
Dátum
Egy jegyre jutó nettó 

eszközérték

Bruttó hozam éves szinten 

(annualizált)

Bruttó hozam az adott 

évben (nominális)

Benchmark hozam* (éves 

szinten)

1997.08.29 120,000,000 100,000.00

1997.12.31 221,801,588 109,423.58 27.74% 9.42% 6.46%

1998.12.31 347,576,266 127,317.31 16.35% 16.35% 0.21%

1999.12.31 768,637,889 154,624.40 21.45% 21.45% 19.58%

2000.12.31 1,264,798,944 1.720546 11.24% 11.27% 3.15%

2001.12.31 851,344,122 1.887694 9.71% 9.71% -1.94%

2002.12.31 1,509,236,043 2.123609 12.50% 12.50% 8.02%

2003.12.31 2,725,683,675 2.420051 13.96% 13.96% 6.68%

2004.12.31 3,202,850,481 3.121053 28.89% 28.97% 22.47%

2005.12.31 5,417,794,970 3.660939 17.30% 17.30% 20.19%

2006.08.31 7,043,074,504 4.014421 14.50% 9.66% 7.59%

indulástól (3289 nap) 7,043,074,504 4.014421 16.68% 301.44% 9.97%

1909.01.01

2006.08.31 Összeg / érték (Ft)
Nettó eszközérték 
százalékában (%)

Kötelezettségek -269,618,665 -3.83%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -20,069,860 -0.28%

     Alapkezelői díj -13,542,096 -0.19%

     Letékezelői díj -303,978 0.00%

     Martketing költség ** -4,770,247 -0.07%

     Közzétételi költség -59,278 0.00%

     Könyvvizsgálói díj ** -87,847 0.00%

     PSZÁF díj -270,838 0.00%

     Könyvelői díj ** -1,035,577 -0.01%

Egyéb kötelezettség -249,548,805 -3.54%

Eszközök 7,312,693,169 103.83%

Folyószámla, készpénz 6,879,215 0.10%

Egyéb követelés 0 0.00%

Lekötött bankbetét 0 0.00%

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5,387,341,278 76.49%

     Diszkontkincstárgyek 2,418,555,602 34.34%

     MNB-kötvények 0 0.00%

     Államkötvények 1,584,891,366 22.50%

     Vállalati kötvények 671,568,189 9.54%

     Egyéb kötvények 0 0.00%

     Jelzáloglevelek 367,594,130 5.22%

     Külföldi kötvények 344,731,991 4.89%

Részvények 1,918,608,798 27.24%

     Hazai részvények 1,787,800,837 25.38%

     OTC részvények 0 0.00%

     Külföldi részvények 130,807,961 1.86%

Kollektív befektetési értékpapírok 0 0.00%

Kárpótlási jegy 0 0.00%

(Származtatott ügyletek) -136,121 0.00%

     (Határidős ügyletek) -136,121 0.00%

     (Opciók) 0 0.00%

     (Egyéb származtatott ügyletek) 0 0.00%

Nettó eszközérték (saját tőke) 7,043,074,504 100.00%

     Belföldi befektetések 6,567,534,553 93.25%

     Külföldi befektetések 475,539,951 6.75%

Származtatott ügyletek bruttó értéke 986,881,900 14.01%

Az Alap hitelfelvétele 0 0.00%

Zárolt vagy óvadékba adott eszközök 0 0.00%

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 4.014421

** Tartalmazza az előző évben ki nem fizetett, de elhatárolt költségeket is.

Concorde Alapkezelő zrt.         1123 Budapest, Alkotás utca 50.          

Tel: 489-2280    Fax: 489-2290      www.concordealapkezelo.hu

Havi portfoliójelentés (2006. augusztus 31.)

Nettó eszközérték

A Concorde 2000 és a benchmark hozamának                                     

alakulása az indulástól

Nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték alakulása az 

elmúlt 12 hónapban

Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
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bechmark*

Concorde 2000

A Concorde 2000 Alap rövid bemutatása

Befektetési politika: Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása
alapján hazai kiegyensúlyozott vegyes befektetési alap. Az Alapkezelő aktív
portfoliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az
Alap portfolióösszetételét. Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek
figyelembevételével az Alap forrásainak átlagosan 30-40 százalékát fordítsa
részvények vásárlására, míg a fennmaradó hányadot döntő részben
állampapírokba, illetve vállalati és egyéb kötvényekbe, jelzáloglevelekbe
fektesse.
* A benchmark 2002. március 1-től 2005 végéig minden év elejétől, 2006-tól
pedig minden hónap elejétől egy 35%-ban a RAX-ba (BAMOSZ
Részvénybefektetési Alap Portfolió Index) és 65%-ban RMAX-ba fektetett
portfolió teljesítménye. 2002. március 1-ét megelőzően minden év elejétől az év
végéig (illetve 2002. február 28-ig) az év elején 40%-ban RAX-ba és 60%-ban –
az előző év utolsó aukcióján kialakult átlaghozam mellett – 12 hónapos diszkont-
kincstárjegybe fektetett portfolió hozama.
Forgalmazási költségek: A Befektetési Jegyek vételének és visszaváltásának
jutaléka az árfolyamérték maximum 5 százaléka. (A Forgalmazó a saját
üzletszabályának megfelelően ennél alacsonyabb jutalékot is meghatározhat.)
Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi
megbízás időpontjától 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?

A júliusi emelkedéshez képest az augusztust már -2,1 százalékon zárta a BUX. A
hónap nyertese a bluechipek közül egyértelműen a gyógyszer papírok voltak,
hisz csak ők voltak képesek az emelkedésre; a Richter 2,2 százalékkal, az EGIS
2,8 százalékkal bővült. Az olajáresés következtében a MOL lett a hónap vesztese
7,4 százalékot veszített értékéből. 
Bár a bluechipek felett borús felhők sokasodtak inkább, a kisebb kapitalizációjú
smallcapek felett mintha kristálytiszta lett volna az ég. A BUMIX 6 százalékot
meghaladó mértékben bővült, többnyire köszönhető ez az ÉMÁSZ, az IEB és a
Graphisoft körüli híreknek.
Borongós volt az időjárás augusztusban a hazai kötvénypiacon is. Miközben az
amerikai jegybank— a FED— egyre a kamatemelési ciklus végét hangoztatja,
addig itthon leginkább az inflációs várakozások megemelésével összefüggésbe
hozván újabb 50 bázispontos emelést hajtott végre a Nemzeti Bank. A hónap
során a rövid papírok hozamai 75 bázisponttal, a hosszabbaké 30-40 bázisponttal
emelkedtek. A hosszú papírokat tömörítő MAX index -0,6; a rövid papírok
teljesítményét mérő RMAX index 0,37; a teljes kötvény piacot képező MAX
Composite index -0,37 százalékon zárta a hónapot.

Augusztus folyamán Émász és Graphisoft Park részvényeket vásároltunk az
Alapba.
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Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra.  

Az alap kezelési szabályzata megtekinthető a Concorde Rt. fiókjaiban és a forgalmazási helyeken.

Befektetési döntésük meghozatalakor a befektetőknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetőségeket.

Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor semmiféle felelősséget nem vállalunk az
információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.


