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•Adone Inc dün ABD piyasaları kapandıktan sonra mali takvim dönemi olarak 2023 yılının 1. çeyreğine 

ilişkin bilançosunu açıkladı. Şirketin gelirleri 4.62 milyar dolarlık beklentinin üzerinde 4.65 milyar dolar 

gelirken, şirketin hisse başına karı da 3.68 doların üzerinde 3.80 dolar olarak açıklandı. Adobe, temel dijital 

medya işkolundaki büyümenin etkisiyle 2023’ün ilk çeyreğinde beklenenden daha iyi bilanço açıkladı. Dijital 

medya işletmesi, 410 milyon $'lık net yeni dijital medya geliri elde ederken,  ARR ile ilk çeyrekte yıldan yıla 

%9 artışla 3.40 milyar $ gelir elde etti. Adobe Başkanı ve CEO'su Shantanu Narayen, "Adobe ilk çeyrekte 

rekor gelir elde etti ve muazzam pazar fırsatına ve uygulamamıza duyduğumuz güvene dayalı olarak yıllık 

hedeflerimizi yükseltiyoruz" dedi.  

 

•Exxon Mobil Corp., temel olmayan varlıklardan İtalya açıklarındaki Rovigo LNG terminalindeki çoğunluk 

hissesini satmayı düşünüyor. Adriatic LNG olarak da adlandırılan terminal, Exxon'un iştirakı ExxonMobil 

Italiana Gas S.r.l'ın %70,7, QatarEnergy iştiraki Qatar Terminal Company Limited'in %22 ve Snam Spa %7,3 

payı var. Exxon, piyasadaki ilgiyi doğrularken potansiyel bir satış hakkında bir karar vermediğini ve bu 

erken aşamada bir alıcı belirlemediğini bildirdi. Exxon sözcüsü Meghan Macdonald, "Bunun gibi testler, 

odaklanmış yatırım stratejimizle tutarlıdır ve temel olmayan varlıkları daha fazla değer elde edebilecek 

kişilere devretme isteğimizi vurgulamaktadır." dedi. 

 

•ExxonMobil'in Beaumont rafinerisinin günlük 250.000 B/D varil ham petrol üretimiyle faaliyete geçtiği 

açıklandı. 

 

•Bank of America, ABD’de bankacılık sektöründe yaşanan son gelişmelerde küçük bankalara olan güvenin 

zayıflamasıyla yaklaşık 15 milyar dolarlık yeni mevduat elde ettiğini açıkladı. Açıklamada küçük bankalardan 

yatırımcının büyük bankalara para akışı başlattığını söyledi.  

 

•Amazon'un Lüksemburg'a yaklaşık 250 milyon avro (265 milyon dolar) geçmiş vergi ödemesini emreden 

bir AB kararının haklı olmadığını söyleyen şirket bugün Avrupa'nın en yüksek mahkemesini ikna etmeye 

çalışıyor. Avrupa Komisyonu 2017 kararında, Lüksemburg vergi düzenlemesinin, Amazon'un karlarını bir 

holding şirketine vergiden muaf olarak kanalize etmesine izin vermesinin, Amazon'un AB 

operasyonlarından elde ettiği karın neredeyse dörtte üçü için vergi ödemediği anlamına geldiğini ve 

özünde yasadışı devlet yardımı olduğunu söyledi. Komisyon daha sonra Avrupa'nın en yüksek mahkemesi 

olan Avrupa Birliği Adalet Divanı'na (CJEU) başvurdu. CJEU danışmanı, 8 Haziran'da bağlayıcı olmayan bir 

görüş bildirecek ve kararı önümüzdeki aylarda verilecek. 

 

•Volkswagen grubunun bir parçası olan Çek otomobil üreticisi Skoda Auto'nun CEO'su bugün yaptığı 

açıklamada, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşının etkisinden yaklaşık 700 milyon avro zarar aldıktan sonra 

Rusya'dan ayrılmanın son aşamalarında olduğunu söyledi. Otomobil üreticisi Perşembe günü net karının 

2022'de %11,7 düşüşle 489 milyon avroya gerilediğini, bunun da malzeme fiyatlarındaki keskin artıştan ve 

küresel tedarik zinciri darboğazlarından etkilendiğini söyledi. Skoda'nın Rusya'daki teslimatları, ülkenin 

Skoda'nın en büyük ikinci pazarı olduğu 2021'de 90.400'den 2022'de 18.300 araca düştü. 
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TEKNİK ANALİZ   (FİNANS SEKTÖRÜ) 
BANK OF AMERİCA   (BAC) 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 28.68 seviyesinin kırılması halinde önce 30.05 ve arkasından 33.02 
seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.  
 
Aşağıda ise 27.66 desteğinin altında önce 25.13 ve arkasından 22.62 desteğine doğru düşüşler söz konusu 
olabilir. 
 
NOT: Küresel bazda bankalarda yaşanan sorunlar sonrası banka hisselerinde düşüşler sertleşti. Hisse mavi 
kanalın dibine doğru ilerlemeyi sürdürüyor. 30.05 direncinin altında kaldığımız sürece satış baskısı devam 
edebilir. Bu direncin kırılması halinde ise alımlar tekrar ön plana çıkabilir. 

KAYNAK: Marketwatch 
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PİYASA DEĞERİ 225,26 B

FİYAT/KAZANÇ 8,83

TEMETTÜ VERİMİ 3,09%

1 YILLIK DEĞİŞİM -31,35%

HİSSE BAŞINA KAR 3,21 $

SONRAKİ BİLANÇO TARİHİ 18 NİSAN 2023

BANK OF AMERİCA
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CITIGROUP   (C) 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 44,72 seviyesinin kırılması halinde önce 45,54 ve arkasından 47,97 
seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 
 
Aşağıda ise 42,90 desteğinin altında önce 41,37 ve arkasından 40,00 desteğine doğru düşüşler söz konusu 
olabilir. 
 
NOT:  Hisse çok kritik bir bölgede ancak biz mavi kanal içerisinde aşağıya doğru düşüşleri bir adım önde 
görüyoruz. Hissede 47.97 direnci kritik. Bu seviyenin altında satış baskısı devam edebilecekken bu seviyenin 
üzerine çıkılması halinde alımlar güçlenebilir.  

KAYNAK: Marketwatch 
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PİYASA DEĞERİ 87,24 B

FİYAT/KAZANÇ 6,66

TEMETTÜ VERİMİ 4,55%

1 YILLIK DEĞİŞİM -18,67%

HİSSE BAŞINA KAR 7.04 $

SONRAKİ BİLANÇO TARİHİ 14 NİSAN 2023

CITIGROUP
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JP MOPGAN CHASE  ( JPM) 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 129,17 seviyesinin kırılması halinde önce 131,00 ve arkasından 135,27 
seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 
 
Aşağıda ise 124,38 desteğinin altında önce 121,91 ve arkasından 112,05 desteğine doğru düşüşler söz 
konusu olabilir. 
 
NOT: Hisse her ne kadar yukarı trend içerisinde olsa da 135,27 desteğinin altında satış baskısının devamını 
bekliyoruz. Bu direncin kırılması halinde ise yükseliş eğilimi tekrar güçlenebilir.  

KAYNAK: Marketwatch 
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PİYASA DEĞERİ 374,54 B

FİYAT/KAZANÇ 2.08

TEMETTÜ VERİMİ 3,12%

1 YILLIK DEĞİŞİM -3,19%

HİSSE BAŞINA KAR 12.1 $

SONRAKİ BİLANÇO TARİHİ 14 NİSAN 2023

JPMORGAN CHASE
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GOLDMAN SACHS  (GS) 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 312.51 seviyesinin kırılması halinde 
önce 326.00 ve arkasından 334.06 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.  
 
Aşağıda ise 304.55 desteğinin altında 293.75 ve arkasından 287.72 
desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir. 
 
NOT: Hisse sarı kanal içerisinde satış baskısını kuvvetlendirdi. 334.06 
direnci kırılmadığı sürece satış baskısı ağırlığını artırabilir. 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 109,01 B

FİYAT/KAZANÇ 10,20

TEMETTÜ VERİMİ 3,20%

1 YILLIK DEĞİŞİM -5,16%

HİSSE BAŞINA KAR 30,42 $

SONRAKİ BİLANÇO TARİHİ 18 NİSAN 2023

GOLDMAN SACHS
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