
 

 

 

GÜNLÜK YURTDIŞI HİSSE SENETLERİ RAPORU 
ÖNE ÇIKAN ŞİRKET HABERLERİ: 

-Cisco’nun 3. çeyrek bilançosu beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Hisse başına kar 0.81 dolarlık 

beklentiye karşılık 0.83 dolar gelirken 12.73B dolarlık gelir beklentisine karşılık şirketin geliri 13.1B dolar 

olarak açıklandı. Ürün siparişlerinin %31 artarak son on yılın en güçlü büyümesine ulaştı.  

-Bloomberght’de yer alan habere göre American Airlines, süpersonik ve süper hızlı uçuşu 

ticarileştirmeyi amaçlayan bir uçak üreticisi olan Boom Supersonic'ten 20 jet satın alacağını duyurdu. 

Boom'un Overture dört motorlu jetleri, su üzerinde Mach 1.7'ye varan hız vaat ediyor. Bu, günümüzün 

en hızlı ticari uçaklarının iki kat daha hızlısı demek. Örneğin, Miami'den Londra'ya standart dokuz saat 

yerine beş saatin altında uçabilir. 65 ila 80 yolcu taşıyabilen Boom's Overture jetlerinin 2025'te Boom's 

Greensboro, Kuzey Karolina üretim hattından inmeye başlaması ve 2026'da test uçuşlarının ardından 

2029'da ilk yolcularını taşıması bekleniyor. 

- Wall Street Journal’ın haberine göre Amazon, uygulamasında, alışveriş yapanların diğer kullanıcılarla 

paylaşması için kullanıcılara TikTok tarzı bir fotoğraf ve video beslemesi gösterecek bir özelliği test 

ediyor. 

-Apple, Yeni iPhone'lar, birden fazla yeni Mac, düşük kaliteli ve üst düzey iPad ve üç Apple Watch 

modelini de içerecek olan yoğun bir sonbahar ürün sezonunu başlatacak. Apple, sektör için tehlikeli bir 

zamanda amiral gemisi ürününü güncelliyor. Tüketiciler enflasyon ve sarsıntılı bir ekonomi ile karşı 

karşıya kalırken akıllı telefon satışları düşmeye başladı. Ancak Apple, emsallerinden daha iyi durumda 

görünüyor: iPhone geçen çeyrekte iyi sattı ve şirket, tedarikçilere talepte bir düşüş öngörmediğinin 

sinyalini verdi. 

-ABD'de federal bir yargıç, ülkenin en büyük eczane zincirlerinden üçünün - CVS, Walgreens ve 

Walmart - Ohio eyaletinde iki kente 650.5 milyon dolar ödemelerine hükmetti ve şirketlerin opioid 

salgınını körüklemedeki rollerinden sorumlu tutulması gerektiğine karar verdi. Kararın, şirketlerin 

yıllarca reçeteli ağrı kesiciler vermeye devam ederken, hapların kötüye kullanıldığına dair bariz 

işaretleri görmezden geldiğini tespit eden Kasım ayındaki bir jüri kararının tamamlayıcı parçası olduğu 

belirtildi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEKNİK ANALİZ 

CISCO SYSTEMS (CSCO) 

 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 47.00 seviyesinin kırılması halinde önce 48.28 ve arkasından 49.00 

seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 

Aşağıda ise 46.28 desteğinin altında önce 45.77 ve arkasından 44.80 desteğine doğru düşüşler söz 

konusu olabilir. 

NOT: 45.77 üzerinde hissede halen yön yukarısı gözüküyor. Bu seviye kırılmadıkça yükseliş eğilimi 

korunacaktır. 45.77’nin kırılması halinde satışlar başlayabilir. 

 

Kaynak: Marketwatch 

 

 

 

 

 

 

 



 

AMAZON (AMZN) 

 

 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 143.31 seviyesinin kırılması halinde önce 144.29 ve arkasından 

146.57 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 

Aşağıda ise 139.78 desteğinin altında önce 137.00 ve arkasından 134.00 desteğine doğru düşüşler söz 

konusu olabilir. 

NOT: Hissede iki kritik seviyemiz var. 146.57 seviyesinin kırılmasıyla alımlar güçlenebilir. Aşağıda ise 

139.78 desteğinin altında satış baskısı artabilir. 

 

Kaynak: Marketwatch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APPLE (AAPL) 

 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 176.20 seviyesinin kırılması halinde önce 179.30 ve arkasından 

181.22 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 

Aşağıda ise 171.90 desteğinin altında önce 167.70 ve arkasından 163.26 desteğine doğru düşüşler söz 

konusu olabilir. 

NOT: Hissede iki kritik seviyemiz var. 176.20 seviyesinin kırılmasıyla alımlar güçlenebilir. Aşağıda ise 

167.70 desteğinin altında satış baskısı artabilir.  

 

Kaynak: Marketwatch 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WALMART (BLK) 

 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 142.71 seviyesinin kırılması halinde önce 146.90 ve arkasından 

151.34 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 

Aşağıda ise 138.57 desteğinin altında önce 134.75 ve arkasından 129.90 desteğine doğru düşüşler söz 

konusu olabilir. 

NOT: 134.75 üzerinde hissede halen yön yukarısı gözüküyor. Bu seviye kırılmadıkça yükseliş eğilimi 

korunacaktır. 134.75’nin kırılması halinde satışlar başlayabilir. 

 

Kaynak: Marketwatch 

 

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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