
HUF EUR HUF EUR HUF EUR

2006.10.05 309,350,000 1.007819 9.990025

2006.12.31 342,788,707 0.962422 10.373788 -18.90% 16.12% -4.50% 3.84%

2007.12.31 599,208,384 1.056380 11.339354 9.76% 9.31% 9.76% 9.31% 7.67%

2007.12.31 599,208,384 1.056380 11.339354 9.76% 9.31% 9.76% 9.31% #HIV!

indulástól (452 nap) 599,208,384 1.056380 11.339354 3.87% 10.77% 4.82% 13.51% 8.09%

1901.03.27

2007.12.31 Összeg / érték (Ft)

Kötelezettségek -515,402

Hitelállomány 0

Költségek -7,126,638

     Alapításhoz kapcsolódó díj -918,736

     Alapkezelői díj -2,351,742

     Letékezelői díj -80,522

     Közzétételi költség -53,536

     Könyvvizsgálói díj *** -282,180

     PSZÁF díj -38,486

     Könyvelői díj *** -566,900

Sikerdíj -2,834,536

Eszközök 599,723,786

Folyószámla, készpénz

Egyéb követelés 0

Lekötött bankbetét 0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 317,329,302

     Diszkontkincstárjegyek 201,599,081

     MNB-kötvények 0

     Államkötvények 68,094,833

     Vállalati kötvények 0

     Egyéb kötvények 0

     Jelzáloglevelek 0

     Külföldi kötvények 47,635,388

Részvények 280,721,799

     Hazai részvények 130,254,538

     OTC részvények 0

     Külföldi részvények 150,467,261

Kollektív befektetési értékpapírok 0

Kárpótlási jegy 0

(Származtatott ügyletek) -1,266,800

     (Határidős ügyletek) -1,266,800

     (Opciók) 0

Nettó eszközérték (saját tőke) 599,208,384

     Belföldi befektetések 401,105,736

     Külföldi befektetések 198,102,648

253,350,000

Az Alap hitelfelvétele 0

Zárolt vagy óvadékba adott eszközök 0

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.056380

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 11.339354

*** Tartalmazza az előző évben ki nem fizetett, de elhatárolt költségeket is.
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Az alap portfóliója a vizsgált hónapban tartalmazott származtatott ügyleteket.
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* 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 megfelelően legfeljebb 200 százalék lehetett.

Concorde  Alapkezelő zrt.         1123 Budapest, Alkotás utca 50.          
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A Concorde CEE Smallcap Befektetési Alap rövid bemutatása

Befektetési politika: Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a Tpt. alapján származtatott
termékekbe fektető befektetési alap. Az alap célja, hogy befektetői számára
elsősorban a fejlett piacokénál magasabb növekedési potenciállal rendelkező
kelet-közép-európai részvénypiacokon, elsősorban kis- és közepes vállalatok
részvényeibe fektetve hosszútávon az állampapíroknál magasabb hozamot érjen
el. Kis- és közepes vállalatoknak minősülnek azon társaságokat, melyek piaci
kapitalizációja nem haladja meg az 1 milliárd eurót. Az Alapkezelő azonban
megfelelő lehetőségek esetén az Alap eszközértékének 20 százalékáig 1 milliárd
eurót meghaladó piaci kapitalizációjú társaságok részvényeiből is tarthat az Alap
portfoliójában. Az alap alapkezelési díja éves szinten 1,5%-ban lett
maximalizálva. Ezen felül csak akkor illeti jövedelm az alapkezelőt, ha az alap
jobban teljesít a meghatározott benchmarknál. Ebben az esetben az extrahozam
20 százaléka sikerdíjként kerül elszámolásra. Az alap benchmarkja az RMAX
index. 
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 5%-os jutalékot is felszámolni, mely az Alapot illeti meg. Ennek
alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke. Az
alap forintban és euróban denominált befektetési jegyeket bocsát ki. A
befektetési jegyek „A” sorozata 1 forint névértékű míg a „B” sorozat esetében 10
euró a névérték. 

Mi történt decemberben?

A kelet-közép európai régió teljesítményét decemberben is erősen befolyásolta a
nemzetközi hangulat. Elsősorban a másodlagos jelzáloghitel-piaci válságnak
köszönhetően a sorozatosan csalódást keltő makro-adatok a világgazdaság
lassulását vetítik előre. A Fed - és a Bank of England is - 25 bázisponttal
csökkentette az alapkamatot, a hónap első harmadában ezt a hírt árazták a
piacok. Összességében vegyes képet mutat a régió: a lengyel MIDWIG 1,61%-
kal gyengült, a cseh PX 2,31%-kal erősödött, a BUMIX pedig 4,12%-kal bővült. A
egész évet figyelembe véve kiemelkedően szerepelt a BUMIX: 28,07%-os
teljesítményével megelőzte régiós versenytársait.
Tovább folytatódik az ingatlanszektor vesszőfutása: az előző havi esést további
10,85%-kal toldotta meg az ORCO, az ECM 2,82%-kal értékelődött le. Az IT
szektorban tevékenykedő lengyel Sygnity sikeres részvénykibocsátást követően
stabilizálta pénzügyi helyzetét, 9,38%-ot emelkedett. Az október végén tőzsdére
kerülő AAA Auto a november végi kedvezőtlen vállalati jelentést követően
decemberben 5,53%-ot veszített értékéből, míg a lengyel Ambra (FMCG szektor)
különösebb hír nélkül esett 21,92%-ot.
Decemberben emeltük a retail és IT részvények portfólióbeli arányát, valamint
mérsékeltünk az Alap ingatlanpiaci kitettségét.

0.95

0.99

1.03

1.07

1.11

2006. okt. 2006. dec. 2007. márc. 2007. jún. 2007. aug. 2007. nov.

Concorde CEE Smallcap

0

100

200

300

400

500

600

700

2006. okt. 2007. febr. 2007. jún. 2007. szept.

millió HUF

0.95

0.97

0.99

1.01

1.03

1.05

1.07

1.09

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.hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.
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