
Általános adatok

Alapkezelő Concorde Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő HVB Bank Zrt.

ISIN KÓD HU0000701693

NEÉ 10,954,374,015

1 jegyre jutó NEÉ -  2007.04.30 4.498762

1997.08.29 09.08.31

35% RAX, 65% RMAX

időszak 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 (3531 nap) 16.82%

*** tört év

 1év 2 év évesítve 3 év évesítve 5 év évesítve

13.41% 16.29% 19.23% 17.39%

Portfolió összetétel Concorde 2000 Alap bruttó hozam adatai

26.1%

19.0%

38.7%

3.8%

12.3%

Legnagyobb arányú részvény befektetések**

M-TELEKOM MOL ÉMÁSZ RICHTER

Kockázati mutatók

Volatilitás 0.43%

Vizsgált időszak 1997.08.29 - 2007.04.30

Vállalt kockázat/javasolt befektetési időtáv

Biztonságra törekvő Dinamikus

Tel: 489-2280    Fax: 489-2290      www.concordealapkezelo.hu
Concorde Alapkezelő zrt.         1123 Budapest, Alkotás utca 50.          

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

Közepes Kockázat

19.58%

*2002. március 1-ét megelőzően40%-ban RAX és 60%-ban 12 hónapos DKJ. 2002. március 1-től 35%-ban a RAX és 

65%-ban RMAX

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

Részvény

OTP

DKJ

Jelzáloglevél

Egyéb kötvény

Államkötvény

22.47%

20.19%

10.37%

13.14%

2007. április

Referencia index (benchmark)*

HAVI JELENTÉS Concorde 2000 

3.15%

0.21%

Concorde 2000 Alap bruttó hozam adatai

-1.94%

6.68%

referencia hozam

6.46%

8.02%

Költségek
Vételi díj                 max 5%/tranzakció 
Visszaváltási díj       max 5%/ tranzakció
Alapkezelési díj       1,5%
Büntető jutalék        5%/ 5 munkanapon belül
Pénzügyi teljesítés   T+2

Kinek ajánljuk? Azoknak akik…
- szeretnék egy aktívan kezelt, nagyobb részt kötvényekből és 
  kisebb részt részvényekből álló értékpapírcsomag  teljesítményéből
 részesedni 
- olyan befektetésre vágynak, melyen belül a kötvények és a
  részvények aktuális hányadát a vagyonkezelői csapat piaci 
  várakozásai határozzák meg 
- a magasabb hozam reményében  hajlandóak kiegyensúlyozott 
  mértékű kockázatot vállalni 

Az Alap befektetési politikája

Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai
kiegyensúlyozott vegyes befektetési alap. Az Alapkezelő aktív
portfoliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja
az Alap portfolió-összetételét. 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.

Mi történt áprilisban?

Sokunkat befolyásol az időjárás, a mindennapjainkat nagymértékben
meghatározhatja a rossz idő, a sötét, borús és ködös környezet rátelepedhet
hangulatunkra is. Azonban amint megjelennek a nap jótevő sugarai, elfelejtjük
búnkat és vidáman szemléljük az életet. Részvénypiacunkra is átgyűrűzött a langyos
időjárásnak köszönhető tavaszi optimizmus. Mindegyik bluechip kimagasló
eredményt ért el: az OTP 9,4; a MOL 4,2 százalékkal erősödött. A nagy papírok
versenyében a győztes Magyar Telecom 13 százalékos bővülést ért el. A
gyógyszercégek piacára végül az egészségügyi miniszter Molnár Lajos lemondása
terelte vissza a bikákat. A Richter árfolyama végül 11,9%-ot emelkedett, azonban az
Egis pusztán 2%-ot tudott erősödni. Mindezek tükrében a BUX mintegy 8,5
százalékot meghaladó mértékben teljesítette túl az előző havi záró értékét.
mindeközben a kötvényhozamok szépen csordogáltak lefelé, átlagosan 10-15 és 27-
30 bázisponttal zárták alacsonyabban a hónapot. Ennek az optimista hozzáállásnak
eredményeképpen a kötvénypiaci indexek igen szép eredményt könyvelhettek el: a
MAX index 1,3 az RMAX 0,7 a teljes kötvénypiac teljesítményét mutató MAX
Composite pedig 1,2 százalékkal volt képes bővülni.  

Április folyamán TVK részvényeket vásároltunk az Alapba, valamint
mérsékeltük az Émász, FHB és Fotex papírok portfólóbeli arányát.
Módosított átlagidő: 1,8 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 jövőbeni teljesítményre, hozamra.  
Az alap kezelési szabályzata megtekinthető a Concorde zrt. 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.

A Concorde 2000 és a referencia* értékalakulása
(1997/08/29 - 2007/04/30)

0.8

1.3

1.8

2.3

2.8

3.3

3.8

4.3

1997.
aug..

1998.
jún..

1999.
ápr..

2000.
febr..

2000.
dec..

2001.
okt..

2002.
aug..

2003.
máj..

2004.
márc..

2005.
jan..

2005.
nov..

2006.
szept..

referencia

Concorde 2000


