
Dátum
Egy jegyre jutó 
nettó eszközérték

Hozam éves szinten 
(annualizált)

Hozam az adott évben 
(nominális)

Benchmark hozam* 
(nominális)

1999.05.24 100,000,000 1.000000
1999.12.31 429,001,548 1.074244 12.26% 7.42% 3.59%
2000.12.31 1,131,413,567 1.169759 8.87% 8.89% 3.79%
2001.12.31 1,419,396,534 1.274942 8.99% 8.99% 3.26%
2002.12.31 2,273,218,895 1.361598 6.80% 6.80% 2.38%
2003.12.31 1,761,323,956 1.429919 5.02% 5.02% 2.05%
2004.10.31 3,126,634,466 1.545278 9.65% 8.07% 2.38%

indulástól (1987 nap) 3,126,634,466 1.545278 8.32% 54.53% 3.21%
1987

2004.10.31 Összeg / érték (Ft)
Nettó eszközérték 
százalékában (%)

Kötelezettségek -200,650,721 -6.42%
Hitelállomány 0 0.00%
Költségek -11,960,682 -0.38%
     Alapkezelıi díj -4,704,189 -0.15%
     Letékezelıi díj -482,411 -0.02%
     Martketing költség ** 0 0.00%
     Közzétételi költség -810,316 -0.03%
     Könyvvizsgálói díj ** -464,096 -0.01%
     PSZÁF díj -68,992 0.00%
     Könyvelıi díj ** -5,404,578 -0.17%
Egyéb kötelezettség -188,690,039 -6.03%

Eszközök 3,327,285,187 106.42%
Folyószámla, készpénz 54,747,839 1.75%
Egyéb követelés 3,973 0.00%
Lekötött bankbetét 0 0.00%
Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 3,272,533,375 104.67%
     Diszkontkincstárgyek 3,272,533,375 104.67%
     MNB-kötvények 0 0.00%
     Államkötvények 0 0.00%
     Vállalati kötvények 0 0.00%
     Egyéb kötvények 0 0.00%
     Jelzáloglevelek 0 0.00%
     Külföldi kötvények 0 0.00%
Részvények 0 0.00%
     Tızsdei részvények 0 0.00%
     OTC részvények 0 0.00%
     Külföldi részvények 0 0.00%
Befektetési jegyek 0 0.00%
Kárpótlási jegy 0 0.00%
(Származtatott ügyletek) 0 0.00%
     (Határidıs ügyletek) 0 0.00%
     (Opciók) 0 0.00%
     (Egyéb származtatott ügyletek) 0 0.00%

Nettó eszközérték (saját tıke) 3,126,634,466 100.00%
     Belföldi befektetések 3,126,634,466 100.00%
     Külföldi befektetések 0 0.00%

Származtatott ügyletek bruttó értéke 0 0.00%
Az Alap hitelfelvétele 0 0.00%
Zárolt vagy óvadékba adott eszközök 0 0.00%

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.545278

** 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. október 31.)

Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap
Nettó eszközérték

A Concorde Pénzpiaci és a benchmark hozamának                                         
alakulása az indulástól

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

A Concorde Pénzpiaci Alap rövid bemutatása

Befektetési politika: Az Alap nyilvános, nyíltvégő, a BAMOSZ kategorizálása
alapján hazai pénzpiaci típusú befektetési alap. Az Alapkezelı célja, hogy a
forgalmazó cégeknél részvények adásvételét folytató befektetık az Alap Befektetési
Jegyeinek megvásárlásával rövid távon be nem fektetett pénzük után legalább banki
látraszóló betét szintő hozamot érhessenek el. Ennek érdekében az Alapkezelı
törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének változékonysága a lehetı
legkisebb legyen. Az Alapkezelı az Alap vagyonát belföldi pénzpiaci eszközökbe –
állampapírokba, állampapíralapú repo-megállapodásokba, bankbetétbe, az Alap
vagyonát érintı kamatkockázat csökkentését szolgáló egyéb pénzpiaci eszközökbe
– fekteti. Az Alap portfoliójaba kizárólag legfeljebb 365 napon belül lejáró
eszközök kerülhetnek. Az Alapkezelı törekszik rá, hogy az Alap portfoliójának
hátralévı átlagos futamideje a 90 napot ne haladja meg.
A Befektetési Jegyek tulajdonosa számára Concorde Pénzpiaci Alap a Concorde
Értékpapír Rt-nél adott tızsdei megbízásoknál fedezetül szolgál.
* A benchmark minden hónap elejétıl a hónap végéig a lakossági – a magyar
bankrendszer egésze alapján számolt – havi látra szóló forintbetét átlagkamata.
(Forrás: MNB. ).
Forgalmazási költségek: A Befektetési Jegyek vétele jutalékmentes. A visszaváltási
jutalék maximum 500 forint. (A Forgalmazó a saját üzletszabályának megfelelıen
ennél alacsonyabb visszaváltási jutalékot is meghatározhat.)

Mi történt az elmúlt hónapban?

2004 októberében minden futamidıre jelentısen, mintegy 40-60 bázisponttal
csökkentek a hozamok a hazai kötvénypiacon. Ez különösen a hosszabb papírok
teljesítményének kedvezett. Az éven túli lejáratú papírokból álló MAX-index 2,2
százalékot emelkedett egyetlen hónap alatt, míg az éven belüli papírokat tartalmazó
RMAX-index fele akkora, mintegy 1,1 százalékos havi hozamot ért el. A hónap
folyamán a befektetıi várakozásoknak megfelelıen a Magyar Nemzeti Bank 50
bázisponttal csökkentette az irányadó kamatlábat, amely így jelenleg 10,5
százalékon áll. A csökkentés hátterében a vártnál kedvezıbb, 6,6 százalékos
szeptemberi inflációs adat állhat, amely megerısítette a dezinflációs folyamat
folytatódását, és az inflációs célkitőzések tarthatóságát.
Némi bizonytalanságot jelent a hazai kötvénypiac számára a kormány azon
tervezete, amellyel növelni szándékozik az általa jelölhetı tagok számát a Monetáris
Tanácsba.
A hazai valuta euróval szembeni árfolyama októberben nem változott érdemben,
továbbra is tartja a sávszél erıs oldalához közeli, 250 forint/euró alatti szintjét.

Az alap portfoliójának összetételében nem történt októberben érdemleges
változtatás. A kamatszint további csökkenésére számítunk az év hátralévı részében.
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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.


