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 יראה המניות מן גדול כשחלק ואז, ספות.מובטחת ההצלחה

 השני החלק שוב יתחיל מבטיח, אופטית
 וכל לקנות יתחילו הבורסה׳׳, ״מישחקי של
זכה. שהקדים מי

 לזטתו שבח דברי כמה לומר חייב אני
 יהללך :הכלל פי על זה, מדור עורך של
 שבוע לפני זה מדור שקרא מי ולא־פיך. זר
 חסרים היו שם. כתוב היה הכל הופתע. לא

 לא שעוד הפשוט, מהטעם וזה פרטים,
 כשננד שעבר, ראשון ביום עליהם החליטו

ה התפוצץ החמישי ביום הדברים. תבו
 ולעיתוני־הערב היומית, בעיתונות עניין
 יום לקרות. הולך מה להבין נוסף יום לקח

 ב־ בפרשנויות, מלא היה השבוע הראשון
 הגזירות על המופקדים אלה של דרך־כלל
החדשות.

ה בה והמשקיעים שהבורסה האשם מי
 — כמובן ז ובירידות־שעדים בבהלה גיבו

 פירסמה ההפתעה, למרבית היא, העיתונות.
 חדשים צעדים על מהדיונים שדלף מה את

 דליפות היו לא ובכן, הבורסה. ל״צינוך
תהיי שלא שאמרו מכוונות הדלפות אלא

יוג לא .שלונדהגליל״ שהיטל גזירות, נה
 עודפי־ההזמ־ על היטל יוטל מה, אבל ז דל
 לראשונה, המונפקים ערך ניירות של נה
 להקצאה־בפועל ההזמנה שבין ההפרש על

 הזמנות את כדאי לבלתי שיעשה מם, יוטל
 צפויה יותר, נתלה שתהיה שככל הענק,
 האוצר חוגי אסרו ועוד יותר. גמל לקנס

סט־ הוצאת למנוע כמ באמצעים שינקטו

בבור .שירות״ למשקיעים שעשה בע־חוץ
ב השקעתם את הכפיל תל-אביב, של סה

 מיהרו שאחריהם שבועות, בכמה דולרים
ול לדולרים כספם את ולהמיר לחזור

בא. שממנו למקום החזירו
 והד־ דדיפות שמועות, רקע על
שאי שמועה נס היתה אדה, לפות

 עד שהממונה חסרת־־כסיס, ננה
 להגדיל הציע כאוצר התקציבים

 ניירות־ערך מכירת עד ההיטל את
 /״<ז.״מ־ פחות ללא /״צםמ־ בכורסה

 את לשלש יהיה שאפשר לו, נראה
 ככר המגיע זה, מסעיף ההכנסות

 כחודש דולר מיליון 30דכ־ היום
ב רמת־השערים שהרי דולר, <כן,

 מהדולר). כפול כקצב עודה כורסה
יו שר־האוצר עליו, הממונה השר

ה אך שלא. החליט ארידור, רם
 השני כגל לטבוע החלה החלטה

 לך אכל שהוכחשו. השמועות, של
לאוצר. תאמין

הברי היה. וכך לברוח. זה שבטוח, מה
 החלו בעיקר וקרנות־הנאמנות החלה חה

 הם חמת. בירידות הסחורה את לקלוט
נר בירידות נוספת סחורה לקלוט יצטרכו
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 באו לא המניות בשערי הירידות אגב,

 כלל בדרך המשקיעים. למרבית כהפתעה
 מצפה כשאינך בשערי־המניות מפולת באה
 על קודמות, לפעמים בניגוד הפעם, לה.

 מזה ברור היה הגבוהים׳ השערים רקע
 צריך היה תבואנה, שהידידות שבועות כמה
 החל והעניין קלה, דחיפה — ״דחלה״ רק
״ל רצה הוא האוצר. נתן הדחיפה את זז.

ב ניקח ואם הצטנן, באמת והשוק צנן״
 הרי הראשון, יום של הגשמים את חשבון
מושלם. היה העיתוי

 לבריחה שסייע גורם עוד היה
כב- דהחצי החופשיות המניות מן

פלסנר יועץ
בפסיכולוגיה מספיק לא

 שר־האוצר שד ההודעה — דות
 ההנפקות של העיכוב ביטול על
 היה מעכשיו הגדולים. הבנקים של

 גם כי אף לעכור, צריך לאן כדור
ל חד מעכר היה להחלטה קודם

בי הגדולים. הבנקים של מניות
הר מן כעיקרו נכע העיכוב טול
 אל הכספים עודפי את להסיט צון

 ד״צינון״. נוסף כאמצעי הבנקים
היחידה. הסיכה היתה זו לא אך

וגה לא ה1 גניה
 אין הקרוב, בעתיד שיתרחש ומה השבוע בבורסה שאירע מה את לסכם כדי

 רותחת. הבורסה מסיסרונו הלקוחות שוורץ, זאב של קריקטורות שתי מאשר שוב
 מהירידות, נבהל ולא אנשי־האוער בעצת ששמע ותיק משקיע של סיפורו באחת,

 תיקוותם את מציגה השניה הקריקטורה הבורסה• ״צינון״ על הידיעות בעיקבות
 מישהו ימצא שתמיד הבורסה, של הברזל חוק על הסומכים הספקולנטים, של

 הכסף יהיה לך :מרוצים יחיו הצדדים שני לו. מוכר שאתה הזבל את שיקנה
הלאה. וכך חדש לפראייער אותם ימכור שני שבגילגול המניות, ולפראייער

נוו□ שחיה
החד המדיניות מאדריכלי אחד — אגב

 גם שהוא לשר־האוצר, היועץ הוא שה
 זה), (בסדר ישראל בנק לנגיד המישנה

 משהו לומר מוכרח אני פלסנר. יקיר ד״ר
 אבל מדבר, הוא מה על יודע הוא לטובתו.

 אלה ובעיקר המונים, של בפסיכולוגיה
 הוא אבל חלש. הוא בבורסה. המשקיעים

ילמד.
 אצל לכלכלה מבוא למד כשהוא

 באוניברסיטה פטינקין דן פרוס׳
מ כחלק מניה הוגדרה העברית,

 שותף שבעליה מפעל עד בעלות
 רווחים, כשיש המיפעד, לדיווחי

 מאז הפסדים. כשיש ולהפסדים
 הלימוד סיפרי את רב. זמן חלף
השתנ המציאות אכל תיקנו, לא

 מניה עד שבעדות מתברר, תה.
 את כתוכה קטן כחלק גם כוללת

 כדרך הוא הגדול וההלק המיפעד,
 קרובות, הטבות עד שמועות כלל

למי וזכויות מניות־הטבח כצורת
 נכסים של שיערוך ולעיתים ניהן,

אחיזת-עיניים. אלא שאינו
ה בשישים, בטל הנכסי הערך בקיצור,
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 ריגר־ קבוצת עם המזוהות המניות בחמש
 ולמי — מאוד עדינה בלשון וזה פישמן,
 אריה, הסנה, בפי־בי, המדובר :יודע שאינו

 היתה — ישפרו את נוסיף ולאלה ג׳, אתא
 לכולן האחרון. בשבוע מאוד ערה פעילות
 על-ידי שנקלטו ענקיים, היצעים הופיעו
ריגר־פישמן. קבוצת

נקו 30 של שערים עליות נרשמו בחלקן
 למשל. באתא כמו מיסחר, יום בכל דות

 מישהו הכבדים. ההיצעים למרות עלו, הן
 השבוע של שההיצעים ומצא, חישב ממכרי
 שקל, מיליארד 1.5כ־ לקבוצה עלו הקודם
מיל כחצי השבוע ראשון יום של ואלה
נוסף. יארד
 מתיז עד — תוהים םומחי־הבורסה כל
 מסוג שאלות על להשיב מסרב ריגר יוסי
 את לספק מתפקידו זה אין לדבריו, זה.

ח בהזדמנות המשקיעים. של הסקרנות
ש מה שלמרות לי, אמר גם הוא זו גיגית

 אחד, לאף נותן.טיפים״ הוא אין כתבתי,
 מה על עמדתי אני הסנה. בענייני לא גם

שכתבתי.
נופלים? לא הס למה לעיקר: עכשיו

להר יטלים והם ליפול, רוצים אינם הם
 במיליארדי זה רצון ל״רפד״ לעצמם שות

 שייך התשובה של השני החלק שקלים.
 המשקיעים, של פסיכולוגית־העדר לתחום

 ההצלחה. כמו מצליח דבר שאין האוסרת,
 גם אלא תיראה רק לא שההצלחה וכדי

 במערכת-שמועות, מרופדת היא תישמע,
ה מקורבי על-ידי מופצת לוודאי שקרוב
ה במניות עמוק־עמוק השקועים קבוצה׳
 אלי סילפו שעבר השבוע בסוף קבוצה.

 לי: ואמר ערך לניירות היועצים אחד
 להביא לחו״ל נסע פישמן אליעזר .שמעת,

נד האמת, את לומר !״דולר מיליון 65
שה שככל האומר, בכלל נזכרתי המתי.
יותר. נקלט הוא יותר גדול שקר

 בבור* נוספות. שעות עובד זה כלל
 המבצעים אחד אלי ניגש החמישי, ביום

 של המבצע לקירשטיין, ״שמע, :לי ואוסר
 עד היצעים לקלוט הוראה יש מימון, בנק
 זה נו, שקלים. מיליארד 5 של גודל סדר
 על והצביע הדעת על יותר התקבל כבר

הכיוון.
 ישאר יימשך, שזה שסכור מי
 שדא, שחושב מי לו. שיש כמה
הקלי הקבוצה. של מהמניות יצא
 קבוצת תעשה מה מוכמחת. טה

מנ הרכה כל־כך עם ריגר־פישמן
 זה — גבוהים כל-כך בשערים יות

 עד שנה, חצי יחכו אולי עיסקם.
ל תעלה הכללית שרמת־השערים

ה הרי לא, ואם חדשים. שיאים
 פעמיים ליפול יכולה לא כורסה
 של המניות ולכן אחד, כשבוע
הש יפלו לא ריגר־פישסן קבוצת

 אני מזה, חוץ בכלל. אם — בוע
 יישארו תמיד שהם עליהם סומך

מניות. עם אחרים הכסף, עם
מ בבורסה מהמבצעים אחד ולקינוח:

 הוא ריגר־פישמן, לקבוצת חדש שם ציע
 אליעזר תומכי אזרחים — את״א מציע

ז בעצם לא, למה (פישמן).

 ולכן, הקובע. הוא המניפולטיבי פוטנציאל
 שמועות האדירות, הכסף כמויות למרות

 אחת שהיא צורה בכל בבורסה פגיעה על
שערי־המניות. את להוריד — דינן

שעומ מי על מילים כמה לומר גם צריך
הש נשמע לא קולס הבורסה. בראש דים

 לא נכון, להם. נוגע לא העסק כאילו בוע,
 הראשון, ביום רק ז מה אז אותם, שאלו

 מה ניצני, יוסי הבורסה, מנכ״ל כשנשאל
 השוק אם ויכוח .יש אמר: לומר, לו יש

 אבל לא. או כיוון לשנות כדי עילה חיפש
 בבורסה שקורה למה סמיכות יש בוודאי

 הוא צריך,״ האוצר. של הצעדים לבין
 מתפרסמים שבה הדרך בין ״להבחין אמר.

 ניירות־ שוק !שעושים מה לבין הדברים
 לדעת וצריך ביותר, רגיש תחום הוא הערך

בו.״ לטפל איך
 לי ותרשו מילה. כל עם מסכים אני

 ביצור לטפל איך יודע לא האוצר :להוסיף
וחבל. הזה,


