
Általános adatok

Alapkezelő Concorde Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő Unicredit Bank Zrt.

ISIN KÓD HU0000701685

NEÉ 15,388,800,936

1 jegyre jutó NEÉ -  2007.10.31 2.365917

1998.05.12 1909.06.20

80% RMAX, 20% MAX

időszak
Concorde Rövid 

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 (3459 nap) 9.51%

 1év 2 év évesítve 3 év évesítve 5 év évesítve

7.95% 6.37% 7.70% 7.39%

Portfólió összetétel

év Concorde Kötvény

1998.12.31 1.12447

1999.12.31 1.28506

39.9% 2000.12.31 1.42147

50.9% 2001.12.31 1.55865

9.2% 2002.12.31 1.68694

2003.12.31 1.74534

2004.12.31 1.94808

2005.12.31 2.10609

2006.12.31 2.22363

Kockázati mutatók

Volatilitás 0.16%

Vizsgált időszak 1998.05.12 - 2007.10.31

Vállalt kockázat/javasolt befektetési időtáv

Biztonságra törekvő Dinamikus

2007. október

HAVI JELENTÉS /Concorde Rövid Kötvény 

*2005 április 1-től 80% RMAX, 20% MAX. Ezt megelőzően a megelőző év utolsó 12 hónapos DKJ aukció átlaghozama.
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Concorde Rövid Kötvény Alap bruttó hozam adatai

referencia hozam

Az 1 jegyre jutó nettó eszközérték alakulása

6.71%

Referencia index (benchmark)*

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

Közepes Kockázat

5.99%

Jelzáloglevelek

Concorde Alapkezelő zrt.  1123 Budapest, Alkotás utca 50.
 www.concordealapkezelo.hu        

Tel: 489-2280    Fax: 489-2290

10.73%

DKJ

12.10%

8.20%

10.55%

Államkötvények

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 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 lezárásra került az Alapban lévő részvény alapú arbitrázs ügyletek
egy része, ennek következtében az arányuk a hónap végére 15 százalék alá
csökkent. A hónap során nem változtattunk az Alap kamatláb-érzékenységén.
Meg kell említeni, hogy kis súllyal 2010-ben lejáró Diákhitel Központ Zrt.
kötvényeket vásároltunk az Alapba. Módosított átlagidő: 1,4 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

0.99

1.01

1.03

1.05

1.07

1.09

2006. okt. 2007. jan. 2007. márc. 2007. máj. 2007. aug. 2007. okt.

referencia

Concorde Rövid Kötvény 



2007. október

Dátum
Egy jegyre jutó nettó 

eszközérték

Bruttó hozam éves 

szinten (annualizált)

Bruttó hozam az adott 

évben (nominális)

Benchmark hozam** 

(nominális)

1998.05.12 100,000,000 1.000000

1998.12.31 258,292,179 1.124467 19.50% 12.45% 10.73%

1999.12.31 323,406,310 1.285064 14.28% 14.28% 16.09%

2000.12.31 538,272,600 1.421465 10.59% 10.61% 12.54%

2001.12.31 415,488,979 1.558651 9.65% 9.65% 11.54%

2002.12.31 355,512,686 1.686941 8.23% 8.23% 9.51%

2003.12.31 1,678,622,264 1.745343 3.46% 3.46% 5.99%

2004.12.31 2,785,383,476 1.948081 11.62% 11.62% 12.10%

2005.12.31 6,038,655,574 2.106089 8.11% 8.11% 8.20%

2006.12.31 14,277,991,987 2.223633 5.58% 5.58% 6.71%

2007.10.31 15,388,800,936 2.365917 7.68% 6.40% 6.71%

indulástól (3459 nap) 15,388,800,936 2.365917 9.51% 136.59% 10.55%

1909.06.20

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

Kötelezettségek -128,971,668 -0.84%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -61,822,128 -0.40%

     Alapkezelői díj -50,029,072 -0.33%

     Letékezelői díj -977,667 -0.01%

     Martketing költség *** -9,669,487 -0.06%

     Közzétételi költség -29,660 0.00%

     Könyvvizsgálói díj *** -430,416 0.00%

     PSZÁF díj -343,397 0.00%

     Könyvelői díj *** -342,429 0.00%

Egyéb kötelezettség -67,149,540 -0.44%

Eszközök 15,517,772,604 100.84%

Folyószámla, készpénz 349,255 0.00%

Egyéb követelés 0 0.00%

Lekötött bankbetét 0 0.00%

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 13,168,552,419 85.57%

     Diszkontkincstárgyek 4,097,049,870 26.62%

     MNB-kötvények 0 0.00%

     Államkötvények 5,832,192,403 37.90%

     Vállalati kötvények 542,195,088 3.52%

     Egyéb kötvények 966,983,882 6.28%

     Jelzáloglevelek 1,423,000,324 9.25%

     Külföldi kötvények 307,130,852 2.00%

Részvények 2,295,689,000 14.92%

     Hazai részvények 2,295,689,000 14.92%

     OTC részvények 0 0.00%

     Külföldi részvények 0 0.00%

Kollektív befektetési értékpapírok 67,564,430 0.44%

Kárpótlási jegy 0 0.00%

(Származtatott ügyletek) -14,382,500 -0.09%

     (Határidős ügyletek) -14,382,500 -0.09%

     (Opciók) 0 0.00%

     (Egyéb származtatott ügyletek) 0 0.00%

Nettó eszközérték (saját tőke) 15,388,800,936 100.00%

     Belföldi befektetések 15,081,670,084 98.00%

     Külföldi befektetések 307,130,852 2.00%

Származtatott ügyletek nettósított, 
abszolút értéke

2,295,689,000 14.92%

Az Alap hitelfelvétele 0 0.00%

Zárolt vagy óvadékba adott eszközök 0 0.00%

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2.365917

*** 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 40 százalék lehetett.

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

 www.concordealapkezelo.hu

A Concorde Rövid Kötvény (Fedezeti) 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 tartalmazott származtatott ügyleteket.

Részletes Havi jelentés 

Concorde Rövid Kötvény 
Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap*

Nettó eszközérték

A Concorde Rövid Kötvény (Fedezeti) Alap rövid bemutatása
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.** A benchmark 2005 április 1-től 2005 végéig minden év elejétől, 2006-tól
pedig minden hónap elejétől egy 80%-ban RMAX-ba, 20%-ban MAX-ba fektetett
portfólió teljesítménye. 2005 április 1. és 2002 április 1 között a benchmark az
RMAX index volt. Ezt megelőzően minden év elejétől az év végéig (illetve 2002.
március 31-ig) a megelőző év utolsó 12 hónapos diszkont-kincstárjegy aukcióján
kialakult átlaghozam. Az Alap első, tört évére (1998) az Alap indulása előtti utolsó
12 hónapos diszkont-kincstárjegy aukció átlaghozama.
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. Októberben lezárásra került az Alapban lévő részvény alapú
arbitrázs ügyletek egy része, ennek következtében az arányuk a hónap végére 15
százalék alá csökkent. A hónap során nem változtattunk az Alap kamatláb-
érzékenységén. Meg kell említeni, hogy kis súllyal 2010-ben lejáró Diákhitel Központ
Zrt. kötvényeket vásároltunk az Alapba. Módosított átlagidő: 1,4 év 
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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.


