
 2021תשואות קרנות הפנסיה לשנת 

 מסלול/ שם קופה
מספר  

 קופה

 %-תשואה נומינלית ברוטו ב
 

 היקף נכסים

 (  ח"באלפי ש)  

 30.6.2021ליום 

תשואה  מצטברת  

 2021לשנת 

 (6/2021חודש )  

תשואה מצטברת      

 חודשים אחרונים    12-ל

(7/2020-6/2021) 

 

 :( קופה)מסלולי המבוטחים במגדל מקפת אישית 

 מסלול כללי   -מגדל מקפת אישית

  512237744-00000000000162-2102-000 
162 8.41 19.58 62,607,015 

 ומטה 50מסלול לבני  -מגדל מקפת אישית

512237744-00000000000162-8801-000 
162 8.79 21.53 12,351,442 

 60עד  50מסלול לבני  -מגדל מקפת אישית

512237744-00000000000162-8802-000 
162 7.59 17.99 2,679,597 

 מסלול מניות -מגדל מקפת אישית

512237744-00000000000162-2142-000 
162 10.41 26.88 2,067,715 

 ומעלה 60מסלול לבני  -מגדל מקפת אישית

512237744-00000000000162-8803-000 
162 5.78 13.66 1,496,130 

 מסלול כהלכה -מגדל מקפת אישית       

512237744-00000000000162-2112-000   
162 7.35 16.30 1,132,140 

 ח"מסלול אג -מגדל מקפת אישית

512237744-00000000000162-2144-000 
162 2.01 4.98 271,770 

 מסלול שקלי טווח קצר   -מגדל מקפת אישית    

512237744-00000000000162-2143-000 
162 1.06 1.77 169,199 

 * S&P500 מסלול מחקה מדד  -מגדל מקפת אישית 

512237744-00000000000162-13572-000 
162 

במשך   ח"מלש 10-יתרת הנכסים קטנה מ

לא ניתן להציג   ולכן, אחרונים חודשים 12

.תשואה בגינו  

49,048 

   ** עמיתים ותיקים  -יוזמה קרן פנסיה ותיקה 

512237744-00000000000414-0000-000 

 

414 5.53 6.42 2,123,507 

 .  2021במאי המסלול החל לפעול  * 

 .מ"עברה הקרן לניהול מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע 04.2021-במסגרת מיזוג חברות מנהלות ב* * 

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

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



 2021תשואות קרנות הפנסיה לשנת 

 מסלול/ שם קופה
מספר  

 קופה

תשואה נומינלית  

  %-ברוטו ב

 היקף נכסים

 (  ח"באלפי ש)  

 30.6.2021ליום 

תשואה  מצטברת  

 2021לשנת 

 (6/2021חודש )  

תשואה מצטברת          

 חודשים אחרונים    12-ל

    (7/2020-6/2021) 

 :( קופה)מסלולי המבוטחים במגדל מקפת משלימה 

 מסלול כללי -מגדל מקפת משלימה

512237744-00000000000659-2145-000 
659 7.37 18.62 856,564 

 ומטה 50מסלול לבני  -מגדל מקפת משלימה

512237744-00000000000659-9453-000 
659 8.12 21.30 345,631 

 60עד  50מסלול לבני  -מגדל מקפת משלימה

512237744-00000000000659-9454-000 
659 6.66 17.14 106,524 

 ומעלה 60מסלול לבני  -מגדל מקפת משלימה

512237744-00000000000659-9455-000 
659 4.79 12.27 60,843 

 מסלול מניות -מגדל מקפת משלימה

512237744-00000000000659-2146-000 
659 13.02 37.05 49,688 

 

 מסלול כהלכה -מגדל מקפת משלימה

512237744-00000000000659-2149-000 

 

659 

 

        ח"מלש 10-יתרת הנכסים קטנה מ

,                    אחרונים חודשים 12במשך 

 .לא ניתן להציג תשואה בגינו ולכן

5,580 

 ח"מסלול אג -מגדל מקפת משלימה

512237744-00000000000659-2148-000 
659 5,041 

 מסלול שקלי טווח קצר   -מגדל מקפת משלימה

512237744-00000000000659-2147-000 
659 2,529 

 *S&P500 מסלול מחקה מדד -מגדל מקפת משלימה
512237744-00000000000659-13627-000 

659 1,234 

 .  2021ביוני המסלול החל לפעול  * 

ל אינו מהווה  "המידע  הנ. תשואות שתושגנה בעתידעל אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע . ניהולהינן לפני ניכוי דמי התשואות 

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


