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Az Alap befektetési politikája 
 
Az Alap nyilvános, nyíltvégő, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai 
hosszú 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. 
 
Általános adatok 
Alapkezelı   Concorde Alapkezelı zrt. 
Letétkezelı   Raiffesien Bank zrt.  
ISIN kód    HU0000702030 
NEÉ    1545362225 
1 jegyre jutó NEÉ (2006.04.28.) 1.491145 
 

 
Referencia index (benchmark)* 
100% MAX 

A Concorde Kötvény Alap és a referencia* értékalakulása
(2001/03/29 - 2006/03/31)
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* 2005. április 1-tıl a benchmark a MAX index Azt megelızıen MAX Composite Index volt 

 
 
Portfólió összetétel 

 

 

 
Kockázati mutatók     
Volatilitás    0,21%   
Vizsgált idıszak   2001.03.29-206.04.30. 
 
Vállalt kockázat/javasolt befektetési idıtáv 
 
                 Közepes kockázat 

< 1év                  
 
1-3 év  
 

 
3-6 év  6 év< 

Biztonságra törekvı      Dinamik 

Mi történt áprilisban? 
 
Ebben az évben is a Concorde makroelemzıje nyerte el az „Év 
Makroelemzıje” címet, megvédve a már tavaly kivívott elismerését.  
A Napi Gazdaság számára rendszeresen prognózist küldı 15-17 
makroelemzı közül idén is Samu János adta a legpontosabb 
elırejelzéseket a 2005-ös év során, ezzel másodszor is elnyerve a 
címet.  Kötvénypiacunkat tekintve változó mozgás volt 
megfigyelhetı a hónap során.  A hónap közepi választásokig mintha 
kivártak volna, majd a választásokat követıen egyértelmő hozam 
csökkenést tapasztaltunk mind a rövid, mind a hosszú lejáratú 
papíroknál.  A hosszú papírokat tömörítı MAX index 2,2 százalékos 
bıvülést mutatott, a teljes kötvény piac mutatója a MAX Composite 
közel 2 százalékos pluszban zárta az áprilist.   
 
Áprilisban alapvetıen nem változtattunk az Alap portfólió-
összetételén. Az Alap kamatláb-érzékenysége továbbra is a 
benchmarké (MAX) alatt maradt. 
Módosított átlagidı: 2,7 év 
 
 
 
 
 
 
 
Concorde Kötvény alap bruttó hozam adatai 
 

idıszak Concorde Kötvény     referencia hozam 

2001** 7,74% 10,10% 

2002 10,59% 10,11% 

2003 0,71% 1,17% 

2004 12,65% 13,44% 

2005 7,86% 8,57% 

Indulástól (1858 nap) 8,13% 9,00% 
**tört év 
 

 1év 2 év évesítve 3 év évesítve 5 év évesítve 

6,65% 9,94% 6,43% 8,16% 

 
 
 
 
 
Az 1 jegyre jutó nettó eszközérték alakulása 
 
 
 

év Concorde Kötvény 

2001.12.31. 1,079308 

2002.12.31. 1,193645 

2003.12.31. 1,202165 

2004.12.31. 1,354265 

2005.12.31. 1,460675 

 
 
 
 
 
Költségek 
Vételi díj    max 5%/tranzakció  
Visszaváltási díj   max 5%/ tranzakció 
Alapkezelési díj   1,2% 
Büntetı jutalék   5%/ 5 munkanapon belül 
Pénzügyi teljesítés   T+2 
 
 
 
 
 

Államkötvények 62.0% 

DKJ 8.9% 

Jelzáloglevelek 23.7% 

Külföldi állampapír 5.4% 
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