
Általános adatok

Alapkezelı Concorde Alapkezelı Zrt.

Letétkezelı HVB Bank Zrt.

ISIN KÓD HU0000701693

NEÉ 8,970,638,936

1 jegyre jutó NEÉ -  2006.12.31 4.284074

1997.08.29 1909.05.03

35% RAX, 65% RMAX

idıszak Concorde 2000

1997*** 9.42%

1998 16.35%

1999 21.45%

2000 11.27%

2001 9.71%

2002 12.50%

2003 13.96%

2004 28.97%

2005 17.30%

2006 17.02%

indulástól (3411 nap) 16.85%

*** tört év

 1év 2 év évesítve 3 év évesítve 5 év évesítve

17.02% 17.16% 20.97% 17.81%

Portfolió összetétel Concorde 2000 Alap bruttó hozam adatai

25.4%

24.8%

32.8%

4.7%

12.1%

Legnagyobb arányú részvény befektetések**

ÉMÁSZ GRAPHISOFT SE OTP CONOCO

Kockázati mutatók

Volatilitás 0.44%

Vizsgált idıszak 1997.08.29 - 2006.12.31

Vállalt kockázat/javasolt befektetési idıtáv

Biztonságra törekvı Dinamikus

13.14%

8.02%

Közepes Kockázat

19.58%

*2002. március 1-ét megelızıen40%-ban RAX és 60%-ban 12 hónapos DKJ. 2002. március 1-tıl 35%-ban a RAX és 

65%-ban RMAX

*Közvetlenül ill. származtatott pozíciókon keresztül közvetve. **1 hónapos késleltetett adatok.

Részvény

M-TELEKOM

DKJ

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

6.68%

Jelzáloglevél

Egyéb kötvény

2006. december

Referencia index (benchmark)*

referencia hozam

6.46%

0.21%

Concorde 2000 Alap bruttó hozam adatai

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

HAVI JELENTÉS Concorde 2000 

Államkötvény

22.47%

20.19%

10.19%

3.15%

-1.94%

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 

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.

Mi történt decemberben?

Az ünnepeket tekintve a december a legkoncentráltabb hónap. A nyüzsgés, sürgés-
forgás, a készülıdés és számvetés hangulata valahogy átgyőrőzik a pénzpiacokra is,
nem véletlen hát, ha minden év végén az elemzık elıszeretettel emlegetik az
úgynevezett Mikulás rallit. Az idén is rallizott a nagy fehérszakállú öregúr. Ha a hazai
részvénypiac teljesítményét vizsgáljuk a december volt a legkiemelkedıbb hónap az
értéktızsde irányadó indexe a BUX 8,8 százalékkal tudott bıvülni, megközelítvén a
25.000 pontos határt.
A hazai kötvény piacon egyértelmő hozam csökkenés volt megfigyelhetı, ezzel a
hosszú kötvények teljesítményét mutató MAX 1,2 százalékos, a rövid kötvények
teljesítményét mutató RMAX index 0,7 százalékos, a teljes kötvénypiac hozamát
mutató MAX Composite index pedig 1,1 százalékos eredményt produkált a hónap
során. Mindezek mellett a forint piacán is inkább a vevık voltak túlsúlyban, mint az
eladók

December folyamán MOL részvényeket vásároltunk az Alapba, valamint felajánlottuk a
Borsodchemet a vételi ajánlatban.
Módosított átlagidı: 1,2 év 
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Concorde 2000 referencia

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.

A Concorde 2000 és a referencia* értékalakulása
(1997/08/29 - 2006/12/31)
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