
אגודה
לחרסותיקווה מעבר ים

נגדי
 שמו יהלום״. ״מר בארץ היה לאחרונה

 אמיתי, מיליארדר אופנהיימר. הרי הוא
 של בנו, אופנהיימר, ארנסט סיר של נכד

 מהעיר לדרוכדאפריקה שהגיע יהודי מהגר
 ב־ סוחר היה שבה פרייבורג, הגרמנית
 על היום חולש ,72ה־ בן הנכד, סיגרים.

 ועסקים שונים מכרות זהב, עסקי־יהלומים,
 מיליארד 14ב־ נאמד שערכם חובקי־עולם,

 לאחרונה שביקר יהלום״ ״מר זהו דולר.
בארץ.
ה תעשיית ראשי את להרגיע בא הוא

 דה־ הענק קונצרן כראש בארץ, יהלומים
 בעולם היהלומים מכירות על השולט בירס,
ב שתיארו ליהלומנים הבטיח הוא כולו.

 :לצידם יעמוד כי הקשה, מצבם את אוזניו
 יש אמר, כך בראשו, עומד שהוא לקונצרן
 שיאפשרו דולר, מיליארד 2.9 של רזרבות
 שלה, היהלומים מלאי על לשמור לחברתו
 יאט הוא ;דולר מיליארד 1.4ב־ המוערך

 שאומנם כפי היהלומים, כריית קצב את
 כדי היהלומים כמות את ויווסת כבר, עשה

במחירם. נוספת ירידה למנוע
 חלה כי מראים, שסקרים אמר, גם הוא

 יהלומים של העיקרי בשוק התאוששות
 בקיץ כבר וכי בארצות־הברית, מלוטשים,

המחירים. ועימו לגדול הביקוש עשוי זה
 היהלומנים אכל אמר. הוא כך

 לשלב מעבר בכר הם הישראלים
מו לא הבנקים אפילו תיקוות, של

שיש מצב על יותר לשמוע כנים
ביט רוצים הם לשיפור ער תפר.

 שהתיק־ כדי והרכה, טובים חונות
לאב־ תהפוך לא היהלומן של ווה

ארנסט סיר הרי סיר
אמיתיים נזיליארדיס

 קורה שאומנם כפי הכנק, של זכה
פעם. מדי

 144 שלו במיכרות מעסיק אופנהיימר
 כדי לחם. לספק חייב הוא להם כורים, אלף

בהפקה, להמשיך חייב גם הוא זאת לעשות

 של שהמחיר זהב, של וגם יהלומים של גם
 כמה לו שיש להיות יכול ויורד. רץ שניהם

 שליה־ לודאי קרוב להפסיד, מיליארדים
 לכן להפסיד, ממה יותר אין בארץ לומנים

ויינים מרקיםבמאוחר. באה העידוד זריקת אומרים, הם
: ם י ט י

 יפריעו שלא להם, מפריעים לא אנחנו
 נראה בשבת, לטוס יפסיקו באמת ואם לנו.
 בערך אלה לומר. מה יש לנו שגם להם

 1 שלושה בטלפון, לי שאמרו הדברים המצית
 אל- ענייני על לומר מה להם שיש אזרחים

 דתית כפיה שבת, טיסות של בהקשר ,!על
 לייסד מבקשים הקוראים שלושת ועוד.

 את ״נחרים :לדבריהם מטרתה שכל אגודה
 בימי גם אלא בשבת רק לא על, אל־ טיסות

ה בהשגחת שיהיה מלון כל נחרים חול.
 לכפות שרוצה מי ובחול. בשבת רבנות,

 מה את הקואליציוני ההסכם בכוח עלינו
 להקים יצטרך כה, עד להם ניתן שלא

 בשביל —״ בשבילם מיוחדת חברת־תעופה
 להמאיס כדי הכל והעושים הסבורים אלה

 גם אלא בשבת רק לא חיינו, את עלינו
חול.״ בימי

 לאגודה להצטרף שירצה מי כל
הווע לחברי יפנה קמה, לא שעוד

ה מיספרי לפי היוזמת, דה
 טלפון כתל־אכיב, :הבאים טלפון

 ,04־713745( בחיפה, ,03־412253
 שמו את ימסור .005־55715 בנצרת

לבאות. ויחכה וכתובתו

 חדעוה שיטה 60230
ת מניות להרצ

 להתגבר החל הבורסה מקורבי של זעמם
 :טובה סיבה להם יש האחרונים. בשבועיים

 מולט, דרעד, של במניות המסחר הפסקות
הבורסה, הנהלת החלטת על־פי אלסקה,

- לרוחם. אינן
 את להפסיק תמשיך הבורסה הנהלת אם

חריג, ביקוש בה שנרשם מניה בכל המסחר
כבר, ואם מניות? להריץ יהיה אפשרי איך
 ובאחרות, כן, מסויימות במניות למה אז

 ? למה ובאמת לא. מוסדיות, הן שלטענתם
 אירועים לבדוק הבורסה שבידי האמצעים

 יכולה הבדיקה מוגבלים. במניות חריגים
 סיבה היתר. בבורסה למישהו אם להעשות

 בצורה מתנהגת או מורצת, שהמניה לחשוב
חריגה.
 המניות מחצית :חריטות לי ייט

כצו מתנהגות בכורסה הנסחרות
ה ההתנהגות כעצם חריגה. רה

 תקנון עד עבירה כל אין חריגה
 גרם מה להוכיח צריך :הכורסה

 רק הוכח היום עד זו. להתנהגות
 שנקשר עוררין, ללא אחת, פעם
 כל מניה. להרצת מניפולטיבי קשר
הוכחו. לא המקרים יתר

המניפו מקור בדיקת על להכביד כדי
 שלא חדשה, טקטיקה ונוצרת הולכת לציה,

 יזוהו, ואפילו המריצים, את לזהות תאפשר
במני להאשימם הבורסה הנהלת על יקשה

פולציה.
 ועברו נעשו לאחרונה, עד בדרך־כלל,

 ולעיתים אחד ברוקר דרך הקניה פקודות
 נותני־ אחר להתחקות שאיפשר דבר שניים,

 תיאום מחייבת החדשה הטכניקה הפקודות.
 את המתאמים ,המריצים, בין יותר רחב

ברו כמה בין המחולקות הקניה פקודות
גדול. בנק הוא לפחות מהם שאחד קרים,

 כצורה מתחלק הפקודות סדר
השונים, הברוקרים כין אקראית

 עכשיו לשני. אחד מיסחר יום כין
 את שהריצו אלה את וחפש לך

 וגם אחות לה שיש ותוכיח המניה
ממזר. הוא הטוב שכמקרה מחותן,

בעיה. יש לבורסה |
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סטיק הוא חשם
 י פוטיק דוד בשם יהודי על פעם שמעתם

 אינו זה שם הנושא היהודי לא. אני גם
 ודגים. מזון לשימורי מן חברת מנכ״ל אלא
 מניות אלף 150 שעבר בשבוע מכר הוא

 של ממוצע בשער ,1 שקל של נקוב בערך
 שקל מיליון 39כ־ כלומר, — נקודות 2500

 שקל 5 של נקוב בערך 15,400 ועוד —
 שקל. מיליון 72כ־ שהם — 935 של בשער
 היה השנה בהתחלת כסף. מאוד הרבה

 מן ושל נקודות 333 שקל 1 מן של השער
 שנותר מה עכשיו, נקודות. 228 שקל 5

 מר הרוויח כמה קל חשבון לעשות הוא
חודשים. מארבעה בפחות פוטיק דוד

 לחיות שקשה אומרים ולנו
 אוי — המכירה אגב, הזאת. כארץ

ה ממכירת ההכנסה תרצו אם
 זה סיפור ממם. פטורה — מניות

 להריץ כדאי מדוע גם מסביר
 ממש של מיליונר ולהישאר מניות

כורחך. כעל לחלוטין, אעונימי

שמועות איו
עובדה תופסת

 ושאל הקטנים המשקיעים אחד אלי טילפן
 איך בדיוק להסביר .יכול אני אם אותי

 חיה דוגמה לפניכם הנה מניה. מריצים
 חופשית מניה טירטור של נשכחת ובלתי
ממס.

'מתאי מניה לתפוס צריכים ראשון דבר
נמו שלה שה״סחירות כזו כלל בדרך מה.

 הרבה שאין כלומר הבורסה, בלשון כה״,
 נקוב בערל מניות מיליון 2*3 נניח מניות,

בקר סגורה מהסחורה מחצית שקל. 1 של
 את ״צפה״. האחרת והמחצית למשל, נות,

וב לאט לקנות מתחילים הצפה הסחורה
 ״אוספים קצת: עוד מחר קצת, היום שקט:

 אסף המריץ כאשר הבורסה. כלשון סחורה״
 היה שאפשר הכמות כל את סחורה, מספיק
מיותרת, תשומת־לב למשוך מבלי לאסוף

נייר

ת ר מו ם ת ל ו ח
 לווייני- שני בניית על הקשה התחרות
 הסתיימה, ברזיל ממשלת עבור תיקשורת

 את להוריד הצליחה ברזיל הנראה. ככל
 חברות- ושתי דולר, מיליון 150ל־ המחיר
 קנדית אחת העיסקה, על המתחרות הענק

 להבטיח עתה נאלצות צרפתית, והשניה
 נעלים, הכסף, מן בחלק בברזיל, לקנות

 ל- הברזילית הדרישה ברזל. ועפרות קפה
 של סידרה להפוך עלולה קניות־נגדיות

המת הארצות מן בכמה חוזי־תיקשורת,
נע כנגד תיקשורת של לתקדים פתחות,

ליים.
 לשכנע יכולתם ככל עושים הצרפתים

 הטכנולוגית ביכולתם ברזיל ממשלת את
 שבה הפוליטית התמיכה את להם ומזכירים

 לברזיל שלחו הקנדים בצרפת. זוכים הם
 אך הרוכבים: מישטרת של ג׳אז להקת

אחרת, סיבה בשל נפלה ההחלטה,
 דהגרדת קשה הנדהמת ברזיל

 *הטיעונים,-,הטב■ את- -תזנח יצואה,
 עם הוזה על ותחתום נודוגיים
 לכסוף, שהציעה הקנדית, יהחכרה

מו קנדה :דה לסרב שקשה הצעה
 לייצור מיפעל מברזיל לקנות כנה
 למשך נייר לייצור וחומר״גלם נייר
מיל 250 של כמחיר שנים, כמה

 אחת היא קנדה אגב, דולר. יון
בעודם. *הגדולות הנייר מיצרניות

אחוזה. לבעלי הופכים
 מכניסים :להריץ מתחילים ועכשיו נו׳

 והמניה סחורה שימכור מי אין ביקושים,
 רגע לאותו עד לעלות, ממשיכה היא עולה.

 כסף בהרבה בפנים, כבר הרחב״ ש״הקהל
 שנאספה, הסחורה יתרת את משחררים ואז

ה בסיבוב מכרו כבר רובה שאת לאחר
מוכ בולם ואז העליות. והשני-של ראשון

קונים. אין אך רים,
 עם נשאר המריץ :התוצאה

 המניות. עם והמשקיעים הכסף
 היום ער אבד שלד. דק שזה ברור
 כדי עצמו. את ומוכיח חוזר הוא

 לצד גים דואגים כ,,הפצה״ לעזור
 ההופכות שמועות מפיצים הרוחני,
 הי־ שדא לעובדה ההופך לסיפור

 כדי טובה מספיק היא אכל תה,
למניה. חיובית״ ״תדמית ליצור

 הגיעה חוץ. במטבע עסקנו לא כבר מזמן
 :למשל מעניינים, דברים מתרחשים השעה.
 תהליך וזהו מגדולתו, לרדת מתחיל הדולר

 לפחות ויימשך שילך טוענים המומחים שכל
 המטבע הוא הדולר אומנם זו. שנה סוף עד

 אותו להשיג קשה לאמריקאים ואפילו
ה המיתון בגלל אך האחרונים, בחודשים

 ה- הירידה האמריקאי, המשק של מחריף
 כל ועוד שם בשערי־הריבית ודאית כמעט

 הקניה כוח קטן מעודדים, לא סימנים מיני
האירופים. המטבעות לעומת הדולר של

 של התשלומים במאזן העצומים העודפים
 המערבית, גרמניה כלכלת והתאוששות יפן

 אלה ארצות שתי של המטבעות את הפכו
התורן. ללהיט

 — אפריל — האחרון בחוד׳ט
 שקדים של כמונחים הדולר עדה

 הגרמני המרק כלבד. אחוז 7ב־
.12.4ב״* היפני והץ 11כ־* במעט

 -3 עליה הצרפתי הפרנק אפילו
.10.8כ־* הדני והבתר 0.8*

 כארצות־ תיקי־השקעות מנהלי
 מרקים לרכוש התחילו הכרית
 עושים שהם ביטחון מתוך ויינים
 הם אם ללקוחותיהם. טוב שרות

 נעשה שלא אנחנו מי כך, חושבים
כמוהם.
ל סוף־סוף הצליח בנק-ישראל אפילו

 יתרות על דולר, מיליון מאה איזה הרוויח
 בעיקר אירופים, במטבעות שלו המטבע
גרמנים. מרקים

 ו)ריא־ שערי־החליפין נראים . בדיאגרמה
 אינפלציה, מנוכי מטבעות, חמש של ליים

 מצויים היפני והין הגרמני המרק כאשר
פוטנ בעלי כלומר, — 100ה־ לקו מתחת
 מיתר בהרבה הגבוה ביצוא, תחרותי ציאל

המטבעות.


