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•ABD‘de dün Netflix, 4. çeyreğe ilişkin bilançosunu açıkladı. Bilanço geliri 7.86 milyar dolar beklentiye 

karşılık 7.85 milyar dolar olarak gerçekleşirken, hisse başına kar beklentisi ise 0.55 dolarlık tahminlerin 

altında 0.12 dolar açıklandı. Şirketin net karı ise geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı 

dönemine göre yaklaşık % 91 azalışla 55 milyon dolara geriledi. Netflix'in 2021'in son çeyreğindeki net 

karı 607 milyon dolar olmuştu. Netflix,  2022’de üye sayısını 7.6 milyon kişi artırdı. Beklentiler 2022’de 

Netflix’in 4.5 milyon kişi üye sayısını artırmasını bekliyordu. Üye sayısının beklentileri oldukça aşması 

sonrası Netflix hisseleri ABD seansı öncesi alıcılı seyrediyor.  

 

•Google'ın ana şirketi Alphabet Inc. yaklaşık 12.000 kişiyi işten çıkarmayı yani personelini %6 oranında 

azaltmayı planladığını bildirdi. Şirket, işten çıkarmaların Alphabet birimlerini ve coğrafyaları 

kapsayacak şekilde uygulanacağını, ancak şirketin ana faaliyet alanları dışındaki işe alma ve projeler 

de dahil olmak üzere bazı alanların daha ağır şekilde etkileneceğini kaydetti. 

 

•ABD'li bir çalışma kurulu yetkilisi, Starbucks Corp'un Florida'daki bir mağazadaki işçilerle 

sendikalaşmaya karşı oy kullanmalarına rağmen toplu pazarlık yapmasını gerektiren nadir bir emir 

istiyor. Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'nun Tampa, mağazada yeni bir seçim yapmanın boşuna olacağı 

kadar şiddetli olduğunu iddia ederek bir şikayette bulundu. Bir sözcü tarafından sağlanan bir 

açıklamada Starbucks, Estero mağazasında alınan önlemlerin federal iş yasasına tamamen uygun 

olduğunu söyledi. Mahkemede Starbucks aleyhine diğer eyaletlerde davalarda görülmekte. 

 

•ABD’de Virginia’da yaşayan çiftçilik yapan bir kişi Roundup ilacının kanser yaptığı gerekçesiyle bugün 

Bayer AG’ye dava açtı.  

 

•Bugün federal bir yargıç, Boeing Co'nun, iki ölümcül kazada hayatını kaybedenlerin ailelerinin 

2021'deki bir savunma anlaşmasına itiraz etmesi üzerine, 26 Ocak'ta 2021'deki bir ağır suç 

suçlamasıyla mahkemeye çıkarılmasına karar verdi. Boeing, uçağın kusurlu tasarımıyla ilgili bir 737 

MAX dolandırıcılık komplosu suçlamasına ilişkin Ocak 2021 tarihli 2,5 milyar dolarlık Adalet Bakanlığı 

ertelenmiş kovuşturma anlaşmasının bir parçası olarak cezai kovuşturmadan muafiyet kazandı. 

Aileler, Adalet Bakanlığı'nın "yalan söylediğini ve haklarını gizli bir süreçle ihlal ettiğini" savundu ve 

ABD Bölge Yargıcı Reed O'Connor'dan Boeing'in cezai kovuşturmaya karşı dokunulmazlığını iptal 

etmesini istedi. Hem Boeing hem de Adalet Bakanlığı, 500 milyon dolarlık mağdur tazminatı, 243,6 

milyon dolarlık para cezası ve havayollarına verilen 1,7 milyar dolarlık tazminatı içeren ertelenmiş 

kovuşturma anlaşmasının yeniden açılmasına karşı çıkıyor. 

 

•Reuters'ın haberine göre, JPMorgan Chase & Co, doğrudan borç verme işine girişini desteklemek için 

en az 10 milyar dolar ayırdı. Varlık bazında en büyük ABD bankası, fırsat görürse çok daha fazla miktarı 

kullanılabilir hale getirmeye hazır. Doğrudan kredi, bankalar dışındaki borç verenlerin aracılar 

olmaksızın şirketlere kredi verdiği bir tür kurumsal borç. 
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TEKNİK ANALİZ (SAĞLIK SEKTÖRÜ) 
PROCTER &GAMBLE  (PG) 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 144.12 seviyesinin kırılması halinde önce 146.24 ve arkasından 149.52 
seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.  
 
Aşağıda ise 141.59 desteğinin altında önce 140.00 ve arkasından 136.40 desteğine doğru düşüşler söz 
konusu olabilir. 
 
NOT: Hisse son başlattığı yükselişte önemli direnç noktası olan 154.36 seviyesini kıramayınca düşüşe geçti. 
Şirketin dün bilançosu pozitif gelse de hisseye satış baskısı hakim. 154.36 kırılmadığı sürece hisse satış 
baskısı devam edebilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar yükseliş görülebilir. 

KAYNAK: Marketwatch 
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PİYASA DEĞERİ 337,49 B

FİYAT/KAZANÇ 25,71

TEMETTÜ VERİMİ 2,57%

1 YILLIK DEĞİŞİM -12,09%

HİSSE BAŞINA KAR 5,86 $

SONRAKİ BİLANÇO TARİHİ 20 NİSAN 2023

PROCTER&GAMBLE



www.ikonmenkul.com.tr 

PFIZER  (PFE) 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 45.25 seviyesinin kırılması halinde önce 46.06 ve arkasından 48.00 
seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 
 
Aşağıda ise 44.64 desteğinin altında önce 43.55 ve arkasından 42.80 desteğine doğru düşüşler söz konusu 
olabilir. 
 
NOT: Hisse düşüş kanalını kırdıktan sonra yükseliş trendi başlamıştı ancak özellikle sağlık hisselerine yoğun 
gelen satış dalgası bu hissenin de sert düşmesine neden oldu. 46.06 direnci kırılmadığı sürece bu satış 
baskısının devamı gelebilir. Bu direncin kırılması halinde piyasaya tekrar alışlar hakim olabilir.  

KAYNAK: Marketwatch 
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PİYASA DEĞERİ 252.37 B

FİYAT/KAZANÇ 8.50

TEMETTÜ VERİMİ 3,65%

1 YILLIK DEĞİŞİM -16,03%

HİSSE BAŞINA KAR 5.31 $

SONRAKİ BİLANÇO TARİHİ 31 OCAK 2023

PFIZER
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JOHNSON & JOHNSON ( JNJ) 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 171.00 seviyesinin kırılması halinde önce 172.59 ve arkasından 174.88 
seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 
 
Aşağıda ise 168.70 desteğinin altında önce 167.15 ve arkasından 162.62 desteğine doğru düşüşler söz 
konusu olabilir. 
 
NOT:  Hisse trend içerisinde hareketine devam ediyor. Yukarıda 172.59 direncinin kırılması halinde yükseliş 
hız kazanabilir. Bu direnç bölgesi kırılmadığı sürece bu satış baskısı korunabilir.  

KAYNAK: Marketwatch 
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PİYASA DEĞERİ 443.23 B

FİYAT/KAZANÇ 23,36

TEMETTÜ VERİMİ 2,67%

1 YILLIK DEĞİŞİM 1,77%

HİSSE BAŞINA KAR 7,29 $

SONRAKİ BİLANÇO TARİHİ 24 OCAK 2023 

JOHNSON&JOHNSON
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UNITED HEALTH (UNH) 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 489.00 seviyesinin kırılması halinde 
önce 498.30 ve arkasından 503.22 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.  
 
Aşağıda ise 479.45 desteğinin altında 474.81 ve arkasından 463.98 
desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir. 
 
NOT: Hissede önemli yükseliş trendini kırarak satış baskısını 
kuvvetlendirdi. Hisse 503.22 direncinin üzerinde kalıcı olabilirse sert satış 
eğilimi devam edebilir. 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 452.56 B

FİYAT/KAZANÇ 22.90

TEMETTÜ VERİMİ 1,36%

1 YILLIK DEĞİŞİM 4.72%

HİSSE BAŞINA KAR 21.18 $

SONRAKİ BİLANÇO TARİHİ 18 NİSAN 2023

UNITED HEALTH
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