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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 neve 2004. január 1. elıtt Concorde Fedezeti Befektetési 
Alap volt. Befektetési politika: Az Alap nyilvános, nyíltvégő, a 
BAMOSZ kategorizálása alapján hazai rövid kötvény típusú 
befektetési alap. Az Alapkezelı célja, hogy állampapírok, vállalati 
kötvények vásárlásával, valamint fedezeti üzletek kötésével az Alap 
mőködési költségeit ellensúlyozva, a befektetık nettó hozama – 
alacsony kockázat mellett – hosszabb távon meghaladja a rövid 
futamidejő állampapírok hozamát. Amennyiben lehetıség nyílik rá, 
az Alapkezelı a tızsdei részvények és BUX-index azonnali és a 
származékos piacai közötti félreárazásokat kihasználva igyekszik 
arbitrázs ügyletek (azonnali részvény- vagy indexvásárlás határidıs 
eladással fedezve) segítségével az állampapírok hozamát meghaladó 
hozamú ügyleteket kötni. 
 
Általános adatok 
Alapkezelı   Concorde Alapkezelı zrt. 
Letétkezelı   HVB Bank zrt.  
ISIN kód    HU0000701685 
NEÉ    8895120185 
1 jegyre jutó NEÉ (2006.06.30.) 2.145177 
 
 

 Referencia index (benchmark)* 
80% RMAX, 20% MAX 

A Concorde Rövid Kötvény (Fedezeti) és a referencia* értékalakulása
(1998/05/12 - 2006/03/31)
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*2005 április 1-tıl 80% RMAX, 20% MAX. Ezt megelızıen a megelızı év utolsó 12 hónapos 
DKJ aukció átlaghozama. 

 
 
Portfólió összetétel 

 
 

 
Kockázati mutatók     
Volatilitás    0,17% 
Vizsgált idıszak   1998.05.12.-2006.06.30.
  
Vállalt kockázat/javasolt befektetési idıtáv 
 
                 Közepes kockázat 

< 1év                  
 
1-3 év  
 

 
3-6 év  6 év< 

Biztonságra törekvı      Dinamikus 
 

Mi történt júniusban? 
 
A júniusi forróság fagyos híreket, és ronda osztályzatokat hozott nekünk, 
nemcsak a részvénypiacunk hanem a kötvénypiacunk bizonyítványa is 
gyengén muzsikált. A ronda osztályzatokat az elmúlt idıszak gazdasági 
politikája, az Új Egyensúly program indokolta. A fiskális megszorításokkal 
szembeni szkepticizmusát a Standard and Poor’s hitelbesorolásunk 
leminısítésével deklarálta. Többek között ezen hírekre a forint közel tíz 
nap alatt 4 százalékot gyengült, majd az MNB 3 év után elıször mintegy 
25 bázisponttal 6,25 százalékra emelte jegybanki alapkamatot.  A 
rövidebb papírok hozamai közel 100 bázisponttal a hosszabb papíroké 150 
bázispontot is meghaladó mértékben emelkedtek.  A rövid papírokat 
tömörítı RMAX index -0,2, a hosszú papírok teljesítményét mutató MAX 
index -4,2 és a MAX Composite index -3,6 százalékos mínuszban zárta a 
júniust. 
Júniusban – kihasználva a jelentısen megemelkedı kötvényhozamokat – 
emeltük az Alap portfóliójának átlagidejét, fıleg 1-3 éves futamidejő 
állampapírokat vásárolva. Ezzel drasztikusan csökkentettük az átlagidı 
benchmarkhoz viszonyított alulsúlyozottságát. 
Módosított átlagidı: 1,0 év 
 
 
 
 
 
Concorde Rövid Kötvény alap bruttó hozam adatai 
 

idıszak Concorde Rövid Kötvény     referencia hozam 

1998 12,45% 10,73% 

1999 14,28% 16,09% 

2000 10,61% 12,54% 

2001 9,65% 11,54% 

2002 8,23% 9,51% 

2003 3,46% 5,99% 

2004 11,62% 12,10% 

2005 8,11% 8,20% 

Indulástól (2971 nap) 9,83% 10,85% 

 
 1év 2 év évesítve 3 év évesítve 5 év évesítve 

4,30% 8,81% 7,76% 7,54% 

 
 
 
Az 1 jegyre jutó nettó eszközérték alakulása 
 

év Concorde Rövid Kötvény 

1998.12.31. 1,124467 

1999.12.31. 1,285064 

2000.12.31. 1,42465 

2001.12.31. 1,58651 

2002.12.31. 1,686941 

2003.12.31. 1,745343 

2004.12.31. 1,948081 

2005.12.31. 2,106089 

 
 
 
 
Költségek 
Vételi díj    max 5%/tranzakció  
Visszaváltási díj   max 5%/tranzakció 
Alapkezelési díj   1% 
Büntetı jutalék   5%/ 5 munkanapon belül 
Pénzügyi teljesítés   T+2 
 
Kinek ajánljuk? Azoknak akik… 
-biztonságos befektetési formát keresnek legalább féléves idıtávra  
-banki betéteknél magasabb hozamot szeretnének  
-nem kívánják befektetésüket kockára tenni 
 

Államkötvények 39.7% 

DKJ 48.3% 

Jelzáloglevelek 12.0% 


