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,בקי אותותיה, נתנה העייפות אולי רה,
השנה. את לגמור רוצים צור׳

ת״!זירזתי1ב8מ!חע
חד דברים לשמוע יכולתי לא לצעדי,

 והאיצטגגי־ ״החכמים״ מהיועצים, שים
 נכון,״ קודם, שכתבת ״מה למיניהם. נים

בינתיים. חדש,״ ״אין לי, אמרו
 שעבר בשבוע חדש. יש זאת בכל אולי
 יו־ עם אחת, רגל על שיחתי, את הבאתי

מו שב־ראש
הבורסההמנהלים עצת י״*■■■■■■■■■■■■■■— *4111 ״מ׳ו 1 1

החשוב הדבר
 על ללחוץ תצטרך שהממשלה הוא, שאמר

 שלהם: המניות תשואת את להוריד הבנקים
נזילים״. נכסים מדי ״יותר

 ממלא־מקום בא האחרון בשבוע
 מג■ משה הד״ר כנק״ישראל, נגיד

 הדברים אותם את ואסר דלכאום,
 :הכנסת של הכספים לוועדת

מדי של המרכזיים היעדים ״אחד
 קצם את לרסן הוא האשראי ניות

כ הנזילים הנכסים של גידולם
 שהכוונות מוכיח ככר וזה משק.״

רציניות. הן
נת והכוונות, הדברים פני הם כך ואם

 .1982 ובמרץ בפברואר אותם להרגיש חיל
להש במה השאלה ותתייצב תחזור אז

הבנ במניות חופשיות, במניות — קיע
החכ כרגיל, במט״ח. או בצמודים קים׳
 עוד המתוחכמים הסיכון, את יחלקו מים
ר ו״הסופר־חכמים״ ״לחשוב״ גמרו לא  ב
 את שתצדיק התיאוריה, את עכשיו נים
בפברואר. שיעשו מה

:האחרון החידוש ת א מ מאיר מ ר1תד

הסוסה שיל
 מסר מניות מחזיקי של כבודם מפני
 שבה המניה של בשמה אנקוב לא יימות,

 מגדר- יוצא המשתמע הרעיון אך מדובר,
ל הוצע בבורסה באולם־המיסחר הרגיל.

 )—( נ. א. בשם אירגון להקים אחרונה
 שם בא וכאן נפגעי... אירגון שפירושו!

 בעלי־המניות, כל יתקבלו לאירגון המניה.
ועכ נקודות 2000ב־ מסוימת מגיה שקנו

נק׳. 1000ה־ סביבות על עומדת היא שיו
 כותלי- בין שהועלתה נוספת, הצעה
 הסלוני- הריקוד בתחום היא הבורסה,

במי מיוחדת להקת-ריקוד תוקם קלאסי.
 להצטרף יוכלו טנגו. ייקרא ששמה נה,

 צעד צעדו שמניותיהם מניות בעלי אליה
אחורה. צעדים ושני קדימה אחד

מידה ערפי
בי שמתם  לנו מציעות מודעות הרבה ל

 שמם־ החברה אצל המכונית, את לבטח
ב חידוש אפילו ויש המודעה. את מנת

 מפליגות, הוזלות מציעות כולן מודעות.
תש וכמה אם... תחסוך כמה דוגמות עם
 מעט מבין אני המתחרים. אצל יותר לם

רו אני כסף אבל ביטוח, בענייני מאוד
לברר. הלכתי תמיד. לחסוך צה

להת מה על שיש לי הסבירו כל קודם
 כלי־ אלף 600כ־ מבטחים בארץ חרות.

ש עצום, כספי היקף זהו בשנה. רכב
המוד ומכאן תחרות, יצר־ה את מעורר

המבוטח. של כיסו על המתחרות עות
 לכל הנחות נותנים כולם אם שאלתי:

 אני חברה באיזו חשוב זה מה אז אחד,
 שכולם מסתבר, ז המכ;גית את מבטח

וצו להנחות הבסיס אך הנחות, נותנים
ה את עושים ואלה שונה, החישוב רת

אלה. רק לא אך הבדל.
 הביטוח חברת לתמונה נכנסת כאן
 מידה״, על-פי ״ביטוח שמציעה יהודה,

באמצ טוב, נהג לכל אישי תעריף או
 במודעה המתפרסמת ביטוח הצעת עות

 חידושים שני פה יש היומית. בעיתונות
 אל הפנייה — השיווק צורת מעניינים.

 שהיא מודעה, באמצעות ישירות, הלקוח
 ממלא הלקוח ביטוח. הצעת טופס למעשה

 ישירות אותו ושולח הטופס פרטי את
וב באמצע) סוכן אין זה (בשלב לחברה
ה מלאה, הצעת־ביטוח מתקבלת תשובה
 עליה. החתימה עם לפוליסת־ביטוח הופכת
״מפ החברה לטענת שהוא שני, חידוש

״תופ האישי. התעריף הוא הקסמים״, תח
 הפרופיל על״פי פוליסה למבוטח רים״

 פחות הרבה ישלם טוב נהג שלו. הביטוחי
מאחרים.

 באמי נעשית התעריף קסיעת
 קכו־ נוסחה על־פי מהשם, צעות

 אנשי־החברה. על־ידי שעובדה עה
ה הנהגים שכל תהיה, התוצאה

 נמוך נמוך, כתעריף יזכו מוכים
ה והנהגים המקובל, מהממוצע

 מן גבוה כתעריף ״יזכו״ גרועים
הממוצע.

 באוכלוסיה,״ צר רובד אל מדבר ״אני
 ״שעליו יהודה, ממנהלי אמית, רם אומר

 אוב־ זוהי יותר. טוב להתחרות מוכן אני
 רמת את שמורידה מסויימת, מאוד לוסיה

 המעולה ר,ביטוחי הפרופיל בגלל הסיכון,
 יותר טוב להתחרות יכול אני כך שלה.
חב של מהממוצעים מושפע פחות ואני
אחרות.״ רות

 נתח רוצות האחרות החברות גם אך
מו שוב והן הביטוח, בעוגת יותר גדול

התעריפים. את זילות  מציעה מה לבדוק כדאי? מה
ולב לך. מתאימה ואיזו חברה בל

 מודעות, לקרוא הכוונה אין דוק,
 ככמה הצעת־כיטוח לבקש אלא

 ובמה נותנים מה ולהשוות. חברות
הפתעות. יש עולה. זה

ר ו מ ג ל  
השנה אוו בשקט

אחוזים 6800 של חוה חמאה: עיסקת
 החברה של פרוספקט לידיו התגלגל בארצות־הברית. ממכר מיכתב קיבלתי השבוע

 אין בזה ישראליים. מטבעות לקנות אמריקאים לאספנים המציעה ומטבעות, למדליור,
שבע של סידרה מוצעת בפרוספקט ״עסק״. של ריח היה אותו, שהקפיץ מה חידזש. כל

תש״ם של רגילים מטבעות
68 פי בארצות־הברית המחיר

 וחצי אגורות 10 אגורות, 5 אגורה, 1ו- ישנים אגורה 1 אגורות, 10 לירה, 1 מטבעות:
שקל. 53כ- שהם דולר, 3.50 של במחיר שקופה, באריזה חדשים, שקל

 כסר־הכל הוא מצויים, עדיין והם כארץ, אלה מטבעות של ערכם
ישנות. לירות 7.70 או חדשות, אגורות 77

האלה. המטבעות של אפשר, אם מזוודה, בהול באופן שנשלח מבקש שלנו הבחור
לזכותי. יעמוד שחציו ,68 פי לפחות של רווח לי מבטיח הוא

בסטטיס לעוסקים ראש־השנה היתר. בין גם, הוא השנה, סוף
 הלישכה עובדי עם ראש־השנה את לחגוג לנכון מצאתי טיקה.

 מאלפים. נתונים דליתי פירסומיה שמתוך לסטטיסטיקה, המרכזית
קלה. עבודה לא שזו לי תאמינו

 את למדוד התחילו שמאז מסתבר, למיטל, הנה
 המדד עלה ,1051 בספטמבר לצרכן, המחירים מדד

 שמה אומר? זה מה מאות). חמש (בן, 500 פי
הטו יש לירות. 500 היום עולה בלירה אז שקנית

 אבל יותר. קנית בלירה שאז מדוייק, לא שזה ענים
 כל על לקנות. היה אי־אפשר דברים הרכה אז,

 אין היום זול. היה בקיצוב, שהיה מה כד פנים,
הכל. קונים ובאמת הכד לקנות אפשר קיצוב,

מסו יותר אך לחשבון, דומה ״זה לסטטיסטיקה: נחזור
בספ ובכן, ח׳. בכיתה השכן של הבן אומר שהיה כמו בך,״

 המדד? מהו לצרכן. המחירים מדד במדידת התחילו 1951 טמבר
 הזמן במשך החל השינוי אחוז את מודד לצרכן המחירים ״מדד

 ושרותים.״ מיצרכים של קבוע ״סל״ לצריכת הדרושה בהוצאה
 שאליה צרכנים קבוצת של התיצרוכת את מייצג ה״סל״

המדד.״ מתייחס
 חוזי של להצמדות בסיס שישמש כדי ? מה שום על מדד

 משכנתות) חוב, (איגרות ההון בשוק חוזים של ומשכורת, שכר
 כולל לא מה במשק. המחירים ברמת לשינויים כללי וכמודד

 תשלום ביטוח, פוליסות ניירות־ערך, רכישת על הוצאות ?' המדד
 למיפ- ומיסים תרומות לאומי, וביטוח מם־הכנסה לקופת־גמל,

ומיפעל־הפים. לגות
 10 במשך נקודות. 100 כבסים: נקבע 1951 ספטמבר ובכן,

נקו 305ל־ המדד עלה ,1961 ספטמבר עד הראשונות, השנים
 1961 מספטמבר הבאות, השנים 10ב־ בלבד. שלושה פי דות,
 של עלייה כלומר, נקודות, 555ל* המדד עלה ,1971 ספטמבר ועד

שנה. 20 במשך וחצי חמישה פי או בלבד, 8270
 555 (המדד 1971 מספטמבר לב, שימו עכשיו

 האחרונות, השנים עשר ,1981 ספטמבר ועד נקודות)
 ושמונה שלושים (כן, נקודות 38,079ל־ המדד עלה

 ספטמבר מאז 380 פי ; 6761* של עליה בלומר, אלף),
 אבל מסוכד, בל-בך לא זה לרגע, ננוח עכשיו .1951

נבץ. בהחלט
 של העגול למיספר לוודאי קרוב יגיע 1981 דצמבר מדד

 שאמרנו מה כלומר, .1951 ספטמבר בסים על נקודות, 50,000
 עם צדק לעשות כדי מאות• חמש פי עלה המדד :בהתחלה

 1951 מספטמבר המדד עלה בכמה נמדוד הראשיים, המחותנים
הלי- שילטון ותחילת המערך שילטון גמר ,1977 ספטמבר •ועד

1981 עד 1951מ־ המדד
18 פי הליכוד ,26 פי המערך

 את העלו והמערך מפא״י ובכן, היום. ועד 1977 ומספטמבר כוד,
 אותו העלו והליכוד חרות בערך. 26 פי שנה 26 במשך המדד,
בערך. 18 פי שנים מחמש בפחות

 הגיע 1951 ספטמבר בסיס על ,1981 נובמבר מדד אגב,
 דבר זה שסטטיסטיקה להגיד יעז מי אז נו, נקודות. 43,921.74ל־

ן מסובך

 כמעט הכל שנה. סוף מגיע סוף־סוף
 שני, מי ראשון, מי יעלה, מי — ברור

 הפסיד. ומי הרוויח מי ירד, מי אחרון, מי
 נתונים, של למבול צפויים אנחנו עכשיו

 להוכיח כדי הכל למיניהן, סטטיסטיקות
שהיה ומי כזה, נשאר טוב שהיה שמי

מנדלכאום ד״ר נגיד, מ״מ
נזילים נכסים מדי יותר

יותר. טוב סיכוי בעל הוא טוב, פחות
 קשה בבורסה. מבוכה שוררת בסך־הכל

 מאז דבר כימעט נשתנה לא להחליט.
גב הוודאות אי רק אולי החודש, תחילת
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נ׳1951 מאו )500(גאות חגש ני עלה המוז




