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GÜNLÜK YURTDIŞI HİSSE SENETLERİ RAPORU 

•Microsoft, mali dönem olarak 2023 yılının 2. çeyreğine denk gelen bilançosunda gelirleri 52.98 milyar 

dolarlık beklentilerin altında 52.74 milyar dolar açıklanırken, şirketin hisse başına karı ise 2.29 dolarlık 

beklentinin üzerinde 2.32 dolar olarak gerçekleşti. Şirketin net karı geçen yılın aynı dönemine göre 

%12 azalırken 16,4 milyar dolara geriledi. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 18,8 milyar 

dolar olmuştu. 

 

•Tesla, bugün ABD piyasaları kapandıktan sonra 2022 yılının 4. çeyreğine ilişkin bilançosunu 

açıklayacak. Şirketin 24.67 milyar dolar gelir açıklaması beklenirken hisse başı karının ise 1.13 dolar 

gelmesi tahmin edilmekte.  

 

•Tesla Inc, yaptığı açıklamada, elektrikli araçlarının üretimini artırmayı planladığı için ABD'nin Nevada 

eyaletinde iki yeni fabrika inşa etmek için 3,6 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını bildirdi. 

 

•IBM, bugün ABD piyasaları kapandıktan sonra 2022 yılının 4. çeyreğine ilişkin bilançosunu 

açıklayacak. Şirketin 16.15 milyar dolar gelir açıklaması beklenirken hisse başı karının ise 3.60 dolar 

gelmesi tahmin edilmekte.  

 

•Boeing, bugün 2022 yılının 4. çeyreğine ilişkin açıkladığı bilançosunda gelirleri 20.32 milyar dolarlık 

beklentinin üzerinde 19.98 milyar dolar olarak gelirken, şirketin hisse başına karı ise 0.20 dolarlık 

beklentilerin altında hisse başına -1.75 dolar zarar açıkladı. Çeyrek boyunca şirket 152 ticari uçak 

teslim ederken ve 376 net sipariş kaydetti. Toplam şirket birikmiş iş yükü 404 milyar dolara ulaştı. 

Boeing Co'nun CEO'su bugün yaptığı açıklamada, 2022'nin son çeyreğinde 3 milyar dolardan fazla 

serbest nakit akışı elde ederek şirketin 2018'den bu yana ilk kez pozitif tam yıl ücretsiz nakit akışı 

kaydetmesine olanak sağladığını açıkladı. Boeing, San Antonio'daki STEM eğitimlerine ve 

yeteneklerine 2,3 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı. 

 

•Walmart Inc, işçi açığı bulunan yerel işgücü piyasasında çalışanları çekmek ve elde tutmak için 

ABD'deki mağaza çalışanları için ortalama saatlik ücretleri şu anki 17 dolardan 17,50 dolara 

çıkaracağını ifade ederken şirket artışın 2 Mart'taki maaş çeklerine yansıyacağını bildirdi. Bir şirket 

sözcüsü, asgari ücretin ABD'deki mağazalarındaki personel için 2 dolara kadar artarak, Konuma bağlı 

olarak saatte 14-19 dolar aralığına yükseleceğini söyledi ve yaklaşık 3.000 mağazada yaklaşık 340.000 

işçinin bundan yararlanacağını ekledi. 

 

•Amazon’un Londra’da Coventry depo çalışanları maaş sorunları nedeniyle greve gitti. GMB Sendikası 

üyeleri, Amazon'un işçilere saatte 50 peni zam yapmayı teklif etmesinin ardından Aralık ayında işçi 

eylemini sürdürmek için oy kullandı. Çalışanların% 98'inden fazlası işten ayrılma lehinde oy kullandı. 

Amazon, Bloomberg News'e yaptığı açıklamada, çalışanlarına verdiği ücretlerden "gurur duyduğunu" 

ve saatte en az 10,50 £ ile 11,45 £ arasında ödeme yaptığını söyledi. Nisan ayında 23 yaş ve üzerindeki 

yetişkinler için ulusal yaşama ücretini 9,50 Sterlin'den 10,42 Sterline çıkarmaya hazırlanıyor. 
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TEKNİK ANALİZ (HAVACILIK SEKTÖRÜ) 
BOEING  (BA) 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 213.29 seviyesinin kırılması halinde önce 214.89 ve arkasından 216.75 
seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.  
 
Aşağıda ise 207.31 desteğinin altında önce 205.00 ve arkasından 201.26 desteğine doğru düşüşler söz 
konusu olabilir. 
 
NOT: Hisse oluşturduğu yükselen takozu kırarak alımlarını sertleştirmişti. Ancak yukarıda 216.75 direncine 
takıldı. Bugün gelen bilanço verileri sonrası ABD seansı öncesi hissenin satıcılı olduğu görülmekte. 216.75 
direnci kırılmaz ise satış baskısı artabilir. Bu seviyenin üzerinde tekrar alımlar ön plana çıkabilir.  

KAYNAK: Marketwatch 

  

GÜNLÜK YURTDIŞI HİSSE SENETLERİ RAPORU 

PİYASA DEĞERİ 126.24 B

FİYAT/KAZANÇ - 14,83

TEMETTÜ VERİMİ

1 YILLIK DEĞİŞİM 3,81%

HİSSE BAŞINA KAR -14,24$

SONRAKİ BİLANÇO TARİHİ 25 OCAK 2023

BOEING
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LOCKHEED MARTIN  (LMT) 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 453.62 seviyesinin kırılması halinde önce 459.53 ve arkasından 465.53 
seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 
 
Aşağıda ise 443.30 desteğinin altında önce 437.68 ve arkasından 418.90 desteğine doğru düşüşler söz 
konusu olabilir. 
 
NOT:  Hisse kısa vadeli düşüş eğilimini sürdürüyor. Yukarıda 453.62 direncinin altında kaldığı sürece satış 
baskısı devam edebilir. Bu seviyenin kırılması halinde yükselişler tekrar ön plana çıkabilir.  

KAYNAK: Marketwatch 

  

GÜNLÜK YURTDIŞI HİSSE SENETLERİ RAPORU 

PİYASA DEĞERİ 117,78 B

FİYAT/KAZANÇ 20,51

TEMETTÜ VERİMİ 2,73%

1 YILLIK DEĞİŞİM 20,33%

HİSSE BAŞINA KAR 21.92 $

SONRAKİ BİLANÇO TARİHİ 25 NİSAN 2023

LOCKHEED MARTİN



(TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ) 
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MICROSOFT  (MSFT) 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 245.50 seviyesinin kırılması halinde önce 250.27 ve arkasından 256.01 
seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 
 
Aşağıda ise 234.45 desteğinin altında önce 231.26 ve arkasından 219.32 desteğine doğru düşüşler söz 
konusu olabilir. 
 
NOT: Hisse düşüş kanalı içerisinde hareket eğilimini sürdürüyor. Hisse 231.26 desteğinin üzerinde kaldığı 
sürece alış baskısı hızlanabilir. Bu seviyenin kırılması halinde ise satışlar tekrar ön plana çıkabilir.  Hisse gelen 
bilanço verileri sonrası ABD seansı öncesi satıcılı seyrediyor. 

KAYNAK: Marketwatch 

  

GÜNLÜK YURTDIŞI HİSSE SENETLERİ RAPORU 

PİYASA DEĞERİ 1.8 T

FİYAT/KAZANÇ 25,90

TEMETTÜ VERİMİ 1,17%

1 YILLIK DEĞİŞİM -18,33%

HİSSE BAŞINA KAR 9,33 $

SONRAKİ BİLANÇO TARİHİ 27 NİSAN 2023

MICROSOFT



www.ikonmenkul.com.tr 

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES  (IBM) 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 143.00 seviyesinin kırılması halinde 
önce 145.00 ve arkasından 146.75 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.  
 
Aşağıda ise 140.18 desteğinin altında 139.28 ve arkasından 137.20 
desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir. 
 
NOT: Hisse karmaşık görüntüsünü sürdürüyor. Bugün gelecek bilanço 
sonrasında hissede oynaklık artabilir. Hissede tek seviye takip ediyoruz. 
146.75 seviyesinin altında satış baskısı artabilecekken bu seviyenin 
kırılması halinde alış baskısı hızlanabilir.  

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. 
 

© 2022 IKON Menkul Değerler. Tüm hakları saklıdır. 
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PİYASA DEĞERİ 127,73 B

FİYAT/KAZANÇ 101,28

TEMETTÜ VERİMİ 4.69%

1 YILLIK DEĞİŞİM 9,84%

HİSSE BAŞINA KAR 1.4 $

SONRAKİ BİLANÇO TARİHİ 25 OCAK 2022

IBM

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

