
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% 8.09%

2008.06.30 425,679,632 0.867889 9.957491 -6.55% -2.68% -9.82% -4.01% #HIV!

indulástól (634 nap) 425,679,632 0.867889 9.957491 -8.25% -0.19% -13.88% -0.33% 7.74%

1901.09.25

2008.06.30 Összeg / érték (Ft)

Kötelezettségek -28,452,072

Hitelállomány 0

Költségek -3,340,650

     Alapításhoz kapcsolódó díj -351,165

     Alapkezelıi díj -1,756,374

     Letékezelıi díj -63,942

     Közzétételi költség -21,950

Marketing költség -247,166

     Könyvvizsgálói díj *** -124,375

     PSZÁF díj -29,278

     Könyvelıi díj *** -746,400

Eszközök 454,131,704

Folyószámla, készpénz

Egyéb követelés 0

Lekötött bankbetét 0

Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 235,330,410

     Diszkontkincstárjegyek 120,745,087

     MNB-kötvények 0

     Államkötvények 70,172,739

     Vállalati kötvények 0

     Egyéb kötvények 0

     Jelzáloglevelek 0

     Külföldi kötvények 44,412,584

Részvények 216,686,622

     Hazai részvények 107,483,060

     OTC részvények 0

     Külföldi részvények 109,203,562

Kollektív befektetési értékpapírok 0

Kárpótlási jegy 0

(Származtatott ügyletek) -8,337,648

     (Határidıs ügyletek) -8,337,648

     (Opciók) 0

Nettó eszközérték (saját tıke) 425,679,632

     Belföldi befektetések 272,063,485

     Külföldi befektetések 153,616,147

207,576,240

Az Alap hitelfelvétele 0

Zárolt vagy óvadékba adott eszközök 0

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 0.867889

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 9.957491

*** Tartalmazza az elızı évben ki nem fizetett, de elhatárolt költségeket is.
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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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Az alap portfóliója a vizsgált hónapban tartalmazott származtatott ügyleteket.
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Concorde CEE Smallcap Befektetési Alap*
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Nettó eszközérték százalékában (%)

Származtatott ügyletek nettósított, abszolút 

értéke

* Az alap nettó hozamát 2006.09.01-tıl 20 százalékos kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintővé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves 
számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülı egyéb költségek levonásával tehetıek, melyek  forgalmazási helytıl függıen eltérıek lehetnek. Az alap a vizsgált idıszak során 
tartalmazott származtatott ügyleteket, melyek maximális aránya a befektetési poilitkának megfelelıen legfeljebb 200 százalék lehetett.

Concorde  Alapkezelı zrt.         1123 Budapest, Alkotás utca 50.          

Tel: 489-2280    Fax: 489-2290      www.concordealapkezelo.hu
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A Concorde CEE Smallcap Befektetési Alap rövid bemutatása

Befektetési politika: Az Alap nyilvános, nyíltvégő, a Tpt. alapján származtatott
termékekbe fektetı befektetési alap. Az alap célja, hogy befektetıi számára
elsısorban a fejlett piacokénál magasabb növekedési potenciállal rendelkezı
kelet-közép-európai részvénypiacokon, elsısorban kis- és közepes vállalatok
részvényeibe fektetve hosszútávon az állampapíroknál magasabb hozamot érjen
el. Kis- és közepes vállalatoknak minısülnek azon társaságokat, melyek piaci
kapitalizációja nem haladja meg az 1 milliárd eurót. Az Alapkezelı azonban
megfelelı lehetıségek esetén az Alap eszközértékének 20 százalékáig 1 milliárd
eurót meghaladó piaci kapitalizációjú társaságok részvényeibıl is tarthat az Alap
portfoliójában. Az alap alapkezelési díja éves szinten 1,5%-ban lett
maximalizálva. Ezen felül csak akkor illeti jövedelm az alapkezelıt, 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 megfelelıen ennél alacsonyabb jutalékot is meghatározhat.)
Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott
vételi megbízás idıpontjától 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 névértékő míg a „B” sorozat esetében 10
euró a névérték. 

Mi történt júniusban?

A növekvı inflációs és a borúsabb gazdasági növekedési kilátások következtében 
hatalmas eladói nyomás alá kerültek a régiós részvénypiacok. Az osztrák ATX 
Index 10,3%-os, a cseh PX Index 12%-os mínuszt produkált a hónap során, a 
lengyel MIDWIG Index közel 15,4%-ot zuhant, a BUMIX 10,9%-kal gyengült. Az 
ingatlanfejlesztı cégek piacairól az egyre nehezedı finanszírozási környezet 
következtében gyakorlatilag teljesen eltőntek a vevık, a cseh ORCO 30%-ot 
esett, a magyar Fotex közel 17%-kal, míg az osztrák Immoeast 11,2%-kal 
gyengült. Az IT szektor részvényei az elmaradó állami és a visszaesı vállalati 
megrendelések következtében könyveltek el jelentıs veszteségeket. A „nehéz 
idıkben” defenzívnek minısített gyógyszeripari cégek vegyes teljesítményt 
tudhatnak maguk mögött: az EGIS 15%-ot esett, a jelenleg felvásárlási célpont 
Zentiva azonban több mint 7%-ot erısödött. A 140$ feletti olaj és a magas 
élelmiszerárak miatt megnövekedett az infláció a régióban is. Az Európai 
Központi Bank 25 bázisponttal 4,25%-ra emelte az európai alapkamatot, ennek 
ellenére a régiós devizák erısödtek az euróval szemben: a forint 2,1%-kal, a 
cseh korona 4,6%-kal, a lengyel zloty pedig megközelítıleg 0.5%-al értékelıdött 
fel. Június folyamán Egis, Fotex, Pegas és Rába részvényeket vásároltunk az 
Alapba, valamint értékesítettük a portfólióban lévı Coffeeheaven részvényeket.
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Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. Az alap kezelési szabályzata megtekinthetı a Concorde Zrt. fiókjaiban és a forgalmazási helyeken. Befektetési
döntésük meghozatalakor a befektetıknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetıségeket. Az oldalon megjelenı valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul
szolgál. Törekszünk ezen információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor semmiféle felelısséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt. A Concorde Alapkezelı zrt. nem vállal
felelısséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

benchmark*


