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GÜNLÜK YURTDIŞI HİSSE SENETLERİ RAPORU 

•Microsoft,  ABD piyasaları kapandıktan sonra mali dönem olarak 2023 yılının 2. çeyreğine denk gelen 

açıklayacağı bilançosunda gelirleri 53 milyar dolar beklenirken şirketin hisse başına karı ise 2.29 dolar 

beklenmekte. 

 

•Johnson&Johnson, bugün 2022 yılının 4. çeyreğine ilişkin açıkladığı bilançosunda gelirleri %4.4 

düşerek 23.90 milyar dolarlık beklentinin altında 23.7 milyar dolar olarak gelirken, şirketin hisse 

başına karı ise 2.23 dolarlık beklentinin üzerinde 2.35 milyar dolar açıklandı. Artan ilaç ürün 

satışlarının güçlü doların bilançoyu baskılamasına rağmen şirket gelirlerine önemli katkı yaptığı 

görüldü. Yıllık satışlar, kısmen olumsuz döviz ile dengelenen güçlü satışlarla %1,3 artarak 94,9 milyar 

dolara yükseldi. Şirket, COVID-19 aşı satışları hariç, 2023'e göre düzeltilmiş operasyonel satış 

büyümesini %4 olarak tahmin etti.  

 

•General Electric, bugün 2022 yılının 4. çeyreğine ilişkin açıkladığı bilançosunda gelirleri %7.7 artarak 

21.17 milyar dolarlık beklentinin üzerinde 21.79 milyar dolar olarak açıklanırken, şirketin hisse başına 

karı ise 1.15 dolarlık beklentinin üzerinde 1.24 milyar dolar açıklandı. Şirketin serbest nakit akışı %16 

artışla 4.29 milyar $'a ulaştı. Şirket hisseleri özellikle havacılık ve uzay işi kanadında pozitif gelen 

bilanço sonrası yükselişe geçti. Şirketin yenilenebilir enerji işi, enflasyon ve tedarik zinciri baskıları 

nedeniyle zorluklarla karşı karşıya olduğu söylenirken GE, yenilenebilir işini gelecek yıl kârlı hale 

getirmeyi hedeflemekte. Bu konuda İcra Kurulu Başkanı Larry Culp karadaki rüzgar ünitesini şirket için 

"savaş alanı" olarak tanımlıyor. Şirket, işi yeniden yapılandırma ve yeniden boyutlandırma planının bir 

parçası olarak karadaki rüzgar ünitesindeki küresel çalışan sayısını yaklaşık %20 oranında azaltmayı 

planlıyor. Havacılık ve uzay işi, motorlara ve pazar sonrası hizmetlere yönelik güçlü talep nedeniyle 

sonuçları artırmaya devam edeceği belirtilirken, GE Aerospace'in işletme karının 2023 için 5,3 milyar 

dolar ile 5,7 milyar dolar arasında olması bekleniyor. 

 

•Verizon, bugün 2022 yılının 4. çeyreğine ilişkin açıkladığı bilançosunda gelirleri 35.09 milyar dolarlık 

beklentinin üzerinde 35.3 milyar dolar olarak gelirken, şirketin hisse başına karı ise 1.19 dolarlık 

beklentilere paralel açıklandı. Şirketin net geliri çeyrekte %41,4 artarak 6,7 milyar dolara yükseldi. 

ABD'deki emsalleri arasında en pahalı olan Verizon, 4. çeyrekte yeni 217.000 aylık fatura ödeyen 

kablosuz telefon abonesi eklerken bu rakam 200.400 kişilik tahminlerin üzerinde gerçekleşti.  

 

•Lockheed Martin, bugün 2022 yılının 4. çeyreğine ilişkin açıkladığı bilançosunda gelirleri 18.28 milyar 

dolarlık beklentinin üzerinde 18.99 milyar dolar olarak gelirken, şirketin hisse başına karı ise 7.41 

dolarlık beklentinin üzerinde 7.79 milyar dolar açıklandı. ABD'li silah üreticisi Lockheed Martin Corp 

devam eden tedarik darboğazları ve yüksek maliyetler nedeniyle düşük bilanço bekliyordu. Lockheed 

Martin, 65.74 milyar dolarlık analist konsensüsüne karşı 2023 mali yılında 65.00 milyar dolar-66.00 

milyar dolar gelir öngörüyor. F-35'i pazarlayan Lockheed Martin'in en büyüğü olan havacılık 

birimindeki net satışlar dördüncü çeyrekte %7 artarak 7.64 milyar $'a yükseldi, ancak segmentin 

işletme marjı bir yıl önceki %11.5'ten %10.7'ye geriledi. 
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TEKNİK ANALİZ (TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ) 
APPLE  (AAPL) 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1143.32 seviyesinin kırılması halinde önce 145.50 ve arkasından 146.60 
seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.  
 
Aşağıda ise 138.60 desteğinin altında önce 137.28 ve arkasından 136.00 desteğine doğru düşüşler söz 
konusu olabilir. 
 
NOT: Hisse dün önemli trendini kırarak yükseliş başlattı. Hisse bugün seans öncesi satıcılı bir seyir izlese de 
136.00 desteğinin üzerinde yükseliş eğilimini sürdürebilir. Bu seviyenin altına inilmesi halinde ise düşüşler 
tekrar ön plana çıkabilir.  

KAYNAK: Marketwatch 

  

GÜNLÜK YURTDIŞI HİSSE SENETLERİ RAPORU 

PİYASA DEĞERİ 2.23 T

FİYAT/KAZANÇ 22,88

TEMETTÜ VERİMİ 0,68%

1 YILLIK DEĞİŞİM -13,11%

HİSSE BAŞINA KAR 6.15 $

SONRAKİ BİLANÇO TARİHİ 2 ŞUBAT 2023

APPLE
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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 239.85 desteğinin altında önce 234.45 ve arkasından 231.26 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.  

KAYNAK: Marketwatch 

  

GÜNLÜK YURTDIŞI HİSSE SENETLERİ RAPORU 

PİYASA DEĞERİ 1.81 T

FİYAT/KAZANÇ 26,00

TEMETTÜ VERİMİ 1,17%

1 YILLIK DEĞİŞİM -18,06%

HİSSE BAŞINA KAR 9,33 $

SONRAKİ BİLANÇO TARİHİ 24 OCAK 2023

MICROSOFT
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INTEL  (INTC) 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 30.36 seviyesinin kırılması halinde önce 31.32 ve arkasından 36.44 
seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 
 
Aşağıda ise 29.12 desteğinin altında önce 28.29 ve arkasından 26.85 desteğine doğru düşüşler söz konusu 
olabilir. 
 
NOT:  Hisse aşağı yönlü kanalını kırdıktan sonra TOBO oluşturdu. Bu TOBO’nun kırılması halinde yani 30.36 
direncinin geçilmesi halinde sert bir yükseliş başlayabilir. Aşağıda ise 28.29 desteğinin kırılması halinde satış 
baskısı tekrar ön plana çıkabilir.  

KAYNAK: Marketwatch 

  

GÜNLÜK YURTDIŞI HİSSE SENETLERİ RAPORU 

PİYASA DEĞERİ 124.92 B

FİYAT/KAZANÇ 9,27

TEMETTÜ VERİMİ 5,14%

1 YILLIK DEĞİŞİM -41,83%

HİSSE BAŞINA KAR 3,25 $

SONRAKİ BİLANÇO TARİHİ 26 OCAK 2023

INTEL
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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 38.32 desteğinin altında 37.45 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. Hisse bilanço sonrası satıcılı seyrini sürdürüyor. 

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 166.73 B

FİYAT/KAZANÇ 8.59

TEMETTÜ VERİMİ 6,52%

1 YILLIK DEĞİŞİM -25,45%

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
https://t.me/ikonnewsanaliz

