
Dátum
Egy jegyre jutó nettó 

eszközérték

Bruttó hozam éves 

szinten (annualizált)

Bruttó hozam az adott 

évben (nominális)

Benchmark hozam* 

(nominális)

2005.10.14 330,000,000 1.000000

2005.12.31 2,088,359,282 1.006253 2.9261% 0.625% 1.19%

2006.06.30 1,592,049,328 1.032735 2.632% 2.45%

indulástól (259 nap) 1,592,049,328 1.032735 4.6439% 3.274% 5.20%

1900.09.15

2005.12.31 Összeg / érték (Ft)
Nettó eszközérték 
százalékában (%)

Kötelezettségek 43,425,414 2.73%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -5,794,172 -0.36%

     Alapkezelıi díj -3,695,990 -0.23%

     Letékezelıi díj -117,785 -0.01%

     Martketing költség -752,234 -0.05%

     Közzétételi költség -29,640 0.00%

     Könyvvizsgálói díj -24,094 0.00%

     PSZÁF díj -110,877 -0.01%

     Könyvelıi díj -261,951 -0.02%

     Sikerdíj -801,602 -0.05%

Egyéb kötelezettség 49,219,586 3.09%

Eszközök 1,548,623,914 97.27%

Folyószámla, készpénz 121,391,268 7.62%

Egyéb követelés 0 0.00%

Lekötött bankbetét 0 0.00%

Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 1,416,002,449 88.94%

     Diszkontkincstárgyek 1,416,002,449 88.94%

     MNB-kötvények 0 0.00%

     Államkötvények 0 0.00%

     Vállalati kötvények 0 0.00%

     Egyéb kötvények 0 0.00%

     Jelzáloglevelek 0 0.00%

     Külföldi kötvények 0 0.00%

Részvények 11,753,675 0.74%

     Hazai részvények 0 0.00%

     OTC részvények 0 0.00%

     Külföldi részvények 11,753,675 0.74%

Kollektív befektetési értékpapírok 0 0.00%

Kárpótlási jegy 0 0.00%

(Származtatott ügyletek) -523,478 -0.03%

     (Határidıs ügyletek) -523,478 -0.03%

     (Opciók) 0 0.00%

     (Egyéb származtatott ügyletek) 0 0.00%

Nettó eszközérték (saját tıke) 1,592,049,328 100.00%

     Belföldi befektetések 1,580,295,653 99.26%

     Külföldi befektetések 11,753,675 0.74%

Szárm.ügyletek nettó árfolyamértéke 254,111,800 15.96%

Az Alap hitelfelvétele 0 0.00%

Zárolt vagy óvadékba adott eszközök 0 0.00%

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.032735
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Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap

Nettó eszközérték

A Concorde-VM és a benchmark hozamának                                   

alakulása az indulástól

Nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték alakulása az 

indulástól

A Concorde-VM Alap rövid bemutatása

Befektetési politika: Az Alap nyilvános, nyíltvégő, a Tpt. alapján származtatott
termékekbe fektetı befektetési alap. Az Alap potenciális befektetési területe a
lehetı legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények
illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és
árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A hagyományos
befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak
emelkedı, de esı piacon is van lehetısége hozamot elérni. Az Alap célja az
állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális
kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alap
magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetıen technikai
alapú idızítéssel, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont az Alapkezelı
nem lát megfelelı lehetıséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor
alacsony kockázatú eszközökbe fekteti az Alap tıkéjét, egészen addig, amíg jó
vételi vagy eladási lehetıségek nem adódnak.
*A benchmark 2005. október 14-tıl, azt követıen pedig minden év elejétıl egy
100%-ban az RMAX-ba („Rövid Magyar Állampapír Index”) fektetett portfolió
teljesítménye. 
Forgalmazási költségek: A Befektetési Jegyek vételének és visszaváltásának
jutaléka az árfolyamérték maximum 5 százaléka. (A Forgalmazó a saját
üzletszabályának megfelelıen ennél alacsonyabb 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 a visszaváltási jutalékon felül jogosult további 5%-
os jutalékot is felszámolni, mely az Alapot illeti meg. Ennek alapja a visszaváltott
Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke.

Mi történt az elmúlt hónapban?

Az Alap fókuszában álló amerikai részvénypiacon lászólag nem történt semmi a
múlt hónapban (SP 500: +0,01%, Nasdaq 100: -0,28%), de ez a helybenjárás
igen nagy volatilitás mellett következett be (elıször jelentıs emelkedés, majd
nagy esés, utána kis oldalazás, majd váratlan, jelentıs emelkedés). Hosszabb
távon azt látni, hogy a legtöbb index fél év alatt 0% körüli (kicsit alatta vagy
fölötte) hozamot tud felmutatni 2006-ra, a "nagyon gyorsan, nagy kilengésekkel
sehová" viselkedés a jellemzı egy hosszú, 4 éves emelkedı trend után, tehát a
kockázat nagy, viszont nincs cserébe semmi hozam.

Egyértelmő és kis volatitású trend hiányában az Alap júniusban sem vállalt fel
jelentıs kockázatot, elsısorban kisebb, rövidtávú pozíciókat (long és short
vegyesen) vettünk fel. Ezek együttes sikerének köszönhetıen az Alap 1% fölötti
egyhavi hozamot ért el e volatilis, igen bizonytalan környezetben.
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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 Alapkezelı zrt. nem vállal felelısséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.


