
 2020תשואות קרנות הפנסיה ומסלולי הפנסיה לשנת 

 מסלול/ שם קופה
מספר  

 קופה

 %תשואה נומינלית ברוטו ב

 

 היקף נכסים

 (  ₪באלפי )  

 29.02.2020ליום 

תשואה  מצטברת  

 2020לשנת 

  (2/202001-0) 

  12תשואה מצטברת ל

 חודשים אחרונים    

(03/2019-02/2020) 

 

 :( קופה)מגדל מקפת אישית 

 מסלול כללי   -מגדל מקפת אישית

  512237744-00000000000162-2102-000 
162 2.55- 4.77 56,329,282 

 מסלול כהלכה -מגדל מקפת אישית       

512237744-00000000000162-2112-000   
162 -2.72 4.35 803,172 

 ח"מסלול אג -מגדל מקפת אישית

512237744-00000000000162-2144-000 
162 0.69 5.99 250,924 

 מסלול מניות -מגדל מקפת אישית

512237744-00000000000162-2142-000 
162 5.20- 3.75 1,132,562 

 מסלול שקלי טווח קצר   -מגדל מקפת אישית    

512237744-00000000000162-2143-000 
162 0.15 1.64 101,741 

 ומטה 50מסלול לבני  -מגדל מקפת אישית

512237744-00000000000162-8801-000 
162 3.11- 4.15 7,719,722 

 60עד  50מסלול לבני  -מגדל מקפת אישית

512237744-00000000000162-8802-000 
162 2.23- 4.65 1,508,022 

 ומעלה 60מסלול לבני  -מגדל מקפת אישית

512237744-00000000000162-8803-000 
162 1.37- 4.70 989,137 

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 )  

 29.02.2020ליום 

תשואה  מצטברת  

 2020לשנת 

  (01-02/2020) 

  12תשואה מצטברת ל

 חודשים אחרונים    

    (03/2019-02/2020) 

 :( קופה)מגדל מקפת משלימה 

 מסלול כללי -מגדל מקפת משלימה

512237744-00000000000659-2145-000 
659 2.46- 4.66 710,250 

 

 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 

 

3,438 

 ח"מסלול אג -מגדל מקפת משלימה

512237744-00000000000659-2148-000 
659 4,264 

 מסלול שקלי טווח קצר   -מגדל מקפת משלימה

512237744-00000000000659-2147-000 
659 1,459 

 מסלול מניות -מגדל מקפת משלימה

512237744-00000000000659-2146-000 
659 7.37- 3.48 20,982 

 ומטה 50מסלול לבני  -מגדל מקפת משלימה

512237744-00000000000659-9453-000 
659 3.15- 4.30 187,555 

 60עד  50מסלול לבני  -מגדל מקפת משלימה

512237744-00000000000659-9454-000 
659 2.26- 4.83 56,447 

 ומעלה 60מסלול לבני  -מגדל מקפת משלימה

512237744-00000000000659-9455-000 
659 1.32- 5.13 35,370 

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 


