
 

שלחו להדפסהדעות  |  

 גודל פונט

 עמורה דיגיטלית
אני מתקשה להעלות על הדעת את הערך הכלכלי של הידיעה שמר 

, שקלים 3.794-ישראלי סובר ששער הדולר מחר יהיה מעל או מתחת ל
אבל קל לי לדמיין את האומללים שלא עמדו בפיתוי להכפיל את כספם 

 בתוך שעתיים

 
, רולטות מסתובבות, בתמימותי חשבתי שהימורים שייכים לעולם של מועדונים נוצצים

, חשבתי שכדי לעקוף את החוק. שומרים קשוחים ובעלים עם סיגר וכרס, מכונות מזל
מדור פרסומי בעיתון כלכלי . נאלצו חברות ההימורים להגר לאיי הבתולה ולגיברלטר
כשהוא מחופש לכלי קודש של , חושב הבהיר לי שקזינו גדול מתנהל אצלנו באופן חוקי

 . השוק החופשי
  

עד היום המסחר באופציות דיגיטליות היה. "אתר מהוגן מציע לציבור אופציות דיגיטליות
שהופכת את כלי , האתר הצליח לפתח נוסחה מהפכנית. אפשרי רק לסוחרים כבדים

מספקות מענה מדויק "האופציות ". ההשקעה האלה לזמינים לכל משקיע בישראל
מכל תנודה קטנה בשער  70%אפשרות להרוויח  –ופשוט לצרכים של משקיעים 

, זה לחזות נכון את כיוון השוק 70%כל מה שנדרש מהמשקיע כדי להרוויח ". "הדולר
הסחורה או המדד בהם השקיע עולים או יורדים בשבריר , המטבע, אפילו אם המניה

לא ! 71%עד  65%השגת תשואה של ? הצלחת לחזות נכון את מגמת המחיר". "אחוז
המדור "שואל " ?הדמיון שלך כבר התחיל לעבוד". "רע בשביל חצי דקה עבודה

 ".הפרסומי
  

. הרעיון פשוט. אני לא זוכר מה זה מה. call-ו putבשפת השוק קוראים לאופציות הללו 
בין אלו שמעריכים שיקרו, פחות או יותר שווה בשווה, מדובר במאורעות שהציבור נחלק

ויש  putsיש הקונים . בעלי האתר נושאים בסיכון קטן בלבד. ואלו המאמינים שלא יקרו
, ההפרש בין הפסד המשקיעים שטעו. מספריהם נוטים להתאזן. callsהרוכשים 

בשיעור , ובין הרווח של המשקיעים שדייקו בהימורם, מהשקעותיהם 85%בשיעור 
כמובן שההימורים המוצעים . נותר כרווח בידיהם של בעלי האתר, מהשקעותיהם 70%

אפילו אם אשף פיננסי אחד . הם על מה שידע מוקדם ומומחיות אינם מועילים לחזות
היה האתר נעלם מהעולם זה , היה יודע לחזות אם הדולר יעלה או ירד מחר בשלוש

 .מכבר
  

כל הסדר "חוק העונשין אמנם מגדיר הגרלה בתור . אני משער שפעילות האתר חוקית
בשווה כסף או בטובת , לזכות בכסף, בהעלאת גורלות או באמצעי אחר, שלפיו ניתן

אבל יימצאו עורכי הדין ". והזכייה תלויה בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת, הנאה
שיתנדבו לשכנע את בית המשפט שהצלחת ההימור על שער הלירה התורכית בעוד 

 ". הבנה ויכולת"שעה הינה פרי 
  

אני מתקשה , כשלעצמי. יהיו כלכלנים שייטענו שלמסחר באופציות יש ערך כלכלי
) שאיננו פרופסור פישר(להעלות על הדעת את הערך הכלכלי של הידיעה שמר ישראלי 

או שבמשך המסחר בשנה , 3.794סובר ששער הדולר מחר יהיה מעל או מתחת 
אבל קל לי לדמיין את האומללים שלא עמדו. 74.13-הקרובה ייגע שער הדולר ברף של 

את האנשים הטובים שנקלעו לקשיים כלכליים; בפיתוי להכפיל את כספם בתוך שעתיים
שאחרי מריבה , את הנערים; וכשלו נוכח ההזדמנות להשיב לעצמם את מה שהפסידו 

את ; חשבו שמצאו מזור פלא להוריהם קשי היום, משפחתית בשל חוב במכולת
, וביום השביעי, הגברברים היהירים שחזו שישה ימים רצופים את כיוון עליית הדולר

 . מהם 85%הפסידו , כשהשקיעו את כל חסכונותיהם
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 ינואר
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אברהם אבינו הרי התמקח . גם בסדום היה משפט והתקיים בה מסחר חוקי באופציות
מהמצאות (והצליח לשפר את תנאי האופציה להצלת סדום מחורבן , עם אלוהים

אלוהים ויתר לאברהם כי הוא בטח ). חמישים צדיקים לקיומם של עשרה צדיקים בלבד
המהמרים על האופציות . שגם עשרה צדיקים אין בסדום, ידע את מה שאברהם לא ידע

רובם ישלמו את מחיר חולשותיהם . הדיגיטליות רק משלים עצמם שהם יודעים משהו
 .כולנו צופים בהם ורואים עמורה. האנושיות

  
 

Page 2 of 2

04/01/2010http://www.calcalist.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-...


