
Dátum
Egy jegyre jutó 
nettó eszközérték

Hozam éves szinten 
(annualizált)

Hozam az adott évben 
(nominális)

Benchmark hozam* 
(nominális)

1998.05.12 100,000,000 1.000000
1998.12.31 258,292,179 1.124467 19.50% 12.45% 10.73%
1999.12.31 323,406,310 1.285064 14.28% 14.28% 16.09%
2000.12.31 538,272,600 1.421465 10.59% 10.61% 12.54%
2001.12.31 415,488,979 1.558651 9.65% 9.65% 11.54%
2002.12.31 355,512,686 1.686941 8.23% 8.23% 9.51%
2003.12.31 1,678,622,264 1.745343 3.46% 3.46% 5.99%
2004.09.30 2,328,577,093 1.867401 9.32% 6.99% 8.43%

indulástól (2333 nap) 2,328,577,093 1.867401 10.26% 86.74% 11.72%
2333

2004.09.30
Összeg / érték 

(Ft)
Nettó eszközérték 
százalékában (%)

Kötelezettségek -16,776,781 -0.72%
Hitelállomány 0 0.00%
Költségek -10,615,602 -0.46%
     Alapkezelıi díj -6,035,244 -0.26%
     Letékezelıi díj -452,643 -0.02%
     Martketing költség ** -2,883,718 -0.12%
     Közzétételi költség -27,899 0.00%
     Könyvvizsgálói díj ** -348,052 -0.01%
     PSZÁF díj -178,977 -0.01%
     Könyvelıi díj ** -652,236 -0.03%
Egyéb kötelezettség -6,161,179 -0.26%

Eszközök 2,345,353,874 100.72%
Folyószámla, készpénz 47,241 0.00%
Egyéb követelés 11,232,730 0.48%
Lekötött bankbetét 0 0.00%
Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 1,881,519,373 80.80%
     Diszkontkincstárgyek 12,320,054 0.53%
     MNB-kötvények 0 0.00%
     Államkötvények 1,582,543,952 67.96%
     Vállalati kötvények 87,542,356 3.76%
     Egyéb kötvények 0 0.00%
     Jelzáloglevelek 199,113,011 8.55%
     Külföldi kötvények 0 0.00%
Részvények 460,007,530 19.75%
     Tızsdei részvények 460,007,530 19.75%
     OTC részvények 0 0.00%
     Külföldi részvények 0 0.00%
Befektetési jegyek 0 0.00%
Kárpótlási jegy 0 0.00%
(Származtatott ügyletek) -7,453,000 -0.32%
     (Határidıs ügyletek) -7,453,000 -0.32%
     (Opciók) 0 0.00%
     (Egyéb származtatott ügyletek) 0 0.00%

Nettó eszközérték (saját tıke) 2,328,577,093 100.00%
     Belföldi befektetések 2,328,577,093 100.00%
     Külföldi befektetések 0 0.00%

Származtatott ügyletek bruttó értéke -475,168,500 -20.41%
Az Alap hitelfelvétele 0 0.00%
Zárolt vagy óvadékba adott eszközök 0 0.00%

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.867401

** Tartalmazza az elızı évben ki nem fizetett, de elhatárolt költségeket is.

Concorde Befektetési Alapkezelı Rt.         1123 Budapest, Alkotás utca 50.          
Tel: 489-2299    Fax: 489-2290      www.cd.hu

Havi portfoliójelentés (2004. szeptember 30.)

Concorde Rövid Futamidejő Kötvény (Fedezeti) Befektetési Alap
Nettó eszközérték

A Concorde Rövid Kötvény (Fedezeti) és a benchmark                       
hozamának alakulása az indulástól

Nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték alakulása az 
elmúlt 12 hónapban

A Concorde Rövid Kötvény (Fedezeti) Alap rövid bemutatása

Az Alap neve 2004. január 1. elıtt Concorde Fedezeti Befektetési Alap volt.
Befektetési politika: Az Alap nyilvános, nyíltvégő, a BAMOSZ kategorizálása
alapján hazai kötvény típusú befektetési alap. Az Alapkezelı célja, hogy
állampapírok, vállalati kötvények vásárlásával, valamint fedezeti üzletek kötésével az
Alap mőködési költségeit ellensúlyozva, a befektetık nettó hozama – alacsony
kockázat mellett – hosszabb távon meghaladja a rövid futamidejő állampapírok
hozamát. Amennyiben lehetıség nyílik rá, az Alapkezelı a tızsdei részvények és
BUX-index azonnali és a származékos piacai közötti félreárazásokat kihasználva
igyekszik arbitrázs ügyletek (azonnali részvény- vagy indexvásárlás határidıs
eladással fedezve) segítségével az állampapírok hozamát meghaladó hozamú
ügyleteket kötni.
* A benchmark 2002. április1-tıl az RMAX. Ezt megelızıen minden év elejétıl az
év végéig (illetve 2002. március 31-ig) a megelızı év utolsó 12 hónapos diszkont-
kincstárjegy aukcióján kialakult átlaghozam. Az Alap elsı, tört évére (1998) az
Alap indulása elıtti utolsó 12 hónapos diszkont-kincstárjegy aukció átlaghozama.
Forgalmazási költségek: A Befektetési Jegyek vétele jutalékmentes. A visszaváltási
jutalék maximum 500 Ft. (A Forgalmazó a saját üzletszabályának megfelelıen
ennél alacsonyabb visszaváltási jutalékot is meghatározhat.) Amennyiben a
Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás
idıpontjától számított 5 munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást,
akkor a Forgalmazó az 500 Ft-os díjon felül jogosult 2%-os visszaváltási jutalékot
is felszámolni, mely az Alapot illeti meg. Ennek alapja a visszaváltott Befektetési
Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke.

Mi történt az elmúlt hónapban?

A hazai kötvénypiacon szeptemberben hozamcsökkenésnek lehettünk tanúi,
legnagyobb mértékben a hozamgörbe közepén estek a hozamok, mintegy 20-30
bázisponttal. Ezek hatására a MAX-index mintegy másfél, az RMAX-index pedig
egy százalékot erısödött egy hónap alatt. Történt mindez annak ellenére, hogy a
hónap közepén Draskovics Tibor pénzügyminiszter az augusztusi hiányadatot
látván elismerte, nem tartható a 4,6%-os költségvetési deficitcél. Miután az elemzık 
már régóta elırejelezték a hiánycél tarthatatlanságát, a bejelentés csak pár napra
tudta meggyengíteni a kötvény- és forintpiacot. A hazai valuta árfolyama továbbra
is tartja a meglehetısen erıs szintjét, a bejelentés körüli egy-két napi megingást
leszámítva végig 250 Ft/euró alatt tartózkodott.

Az alap portfoliójában a hónap során kisebb változtatások történtek, amelyek
azonban az alap átlagidejét nem módosították. A kedvezı piaci lehetıségeket
kihasználva további mintegy 4%-nyi arbitrázs ügyletet kötöttünk.
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Concorde Rövid Kötvény 
(Fedezeti)

Az alapok múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövıbeli hozamok nagyságára.  
Az alap kezelési szabályzata megtekinthetı a Concorde Rt. fiókjaiban és a forgalamzási helyeken.
Az oldalon megjelenı valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor semmiféle felelısséget
nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt. A Concorde Befektetési Alapkezelı Rt. nem vállal felelısséget a jelen kiadvány alapján hozott
befektetési döntésért és annak következményeiért.


