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Teknik Görünüm:
BIST 100 dünü %0.59’luk değer kazancıyla 94.070 puandan tamamladı.
Endeksteki genel işleyiş kapsamında 95.500-96.500 kısa vadeli,
100.000 orta vadeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.93.398 noktası
ise denge noktası olarak öne çıkıyor.
Şirket Haberleri:
DOAS:
İsviçre Lozan şehrinde kurulu, sermayesinin tamamına
sahip olduğumuz Porsche ve Bentley markaları satış ve satış sonrası servis
hizmeti veren bağlı ortaklığımız D-Auto Suisse SA'nın toplam sermayesinin
%100'ünü temsil eden Şirketimize ait payların tamamının Orchid Swiss
Development (Pte) Ltd. ve Juglans Regia'a satış ve devir işlemi
tamamlanmıştır.
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Gündem:
*ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell bankanın politika
Faizinin nötr seviyenin hemen altında olduğunu söyledi. Powell, böylece
gösterge faiz oranının iki aydan kısa bir süre önce yaptığı açıklamalardan
önemli bir farkla nötr bir seviyeye yaklaştığını düşünüyor.

Powell, "Faiz oranları hala tarihsel standartlara göre düşük ve
ekonomi için nötr olacak seviye tahminlerinin hemen altındalar –
yani, büyümeyi ne hızlandırıyor ne de yavaşlatıyor" dedi.
New York'taki Ekonomik Kulüp'te konuşan Powell, %2-2,5
civarındaki temel faiz oranının doğal denge tahminleri
çerçevesinde olduğuna dikkat çekti. Bu tahmin aralığı Eylül
ayında % 2,5-3,5 civarındaydı.
*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan S-400 hava savunma
sistemi alımına ilişkin "İnşallah 2019'un sonuna doğru bu teslimatlar
yapılacak ve o gün itibarıyla da bizim Hazine ve Maliye Bakanlarımızın,
Merkez Bankalarımızın müşterek çalışmasıyla baştan beri yerli milli parayla
alışveriş yapma tezimiz böylece hayata geçmiş olacaktır" dedi.
*ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze
savunma sistemi satın alma planları ve F-35 uçaklarının üretimi programına
katılımının geleceğiyle ilgili hazırladığı raporunu Kongre'ye bu ay içerisinde
göndermişti. Pentagon'un raporundan ayrıntılar ilk kez ABD basınında yer
aldı.
Bloomberg internet sitesinin Pentagon raporunun gizli olmayan özet
bölümüne dayandırdığı haberine göre raporda, Türkiye'nin F-35 programına
1,25 milyar dolarlık yatırımla önemli bir ortak olduğu ancak Rusya'dan
S-400 füze sistemi alımının gerçekleşmesi durumunda bu katılımın yeniden
değerlendirileceği belirtildi.
Türkiye için 'önemli NATO müttefiki' ifadesinin kullanıldığı Pentagon
raporunun özetinde, Türkiye'yi Rus S-400 füze savunma sistemi alımından
vazgeçirecek gerçek bir alternatifin sunulmasının önemli olduğu kaydedildi.
Raporun özetine göre, ABD yönetimi Türkiye'ye güçlü ve NATO'yla
uyumlu bir savunma sistemi sağlamak için alternatif paket geliştirdi.
Ekonomik Veriler:
11:00- Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin konuşması
22:00- FOMC Toplantı Tutanakları

