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PORTFÓLIÓKEZELŐ
 Szabó Dávid

A Concorde Alapkezelő a legnagyobb – a menedzsment többségi tulajdonában lévő
– független (nem banki, biztosítói hátterű) vagyon- és alapkezelési szolgáltatásokat
nyújtó társaság Magyarországon. A társaság kezelt vagyonának indulás óta történő
folyamatos és stabil növekedése eredményeként, 2016. év végén a társaság kezelt
vagyona elérte az 560 milliárd forintot.

CÉLKITŰZÉS
 Az Alap célkitűzése, hogy befektetőinek a piaci
környezettől függetlenül pozitív hozamot biztosítson.

ÉVES ÁTLAGOS HOZAM
 Három év alatt éves átlagos hozam: 5,32%

AZ ALAP JELLEMZŐI
 Globális makroalapú megközelítés
 Többféle elemzési módszer használata
 Egymást erősítő érvek keresése
 A piaci percepció fontosságának
hangsúlyozása

DÍJAK, ELISMERÉSEK
Működésünk során számos belföldi és
nemzetközi
díjjal
jutalmaztak
minket.
Magyarországon az elmúlt 20 évben mindössze
öt alkalommal osztották ki az Év Legjobb
Alapkezelője díjat, amelyet négyszer a
Concorde ALAPKEZELŐ nyert meg. Több éve
veszünk részt a Euromoney Magazin privát
banki felmérésén, amely minden évben több
díjjal jutalmazott minket.
 Euromoney 2016 – A legjobb privát banki
szolgáltató
Magyarországon:
Conorde
ALAPKEZELŐ

AZ ALAP BEFEKTETÉSI STRATÉGIÁJA
Vételeikkel és eladásaikkal a befektetők közössége alakítja ki az eszközárakat. A viselkedésük
azonban meglehetősen irracionális, amiből az következik, hogy a piacokon rengeteg lehetőség
adódik. Ugyanakkor rengeteg kockázat is leselkedik ránk, pontosan ugyanezért. A piaci
folyamatok értelmezéséhez tehát első sorban az emberi irracionalitásban fellelhető
mintázatokat érdemes megkeresnünk és tanulmányoznunk. A legjobb az lenne, ha
kideríthetnénk minden egyes ember véleményét, motivációit, félelmeit, azonban ez sajnos már
csak azért is lehetetlen, mert gyakran ők maguk sincsenek ezekkel pontosan tisztában.
Így ’szegény ember vízzel főz’ alapon kénytelenek vagyunk másodkörös hatásokat megfigyelni,
amikből az áltudományosság határait súroló módszerekkel – mint a fundamentális vagy a
technikai elemzés – tudunk csak következtetéseket levonni. Mivel ezek rendszerint meglehetősen
bizonytalan eredményt adnak, ezért vizsgálódásainkat érdemes több, független szempont alapján
elvégezni. A befektetési döntéshozatal mechanizmusa jól szemléltethető egy fizikából kölcsönzött
elvvel. A szuperpozíció elve érvényesül hullámok összegződésekor, melyek néhol kioltják
egymást, máshol pedig erősítik. Olyan befektetési lehetőségeket keresünk, melyeket több
szempontból megvizsgálva egymást erősítő eredményre jutunk. Az érvek tengerében keressük az
egymást erősítő hullámokat azért, hogy a megfelelő helyen és pillanatban a piacra lépjünk.
A piaci helyzetek értelmezéséhez azonban – a szokásos elemzési eszköztár használata mellett – a
legnagyobb segítséget saját magunk megfigyelése nyújtja. Ez nem véletlen, hiszen egyrészt mi
magunk is tipikus irracionális emberi lények vagyunk, másrészt önmagunkról rendelkezünk
messze a legtöbb információval. A piaci események ránk gyakorolt hatásának vizsgálata kötelező
eleme a befektetési döntéseinknek. Csak hogy a legegyszerűbb helyzeteket említsem meg:
mohóságunk felismerése óvatosságra int, megfoghatatlan félelmeink elharapózásakor pedig
tudjuk, hogy lehetünk bátrabbak.

AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA*
INDULÁSTÓL, A KOCKÁZATMENTES HOZAMHOZ* KÉPEST
*RMAX: az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által naponta publikált
tőkepiaci index, amelyet a 3 hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb
futamidejű
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kibocsáto tt
fix
kamatozású
magyar
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 Euromoney 2016, 2015 – A legjobb vagyonkezelő
Magyarországon: Concorde ALAPKEZELŐ
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1,39%

0,85%

0,76%

1,06%

0,94%

-0,12%

0,77%

0,93%

0,19%

-0,64%
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0,81%

2016

1,61%

-0,02% -0,59%

0,77%

-0,30%

0,82%

-0,08%

0,07%

-0,18%

1,41%

0,13%

1,19%
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0,21%

-0,11% -0,03% -0,16%

0,42%

0,11%

-0,24% -0,56%

4,90%
-0,37%

HOZAM STATISZTIKÁK

ALAPADATOK
Név
Superposition Származtatott Befektetési Alap

KOCKÁZATI MUTATÓK

Elmúlt három hónap

-0,70%

Nyereséges hónapok száma

Elmúlt hat hónap

-0,47%

Napi hozamok évesített szórása
Legnagyobb visszaesés [max.
drawdown]
Sharpe-mutató

Bejegyzés helye
Magyarország

Elmúlt tizenkét hónap

2,18%

Elmúlt három év (évesítve)

5,16%

Felügyeleti hatóság
Magyar Nemzeti Bank

Elmúlt öt év (évesítve)

Alap típusa
Nyíltvégű, abszolút hozamra törekvő,
származtatott alap

Indulástól (nominális)

Stratégia
Globális makro megközelítés, technikai
eszköztár alkalmazása

Legalacsonyabb havi hozam

Indulástól (évesítve)

Átlagos havi hozam
Legmagasabb havi hozam

67,44%
2,19%
-1,13%
1,69

5,32%
20,58%
0,43%
1,89%
-0,64%

AZ ALAP TÖRTÉNE TE
Devizanem HUF
ISIN

HU0000713243 (A sorozat)
HU0000718986 (B sorozat)
HU0000718994 (C sorozat)

Az Alap 2014-ben indult, a portfóliókezelői feladatokat kezdetektől fogva Szabó Dávid
portfóliómenedzser látja el. Az Alapot - a három éves track record építését követően - 2017-ben
az alapkezelő „kinyitotta” egy szélesebb befektetői kör számára. Ezzel egy időben a Concorde
Hold Alapok Alapja mögöttes alapja lett, illetve három különböző költségstruktúrával működő
sorozata indult el. A sorozatok alapkezelési- és sikerdíjban különbözhetnek egymástól*.

Alapkezelő
Concorde Alapkezelő Zrt.

*Részletes leírás az Alap Kezelési Szabályzatának „Díjak és költségek”c. fejezetében található.

Letétkezelő
UniCredit Bank Hungary Zrt.

AZ ALAP KOCKÁZATKEZELÉSI STRATÉGIÁJA

Könyvvizsgáló
Könyv-Profit Könyvvizsgáló Kft.

Alap indulásának éve

2014

Nettó eszközérték

5,80 Mrd Ft

Folyó költségek*

1,70% p.a.

Küszöbhozam

RMAX

Sikerdíj mértéke
a küszöbhozam felett

20%

Értékelés gyakorisága

Napi

Befektetési jegyek forgalm.

Napi

A kockázatkezelés elemei lehetnek az egymással alacsonyan vagy negatívan korreláló eszközök
tartása, opció vásárlása, stop-loss megbízás alkalmazása. Az alap kockázati kitettsége a piaci
események függvényében rövid időn belül is erőteljesen változhat. Amennyiben a portfóliókezelő
megítélése szerint nem található vonzó befektetési célpont, úgy az alap akár teljes tőkéje is
kerülhet kockázatmentes eszközökbe. A szigorú kockázatkezelés ellenére elképzelhető, hosszú
távon pedig gyakorlatilag biztos, hogy veszteséges időszakok is tarkítják az alap teljesítményét.

Hozamfizetés
Nincs, az Alap felhalmozza a növekményt

BEFEKTETŐI
KAPCSOLATOK
Név
Telefon
E-mail
Honlap

Nagy Dániel
Telegdi René
(1) 803 8899
kapcsolat@concordealapkezelo.hu
www.concordealapkezelo.hu

Jogi nyilatkozat – Készült 2017.08.31-i adatok alapján
Jelen kiadvány kizárólag intézményi felhasználásra készült és a benne szereplő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk pontosságára, ugyanakkor semmiféle
felelősséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt. A Concorde Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak
következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési
politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.concordealapkezelo.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven.
Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól! A 78/2014. (III. 14.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerint a befektetési alap jogosult az általános befektetési korlátokat meghaladóan befektetni
származtatott ügyletekbe a Kormányrendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén. Az alap teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a Kormányrendeletben meghatározott
mértéket. Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A táblázatokban szereplő hozamadatok a költségek (alapkezelési és forgalmazási díjak stb.)
levonása után, de adó levonása előtt kerültek kiszámolásra. - Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő Zrt. - Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. – Honlap www.concordealapkezelo.hu - E-mail:
kapcsolat@concordealapkezelo.hu - Telefon: (1) 803 8899 - Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

