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תדמור מאיר מאת

 המס חו?
גוסס האינפלצ״וני

 בוועדת לדיון יגיע השבוע עוד אולי
 הצעת־החוק, דיוק ליתר או החוק, הכספים
 זוהי להזכירכם, אינפלציה. בתנאי למיסוי
 אישרה הכלכליים השרים שוועדת ההצעה

 למיני וגרמה חודשים, שלושה לפני אותה
לווע יביא שהאוצר מה בבורסה. מפולת

המקורי. החוק של הצל בערך יהיה דה
 החוק של מהכותרת שחוץ לי מספרים

 הרבה חשובים, פחות סעיפים כמה ועוד
 שידונו ראוי לא שנשאר ומה נשאר, לא
 ימהרו, לא אז בו, ידונו כבר ואם בו.
 להפסיק יהיה כדאי אולי אז ימהרו לא ואם

הבאה. לשנה עד בו לטפל
ועדת־ יו״ר לורנץ, הרב חבר־הכנסת

 שהחוק, בזמנו אמר הכנסת, של הכספים
 יודע הוא יעבור. לא בזמנו, שהוצע כפי
מ כשהוציאו עכשיו, מדבר. הוא מה על

בעיה. לו תהיה לא טובה, חלקה כל החוק
 טיוטת את שראו דגר יודעי־
 שהחוק אומרים, החדשה ההצעה
 ההון על מלאה הגנה מבטיח החדש

 והסנקציות הההמרות רוב העצמי.
 של השיטה בוטלו. החוק שבהצעת

 רד כלשון דרקוניות, וסנקציות החמרות
שני לשיטה זכר אין נעלמה. אי־החשבון,

 קודם החדש: החוק באמצעות להכניס סו
נש ואם אותך, תולים אחר־כך בך, יורים

עורך. את מפשיטים משהו, עוד אר

לורנץ יו״ר
יעבור לא החוק

 סווי- יצחק ד״ר של ההסתייגויות מרבית
הפר כל בוטלו. מם־ההכנסה נציב סגן רי,

״חו סגן־הגציב של בלשונו או בחוק, צות
 פילים״, ארבעה לעבור יכולים שבהם רים

משמעותן. את איבדו

והמט״ח
טתחרים
□■ בבנק

מת האוצר של הצמודות איגרות־החוב
 לעומת השקל פיחות הבנקים. במניות חרות

 אותן עושה מדינות, כמה של המטבעות
ב שהשקיע מי יותר. עוד טובה להשקעה

 על- עשה צמודות, באג״ח האחרון חודש
 ב- שהשקיע ומי מהבנקים, יותר פי־רוב
 טוב. יותר עוד עשה בקרנות, בעיקר מט״וז,

 התבדה. לדולר שבועיים לפני שספד מי
 היזהרו טוב. היה הגרמני המארק גם

הבנ השווייצי. פרנק מה עתה לעת
 ריבית לשלם הפסיקו כשווייץ קים
זה. ממטבע פיקדונות על זהב שווה רוטשילדהבורסה

 לבורסה זורם
 לא והחבית

מתמלאת
 לבורסה טובות השנה, היום, הבחירות,

 אף ומישהו בעבר, מאי־פעם מאשר יותר
 ישראל. לעם טובות שהן ואמר, הוסיף

 עד יקרה מה חשוב התוצאות, חשובות לא
 יקרה. לא מה חשוב יותר עוד לבחירות.

 כל־ גזירות תהיינה שלא בטוח,
לז ימשיך הכפף חדשות. בליות

 מלאכותית האטה תימשך רום.
 ברגיל, החשבון, ואת באינפלציה,

 לא באמת הבחירות. אחרי נשלם
 שימו בשילטון. אז יהיה מי חשוב

 בולם, על הוא והדגש כולם, איך לב
 אותה קושרים לא הבורסה. את מלטפים

 לא העיקר בזנבה: מושכים ולא בצווארה
 ומתיישן ההולך החדש החוק גם להרגיז.

 בענייני ממש, של לחוק שהפך לפני עוד
 איש. יותר מפחיד לא ומיסוי, אינפלציה

ה של בוועדת־הכספים לדיון שיגיע עד
 בו תישאר לא הבא, או זה בשבוע כנסת,

אמ כבר קבוצת־לחץ כל טובה. חלקה כל
שלה. את רה

שלי לאיש שאין חיצוני אירוע להוציא
ב מי־מנוחות. על יתנהל הכל עליו, טה

הת כבר שהחגיגה עובדה, יחגגו. בורסה
 רואי־הש־ כל הזה. החודש בראשית חילה

 אלה — בפנים ובעיקר מבחוץ חורות
הבור נתבדו. הבורסה״, ״מקורבי המכונים

 מאלה יותר טובה להיות ממשיכה סה
אותה. שמרכיבים

 תמיד נוספת. בנקודה לגעת לי תרשה
 בבורסה? להשקיע למה השואל, שואל

 שכנגד: שאלה יש הזו השאלתית לשאלה
 כרגע ובאמת, אין. טוב? יותר דבר יש

 להשקעה אלטרנטיבה אין הקרוב, ובעתיד
להש ממשיכים — היא התוצאה בבורסה.

ממשי כספים והרבה אנשים הרבה קיע.
 או הבנקים, באמצעות ישירות לזרום, כים

ה ומנהלי הברוקרים באמצעות בעקיפין
 זורם הכל הקרנות. באמצעות או תיקים,
הבורסה. — אחד לכיוון

■ש, □,גאז
אין נפט

 מניות התחילו כצפוי, הראשון, ביום
עש של תאוצה שצברו אחרי לרדת, הנפט

נפט, שאין כשהתברר עכשיו, אחוזים. רות

 הנדיב של נכדו קיבל שעבר בשבוע
 סידרה רוטשילד, דה אדמונד הברון הידוע,

 נקוב בערך ממלכתיים, זהב מטבעות של
 של דיוקנו את הנושאים שקלים, 2 של

נושא. הוא שמו שאת סבו,
 העצמאות ליום המוקדשים המטבעות

ב התיישבות שנות מאה לציון תשמ״ב,

זהב שקל שני
שלושה פי שחה

 אחרוני גם הבינו מאוד, מעט שיש או
 מניות קצת למכור שצריך המאמינים

 מה ממנהלי־החברות אחד כששאלתי נפט.
לי מזכירה שלך השאלה :אמר קרה,

 אלה כמו טרופים שבימים אחד על סיפור,
 לו תלוי כשדלי מסתובב היה היום, של

 להנאתו מסתובב והיה מאחור, בחגורתו
כ בטכסאס. יוסטון נניח, של, ברחובות

 דלי, עם מסתובב אתה מה אותו, ששאלו
 יצא אולי לי, יש כבר גאזים משיב: היה
אולי? נפט. גם

 לסנורו, נזה
למסר ה71

 לשאלה חד־משמעית תשובה לי אין
 אז שיש, לכם יגיד מישהו ואם שבכותרת.

 לכזה. שמתחזה אחד או בלופר, סתם הוא
 בירידה דקגות הוא כרגיל הבלל

 עושים מה עכשיו, כעליה. ולמכור
 על טרמפ לוקחים ז עולה כשהבל

 לשיאה, הגיעה לא שעדיין ׳מניה
 לקחת ונא - העבר פסיון פי על־

ומוכ - האינפלציה את כחשבון
ס/של נאה עליה אחרי רים  מי .10ס.
להחליף יכול טובה, אינפורמציה לו שיש

 הממשלתית החברה על־ידי הונפקו ארץ,
 6000 של בכמות ולמדליות למטבעות

בלבד.
 לי, אמר בעניינים שמכין אחד
 הזהב, כשל רק לא לקנות. שכדאי

 האספני הערך כשל כעיקר אלא
ש טוב סיכוי יש המטבעות. של

 למטבע שקרה במו יעלה, ערכם
 שערבו תשמ״א, יום־העצמאות

 אז שלושה. פי שנה כמשך עלה
רוט על ״בלאטה״ נשים לא למה

 על כסף קצת נעשה הפעם שילד.
הברון. חשבון

 לנוח ולמכור. 20̂ך נניח, אחרי, הסום את
הבא. לטרמפ ולהתכונן הבנקים, בצל קצת

חינני סיפור
ד ן ע ח

 0.25 אלקו הגיעה השבוע הראשון ביום
 את שהריץ למי הכבוד כל נקודות. 922ל-

נקו 900ל־ אותה להעלות והצליח המניה
 בשקט, שאסף הסחורה כל את ולמכור דות

 הוא, בסיפור שמעניין מה הגון. ברווח
לע ממשיכה היא תיפול, שהמניה שבמקום

ב שקיבלה ה״פוש״ או הדחף בכוח לות
 הזכור חן, למאיר שגרסה והיא התחלה,

 היה ויכול טעה, שמא לחשוב לטוב,
 מאות כמה בעוד בשקט, המניה את להרים

נקודות.

להרוויח השה
ישראל בנק אבל

 אבל קשר. בענייני גדול מבין לא אני
 תדיראן כמו ישראלי שמיפעל לי מספרים אם

 בארצות- מיפעלי־ענק עם להתחרות הצליח
הזמנה האמריקאי מהצבא ולקבל הברית

 מתוח׳ קשר למכשירי דולר מיליון 30 של
 החברה ובכן, לפירסום. ראוי זה כמים,

אפי מתוחכם, צבאי מכשיר-קשר פיתחה
 12 השקיעה שבפיתוחו מאוד, מתוחכם לו

הת שמיר, הקרוי המכשיר, דולר. מיליון
 של דומים מכשירים של הצעות עם חרה
 אמריקאיות, ושלוש בריטיות חברות שתי

ובמ בטיב ובעיקר בזמן כולן את והקדים
דולר. 4000 הוא מכשיר כל מחיר חיר.

 הכאתי, הזה הנחמד הקטע את
 להרוויח קשה במה להדגים בדי
 כשצריך בעיקר ברוטו. דולר מיליון 30

 זמן והרבה כסף הרבה בפיתוח להשקיע
 כסף. להרוויח כשצריך זה מוח. ובעיקר
 ככנק־ישראל המחלקה זאת, לעומת

ה של המט״ח יתרות על הממונה
 בשנה הצליחה ושלך, שלי בנק,

דו מיליון 300 להפסיד האחרונה
קלו השקעות מדיניות כגלל לר,

 זה מה שם. עף לא אחד אף קלת.
 20 של חוב לעומת דולר מיליון 300 כבר
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