
Általános adatok

Alapkezelő Concorde Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő Unicredit Bank Zrt.

ISIN KÓD HU0000702030

NEÉ 4,956,434,911

1 jegyre jutó NEÉ -  2007.10.31 1.646623

2001.03.29 1906.08.03

100% MAX

időszak Concorde Kötvény

2001*** 7.74%

2002 10.59%

2003 0.71%

2004 12.65%

2005 7.86%

2006 6.07%

indulástól (2407 nap) 7.83%

*** tört év

 1év 2 év évesítve 3 év évesítve 5 év évesítve

9.05% 6.21% 8.59% 7.48%

Portfólió összetétel

83.0% év Concorde Kötvény

5.9% 2001.12.31 1.07931

9.1% 2002.12.31 1.19365

2.0% 2003.12.31 1.20217

2004.12.31 1.35427

2005.12.31 1.46068

2006.12.31 1.54931

Kockázati mutatók

Volatilitás 0.20%

Vizsgált időszak 2001.03.29 - 2007.10.31

Vállalt kockázat/javasolt befektetési időtáv

Biztonságra törekvő Dinamikus

Közepes Kockázat

Az 1 jegyre jutó nettó eszközérték alakulása

1.17%

Jelzáloglevelek

Külföldi állampapír

DKJ

13.44%

8.57%

8.68%

Államkötvények

Referencia index (benchmark)*

6.96%

*2005. április 1-től a benchmark a MAX index Azt megelőzően MAX Composite Index volt

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

HAVI JELENTÉS / Concorde Kötvény 

10.10%

10.11%

Concorde Kötvény Alap bruttó hozam adatai

referencia hozam

2007. október

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

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

Kinek ajánljuk? Azoknak akik…
- biztonságos befektetést keresnek 1 évet meghaladó időtávra
- szeretnék élvezni annak előnyét, hogy kötvénybefektetéseiknek futamidejét a 
  vagyonkezelői csapat várakozásai  határozzák meg 
- befektetésüket nem kívánják jelentős kockázatnak kitenni

Az Alap befektetési politikája

Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai hosszú kötvény
típusú befektetési alap. Az Alapkezelő célja, hogy a magyar állampapírpiaci
befektetéseket tegye elérhetővé a Befektetési jegyek tulajdonosai számára. Az
Alapkezelő az Alap eszközeit legfőképpen a Magyar Állam által kibocsátott
államkötvényekben és diszkont-kincstárjegyekben, igyekszik tartani, valamint alacsony
kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekbe, egyéb hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírokba és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzpiaci
eszközökbe, ügyletekbe fektetheti. Megfelelő nemzetközi tőkepiaci környezet esetén az
Alap portfoliójának 30%-ig külföldi kibocsátású állampapírokat és vállalati kötvényeket
vásárolhat az Alapkezelő. A belföldi és külföldi részvények együttes aránya az Alap
portfolióján belül nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének 10 százalékát.

Mi történt októberben?

A monetáris tanács október végi ülését megelőzően a kamatdöntésre vonatkozó
várakozások határozták meg a hazai kötvény piaci folyamatokat. A kereskedést
nem befolyásolták jelentősen a nyilvánosságra került makro mutatók sem. A piaci
szereplők jelentős hányada számított egy 25 bázispontos jegybanki
kamatvágásra, melynek köszönhetően a rövid állampapírok hozama 10-15
bázisponttal, a hosszabb lejáratú államkötvények hozama 8-10 bázisponttal
csökkent. A jegybanki lazítás azonban elmaradt, így a hónap utolsó két napjában
enyhe hozamnövekedés volt megfigyelhető. Mindezeknek megfelelően a hosszú
kötvények teljesítményét mutató MAX index 0,54 százalékos, a rövid kötvények
teljesítményét mutató RMAX index 0,68 százalékos, míg a teljes magyar
kötvénypiac teljesítményét mutató MAX Composite index 0,57 százalékos
emelkedést mutattak szeptember végi értékükhöz képest.
Szintén jelentősebb esemény nélkül zajlottak az elmúlt hetek a magyar
fizetőeszköz piacán. A forint egy meglehetősen szűk sávban (249 - 254) mozgott
az euróhoz képest. 
Októberben némi tíz, illetve tizenöt éves államkötvény vásárlásával szinten
tartottuk az Alap MAX indexénél magasabb átlagidejét. Emellett meg kell még
említeni, hogy sikerült emelni az Alapban lévő jelzáloglevelek arányát.
Módosított átlagidő: 4,2 év 

A Concorde Kötvény Alap és a referencia* értékalakulása
az elmúlt 1 évben
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Concorde Kötvény

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.



2007. október

Dátum
Egy jegyre jutó nettó 

eszközérték

Bruttó hozam éves szinten 

(annualizált)

Bruttó hozam az adott 

évben (nominális)
Benchmark hozam** (nominális)

2001.03.29 100,141,276 1.001794

2001.12.31 885,546,937 1.079308 10.20% 7.74% 10.10%

2002.12.31 1,731,627,524 1.193645 10.59% 10.59% 10.11%

2003.12.31 3,496,035,697 1.202165 0.71% 0.71% 1.17%

2004.12.31 2,985,190,324 1.354265 12.65% 12.65% 13.44%

2005.12.31 2,130,723,760 1.460675 7.86% 7.86% 8.57%

2006.12.31 3,653,574,356 1.549314 6.07% 6.07% 6.96%

2007.10.31 4,956,434,911 1.646623 7.54% 6.28% 7.15%

indulástól (2407 nap) 4,956,434,911 1.646623 7.83% 64.37% 8.68%

1906.08.03

2007.10.31 Összeg / érték (Ft)
Nettó eszközérték 
százalékában (%)

Kötelezettségek -24,832,700 -0.50%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -24,832,700 -0.50%

     Alapkezelői díj -5,360,380 -0.11%

     Letékezelői díj -13,964,176 -0.28%

     Martketing költség *** 0 0.00%

     Közzétételi költség -102,300 0.00%

     Könyvvizsgálói díj *** -2,473,104 -0.05%

     PSZÁF díj -1,501,460 -0.03%

     Könyvelői díj *** -229,179 0.00%

Egyéb kötelezettség 0 0.00%

Eszközök 4,981,267,611 100.50%

Folyószámla, készpénz 583,020 0.01%

Egyéb követelés 359 0.00%

Lekötött bankbetét 0 0.00%

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 4,980,684,232 100.49%

     Diszkontkincstárgyek 0 0.00%

     MNB-kötvények 0 0.00%

     Államkötvények 4,214,029,170 85.02%

     Vállalati kötvények 316,649,066 6.39%

     Egyéb kötvények 0 0.00%
2005. április 1-től a benchmark a MAX 

index Azt megelőzően MAX Composite 
450,005,996 9.08%

     Külföldi kötvények 0 0.00%

Részvények 0 0.00%

     Hazai részvények 0 0.00%

     OTC részvények 0 0.00%

     Külföldi részvények 0 0.00%

Kollektív befektetési értékpapírok 0 0.00%

Kárpótlási jegy 0 0.00%

(Származtatott ügyletek) 0 0.00%

     (Határidős ügyletek) 0 0.00%

     (Opciók) 0 0.00%

     (Egyéb származtatott ügyletek) 0 0.00%

Nettó eszközérték (saját tőke) 4,956,434,911 100.00%

     Belföldi befektetések 4,956,434,911 100.00%

     Külföldi befektetések 0 0.00%

Származtatott ügyletek nettósított, 
abszolút értéke

0 0.00%

Az Alap hitelfelvétele 0 0.00%

Zárolt vagy óvadékba adott eszközök 0 0.00%

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.646623

*** Tartalmazza az előző évben ki nem fizetett, de elhatárolt költségeket is.

* Az alap nettó hozamát 2006.09.01-től 20 százalékos kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves 
számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek, melyek  forgalmazási helytől függően eltérőek lehetnek. Az alap a vizsgált időszak 
során tartalmazott származtatott ügyleteket, melyek maximális aránya a befektetési poilitkának megfelelt, és legfeljebb 30 százalék lehetett.

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

 www.concordealapkezelo.hu

A Concorde Kötvény és a benchmark hozamának                                  
alakulása az elmúlt 12 hónapban*

Nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték alakulása az elmúlt 
12 hónapban

Az alap portfóliója a vizsgált hónapban nem tartalmazott származtatott ügyleteket.

Részletes Havi jelentés 

Concorde Kötvény 
Concorde Kötvény Befektetési Alap*

Nettó eszközérték
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A Concorde Kötvény Alap rövid bemutatása
Befektetési politika: Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása alapján
hazai hosszú kötvény típusú befektetési alap. Az Alapkezelő célja, hogy a magyar
állampapírpiaci befektetéseket tegye elérhetővé a Befektetési jegyek tulajdonosai
számára. Az Alapkezelő az Alap eszközeit legfőképpen a Magyar Állam által kibocsátott
államkötvényekben és diszkont-kincstárjegyekben, igyekszik tartani, valamint alacsony
kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekbe, egyéb hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírokba és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzpiaci
eszközökbe, ügyletekbe fektetheti. Megfelelő nemzetközi tőkepiaci környezet esetén az
Alap portfoliójának 30%-ig külföldi kibocsátású állampapírokat és vállalati kötvényeket
vásárolhat az Alapkezelő. A belföldi és külföldi részvények együttes aránya az Alap
portfolióján belül nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének 10 százalékát.
** 2005. április 1-től a benchmark a MAX index. Azt megelőzően a benchmark a MAX
Composite Index volt.
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 2%-os jutalékot is felszámolni, mely az
Alapot illeti meg. Ennek alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori
árfolyamértéke.

Mi történt októberben?

A monetáris tanács október végi ülését megelőzően a kamatdöntésre vonatkozó
várakozások határozták meg a hazai kötvény piaci folyamatokat. A kereskedést nem
befolyásolták jelentősen a nyilvánosságra került makro mutatók sem. A piaci szereplők
jelentős hányada számított egy 25 bázispontos jegybanki kamatvágásra, melynek
köszönhetően a rövid állampapírok hozama 10-15 bázisponttal, a hosszabb lejáratú
államkötvények hozama 8-10 bázisponttal csökkent. A jegybanki lazítás azonban
elmaradt, így a hónap utolsó két napjában enyhe hozamnövekedés volt megfigyelhető.
Mindezeknek megfelelően a hosszú kötvények teljesítményét mutató MAX index 0,54
százalékos, a rövid kötvények teljesítményét mutató RMAX index 0,68 százalékos, míg
a teljes magyar kötvénypiac teljesítményét mutató MAX Composite index 0,57
százalékos emelkedést mutattak szeptember végi értékükhöz képest.
Szintén jelentősebb esemény nélkül zajlottak az elmúlt hetek a magyar fizetőeszköz
piacán. A forint egy meglehetősen szűk sávban (249 - 254) mozgott az euróhoz
képest. 
Októberben némi tíz, illetve tizenöt éves államkötvény vásárlásával szinten tartottuk az
Alap MAX indexénél magasabb átlagidejét. Emellett meg kell még említeni, hogy
sikerült emelni az Alapban lévő jelzáloglevelek arányát.
Módosított átlagidő: 4,2 év 

Concorde Kötvény

benchmark*

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.
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