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GÜNLÜK YURTDIŞI HİSSE SENETLERİ RAPORU 

•Tesla, dün 2022 yılının 4. çeyreğine ilişkin açıkladığı bilançosunda gelirleri 24.67 milyar dolarlık 

beklentilerin altında 24.32 milyar dolar açıklanırken, şirketin hisse başına karı ise 1.13 dolarlık 

beklentinin üzerinde 1.19 dolar olarak gerçekleşti. Şirketin net karı da 4. çeyrekte %59 artarak 3.7 

milyar dolar olarak gerçekleşti. Tesla'nın net karı 2021'in son çeyreğinde 2,3 milyar dolar olmuştu. 

Tesla'nın geliri 2022 yılı genelinde de yıllık % 51 artışla 81,5 milyar dolara yükseldi. Tesla'nın net karı 

geçen yıl genelinde ise yıllık bazda 2 katına çıkarak 12,6 milyar dolar olarak kaydedildi. Tesla, 2022 yılı 

genelinde ise küresel çapta 1 milyon 313 bin 851 aracın teslimatını gerçekleştirdi. Şirketin araç üretimi 

2022'de yıllık bazda yüzde 47, teslim ettiği araç sayısı da % 40 arttı. Şirketin açıklamasında, "Her 

senaryoda, otonomi, elektrifikasyon ve enerji çözümlerinin uzun vadeli potansiyeline odaklanırken 

kısa vadeli belirsizliğe hazırız." ifadesi kullanıldı. 

 

•IBM, dün 2022 yılının 4. çeyreğine ilişkin açıkladığı bilançosunda gelirleri 16.15 milyar dolarlık 

beklentilerin üzerinde 16.69 milyar dolar açıklanırken, şirketin hisse başına karı ise 3.59 dolarlık 

beklentinin üzerinde 3.60 dolar olarak gerçekleşti. Şirketin 2022 yılı genelinde elde ettiği gelir ise bir 

önceki yıla göre % 6 artışla 60,5 milyar dolara çıkarken, 2021'de 57,4 milyar dolar gelir sağlamıştı. 

IBM'nin net karı, geçen yılın 4. çeyreğine göre, yıllık bazda % 16'lık artış göstererek 2,7 milyar dolara 

çıktı. IBM'in net karı bir önceki yılın son çeyreğinde 2,3 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. Şirketin net 

karı 2022 genelinde ise yıllık % 71,5 azalışla 1,6 milyar dolar olarak kaydedildi. Teknoloji şirketinin 

2021'de elde ettiği net kar 5,7 milyar dolar olmuştu. 

 

•Mastercard, bugün 2022 yılının 4. çeyreğine ilişkin açıkladığı bilançosunda gelirleri 5.79 milyar 

dolarlık beklentilerin üzerinde 5.81 milyar dolar açıklanırken, şirketin hisse başına karı ise 2.57 dolarlık 

beklentinin üzerinde 2.65 dolar olarak gerçekleşti. Asya Pasifik'te fazla riske sahip olan Mastercard, 

dördüncü çeyrekte sınırların yeniden açılmasından ve bölgedeki seyahat talebinin yasaklamanın 

kaldırılması şirket bilançosuna olumlu yansıdı.  

 

•Visa, bugün ABD piyasaları kapandıktan sonra mali dönem olarak 2023 yılının 1. çeyreğine ilişkin 

bilançosunu açıklayacak. Şirketin 7.70 milyar dolar gelir açıklaması beklenirken hisse başı karının ise 

2.01 dolar gelmesi tahmin edilmekte.  

 

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

açıklayacak. Şirketin 14.49 milyar dolar gelir açıklaması beklenirken hisse başı karının ise 0.20 dolar 

gelmesi tahmin edilmekte.  

 

•SAP SE, bugün açıkladığı bilançosunda gelirleri 8.56 milyar dolarlık beklentilerin altında 8.43 milyar 

euro açıklanırken, şirketin hisse başına karı ise 1.37 euroluk beklentinin altında 1.00 euro olarak 

gerçekleşti. Şirket hisseleri kötü gelen bilanço sonrasında bugün sert değer kaybetti.  
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TEKNİK ANALİZ (FİNANS SEKTÖRÜ) 
MASTERCARD (MA) 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 393.10 seviyesinin kırılması halinde önce 399.71 ve arkasından 407.40 
seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.  
 
Aşağıda ise 379.49 desteğinin altında önce 367.20 ve arkasından 350.00 desteğine doğru düşüşler söz 
konusu olabilir. 
 
NOT: Hisse yükseliş eğilimini sürdürüyor. Eğer hissede 399.71 direnci geçilir ise bu yükselişin devamı 
beklenebilir. Şayet 399.71 direnci geçilemezse hisse de tekrar 305.91’e doğru hareketler görülebilir.  

KAYNAK: Marketwatch 

  

GÜNLÜK YURTDIŞI HİSSE SENETLERİ RAPORU 

PİYASA DEĞERİ 366.88 B

FİYAT/KAZANÇ 37,89

TEMETTÜ VERİMİ 0,62%

1 YILLIK DEĞİŞİM 12,88%

HİSSE BAŞINA KAR 10,05 $

SONRAKİ BİLANÇO TARİHİ 26 OCAK 2023

MASTERCARD
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VISA (V) 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 229.36 seviyesinin kırılması halinde önce 235.97 ve arkasından 252.61 
seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 
 
Aşağıda ise 223.56 desteğinin altında önce 221.07 ve arkasından 218.49 desteğine doğru düşüşler söz 
konusu olabilir. 
 
NOT:  Hisse kısa vadeli düşüş eğilimini kırdıktan sonra yükseliş başlattı. Hisse gelen bilanço verileri sonrası 
bugün ABD seansı öncesi alıcılı seyrediyor. Hisse 221.07 desteğinin üzerinde kaldığı sürece bu alış baskısı 
devam edebilir. Bu seviyenin kırılması halinde düşüşler ön plana çıkabilir.  

KAYNAK: Marketwatch 

  

GÜNLÜK YURTDIŞI HİSSE SENETLERİ RAPORU 

PİYASA DEĞERİ 462,57 B

FİYAT/KAZANÇ 31,95

TEMETTÜ VERİMİ 0,82%

1 YILLIK DEĞİŞİM 11,34%

HİSSE BAŞINA KAR 7,02 $

SONRAKİ BİLANÇO TARİHİ 26 OCAK 2023

VISA
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PAYPAL  (PYPL) 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 80.46 seviyesinin kırılması halinde önce 82.92 ve arkasından 86.14 
seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 
 
Aşağıda ise 78.92 desteğinin altında önce 77.31 ve arkasından 75.97 desteğine doğru düşüşler söz konusu 
olabilir. 
 
NOT: Hisse düşüş trendi içerisinde aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. 80.46 seviyesi kritik. Bu seviyenin 
kırılması halinde yükseliş eğilimi hızlanacakken bu seviyenin altında kalınması halinde satış baskısı artabilir.  

KAYNAK: Marketwatch 

  

GÜNLÜK YURTDIŞI HİSSE SENETLERİ RAPORU 

PİYASA DEĞERİ 90.18 B

FİYAT/KAZANÇ 40.01

TEMETTÜ VERİMİ

1 YILLIK DEĞİŞİM -50,00%

HİSSE BAŞINA KAR 1,98 $

SONRAKİ BİLANÇO TARİHİ 9 ŞUBAT 2023

PAYPAL
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AMERICAN EXPRESS  (AXP) 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 158.90 seviyesinin kırılması halinde 
önce 163.42 ve arkasından 170.17 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.  
 
Aşağıda ise 153.45 desteğinin altında 150.74 ve arkasından 147.86 
desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir. 
 
NOT: Hisse aşağı trend içerisinde tepki alımlarıyla yukarı ilerliyor. Hissede 
iki seviye kritik. Yukarıda 158.90 seviyesi kırılır ise alış baskısı 
artabilecekken aşağıda 147.86 desteğinin kırılması halinde satış 
baskısının kuvvetlenmesi beklenebilir.  

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. 
2022/4.Çeyrekte Müs ̧teri Kar Oranı: % 37,29 - Zarar Oranı: % 62,71’dir. 

 

PİYASA DEĞERİ 116,97 B

FİYAT/KAZANÇ 15,69

TEMETTÜ VERİMİ 1,42%

1 YILLIK DEĞİŞİM -9,44%

HİSSE BAŞINA KAR 9,96 $

SONRAKİ BİLANÇO TARİHİ 27 OCAK 2023

AMERICAN EXPRESS

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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