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הבורסהתדמור מאיר מאת

מעלה נדני מווסתים
 נמנעתי המיוחדת בקשתי פי שעל הן. מאיר את פגשתי השבוע

 במישרדיו פגשתיו האחרונים. בחודשים מעלליו על מלכתוב
 מכריז: כשהשלט שדרות־רוטשילד, פינת יבנה ברחוב החדשים

 כזכור, חן של התמחותי דאז למה ובעצם השקעות, חן את חן
 הוא שיותר״. מה לעשות ״כדי אחרים, של כספם השקעת היא
 בהן, משקיע הוא אותן. מריץ לא גם הוא מניות, מטפח איני

 עולים, ששעריהן במניות להשקיע הבנתי, למיטב היא, ומומחיותו
 משגשג. החדש המישרד :עובדה בדרך־כלל. ניסיף ביטחון, ליתד
 התשובות עסוקים. היו הטלפונים טוב. היה נתכבדתי שבו הקפה

 בבורסה הפניות שערי שבוע! של שיגעץ זה היה קצרות. היו
דווקא. הרוויחו חן מאיר של המשקיעים בדרך־כלל, ירדו

החד המישרדים פתיחת דככוד הד־פעשזי, כאופן
 השכיעיה מכבה שהוא ש־ את חן מאיר מציע שים,

 כלל ש/ אלקו השקעות, אזורים •שלטון, חן: של
 כל פויכטונגר• ערד, תעשיות, מודול אלקטרוניקה,

חן. למאיר שמורות הזכויות

שברי□ שבר■□,
 פרקו ממטבע־חוץ׳ עבת תהילה במרמה. עוברים הזמן כל

בבורסה הבורסה. אל מצמודים עבת כך אחר הבורכה. אל פת״מים

 שלהן, את עשו אלה וכאשר החופשיות המניות אל עברי עצמת
 בקרנות ריגר־פישמן. קבוצת של ולמניות הכבדות למניות עברו

 ועברו והצמודים הפט״ח בקרנות שהיו היחידות את פדו הנאמנות
 המובי־ לקרנות עבת האלה מהקרנות במניות. המתמחות לקרנות

 לחצי חזרה הכבדות מן נוסף: מעבר יהיה השבוע במניות. לוה
 הירידה לאחר אטרקטיבי, שוב נעשה ששערן ולחופשיות, כבדות

האחרונים. וד,שבועיים השבוע של
 הבורסה, היא הלא המשני, ההון ששוק עדייו שסבור מי
 הנאמנות בשקדנות המווסתים, שולטים בשוק טועה. כשוק, מתנהג

 לא איש במילא התווים את המנגינה, את הלחן׳ את מנתיבות
 למעלה! ברוד, כיוון יש חדשה, להודעה עד לוויסות, מבין.
בריא. שוק יהיח בשבוע.הבא ואפילו השבוע גם רבותי ולבן

 שהיה מעשה לכם לספר חייב אני זה כהקשר
 ממנהלי אחד אצד ישבתי היה. וכזה האחרץ, כשכוע

 ושואל המשקיעים אחד כשנכנס הוותיקים, התיקים
שות את ״שמעת :לתומו  מה לא, י \ ארבע של החד
 שהיא הודיעה אגודת־־ישדאל שמעת>. ״לא קרה*

 ואמר, כסיד ההוויר הוא .* מה ״,ומהקואליציה. פורשת
 אתה שכן, מה אכל כטוח, לא אני ״לא, כטוח אתה

 ■ותיקים שועלים שאפילו ללמדכם, הקיר.׳׳ כמו החוורת
ן, תומכים ומנוסים מי לכורסה. טוב הוא כי כ

שקלים? או ,ססו־ליוות 000 ה ר ו נ ו
ר ש ה מג

 ה־ ושר סגן־ראש־הממשלה פתח למה
 החדש הקניות מרכז את שיכוז־־והבינוי
השר טרח למה ז בבני״ברק לוועדי־עובדים

בחב להצטלם לבני־ברק, לגסוע לוי דויד
להק ובכלל, לחייך המרכז, לקוחות רת

זה? לאירוע היקר מזמנו דיש
הק מרכז בעלי היא הישירה הסיבה

 — פרומצ׳נקו עמי שהם ש.א.מ, ניות
 ודודו — לשוקולד קשר יש ניחשתם,

ברשי 51 ומס׳ עצמו בזכות יהלומן מור,
לכנסת. הליכוד מת

הרעיו כל כמו רעית. בא אלה לשני
הבי בתכלית. פשוט היה זה גם נות.
 ב- עומד רב זמן כבד פחות. קצת צוע

אר של ענק מיבנה בשממונו בני״ברק
 היזמים שני ליבנה. המיפעל עבר מאז גמן,

 של ענק אולם ושיפצו המקום, את חכרו
 במקום לפתוח כדי רבועים, מטרים 2000
מוס של לוועדי־עובדים קניות מרכז
 וע- לעניין הצטרפו ואומנם, גדולים. דות

 דיסקונט, בנק לאומי, בנק של די־העובדים
 ש- הוא, הרעיון כמה. ועוד מיזרחי בנק

המקום, את המנהלים הם וועדי־ר,עובדים
לחנו הרווחים מתח את שקובעים גם הם ■■ 70 _ _ _ _ _

חס על הבנקים בין הגוברת התחרות
לשי מיתר, בין הביאה, חלקוה של דיו
 הגדיל הטלפת. באמצעות ההוראות טת

ללקו המאפשר דיסקונט. בנק לעשות
 לו ולתת לבנק חצות עד לסלפו חותיו

הוראות.

שבמרכז. יות
שהונ כרטיס בידך אם רק ואומנם,

לק זכאי אתה ועד־העובדים, על-ידי פק
 הלקוחות לנוחיות הפתוח במקום, נות

בערב. 10 ועד בצהריים 2 משעה
 כזה, שמרכז מביכים ודאי אתם

 מתחרה מהווה כאלה, כמהירים
 ש■ השיווק, רשתות ליתר רציני

 כמחיר, הנחות להעניק יכולות אינן
ואומ החדש. כמרכז שעושים כפי
 ששכרו המיפעלים עד הופעלו נם,

 איום כצורת לחצים כמקום, חנויות
פיתו וגם תוצרתם, אי־־קניית של
 אשראי כהסדרי יתרונות שד יים

 •הדח־ דא המיקרים, כרוב ואחרים.
 ובדי עזרו. הפיתויים ודא צים

 גויים הנכון, כאורם הכדים להעמיד
לדי. דויד השר גם

 שקנו מהמאושרים אחד לי אמר חבל,
 במקום ולשלם לקנות אי״אפשר בסקופ

בנפרד. חנות בכל התשלום אחד.

הטל באמצעות ההוראות מתן שיטת
 הבנק ביחסי לשיבוש אחת לא גורמת פון

שנית ההוראה על ויבוח בשל והלקוחות,
 הטלפוניות ההוראות עיקר בטלפון. נה

ומ לקניה ההשקעות יועצי אל מופנות
 הדב מלחץ בשל ניירות-ערך. של נירה

 של הסגירה שעת לקראת בעיקר שנוצר,
 — טעויות יש לבורסה, הוראות קבלת

ויקרות. קשות לעיתים
 הוא למשקיע. שקרה למה דוגמה הנה
 של חשבון לו יש שבו לסניף צילצל

 לו לקנות מהיועץ וביקש ניירות־ערך,
אח מסויימת. מנייה ליתת אלף במאה

ב לו שקנו הודעה, קיבל ימים במה רי
 אל רץ שביקש. מניות שקל אלף מאה

 אלפים 10 ביקשתי חמס, וצעק הבנק
 שקל. אלף במאה קניתם ואתם שקל
 מאד■ קיבלת אלף, מאה ביקשת לו: אמרו
 אלף מאה ביקשתי :להם אמר אלף.

לירות. אין מזמן כבר :להם אמרו לירות.
 שערי שאילו הוא, כעניין העוקץ

 עודים, היו עבורו שנקנתה המגיה
 סוכר היה הוא בעייה, היתה דא

 עיסו. ורווחיו כשקט הסניות את
 הפוך. היה המצב שהפעם אלא
 הפסיד והמשקיע ירד המניות שער

 ו־ אחת״, כ״מכה שקד אלף 211כ־
 לכסות כדי לחסכונותיו ירד הכנק

האוברדראפט. את
 או לירות, שאמרת תוכיח לך ועכשיו

 אל- במקום אלקו או אתא, ולא מתה
 יש לבנקים כלל־סחר. ולא כלל או קול,

יותר. גדולה בעיה יש ללקוחות בעיה,

הקור׳ המתרגם
היפאנים של

פרדי־טסו, בשם יפאנית חברודמחשבים
 את עכשיו בוחנת פה׳יטסו, בקיצור או

מסו שיהיה מכשיר, או מיתקן של יצורו
 את ולהדפיס אדם של לקולו להקשיב גל
 לרגע תחשבו אחרת. בלשון שאמר מה
כש באנגלית, בבחינה להצליח אפשר איך
בעברית. משיבים התשובות את

לב שהצליחה אומרת, היפאנית החברה
 המסוגלת ממוחשבת, תרגום מערכת נות
 מי- החברה דו״חות את לתרגם כיום כבר

 שה״מילוך למרות וזאת לאנגלית, פאנית
מט בלבד. מילים 7000 מכיל המחשב של

 הזיכרון את להגדיל ההברה של רתה
 לזיהוי מיתקן אליו ולצרף המחשב של

 מסר יפאני. תמלילים ומעבד קולות־אנוש
מעניין. אבל מה, בך

הקניות כמרכז ולקוחות לוי דויד
בא הוא למה

אמבוש
לריגר
פישמן

 יש בבורסה גם כך לילה, בא״ש כמו
הרא ביום ואמבושים. יחידים התגנבות

 קבר של המסומנות למניות הכינו שון
 שעלה רציני, אמבוש ריגר-פישמז צת

חב כמה שקלים. מיליוני מאות במד, להם
 אנשי הכינו האמבוש שאת טוענים, רה

 אתפלא לא אבל לאופי, בנק של הקרנות
 עוד של שיתוף־סעולה שהיה יתברר אם

בנקאיים. גורמים כפה
ב ענק היצעי הופיעו הראשון ביום

 ריגר-פישמן: של החביבות המניות שתי
 פי־בי. של ולמניות הסנה של למניות

 :המדוייקים הנתונים הנד, לטעות, לא בדי
 שקל מיליוני 53.14 של במחזור פי.בי

 876 של היצע בעודף שינוי ללא נשארה
 הוא כשהשער נקוב, ערך שקל אלף
 את קלטו ופישמן דינר נקודות. 1950

 ע״ש בהסנה הכבוד. בל הסחורה. כל
המח יותר. עוד גדולה השימחה היתה

ההי ועודף שקל מיליון 69.26 היה זור
 בשער נקוב ערך שקלים מיליוני 1.899 צע
 את קלטו ריגר-פישמן נקודות. 2581 של

הכ כל שינוי. היה לא ובשער הסחורה
בוד.
 די- את במיבחן להעמיד שרוצה מי

 יכול שאפבוש לדעת גם צריך גר־פישמן,
הש יתפתח מד, נראה דו־צדדי. להיות

הבנ של קרךנאמנות אף בינתיים, בוע•
ש רונית, של לתשואה הגיעה לא קים

שלו של שיא לסכום השבוע עלה ערבה
מבי לי ואומרים שקלים, מיליארד שה
 או עשויה, היא השנה סוף שעד דבר, ני

 להגיע המדבר, מי תלוי עלולה, אולי
 בינתיים זהירות, שקל. :מיליארד לחמישה

בהת לעסוק הנבונים למשקיעים כדאי
ולב קצר סרמם לקחת יחידים, גנבות
אותם. שיגלו לפני רוח,

גחסן
חוש

נתדאניב
 שהביא אחד על הסיפור את זוכרים

 אמרו בלוד ובפנס אלחוטי טלפון ארצה
אי ותביא כאן, הטלפון את תשאיר לו:
פישרד-ד,תק8 דיוק, {ליתר מהדואר שור

 בזה בטלפון להשתמש שמותר שורת),
 ביד,ר לדואר למחרת הבחור הלך בארץ•

 נסע אישור, קיבל טופס, מילא ד,לוי, דה
 למישרדי ומשם בלוד המכס למישרדי

 דמי-איח- שיל־ם בלוד, המחסנים ממ״ן,
 פעמים, שלוש בתור עמד הרבה, לא טון,

 את ששילם אחרי הטלפון, את וקיבל
במובן. המכס,
 גם הפסיד הוא המכס על נוסף אגב,

מחז אז עבודה, יום
שנמ ואמר אלי טילפן הקוראים אחד

לאח ללוד. הנסיעה לבעיית פתרון צא
 מוכנת שהיא תבל, חברת פתחה רונה
 בעולם, הגדולות התובלה מחברות אחת

סחו שסייבא מי תל־אביב. בלב מחסנים
 בלב־תל־ אותן מקבל באמצעותה, רות

הרע את לאמץ למכס מציע אני אביב.
 מקל חשוב, שיותר ומד, פשוט, הוא יון.
 הרעיה את אגב, במכם. החייבים על

בחו״ל. המציאו הזה הפשוט


