
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%

2008.07.31 439,106,726 0.847470 9.968834 -7.54% -2.47% -11.94% -3.90% #HIÁNYZIK

indulástól (665 nap) 439,106,726 0.847470 9.968834 -9.07% -0.12% -15.91% -0.21% 8.01%

1901.10.26

2008.07.31 Összeg / érték (Ft)

Kötelezettségek -1,628,922

Hitelállomány 0

Költségek -2,143,710

     Alapításhoz kapcsolódó díj -411,336

     Alapkezelői díj -623,395

     Letékezelői díj -61,063

     Közzétételi költség -22,568

Marketing költség -247,166

     Könyvvizsgálói díj *** -159,870

     PSZÁF díj -8,722

     Könyvelői díj *** -609,590

Eszközök 440,735,648

Folyószámla, készpénz

Egyéb követelés 0

Lekötött bankbetét 0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 202,773,830

     Diszkontkincstárjegyek 86,835,586

     MNB-kötvények 0

     Államkötvények 72,108,576

     Vállalati kötvények 0

     Egyéb kötvények 0

     Jelzáloglevelek 0

     Külföldi kötvények 43,829,668

Részvények 239,136,734

     Hazai részvények 107,278,716

     OTC részvények 0

     Külföldi részvények 131,858,018

Kollektív befektetési értékpapírok 0

Kárpótlási jegy 0

(Származtatott ügyletek) -12,109,934

     (Határidős ügyletek) -12,109,934

     (Opciók) 0

Nettó eszközérték (saját tőke) 439,106,726

     Belföldi befektetések 263,419,041

     Külföldi befektetések 175,687,685

180,939,014

Az Alap hitelfelvétele 0

Zárolt vagy óvadékba adott eszközök 0

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 0.847470

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 9.968834

*** 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

Bruttó hozam éves szinten 

(annualizált)
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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 júliusban?

A júniusi tőzsdei zuhanás után némileg stabilizálódott a hangulat a régióban, bár
egyedül a magyar BUMIX zárt - kis forgalom mellett – pluszban (1,4%). A cseh
PX 0,8%-kal értékelődött le, az osztrák ATX 7,2%-ot zuhant, míg a lengyel
MIDWIG 5,5%-ot esett. Ennek ellenére Lengyelországban jól teljesítettek a
pénzügyi és a média szektorok, valamint az olajkapcsolt cégek is. A közép-
európai országok teljesítményét mérő CETOP index - feledtetve az előző hónapot
- 6,95%-kal ért többet a hónap végén. Az ingatlanszektor továbbra is
finanszírozási problémákkal küzd, jól példázza ezt a cseh ORCO esete. A Moody’s
leminősítését követően a vállalat egyes hitelezői visszaváltották kötvényeiket,
amely kényszerhelyzet elé állította a céget. Áron alul kellett megválnia több
ingatlanjától, hogy ki tudja egyenlíteni a kötelezettségét. A Fotex piacán
megjelentek a vevők, így árfolyama több mint 10%-ot emelkedett. A hónap
elejéhez képest a cseh korona szinten maradt (23,9), a forint nagyjából 1%-kal
(233,6), a lengyel zloty pedig 4%-kal (3,21) értékelődött fel az euróval
szemben. Július folyamán román SIF-eket vásároltunk az Alapba, valamint
emeltünk a lengyel IT szektor portfólióbeli arányán.
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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.


