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קובית בווסה
האחרון. השבוע כמו סוער בשבוע הבורסה על ותכתוב לך

 לעומת שישים, פעמים בכמה בטל תכתוב, או שתאמר מה כל
 הדברים. מטבע לפינה נדחה הבורסה נושא כל בלבנון. המילחמה

זאת. בכל אבל
 הבורסה את לסגור צורך יש, או שהיה, הטוענים אלה כל
 להטיל היה אי־אפשר קיימת, היתה אילמלא טועה. אלה, בימים
 שלהם, ניירות־הערך את הפודים על אחוז שני של היטל

 אחד היא הבורסה הבורסה• באמצעות נמכרו, גם וכמובן שנקנו,
 הבורסה יכולה לו. זקוקה מתוקנת מדינה כל שכמעט המוסדות

 מיפגש מקום היא בעיקרה אך שונה, מזג שונה, אופי לשאת
 הוא עיקרה ואחרים. אלה ניירות־ערך, של ומוכרים קונים של

 למיפעלים מסויימים, בתנאים כספים, בה לגייס שניתן בכך
כספיים. ולמוסדות לבנקים גם שונים,

 אם — חייכת הכורסה אחד: עיקר עוד ויש
 ולפעול להמשיך — תפקידה את למלא רוצה היא

מאו כשל דווקא ואולי למרות הדבר, ניתן עוד כל
הרי־גורל. רעות

 חשיבותה המישקית. הפעילות מריקמת חלק היא הבורסה
 האוב־ של שהמעורבות בחשבון ניקח אם יותר, עוד עולה

 המערבי. בעולם הידוע כל על עולה העירונית הישראלית לוסיה
אלף 400ב־ הבורסה באמצעות המשקיעים מיספר את מעריכים

 כספם שעיקר שקטים, משקיעים הם אלה של רובם !איש
מש הם אלפים עשרות כמה הנאמנות. וקרנות הבנקים במניות
 הם אלה אבל בבורסה. הרעש רוב את שעושים פעילים, קיעים

שהיא. למה הבורסה את העושים
 אלה סכומי־עתק, רגיל מיסחר ביום מגלגלת הבורסה

 המיס־ בשעת המתגלגלים ואלה בבורסה, המיסחר לפני המקוזזים
 דולר, מיליון 50ל־ מגיעה הבורסה של ממוצעת ״יומית״ הר.
 בוודאי השנה באירופה. גם בו, להתבייש צריך שלא סכום וזהו
דולר. מיליארד 10ל־ בבורסה העסקות מחזור יגיע

משקי של עודפים לכספים ומיקלט מיפלט גם היא בורסה
 הכסף את משקיעים היו היא, שאילמלא וגדולים, קטנים עים

האינ גדלה היתה הביקוש גדל שהיה וככל במוצרי־צריכה,
 עודפי מתועלים שאליו אגם בבחינת היא הבורסה פלציה.
 הכסף שכמות יתכן היא ואילמלא בלבד, משיכתה בכוח כספים,

 והמט״ח כמה פי גדולה היתד. במט״ח מומרת שהיתה הישראלי
 לא מקור גם היא הבורסה חוץ. לארצות ומחלחל נעלם היה

בנק־ישראל. באמצעות הממשלה על-ידי כספים גיוס של אכזב
 העת מחכמי אחד ככר שאמר כמו כקיצור,

להמ היה צריך כורסיה, היתה לא ״אם :האחרונה
אותה.״ ציא

 חומייו של הבשורה
נפט אינה

היטל
ארידור

 עכשיו, הכל. כמעט ברור שכבר עכשיו
 ליומיים, נסגרה והבורסה ההיטל הוטל

הבור דירקטוריון כדברי להתארגן, כדי
 למצוא הוא לעשות שעלינו מה כל סה.

ה ידעוני של הנבונה בעזרתם ולהעריך
יהיה. מה ומקורביהם, בורסה
 אותי הזהירו עתיד, לשון היא יהיה, מה
 וכמובן קרוב, עתיד יש הנשאלים. מייד

ב הקרוב, בטווח נתחיל ;רחוק עתיד גם
הקרובים. שבועות

אן החיצוניים, במאורעות הרבה תלוי _ב

ארידור שר־־אוצר
ג0,־/ היטל

 המאורעות השפעת את לנתק יהיה קשה
 זה קושי בבורסה. שיקרה מסה החיצוניים

 של ההיטל השפעת את לבחון יקשה גם
התנה על נייר־ערך של מכירה על 27©

מתוח יועץ לי אמר איך המשקיעים. גות
 את להרוויח צריך אני ״קודם־כל כם?

 יפים אחוזים כמה עוד ואחר־כך ההיטל,
 למכור.״ אולי, זה וגם אחר-כך, ורק

הו נטייה תהיה פשוטה, כלשון
 כנייר־ערך להחזיק וגוברת לכת
 הכסף את לגלגל יותר, רכ זמן

הי מלשלם ולהימנע פעמים, פחות
 של התקופה ׳הארכת על-ידי טל

 המניות כלומר, המניה. החזקת
 תאבדנה למניפולציות המועדות

 ומהפד שלהן המפוקפק מהחן חלק
אמר ״זה,״ הספקולטיבי. טנציאד

 10מ־ פחות לפני רק קצר. הוא הזיכרון
 יום־הכיפורים, מילחמת אחרי מייד שנים,

 מפיקות של לבן־ערובה כולו העולם הפך
 על חזרה זו תופעה אופ״ק. חברות הנפט
 ב־ באירן חומייני מהפכת בעקבות עצמה
 הנפט. הספקת צומצמה שוב כאשר ,1979
 האחרונה השנה במחצית נשכחו אלה

 יבואני לרדת. התחילו הנפט כשמחירי
 תחליפי למצוא ממאמציהם חדלו הנפט
כדאית. לבלתי הפכה נפט ואגירת נפט,

פו והשני כלכלי האחד מאורעות, שני
פיה. על הקערה את שוב הפכו ליטי,

 אופ״ק הכרות של הצלחתן
 כך על־ידי ולאלץ כתפוקתן לקצץ

 את להעלות ונורבגיה בריטניה את
הישג. הוא שלהן הנפט מחיר

יכול מעצם מתברר זה הישג של גודלו
 את לתמרן אופ״ק מדינות 13 של תן

 יישמר שמחירו כך, שלהן הנפט תפוקת
 שיעורי שבו בשוק זאת וכל יעלה, ואף

 דבר פעם. אי משהיו גבוהים הם הריבית
 הגומי, הנחושת, מחירי לנפילת גרם זה

הסחורות. יתר ומרבית והזהב האבץ
אי הפוליטי: השני, המאורע

השליטים עיראק. את מכיסה ראן

 כשביל ״טוב אחר, פיננסי יועץ לי
כש אפילו אולי העצמאי, המשקיע

ימ התיקים מנהלי הקרנות. ביל
דבר.״ קרה לא כאילו לנהוג שיכו

 קצת תהיה כמרפה :המסקנה
 ואולי ״מ״מים, פחות יהיו רגיעה,

אולי. ״ק״ופים. פחות גם
 הברוקר לי אמר הארוך, לטווח באשר
 שהיה. כפי להיות יחזור הכל המנוסה:

 שמשלמים אחד אחוז של עמלה במקום אם
לעצ נתאר בבורסה, עיסקה כל על היום
 כמעט ? קרה מה אחוזים, שני שנשלם מנו

 יותר הרבה עמלות משלמים בחו״ל !כלום
 מבחינה חיים אנחנו עיסקה, בכל גבוהות

 מם־הב- מבחינת גם פיננסי. בגו״עדן זו
ה מה אז דבר, השתנה לא הרי גסה

 אחוזים, שני עוד נעשה נתרגל, בעיה?
 870( שהרווחנו לומר נוכל תמיד לא, ואם

 בסך־הכל מס? נקרא זה אז ,107© במקום
שהאו רק נתרגל, אנחנו מה, אבל היטל.

 את הזמן במשך ויעלה יתרגל לא צר
ההיטל.
 סוף־ ואמר: נזכר ללכת, שפנה לפני

 חשוב. ההיטל הוטל שלשמו העניין סוף
ברצון. נשלם

 הפרסי, כמיפרץ .הנפט מדינות שד
 המערב כי במערב, גורלם שקשרו

 והשקעד שלהם הנפט את קונה
לעשי אותם הופכות במערב תיהם

חרדים. יותר, עוד רים
 חו- של מ״בשורתו״ נובע פחדם עיקר

חשי הכלכלי האינטרס תופס שבה מייני,
 כבר שיוצר הוא זה פחד מישנית. בות
 אי- שפירושה לאי־יציבות, נוח רקע עתה

זה. מאיזור נפט להספקת באשר ודאות
 העד מדינות כל של הבסיסי האינטרס

ה במפיקות התלות את להקטין הוא לם
 אופ״ק מדינות באופ״ק. המאוגדות נפט

 תפו־ מכושר בלבד 48ס/0כ״; היום מפיקות
בי בשל לא נקבעים הנפט ומחירי קתן,
 מדינות של יכולתן בשל אלא גואה, קוש

 התפוקה את להקטין והצלחתן אופ״ק
 בתפוקת אופ״ק מדינות של חלקן שלהן.
 ל- 1973ב־ 637מ־ו״ ירד העולמית הנפט

של הראשץ ברבע 357ול־© 1981ב- 407״

חומייני מנהיג
חשוב לא נפט

המתו המדינות של הנפט צריכת .1982
 כמות ,1979 מאז 130/0ב־ ירדה עשות
 בים הנפט מתפוקת פעמיים לבערך השווה

הצפוני.
 החדש-ישן, כאתגר לעמוד כדי

 לחזור המערב מדינות צריכות
והפקת האנרגיה שימור לתוכניות

מוסך ערך
לאינפלציה

 מס״ערך- את העלו למה מבין לא אני
 האחרונות בשנים שגרמו הסיבות מוסף.

 קיימות. עדיין הועלה, לא זה שמס לכך
 תשלם מהמם, הצפויה ההכנסה, מחצית את

 על הנתמכים והמוסדות הממשלה במילא
 שלוקחים אלה על-ידי ייבלע רבע ידה!

 ייכנס והיתר לשלמו, שוכחים אך מע״ם,
 לעליית יגרום בדרך אך האוצר, לקופת

 של לאינפלציה המדד, לעליית מחירים,
 תנטרל ששוב לתוספת־יוקר ספרות, שלוש

כדאי? זה למה אז הצפויה. ההכנסה את

!1שע
למשקיעים

 עיסוק יש השווייצית קומם לחברת
 המיוחד מיוחדים. שעונים ייצור מיוחד:

 יקר תכשיט היותם הוא בדרך־כלל, בהם,
לסו עוברת השקעה המהווה ויוצא־דופן,

ואמין. מהודר כשעון גם והמשמשת חר
 שעון הוא זו חברה של האחרון הלהיט

 אמריקאי זהב מטבע של בסיס על העשוי
הטובות התכונות יתר בין דולר. 20 גן

״קורום״ שעון
דולר 20 של זהב מטבע

 להיזכר ראויים זה, לשעון שיש והיפות
 קווארץ, על-ידי מופעל מים, דוחה היותו

רגיל. קפיץ מנגנון אפילו או
עשי לסתם לאספנים, מיועד הוא

 מה לראות הרוצים ולאלה רים,
 שכאשר בטוחים ולהיות השעה

 את למכור יצטרכו לא יתרוששו,
 של דולר צ0ב־ ויסתפקו כותונתם

ידם. פרק על הענודים זהב
ה בעיתונות שפורסמה במודעה אגב,

 השעון. של מחירו צויין לא בינלאומית,
 אפשר שבה הכתובת, צויינה זה לעומת
 את המתארת צבעונית וחוברת פרטים לקבל

השעון. של מעלותיו כל

 בידיהן אחרים. ממקורות אנרגיה
 המיסים העלאת : אמצעים שלושה

 את להקטין כדי ומוצריו נפט על
 של הנפט תפוקת הגדלת הצריכה,
הכ שאינן הנפט מפיקות המדינות

גדו סכומים והקצבת אופ״ק, רות
מקו של ופיתוח למחקר יותר לים
המפ הקו חליפיים. אנרגיה רות
ב שפע ובין בנפט מחסור בין ריד
 לדעת צריך מאוד. דק הוא נפט

זו. עובדה לנצל
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