
Általános adatok

Alapkezelő Concorde Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő HVB Bank Zrt.

ISIN KÓD HU0000702295

NEÉ 3,817,609,953

1 jegyre jutó NEÉ -  2007.04.30 1.326629

2002.08.01 04.09.28

95% MSCI World, 5% RMAX

időszak Concorde Nemzetközi

2002* -10.92%

2003 15.95%

2004 -2.31%

2005 24.16%

2006 5.34%

indulástól (1733 nap) 6.11%

* tört év

 1év 2 év évesítve 3 év évesítve

-0.64% 12.44% 7.71%

Portfolió összetétel Részvények földrajzi megoszlása

Egyesült Államok 49.4%
Részvények 96.3% Eurózóna 17.5%
DKJ 2.7% Nagy Britannia 10.5%
Egyéb eszközök 1.0% Ázsia 15.2%

Egyéb  országok 7.4%

Kockázati mutatók

Volatilitás 0.88%

Vizsgált időszak 2002.08.01 - 2007.04.30

Vállalt kockázat/javasolt befektetési időtáv

Magas kockázat

Biztonságra törekvő Dinamikus

HAVI JELENTÉS /Concorde Nemzetközi 

-11.21%

Concorde Nemzetközi Részvény Alap bruttó hozam adatai

referencia hozam

Referencia index (benchmark)*

2007. április

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 

20.06%

-1.45%

26.47%

7.62%

5.76%

Költségek
Vételi díj                 max 5%/tranzakció 
Visszaváltási díj       max 5%/ tranzakció
Alapkezelési díj       1%
Büntető jutalék        5%/ 5 munkanapon belül
Pénzügyi teljesítés   T+3

Kinek ajánljuk? Azoknak akik…
- a globális részvénypiacok teljesítményéből  szeretnének részesülni 
- Japántól az Egyesült Államokig a világ legnagyobb vállalataiba kívánnak 
  befektetni 
- a magas hozam reményében hajlandóak kockázatot vállalni 
- legalább 6 éves befektetési lehetőséget keresnek 
- forintban kibocsátott, de a helyi piacok devizáinak  árfolyamalakulásától

Az Alap befektetési politikája

Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása alapján nemzetközi tiszta
részvény típusú befektetési alap. Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési
lehetőségek figyelembevételével az Alap forrásainak átlagosan 50-100 
százalékát fordítsa külföldi kollektív befektetési értékpapírok vásárlására,
és ezáltal egy diverzifikált, a külföldi részvénypiacok teljesítményétől
függő portfoliót alakítson ki a Tőkepiacról szóló törvény előírásainak
betartásával. Diverzifikációs, költséghatékonysági és likviditási megfontolásokból
korlátozott mértékben hazai kollektív befektetési értékpapírok is az Alap részét
képezhetik. Az Alapkezelő aktív portfoliókezelést folytatva, fundamentális
elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfolióösszetételét, célja a
referenciahozam elérése, illetve annak túlteljesítése.

Mi történt áprilisban?

Vége a depressziónak? Áprilisban volt alkalmunk fürdőzni a tavaszi
napsütésben, egyben elfeledve a tél eseményeit. Emelkedések és új csúcsok
jellemezték a világ részvénypiacait a hónap során. A technológiai szektor
teljesítményét tükröző Nasdaq és az S&P 500 is 4,3%-ot emelkedett. Az
európai indexek közül a DAX továbbra is a tengerentúli társak előtt járt és
mintegy 7,1%-os emelkedéssel zárta a hónapot. Az FTSE-100 azonban
mindössze 2,2%-ot erősödött áprilisban. A texasi könnyűolaj árfolyama 0,2%-
ot csökkent az előző havi záróárhoz képest. A dollár tovább folytatta
mélyrepülését az euróval szemben, mintegy 2,2%-ot gyengült, ebben nagy
szerepet játszott a rendkívül gyenge első negyedéves amerikai GDP
növekedési adat, amely az 1,8%-os várakozásokhoz képest csak 1,3% lett. A
forint tovább erősödött április során az euró kurzus 246, míg a dollár kurzusa
181 forinton zárta a hónapot. 

Április folyamán Nutrisystem részvényeket értékesítettünk az Alapból.

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 Nemzetközi Részvény Alap és a referencia értékalakulása
(2002/08/01 - 2007/04/30)
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