
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%

2008.03.31 495,293,115 0.992530 10.407100 2.50% 0.26% 3.13% 0.32% #HIV!

indulástól (543 nap) 495,293,115 0.992530 10.407100 -1.02% 2.79% -1.52% 4.17% 7.52%

1901.06.26

2008.03.31 Összeg / érték (Ft)

Kötelezettségek -9,183,574

Hitelállomány 0

Költségek -3,516,065

     Alapításhoz kapcsolódó díj -180,358

     Alapkezelői díj -2,024,949

     Letékezelői díj -74,314

     Közzétételi költség -22,574

Marketing költség -130,071

     Könyvvizsgálói díj *** -356,180

     PSZÁF díj -32,519

     Könyvelői díj *** -695,100

Eszközök 504,476,689

Folyószámla, készpénz

Egyéb követelés 0

Lekötött bankbetét 0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 264,568,811

     Diszkontkincstárjegyek 147,224,611

     MNB-kötvények 0

     Államkötvények 69,615,421

     Vállalati kötvények 0

     Egyéb kötvények 0

     Jelzáloglevelek 0

     Külföldi kötvények 47,728,779

Részvények 231,095,205

     Hazai részvények 91,793,180

     OTC részvények 0

     Külföldi részvények 139,302,025

Kollektív befektetési értékpapírok 0

Kárpótlási jegy 0

(Származtatott ügyletek) -1,063,991

     (Határidős ügyletek) -1,063,991

     (Opciók) 0

Nettó eszközérték (saját tőke) 495,293,115

     Belföldi befektetések 308,262,311

     Külföldi befektetések 187,030,804

227,458,720

Az Alap hitelfelvétele 0

Zárolt vagy óvadékba adott eszközök 0

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 0.992530

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 10.407100

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

Származtatott ügyletek nettósított, abszolút 

értéke

* 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.          

Tel: 489-2280    Fax: 489-2290      www.concordealapkezelo.hu
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Az alap portfóliója a vizsgált hónapban tartalmazott származtatott ügyleteket.

A Concorde CEE Smallcap Befektetési Alap (HUF) és a benchmark hozamának 

alakulása az indulástól

A Concorde CEE Smallcap Alap nettó eszközértékének és  egy jegyre jutó 

nettó eszközértékének (HUF) alakulása az indulástól
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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 márciusban?

Márciusban továbbra is a pénzügyi szektor szolgáltatta a meghatározó híreket:
az ötödik legnagyobb amerikai befektetési bank, a Bear Sterns csődközeli
helyzetbe került, részvényesei néhány óra leforgása alatt befektetésük jelentős
részét bukták el. A Fed következetesen folytatta mentő akcióit, ezúttal 75
bázisponttal (2,25%-ra) csökkentette az irányadó rátát. Némileg enyhült a
helyzet a hónap második felében, így a PX 0,9%-kal gyengült, a lengyel közepes
kapitalizációjú vállalatokat tömörítő MIDWIG index 0,99%-kalerősödött, viszont a
BUMIX 8,06%-os zuhanással (!) zárta a hónapot. A cseh Pegas 15,3%-kal
értékelődött le, mivel az iparágban (textilipar) megjelenő extra kapacitások
lefelé nyomják az árakat, ami jelentős hatással van a vállalat nyereségességére.
A negatív környezet miatt a régiós ingatlanpiaci befektetők körében kisebb
népszerűségnek örvend a Danubius (-15,58%), és az FHB-ből, mint lehetséges
célpontból is kiárazták a felvásárlási prémiumot (-17,04%). A régiós devizapiacot
tekintve a cseh korona 0,75%-kal gyengült, a lengyel zloty minimálisan
erősödött (0,09%) az euróval szemben. A forint a magyar kormányválság
ellenére meglepően erős maradt, erősödni tudott az euróval szemben is: a hónap
utolsó napján 1 euróért 259,81 forintot adtak. Az Alap március folyamán tovább
növelte az Egis részvények portfólióbeli arányát.
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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.

benchmark*


