
Dátum
Egy jegyre jutó nettó 

eszközérték

Bruttó hozam éves 

szinten (annualizált)

Bruttó hozam az adott 

évben (nominális)

Benchmark hozam* (éves 

szinten)

1997.08.29 120,000,000 100,000.00

1997.12.31 221,801,588 109,423.58 27.74% 9.42% 6.46%

1998.12.31 347,576,266 127,317.31 16.35% 16.35% 0.21%

1999.12.31 768,637,889 154,624.40 21.45% 21.45% 19.58%

2000.12.31 1,264,798,944 1.720546 11.24% 11.27% 3.15%

2001.12.31 851,344,122 1.887694 9.71% 9.71% -1.94%

2002.12.31 1,509,236,043 2.123609 12.50% 12.50% 8.02%

2003.12.31 2,725,683,675 2.420051 13.96% 13.96% 6.68%

2004.12.31 3,202,850,481 3.121053 28.89% 28.97% 22.47%

2005.12.31 5,417,794,970 3.660939 17.30% 17.30% 20.19%

2006.12.31 8,970,638,936 4.284074 17.02% 17.02% 13.14%

2007.03.31 10,007,361,856 4.341908 5.47% 1.35% 1.33%

indulástól (3501 nap) 10,007,361,856 4.341908 16.54% 334.19% 10.07%

1909.08.01

2007.03.31 Összeg / érték (Ft)
Nettó eszközérték 
százalékában (%)

Kötelezettségek -261,636,164 -2.61%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -44,980,443 -0.45%

     Alapkezelői díj -35,132,174 -0.35%

     Letékezelői díj -636,855 -0.01%

     Martketing költség ** -6,663,544 -0.07%

     Közzétételi költség -28,672 0.00%

     Könyvvizsgálói díj ** -565,145 -0.01%

     PSZÁF díj -702,642 -0.01%

     Könyvelői díj ** -1,251,412 -0.01%

Egyéb kötelezettség -216,655,721 -2.16%

Eszközök 10,268,998,020 102.61%

Folyószámla, készpénz 13,268,059 0.13%

Egyéb követelés 0 0.00%

Lekötött bankbetét 0 0.00%

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 7,905,590,767 79.00%

     Diszkontkincstárgyek 1,438,711,297 14.38%

     MNB-kötvények 0 0.00%

     Államkötvények 4,108,565,480 41.06%

     Vállalati kötvények 876,666,554 8.76%

     Egyéb kötvények 0 0.00%

     Jelzáloglevelek 417,291,580 4.17%

     Külföldi kötvények 1,064,355,856 10.64%

Részvények 2,332,512,229 23.31%

     Hazai részvények 2,109,234,780 21.08%

     OTC részvények 0 0.00%

     Külföldi részvények 223,277,449 2.23%

Kollektív befektetési értékpapírok 0 0.00%

Kárpótlási jegy 0 0.00%

(Származtatott ügyletek) 17,626,965 0.18%

     (Határidős ügyletek) 17,626,965 0.18%

     (Opciók) 0 0.00%

     (Egyéb származtatott ügyletek) 0 0.00%

Nettó eszközérték (saját tőke) 10,007,361,856 100.00%

     Belföldi befektetések 8,719,728,552 87.13%

     Külföldi befektetések 1,287,633,304 12.87%

Származtatott ügyletek bruttó értéke 1,232,223,580 12.31%

Az Alap hitelfelvétele 0 0.00%

Zárolt vagy óvadékba adott eszközök 0 0.00%

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 4.341908

** Tartalmazza az előző évben ki nem fizetett, de elhatárolt költségeket is.
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Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap

Nettó eszközérték

A Concorde 2000 és a benchmark hozamának                                     

alakulása az indulástól

Nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték alakulása az 

elmúlt 12 hónapban
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bechmark*

Concorde 2000

A Concorde 2000 Alap rövid bemutatása

Befektetési politika: Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása
alapján hazai kiegyensúlyozott vegyes befektetési alap. Az Alapkezelő aktív
portfoliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az
Alap portfolióösszetételét. Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek
figyelembevételével az Alap forrásainak átlagosan 30-40 százalékát fordítsa
részvények vásárlására, míg a fennmaradó hányadot döntő részben
állampapírokba, illetve vállalati és egyéb kötvényekbe, jelzáloglevelekbe
fektesse.
* A benchmark 2002. március 1-től 2005 végéig minden év elejétől, 2006-tól
pedig minden hónap elejétől egy 35%-ban a RAX-ba (BAMOSZ
Részvénybefektetési Alap Portfolió Index) és 65%-ban RMAX-ba fektetett
portfolió teljesítménye. 2002. március 1-ét megelőzően minden év elejétől az
év végéig (illetve 2002. február 28-ig) az év elején 40%-ban RAX-ba és 60%-
ban – az előző év utolsó aukcióján kialakult átlaghozam mellett – 12 hónapos
diszkont-kincstárjegybe fektetett portfolió hozama.
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?

A februári eséseket követően a márciust inkább a visszakapaszkodó árfolyamok
jellemezték. Bár a közép-kelet-európai tőzsdékhez képest a magyar BUX
eléggé lemaradva csupán 1,2 százalékos bővülést volt képes produkálni. A
hónapban a bluechipek közül a MOL teljesített kiemelkedően - 3,36 százalékot
emelkedett - köszönhetően a kőolaj világpiaci áremelkedésének, míg az OTP
3,16 százalékos bővülésével próbálta meg visszahozni a februári veszteségeket.
A negyedév során bebizonyosodott hogy az ingatlan az idei év első sztorija,
hisz év lejéhez képest mindegyik nagy ingatlan vagyon rendelkező cég, mint a
Danubius a Fotex és a Graphisoft park is túlszárnyalta a többi papírt - Danubius
18,6; Fotex 15,9; Graphisoft Park 26 százalékos bővüléssel. a kötvények is
megpróbálták behozni azt a lemaradást ami a februári kellemetlen eséseknek
volt eredménye. A rövidebb papírokat tömörítő RMAX 1 a hosszabbakat
tömörítő MAX közel 2 a teljes piac teljesítményét mutató MAX Composite index
1,8 százalékos pluszban zárta a hónapot. A hónap végén rég nem látott
érdeklődést tapasztaltunk, az aukción vették a kibocsátott állampapírokat, mint
a cukrot, így a rövidebb papírok 20-50 bázisponttal a közepes lejáratúak 50-67
a hosszabbak pedig 17-39 bázisponttal csurogtak le a februári áraikhoz képest.
Az eddigiekhez képest tovább emeltük az alap kötvényeinek átlagos
futamidejét, így a negyedév végére a kötvények módosított átlagideje 1,9 évre
nőtt.
Március folyamán a Danubius, FHB és Rába részvények súlyát mérsékeltük az
Alapban, és helyettük Magyar Telekom, MOL és Richter papírokat 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.


