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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 
kiegyensúlyozott vegyes befektetési alap. Az Alapkezelı aktív 
portfoliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva 
alakítja az Alap portfolió-összetételét. Az Alapkezelı célja, hogy a 
befektetési lehetıségek figyelembevételével az Alap forrásainak 
átlagosan 30-40 százalékát fordítsa részvények vásárlására, míg a 
fennmaradó hányadot döntı részben állampapírokba, illetve vállalati 
és egyéb kötvényekbe, jelzáloglevelekbe fektesse. 
 
Általános adatok 
Alapkezelı    Concorde Alapkezelı zrt. 
Letétkezelı    HVB Bank Zrt.  
ISIN KÓD      HU0000701693  
NEÉ    5227653177  
1 jegyre jutó NEÉ (2006.07.31.)  3,958296 
  
 
 
 
 
 

 
Referencia index (benchmark)*  
35% RAX, 65%RMAX 

A Concorde 2000 és a referencia* értékalakulása
(1997/08/29 - 2006/07/31)
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*2002. március 1-ét megelızıen40%-ban RAX és 60%-ban 12 hónapos DKJ. 2002. március 1-
tıl35%-ban a RAX és 65%-ban RMAX 

 

 
Portfólió összetétel 

 

 
Legnagyobb arányú részvény befektetések** 
OTP M-TELEKOM GRAPHISOFT RICHTER MOL 
*Közvetlenül ill. származtatott pozíciókon keresztül közvetve. **1 hónapos 
késleltetett adatok. 
 

 
 
Kockázati mutatók     
Volatilitás    0,45% 
Vizsgált idıszak  1997.08.29-2006.07.31. 
  
Vállalt kockázat/javasolt befektetési idıtáv 
 
                 Közepes kockázat 

< 1év                  
 
1-3 év  
 

 
3-6 év   6 év< 

Biztonságra törekvı      Dinamikus 
 
 

Mi történt júliusban? 
 
A július erıs ingadozást hozott a hazai részvénypiacon, azonban a június végén 
kezdıdött pozitív bázistrend dominált. A kötvénypiac azonban sokkal jobb 
eredményt produkált, ami üdítıleg hat az elmúlt rossz hónapokhoz viszonyítva. 
Bár a kormány megszorító csomagjával kapcsolatban megosztottak a 
befektetık, a piac mégis kezdi visszanyerni bizalmát. A forint végre 4 
százalékot erısödött, bár ebben szerepet játszott az MNB 50 bázispontos 
kamatemelése, amely így 6,75 százalék. A The Economist szerint a hazai 
fizetıeszköz év végéig tartogathat még meglepetéseket. A hozamok kedvezıen 
alakultak, a hosszabb papírok hozamai több, mint 50 bázispontot csökkentek, s 
a kamatemelés csak a rövid papírokét (3 hónap) érintette, amely így visszaállt 
a hónap eleji szintre. Ezen folyamatok hatására a hosszú lejáratú kötvények 
teljesítményét mérı MAX 3 százalék, a rövid kötvényeket tömörítı RMAX 1 és a 
teljes kötvénypiacot jellemzı MAX Composite index 2,5 százalékos 
eredménnyel zárta a hónapot. A részvénypiacon a vezetı papírok erıs 
ingadozást mutattak a hónap folyamán. A hónap közepén azonban jelentıs 
emelkedı trend vette kezdetét, így a BUX közel 5%-os eredményt produkált a 
vizsgált idıszakban. A hónap nyertesei a gyógyszerpapírok, a Richter 7 az Egis 
10 százalékot emelkedett. Az OTP azonban nem tudott erıt meríteni a hó végi 
rallyból, ott még mindig az eladók domináltak. A MOL korábbi kiemelkedı 
teljesítménye is alábbhagyott, és továbbra sem tudta áttörni a 24 000 Ft-os 
szintet. 
A hónap folyamán MOL részvényeket vásároltunk az Alapba. 
 
 
 
Concorde 2000 alap bruttó hozam adatai 
        

idıszak Concorde 2000     referencia hozam 

1997*** 9,42%     6,46% 

1998 16,35% 0,21% 

1999 21,45% 19,58% 

2000 11,27% 3,15% 

2001 9,71% -1,94% 

2002 12,50% 8,02% 

2003 13,96% 6,68% 

2004 28,97% 22,47% 

2005 17,30% 20,19% 

Indulástól (3258 nap) 16,66% 10,02% 

*** tört év 

 
 
Concorde 2000 és a referencia alakulása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Költségek 
Vételi díj    max 5%/tranzakció  
Visszaváltási díj   max 5%/ tranzakció 
Alapkezelési díj   1,5% 
Büntetı jutalék   5%/ 5 munkanapon belül 
Pénzügyi teljesítés   T+2 
 
Kinek ajánljuk? Azoknak akik… 
-szeretnék egy aktívan kezelt, nagyobb részt kötvényekbıl és kisebb részt 

részvényekbıl álló értékpapírcsomag teljesítményébıl részesedni  
-olyan befektetésre vágynak, melyen belül a kötvények és a részvények 

aktuális hányadát a vagyonkezelıi csapat piaci várakozásai határozzák 
meg  

-a magasabb hozam reményében hajlandóak kiegyensúlyozott mértékő 
kockázatot vállalni  

-legalább 2-3 évre keresnek befektetési lehetıséget 

Államkötvény 41.92% 

Részvény* 33.54% 

DKJ 12.27% 

Jelzálog levél 7.32% 

Egyéb kötvény 4.94% 

 1év 2 év évesítve 3 év évesítve 5 év évesítve 

9,85% 20,91% 18,15% 18,37% 
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