un bir temsilcisi, 2 binden fazla personelin işten çıkarmaları önlemek amacıyla 

ücretlerini ve çalışma saatlerini düşürmeyi teklif ettiğini söyledi. Google bu teklifi reddetti. 

 

•ABD sağlık düzenleyicisinin (FDA), dün Pfizer Inc'in COVID-19 ilaç denemelerinden elde edilen verilerin, 

ilacın ciddi hastalığa ilerleme riski yüksek olan yetişkinlerde kullanımını desteklediğini söyledi. Gıda ve İlaç 

İdaresi, değerlendirmesini, hafif ve orta şiddette semptomlar sergileyen yüksek riskli COVID-19 hastaları 

için Pfizer'in oral hapının kullanımına tam onayı tartışmak üzere yarın ajansın dış danışmanlarının yaptığı 

bir toplantı öncesinde brifing belgelerinde yaptı. FDA danışmanları, Paxlovid ile ilgili faydaların risklerinden 

ağır basıp basmadığına oy verecek. 
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ADOBE   (ADBE) 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 335.14 seviyesinin kırılması halinde önce 350.52 ve arkasından 373.16 
seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.  
 
Aşağıda ise 320.74 desteğinin altında önce 297.75 ve arkasından 278.12 desteğine doğru düşüşler söz konusu 
olabilir. 
 
NOT: Hisse de ABD piyasaları kapandıktan sonra bilanço açıklaması gelecek. Bilançosunun açıklanmasının 
ardından sert hareketler oluşabilir. 350.52 direncinin altında kaldığımız sürece satış baskısı devam edebilir. Bu 
direncin kırılması halinde ise alımlar tekrar ön plana çıkabilir. 

KAYNAK: Marketwatch 
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PİYASA DEĞERİ 151.88 B

FİYAT/KAZANÇ 32.50

TEMETTÜ VERİMİ

1 YILLIK DEĞİŞİM -19,00%

HİSSE BAŞINA KAR 10.13 $

SONRAKİ BİLANÇO TARİHİ 15 MART 2023

ADOBE
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MICROSOFT   (MSFT) 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 264.75 seviyesinin kırılması halinde önce 274.80 ve arkasından 281.50 
seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 
 
Aşağıda ise 257.63 desteğinin altında önce 253.64 ve arkasından 246.68 desteğine doğru düşüşler söz 
konusu olabilir. 
 
NOT:  Hisse mavi kanalı kırdıktan sonra kırmızı kanal içerisinde yükselişini sürdürüyor. 246.68 desteğinin 
üzerinde kaldığı sürece kanal tepesine doğru yükseliş yaşanabilir. Bu desteğin kırılması halinde ise satışlar ön 
plana çıkabilir.  

KAYNAK: Marketwatch 
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PİYASA DEĞERİ 1.96 T

FİYAT/KAZANÇ 28,54

TEMETTÜ VERİMİ 1,04%

1 YILLIK DEĞİŞİM -5,66%

HİSSE BAŞINA KAR 9,03 $

SONRAKİ BİLANÇO TARİHİ 27 NİSAN 2023

MICROSOFT
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GOOGLE  (GOOGL) 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 94.18 seviyesinin kırılması halinde önce 95.95 ve arkasından 100.00 
seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 
 
Aşağıda ise 92.53 desteğinin altında önce 89.34 ve arkasından 84.89 desteğine doğru düşüşler söz konusu 
olabilir. 
 
NOT: Hisse de bayrak formasyonu oluşumu var. Bayrağın alt bandı olan 89.34 desteğinin kırılması halinde 
aşağı yönlü satış baskısı sertleşebilir. Bu desteğin üzerinde kaldığı sürece kanal tepesine doğru hareketler 
yaşanabilir.  

KAYNAK: Marketwatch 
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PİYASA DEĞERİ 1.21 T

FİYAT/KAZANÇ 20,25

TEMETTÜ VERİMİ

1 YILLIK DEĞİŞİM -25,39%

HİSSE BAŞINA KAR 4.59 $

SONRAKİ BİLANÇO TARİHİ 25 NİSAN 2023

GOOGLE-ALPHABET
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APPLE  (AAPL) 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 153.06 seviyesinin kırılması halinde 
önce 156.17 ve arkasından 165.30 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.  
 
Aşağıda ise 150.18 desteğinin altında 147.70 ve arkasından 144.00 
desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir. 
 
NOT: Hisse kanalı kırdıktan sonra yükseliş başlatmıştı ama yukarıda 
kuvvetli bir dirençle karşılaştı. 156.17 direnci kırılmadığı sürece satış 
satışlar ağırlığını artırabilir. Bu direncin kırılması halinde ise tekrar alımlar 
ön plana çıkabilir.  

KAYNAK: Marketwatch 
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RİSK UYARISI! 
Forex piyasası kaldıraçla çalısan bir pazardır. Kaldıraç özelliği ile yüksek seviyelerde getiri ve risk içermektedir. İlk etapta yatırdıgınız paranın riske 

atabileceğiniz kısmı kadar işlem yapmanızı öneririz. Forex yatırımları her yatırımcı için risk açısından uygun bir pazar olmayabilir. Yatırım 
yapmadan önce piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz ve eger gerek duyarsanız uzman yetkilimizden tavsiye ve yardım 

alınız. www.ikonmenkul.com.tr ve www.ikon.news web sayfamızda yer alan her türlü bilgi, grafik, arastırma sonuçları,rapor, görüs ve tavsiyeler 
genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıs olup, sitede müsteriler ve diger üçüncü şahısların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli 

bilgi bulunmayabilir. Sitemizde bulunan, bu bilgilerdeki olası hata ve eksikliklerden ve bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her 
türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabilecegi her türlü zararlardan dolayı IKON Menkul Değerler 

A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
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PİYASA DEĞERİ 2.41 T

FİYAT/KAZANÇ 25,42

TEMETTÜ VERİMİ 0,60%

1 YILLIK DEĞİŞİM 1,31%

HİSSE BAŞINA KAR 5.91 $

SONRAKİ BİLANÇO TARİHİ 27 NİSAN 2023

APPLE
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