קשת מסלולי ההשקעה לחיסכון של מגדל לבחירתך
תשואות
אוגוסט 2014
קוד76 :

מסלול מנייתי |

מדיניות ההשקעות :לפחות  50%מהנכסים יושקעו במניות .יתרת הנכסים במסלול יושקעו על פי שיקול דעתה של החברה
בכפוף למגבלות ולכללים שנקבעו בתקנות ההשקעה .הנכסים במסלול זה יושקעו בארץ או בחו”ל.
		

תשואה נומינלית ברוטו

מצטברת
 12חודשים אחרונים
9/2013-8/2014

ממוצעת
 3שנים אחרונות
9/2011-8/2014

		
ממוצעת
 5שנים אחרונות
9/2009-8/2014

היקף נכסים
		
באלפי ₪
ליום 31/8/2014

14.92%

10.75%

9.57%

2.93% 489,165

הרכב הנכסים ליום 31/8/2014

פירוט נכסים בארץ ובחו”ל

2.0%
2.9%
95.0%
0.1%

מזומנים ושווי מזומנים
מניות וני”ע אחרים סחירים
אג”ח סחירות אחרות

אג”ח ממשלתיות סחירות
אג"ח לא סחיר
השקעות אחרות

פקדונות והלוואות
אג"ח ח"ץ

סטיית תקן*
חודשית
 5שנים אחרונות

41.3%
58.7%

נכסים בארץ

נכסים בחו"ל

* סטיית התקן  -מדד סטטיסטי לתיאור הפיזור של התשואות סביב הממוצע שלהם .סטיית תקן נמוכה מעידה על רמת תנודתיות נמוכה של התיק.

התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול .אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
הפרסום הוא בהתאם לחוזר “כללי פרסום תשואה לגופים מוסדיים” .החל מ 1.2014-מוצגת סטיית התקן ל 5-שנים ,בחישוב חודשי .מסלולי
ההשקעה קיימים בין היתר בפוליסות :מגדלור לחיים  ,2009מגדלור לחיים  ,2013מגדלור למחר  ,2010מגדלור לפרישה ,מגדל קשת גמל,
מגדל קשת לפרט ובפוליסות נוספות .למסלולי השקעה נוספים ראה תנאי הפוליסה .התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה
בלבד .הנתונים והמידע אודות הרכב הנכסים החודשי בעלון זה ניתנים לפני מועד פרסום הרכב הנכסים המתפרסם באתר האינטרנט
הרשמי של משרד האוצר מדי סוף חודש על פי דיווחי החברות ומצומצמים מהרכב הנכסים המתפרסם כאמור באתר משרד האוצר .קוד
גוף מוסדי .520004896 :פרסום הרכב הנכסים על ידי משרד האוצר ניתן לאיתור בכתובת  www.finance.gov.ilובאתר קבוצת מגדל
 www.migdal.co.ilהמידע הנ”ל אינו מהווה תחליף לייעוץ או לשיווק המתחשב בנתונים היחודיים של כל אדם .ט.ל.ח.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר מגדל www.migdal.co.il

קשת מסלולי ההשקעה לחיסכון של מגדל לבחירתך

מסלול אג"ח ופקדונות | 100%
קוד68 :

תשואות
אוגוסט 2014

מדיניות ההשקעות 100% :מהנכסים יושקעו באג”ח מדינה ואג”ח  AAופקדונות בבנקים.

		

תשואה נומינלית ברוטו

מצטברת
 12חודשים אחרונים
9/2013-8/2014

ממוצעת
 3שנים אחרונות
9/2011-8/2014

		
ממוצעת
 5שנים אחרונות
9/2009-8/2014

היקף נכסים
		
באלפי ₪
ליום 31/8/2014

סטיית תקן*
חודשית
 5שנים אחרונות

5.63%

5.04%

5.59%

715,571

0.80%

הרכב הנכסים ליום 31/8/2014

פירוט נכסים בארץ ובחו”ל

2.6%
65.2%
32.2%

מזומנים ושווי מזומנים
מניות וני”ע אחרים סחירים
אג”ח סחירות אחרות

אג”ח ממשלתיות סחירות
אג"ח לא סחיר
השקעות אחרות

פקדונות והלוואות
אג"ח ח"ץ

96.0%
4.0%

נכסים בארץ

נכסים בחו"ל

* סטיית התקן  -מדד סטטיסטי לתיאור הפיזור של התשואות סביב הממוצע שלהם .סטיית תקן נמוכה מעידה על רמת תנודתיות נמוכה של התיק.

התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול .אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
הפרסום הוא בהתאם לחוזר “כללי פרסום תשואה לגופים מוסדיים” .החל מ 1.2014-מוצגת סטיית התקן ל 5-שנים ,בחישוב חודשי .מסלולי
ההשקעה קיימים בין היתר בפוליסות :מגדלור לחיים  ,2009מגדלור לחיים  ,2013מגדלור למחר  ,2010מגדלור לפרישה ,מגדל קשת גמל,
מגדל קשת לפרט ובפוליסות נוספות .למסלולי השקעה נוספים ראה תנאי הפוליסה .התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה
בלבד .הנתונים והמידע אודות הרכב הנכסים החודשי בעלון זה ניתנים לפני מועד פרסום הרכב הנכסים המתפרסם באתר האינטרנט
הרשמי של משרד האוצר מדי סוף חודש על פי דיווחי החברות ומצומצמים מהרכב הנכסים המתפרסם כאמור באתר משרד האוצר .קוד
גוף מוסדי .520004896 :פרסום הרכב הנכסים על ידי משרד האוצר ניתן לאיתור בכתובת  www.finance.gov.ilובאתר קבוצת מגדל
 www.migdal.co.ilהמידע הנ”ל אינו מהווה תחליף לייעוץ או לשיווק המתחשב בנתונים היחודיים של כל אדם .ט.ל.ח.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר מגדל www.migdal.co.il

קשת מסלולי ההשקעה לחיסכון של מגדל לבחירתך

מסלול אג"ח ופקדונות
קוד69 :

|

תשואות
(מינימום  )80%אוגוסט 2014

מדיניות ההשקעות :לפחות  80%מהנכסים יושקעו באג”ח מדינה ,אג”ח מדורגות  AAומעלה ופיקדונות בבנקים .עד  10%יושקעו
במניות ובניירות ערך המירים למניות .יתרת הנכסים במסלול יושקעו על פי שיקול דעתה של החברה בכפוף למגבלות ולכללים
שנקבעו בתקנות ההשקעה .הנכסים במסלול זה יושקעו בארץ או בחו”ל.
		

תשואה נומינלית ברוטו

מצטברת
 12חודשים אחרונים
9/2013-8/2014

ממוצעת
 3שנים אחרונות
9/2011-8/2014

		
ממוצעת
 5שנים אחרונות
9/2009-8/2014

היקף נכסים
		
באלפי ₪
ליום 31/8/2014

7.03%

6.17%

6.70%

0.77% 1,974,668

הרכב הנכסים ליום 31/8/2014

פירוט נכסים בארץ ובחו”ל

2.7%
57.5%
10.0%
28.4%
1.4%

מזומנים ושווי מזומנים
מניות וני”ע אחרים סחירים
אג”ח סחירות אחרות

אג”ח ממשלתיות סחירות
אג"ח לא סחיר
השקעות אחרות

פקדונות והלוואות
אג"ח ח"ץ

סטיית תקן*
חודשית
 5שנים אחרונות

88.4%
11.6%

נכסים בארץ

נכסים בחו"ל

* סטיית התקן  -מדד סטטיסטי לתיאור הפיזור של התשואות סביב הממוצע שלהם .סטיית תקן נמוכה מעידה על רמת תנודתיות נמוכה של התיק.

התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול .אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
הפרסום הוא בהתאם לחוזר “כללי פרסום תשואה לגופים מוסדיים” .החל מ 1.2014-מוצגת סטיית התקן ל 5-שנים ,בחישוב חודשי .מסלולי
ההשקעה קיימים בין היתר בפוליסות :מגדלור לחיים  ,2009מגדלור לחיים  ,2013מגדלור למחר  ,2010מגדלור לפרישה ,מגדל קשת גמל,
מגדל קשת לפרט ובפוליסות נוספות .למסלולי השקעה נוספים ראה תנאי הפוליסה .התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה
בלבד .הנתונים והמידע אודות הרכב הנכסים החודשי בעלון זה ניתנים לפני מועד פרסום הרכב הנכסים המתפרסם באתר האינטרנט
הרשמי של משרד האוצר מדי סוף חודש על פי דיווחי החברות ומצומצמים מהרכב הנכסים המתפרסם כאמור באתר משרד האוצר .קוד
גוף מוסדי .520004896 :פרסום הרכב הנכסים על ידי משרד האוצר ניתן לאיתור בכתובת  www.finance.gov.ilובאתר קבוצת מגדל
 www.migdal.co.ilהמידע הנ”ל אינו מהווה תחליף לייעוץ או לשיווק המתחשב בנתונים היחודיים של כל אדם .ט.ל.ח.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר מגדל www.migdal.co.il

קשת מסלולי ההשקעה לחיסכון של מגדל לבחירתך

מסלול אג"ח ופקדונות
קוד70 :

|

תשואות
(מינימום  )65%אוגוסט 2014

מדיניות ההשקעות :לפחות  65%מהנכסים יושקעו באג”ח מדינה ,אג”ח מדורגות  AAומעלה ופיקדונות בבנקים .עד  20 %יושקעו
במניות ובניירות ערך המירים למניות .יתרת הנכסים במסלול יושקעו על פי שיקול דעתה של החברה בכפוף למגבלות ולכללים
שנקבעו בתקנות ההשקעה .הנכסים במסלול זה יושקעו בארץ או בחו”ל.
		

תשואה נומינלית ברוטו

מצטברת
 12חודשים אחרונים
9/2013-8/2014

ממוצעת
 3שנים אחרונות
9/2011-8/2014

		
ממוצעת
 5שנים אחרונות
9/2009-8/2014

היקף נכסים
		
באלפי ₪
ליום 31/8/2014

8.60%

6.99%

7.16%

0.91% 1,071,093

הרכב הנכסים ליום 31/8/2014

פירוט נכסים בארץ ובחו”ל

2.5%
46.9%
19.9%
29.5%
1.2%

מזומנים ושווי מזומנים
מניות וני”ע אחרים סחירים
אג”ח סחירות אחרות

אג”ח ממשלתיות סחירות
אג"ח לא סחיר
השקעות אחרות

פקדונות והלוואות
אג"ח ח"ץ

סטיית תקן*
חודשית
 5שנים אחרונות

78.1%
21.9%

נכסים בארץ

נכסים בחו"ל

* סטיית התקן  -מדד סטטיסטי לתיאור הפיזור של התשואות סביב הממוצע שלהם .סטיית תקן נמוכה מעידה על רמת תנודתיות נמוכה של התיק.

התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול .אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
הפרסום הוא בהתאם לחוזר “כללי פרסום תשואה לגופים מוסדיים” .החל מ 1.2014-מוצגת סטיית התקן ל 5-שנים ,בחישוב חודשי .מסלולי
ההשקעה קיימים בין היתר בפוליסות :מגדלור לחיים  ,2009מגדלור לחיים  ,2013מגדלור למחר  ,2010מגדלור לפרישה ,מגדל קשת גמל,
מגדל קשת לפרט ובפוליסות נוספות .למסלולי השקעה נוספים ראה תנאי הפוליסה .התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה
בלבד .הנתונים והמידע אודות הרכב הנכסים החודשי בעלון זה ניתנים לפני מועד פרסום הרכב הנכסים המתפרסם באתר האינטרנט
הרשמי של משרד האוצר מדי סוף חודש על פי דיווחי החברות ומצומצמים מהרכב הנכסים המתפרסם כאמור באתר משרד האוצר .קוד
גוף מוסדי .520004896 :פרסום הרכב הנכסים על ידי משרד האוצר ניתן לאיתור בכתובת  www.finance.gov.ilובאתר קבוצת מגדל
 www.migdal.co.ilהמידע הנ”ל אינו מהווה תחליף לייעוץ או לשיווק המתחשב בנתונים היחודיים של כל אדם .ט.ל.ח.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר מגדל www.migdal.co.il

קשת מסלולי ההשקעה לחיסכון של מגדל לבחירתך
תשואות
אוגוסט 2014
קוד13 :

מסלול כללי  - 1קרן י' החדשה |

מדיניות ההשקעות :מסלול השקעה ברירת המחדל  -מסלול השקעה שאין בו התמחות באפיק השקעות ספציפי ושבמסגרתו
רשאית החברה לבצע כל עסקה בכפוף לתקנות דרכי השקעה.
		

תשואה נומינלית ברוטו

מצטברת
 12חודשים אחרונים
9/2013-8/2014

ממוצעת
 3שנים אחרונות
9/2011-8/2014

		
ממוצעת
 5שנים אחרונות
9/2009-8/2014

היקף נכסים
		
באלפי ₪
ליום 31/8/2014

11.91%

8.76%

8.25%

1.44% 16,348,060

הרכב הנכסים ליום 31/8/2014

פירוט נכסים בארץ ובחו”ל

6.1%
18.9%
37.1%
3.2%
2.5%
23.3%
8.9%

מזומנים ושווי מזומנים
מניות וני”ע אחרים סחירים
אג”ח סחירות אחרות

אג”ח ממשלתיות סחירות
אג"ח לא סחיר
השקעות אחרות

סטיית תקן*
חודשית
 5שנים אחרונות

פקדונות והלוואות
אג"ח ח"ץ

60.3%
39.7%

נכסים בארץ

נכסים בחו"ל

* סטיית התקן  -מדד סטטיסטי לתיאור הפיזור של התשואות סביב הממוצע שלהם .סטיית תקן נמוכה מעידה על רמת תנודתיות נמוכה של התיק.

התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול .אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
הפרסום הוא בהתאם לחוזר “כללי פרסום תשואה לגופים מוסדיים” .החל מ 1.2014-מוצגת סטיית התקן ל 5-שנים ,בחישוב חודשי .מסלולי
ההשקעה קיימים בין היתר בפוליסות :מגדלור לחיים  ,2009מגדלור לחיים  ,2013מגדלור למחר  ,2010מגדלור לפרישה ,מגדל קשת גמל,
מגדל קשת לפרט ובפוליסות נוספות .למסלולי השקעה נוספים ראה תנאי הפוליסה .התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה
בלבד .הנתונים והמידע אודות הרכב הנכסים החודשי בעלון זה ניתנים לפני מועד פרסום הרכב הנכסים המתפרסם באתר האינטרנט
הרשמי של משרד האוצר מדי סוף חודש על פי דיווחי החברות ומצומצמים מהרכב הנכסים המתפרסם כאמור באתר משרד האוצר .קוד
גוף מוסדי .520004896 :פרסום הרכב הנכסים על ידי משרד האוצר ניתן לאיתור בכתובת  www.finance.gov.ilובאתר קבוצת מגדל
 www.migdal.co.ilהמידע הנ”ל אינו מהווה תחליף לייעוץ או לשיווק המתחשב בנתונים היחודיים של כל אדם .ט.ל.ח.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר מגדל www.migdal.co.il

קשת מסלולי ההשקעה לחיסכון של מגדל לבחירתך
תשואות
אוגוסט 2014
קוד74 :

מסלול כללי | 2

מדיניות ההשקעות :לפחות  40%מהנכסים יושקעו באג”ח מדינה ,אג”ח מדורגות  Aומעלה ופיקדונות בבנקים .בכל מקרה
לא יושקעו יותר מ 35%-מהנכסים במניות .יתרת הנכסים במסלול יושקעו על פי שיקול דעתה של החברה בכפוף למגבלות
ולכללים שנקבעו בתקנות ההשקעה .הנכסים במסלול זה יושקעו בארץ או בחו”ל.
		
מצטברת
 12חודשים אחרונים
9/2013-8/2014

תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת
 3שנים אחרונות
9/2011-8/2014

8.16% 10.04%

		
ממוצעת
 5שנים אחרונות
9/2009-8/2014

היקף נכסים
		
באלפי ₪
ליום 31/8/2014

7.76%

1.20% 726,234

הרכב הנכסים ליום 31/8/2014

פירוט נכסים בארץ ובחו”ל

2.4%
29.1%
34.8%
31.6%
2.1%

מזומנים ושווי מזומנים
מניות וני”ע אחרים סחירים
אג”ח סחירות אחרות

אג”ח ממשלתיות סחירות
אג"ח לא סחיר
השקעות אחרות

פקדונות והלוואות
אג"ח ח"ץ

סטיית תקן*
חודשית
 5שנים אחרונות

67.1%
32.9%

נכסים בארץ

נכסים בחו"ל

* סטיית התקן  -מדד סטטיסטי לתיאור הפיזור של התשואות סביב הממוצע שלהם .סטיית תקן נמוכה מעידה על רמת תנודתיות נמוכה של התיק.

התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול .אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
הפרסום הוא בהתאם לחוזר “כללי פרסום תשואה לגופים מוסדיים” .החל מ 1.2014-מוצגת סטיית התקן ל 5-שנים ,בחישוב חודשי .מסלולי
ההשקעה קיימים בין היתר בפוליסות :מגדלור לחיים  ,2009מגדלור לחיים  ,2013מגדלור למחר  ,2010מגדלור לפרישה ,מגדל קשת גמל,
מגדל קשת לפרט ובפוליסות נוספות .למסלולי השקעה נוספים ראה תנאי הפוליסה .התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה
בלבד .הנתונים והמידע אודות הרכב הנכסים החודשי בעלון זה ניתנים לפני מועד פרסום הרכב הנכסים המתפרסם באתר האינטרנט
הרשמי של משרד האוצר מדי סוף חודש על פי דיווחי החברות ומצומצמים מהרכב הנכסים המתפרסם כאמור באתר משרד האוצר .קוד
גוף מוסדי .520004896 :פרסום הרכב הנכסים על ידי משרד האוצר ניתן לאיתור בכתובת  www.finance.gov.ilובאתר קבוצת מגדל
 www.migdal.co.ilהמידע הנ”ל אינו מהווה תחליף לייעוץ או לשיווק המתחשב בנתונים היחודיים של כל אדם .ט.ל.ח.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר מגדל www.migdal.co.il

קשת מסלולי ההשקעה לחיסכון של מגדל לבחירתך
תשואות
אוגוסט 2014
קוד75 :

מסלול כללי | 3

מדיניות ההשקעות :לפחות  35%אך לא יותר מ 65%-מהנכסים יושקעו במניות.יתרת הנכסים במסלול יושקעו על פי שיקול
דעתה של החברה בכפוף למגבלות ולכללים שנקבעו בתקנות ההשקעה .הנכסים במסלול זה יושקעו בארץ או בחו”ל.
		

תשואה נומינלית ברוטו

מצטברת
 12חודשים אחרונים
9/2013-8/2014

ממוצעת
 3שנים אחרונות
9/2011-8/2014

		
ממוצעת
 5שנים אחרונות
9/2009-8/2014

היקף נכסים
		
באלפי ₪
ליום 31/8/2014

12.64%

9.45%

8.60%

2.10% 303,392

הרכב הנכסים ליום 31/8/2014

פירוט נכסים בארץ ובחו”ל

2.1%
16.3%
64.5%
15.8%
1.3%

מזומנים ושווי מזומנים
מניות וני”ע אחרים סחירים
אג”ח סחירות אחרות

אג”ח ממשלתיות סחירות
אג"ח לא סחיר
השקעות אחרות

פקדונות והלוואות
אג"ח ח"ץ

סטיית תקן*
חודשית
 5שנים אחרונות

52.6%
47.4%

נכסים בארץ

נכסים בחו"ל

* סטיית התקן  -מדד סטטיסטי לתיאור הפיזור של התשואות סביב הממוצע שלהם .סטיית תקן נמוכה מעידה על רמת תנודתיות נמוכה של התיק.

התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול .אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
הפרסום הוא בהתאם לחוזר “כללי פרסום תשואה לגופים מוסדיים” .החל מ 1.2014-מוצגת סטיית התקן ל 5-שנים ,בחישוב חודשי .מסלולי
ההשקעה קיימים בין היתר בפוליסות :מגדלור לחיים  ,2009מגדלור לחיים  ,2013מגדלור למחר  ,2010מגדלור לפרישה ,מגדל קשת גמל,
מגדל קשת לפרט ובפוליסות נוספות .למסלולי השקעה נוספים ראה תנאי הפוליסה .התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה
בלבד .הנתונים והמידע אודות הרכב הנכסים החודשי בעלון זה ניתנים לפני מועד פרסום הרכב הנכסים המתפרסם באתר האינטרנט
הרשמי של משרד האוצר מדי סוף חודש על פי דיווחי החברות ומצומצמים מהרכב הנכסים המתפרסם כאמור באתר משרד האוצר .קוד
גוף מוסדי .520004896 :פרסום הרכב הנכסים על ידי משרד האוצר ניתן לאיתור בכתובת  www.finance.gov.ilובאתר קבוצת מגדל
 www.migdal.co.ilהמידע הנ”ל אינו מהווה תחליף לייעוץ או לשיווק המתחשב בנתונים היחודיים של כל אדם .ט.ל.ח.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר מגדל www.migdal.co.il

קשת מסלולי ההשקעה לחיסכון של מגדל לבחירתך
תשואות
אוגוסט 2014
קוד185 :

מסלול לפי הכשר הלכתי |

מדיניות ההשקעות :כספי המסלול יושקעו לפי שיקול דעת החברה ובסמכותה ואחריותה הבלעדיות של ועדת ההשקעות
ובהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
		
מצטברת
 12חודשים אחרונים
9/2013-8/2014

10.75%

תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת
 3שנים אחרונות
9/2011-8/2014

		
ממוצעת
 5שנים אחרונות
9/2009-8/2014

-

היקף נכסים
		
באלפי ₪
ליום 31/8/2014

-

הרכב הנכסים ליום 31/8/2014

119,279

מזומנים ושווי מזומנים
מניות וני”ע אחרים סחירים
אג”ח סחירות אחרות

אג”ח ממשלתיות סחירות
אג"ח לא סחיר
השקעות אחרות

-

פירוט נכסים בארץ ובחו”ל

8.0%
15.0%
43.4%
30.9%
2.7%

פקדונות והלוואות
אג"ח ח"ץ

סטיית תקן*
חודשית
 5שנים אחרונות

57.1%
42.9%

נכסים בארץ

נכסים בחו"ל

* סטיית התקן  -מדד סטטיסטי לתיאור הפיזור של התשואות סביב הממוצע שלהם .סטיית תקן נמוכה מעידה על רמת תנודתיות נמוכה של התיק.

התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול .אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
הפרסום הוא בהתאם לחוזר “כללי פרסום תשואה לגופים מוסדיים” .החל מ 1.2014-מוצגת סטיית התקן ל 5-שנים ,בחישוב חודשי .מסלולי
ההשקעה קיימים בין היתר בפוליסות :מגדלור לחיים  ,2009מגדלור לחיים  ,2013מגדלור למחר  ,2010מגדלור לפרישה ,מגדל קשת גמל,
מגדל קשת לפרט ובפוליסות נוספות .למסלולי השקעה נוספים ראה תנאי הפוליסה .התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה
בלבד .הנתונים והמידע אודות הרכב הנכסים החודשי בעלון זה ניתנים לפני מועד פרסום הרכב הנכסים המתפרסם באתר האינטרנט
הרשמי של משרד האוצר מדי סוף חודש על פי דיווחי החברות ומצומצמים מהרכב הנכסים המתפרסם כאמור באתר משרד האוצר .קוד
גוף מוסדי .520004896 :פרסום הרכב הנכסים על ידי משרד האוצר ניתן לאיתור בכתובת  www.finance.gov.ilובאתר קבוצת מגדל
 www.migdal.co.ilהמידע הנ”ל אינו מהווה תחליף לייעוץ או לשיווק המתחשב בנתונים היחודיים של כל אדם .ט.ל.ח.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר מגדל www.migdal.co.il

