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פסיכולוגיית השקעות  

תכנון ניהול והדרכה פיננסית

BMeniv
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דיסקליימר

,  המידע המובא במצגת זו הינו מידע אינפורמטיבי בלבד 

אינו מהווה הצעה לרכישת נייר ערך כלשהו ואין לראות במידע זה משום  

יעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ אישי וספציפי המתחשב בצרכיו 

,  לשם ביצוע כל פעולה בניירות ערך כלשהם, ומאפייניו של כל אדם ואדם

אין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו  

.האישיים של כל אדם
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תחומי ההרצאה

האלמנט הפסיכולוגי בהשקעות

הטיות פסיכולוגיות נפוצות

תובנות למשקיעים
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מפגש הפרלמנט השבועי
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??בבורסה" מכה "כולם עושים 
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ירוקיםמסכי הבורסה לא תמיד 
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הפחד משתלט על המשקיעים  : התוצאה
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-האתגר המרכזי בהשקעות 

...להתנתק מהאינסטינקט הטבעי שלנו

לברוח= סכנה: בחיים

פוטנציאל לרווח=סיכון : בבורסה
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מעניין לדעת

 מה המשקל הפסיכולוגי בקבלת החלטות
?בתחום ההשקעות

100%0%
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מעניין לדעת

 כמה זמן אנחנו משקיעים בלימוד התחום הפסיכולוגי
?  לעומת התחום הכלכלי 

100%0%
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עיקר המטרה בשימוש והבנת פסיכולוגיית ההשקעה

כיצד למזער את הסיכוי לספוג הפסדים בלתי הפיכים.

כיצד להגדיל את הסיכוי להשיג רווחים ממשיים.

  כיצד לשלוט בהתנהגות המכשילה שמונעת מרוב
.המשקיעים לממש את יכולותיהם
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עולם הרווח וההפסד

תכנון ניהול והדרכה פיננסית
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13

:חשוב לנויותרמה 

או
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או

0₪מזומן

 =50%

 =50%

?מה אתם הייתם עושים



15

0₪

או

מזומן

 =50%

 =50%

?מה הייתם עושים, ועכשיו
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0₪
חצי מיליון

במזומן

או

 =50%

 =50%

...נעבור לכסף הגדול באמת
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ח"ש600

ח"ש-200

50%

50%

ח"ש200

ח"ש100

התנהגות אופיינית 
מדינהח "לאג

א למניהאופיינית התנהגות 

50%

50%

ב

?"על בטוח"האם תעדיפו להמר או ללכת 



18

וטברסקיכהנמןמחקרים של : מקור

100₪הפסד = כשלון; מציעים לכם הימור על הטלת מטבע
?כדי להסכים להמר, מהו הרווח הקטן ביותר שתדרשו

 ?=
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וטברסקיכהנמןמחקרים של : מקור

100₪הפסד = כשלון; מציעים לכם הימור על הטלת מטבע
?כדי להסכים להמר, מהו הרווח הקטן ביותר שתדרשו

=
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וטברסקיכהנמןמחקרים של : מקור

שקלים200-250התשובות הן בטווח שבין , כ"בד

 בין ההנאה מרווח לבין הכאב הנגרם  2.5קיים יחס של פי -המשמעות

מהפסד

 נְַאת  -יחס זה משקף את חוסר הסימטריה החד רווחים והפסדים שִׂ

סיכון  

 יותרהיחס גבוה עוד -בסכומי הימור גבוהים יותר

100₪הפסד = כשלון; מציעים לכם הימור על הטלת מטבע
?כדי להסכים להמר, מהו הרווח הקטן ביותר שתדרשו

סיכוי לרווח75%כאשר יש " להמר"אנו מוכנים , המשמעות
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?מה מוכרים
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עולם הרווח וההפסד

 מפחד שייעלם-במצבי רווח ממהרים לממש אותו.

 כדי שלא להכיר בו-במצבי הפסד גוררים את ההפסד.

:וכתוצאה מכך

מממש נכסים טובים שיכולים להמשיך לעלותהמשקיע 

.ומשאיר נכסים גרועים שמרעילים את תיק ההשקעות שלו

עולם הרווח וההפסד
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עולם הרווח וההפסד

?אז איך להימנע מהפסד

יש להתייחס להפסד ולרווח באותו אופן.

.נמכור גם בהפסד קטן, החלטנו למכור ברווח קטןאם 

  יש להסתכל על תיק ההשקעות בכללותו כפונקציה של

הבודדותולא על ההשקעות או הפסד רווח 
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התנהגות המוח בשינויים כלכליים

בני אדם הם חיות  -המוחות שלנו בנויים להכניס אותנו לצרות בהשקעות
.המחפשות דפוסים קבועים

לאחר שמתרחש  , המוחות שלנו בנויים להבחין במגמות גם אם הן לא קיימות
מאורע כלשהו רק פעמיים או שלוש ברציפות חלקים במוח האדם צופה שזה 

יקרה שוב ושוב

אם אכן קורה משתחרר הורמון המכונה דופמין ומציף את המוח  -שוק עולה
בתחושת אופוריה קלה המציפה אתכם וגורמת לחשוב שאם מנייה עולה כמה 

ולמעשה אתם מתמכרים לתחזיות  פעמים ברצף היא תמשיך לעלות עוד 
שלכם

כאשר המניות צונחות ההפסד הכלכלי מצית את החלק במוח -שוק יורד
ואינכם מסוגלים שלא לפחד כאשר מחירי המניות  שמעבד פחת וחרדה 

צונחים
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וכהנמןטברסקימחקרם של 

עוצמתו של כאב על הפסד כלכלי  
כפולה יותר מזה של העונג על רווח 

,דומה
על מנייה נותן הרגשה $ 1000רווח של 

גורר מכה $ 1000אך הפסד של , נפלאה
רגשית חזקה פי שניים
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טעויות וכשלי השקעה  

נפוצות

תכנון ניהול והדרכה פיננסית
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אפקט היד החמה

 נוטים ללכת אחר מי שבעברו הצליח להכות את השוקמשקיעים,

.מצפים שכך ימשיךוהם 

לעולם חוסןולא -הוכיחו שבסופו של דבר יש התכנסות לממוצעמחקרים 

היא  אחרי המפולת הוכח כי 1987במעקב אחרי מי שחזתה את מפולת -גורואים

.מתחזיותיה30%-הצליחה רק ב

.
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אפקט היד החמה

?אז ממה נמנעים

אל לנו לחשוב שאם הצלחנו פעם או פעמיים או אפילו כמה

.יש לנו יד חמה ואנחנו לא יכולים להפסיד, פעמים ברצף

אופייני מאוד למהמרים בקזינו–זהו מתכון בטוח להפסיד הכול 

.ף"או לשחקני מעו

בבואנו לבחור קרן נאמנות או מנהל תיקים עלינו לשאול את

ייתכן שהשיא. עצמנו מה צפוי בעתיד ולא להסתמך על העבר

.כבר מאחורי אותו מנהל השקעות
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ביטחון יתר בשוק ההון

 משקיעים בעלי ביטחון יתר מאמינים שהם יודעים היכן

.נקודת השפלהשיא והיכן נקודת 

משקיעים בעלי ביטחון יתר נוטים לעבר נכסים מסוכנים.

 משקיעים בעלי ביטחון יתר נוטים שלא לפזר את תיק

.ההשקעות שלהם

משקיעים בעלי ביטחון יתר נוטים לבצע יותר מדיי פעולות.

יתר בשוק ההוןביטחון 
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ביטחון יתר בשוק ההון

?אז איך נמנעים מביטחון יתר

אל תידבק למניות רק משום שקראת או שמעת שהן טובות.

מה? איך אצליח במקום שאחרים לא מצליחים: לפני קנייה חשֹוב

חפש דווקא את אלה הטוענים שאסור לקנות את המניה? היתרון שלי

.ובחן את טענותיהם

במקרים רבים האנליסט. היזהר מהמלצות של בעלי אינטרסים

אסור שהביטחון בקניית. הממליץ שייך לחברה המחזיקה במניה

.המניה יהיה על בסיס זה
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אפקט הזיקה

:תופעה בבורסה 

משקיעים מחזיקים מניה מסוימת לאחר שירדה הרבה במחירה

".פותחים לה חשבון אישי"ו

הקנייההם לא ימכרו אותה עד שלא תגיע לפחות למחיר 

 מרוויחה  ימכור מניה מראים כי אדם שנאלץ למכור מניות ושטטמןשל שפרין מחקרים

.ולא מניה מפסידה

 אפקט הזיקה  זו נקראת תופעה

.עולה למשקיעים כסף רב בגלל הרווחים שנמנעוהיא 
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Home Bias–הטיית השוק המקומי 

בקרב משקיעים קיימת נטייה להשקיע בנכסים מבית.

מהמקובל במדינות  נמוך -12%-ל הוא רק כ"בישראל שיעור האחזקות בחו

.(20%-מתפתחות 

מתקבל על הדעת, מדינה הנתונה לסיכונים מיוחדים, בישראל

לצפות שחלק גדול יותר מתיק ההשקעות יהיה מפוזר ויושקע גם

.ל"בחו
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הטיית ההשקעה לטווח קצר

 חוסר סבלנות–מיידייםהחיפוש אחר רווחים

העדפה של מניות חלום על פני מניות ערך לטווח ארוך

 לפנסיה נדאג בפנסיה –לא חושבים על חסכונות לטווח הארוך..
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The madness of the crowds–אפקט העדר 

משקיעים נוטים ללכת עם הזרם ואף מנסים להתחקות אחרי

:ההסבר. הפעולות של הגופים הגדולים

–חיזוק הביטחון בהשקעה . 1

.סימן שזה נכון, אם כולם אומרים כך

–העברת האשמה במקרה של הפסד לכלל . 2

.צרת רבים חצי נחמה. כולם טעו. זה לא רק אני
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מין  'פ בנג"המשקיע הנבון ע

וורן באפט/גרהאם 

תכנון ניהול והדרכה פיננסית
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תאוריות כלכליות רציונליות מול תאוריות התנהגותיות

וורן באפט מפנה שאלה אל אנשי האקדמיה  

המוסיפים

.להאמין בתאוריות על יעילות השווקים

איך זה שאני כל כך  , אם אתם כל כך חכמים"

"?עשיר

)חיפוש מקסימים תועלת/ עקביות בהחלטה (? האם אנחנו רציונליים

?האם השווקים יעילים כל הזמן

?האם כל ההשקעות שלנו הן פרי מחקר רציונלי מקיף
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"השקעות הערך"אבי תורת -גרהאםמין'בנג
-עיקרי תפיסת השקעות הערך

 בעל ערך נסתר שאינו תלוי במחיר המנייה, מניות הינן עסק אמיתי.

 השוק הינה מטוטלת שנעה ללא הרף בין אופטימיות לא יציבה (
המשקיע ( שמוזיל אותן) לפסימיזם לא מוצדק ( שמייקרת את המניות

.מהפסימיםוקונה לאופטימיםהנבון הוא אדם מציאותי שמוכר 

 ככל  , בהווהערכה עתידי של כל השקעה הוא תוצר של מחירה
.כך תקטן התשואה, שהמחיר ששילמתם בעדה גבוה יותר

גם אם מדובר בהשקעה , לעולם לא לשלם יותר מדי-מרווח ביטחון
.סיכויי השגיאהניתן למזער את -מלהיבה
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גרהאםפ "המשקיע הנבון ע

-לתבונה של השקעה נכונה אין קשר למנת משכל או תוצאות פסיכומטרי
השתוקקות לידע וכן , משמעת, הינו בעל סבלנותגרהאםפ "המשקיע הנבון ע

לשליטה ברגשות וחשיבה עצמית

מדובר בסגולה של אופי האדם ולא של המוח
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הוכחות לכך שאין די במנת משכל גבוהה והשכלה כדי לייצר משקיע נבון

טרם קפיטל לונג"-הפסידה קרן גידור1998בשנת 1.
מדעני מחשב , י צבא מתמטיקאים"שנוהלה ע" מנט'מנג

מיליארד דולר תוך שבועות אחדים  2וכלכלנים למעלה מ
ח יתקן מעלה בעוד שבפועל  "בהימור ענק ששוק האג

קריסת הקרן איימה על יציבות השווקים הגלובליים  , ירד
.עקב ההלוואות הרבות שנטלה
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הוכחות לכך שאין די במנת משכל גבוהה והשכלה כדי לייצר 
משקיע נבון

) סר אייזיק ניוטון גדול הפיסיקאים בהיסטוריה השקיע במניית סאות סי -1720אביב 2.
100%ניוטון נפטר מהמניות לאחר רווח של , (המנייה הכי חמה באנגליה באותה תקופה

חודשים ספורים לאחר מכן כשנסחף בהתלהבות הפרועה  , ט"ליש7000בסכום כולל של 
.ט"ליש20,000של השוק חזר ניוטון לקנות במחיר גבוה יותר והפסיד 

-"טירוף האנשים"ניוטון טען שהוא יכול לחשב את תנועת הגופים השמימיים אך לא את 
פסיכולוגיית ההמונים

היה  גרהאםסר אייזיק ניוטון היה אחד האנשים הנבונים ביותר מאז ומעולם אך לפי 
גדול מדעני העולם הניח להתלהבות ההמונים לפגוע -רחוק מלהיות משקיע נבון

בשיקול דעתו

ומכאן אם נכשלתם עד כה בהשקעה אין זה מפני שאתם טיפשים אלא  
לא פיתחתם את המשמעת הרגשית שדורשת -כמו סר אייזיק    ניוטון

.השקעה מוצלחת
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קום כסיפור מקרההדוטמשבר 

 מניות צמיחה מהירה במחירי בועה , השקיעו במניות אינטרנט2000המשקיעים לקראת שנת
לפי גרהאם רוב המשקיעים ביצעו את  ( 40למעלה מנאסדקמכפיל מדד ) גבוהים ביותר 

.הטעויות הטיפשיות של ניוטון כאשר הניחו לכושר שיפוטם של אחרים  להאפיל על שלהם
1994-2005נאסדקמדד 

 שההפסדים המחרידים ביותר נוצרו כאשר רוכש המניות שכח לשאול  גרהאםהתעלמו מאזהרותיו של
??כמה

 מחזק את טענתו שהבעיה  גרהאםבמצב זה המשקיעים מאבדים שליטה בדיוק כשצריך אותה ומכאן
"עצמו"יהיה כנראה הוא –העיקרית   של המשקיע ואף אויבו הגרוע ביותר 

מסקנתו של גרהאם

המשקיע הנבון מבין שהסיכון במניות גובר לא פוחת כשמחירן  
,  ופוחת כשמחירן יורד-עולה

המשקיע הנבון ירא משוק שורי מאחר והוא מייקר את המניות  
ולחילופין תקבלו בברכה שוק דובי מאחר והוא משיב את המניות  

למחירי מציאה
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השקעה מול ספקולציה

ספקולציההשקעה

ניתוח השוק והחברה  השקעה היא זו שבאמצעות פעולת

שואפים להשיג תשואה נאותה

להרוויח תשואות גבוהות  מתקווהלקיחת סיכון גבוה כתוצאה 

בעסקאות

שמחיר המנייה יעלה מפני שמישהו אחר יהיה  מהמרספקולנט על שווי עסקיהמשקיע מחשב את ערך המנייה המבוסס 

מוכן לשלם אותו

-בוחן את מחיר השוק בקנה מידה המבוסס על ערךמשקיע

"תמחור"

-ספקולנטים מבססים את קנה המידה שלהם על מחיר השוק

"תזמון"

ללא ידיעה יומית  היכולת להרגיש בנוח עם בעלות על מניות 

של מחיריהן

להתעדכן במחירי שוק ובורסהצורך תמידי 

יכולה להיות -ספקולציה דומה להשקעה בקזינו או מרוץ סוסיםלהרוויח לאורך זמןניתן שולטים ברגשות כל עוד בהשקעה

ארוךדרך גרועה לבנות עושר לטווחמתגמלת ומרגשת אך 
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המשקיע ותנודות השוק

תכנון ניהול והדרכה פיננסית
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המשקיע ותנודות השוק  

68%
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חושב , השוק עולה.1
להשקיע

,  המגמה ממשיכה. 2
ארכוש במימוש הבא

את  פספסתי , באסה. 3
אקנה עכשיו . המימוש

בכדי לא לפספס את  
המגמה

מזל שלא המתנתי. 4

התיקון  אנצל את . 5
לרכוש עוד

אכפיל את  , מצוין. 6
הכמות

המשקיע ותנודות השוק  

68%
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   א  מדד ת

המשקיע ותנודות השוק  

68%

ברגע שיתקן  , אוי לא. 7
!הכלאמכור 

השוק 850, וואו. 8
!בתחתית

אני הכי משקיע , טוב. 9
לטווח ארוך

ע  "איפה הרשות לני. 10
שצריך אותה

אני מוכר  , הבנתי. 11
ולא משקיע במניות  

יותר

הכלמזל שמכרתי . 12
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המשקיע ותנודות השוק  
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   א  מדד ת

68%

זה רק  . 13
השוק , תיקון

"גמור"

אמרתי לכם. 14

!אני בחוץ, שירכשו. 15

משוגע מי שקונה. 16 איזה טירוף נהיה . 17
פה

ידעתי כל הזמן . 18
שזה מה שיהיה

אני קונה ! לעזאזל. 19
זה יותר  במילא, שוב

זול מהרכישה 
...הקודמת
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2009

2008

2011

2010

2012

2013

?איך מתמודדים עם העליות והירידות בבורסה
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המשקיע ותנודות השוק

"  כשנשאל מה מחזיק את רוב המשקיעים הפרטיים מהצלחה תשובתו הייתה כי
"  תשומת לב רבה מדי לתנועות השוקהסיבה העיקרית לכישלון היא 

(גרהאםמין'בנג)

"אנטונימדען המוח ) " יותר בשליטה אם תבינו שאין לכם שליטהתיהיו
(דמאסיו

" כמחצית התשואות  משקיעים שקיבלו עדכונים תכופים על מניותיהם הרוויחו
פסיכולוג  -אנדרסאןניסיונות של פון ") ממשקיעים שלא קיבלו כל מידע 

(80-בסוף שנות הוהרווארדבאוניברסיטת קולומביה 
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תנודות השוק והתנהגות המשקיע

2למשקיע קיימות , מניות נוטות לתנודות חוזרות ונשנות ורחבות במחיריהן
:אפשרויות עיקריות להרוויח מתנודות השוק

לקנות או  -ניסיון לחזות את פעולת הבורסה-תזמון1.
למכור או  , להחזיק כשהמסלול העתידי הוא למעלה

.להימנע מקנייה כשהמסלול העתידי הוא למטה
ניסיון לרכוש כשהערך המוכרז שלהן נמוך  -תמחור2.

.מערכן האמיתי ולמכור כשהוא עולה
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גרהאםמסקנות ולקחים בנוגע לתנודות השוק לפי 

לפעמים משקיע ערני ואמיץ יכול  , הבורסה לפעמים טועה לחלוטין
.לנצל את הטעויות הגלויות

המשקיע לא , תכונתו ואיכות של עסקים וחברות משתנה לאורך השנים
חייב לפקוח שבע עיניים על ביצועי החברות אך עליו לבחון אותם  

.מפעם לפעם

הן מעניקות לו  -לתנודות המחיר יש משמעות חשובה אחת למשקיע
הזדמנות לקנות בתבונה כשהמחירים נופלים בחדות ולמכור בתבונה  

בזמנים אחרים טוב ייעשה אם ישכח  , כשהם עולים במידה ניכרת
.מהבורסה וימקד את תשומת ליבו בתשואת הדיבידנד וביצועי החברות



52

ההבדל בין משקיע לספקולנט-תנודות השוק

תחום העניין המרכזי נמצא בחיזוי וניצול תנודות השוק-ספקולנט.

תחום העניין המרכזי נמצא ברכישה והחזקת ניירות ערך  -משקיע
יש שימוש בתנועות השוק מאחר שהן יוצרות  -נאותים במחירים נאותים

ולחלופין רמת  , רמת מחירים נמוכות שבהן יעשה בחוכמה אם יקנה
מחירים גבוהות שבהן עליו ללא ספק להימנע מקנייה וככל הנראה  

.יעשה בחוכמה אם ימכור
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מר שוק

מיליוני קונים ומוכרים , רוב הזמן השוק מדייק בתמחור רוב המניות
.המתמקחים על המחיר עושים עבודה טובה בהערכת שווי חברות

מר שוק סובל  -לפעמים המחיר אינו נכון ומדי פעם הוא שגוי לחלוטין
לא תמיד יתמחר מנייה באופן שבו יעריך שמאי או דיפרסיהממאניה 

קונה פרטי את ערכו של עסק

  כאשר המניות עולות הוא שמח לשלם יותר מערכן האובייקטיבי וכשהן
.האמיתייורדות הוא מנסה להיפטר מהן במחיר הנמוך מערכן 
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דוגמא לתמחור שגוי של מר שוק

231.62$לשיא חדש של אינקטומיהגיע מניית תאגיד 2000במרץ 

1900%עלתה המנייה ב1998מההנפקה בשנת 

???לעלות בערך כה רבאינקטומימה קרה לעסק שגרם למניית 

מיליון דולר36מכרה החברה מוצרים ושירותים בשווי 1999ברבעון אחרון 

1998יותר מאשר בכל 

–שנים הבאות 5-החודשים האחרונים יישמר ל12אם קצב הצמיחה של 

מיליארד5למיליון 36יגדלו הכנסות החברה מ

עם כזאת צמיחה כלל שהמנייה עלתה במהירות כך היה נראה שתמשיך לעלות
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דוגמא לתמחור שגוי של מר שוק

:  החברה הפסידה כסף והרבה-ברומן עם החברה פספס מר שוק דבר מהותי

מיליון בשנים עשר החודשים האחרונים24, מיליון דולר ברבעון אחרון6

מיליון בשנה קודם לכן24ועוד 

החברה לא הרוויחה אפילו דולר אחד מה שלא מנע, בכל חייה כחברה

מיליארד דולר25ממר שוק להעריך את העסק הזעיר ב

-שקע מר שוק בדיכאון2002בספטמר

-סנט בלבד25שנתיים וחצי בלבד לאר שהגיעה לשיא נסגרה המנייה על 

מיליארד לפחות מארבעים מיליון דולר25והשלימה קריסה מערך שוק כולל של 

??  האם העסקים התייבשו

לא ולא

מיליון דולר113בשנה החולפת עמדו הכנסות החברה על 
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דוגמא לתמחור שגוי של מר שוק

??מה השתנה 

-מצב רוח של מר שוק

היו המשקיעים כה להוטים אחר מניות האינטרנט2000בתחילת 

מהכנסותיה  250במחיר שעמד פי אינקטומישתמחרו את מניות 

מההכנסות0.35וכעת הם משלמים רק פי 

-תובנה מרכזית

המשקיע הנבון לא צריך להתעלם לחלוטין ממר שוק אלא עליו  

-עסקים לתועלת שלואיתולעשות 

תפקידו של מר שוק לתת לכם מחירים ותפקידכם להחליט כיצד להפקיד מהם תועלת
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סיכום ותובנות מרכזיות

היא  , השקעה אינה מבוססת על הבסת אנשים אחרים במשחק שלהם
האתגר בפני המשקיע , מבוססת על שליטה עצמית במשחק שלכם

הנבון אינו למצוא את המניות שיעלו הכי הרבה וירדו הכי פחות אלא 
למנוע מעצמו להיות אויבו הגרוע מכל

 הרעיון מאחורי ההשקעה אינו להרוויח יותר כסף מהממוצע אלא
הדרך הטובה ביותר למדוד את הצלחת , להרוויח כסף לצרכים שלכם

השקעתכם אינה אם הבסתם את השוק אלא אם הצלחתם ליצור  
אתכם ליעדכםשיקחוכלכלית ומשמעת נפשית תוכנית

קיבלו אנשים את התחושה שהם נותרים באפלה אלא  90-בסוף שנות ה
לפי גרהאם  -אם כן הם בודקים את מחירי המניות כמה פעמים ביום

בטווח  -עדיף למשקיע הטיפוסי אם למניותיו לא יהיה מחירי שוק בכלל
"מר שוק"השקעה בינוני ארוך אין משמעות לשיגעונות היומיים של 
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ארגז כלים להתמודדות עם הבורסה

 כניסות ויציאות תכופות לשוק-של הלקוחות 1האויב מספר
 עמידה )תיק השקעות חייב להיות בנוי בהתאם ליכולת הפסיכולוגית של הלקוח

ולא על פי תמחור כלכלי בלבד, (בתנודתיות
 1:2.5-קיים חוסר סימטריה בין שנאת ההפסד לאהבת הרווח
בחינת התיק לעיתים קרובות מגדילה את הסיכוי לראות הפסדים
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ועוד תובנה חשובה למשקיעים

 " If it is on the cover of TIME, 

time has run out ”

מגזין טיים: מקור
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"סוף שוק המניות"פייננשל טיימס חוזים את 

24/05/2012

12/08/1979 טיימספייננשל: מקור


