
VAKBN, Mergermarket' ın haberine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 2 Ekim 2013 tarihinde, Banka'n ın %51'lik payının bulunduğu Taksim
Otelcilik'te SGK'nın %31,43 

hissesini satmay ı planlamaktad ır. 
  
EKGYO, Şirket projelerinden İstanbul Hoşdere Emlak Konutlar ı 1.Etap 2.Kıs ım Konut İle Ada İçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları İşi'nin

sözleşmesi, yüklenici Ilgın İnşaat ile imzalanm ıştır. 
  
THYAO, İstanbul İş Mahkemesi, Şirket'in Hava İş Sendikas ı’nın bir süre önce baş lattığı grev kararıyla ilgili olarak açt ığı dava başvurusunu

reddetmiştir. 

 

EREGL, 2009 y ılı emlak vergi değerlerine ilişkin devam eden yasal süreçte mahkeme, Ereğli İlçe Belediyesi'nin, ilçede kurulu Şirket fabrika

sahas ında, Takdir Komisyonu'nca al ınan emlak vergisi fiyatlarına yönelik uygulamasının hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir. 

  
ASELS, Şirket ile Milli Savunma Bakanl ığı aras ında, TSK'n ın ihtiyaçlarına yönelik Seyyar Havan Tespit Radar Sisteminin tedariki amacıyla

30.48 mn dolar bedelinde sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

OTKAR, Şirket ile Gaziantep Minibüsçüler Esnaf Odası aras ında, Gaziantep toplu  taşımas ının minibüsten otobüse dönüşümü kapsamında

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne 487 adet Sultan Maxi City otobüs teslimi için protokol imzalamıştır. 
 

TSKB, Banka, KOB İ'lerin yat ırım projelerini desteklemek amac ıyla Avrupa Konseyi Kalk ınma Bankas ı'ndan Hazine Müste şarlığı
garatörlüğünde 100 mn Euro kredi temin etmiştir. 

  
ANELE, Şirket ile Abu Dhabi Havaliman ı'nın ana yüklenicisi TAV-CCC-ArabTec (TCA) konsorsiyumu ile yapılan görüşmeler sonucu, yap ılacak

yeni terminal binas ının tüm elektrik iş lerinin Şirket tarafından alt yüklenici olarak yapılmas ını ve resmi olarak işe baş lanmas ını kapsayan ön
anlaşma imzalanm ıştır. 
  
ISGSY, Şirket, Aras Kargo'da bulunan paylar ının tamam ını 100 mn TL karşı lığında Austria Post'un iştiraki Post International Beteiligungs

GmbH'ye veya Austria Post'un 

doğrudan veya dolaylı iştiraklerinden birine sat ılmas ına ilişkin Pay Satış Sözleşmesi imzalanm ıştır. 
 

FINBN, Banka, kanuni takibe al ınm ış kredi kartı, bireysel kredi ve kredili mevduat hesab ı portföyünden 182.918.204 TL'lik alacağı, 35 milyon

TL bedelle Final Varl ık Yönetimi A.Ş'ye, 182.908.878 TL alacağı 32,5 milyon TL bedelle İstanbul Varl ık Yönetimi A.Ş'ye; 182.888.228 TL

alacağı 32.6 milyon TL bedelle Anadolu Varl ık Yönetimi A.Ş'ne sat ılmas ına karar verilmiştir. 
 

RYSAS, Şirket %99.5 oran ında Reysaş Demiryolu Yat. A.Ş'nin kalan %0.5 pay ını ve %99.99 oran ında iştirak edilen Reysaş Demiryolu
Taşımac ılığı A.Ş'nin kalan %0,01 pay ını alarak tamam ına iştirak etme karar ı alm ıştır. 
  
KRATL, Şirket, Altınbaş Kuyumculuk ile deneme üretimi ve öngörüşmelerini tamamlam ış olup, Altınbaş 'ın sat ın ald ığı hammaddeyi, fatura

karşı lığı  iş lemesi amac ıyla Karakaş Atlantis'e teslim ederek, Karakaş   Atlantis'in üretim yapması ve teslimat ını  kapsayan sözleşmeyi
imzalam ıştır. 
 

UTPYA, Şirket'e ait Utopia World Hotel'in bulunduğu arazide, emsal alan art ışı amac ıyla yapılan başvuru Alanya Belediyesi'nce reddedilmiştir. 
 
LUKSK, Şirket İş Bankas ı'ndan ald ığı 4 mn Euro'luk kredi ile 2.156.250 Euro tutar ında k ısa vadeli spot, DEK ve EXIMBANK kredilerini

kapatm ıştır. 
 
ARTI, Şirket, yağlı tohum ihtiyac ının karşı lanmas ı amac ıyla, Ukrayna'da yerleş ik Kiev merkezli "ARTI AGRO" ismi ile Şirket kurulmas ına ve

gerekli müracaatların yapılmas ına karar verilmiştir. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

Gedik Yatrm Menkul Değerler A.Ş. 
www.gedik.com 
bilgi@gedik.com 

"Burada yer alan bilgiler Gedik Yat rm taraf ndan bilgilendirme amac yla haz rlanm ştr. Yat rm bilgi, yorum ve tavsiyeleri yat rm dan şmanl ğ kapsam nda değildir. Yat rm dan şmanl ğ 
hizmeti; arac  kurumlar, portföy yönetim  şirketleri, mevduat kabul  etmeyen bankalar ile müşteri aras nda imzalanacak yat rm dan şmanl ğ sözleşmesi  çerçevesinde sunulmaktad r. Burada 
yer alan yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yat rm arac nn al msat m önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamal dr. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun 
olmayabilir ve sadece burada  yer alan bilgilere dayanarak yat rm karar  verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar  doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve 
doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik  Yat rm taraf ndan güvenilir olduğuna inan lan kaynaklardan al nm ştr. Bu kaynaklar n 
kullan lmas  nedeni ile ortaya ç kabilecek hatalardan Gedik Yat rm sorumlu değildir." 

FED, YIKTI PERDEYİ EYLEDİ VİRAN 
FED Başkanı’nın aç ıklamalar ı sonras ında tüm dünyada sert sat ışlar görülürken BIST
daha da kötü etkilendi. Bugün tepki denemeleri izlenecektir. 
BIST 100 endeksi, günü % 6.82 düşüş le 73.461 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 73.461, en yüksek 76.982 puanı gören endeks, önceki kapanışının 5.372 puan
altına indi. Endeksin dolar baz ında fiyat ı  ise 3.82 cente geriledi. Gösterge tahvil faizi %
7.6'ya fırlarken, dolar TCMB'nin müdahalelerine rağmen tarihinin en yüksek seviyesi
olan 1.95'e kadar çıktı. 
Fed’in beş yıldır devam eden ve piyasalara ralli yapt ıran likidite program ını sonland ırma

sürecine girmesine girdiğini aç ıklamas ı ile tüm piyasalarda sat ış lar h ızlandı. Avrupa'da

Almanya % 3.3, Fransa % 3.7 düşerken ABD'de Dow Jones % 2.3, S&P 500 % 2.5 düştü.
Altın 1.270 dolara kadar düşerken diğer emtialarda sat ış yedi. 

Bu sabah Asya'da kar ışık bir seyir var. Ancak paritede dolar aleyhine hafif hareketlilik

görülüyor. Bu yüzden emtialar art ış gösterirken dolar/TL 1.93'e geriledi.  TCMB'nin bugün
de döviz satım ihalelerine devam etmesini bekleyebiliriz. 

  - Motorin fiyatlarına 8 kuruş zam yapıldı. Motorinin litre fiyatı zam sonras ında 4,30-4,31 TL

aras ında değişecek. 

  - Merkez Bankas ı, dün açt ığı 6 adet döviz sat ım ihalesiyle piyasaya 350 milyon dolar

sattı. 
  - TCMB tarafından açıklanan haftal ık menkul k ıymet istatistiklerine göre, yurt dışında

yerleş ik kiş iler 10-14 Haziran haftas ında net 380,9 milyon dolarl ık hisse senedi, 531,6

milyon dolarl ık D İBS sat ışı  gerçekleştirdi. Yurt d ışında yerleş ik ki ş ilerin 7 Haziran

tarihinde 65.951 mn dolar olan hisse senedi stoku 67.990 mn dolar olurken, D İBS stoku

ise 65.177 mn dolardan 64.752 mn dolara geriledi.  

  - Euro Bölgesi maliye bakanlar ı doğrudan banka yeniden sermayelendirme üzerinde
uzlaştı. Belirlenen kurallar, üye ülkelerin yardın edilecek bankalar ın sermaye yeterlilik

oranlar ının %4.5'e ulaşmas ını sağlamalar ı, ilk iki yılda ESM'den gelecek ekstra sermaye

enjektelerine %20 katk ı   yapmalar ını   öngörüyor.  İl k  i k i  y ıldan sonra verilecek ek

sermayelere devletler %10 katk ı verecek. 

  - IMF ve AB, Yunanistan ekonomik denetim program ına devam ettiği sürece, ülkenin
önümüzdeki ayki kurtarma paketi taksidinin garantide olduğunu söyledi. Eurogroup
Başkanı 
Jeroen Dijsselbloem, Avrupa ve IMF uzamanlar ının, Yunanistan' ın bütçe kesint i
program ının son değerlendirmesini Temmuz'da tamamlayacaklar ını söyledi.  
  - İngiltere Merkez Bankas ı (BOE) tarafından yap ılan bir aç ıklamaya göre  İngiltere'de 5

bankan ın toplam 27.1 mlr poundluk sermaye eksiğini giderebilmeleri için y ıl sonuna
kadar ilave 13.7 mlr pound (21.2 mlr dolar) sermaye bulmalar ı gerektiğini açıkladı.  
  - Japonya Maliye Bakan ı Taro Aso, Japon ekonomisinin Mart 2014'te sona erecek mali

yılın ikinci yar ıs ında büyümenin h ız kazanacağını   ve cari ekonomik şartların güçlü
olduğunu ifade etmiştir. 

  - BİST-100 Endeksi'nin 22 May ıs 2013 tarihindeki 93.400 seviyesindeki zirvesinden bu
yana dolar bazında düşüş %25 oldu. 
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Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 73,461.89 -6.82 

USD 1.9315 2.49 

EURO 2.5445 0.81 

€  / $  1.3220 -1.36 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2247 1.10 

VOB-30 Kontrat ı 89.950 -7.15 

Gösterge Faiz  6.37 0.00 

Yükselenler  Kapan ış  % 

NIBAS 0.85 13.33 

BALAT 3.10 10.71 

CEMAS 0.85 7.59 

OZBAL 2.10 7.14 

ARSAN 2.61 4.40 

Düşenler  Kapan ış  % 

KOZAL 25.70 -11.38 

VAKBN 4.94 -10.83 

IPEKE 3.49 -10.74 

TRNSK 0.50 -10.71 

BASCM 2.31 -10.47 

Dünya Borsalar ı 20.06.2013 % 

DJIA 14,758 -2.34 

NASDAQ 3,365 -2.28 

DAX 7,928 -3.28 

FTSE-100 6,160 -2.98 

NIKKEI 225 13,015 -1.74 

S&P 500 1,588 -2.50 

Bovespa  48,214 0.61 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:00 AB Cari Aç ık Nis. (Önc.25.9 Mlr € ) 

11:30 İngiltere Kamu Sektörü Net Borç.  İht. May. (Önc.8 Mlr £)

17:00 ABD Konut Fiyatlar ı Endeksi May. (Önc.1,3%)  

Dinamik Portföy Önerileri  



VAKBN, Mergermarket' ın haberine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 2 Ekim 2013 tarihinde, Banka'n ın %51'lik payının bulunduğu Taksim

Otelcilik'te SGK'nın %31,43 

hissesini satmay ı planlamaktad ır. 
  
EKGYO, Şirket projelerinden İstanbul Hoşdere Emlak Konutlar ı 1.Etap 2.Kıs ım Konut İle Ada İçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları İşi'nin

sözleşmesi, yüklenici Ilgın İnşaat ile imzalanm ıştır. 
  
THYAO, İstanbul İş Mahkemesi, Şirket'in Hava İş Sendikas ı’nın bir süre önce baş lattığı grev kararıyla ilgili olarak açt ığı dava başvurusunu

reddetmiştir. 

 

EREGL, 2009 y ılı emlak vergi değerlerine ilişkin devam eden yasal süreçte mahkeme, Ereğli İlçe Belediyesi'nin, ilçede kurulu Şirket fabrika

sahas ında, Takdir Komisyonu'nca al ınan emlak vergisi fiyatlarına yönelik uygulamasının hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir. 

  
ASELS, Şirket ile Milli Savunma Bakanl ığı aras ında, TSK'n ın ihtiyaçlarına yönelik Seyyar Havan Tespit Radar Sisteminin tedariki amacıyla

30.48 mn dolar bedelinde sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

OTKAR, Şirket ile Gaziantep Minibüsçüler Esnaf Odası aras ında, Gaziantep toplu  taşımas ının minibüsten otobüse dönüşümü kapsamında

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne 487 adet Sultan Maxi City otobüs teslimi için protokol imzalamıştır. 
 

TSKB, Banka, KOB İ'lerin yat ırım projelerini desteklemek amac ıyla Avrupa Konseyi Kalk ınma Bankas ı'ndan Hazine Müste şarlığı
garatörlüğünde 100 mn Euro kredi temin etmiştir. 

  
ANELE, Şirket ile Abu Dhabi Havaliman ı'nın ana yüklenicisi TAV-CCC-ArabTec (TCA) konsorsiyumu ile yapılan görüşmeler sonucu, yap ılacak

yeni terminal binas ının tüm elektrik iş lerinin Şirket tarafından alt yüklenici olarak yapılmas ını ve resmi olarak işe baş lanmas ını kapsayan ön
anlaşma imzalanm ıştır. 
  
ISGSY, Şirket, Aras Kargo'da bulunan paylar ının tamam ını 100 mn TL karşı lığında Austria Post'un iştiraki Post International Beteiligungs

GmbH'ye veya Austria Post'un 

doğrudan veya dolaylı iştiraklerinden birine sat ılmas ına ilişkin Pay Satış Sözleşmesi imzalanm ıştır. 
 

FINBN, Banka, kanuni takibe al ınm ış kredi kartı, bireysel kredi ve kredili mevduat hesab ı portföyünden 182.918.204 TL'lik alacağı, 35 milyon

TL bedelle Final Varl ık Yönetimi A.Ş'ye, 182.908.878 TL alacağı 32,5 milyon TL bedelle İstanbul Varl ık Yönetimi A.Ş'ye; 182.888.228 TL

alacağı 32.6 milyon TL bedelle Anadolu Varl ık Yönetimi A.Ş'ne sat ılmas ına karar verilmiştir. 
 

RYSAS, Şirket %99.5 oran ında Reysaş Demiryolu Yat. A.Ş'nin kalan %0.5 pay ını ve %99.99 oran ında iştirak edilen Reysaş Demiryolu

Taşımac ılığı A.Ş'nin kalan %0,01 pay ını alarak tamam ına iştirak etme karar ı alm ıştır. 
  
KRATL, Şirket, Altınbaş Kuyumculuk ile deneme üretimi ve öngörüşmelerini tamamlam ış olup, Altınbaş 'ın sat ın ald ığı hammaddeyi, fatura

karşı lığı  iş lemesi amac ıyla Karakaş Atlantis'e teslim ederek, Karakaş   Atlantis'in üretim yapması ve teslimat ını  kapsayan sözleşmeyi

imzalam ıştır. 
 

UTPYA, Şirket'e ait Utopia World Hotel'in bulunduğu arazide, emsal alan art ışı amac ıyla yapılan başvuru Alanya Belediyesi'nce reddedilmiştir. 

 

LUKSK, Şirket İş Bankas ı'ndan ald ığı 4 mn Euro'luk kredi ile 2.156.250 Euro tutar ında k ısa vadeli spot, DEK ve EXIMBANK kredilerini

kapatm ıştır. 
 

ARTI, Şirket, yağlı tohum ihtiyac ının karşı lanmas ı amac ıyla, Ukrayna'da yerleş ik Kiev merkezli "ARTI AGRO" ismi ile Şirket kurulmas ına ve

gerekli müracaatların yapılmas ına karar verilmiştir. 

21 Haziran 2013 Cuma

 

GÜNLÜK BÜLTEN

 

 

 

GÜNLÜK BÜLTEN

 

ŞİRKET HABERLERİ 

Gedik Yatrm Menkul Değerler A.Ş. 
www.gedik.com 
bilgi@gedik.com 

"Burada yer alan bilgiler Gedik Yat rm taraf ndan bilgilendirme amac yla haz rlanm ştr. Yat rm bilgi, yorum ve tavsiyeleri yat rm dan şmanl ğ kapsam nda değildir. Yat rm dan şmanl ğ 
hizmeti; arac  kurumlar, portföy yönetim  şirketleri, mevduat kabul  etmeyen bankalar ile müşteri aras nda imzalanacak yat rm dan şmanl ğ sözleşmesi  çerçevesinde sunulmaktad r. Burada 
yer alan yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yat rm arac nn al msat m önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamal dr. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun 
olmayabilir ve sadece burada  yer alan bilgilere dayanarak yat rm karar  verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar  doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve 
doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik  Yat rm taraf ndan güvenilir olduğuna inan lan kaynaklardan al nm ştr. Bu kaynaklar n 
kullan lmas  nedeni ile ortaya ç kabilecek hatalardan Gedik Yat rm sorumlu değildir." 

FED, YIKTI PERDEYİ EYLEDİ VİRAN 
FED Başkanı’nın aç ıklamalar ı sonras ında tüm dünyada sert sat ışlar görülürken BIST
daha da kötü etkilendi. Bugün tepki denemeleri izlenecektir. 
BIST 100 endeksi, günü % 6.82 düşüş le 73.461 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 73.461, en yüksek 76.982 puanı gören endeks, önceki kapanışının 5.372 puan
altına indi. Endeksin dolar baz ında fiyat ı  ise 3.82 cente geriledi. Gösterge tahvil faizi %
7.6'ya fırlarken, dolar TCMB'nin müdahalelerine rağmen tarihinin en yüksek seviyesi
olan 1.95'e kadar çıktı. 
Fed’in beş yıldır devam eden ve piyasalara ralli yapt ıran likidite program ını sonland ırma

sürecine girmesine girdiğini aç ıklamas ı ile tüm piyasalarda sat ış lar h ızlandı. Avrupa'da

Almanya % 3.3, Fransa % 3.7 düşerken ABD'de Dow Jones % 2.3, S&P 500 % 2.5 düştü.
Altın 1.270 dolara kadar düşerken diğer emtialarda sat ış yedi. 

Bu sabah Asya'da kar ışık bir seyir var. Ancak paritede dolar aleyhine hafif hareketlilik

görülüyor. Bu yüzden emtialar art ış gösterirken dolar/TL 1.93'e geriledi.  TCMB'nin bugün
de döviz satım ihalelerine devam etmesini bekleyebiliriz. 

  - Motorin fiyatlarına 8 kuruş zam yapıldı. Motorinin litre fiyatı zam sonras ında 4,30-4,31 TL
aras ında değişecek. 

  - Merkez Bankas ı, dün açt ığı 6 adet döviz sat ım ihalesiyle piyasaya 350 milyon dolar
sattı. 
  - TCMB tarafından açıklanan haftal ık menkul k ıymet istatistiklerine göre, yurt dışında
yerleş ik kiş iler 10-14 Haziran haftas ında net 380,9 milyon dolarl ık hisse senedi, 531,6

milyon dolarl ık D İBS sat ışı  gerçekleştirdi. Yurt d ışında yerleş ik ki ş ilerin 7 Haziran
tarihinde 65.951 mn dolar olan hisse senedi stoku 67.990 mn dolar olurken, D İBS stoku

ise 65.177 mn dolardan 64.752 mn dolara geriledi.  

  - Euro Bölgesi maliye bakanlar ı doğrudan banka yeniden sermayelendirme üzerinde
uzlaştı. Belirlenen kurallar, üye ülkelerin yardın edilecek bankalar ın sermaye yeterlilik

oranlar ının %4.5'e ulaşmas ını sağlamalar ı, ilk iki yılda ESM'den gelecek ekstra sermaye

enjektelerine %20 katk ı   yapmalar ını   öngörüyor.  İl k  i k i  y ıldan sonra verilecek ek

sermayelere devletler %10 katk ı verecek. 

  - IMF ve AB, Yunanistan ekonomik denetim program ına devam ettiği sürece, ülkenin
önümüzdeki ayki kurtarma paketi taksidinin garantide olduğunu söyledi. Eurogroup
Başkanı 
Jeroen Dijsselbloem, Avrupa ve IMF uzamanlar ının, Yunanistan' ın bütçe kesint i
program ının son değerlendirmesini Temmuz'da tamamlayacaklar ını söyledi.  
  - İngiltere Merkez Bankas ı (BOE) tarafından yap ılan bir aç ıklamaya göre  İngiltere'de 5

bankan ın toplam 27.1 mlr poundluk sermaye eksiğini giderebilmeleri için y ıl sonuna

kadar ilave 13.7 mlr pound (21.2 mlr dolar) sermaye bulmalar ı gerektiğini açıkladı.  
  - Japonya Maliye Bakan ı Taro Aso, Japon ekonomisinin Mart 2014'te sona erecek mali

yılın ikinci yar ıs ında büyümenin h ız kazanacağını   ve cari ekonomik şartların güçlü
olduğunu ifade etmiştir. 

  - BİST-100 Endeksi'nin 22 May ıs 2013 tarihindeki 93.400 seviyesindeki zirvesinden bu

yana dolar bazında düşüş %25 oldu. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 73,461.89 -6.82 

USD 1.9315 2.49 

EURO 2.5445 0.81 

€  / $  1.3220 -1.36 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2247 1.10 

VOB-30 Kontrat ı 89.950 -7.15 

Gösterge Faiz  6.37 0.00 

Yükselenler  Kapan ış  % 

NIBAS 0.85 13.33 

BALAT 3.10 10.71 

CEMAS 0.85 7.59 

OZBAL 2.10 7.14 

ARSAN 2.61 4.40 

Düşenler  Kapan ış  % 

KOZAL 25.70 -11.38 

VAKBN 4.94 -10.83 

IPEKE 3.49 -10.74 

TRNSK 0.50 -10.71 

BASCM 2.31 -10.47 

Dünya Borsalar ı 20.06.2013 % 

DJIA 14,758 -2.34 

NASDAQ 3,365 -2.28 

DAX 7,928 -3.28 

FTSE-100 6,160 -2.98 

NIKKEI 225 13,015 -1.74 

S&P 500 1,588 -2.50 

Bovespa  48,214 0.61 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:00 AB Cari Aç ık Nis. (Önc.25.9 Mlr € ) 

11:30 İngiltere Kamu Sektörü Net Borç.  İht. May. (Önc.8 Mlr £)

17:00 ABD Konut Fiyatlar ı Endeksi May. (Önc.1,3%)  

Dinamik Portföy Önerileri  
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