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 קרנות של המסומנות המניות רשימת אם אותי שאל מישהו
 שלא מי אבל עוד, יש כן, עוד. יש אולי או מלאה, — הנאמנות

 את שישאל שעבר, בשבוע זה במדור שפורסמו באלה מסתפק
לא. אני עמלות, לוקחים שם בבנק, להשקעות היועץ

 יתחילו אם אפילו וזה טוב. שהשוק בדעתי מחזיק עדיין אני
 את יכתבו וכולם חדשים עיתונים חמישה להופיע הבא בשבוע
 הזמן שכל הגדולים, החכמים אחד לי שאמר מה הנה ההיפר.
 אני ,כן,״ ״תראה.״ אומר, הוא ״הנד״״ תיפול. שהבורסה אומרים

 אי־אפשר, ז לירות במיליון למכור אפשר ״כלב שומע.״ ״אני אומר,
 יתפוצץ.״ הזה הבלון ולכן ,4000ב־ למכור אי־אפשר ג׳ אתא את גם

 לירות במיליון אחד כלב למכור ״אפשר לו, אמרתי טועה,״ ״אתה
 ״על אחד.״ כל לירות מיליון בחצי חתולים שני בתמורה ולקנות

בהפתעה. אמר חשבתי,״ לא זה
 שאפשר האמנתי לא ארוך. לא וידוי גם חיים אני
 והיא כפי־כי היגעים שקל מיליארד חגי להכניס

 כמה לפני היה זה אבל אחת. מנקודה תרד לא
 האמנתי לא גס אני קרה. שזה לפני שבועות,

 השער למחרת הפסדים, על מודיעה שהכרה שכיום
 מומחה, לי אמר — ייתכן לא קרה. וזה עולה, שלה
 לכורסה שיוגאת שהכרה — מומחה כאמת והוא

 וכבר דולר מיליון 10כ־ נניח שוויה את מעריכה
 פי על דולר, מיליון 40 שווה היא ההנפקה לאחר
קרה. זה עדכדה. ייתכן, בבורסה; שדה המניות שער

 ולקונן תל־אביב, של בבורסה כישראלי להתנהג אי-אפשר
 אין נגמר, האמריקאית. הבורסה כמו מתנהגת לא היא למה עליה

 הספקולטיביות, הקלות, :כולן את מריצים בבורסה, קדושות מניות
 בעלות הנכסיות, הכבדות, את וגם הנמוכה הסחירות בעלות

 כל יגיד שלא במישחק, להשתתף שרוצה מי הגבוהה. הסחירות
 בעל- אם ■אפילו משקיעים, לא בקזינו :במניות משקיע שהוא יום

 טוב יותר יודע שהוא יום כל לד שאומר מכובד, בנק הוא הבית
 ״ישקיע״ והוא שלד הכסף את לו לתת מצווה ולכן להשקיע, איד

 יותר בהיקף אד דבר׳ אותו עושות קרנות־הנאמנות במקומך.
אפקטיבי. יותר כלל, בדרך גם, ולכן, גדול

 טוב- שקועים מפולת, וחוזים הבורסה על שסקוננים אלה כל
 ז אומר אתה מה נו, יום, כל שואלים היו לא אחרת בבורסה, טוב
 יהיה — תהיה אם — מפולת תהיה אם וגם טוב שיהיה אומר אני
 שלושה נמוכים במחירים מניות לקנות ירוצו כולם יותר. עוד

אחרי. ימים
 אמגעים ככר אץ יקרה. לא זה מזה, וחוץ
 או, וסלקטיכית, איטית שחיקה למשל ז אחרים
 זה, למה כשעריס. איטית ירידה אחרות, כמילים
ישארו כולם אם ז ממסורת טוב יותר לא למשל,
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 סיכות לכולם יש וכרגע מפולת תהיה לא כפנים,
כפנים. להיות טוכות

 הוגיאו השוסר-הגעיר שקיבוגי אמר מישהו אגב,
 חושבים אתם מי מה. אז כסדר, מהכורסה. כספם את

 הכורסה, ה״תנועה״ז של הכושלים כקיכוגים תמר
 יחזרו. הס כסף, קגת כשיחסר מעט, עוד כמוכן.

 !להשקיע שסוכנים מוסדות חסרים מה, אז לא, ואם
 ״רונית״ קונה לאומי כנק שאפילו לעגמכם תארו

דלהיפך.
 לצורך טועה. בדיחה, הוא הכלב עם שהעניין שחושב מי
 ב־ השבוע ראשון ביום שהתפרסמה מודעה מצרף אני הוכחה

 שאר־פיי מגזע סיני כלב של מחירו טריביון. הראלד אינטונשיונל
 בארצות־ מווירג׳יניה לינדגרן הגב׳ הכלב, בעלת לירות. מיליון הוא

 ישראל בין הזמנים הבדל ).703(987־8642 לטלפון מחכה הברית,
 שם העבודה, את גומרים כשאצלנו :שעות שבע הוא לווירג׳יניה

מתחילים. רק

תו 75 בת ו כדאייקרה ׳

להיות

באוברדראפט

 רולס לקנות אפשר ז להשקיע כדאי במה
 ,1983 דגם רויס רולים למשל קחו רויס.

 בלי להיום, המחיר הכסף.״ ״רוח המכונה
 ביותר. הזול וזהו לירות. מילית 28 :מיסיס
שנה. 75 בעוד לו יקרה מה נראה עכשיו

 שנודע ,1909 של רויס רולס עומד משמאל
ה אל כשיצא אז, הכסף.״ ״שד בכינויו
 היום לירות. מילית חצי היה מחירו כביש,
 מילית 55 החדש: מהרולס כפול מחירו
ווקס. פוליש לאחר לירות,

 לטובת טובות מילים כמה לומר חייב אני
 הסיפור כל, קודם לגנותו. כמה וגם האוצר,

 עצמו. את הוכיח שלום־הגליל היטל של
האו לקופת נכנסו בנובמבר למשל, הנד״

 זה. מהיטל רק שקלים מיליוני 1100 צר
 איד שכחו כבר מתרגש, לא כבר אחד אף
הנ על למס יקרה דבר אותו התחיל. זה

 יקבל, חלקו את האוצר חדשות. פקות
שבעי מי תחילה. שסברו ממה פחות אומנם

 על הגדולים המזמינים הם מהענין יהנה קר
 רק יפקידו הם בבנק. האוברדראפט חשבון

 אם אחד. ליום רק זה וגם מההזמנה, 2070
 פחות הרבה זה החשבון, את טוב תעשו
לש ההזמנה סכום כל את להפקיד מאשר
 מם לשלם בלי אפילו ימים, ארבעה לושה

להזמ ההקצאה בין ההפרש על 270 של
נה.

הם:המז הזה, כסיפור שנדפק מי
שיל לא עכשיו עד מכספם. מינים

אחו שני ישלמו מעכשיו כלום, מו
 כ־ משתמשים שהם על כקנס זים

 וזה הבנק: של בכסף כמקום כספם,
העניין. את שהגיע מי של לגנותו

פירסום
ם למובטלי
מים מפורס

לאנג עבר בארצות־הברית, התחיל זה
 עתה זה והגיע אירופה מדינות ליתר ליה,

ל ציבור יחסי החדש: העיסוק לישראל.
מפורסמים. מובטלים
סו יושב־ראש תפקידו, את סיים מנכ״ל

 כדי עזב סתם בכיר סמנכ״ל ממישרתו, לק
 קצין גם ולפעמים שמנים, פיצויים לקבל
 אזרחי בג׳וב להסתדר מצליח שלא בכיר

ל פוטנציאליים מועמדים הם אלה כל —
 לחברות בדרד־כלל פונים אלה חדש. עיסוק

ה ותעסוקה, כוח־אדם בענייני העוסקות
 מתברר, אבל, מתאים. ג׳וב להם מחפשות
עו מה רבים. והקופצים מעטים הג׳ובים

 המפורסמים. למובטלים יחסי-ציבור שים?
איך. ועוד עוזר. וזה

 יחסי־ציבור איש וילדר, צבי לי מסביר
 לדאוג צריך כל קודם בשטח: המתמחה

 למובטל). הכוונה (הוא בשוק יהיה שהוא
 הקשורים ״צבע״ סיפורי מחברים כך אחר

בקי שמסביב. מה ובכל במיקצועו בעברו,
 בין המחיר? לשוק. אותו מכניסים צור׳
 כל אין אגב, למובטל. דולר 1000ו־ 500

 הולמת משרה לו לסדר הצליחו אם קשר
לא. או

וידיאו
ת ל ח

מימדי
ל מאזין שהוא בשעה שמשתעמם מי

ב עניין אולי ימצא בווקמן, פופ מוסיקת
 עוד בוודאי שיגיע סוני, של חדש פטנט
מ מורכב החדש המכשיר לישראל. מעט
ו ווקמן סטראופוני, ואפיאנז אי־אנז. רדיו

 שני עם וידיאו למישחקי צג — העיקר
כדור הווידיאו מישחקי בין הפעלה. כפתורי

ה תואמת, מוסיקה מלווה אלקטרוני, סל
 לסל. נכנם באמת הכדור כאילו נשמעת

 מגרש משמש הרדיו, רק הרדיו, כשמופעל
דו 50 המחיר: דיגיטלי. שעון הכדור־סל

לר.
 טלוויזיה לשוק להוציא עומדת גם סוני

 המשוער המחיר יהיה כאן גם כים. של
דולר. 50

 של דווקא הוא אחרון, הבאמת והחידוש
 המייצרת מלוס־אנג׳לס, אמריקאית חברה

 עם בשיתוף תלת-מימדיים, וידיאו מישחקי
ל שיצא הראשון המשחק יפאנית. חברה

 תלת- מסך על וים אוויר קרבות הוא שוק
 משקפת להרכיב צריך משתתף כל מימדי.
 3800 :מפולפל המחיר כן, פריסקופ. דמוית
 השלישי, להר לחכות מציע אני דולר.

דולר. 200ל- ירד כשהמחיר
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