
 2021תשואות קרנות הפנסיה לשנת 

 מסלול/ שם קופה
מספר  

 קופה

 %-תשואה נומינלית ברוטו ב

 

 היקף נכסים

 (  ח"באלפי ש)  

 30.9.2021ליום 

תשואה  מצטברת 

 2021לשנת 

  (1-9/2021) 

תשואה מצטברת     

 חודשים אחרונים     12-ל

(10/2020-9/2021) 

 

 :( קופה)מסלולי המבוטחים במגדל מקפת אישית 

 מסלול כללי  -מגדל מקפת אישית

   512237744-00000000000162-2102-000 
162 10.56 17.63 63,246,799 

 ומטה 50מסלול לבני  -מגדל מקפת אישית

512237744-00000000000162-8801-000 
162 10.65 18.84 13,021,595 

 60עד  50מסלול לבני  -מגדל מקפת אישית

512237744-00000000000162-8802-000 
162 9.38 15.92 2,896,209 

 מסלול מניות -מגדל מקפת אישית

512237744-00000000000162-2142-000 
162 12.18 22.90 2,234,998 

 ומעלה 60מסלול לבני  -מגדל מקפת אישית

512237744-00000000000162-8803-000 
162 7.54 12.34 1,600,137 

 מסלול כהלכה -מגדל מקפת אישית       

512237744-00000000000162-2112-000   
162 8.82 14.60 1,208,648 

 ח"מסלול אג -מגדל מקפת אישית

512237744-00000000000162-2144-000 
162 3.34 4.99 272,652 

 * S&P500 מסלול מחקה מדד  -מגדל מקפת אישית 

512237744-00000000000162-13572-000 
162 

  12במשך  ח"מלש 10-יתרת הנכסים קטנה מ

לא ניתן להציג תשואה  ולכן, אחרונים חודשים

.בגינו  
196,082 

 מסלול שקלי טווח קצר  -מגדל מקפת אישית     

512237744-00000000000162-2143-000 
162 1.62 1.99 171,888 

   ** עמיתים ותיקים  -יוזמה קרן פנסיה ותיקה 

512237744-00000000000414-0000-000 

 

414 9.27 9.52 2,180,161 

 .   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)  

 30.9.2021ליום 

תשואה  מצטברת 

 2021לשנת 

  (1-9/2021) 

תשואה מצטברת         

 חודשים אחרונים     12-ל

    (10/2020-9/2021) 

 :( קופה)מסלולי המבוטחים במגדל מקפת משלימה 

 מסלול כללי -מגדל מקפת משלימה

512237744-00000000000659-2145-000 
659 9.15 16.26 870,296 

 ומטה 50מסלול לבני  -מגדל מקפת משלימה

512237744-00000000000659-9453-000 
659 9.75 18.15 370,229 

 60עד  50מסלול לבני  -מגדל מקפת משלימה

512237744-00000000000659-9454-000 
659 8.09 14.69 115,935 

 ומעלה 60מסלול לבני  -מגדל מקפת משלימה

512237744-00000000000659-9455-000 
659 6.22 10.79 66,531 

 מסלול מניות -מגדל מקפת משלימה

512237744-00000000000659-2146-000 
659 14.73 30.54 56,414 

 

 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

6,198 

 *S&P500 מסלול מחקה מדד -מגדל מקפת משלימה

 512237744-00000000000659-13627-000 
659 5,809 

 ח"מסלול אג -מגדל מקפת משלימה

512237744-00000000000659-2148-000 
659 5,484 

 מסלול שקלי טווח קצר  -מגדל מקפת משלימה

512237744-00000000000659-2147-000 
659 2,161 

 .   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 


