
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%

2008.09.30 420,390,667 0.798692 8.932199 -9.72% -7.94% -17.01% -13.90% #HIÁNYZIK

indulástól (726 nap) 420,390,667 0.798692 8.932199 -11.03% -5.47% -20.75% -10.59% 7.87%

1901.12.26

2008.09.30 Összeg / érték (Ft)

Kötelezettségek -13,320,420

Hitelállomány 0

Költségek -3,427,612

     Alapításhoz kapcsolódó díj -529,737

     Alapkezelıi díj -1,620,428

     Letékezelıi díj -62,211

     Közzétételi költség -22,556

Marketing költség -247,166

     Könyvvizsgálói díj *** -229,715

     PSZÁF díj -26,909

     Könyvelıi díj *** -688,890

Eszközök 433,711,087

Folyószámla, készpénz

Egyéb követelés 0

Lekötött bankbetét 0

Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 195,690,936

     Diszkontkincstárjegyek 82,087,174

     MNB-kötvények 0

     Államkötvények 91,874,577

     Vállalati kötvények 0

     Egyéb kötvények 0

     Jelzáloglevelek 0

     Külföldi kötvények 21,729,185

Részvények 223,456,295

     Hazai részvények 105,260,899

     OTC részvények 0

     Külföldi részvények 118,195,396

Kollektív befektetési értékpapírok 0

Kárpótlási jegy 0

(Származtatott ügyletek) 3,125,281

     (Határidıs ügyletek) 3,125,281

     (Opciók) 0

Nettó eszközérték (saját tıke) 420,390,667

     Belföldi befektetések 280,466,086

     Külföldi befektetések 139,924,581

223,098,674

Az Alap hitelfelvétele 0

Zárolt vagy óvadékba adott eszközök 0

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 0.798692

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 8.932199

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

Concorde  Alapkezelı zrt.         1123 Budapest, Alkotás utca 50.          

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

-3.17%

0.00%

-0.82%

Nettó eszközérték százalékában (%)

-0.13%

Egy jegyre jutó 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 poilitkának megfelelıen legfeljebb 200 százalék lehetett.
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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

Bruttó hozam éves szinten 

(annualizált)

Bruttó hozam az adott évben 

(nominális)Dátum Nettó eszközérték

0.00%

(HUF)

28.12%

0.00%

0.74%

0.74%

0.00%

66.72%

100.00%

2008. szeptember 30.Havi Portfóliójelentés

Benchmark 

hozam** 

(nominális)

0.00%

25.04%

0.00%

46.55%

0.00%

0.00%

5.17%

0.00%

53.07%

(EUR)

33.28%

Az alap portfóliója a vizsgált hónapban tartalmazott származtatott ügyleteket.

Származtatott ügyletek nettósított, abszolút 

értéke

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 augusztusban?

Míg az amerikai tızsdék minimálisan emelkedni tudtak augusztusban, addig a kelet-
közép-európai régióban inkább az eladói oldal dominált. Ennek megfelelıen a BUMIX 
4,2%-ot esett, hasonlóan teljesített a lengyel kis és közepes vállalatokat tömörítı 
MIDWIG index is (-4,19%). A cseh PX gyakorlatilag stagnált (+0,4%), az osztrák ATX 
pedig 1,4%-kal gyengült. A régió devizái jelentısen - a zloty 3,7%-kal, a cseh korona 
3,5%-kal, a forint 1,3%-kal - gyengültek az euróval szemben, amely kedvezıen hatott 
az exportırök árfolyamára. Robbantott a textilipart képviselı Pegas (+14,7%), az 
építıiparban tevékenykedı lengyel CERSANIT is 11,32%-kal erısödött. A CETOP20, a 
Közép-európai Blue Chip index augusztus folyamán 6,1%-ot veszített értékébıl. A 
deviza mellett a nyersanyag piacok is rendkívül volatilisek voltak, számos különbözı 
idıszaki rekordot döntöttek meg. A hónap egyik legjelentısebb folyamata az olaj 
árának további csökkenése, amely 8,8%-os eséssel 114 dolláros hordónkénti árat ért 
el. A nyersanyagár-csökkenés hatására az eddigi magas inflációs várakozások is 
mérséklıdtek. Ezzel párhuzamosan a dollár gyors erısödésbe kezdett az euróval és a 
régiós devizákkal szemben. Augusztus folyamán nem változtattunk jelentıs 
mértékben az Alap eszközösszetételén.
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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.


