
 ,Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) ®S&P הינו סימן מסחר רשום של   (2) (1) להערכת מנהל הקרן.   .Migdal Tracking Funds=MTF
וסימן מסחר זה ניתן ברישיון לשימוש על ידי  S&P Dow Jones Indices LLC והחברות המסונפות לה, וניתן ברישיון משנה לצרכים מסוימים למגדל קרנות נאמנות בע“מ 
(”מגדל“). מדד S&P Aerospace & Defence Select Industry (”המדד“) הינו מוצר של S&P Dow Jones Indices LLC וניתן ברישיון לשימוש על ידי מגדל. הקרן 
אינה ממומנת, מאושרת, נמכרת או משווקת על ידי S&P, או מי מהמסונפים לה ו-S&P או מי מהמסונפים לה אינם מצהירים כל הצהרה ואינם נוטלים כל התחייבות בנוגע 
לכדאיות הקניה, המכירה או האחזקה ביחידות הקרן. (3) יחידות הקרן מוצעות לציבור לראשונה החל מ-17.5.17. (4) כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, בכפוף 
לפרסום דו“ח כדין ובכפוף להתחייבות מנהל הקרן מיום 31.03.16 לפעול בהתאם למתווה של רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות (אסמכתא: 2016-03-021135). 
מנהל הקרן הינו מגדל קרנות נאמנות בע“מ. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת. המידע בדף זה אינו מהווה 
הצעה לרכישת יחידות בקרן. רכישת יחידות תעשה עפ“י תשקיף ודו“חות מיידיים שבתוקף בלבד. מתן המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות המתחשב 

בנתוניו או בצרכיו של כל אדם. קרן נאמנות פטורה. המידע מיועד ליועצי השקעות בלבד.

אנו מעריכים כי השקעה בסקטור החלל וההגנה מעניינת בתקופה זו הן לאור רמת הריבית הנמוכה במשק האמריקאי והן לאור התגברות האיומים 
הביטחוניים בעולם.

?(2)(1)S&P Aerospace & Defence Select Industry למה להשקיע במדד

(2)S&P Aerospace & Defence Select Industry בקצרה על מדד

.Aerospace & Defence :המסווגות בתת התעשיה ,S&P Total Market-המדד מורכב ממניות הנכללות במדד ה
בתת התעשיה: Aerospace & Defence נכללות, בין היתר, מניות שהונפקו על ידי חברות העוסקות בייצור של אחד או יותר מאלו: ציוד הגנה אווירית 

(אזרחית וצבאית), מטוסי קרב, מערכות הגנה אלקטרוניות וציוד חלל.
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Aerospace & Defence (4D) MTF ארה“ב  
מס‘ ני“ע: 5124664     
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 Aerospace & Defence (4A) MTF ארה“ב - מגודרת מט“ח
מס‘ ני“ע: 5123567     
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