
Dátum
Egy jegyre jutó nettó 

eszközérték

Bruttó hozam éves 

szinten (annualizált)

Bruttó hozam az adott 

évben (nominális)

Benchmark hozam** 

(nominális)

1999.05.24 100,000,000 1.000000

1999.12.31 429,001,548 1.074244 12.26% 7.42% 3.59%

2000.12.31 1,131,413,567 1.169759 8.87% 8.89% 3.79%

2001.12.31 1,419,396,534 1.274942 8.99% 8.99% 3.26%

2002.12.31 2,273,218,895 1.361598 6.80% 6.80% 2.38%

2003.12.31 1,761,323,956 1.429919 5.02% 5.02% 2.05%

2004.12.31 2,817,397,648 1.569497 9.73% 9.76% 2.91%

2005.12.31 4,741,058,389 1.649494 5.10% 5.10% 2.84%

2006.12.31 6,556,423,510 1.723761 4.50% 4.50% 2.69%

2007.12.31 6,457,833,274 1.821261 5.66% 5.66% 2.93%

2008.02.29 5,958,891,688 1.836455 0.72% 0.83% 3.40%

indulástól (3203 nap) 5,958,891,688 1.836455 7.17% 83.65% 3.07%

1908.10.07

2008.02.29 Összeg / érték (Ft)
Nettó eszközérték 
százalékában (%)

Kötelezettségek -22,791,762 -0.38%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -22,791,762 -0.38%

     Alapkezelői díj 0 0.00%

     Letékezelői díj 0 0.00%

     Martketing költség *** 0 0.00%

     Közzétételi költség 0 0.00%

     Könyvvizsgálói díj *** -459,666 -0.01%

     PSZÁF díj -1,043,017 -0.02%

     Könyvelői díj *** -90,000 0.00%

Egyéb kötelezettség 0 0.00%

Eszközök 5,981,683,450 100.38%

Folyószámla, készpénz 25,686,314 0.43%

Egyéb követelés 509 0.00%

Lekötött bankbetét 525,054,352 8.81%

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5,430,942,275 91.14%

     Diszkontkincstárjegyek 4,794,329,415 80.46%

     MNB-kötvények 0 0.00%

     Államkötvények 636,612,860 10.68%

     Vállalati kötvények 0 0.00%

     Egyéb kötvények 0 0.00%

     Jelzáloglevelek 0 0.00%

     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) 5,958,891,688 100.00%

     Belföldi befektetések 5,958,891,688 100.00%

     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 1.836455

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

2008. február 29.Havi Portfóliójelentés
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Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap*

Nettó eszközérték

A Concorde Pénzpiaci és a benchmark hozamának                                         

alakulása az indulástól*

Nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték alakulása 

az elmúlt 12 hónapban

Az alap portfóliója a vizsgált hónapban nem tartalmazott származtatott ügyleteket.

* 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 30 százalék 
lehetett.

A Concorde Pénzpiaci Alap rövid bemutatása

Befektetési politika: Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása
alapján hazai likviditási típusú befektetési alap. Az Alapkezelő célja, hogy a
forgalmazó cégeknél részvények adásvételét folytató befektetők az Alap
Befektetési Jegyeinek megvásárlásával rövid távon be nem fektetett pénzük
után legalább banki látraszóló betét szintű hozamot érhessenek el. Ennek
érdekében az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének
változékonysága a lehető legkisebb legyen. Az Alapkezelő az Alap vagyonát
belföldi pénzpiaci eszközökbe – állampapírokba, állampapíralapú
repomegállapodásokba, bankbetétbe, az Alap vagyonát érintő kamatkockázat
csökkentését szolgáló egyéb pénzpiaci eszközökbe – fekteti. Az Alap
portfoliójaba kizárólag legfeljebb 365 napon belül lejáró eszközök kerülhetnek.
Az Alapkezelő törekszik rá, hogy az Alap portfoliójának hátralévő átlagos
futamideje a 90 napot ne haladja meg. A Befektetési Jegyek tulajdonosa
számára Concorde Pénzpiaci Alap a Concorde Értékpapír Rt-nél adott tőzsdei
megbízásoknál fedezetül szolgál.
** A benchmark minden hónap elejétől a hónap végéig a lakossági – a magyar
bankrendszer egésze alapján számolt – havi látra szóló forintbetét
átlagkamata.
(Forrás: MNB ).
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.)

Mi történt februárban?

Rendkívül eseménydús heteket tudhatnak maguk mögött a hazai állampapír
piaci kereskedők. A január végén kezdődött lassú hozamemelkedés február
első heteiben is folytatódott, ám a hónap végén a pánik lett úrra a piacon. A
nemzetközi hitelpiaci turbulenciáknak köszönhetően jelentősen csökkent a
kockázatviselési hajlandóság. A befektetők inflációtól való félelme tovább
rontott a helyzeten, megindultak az alapkamat emelésére irányuló
spekulációk.
Február utolsó napjaiban nagyon intenzív hozamemelkedés jellemezte a
hosszabb lejáratú kötvények piacát, mely elsősorban a nagy volumenű
eladásoknak volt köszönhető. Néhány nap leforgása alatt a 3-15 éves
kötvények referenciahozama 90-110 bázisponttal emelkedett, mely
mindenképpen példa értékű mozgás.
A fenti események következtében a hosszú kötvények teljesítményét mutató
MAX index 3,22 százalékos csökkenést, a rövid kötvények teljesítményét
mutató RMAX index mindössze 0,26 százalékos növekedést produkált a hónap
során, míg a teljes kötvénypiac hozamát mutató MAX Composite index 2.75
százalékot esett. Habár a forint az euróval szemben egy meglehetősen tág
sávban mozgott (255-267), a hónap végi pánikban mégsem gyengült
jelentősen a hazai fizetőeszköz. Február nagy részében nem történt
jelentősebb változtatás az Alap portfóliójának összetételében. Az utolsó
napokban némileg emeltük az Alap kamatláb-érzékenységét, távolabbi
lejáratú diszkontkincstárjegyeket vásárolva. Módosított átlagidő: 0,18 év 
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Concorde Pénzpiaci

benchmark*

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.
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