
Dátum
Egy jegyre jutó 
nettó eszközérték

Bruttó hozam éves 
szinten (annualizált)

Bruttó 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%
2004.12.31 2,817,397,648 1.569497 9.73% 9.76% 2.91%
2005.02.28 4,475,638,006 1.589124 7.74% 1.25% 0.39%

indulástól (2107 nap) 4,475,638,006 1.589124 8.35% 58.91% 3.18%
2107

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

Kötelezettségek -155,493,303 -3.47%
Hitelállomány 0 0.00%
Költségek -13,622,249 -0.30%
     Alapkezelıi díj -10,442,096 -0.23%
     Letékezelıi díj -738,994 -0.02%
     Martketing költség ** 0 0.00%
     Közzétételi költség -1,089,930 -0.02%
     Könyvvizsgálói díj ** -644,586 -0.01%
     PSZÁF díj -156,635 0.00%
     Könyvelıi díj ** -522,108 -0.01%
Egyéb kötelezettség -141,871,054 -3.17%

Eszközök 4,631,131,309 103.47%
Folyószámla, készpénz 23,305,438 0.52%
Egyéb követelés 95 0.00%
Lekötött bankbetét 350,373,973 7.83%
Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 4,257,451,803 95.13%
     Diszkontkincstárgyek 4,075,537,710 91.06%
     MNB-kötvények 0 0.00%
     Államkötvények 181,914,093 4.06%
     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) 4,475,638,006 100.00%
     Belföldi befektetések 4,475,638,006 100.00%
     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 1.589124

** 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 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?

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.

Február folyamán az alacsonyabb hozamszintek mellett folyamatosan
csökkentettük az Alap kamatláb-érzékenységét, a befolyó pénzekbıl egy-két
hónapos futamidejő diszkontkincstárjegyeket vásároltunk. Emellett említésre
méltó, hogy az Alap portfoliójának közel tíz százalékát betétként kötöttük le.
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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.
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.


