
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%
2004.11.30 2,647,142,949 1.558215 9.78% 8.97% 2.65%

indulástól (2017 nap) 2,647,142,949 1.558215 8.36% 55.82% 3.21%
2017

2004.11.30 Összeg / érték (Ft)
Nettó eszközérték 
százalékában (%)

Kötelezettségek -157,188,535 -5.94%
Hitelállomány 0 0.00%
Költségek -17,757,272 -0.67%
     Alapkezelıi díj -9,896,878 -0.37%
     Letékezelıi díj -742,049 -0.03%
     Martketing költség ** 0 0.00%
     Közzétételi költség -883,013 -0.03%
     Könyvvizsgálói díj ** -560,161 -0.02%
     PSZÁF díj -146,882 -0.01%
     Könyvelıi díj ** -5,500,389 -0.21%
Egyéb kötelezettség -139,431,263 -5.27%

Eszközök 2,804,331,484 105.94%
Folyószámla, készpénz 7,156,988 0.27%
Egyéb követelés 71 0.00%
Lekötött bankbetét 0 0.00%
Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 2,797,174,425 105.67%
     Diszkontkincstárgyek 2,797,174,425 105.67%
     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) 2,647,142,949 100.00%
     Belföldi befektetések 2,647,142,949 100.00%
     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 1.558215

** 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. november 30.)

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?

Novemberben is optimizmus uralkodott a kötvénypiacon, mind a hazai, mind a
külföldi intézmények vételi nyomás alatt tartották a magyar állampapírokat. Úgy
tőnik a piac végleg elmozdult a nyáron jellemzı magas hozamszintekrıl, és kezdik
elhinni a befektetık, hogy még a jelenlegi erıs forint mellett is túlzóak a hazai
fizetıeszközben kialakult 500-600 bázispontos felárak.
A tartósan csökkenı havi inflációs adatoknak is köszönhetıen a rövid hozamok
mintegy 80, míg a hosszúak mintegy 40 bázisponttal csökkentek. Mindezek
hatására a MAX-index 2,42 százalékkal, míg az RMAX index 1,16 százalékkal
emelkedett novemberben. Az MNB Monetáris Tanácsa reguláris ülésén 50
bázisponttal 10 százalékra csökkentette az irányadó kamatlábat, és ugyanekkora
mérséklést vár a piac a december 20-i üléstıl is. A Parlament elfogadta a
Jegybanktörvény módosítását, azonban Mádl Ferenc köztársasági elnök
megfontolásra visszaküldte azt a törvényhozásnak, így csúszhat az új Monetáris
Tanács tagok kinevezése.

Az alap portfoliójának összetételében nem történt novemberben érdemleges
változás. Továbbra is a hozamok mérséklıdésére számítunk az elkövetkezı
hónapokban.
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Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra.
Az alap kezelési szabályzata megtekinthetı a Concorde Rt. fiókjaiban és a forgalmazási 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.


