
Dátum
Egy jegyre jutó 
nettó eszközérték

Bruttó hozam éves 
szinten (annualizált)

Bruttó hozam az adott 
évben (nominális)

Benchmark hozam* 
(nominális)

2001.03.29 100,141,276 1.001794
2001.12.31 885,546,937 1.079308 10.20% 7.74% 10.10%
2002.12.31 1,731,627,524 1.193645 10.59% 10.59% 10.11%
2003.12.31 3,496,035,697 1.202165 0.71% 0.71% 1.17%
2004.12.31 2,985,190,324 1.354265 12.62% 12.65% 13.44%
2005.02.28 3,205,637,145 1.398226 20.08% 3.25% 3.37%

indulástól (1432 nap) 3,205,637,145 1.398226 8.87% 39.57% 9.70%
1432

2005.02.28 Összeg / érték (Ft)
Nettó eszközérték 
százalékában (%)

Kötelezettségek -29,381,710 -0.92%
Hitelállomány 0 0.00%
Költségek -9,421,047 -0.29%
     Alapkezelıi díj -5,909,351 -0.18%
     Letékezelıi díj -759,738 -0.02%
     Martketing költség ** 0 0.00%
     Közzétételi költség -492,447 -0.02%
     Könyvvizsgálói díj ** -666,929 -0.02%
     PSZÁF díj -147,834 0.00%
     Könyvelıi díj ** -1,416,848 -0.04%
Egyéb kötelezettség -19,960,663 -0.62%

Eszközök 3,235,018,855 100.92%
Folyószámla, készpénz 754,431 0.02%
Egyéb követelés 428,898 0.01%
Lekötött bankbetét 0 0.00%
Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 3,233,835,526 100.88%
     Diszkontkincstárgyek 185,319,429 5.78%
     MNB-kötvények 0 0.00%
     Államkötvények 2,395,176,213 74.72%
     Vállalati kötvények 129,170,551 4.03%
     Egyéb kötvények 0 0.00%
     Jelzáloglevelek 524,169,333 16.35%
     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) 3,205,637,145 100.00%
     Belföldi befektetések 3,205,637,145 100.00%
     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 1.398226

** 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 (2005. február 28.)

Concorde Kötvény Befektetési Alap
Nettó eszközérték

A Concorde Kötvény és a benchmark hozamának                                  
alakulása az elmúlt 12 hónapban

Nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték alakulása az 
elmúlt 12 hónapban
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A Concorde Kötvény Alap rövid bemutatása

Befektetési politika: Az Alap nyilvános, nyíltvégő, a BAMOSZ kategorizálása alapján
hazai kötvény típusú befektetési alap. Az Alapkezelı célja, hogy a magyar
állampapírpiaci befektetéseket tegye elérhetıvé a Befektetési jegyek tulajdonosai
számára. Az Alapkezelı az Alap eszközeit legfıképpen a Magyar Állam által
kibocsátott államkötvényekben és diszkont-kincstárjegyekben, igyekszik tartani,
valamint alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekbe, egyéb
hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokba és egyéb alacsony kockázatú tıke- és
pénzpiaci eszközökbe, ügyletekbe fektetheti. Megfelelı nemzetközi tıkepiaci
környezet esetén az Alap portfoliójának 30%-ig külföldi kibocsátású állampapírokat
és vállalati kötvényeket vásárolhat az Alapkezelı. A belföldi és külföldi részvények
együttes aránya az Alap portfolióján belül nem haladhatja meg az Alap nettó
eszközértékének 10 százalékát.
* A benchmark a MAX Composite Index .
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?

Még a tavalyi utolsó negyedévben tapasztaltnál is nagyobb mértékben, a rövid oldalon
mintegy 120 bázisponttal, a hosszú oldalon pedig 40-60 bázisponttal csökkentek a
hozamok a magyar állampapírpiacon februárban. A hozamesés hátterében a jelentıs
mértékben csökkenı infláció (januárban 4.1%-os volt éves szinten) és a külföldiek
növekvı vásárlásai lehettek. Mindezek hatására a MAX-index 3,67%-kal emelkedett a
hónap folyamán. A hazai piac iránti növekvı külföldi érdeklıdést jelezte az erısödı
forint is, a hazai fizetıeszköz a sáv erıs szélét közelíti. A jegybank Monetáris Tanácsa
ezeket látva kénytelen volt a korábbiaknál nagyobb mértékben, 75 bázisponttal 8,25
százalékra csökkenteni az irányadó kamatlábat. A kötvénypiac pedig további
mérsékléseket vár az elkövetkezı monetáris ülésektıl is.

A hónap során az Alapba beáramló pénzekbıl elsısorban rövid futamidejő, illetve
2008-ban lejáró állampapírokat vásároltunk. Emellett a hozamok esését követıen
némileg csökkentettük az ötéves kötvények arányát. Mindezek eredményeképpen
február során tovább csökkent az Alap kamatláb-érzékenysége.
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Concorde Kötvény

benchmark*

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.
Befektetési döntésük meghozatalakor a befektetıknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetıségeket.
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.


