
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%

2006.08.31 1,582,112,465 1.041460 3.499% 3.81%

indulástól (321 nap) 1,582,112,465 1.041460 4.7275% 4.146% 5.76%

1900.11.16

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

Kötelezettségek -66,187,631 -4.18%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -4,318,068 -0.27%

     Alapkezelői díj -2,666,988 -0.17%

     Letékezelői díj -118,797 -0.01%

     Martketing költség -1,018,936 -0.06%

     Közzétételi költség -59,278 0.00%

     Könyvvizsgálói díj -29,428 0.00%

     PSZÁF díj -80,015 -0.01%

     Könyvelői díj -344,627 -0.02%

     Sikerdíj 0 0.00%

Egyéb kötelezettség -61,869,563 -3.91%

Eszközök 1,648,300,097 104.18%

Folyószámla, készpénz 117,105,775 7.40%

Egyéb követelés 0 0.00%

Lekötött bankbetét 0 0.00%

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1,529,734,006 96.69%

     Diszkontkincstárgyek 1,262,188,503 79.78%

     MNB-kötvények 0 0.00%

     Államkötvények 267,545,503 16.91%

     Vállalati kötvények 0 0.00%

     Egyéb kötvények 0 0.00%

     Jelzáloglevelek 0 0.00%

     Külföldi kötvények 0 0.00%

Részvények 0 0.00%

     Hazai részvények 0 0.00%

     OTC részvények 0 0.00%

     Külföldi részvények 0 0.00%

Kollektív befektetési értékpapírok 0 0.00%

Kárpótlási jegy 0 0.00%

(Származtatott ügyletek) 1,460,316 0.09%

     (Határidős ügyletek) 1,460,316 0.09%

     (Opciók) 0 0.00%

     (Egyéb származtatott ügyletek) 0 0.00%

Nettó eszközérték (saját tőke) 1,582,112,465 100.00%

     Belföldi befektetések 1,582,112,465 100.00%

     Külföldi befektetések 0 0.00%

Szárm.ügyletek nettó árfolyamértéke 111,222,800 7.03%

Az Alap hitelfelvétele 0 0.00%

Zárolt vagy óvadékba adott eszközök 0 0.00%

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.041460
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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, nyíltvégű, a Tpt. alapján származtatott
termékekbe fektető befektetési alap. Az Alap potenciális befektetési területe a
lehető 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
emelkedő, de eső piacon is van lehetősége 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, alapvetően technikai
alapú időzítéssel, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont az Alapkezelő
nem lát megfelelő lehetőséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor
alacsony kockázatú eszközökbe fekteti az Alap tőkéjét, egészen addig, amíg jó
vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak.
*A benchmark 2005. október 14-től, azt követően pedig minden év elejétől 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 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?

Augusztusban alacsony forgalmú, illikvid jellegű és meggyőző vezetőréteg nélküli
kereskedésben 2,31 százalékot emelkedett az alap fókuszában álló amerikai
részvénypiacot reprezántáló S&P 500 index. Az elmúlt három hónap nagyon lassú
emelkedése arra sem volt elég, hogy a piac ledolgozza a májusban kezdődött, és
mindössze egy hónapig tartó áresést. A momentum és az erőteljes trend hiánya
miatt nem vállaltunk jelentős pozíciót, az alap vagyonát alacsony kockázatú
eszközökben tartottuk.

Nem vagyunk elégedettek azzal, hogy alap hozama még mindig nem haladja meg
jelentősen a kockázatmentes hozamot, de befektetési politikánk sarokpontja,
hogy addig, amíg nem látunk kellően vonzó, jó kockázat/hozam aránnyal
kecsegtető befektetési lehetőséget, nem vállalunk jelentős kockázatot. Ezeknek a
lehetőségeknek a kivárása számunkra is türelmet próbáló feladat.                        
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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.

benchmark*


