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Dátum
Egy jegyre jutó nettó 

eszközérték

Bruttó hozam éves 

szinten (annualizált)

Bruttó hozam az adott 

évben (nominális)

Benchmark hozam* 

(nominális)

1999.05.24 100,000,000 1.000000

1999.12.31 429,001,548 1.074244 12.26% 7.42% 3.59%

2000.12.31 1,131,413,567 1.169759 8.87% 8.89% 3.79%

2001.12.31 1,419,396,534 1.274942 8.99% 8.99% 3.26%

2002.12.31 2,273,218,895 1.361598 6.80% 6.80% 2.38%

2003.12.31 1,761,323,956 1.429919 5.02% 5.02% 2.05%

2004.12.31 2,817,397,648 1.569497 9.73% 9.76% 2.91%

2005.12.31 4,741,058,389 1.649494 5.10% 5.10% 2.84%

2006.12.31 6,556,423,510 1.723761 4.50% 4.50% 2.56%

2007.01.31 6,446,050,102 1.732013 5.64% 0.48% 0.22%

indulástól (2809 nap) 6,446,050,102 1.732013 7.40% 73.20% 3.07%

1907.09.09

2007.01.31 Összeg / érték (Ft)
Nettó eszközérték 
százalékában (%)

Kötelezettségek -93,284,283 -1.45%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -17,785,554 -0.28%

     Alapkezelői díj -11,651,811 -0.18%

     Letékezelői díj -1,556,831 -0.02%

     Martketing költség ** 0 0.00%

     Közzétételi költség -173,600 0.00%

     Könyvvizsgálói díj ** -2,366,462 -0.04%

     PSZÁF díj -29,634 0.00%

     Könyvelői díj ** -667,257 -0.01%

Egyéb kötelezettség -75,498,729 -1.17%

Eszközök 6,539,334,385 101.45%

Folyószámla, készpénz 15,125,761 0.23%

Egyéb követelés 0 0.00%

Lekötött bankbetét 504,476,712 7.83%

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 6,019,731,912 93.39%

     Diszkontkincstárgyek 5,528,984,284 85.77%

     MNB-kötvények 0 0.00%

     Államkötvények 490,747,628 7.61%

     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) 0 0.00%

     (Határidős ügyletek) 0 0.00%

     (Opciók) 0 0.00%

     (Egyéb származtatott ügyletek) 0 0.00%

Nettó eszközérték (saját tőke) 6,446,050,102 100.00%

     Belföldi befektetések 6,446,050,102 100.00%

     Külföldi befektetések 0 0.00%

Származtatott ügyletek bruttó értéke 0 0.00%

Az Alap hitelfelvétele 0 0.00%

Zárolt vagy óvadékba adott eszközök 0 0.00%

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.732013

** Tartalmazza az előző évben ki nem fizetett, de elhatárolt költségeket is.
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Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap

Nettó eszközérték

A Concorde Pénzpiaci és a benchmark hozamának                                         

alakulása az indulástól

Nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték alakulása az 

elmúlt 12 hónapban

A Concorde Pénzpiaci Alap rövid bemutatása

Befektetési politika: Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása
alapján hazai likviditási típusú befektetési alap. Az Alapkezelő célja, hogy a
forgalmazó cégeknél részvények adásvételét folytató befektetők az Alap
Befektetési Jegyeinek megvásárlásával rövid távon be nem fektetett pénzük
után legalább banki látraszóló betét szintű hozamot érhessenek el. Ennek
érdekében az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének
változékonysága a lehető legkisebb legyen. Az Alapkezelő az Alap vagyonát
belföldi pénzpiaci eszközökbe – állampapírokba, állampapíralapú repo-
megállapodásokba, bankbetétbe, az Alap vagyonát érintő kamatkockázat
csökkentését szolgáló egyéb pénzpiaci eszközökbe – fekteti. Az Alap
portfoliójaba kizárólag legfeljebb 365 napon belül lejáró eszközök kerülhetnek.
Az Alapkezelő törekszik rá, hogy az Alap portfoliójának hátralévő átlagos
futamideje a 90 napot ne haladja meg.
A Befektetési Jegyek tulajdonosa számára Concorde Pénzpiaci Alap a Concorde
Értékpapír Rt-nél adott tőzsdei megbízásoknál fedezetül szolgál.
* A benchmark minden hónap elejétől a hónap végéig a lakossági – a magyar
bankrendszer egésze alapján számolt – havi látra szóló forintbetét
átlagkamata. (Forrás: MNB ).
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.) 

Mi történt az elmúlt hónapban?

Micsoda idő, mintha április lenne szeszélyes volt a január. A fák rügyeztek,
előbújtak a tavaszi virágok és mindeközben viharos szelek borzolták a
kedélyeket és rendre zimankót emlegettek a meteorológusok. A kötvénypiacot
vizsgálva változékony hónapot zártunk, míg a hónap elején még attraktívnak
tűnt a magyar piac addig a hónap második felében erőteljes hozamemelkedést
figyelhettünk meg. A trend hátterében a decemberi leminősítésünk mellett
valószínűleg a kockázat kerülés állhatott. Ezeknek fényében a kötvényindexek
szinte stagnáltak; a rövid lejáratú papírokat tömörítő RMAX index 0,48
százalékon a hosszú papírokat tömörítő MAX index -0,6 százalékot a teljes
kötvénypiac teljesítményét mutató Max Composite index pedig -0,46
százalékon zárta a hónapot. Mindeközben a forint komoly gyengülésnek indult
a közel 2 százalékos leértékelődésnek köszönhetően a januárt a 258 forintos
szinten zárta.

Januárban némileg emeltük az Alap kamatláb-érzékenységét, a lejáró
bankbetétek helyett pár hónapos futamidejű diszkontkincstárjegyeket
vásároltunk.
Módosított átlagidő: 0,20 év 
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benchmark*

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.


