
 2020תשואות קרנות הפנסיה ומסלולי הפנסיה לשנת 

 מסלול/ שם קופה
מספר  

 קופה

 %תשואה נומינלית ברוטו ב

 

 היקף נכסים

 (  ₪באלפי )  

 28.2.2021ליום 

תשואה  מצטברת  

 2021לשנת 

 (2/2021חודש )  

  12תשואה מצטברת ל

 חודשים אחרונים    

(3/2020-2/2021) 

 

 :( קופה)מגדל מקפת אישית 

 מסלול כללי   -מגדל מקפת אישית

  512237744-00000000000162-2102-000 
162 2.10 10.45 59,999,599 

 מסלול כהלכה -מגדל מקפת אישית       

512237744-00000000000162-2112-000   
162 1.51 7.33 1,004,687 

 ח"מסלול אג -מגדל מקפת אישית

512237744-00000000000162-2144-000 
162 0.03 1.92 283,111 

 מסלול מניות -מגדל מקפת אישית

512237744-00000000000162-2142-000 
162 2.72 16.55 1,691,287 

 מסלול שקלי טווח קצר   -מגדל מקפת אישית    

512237744-00000000000162-2143-000 
162 0.20 1.51 195,474 

 ומטה 50מסלול לבני  -מגדל מקפת אישית

512237744-00000000000162-8801-000 
162 2.30 12.34 10,933,437 

 60עד  50מסלול לבני  -מגדל מקפת אישית

512237744-00000000000162-8802-000 
162 1.91 10.00 2,294,984 

 ומעלה 60מסלול לבני  -מגדל מקפת אישית

512237744-00000000000162-8803-000 
162 1.25 7.16 1,310,968 

ל אינו מהווה  "המידע  הנ. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע  על תשואות שתושגנה בעתיד. ניהולהתשואות הינן לפני ניכוי דמי 

 ח.ל.ט.  יעוץ או שיווק המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם,המלצה 



 2020תשואות קרנות הפנסיה ומסלולי הפנסיה לשנת 

 מסלול/ שם קופה
מספר  

 קופה

תשואה נומינלית  

  %ברוטו ב

 היקף נכסים

 (  ₪באלפי )  

 28.2.2021ליום 

תשואה  מצטברת  

 2021לשנת 

 (2/2021חודש )  

  12תשואה מצטברת ל

 חודשים אחרונים    

    (3/2020-2/2021) 

 :( קופה)מגדל מקפת משלימה 

 מסלול כללי -מגדל מקפת משלימה

512237744-00000000000659-2145-000 
659 1.68 9.69 789,938 

 

 מסלול כהלכה -מגדל מקפת משלימה

512237744-00000000000659-2149-000 

 

659 
 

 יתרת הנכסים

 לא הייתה 

 ח"מלש 10מעל   

 חודשים אחרונים   12ב 

 ולכן לא ניתן להציג תשואה בגינם 

 

4,842 

 ח"מסלול אג -מגדל מקפת משלימה

512237744-00000000000659-2148-000 
659 5,031 

 מסלול שקלי טווח קצר   -מגדל מקפת משלימה

512237744-00000000000659-2147-000 
659 2,553 

 מסלול מניות -מגדל מקפת משלימה

512237744-00000000000659-2146-000 
659 3.53 22.18 38,575 

 ומטה 50מסלול לבני  -מגדל מקפת משלימה

512237744-00000000000659-9453-000 
659 2.03 11.41 295,602 

 60עד  50מסלול לבני  -מגדל מקפת משלימה

512237744-00000000000659-9454-000 
659 1.49 9.19 91,822 

 ומעלה 60מסלול לבני  -מגדל מקפת משלימה

512237744-00000000000659-9455-000 
659 0.85 5.82 53,545 

ל אינו מהווה  "המידע  הנ. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע  על תשואות שתושגנה בעתיד. ניהולהתשואות הינן לפני ניכוי דמי 

 ח.ל.ט.  יעוץ או שיווק המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם,המלצה 


