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GÜNLÜK YURTDIŞI HİSSE SENETLERİ RAPORU 

•Wall Street Journal'ın haberine göre 2021'de Goldman Sachs’a yönelik standart bir Fed 

incelemesinden çıkan ve geçen yıl bir incelemeye yoğunlaşan soruşturma, müşterilere zarar verme 

olaylarını ve bunların uygun şekilde çözülüp çözülmediğini de incelediği belirtilirken Fed, Goldman 

Sachs Group Inc.'in tüketici işletmesinin, banka kredileri artırırken uygun koruma önlemleri alıp 

almadığını araştırıyor. Merkez bankasının, Wall Street devinin büyüdükçe tüketici birimi olan Marcus'ta 

uygun izleme ve kontrol sistemlerine sahip olmadığından endişe duyduğu belirtildi. Bir Goldman 

sözcüsü, "Fed, birincil federal banka düzenleyicimizdir ve onlarla yapılan görüşmelere ilişkin konuların 

doğruluğu veya yanlışlığı hakkında yorum yapmıyoruz." açıklamasını yaptı. 

 

•Goldman Sachs Varlık ve Servet Yönetimi Başyatırım Yetkilisi Julian Salisbury, Reuters ile 

gerçekleştirdiği röportajda, varlık yönetimi kolunun, bankanın bilançosu üzerinde ağırlık oluşturan 59 

milyar dolarlık alternatif yatırımları önemli ölçüde azaltacağını söyledi. Bankanın önümüzdeki birkaç 

yıl içinde pozisyonlarını elden çıkarmayı ve bilançosundaki bu fonların bir kısmını dış sermayeyle 

değiştirmeyi planladığını açıklayan Salisbury, "Mevcut seviyelerden anlamlı bir düşüş görmeyi 

beklerdim. Sıfır olmayacak, çünkü bilançodaki bireysel anlaşmaların aksine fonlara ve yatırımlara 

devam edeceğiz." dedi. 

 

•Amazon.com Inc'in bulut hizmetleri bölümü, Virginia'daki veri merkezlerini genişletmek için 2040 

yılına kadar 35 milyar dolar daha yatırım yapmayı planladığını bildirdi. Amazon Web Services (AWS), 

yeni yatırımın 1.000 kişilik istihdam yaratacağını bildirdi. Virginia Valisi Glenn Youngkin, AWS'nin 

Virginia'da birden fazla veri merkezi kampüsü kuracağını açıkladı. AWS 2021'de, 2011'den 2020'ye 

kadar kuzey Virginia'da bulunan veri merkezlerine 35 milyar dolar yatırım yaptığını ve eyaletteki veri 

merkezlerinde 3.500 tam zamanlı çalışanı olduğunu açıkladı. 

 

•Hindistan Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Apple, Hindistan'da halihazırda %5-7% olan 

üretimini %25'e kadar çıkarmayı hedeflediği belirtildi.  

 

•Hindistan Başkan Yardımcısı Akhil Saxena, Amazon’un kargo kapasitesini Haydarabad, Bangalore, 

Yeni Delhi ve Mumbai'de sevkiyatlara başlamak için ortağı Quikjet Cargo Airlines Pvt tarafından 

işletilen bir Boeing 737-800 uçağında kullanacağını açıkladı. Hava kargo talebi azalırken, sektörün bu 

yıl daha da yavaşlaması bekleniyor. Ancak buna rağmen Amazon’un Hindistan'da hava taşımacılığı 

hizmetlerine başlayacağı ifade edildi. 

 

•Almanya'nın rekabet düzenleyicisi, ödeme şirketi PayPal Europe aleyhine rakiplerine karşı olası bir 

engelleme nedeniyle işlem başlattığını açıkladı. Kurum, işlemlerin konusunun PayPal'ın ekstra ücret 

kuralları ile PayPal'ın Almanya için kullanım koşullarının sunumu olduğunu bildirdi. 
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TEKNİK ANALİZ (TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ) 
APPLE  (AAPL) 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 138.68 seviyesinin kırılması halinde önce 140.40 ve arkasından 144.45 
seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.  
 
Aşağıda ise 136.90 desteğinin altında önce 136.00 ve arkasından 133.80 desteğine doğru düşüşler söz 
konusu olabilir. 
 
NOT: Hisse aşağı yönlü kanal eğilimi devam ediyor. Yükselişler şimdilik satış fırsatı oluşturmakta. Ancak 
hissede 138.68 direnci çok kritik. Bu seviyenin kırılması halinde yükseliş eğilimi başlayabilir. Bu seviye 
kırılmadığı sürece satış baskısı devam edecektir. 

KAYNAK: Marketwatch 

  

GÜNLÜK YURTDIŞI HİSSE SENETLERİ RAPORU 

PİYASA DEĞERİ 2.18 T

FİYAT/KAZANÇ 22,42

TEMETTÜ VERİMİ 0,68%

1 YILLIK DEĞİŞİM -15,11%

HİSSE BAŞINA KAR 6.15 $

SONRAKİ BİLANÇO TARİHİ 2 ŞUBAT 2023

APPLE



www.ikonmenkul.com.tr 

MICROSOFT  (MSFT) 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 241.72 seviyesinin kırılması halinde önce 245.70 ve arkasından 262.12 
seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 
 
Aşağıda ise 237.90 desteğinin altında önce 234.45 ve arkasından 230.70 desteğine doğru düşüşler söz 
konusu olabilir. 
 
NOT: Hisse düşüş kanalı içerisinde hareket eğilimini sürdürüyor. Hisse 241.72 direncinin altında kaldığı 
sürece satış baskısı hızlanabilir. Bu seviyenin kırılması halinde ise alımlar ön plana çıkabilir.  

KAYNAK: Marketwatch 

  

GÜNLÜK YURTDIŞI HİSSE SENETLERİ RAPORU 

PİYASA DEĞERİ 1.79 T

FİYAT/KAZANÇ 25,79

TEMETTÜ VERİMİ 1,17%

1 YILLIK DEĞİŞİM -18,85%

HİSSE BAŞINA KAR 9,33 $

SONRAKİ BİLANÇO TARİHİ 24 OCAK 2023

MICROSOFT
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PAYPAL (PYPL) 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 78.71 seviyesinin kırılması halinde önce 80.46 ve arkasından 87.20 
seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 
 
Aşağıda ise 75.96 desteğinin altında önce 73.96 ve arkasından 68.72 desteğine doğru düşüşler söz konusu 
olabilir. 
 
NOT:  Hisse trend içerisinde aşağı hareketine devam ediyor. Yukarıda 80.46 direncinin kırılması halinde 
yükseliş hız kazanabilir. Bu direnç bölgesi kırılmadığı sürece bu satış baskısı korunabilir.  

KAYNAK: Marketwatch 

  

GÜNLÜK YURTDIŞI HİSSE SENETLERİ RAPORU 

PİYASA DEĞERİ 90.16 B

FİYAT/KAZANÇ 39.82

TEMETTÜ VERİMİ

1 YILLIK DEĞİŞİM -51,64%

HİSSE BAŞINA KAR 1,98 $

SONRAKİ BİLANÇO TARİHİ 9 ŞUBAT 2023

PAYPAL
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VERIZON (VZ) 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 40.19 seviyesinin kırılması halinde 
önce 40.50 ve arkasından 41.18 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.  
 
Aşağıda ise 39.48 desteğinin altında 38.63 ve arkasından 36.61 desteğine 
doğru düşüşler söz konusu olabilir. 
 
NOT: Hissede önemli yükseliş trendini kırarak satış baskısını 
kuvvetlendirdi. Hisse 40.50 direncinin altında kalıcı olabilirse sert satış 
eğilimi devam edebilir. Bu direncin kırılması halinde ise alımlar ön plana 
çıkabilir.  

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 167.95 B

FİYAT/KAZANÇ 8.68

TEMETTÜ VERİMİ 6,52%

1 YILLIK DEĞİŞİM -24,76%

HİSSE BAŞINA KAR 4,60 $

SONRAKİ BİLANÇO TARİHİ 24 OCAK 2023

VERIZON

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
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