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Concorde Alapkezelı zrt.         1123 Budapest, Alkotás utca 50.           
Tel: 489-2280    Fax: 489-2290      www.concordealapkezelo.hu 
Forgalmazók: Concorde Értékpapír Zrt., Raiffeisen Bank Zrt,, HVB Bank Zrt., CIB Bank Zrt., BNP Paribas Bank Zrt., Equilor Zrt. 
Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra.   
Az alap kezelési szabályzata megtekinthetı a Concorde zrt. 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 Alapkezelı zrt. nem vállal felelısséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési 
döntésért és annak következményeiért. 

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    1,704,909,203 
1 jegyre jutó NEÉ (2006.05.31.) 1.490964 
 

 
Referencia index (benchmark)* 
100% MAX 

A Concorde Kötvény Alap és a referencia* értékalakulása
(2001/03/29 - 2006/03/31)

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2001.
márc..

2001.
szept..

2002.
márc..

2002.
szept..

2003.
márc..

2003.
szept..

2004.
márc..

2004.
szept..

2005.
márc..

2005.
szept..

2006.
márc..

referencia

Concorde Kötvény
Alap

 
* 2005. április 1-tıl a benchmark a MAX index Azt megelızıen MAX Composite Index volt 

 
 
Portfólió összetétel 
 

 

 
Kockázati mutatók     
Volatilitás    0,21%   
Vizsgált idıszak   2001.03.29-2006.05.31. 
 
 
Vállalt kockázat/javasolt befektetési idıtáv 
 
                 Közepes kockázat 

< 1év                  
 
1-3 év  
 

 
3-6 év  6 év< 

Biztonságra törekvı      Dinamikus 
 

Mi történt májusban? 
 
Májusi piaci körkép: inflációs félelmek, emelkedı nemzetközi 
kamatkörnyezet, negatív részvénypiaci hangulat. 
Miközben nagy mennyiségő és igen dinamikus részvénypiaci 
tıkekiáramlás zajlott le a hónap során— köszönhetıen az amerikai 
gazdaság lassulásával kapcsolatos félelmeknek— addig a forint 
árfolyam ingadozása a tıkekivonás mértékéhez viszonyítva stabil 
maradt, a kötvényhozamok pedig hónap végén az áprilisi szintek 
közelében álltak.  Ennek az anomáliának hátterében nem állhat 
más, minthogy kötvénypiacunkat az utóbbi idıben a forró pénzek 
elkerülték, a nemzetközi befektetık nem bírtak olyan spekulatív 
pozíciókkal mely nagy volatilitást indított volna meg. 
A fent említettek fényében a teljes kötvénypiac teljesítményét 
lefedı MAX Composite index 0,71 százalékkal emelkedett a rövid 
RMAX index 0,56 százalékos gyarapodást mutatott a hónap végén. 
 
Májusban lényegében nem változtattunk az Alap kamatláb-
érzékenységén, továbbra is a MAX indexénél alacsonyabb szinten 
tartva azt. Némileg csökkentettük a német állampapírok arányát, 
ugyanakkor kis súllyal brazil reálban denominált kötvényeket 
vásároltunk. 
 
Módosított duration: 2,6 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 (1889 nap) 7,99% 9,00% 
**tört év 
 

 1év 2 év évesítve 3 év évesítve 5 év évesítve 

5,85% 10,19% 6,09% 8,01% 

 
 
 
 
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 
 
Kinek ajánljuk? Azoknak akik… 
-biztonságos befektetést keresnek 1 évet meghaladó idıtávra 
-szeretnék élvezni annak elınyét, hogy kötvénybefektetéseiknek futamidejét a 

vagyonkezelıi csapat várakozásai határozzák meg  
-befektetésüket nem kívánják jelentıs kockázatnak kitenni 

Államkötvények 63.5% 

DKJ 7.4% 

Jelzáloglevelek 21.2% 

Külföldi állampapír 7.9% 


