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 טובות. סיבות 18 לכך יש דצמבר. בחודש גם טוב, יהיה
 ממילא המושקעים כספים אותם הכספים, עודפי הם 16ה־ הסיבה

 אחרי ,83 מודל החדשה המכונית נקנו שכבר אחרי בבורסה,
 מציאה במחירי ירוקים, בדולרים כבר מונח בשווייץ לסקי שהכסף

בכיס. (הדולרים)
 הבנקאיות. ההנפקות הם, תרצו אם או היא, 17ה־ הסיבה

 ומה טובה, לאווירה זקוקות זה מסוג שהנפקות לחשוב מקובל
 משהו, עוד כאן יש גדותיה? על עולה מבורסה טוב יותר

 וחצי: השבע־עשרד. הסיבה לה נקרא ברשימה מקום שמחוסר
הבנקאיות. בהנפקות ראשי מחותן כידוע, יהיה, האוצר  שיגוייס מהכסף ש־״/״סס הוא, בטוח שככר מה

 כדי וזה, ישראל בנק למרתפי יתגלגל בהנפקות
 הבנקים דאגה, אל מדי. גדולה תהיה לא שהחגיגה

 מהמקוכלת גבוהה נאה, ריבית אלה כספים על יקבלו
 העיקרון.-כלומר כאן עד הכי> לא עוד זה רגע, כשוק.

 ובנק הבנקים כין דיון עוד יש לוקחים. בטוח 50/״ס
 אחוזים כסה זה, לצורך האוצר של כנציגו ישראל
ש נאמר, אוריינטציה לצורך לאוצר. יגיעו נוספים
 יוחלט שעליהם נוספים, אחוזים צ0 עד 10 כעוד מדובר

ההנפקות. אחרי אולי
 אומרים אתם מה נו, ביותר. הטובה אולי היא 18ה־ הסיבה

 שבדצמבר לכך הסיבה זו כי תגידו, אל ז- מילחמת־הקרנות על
 הבנקים, עורכים מבצעים איזה לב שמתם בבורסה. טוב יהיה
 איזה לב שמתם שלהם? לקרנות הישר יזרום שהכסף כדי

 איפה לעזאזל, הבנקים? של בקרנות־הנאמנות יושבים גאונים
 על כולם עכשיו לפקידים. התחפשו הם השנה? כל היו הם

ראשונה. ממדרגה מומחים של אלא מבינים, סתם של לא תקן
 התקן את להם יקחו 1983 שבראשית לכם לבשר רשאי אני

 וסתם בבורסה מבצעים ניירות־ערך, לפקידי יהפכו שוב והם
מנהלי־קרנות.

 נמנעתי יוצאת־דופן, שהיא ומניות נוספת, סיבה יש תתפלאו,
 ואומר אתכם לעייף רוצה לא אני .18ה־ לרשימת אותה מלצרף

 לא הבטחתי אומנם אני ריגר־פישמן! קבוצת מהי. מייד לכם
 במדור פה הם ולכן ריגר־פישמן, במדור במיוחד, בהם לטפל

הכללי.
 :האומר הבנקים אחד של ידיעון לצטט רוצה אני

 הושפעה כשוק השוררת הכללית האווירה כי ״מסתבר,
 המדוברת הקבוצה ״תיפול״ שמא מהחשש כחלקה

 זו ומפולת מניותיה, תיפולנה ועימה (ריגד־פישמן)
 יום אולם הכורסה. מניות שאר את עימה תגרור

 המיכחן כנראה היה שעבר), (כשבוע השבוע השלישי
 צ± של ״בלתי־ייאמך היצע קלטה הקבוצה (באשר
היא, עתה הרווחת הדעה פי־־כי). כמניות ע״נ מיליון

 סיגנון כאותו שערים ועליות תשתנה השוק מגמת כי
 סוף המניות.״ שערי את יפקדו מסומנות) (מניות
ציטוט.
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 ההנחה הבנקאיות. במניות שישקיע מירבי, ביטחון שרוצה מי

 ועכשיו .15ס/0כ*ו השנה סוף עד תעשינה שאלה היא, המקובלת
 הבורסה תהיה מדוע במניין, הראשונות הסיבות 15ל־ מגיע אני

 על שמילחמח־הקרנות ההנחה נכונה אכן אם בדצמבר. טובה
 אחד שחורות רואה אף מצאתי לא ולצערי תימשך, הבכורה

 לקנות אפשרויות: שתי המצוי למשקיע יש ההיפך, את שאמר
 הבנקים ממליצים שאכן כפי בקרנות־הנאמנות, השתתפות יחידות

 אחוז. 30 נניח של לתשואה להגיע אפשר הטוב, במיקרה ואז,
 על־פי יעלה דצמבר של שהמדד בכך בהתחשב מאוד הרבה וזד.

.60/0בכ־ ישראל בנק הערכות  ושבתות חגים כולל ליום, אחד שאחוז מי אכל
 יותר, לעשות שיוכל לו ונדמה אותו, מספק אינו

 מציע אני יהיו, גם ואולי ניסים היו כידוע ובחנוכה
 המסומנות כמניות להשקיע בהחלט פרטי כאורח

 אלה כמיוחד כמניות, המתמחות קרנות־הנאמנות של
 הן איזה לדעת קושי שיש נכון בנק• ככל המובילות

 שהם בנקים שני על יודע ככר אני המסומנות. המניות
 איזה ללקוחות לומר ניירות־הערך לפקידי מרשים

 אז עצמם. דטל המתחרים של המסומנות המניות הן
 תשובות וקיבלתי שאלתי אני גם לשאול. צריך פשוט

ואמין. טוב רושם שעושות
התשובות: הנה

 כבלי-ציון, זיקה, בטון, מודול משכן, — הפועלים בנק !•
אולי. שלדינה, גם לי ואמרו תעשיות כלל צור, טרומאסבסט,

 ואמרו סנו, כימיקלים, חיפה המלח, ים — לאומי בנק ,•
אולי. תיא, גם לי

ובניין. נכסים גב-ים, פיתוח, אי־די־בי — דיסקונט בנק :•
 אמישר, ,5 ציון הדר, אלגר, ע״ש, דלק — !המזרחי בנק •
אולי. פמה, גם לי ואמרו

 שאין אותו שהמייחד בישראל, בגודלו הרביעי הבנק וכמובן
 — טוב מרוויח כנראה הוא ולכן בחו״ל, ולא בארץ לא סניפים, לו

 — היומית העתונות כלשון המזוהה ריגר־פישמן, קבוצת
 אם האל ויסלח וישפרו. ג׳ אתא פי־בי, עם — ביטוי! איזה

מישהו. את שכחתי
 איפה ושאל מהקוראים אחד אלי צילצל האחרון שישי ביום

 הבורסה זה לעומת קורה. זה גם חולה, שעבר. בשבוע הייתי
שחשוב. מה זה הכל וככלות בריאה, היתה

□ טלפוני ם ה הטעותהיקרי

ל הסטאטיסטיתשריר ש
 בנושאים ובעיקר בענייני-תיירות, המידע
 מגיע מישרד־התיירות, בצמרת הקשורים

וני טעמו הפלא למרבה אך באיחור, אלי
עומדים. לעולם זה מידע של חוחו

 קונגרס איזה היה שבועות כמה לפני
חשוב מכסיקו. באקפולקו, תיירות לענייני

שריר שר
מיוחד אישור

 מנכ״ל גם בו השתתפו והראיה: מאוד.
המש דובר גם פרבר, רפי משרד־התיירות,

 שר־התיירות, כמובן וגם רימון, צבי רד,
ול מישלחת שלכל מקובל שריר. אברהם
 משום־מה האמנה! כתב יש בה חברים
יש של לשר־התיירות כזה להכין שכחו
 לבירת דובר־המישרד נסע ולכן ראל.

מיו אישור מהשגריר קיבל שם מכסיקו,
 הוא הישראלי שר-התיירות שאומנם חד,

הישראלית. המישלחת חבר
 מכסיקו של שרת־התיירות אמרה כך על

מאוד!״ מעניין ״או? בנוסח, שהוא מה
 להציץ טרח מישהו הכל. לא עוד וזה

 הישראלית המישלחת של בחשבון־הטלפון
 טוב שהציץ אמר שהציץ, זה בקונגרס.

 2ל־ הגיע שהחשבון להישבע מוכן והוא
 טועה, שהוא לו אמרתי לירות. מיליון

 אלף 200 ״שיהיה אמר, ״טוב,״ ייתכן. לא
 זו אחרת שאלתי, בטוח? אתה שקלים.״

 ״תשמע, ואמי: רגע חשב השמצה. סתם
 אסטרונומי.״ סכום היה זה מיקרה בכל
 אמרתי האחרון הרגע של בהברקה ואז,
 אלא כוכבים על מדברים לא אנחנו לו:
 היה. זה כמה מהר תגיד טלפונים, על

אמר. הוא מאוד,״ ״הרבה
 אי־הדיוק על אותי לפצות כדי

ב משהו. עוד לי סיפר הטלפוני,
 החליף בלונדון, האחרונה שהייתו

 סיספר .מלונו את שר־התיירות
 אכל אולי, ביטחון מטעמי פעמים,

 פאר עם הביטחון הולך תמיד למה
 לו שיהיה יודע. אינני — ומחיר

לבריאות.

של
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 מה, אבל הכי־חשובים, אומנם אנחנו

 הנה המתאימות, בפרופורציות שניראה נדי
 שפורסמו סין, על מאלפים נתונים כמה

 בפיינסשל סין על מיוחך מיסחרי במוסף
טייטס.

 השנה ביולי 1ב־ סין אוכלוסי מיספר
 את כולל זה מיספר מיליון. 1,031.882 היה

 הונג־ ותושבי מיליון, 18 טאיוון, אוכלוסית
 הגברים מיספר מיליון. 5 ומאקאו, קונג
 גברים, 51.5״/* הנשים: מספר על עולה

ה ההשכלה בעלי מיספר נשים. 48.59״
 מיספר אלף. 100 כל על 599 הוא גבוהה

 (שאינם ומעלה 12 מגיל האנאלפאביתים
 מיליון 235.8 הוא וכתוב) קרוא יודעים

האוכלוסיה. מכלל 23.59כ־״
שב לכך לגרום פקינג ממשלת בכוונת

 1.2ל- הסינים מיספר יגיע 2000 שנת
 שיטות באמצעות וזאת בלבד, מיליארד

הילודה. על לפיקוח חדשות
 בדיוק הוא ישראל תושבי מיספר אגב,

 האפשרית הסטטיסטית הטעות בגבולות
בסין. האוכלוסין מיפקד של

ש ישראליות, חברות שתי רעש. איזה
 עם ונימנות בבורסה נסחרות מניותיהן

ש הרביעי ביום הציעו אייזנברג, קבוצת
 בעיתונות מודעות־ענק באמצעות עבר׳

 למכור, שמוכן מי מכל לקנות היומית,
 הגבוה בשער לישראל, החברה של מניות

 אף בבורסה. המניה נמצאה שבו מהשער
טוב לאייזנברג, שטוב מה מכר. לא אחד

אלבין איש־עסקים
נפלה טרח עלתה,

 לשלם מוכן הוא אם הפרטי. למשקיע
 יעלה המנייה של השער בטח אז הרבה,

שקרה. מה זה זה, לרגע עד יותר. עוד
 שהציעו החברות שתי שכחתי, עיקר
ה מניות את גבוהים במחירים לקנות
 הישראלית החברה הן: לישראל חברה

 נאמנות חברת ופריון והספקה, לספנות
 למניות יקדה מה יודע לא אני להשקעות.

 קרה, כבר אחד דבר אבל לישראל, החברה
 כבר ופריון והספקה ספנות של המניות

 יתברר לי, אמר שמישהו כמו ואם, עלו.
 את להסיר חייב אני אז תרגיל, היה שזה

 משהו: ועוד אלבין. מיקי לפני הכובע
 לי לחש שבועיים לפני חמישי ביום

 שהוא מסויים, שבועון של כתב באוזן
 אלבין שמיקי עכשיו, רק אוזניו, במו שמע
הברוק נשואה, של המנהלים לאחד. אומר

 לומיר שיקנה אייזנברג, קבוצת של רים
והרבה. תיק, לכל

 עלתה יום, עלתה לוטיר — ותתפלאו
 עם נשאר מישהו נפלה. וטרח, יומיים,
ש ללמדך, המניות. עם האחרים הכסף.
סלקטי שמיעה צריך אלבין מיקי בשביל

בית•

את קחה
ה׳ העולם הז

 את פגשתי שבועיים לפני חמישי ביום
 העסקים כל את המנהל האיש אלבין, מיקי

 מטפלים לא שאחרים אייזנברג קבוצת של
 הבורסה, וענייני השקעות בעיקר בהם,

 מנהלים מועצות 43ב־ אגב דרך והיושב
כדירקטור.

 טוב השוק? איך ושאלתי: אליו פניתי
הזה? מהעולם תדמור אתה אמר. הוא  
 נהדרת הצעה לי יש שמע, אמרתי. כן,

 העולם את לקנות מוכן אני בשבילכם,
 שאלתי. ? תנאים באיזה דולר. מיליון הזה,

 ואתה השיב• המניות, של אחוז חמישים
 לצאת ונוכל העיסקה את נגמור מה, יודע

שמעתי. בהנפקה.
בעיס־ בעיתון. לומר מה לי שאין חבל

 שאני אחוזים, שני לי מגיעים כזו קה
 פרטית כהקצאה במניות אותם לקבל מוכן
ההנפקה. לפני
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