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HUF EUR HUF EUR HUF EUR

2006.10.05 309,350,000 1.007819 9.990025

2006.12.31 342,788,707 0.962422 10.373788 -18.90% 16.12% -4.50% 3.84%

2007.01.31 458,351,775 0.991602 10.450560 35.70% 8.71% 3.03% 0.74% #HIV!

indulástól (118 nap) 458,351,775 0.991602 10.450560 82.61% 14.96% -1.61% 4.61% 8.80%

1900.04.27

2007.01.31 Összeg / érték (Ft)

Kötelezettségek -5,648,189

Hitelállomány 0

Költségek -4,864,936

     Alapításhoz kapcsolódó díj -162,522

     Alapkezelői díj -1,625,316

     Letékezelői díj -62,658

     Közzétételi költség -59,275

     Könyvvizsgálói díj ** -236,000

     PSZÁF díj -9,958

     Könyvelői díj ** -413,000

Sikerdíj -2,296,207

Eszközök 463,999,965

Folyószámla, készpénz

Egyéb követelés 0

Lekötött bankbetét 0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 327,057,023

     Diszkontkincstárgyek 95,451,176

     MNB-kötvények 0

     Államkötvények 143,584,177

     Vállalati kötvények 0

     Egyéb kötvények 0

     Jelzáloglevelek 0

     Külföldi kötvények 88,021,670

Részvények 133,798,747

     Hazai részvények 82,895,280

     OTC részvények 0

     Külföldi részvények 50,903,467

Kollektív befektetési értékpapírok 0

Kárpótlási jegy 0

(Származtatott ügyletek) 365,440

     (Határidős ügyletek) 365,440

     (Opciók) 0

Nettó eszközérték (saját tőke) 458,351,775

     Belföldi befektetések 319,426,638

     Külföldi befektetések 138,925,137

Származtatott ügyletek bruttó értéke 258,040,000

Az Alap hitelfelvétele 0

Zárolt vagy óvadékba adott eszközök 0

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 0.991602

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 10.450560 (EUR)

30.31%

2007. január 31.Havi Portfoliójelentés

Benchmark 

hozam* 

(nominális)

A Concorde CEE Smallcap Befektetési Alap (HUF) és a benchmark hozamának 

alakulása az indulástól

Nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF) 

alakulása az indulástól

Bruttó hozam éves szinten 

(annualizált)

Bruttó hozam az adott évben 

(nominális)Dátum Nettó eszközérték

0.00%

(HUF)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték

56.30%

0.00%

0.08%

0.08%

0.00%

0.00%

100.00%

69.69%

11.11%

0.00%

0.00%

0.00%

19.20%

29.19%

18.09%

0.00%

20.82%

0.00%

31.33%

0.00%

0.00%

0.00%

71.36%

0.00%

101.23%

-0.04%

-0.35%

-0.01%

-0.01%
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Concorde CEE Smallcap Befektetési Alap

-1.23%

0.00%

-1.06%

-0.05%

0.00%

-0.09%

Nettó eszközérték százalékában (%)
A Concorde CEE Smallcap Befektetési Alap rövid bemutatása

Befektetési politika: Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a Tpt. alapján származtatott
termékekbe fektető befektetési alap. Az alap célja, hogy befektetői számára
elsősorban a fejlett piacokénál magasabb növekedési potenciállal rendelkező
kelet-közép-európai részvénypiacokon, elsősorban kis- és közepes vállalatok
részvényeibe fektetve hosszútávon az állampapíroknál magasabb hozamot érjen
el. Kis- és közepes vállalatoknak minősülnek azon társaságokat, melyek piaci
kapitalizációja nem haladja meg az 1 milliárd eurót. Az Alapkezelő azonban
megfelelő lehetőségek esetén az Alap eszközértékének 20 százalékáig 1 milliárd
eurót meghaladó piaci kapitalizációjú társaságok részvényeiből is tarthat az
Alap portfoliójában. Az alap alapkezelési díja éves szinten 1,5%-ban lett
maximalizálva. Ezen felül csak akkor illeti jövedelm az alapkezelőt, ha az alap
jobban teljesít a meghatározott benchmarknál. Ebben az esetben az
extrahozam 20 százaléka sikerdíjként kerül elszámolásra. Az alap benchmarkja
az RMAX index. 
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. Az
alap forintban és euróban denominált befektetési jegyeket bocsát ki. A
befektetési jegyek „A” sorozata 1 forint névértékű míg a „B” sorozat esetében
10 euró a névérték. 

Mi történt az elmúlt hónapban?

Januárban folytatódott az a tavalyi évben uralkodó tendencia a régió
részvénypiacain, mely szerint a kisebb kapitalizációjú részvények hozama
felülteljesíti a vezető papírokét. A lengyel MIDWIG index 13,5 százalékot
emelkedett január folyamán, szemben a bluechip papírokat tartalmazó WIG20
hat százalékos hozamával, míg hazánkban a smallcap papírok teljesítményét
mérő BUMIX index 6,3 százalékot emelkedett csökkenő BUX mellet. A magyar
piacon az ingatlannal kapcsolatos részvények voltak a slágerek januárban, a
Rába 30, a Graphisoft Park és a Danubius 10 százalékos havi hozamot tudott
elérni. A lengyel piacon is az ingatlanfejlesztők teljesítettek a legjobban 22,8
százalékos hozammal, emellett a nagy állami megrendelésekre számító IT
szektor ért el kiugró, 16,2 százalékos emelkedést.

Január folyamán csökkentettük az Alap Agora, Prokom és Budimex pozícióit,
valamint Zetkama és Pulawy részvényeket vásároltunk.
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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*


