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GÜNLÜK YURTDIŞI HİSSE SENETLERİ RAPORU 

•ABD‘de bugün Netflix, 4. çeyreğe ilişkin bilanço açıklayacak. Netflix’in 4. çeyrek geliri 7.86 milyar 

dolar beklenirken, hisse başına kar beklentisi ise 0.55 dolar olarak tahmin edilmekte. 

 

•Bugün Procter&Gamble, 4. çeyreğe ilişkin bilanço açıklayacak. Procter&Gamble’ın 4. çeyrek geliri 

20.73 milyar dolarlık beklentinin üzerinde 20.77 milyar dolar açıklanırken, şirketin hisse başına kar 

beklentisi ise 1.59 dolarlık beklenti paralelinde açıklandı. Şirketin açıklamasına göre fiyatlarda önceki 

yıla göre %10’luk artış, %6’lık hacim düşüşünü dengeledi. Organik gelir çeyrekte %5 artarak Wall 

Street’te ki tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Kumaş ve Bakımı ile Sağlık segmentleri organik satışı 

desteklerken, Bakım ve Güzellik segmenti satışları beklentilerin altında kaldı. CEO Jon Moeller yaptığı 

açıklamada 2023 mali yılının ikinci çeyreğinde, halen çok zorlu bir maliyet ve işletme ortamında 

sağlam sonuçlar elde ettik derken, bugüne kadar mali yıl için planımıza yönelik ilerleme, 2023 mali yılı 

için satış büyümesi görünümümüzü yükseltmemizi ve önemli ters rüzgarlara rağmen EPS büyümesi 

için rehberlik aralığımızı korumamızı sağlıyor diye konuştu. Döviz ve satın almaların etkilerini içeren 

net satışlar, Ekim-Aralık döneminde yıllık %1 düşüşle 20.8 milyar $'a geriledi. Gelirinin yarısından 

fazlasını ABD dışından elde eden P&G, "olumsuz" döviz ortamının net satışlar üzerinde %6 etkisi 

olduğunu söyledi. 

 

•Apple, 299 $ 'lık yeni HomePod'u tanıttı. 

 

•Microsoft CEO’su Satya Nadella, Microsoft'un işgücünün %5'inden daha azını etkileyen işten 

çıkarmaların Mart ayı sonunda sona ereceğini ve bildirimlerin bugün başlayacağını söyledi. Microsoft 

yaklaşık 10.000 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak Microsoft, "stratejik alanlarda" işe almaya 

devam edeceğini söyledi. AI muhtemelen bu alanlardan biri olacak. Nadella bu hafta İsviçre'nin Davos 

kentinde toplanan dünya liderlerine yapay zekayı tanıttı ve teknolojinin ürünlerini dönüştüreceğini ve 

dünyanın dört bir yanındaki insanlara dokunacağını iddia etti. 

 

•Meta’nın iştiraklerinden WhatsApp, İrlanda gizlilik düzenleyicisi tarafından AB yasalarını ihlal ettiği 

için yaklaşık 6 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. 
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TEKNİK ANALİZ (TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ) 
MICROSOFT  (MSFT) 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 237.84 seviyesinin kırılması halinde önce 245.60 ve arkasından 254.64 
seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.  
 
Aşağıda ise 234.15 desteğinin altında önce 231,26 ve arkasından 219.36 desteğine doğru düşüşler söz 
konusu olabilir. 
 
NOT: Hisse düşüş kanalı içerisinde satışını sürdürüyor. Ancak aşağıda önemli bir destekle karşılandı. 231,26 
desteğinin üzerinde kaldığımız sürece yükseliş eğilimi devam edebilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar 
satışlar derinleşebilir. Hisse ABD seansı öncesi satıcılı seyrediyor. 

KAYNAK: Marketwatch 

  

GÜNLÜK YURTDIŞI HİSSE SENETLERİ RAPORU 

PİYASA DEĞERİ 1.76 T

FİYAT/KAZANÇ 25,39

TEMETTÜ VERİMİ 1,15%

1 YILLIK DEĞİŞİM -22,08%

HİSSE BAŞINA KAR 9,33 $

SONRAKİ BİLANÇO TARİHİ 24 OCAK 2023

MICROSOFT
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APPLE  (AAPL) 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 136.06 seviyesinin kırılması halinde önce 138.61 ve arkasından 140.60 
seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 
 
Aşağıda ise 132.78 desteğinin altında önce 130.72 ve arkasından 128.90 desteğine doğru düşüşler söz 
konusu olabilir. 
 
NOT: Hisse düşüş kanalı içerisinde satışını sürdürüyor. Ancak aşağıda önemli bir destekle karşılandı. 132.78 
desteğinin üzerinde kaldığımız sürece yükseliş eğilimi devam edebilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar 
satışlar derinleşebilir. Hisse ABD seansı öncesi satıcılı seyrediyor. 
 

KAYNAK: Marketwatch 

  

GÜNLÜK YURTDIŞI HİSSE SENETLERİ RAPORU 

PİYASA DEĞERİ 2.14 T

FİYAT/KAZANÇ 22,08

TEMETTÜ VERİMİ 0,68%

1 YILLIK DEĞİŞİM -20,38%

HİSSE BAŞINA KAR 6.15 $

SONRAKİ BİLANÇO TARİHİ 2 ŞUBAT 2023

APPLE
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INTEL  (INTC) 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 29.70 seviyesinin kırılması halinde önce 30.36 ve arkasından 31.36 
seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 
 
Aşağıda ise 28.25 desteğinin altında önce 27.80 ve arkasından 26.45 desteğine doğru düşüşler söz konusu 
olabilir. 
 
NOT:  Hisse düşen kanalı kırdıktan sonra yükselişini sürdürüyor. Ancak kısa vadede hisse için 30.36 direnci ve 
27.80 desteği kritik. 30.36 direncinin kırılması halinde yükseliş hızlanabilir. 27.80 desteğinin kırılması halinde 
düşüşler ön plana çıkabilir. 

KAYNAK: Marketwatch 

  

GÜNLÜK YURTDIŞI HİSSE SENETLERİ RAPORU 

PİYASA DEĞERİ 118.9 B

FİYAT/KAZANÇ 8,89

TEMETTÜ VERİMİ 5,07%

1 YILLIK DEĞİŞİM -47,39%

HİSSE BAŞINA KAR 3,25 $

SONRAKİ BİLANÇO TARİHİ 26 OCAK 2023

INTEL
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NETFLIX  (NFLX) 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 327.90 seviyesinin kırılması halinde 
önce 332.23 ve arkasından 351.45 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.  
 
Aşağıda ise 321.85 desteğinin altında 312.12 ve arkasından 304.11 
desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir. 
 
NOT: Hissede kritik seviye 332.23 seviyesi. Bu direncin kırılması halinde 
yükseliş eğiliminin devamı beklenebilecekken bu seviyenin altında tekrar 
satış baskısı hakim olabilir.  

KAYNAK: Marketwatch 

  

GÜNLÜK YURTDIŞI HİSSE SENETLERİ RAPORU 

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 145.22 B

FİYAT/KAZANÇ 28.74

TEMETTÜ VERİMİ

1 YILLIK DEĞİŞİM -36,11%

HİSSE BAŞINA KAR 11.35 $

SONRAKİ BİLANÇO TARİHİ 19 OCAK 2023

NETFLIX

https://twitter.com/ikonmenkulnews
https://www.instagram.com/ikonmenkul
https://www.linkedin.com/company/ikon-menkul-degerler/
https://youtube.com/user/IKONMenkul
https://www.facebook.com/Ikonmenkul
https://pin.it/tazc8Gt
https://t.me/ikonnewsanaliz

