
Általános adatok

Alapkezelı Concorde Alapkezelı Zrt.

Letétkezelı Unicredit Bank Zrt.

ISIN KÓD HU0000702030

NEÉ 3,866,741,027

1 jegyre jutó NEÉ -  2008.09.30 1.615497

2001.03.29 1907.07.04

100% MAX

idıszak Concorde Kötvény

2001*** 7.74%

2002 10.59%

2003 0.71%

2004 12.65%

2005 7.86%

2006 6.07%

2007 4.57%

indulástól (2742 nap) 6.57%

*** tört év

 1év 2 év évesítve 3 év évesítve 5 év évesítve

-1.42% 4.27% 2.91% 5.51%

Portfólió összetétel

év Concorde Kötvény

79.3% 2001.12.31 1.07931

8.8% 2002.12.31 1.19365

11.9% 2003.12.31 1.20217

0.0% 2004.12.31 1.35427

2005.12.31 1.46068

2006.12.31 1.54931

2007.12.31 1.62019

Kockázati mutatók

Volatilitás 0.22%

Vizsgált idıszak 2001.03.29 - 2008.09.30

Vállalt kockázat/javasolt befektetési idıtáv

Biztonságra törekvı Dinamikus

Közepes Kockázat

Államkötvények

HAVI JELENTÉS / Concorde Kötvény 

10.10%

10.11%

Concorde Kötvény Alap bruttó hozam adatai

referencia hozam

2008. szeptember

Referencia index (benchmark)*

Concorde Alapkezelı zrt.  1123 Budapest, Alkotás utca 50. Tel: 489-2280    Fax: 489-2290
 www.concordealapkezelo.hu        

< 1év                  6 év<1-3 év 3-6 év 

1.17%

Jelzáloglevelek

Külföldi állampapír

*2005. április 1-tıl a benchmark a MAX index Azt megelızıen MAX Composite Index volt

6.11%

6.96%

DKJ

13.44%

8.57%

7.50%

Az 1 jegyre jutó nettó eszközérték alakulása

Költségek
Vételi díj                   max 5%/tranzakció 
Visszaváltási díj      max 5%/ tranzakció
Alapkezelési díj       1,2%
Büntetı jutalék        5%/ 5 munkanapon belül
Pénzügyi teljesítés  T+2

Kinek ajánljuk? Azoknak akik…
- biztonságos befektetést keresnek 1 évet meghaladó idıtávra
- szeretnék élvezni annak elınyét, hogy kötvénybefektetéseiknek futamidejét a 
  vagyonkezelıi csapat várakozásai határozzák meg 
- befektetésüket nem kívánják jelentıs kockázatnak kitenni

Az Alap befektetési politikája

Az Alap nyilvános, nyíltvégő, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai hosszú kötvény
típusú befektetési alap. Az Alapkezelı célja, hogy a magyar állampapírpiaci
befektetéseket tegye elérhetıvé a Befektetési jegyek tulajdonosai számára. Az
Alapkezelı az Alap eszközeit legfıképpen a Magyar Állam által kibocsátott
államkötvényekben és diszkont-kincstárjegyekben, igyekszik tartani, valamint
alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekbe, egyéb
hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokba és egyéb alacsony kockázatú tıke- és
pénzpiaci eszközökbe, ügyletekbe fektetheti. Megfelelı nemzetközi tıkepiaci környezet
esetén az Alap portfoliójának 30%-ig külföldi kibocsátású állampapírokat és vállalati
kötvényeket vásárolhat az Alapkezelı. A belföldi és külföldi részvények együttes
aránya az Alap portfolióján belül nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének
10 százalékát.

Mi történt szeptemberben?

A részvénypiacokon történt rendkívüli események a hazai kötvénypiacon is
éreztették hatásukat, így az augusztusi nyugalom után eseménydús hetek
következtek. A bizonytalanság fokozódásával párhuzamosan ugyan a referencia
hozamok is intenzíven emelkedtek, ám a magyar kötvénypiac még így is relatív
erıt mutatott. Az éven belül lejáró papírok hozama 40-50 bázisponttal, a 3-5
éves kötvények hozama 70-80 bázisponttal emelkedett egy hónap leforgása
alatt. Mindezek következtében a MAX index értéke 1,24 százalékkal csökkent
augusztus végi értékéhez képest.
Szeptemberben nem növeltük az Alap portfóliójának kamatláb-érzékenységét,
az a hónap végére minimálisan csökkent (de még így is több mint 10
százalékkal meghaladta a MAX indexét). Továbbra is sok lehetıség nyílt
azonban a kötvények közötti félreárazások kihasználására, ezeket leginkább a
hozamgörbe közepén (4-6 év) lévı kötvények hosszabbra, valamint rövidebbre
cserélésével használtuk ki. Meg kell emellett említeni, hogy ismét vásároltunk a
Diákhitelközpont Zrt. által állami garancia mellett kibocsátott 3 éves papírokból,
ezúttal 100 bázisponttal a hasonló futamidejő államkötvény hozama felett.
Módosított átlagidı: 4,1 év 

A Concorde Kötvény Alap és a referencia* értékalakulása az 
elmúlt 1 évben
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Concorde Kötvény Benchmark

Forgalmazók: Concorde Értékpapír Zrt., Raiffeisen Bank Zrt,, HVB Bank Zrt., CIB Bank Zrt., BNP Paribas Bank Zrt., Equilor Zrt.
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.



###########

Dátum
Egy jegyre jutó nettó 

eszközérték

Bruttó hozam éves 

szinten (annualizált)

Bruttó hozam az adott 

évben (nominális)

Benchmark hozam** 

(nominális)

2001.03.29 100,141,276 1.001794

2001.12.31 885,546,937 1.079308 10.20% 7.74% 10.10%

2002.12.31 1,731,627,524 1.193645 10.59% 10.59% 10.11%

2003.12.31 3,496,035,697 1.202165 0.71% 0.71% 1.17%

2004.12.31 2,985,190,324 1.354265 12.65% 12.65% 13.44%

2005.12.31 2,130,723,760 1.460675 7.86% 7.86% 8.57%

2006.12.31 3,653,574,356 1.549314 6.07% 6.07% 6.96%

2007.12.31 3,826,126,418 1.620191 4.57% 4.57% 6.11%

2008.09.30 3,866,741,027 1.615497 -0.39% -0.29% 0.45%

indulástól (2742 nap) 3,866,741,027 1.615497 6.57% 61.26% 7.50%

1907.07.04

2008.09.30 Összeg / érték (Ft)
Nettó eszközérték 
százalékában (%)

Kötelezettségek -16,316,267 -0.42%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -16,023,621 -0.41%

     Alapkezelıi díj -12,578,067 -0.33%

     Letékezelıi díj 0 0.00%

     Martketing költség *** 0 0.00%

     Közzétételi költség -332,676 -0.01%

     Könyvvizsgálói díj *** -39,000 0.00%

     PSZÁF díj -45,000 0.00%

     Könyvelıi díj *** -921 0.00%

Egyéb kötelezettség -292,646 -0.01%

Eszközök 3,883,057,294 100.42%

Folyószámla, készpénz 380,882 0.01%

Egyéb követelés 293,567 0.01%

Lekötött bankbetét 0 0.00%

Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 3,883,620,763 100.44%

     Diszkontkincstárjegyek 9,576,811 0.25%

     MNB-kötvények 0 0.00%

     Államkötvények 3,067,760,825 79.34%

     Vállalati kötvények 0 0.00%

     Egyéb kötvények 229,527,470 5.94%
2005. április 1-tıl a benchmark a MAX 

index Azt megelızıen MAX Composite 
459,618,869 11.89%

     Külföldi kötvények 117,136,788 3.03%

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) -1,237,918 -0.03%

     (Határidıs ügyletek) -1,237,918 -0.03%

     (Opciók) 0 0.00%

     (Egyéb származtatott ügyletek) 0 0.00%

Nettó eszközérték (saját tıke) 3,866,741,027 100.00%

     Belföldi befektetések 3,749,604,239 96.97%

     Külföldi befektetések 117,136,788 3.03%

Származtatott ügyletek nettósított, 
abszolút értéke

133,013,990 3.44%

Az Alap hitelfelvétele 0 0.00%

Zárolt vagy óvadékba adott eszközök 0 0.00%

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.615497

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

Részletes Havi jelentés 

Concorde Kötvény 
Concorde Kötvény Befektetési Alap*

Nettó eszközérték

* 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 poilitikának megfelelt, és legfeljebb 30 százalék lehetett.

Concorde  Alapkezelı zrt. 1123 Budapest, Alkotás utca 50.          
Tel: 489-2280    Fax: 489-2290     

 www.concordealapkezelo.hu

A Concorde Kötvény és a benchmark hozamának                                  
alakulása az elmúlt 12 hónapban

Nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték alakulása az 
elmúlt 12 hónapban

Az alap portfóliója a vizsgált hónapban tartalmazott származtatott ügyleteket.
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A Concorde Kötvény Alap rövid bemutatása
Befektetési politika: Az Alap nyilvános, nyíltvégő, a BAMOSZ kategorizálása
alapján hazai hosszú kötvény típusú befektetési alap. Az Alapkezelı célja, hogy a
magyar állampapírpiaci befektetéseket tegye elérhetıvé a Befektetési jegyek
tulajdonosai számára. Az Alapkezelı az Alap eszközeit legfıképpen a Magyar
Állam által kibocsátott államkötvényekben és diszkont-kincstárjegyekben,
igyekszik tartani, valamint alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati
kötvényekbe, egyéb hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokba és egyéb alacsony
kockázatú tıke- és pénzpiaci eszközökbe, ügyletekbe fektetheti. Megfelelı
nemzetközi tıkepiaci környezet esetén az Alap portfoliójának 30%-ig külföldi
kibocsátású állampapírokat és vállalati kötvényeket vásárolhat az Alapkezelı. A
belföldi és külföldi részvények együttes aránya az Alap portfolióján belül nem
haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének 10 százalékát.
** 2005. április 1-tıl a benchmark a MAX index. Azt megelızıen a benchmark a
MAX Composite Index volt.
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 2%-
os jutalékot is felszámolni, mely az Alapot illeti meg. Ennek alapja a visszaváltott
Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke.

Mi történt szeptemberben?
A részvénypiacokon történt rendkívüli események a hazai kötvénypiacon is
éreztették hatásukat, így az augusztusi nyugalom után eseménydús hetek
következtek. A bizonytalanság fokozódásával párhuzamosan ugyan a referencia
hozamok is intenzíven emelkedtek, ám a magyar kötvénypiac még így is relatív
erıt mutatott. Az éven belül lejáró papírok hozama 40-50 bázisponttal, a 3-5
éves kötvények hozama 70-80 bázisponttal emelkedett egy hónap leforgása
alatt. Mindezek következtében a MAX index értéke 1,24 százalékkal csökkent
augusztus végi értékéhez képest.
Szeptemberben nem növeltük az Alap portfóliójának kamatláb-érzékenységét, az
a hónap végére minimálisan csökkent (de még így is több mint 10 százalékkal
meghaladta a MAX indexét). Továbbra is sok lehetıség nyílt azonban a kötvények
közötti félreárazások kihasználására, ezeket leginkább a hozamgörbe közepén (4-
6 év) lévı kötvények hosszabbra, valamint rövidebbre cserélésével használtuk ki.
Meg kell emellett említeni, hogy ismét vásároltunk a Diákhitelközpont Zrt. által
állami garancia mellett kibocsátott 3 éves papírokból, ezúttal 100 bázisponttal a
hasonló futamidejő államkötvény hozama felett.
Módosított átlagidı: 4,1 év 

Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. Az alap kezelési szabályzata megtekinthetı a Concorde Rt. 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.
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