
מיס*□ מהטלת
 יורם שד־האוצר, את ראיתי לאחרונה מעודכן. כלכלי •מידע לפניכם להביא רוצה אני
כועס. או מרוגז היה וגם מיקטרת עישן הוא פעמים. כמה ארידור,
 אלה דווקא טועה. הוא חלק. יותר ילך הכל 1981 של ההישג שאחרי חשב הוא

 תקציבי בעניין השרים עם מסתדר לא הוא עכשיו לו. עושים בעיות, לו יעשו שלא שחשב
 העזרה־בהתנדבות שגם ומתברר הולך בצדק. מוכן. לא הוא יותר, רוצים הם :המישרדים

לארידור. לו, תעזור לא מרידור, יעקב כלכלי, לתיאום השר של
 בממשלה. לדיון הצעודהתקציב את מגיש לא הוא. :עובדה הממשלה. עם ברוגז הוא

שוב. התקציב על הדיון יידחה ולכן איכפת. לראש־הממשלה
 יתברר חודשים, ולשישה חודשים לשלושה תקציבים שיאשרו אחרי

 הכלכלנים: כלשון להדפיס. צורך יהיה שוב כסף, מספיק שאין שוב
 מהטלת מנוס יהיה לא יגדל, כשזה הממשלתי. הביקוש עודף יגדל

כלכליות. גזירות תהיינה שלא ההבטחות למרות יקרה וזה נוספים. מיסיס
ארידור שר־אוצר
שבדרך הנזיסים

ש:ספורטדיאגראמהשרטט ד ח

הבורסה

 ,,המבצעים
 - הבנקים שר

!פרטיים ם מי ס ע ל
 •י שהבורסה ברציפות השני השבוע זה

 במרבית יום מדי עליות־שערים חוגגת.
 עליות, כשיש ענפי־המיסחר. ובכל המניות

 להסביר כבר יש מה מיותרים; ההסברים
 בגליוך שלה השכנות וגם עולה, בשמניה
 דבר? אותו כמעט עושות היומי השערים

 להזכיר, רוצה אני זו הגיגית בהזדמנות
 שבועיים לפני שרק קצר, שזיכרונו למי
 בשער. המפולת שהנה בטוחים הכל היו

 ״רמות הבורסה של בעגה לזה קראו
 למרות מתברר, מדי״. גבוהות שערים
 של אדירות שכמויות המבינים, תחזיות
 י את עשו יותר, נבונים ומשקיעים כספים

 לשערים נתנו לא הם שהיא. למה הבורסה
 ביקושים עודפי יצרו הם להיפך, לרדת.
כולן. שערי־המניות את שהעלו

העתיד! את ודע ־
 בשטח גט עיסוק, או נושא בכל כמו

 שחסידיהם שיטות כמה פותחו הבורסה
ב לחזות ניתן שיטתם שעל־פי טוענים,
 אחת מניה. של התנהגותה את ביטחון

 טוענת, בארצות־הברית שפותחה השיטות
 גראף שירטוט — ״צ׳ארט״ שבאמצעות

 העתיד. את לחזות ניתן — טבלה או
 כדי ״צ׳ארטיסטים״. מכונים השיטה חסידי

 (ראו לפניכם נציג מדובר, במה להדגים
דיאגרמה. גלופה)

מתארים בדיאגרמה הגראפים

 סוף ועד 1981 אוקטובר מתחילת
 ניתן מהדיאגרמה .1982 ינואר

 אלה, מניות מדדי שעל־פי לראות
חיו ריאלית תשואה הניבו כולן
התע ,60/״ס חכרות־הכיטוח : בית

 ,280/0 חכרות־ההשקעה צ,7/״0 שייה
.2!1/״0 וחברות־המקרקעין

 החשוב לחלק מגיעים אנחנו ועכשיו
 שערי- כי מראה, התנודות בדיקת ביותר:
 שבועיים- בנות תנודות כמה עברו המניות
שיא כל עליה. היא כשהמגמה שלושה,

הבנקים אחד של פנימי פירסום מתוך
עולים כולם

 שע־ של הריאליות התנודות את
 בכורסה ״החופשיות״, רי־המניות
הביטוח, מניות :הישראלית
וההשקעה התעשייה המקרקעין,

 לו. שקדם מזה גבוה תמיד היה שפל וכל
המתאי המסקנות את. יסיק שמאמין מי

 ואולי השכן בעצת ישאל שלא, מי מות.
.ניירות־ערך. לענייני היועץ של מוטב

אופני־מים
 של במימי־החופים פשט חדש ספורט

באופני־מים. שיט :אוסטרליה
גדולי- צמיגים שלושה בעלי אופני־המים,

מים אופני־
יכול ילד כל

 את המפעיל במנוע-עזר מצויירים מידות,
 ההיגוי האופניים. של האחורית ההנעה
 האופניים שמלפנים. ההגה בעזרת נעשה

 אין בקלות. ואחורה קדימה לנוע יכולים
 להנעת מיוחד בכושר או בידע צורך

 היצרנים, לדברי במים, היציבות האופניים.
להתהפך. אפשרות כמעט אין מאוד. טובה

ה — דיוק ליתר או הצמיגים, אגב,
 האופניים מפיברגלס. עשויים אופנים,
 או החסנה לצורך מהיר לפירוק ניתנים
 — והעיקר לחוף־הים. במכונית העברה

 חד־מושביים אופניים דגמים: שני ישנם
 שמורים וכתובתו היצרן שם ודו־מושביים.

במערכת.

 דד החל השבוע לשכוח, לא כדי רק
 כל מלא. בהרכב בבורסה, הרציף מיסחר
 נציגי מלבד התייצבו, הבורסה סוחרי

 שעדיין בל״ל, של והקרנות לאומי בנק
 אף הנהלת־הבנק, עם להסכם הגיעו לא
 שאותו הסדר, על בשמם חתם הוועד כי
 הם הפשוט: מהטעם לקבל מסרבים הם
 בהסכמים לאמור פרט דבר, קיבלו לא

 המיקרה על חלים לא שלטענתם קודמים
אותנו.״ מכר ״הוועד ? לי אמרו איך שלהם.

 כגלל רק שלא בינתיים, מתברר
 בין יוקרה של למאבק גם הוועד.
פו כמועצת תיק־הכנקים מחזיק

מז וכין סלע, חיים תל־אביב, עלי
ם הטיב. כיר קי הבנ  כהסתדרות ו

 נודעת לכקוכיץ, אברהם הפקידים,
המתרחש. על מזיקה השפעה
 ״מן סיפור לפניכם הרי אתנחתה, לצורך
 ל- החברה מנהל הלפרין, דויד החיים״.

 שנחשב מי לאומי, בנק של ניירות-ערך
 תל-אביב, של בבורסה כוכב לאחרונה עד
 ההישגים מן כמה נרשמים שלזכותו ומי
 לעסקי־בורסה פונה בבורסה, בל״ל של

 מי. אך לאן, לומר מסרב הוא פרטיים.
 חסותו, תחת אותו לקחת עומד או שלקח,
 היום המוצעות המשכורות טוב. עסק עושה

 שהתמחו לאלה בעיקר בבורסה, לסוחרים
 בעתיד שחקים. מרקיעות הגדולים, בבנקים
 שבסוחרי מהטובים כמה עשויים הקרוב

פרנסתם. מקור את להחליף הבורסה

להיחפז לא

הצמודים בעניין
 לקנות רשאים אתם חדשה להודעה עד
 השקעות דיסקונט כמו ״כבדות״ מניות
 ואומרים טוב, הולך פלדה פקר גם למשל.

 יותר זה פלדה טוב. יותר עוד שילך לי
 חברות- מניות בכלל, מ״אייזן״(ברזל). טוב

 טוב יותר עוד טוב. רושם עושות הביטוח
 ;1981ל־ שלהן המאזנים הנראה, ככל יהיו,

 סגולה הם נאים ורווחים טוב מאזן נו,
עולים. לשערים טובה

 — 8/״״ב* החודש יעלה שהמדד מכיוון
 בעניין להיחפז צריו לא — ינואר מדד

 יתנו מניות-הבנקים מיקרה, בכל הצמודים.
התח כל יותר. הרבה אפילו ואולי יותר,
חדשה. להודעה עד בטלות האחרות זיות

!זוז ווו בפאריס
 להכתיר היה אפשר הבא הסיפור את

 או לצרפת״, הישראלי הייצוא ״מנפלאות
במשביר־לצרכן״. המחירים ״פלאי תרצו, אם

 בן ממסע שעבר בשבוע חזר שלי חבר
וב בשווייץ בצרפת, — באירופה שבוע

 לטענתו, כי ? באירופה דווקא למה גרמניה.
 יותר לבלות. וגם לנסוע — זול יותר שם
אולי. בארץ. מאשר זול

 נכנס לפאריס, בואו למחרת :העיקר
 לאפייט, הגלוי ליד סי־אני־אי, של לכל־בו

 שילם כחול, בצבע מעיל־דובון שם וקנה
 שקל, 400כ־ שהם צרפתיים, פרנקים 140

למלונו. וחזר

 בתווית עינו נתקלה הדובון, את כשפשט
 65ש/0 כותנה, 35ל6ו כתוב: היה שעליה

 תוצרת־ישראל. בי־אם, היצרן פוליאסטר,
 תוצרת־ישראל לפגוש נעים לעצמו: חשב
יח זול במחיר פאריס, של הכל־בו בבתי

טובה. ובאיכות סית

ת: החליט ארצה, כשחזר  לראו
 גבוה בפאריס ששילם המחיר אולי
סוף- בארץץ להשיג שיוכל מזה

 שם, והמיסים לחו״ל המישלוח סוף,
 החליט למחיר. תורמים הם גם

 כדי■ ל״משכיר־לצרכך׳ גיגש ועשה.
 לא שלו כזה וחיפש. זנגוף־סנטר

 וגם גרוע היה מצא, שכן מה מצא.
 בהזדמנות — המחיר משלו. טוב
דו של — מחירי־סוף־העונה של
כלבד. שקל 985 לשלו, הדומה בון

 למה מבינים בוודאי אתם עכשיו נו,
לפאריס. לנסוע כדאי
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