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Dátum
Egy jegyre jutó nettó 

eszközérték

Bruttó hozam éves 

szinten (annualizált)

Bruttó hozam az adott 

évben (nominális)

Benchmark hozam* 

(nominális)

2005.10.14 330,000,000 1.000000

2005.12.31 2,088,359,282 1.006253 2.9261% 0.625% 1.19%

2006.12.31 2,694,743,206 1.075921 6.92% 6.92% 6.62%

2007.03.31 2,696,596,947 1.091360 5.82% 1.43% 2.06%

indulástól (533 nap) 2,696,596,947 1.091360 6.17% 9.136% 6.82%

1901.06.16

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

Kötelezettségek 33,172,394 1.23%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -9,367,617 -0.35%

     Alapkezelői díj -6,751,045 -0.25%

     Letékezelői díj -169,098 -0.01%

     Martketing költség -1,271,690 -0.05%

     Közzétételi költség -28,672 0.00%

     Könyvvizsgálói díj -557,843 -0.02%

     PSZÁF díj -202,533 -0.01%

     Könyvelői díj -386,736 -0.01%

     Sikerdíj 0 0.00%

Egyéb kötelezettség 42,540,011 1.58%

Eszközök 2,663,424,553 98.77%

Folyószámla, készpénz 143,156,045 5.31%

Egyéb követelés 0 0.00%

Lekötött bankbetét 0 0.00%

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2,475,314,638 91.79%

     Diszkontkincstárgyek 15,703,723 0.58%

     MNB-kötvények 0 0.00%

     Államkötvények 2,459,610,915 91.21%

     Vállalati kötvények 0 0.00%

     Egyéb kötvények 0 0.00%

     Jelzáloglevelek 0 0.00%

     Külföldi kötvények 0 0.00%

Részvények 27,165,674 1.01%

     Hazai részvények 0 0.00%

     OTC részvények 0 0.00%

     Külföldi részvények 27,165,674 1.01%

Kollektív befektetési értékpapírok 0 0.00%

Kárpótlási jegy 0 0.00%

(Származtatott ügyletek) 17,788,197 0.66%

     (Határidős ügyletek) 17,788,197 0.66%

     (Opciók) 0 0.00%

     (Egyéb származtatott ügyletek) 0 0.00%

Nettó eszközérték (saját tőke) 2,696,596,947 100.00%

     Belföldi befektetések 2,669,431,274 98.99%

     Külföldi befektetések 27,165,674 1.01%

Szárm.ügyletek nettó árfolyamértéke 199,159,100 7.39%

Az Alap hitelfelvétele 0 0.00%

Zárolt vagy óvadékba adott eszközök 0 0.00%

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.091360
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Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap

Nettó eszközérték

A Concorde-VM és a benchmark hozamának                                                                   

alakulása az elmúlt 12 hónapban

Nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték alakulása az 

indulástól

A Concorde-VM Alap rövid bemutatása

Befektetési politika: Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a Tpt. alapján származtatott
termékekbe fektető befektetési alap. Az Alap potenciális befektetési területe a
lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények
illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és
árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A hagyományos
befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak
emelkedő, de eső piacon is van lehetősége hozamot elérni. Az Alap célja az
állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális
kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alap
magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetően technikai
alapú időzítéssel, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont az Alapkezelő
nem lát megfelelő lehetőséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor
alacsony kockázatú eszközökbe fekteti az Alap tőkéjét, egészen addig, amíg jó
vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak.
*A benchmark 2005. október 14-től, azt követően pedig minden év elejétől egy
100%-ban az RMAX-ba („Rövid Magyar Állampapír Index”) fektetett portfolió
teljesítménye. 
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 nemzetközi részvénypiacok a február végi és március eleji, gyors esést
követően lassú emelkedésbe kezdtek, amely során az amerikai indexek a
megelőző esés jelentős részét ledolgozták. Az S&P500 1%-ot emelkedett a
hónapban. A tavaly júliusban kezdődött emelkedés amúgy sem jelentős lendülete
elveszett, de a hosszabb távú, heti bontású trend még emelkedő. Az alap ebben a
környezetben óvatos részvénypiaci vételekkel próbálkozott.

Az alap hozama 0.95% volt márciusban.
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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*


