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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     1,813,027,807  
1 jegyre jutó NEÉ (2006.07.31.) 1.493291 
 
 
 

 
Referencia index (benchmark)* 
100% MAX 

A Concorde Kötvény Alap és a referencia* értékalakulása
(2001/03/29 - 2006/07/31)
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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   2001.03.29-2006.07.31. 
 
 
Vállalt kockázat/javasolt befektetési idıtáv 
 
                 Közepes kockázat 

< 1év                  
 
1-3 év  
 

 
3-6 év  6 év< 

Biztonságra törekvı      Dinamiku 
 
 

Mi történt júliusban? 
 
A július végre fordulatot hozott a kötvénypiacunkon az elmúlt hónap 
gyenge teljesítménye után. 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. Ez kiemelkedı teljesítmény az elmúlt 
félév gyengélkedéséhez képest. 
 
Július elején tovább növeltük az Alap elızı hónapban megemelt 
kamatláb-érzékenységét. Emellett a hónap során beáramló 
pénzekbıl 3, 5 és 7 éves futamidejő kötvényeket vásároltunk. Július 
végére az Alap átlagideje a fentiek következményeként 
megközelítette a MAX indexét. 
Módosított átlagidı: 3,6 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 (1950 nap) 7,76% 8,43% 
**tört év 
 

 1év 2 év évesítve 3 év évesítve 5 év évesítve 

1,92% 9,63% 7,24% 7,76% 

 
 
 

 
 
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 73.2% 

DKJ 11.0% 

Jelzáloglevelek 14.5% 

Külföldi állampapír 1.4% 


