
Általános adatok

Alapkezelő Concorde Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő HVB Bank Zrt.

ISIN KÓD HU0000701685

NEÉ 14,315,665,219

1 jegyre jutó NEÉ -  2007.04.30 2.285014

1998.05.12 08.12.18

80% RMAX, 20% MAX

időszak Concorde Kötvény

1998 12.45%

1999 14.28%

2000 10.61%

2001 9.65%

2002 8.23%

2003 3.46%

2004 11.62%

2005 8.11%

2006 5.58%

indulástól (3275 nap) 9.65%

 1év 2 év évesítve 3 év évesítve 5 év évesítve

6.68% 6.50% 8.40% 7.26%

Portfolió összetétel

év Concorde Kötvény

98.12.31 1.12447

99.12.31 1.28506

52.6% 00.12.31 1.42147

35.0% 01.12.31 1.55865

12.4% 02.12.31 1.68694

03.12.31 1.74534

04.12.31 1.94808

05.12.31 2.10609

06.12.31 2.22363

Kockázati mutatók

Volatilitás 0.16%

Vizsgált időszak 1998.05.12 - 2007.04.30

Vállalt kockázat/javasolt befektetési időtáv

Biztonságra törekvő Dinamikus

10.73%

DKJ

12.10%

8.20%

10.72%

Államkötvények

Az 1 jegyre jutó nettó eszközérték alakulása

6.71%

Referencia index (benchmark)*

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

5.99%

Jelzáloglevelek

2007. április

HAVI JELENTÉS /Concorde Rövid Kötvény 

*2005 április 1-től 80% RMAX, 20% MAX. Ezt megelőzően a megelőző év utolsó 12 hónapos DKJ aukció átlaghozama.

 

12.54%

11.54%

9.51%

16.09%

Concorde Rövid Kötvény Alap bruttó hozam adatai

referencia hozam

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

Kinek ajánljuk? Azoknak akik…
- biztonságos befektetési formát keresnek legalább féléves időtávra 
- banki betéteknél magasabb hozamot szeretnének 
- nem kívánják befektetésüket kockára tenni

Az Alap befektetési politikája

Az Alap neve 2004. január 1. előtt Concorde Fedezeti Befektetési Alap volt.
Befektetési politika: Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása alapján
hazai rövid kötvény típusú befektetési alap. Az Alapkezelő célja, hogy állampapírok,
vállalati kötvények vásárlásával, valamint fedezeti üzletek kötésével az Alap működési
költségeit ellensúlyozva, a befektetők nettó hozama – alacsony kockázat mellett –
hosszabb távon meghaladja a rövid futamidejű állampapírok hozamát. Amennyiben
lehetőség nyílik rá, az Alapkezelő a tőzsdei részvények és BUX-index azonnali és a
származékos piacai közötti félreárazásokat kihasználva igyekszik arbitrázs ügyletek
(azonnali részvény- vagy indexvásárlás határidős eladással fedezve) segítségével az
állampapírok hozamát meghaladó hozamú ügyleteket kötni.

Mi történt áprilisban?

Hol van már a tavalyi hó! Az aggodalmak és a félelmek is szinte elolvadtak, nem
is csoda hisz az április kellemes idővel örvendeztetett meg bennünket. A jó
hangulat a piacokra is átgyűrűzött, új reményeket adva a befektetőknek. A
hónap során rég nem látott aktivitást tapasztaltunk a kötvénypiacon, szinte a
kilincset adták egymásnak a befektetők. 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.  

Sem az Alap méretében, sem portfoliója összetételében nem történt jelentős
változás áprilisban. Némi hároméves futamidejű államkötvény vásárlással szinten
tartottuk az Alap kamatláb-érzékenységét.
Módosított átlagidő: 1,3 év 

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 Rövid Kötvény  és a referencia* értékalakulása
az elmúlt 1 évben
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