
Általános adatok

Alapkezelő Concorde Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő HVB Bank Zrt.

ISIN KÓD HU0000701685

NEÉ 14,371,580,486

1 jegyre jutó NEÉ -  2006.11.30 2.208518

1998.05.12 1908.07.20

80% RMAX, 20% MAX

időszak Concorde Kötvény

1998 12.45%

1999 14.28%

2000 10.61%

2001 9.65%

2002 8.23%

2003 3.46%

2004 11.62%

2005 8.11%

indulástól (3124 nap) 9.70%

 1év 2 év évesítve 3 év évesítve 5 év évesítve

5.19% 7.11% 8.98% 7.20%

Portfolió összetétel

év Concorde Kötvény

1998.12.31 1.12447

1999.12.31 1.28506

53.4% 2000.12.31 1.42147

34.2% 2001.12.31 1.55865

12.4% 2002.12.31 1.68694

2003.12.31 1.74534

2004.12.31 1.94808

2005.12.31 2.10609

Kockázati mutatók

Volatilitás 0.16%

Vizsgált időszak 1998.05.12 - 2006.11.30

Vállalt kockázat/javasolt befektetési időtáv

Biztonságra törekvő Dinamikus

10.73%

DKJ

12.10%

8.20%

10.80%

Államkötvények

Az 1 jegyre jutó nettó eszközérték alakulása

Referencia index (benchmark)*

Tel: 489-2280    Fax: 489-2290      www.concordealapkezelo.hu
Concorde Alapkezelő zrt.         1123 Budapest, Alkotás utca 50.          

< 1év                  6 év<1-3 év 3-6 év 

Közepes Kockázat

5.99%

Jelzáloglevelek

2006. november

HAVI JELENTÉS /Concorde Rövid Kötvény 

*2005 április 1-től 80% RMAX, 20% MAX. Ezt megelőzően a megelőző év utolsó 12 hónapos DKJ aukció átlaghozama.

 

12.54%

11.54%

9.51%

16.09%

Concorde Rövid Kötvény Alap bruttó hozam adatai

referencia hozam

Költségek
Vételi díj                 max 5%/tranzakció 
Visszaváltási díj       max 5%/ tranzakció
Alapkezelési díj       1%
Büntető jutalék        5%/ 5 munkanapon belül
Pénzügyi teljesítés   T+2

Kinek ajánljuk? Azoknak akik…
- biztonságos befektetési formát keresnek legalább féléves időtávra 
- banki betéteknél magasabb hozamot szeretnének 
- nem kívánják befektetésüket kockára tenni

Az Alap befektetési politikája

Az Alap neve 2004. január 1. előtt Concorde Fedezeti Befektetési Alap volt.
Befektetési politika: Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása alapján
hazai rövid kötvény típusú befektetési alap. Az Alapkezelő célja, hogy állampapírok,
vállalati kötvények vásárlásával, valamint fedezeti üzletek kötésével az Alap működési
költségeit ellensúlyozva, a befektetők nettó hozama – alacsony kockázat mellett –
hosszabb távon meghaladja a rövid futamidejű állampapírok hozamát. Amennyiben
lehetőség nyílik rá, az Alapkezelő a tőzsdei részvények és BUX-index azonnali és a
származékos piacai közötti félreárazásokat kihasználva igyekszik arbitrázs ügyletek
(azonnali részvény- vagy indexvásárlás határidős eladással fedezve) segítségével az
állampapírok hozamát meghaladó hozamú ügyleteket kötni.

Mi történt novemberben?

Micsoda erő! Úgy tűnik a késő őszi, majdnem téli napsütés kifejezetten jót tesz az
ember kedélyállapotának, és ezek szerint a jó kedélyállapot a forint erősödésben
tetőzik?! Mindenesetre érdekes volt látni, ahogy a hónap során rég nem látott
szintekre erősödött a hazai deviza. A nemzetközi befektetők, úgy látszik
megnyugodtak és a magasabb kamatkörnyezet hatására elcsábultak. Mindez a
kötvénypiacunkon is szépen megmutatkozott. Novemberben mindegyik
kötvényindex a pozitív tartományban zárta a hónapot. Az RMAX index 0,7
százalékos mértékben bővült a MAX 1,8 és a MAX Composite 1,6 százalékkal
haladta meg az előző havi teljesítményét. A hozamok is ennek fényében szépen
morzsolódtak 20-30 bázisponttal csökkenve.
Novemberben minimálisan növeltük az Alap portfóliójának kamatláb-
érzékenységét, a futamidőt lényegében a benchmarknak megfelelő szinten tartva.
Emellett részvény alapú arbitrázsügyletet kötöttük, és az Alapban lévő német
állampapírok egy kis hányadát brazil reálban denominált vállalati kötvényekre
cseréltük.

Módosított átlagidő: 1,2 év 

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 jövőbeni teljesítményre, hozamra.  
Az alap kezelési szabályzata megtekinthető a Concorde zrt. 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.

A Concorde Rövid Kötvény  és a referencia* értékalakulása
az elmúlt 1 évben
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