
Dátum
Egy jegyre jutó nettó 

eszközérték

Bruttó hozam éves 

szinten (annualizált)

Bruttó hozam az adott 

évben (nominális)

Benchmark hozam** 

(nominális)

2005.10.14 330,000,000 1.000000

2005.12.31 2,088,359,282 1.006253 2.9261% 0.625% 1.19%

2006.12.31 2,694,743,206 1.075921 6.92% 6.92% 6.62%

2007.12.31 2,595,551,733 1.156406 7.48% 7.48% 7.67%

2008.11.28 2,061,426,963 1.216598 2.72% 5.21% #HIÁNYZIK

indulástól (1141 nap) 2,061,426,963 1.216598 6.47% 21.660% #HIÁNYZIK

1903.02.14

2008.11.28 Összeg / érték (Ft)
Nettó eszközérték 
százalékában (%)

Kötelezettségek -6,673,716 -0.32%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -6,673,716 -0.32%

     Alapkezelıi díj -3,514,318 -0.17%

     Letékezelıi díj -117,600 -0.01%

     Martketing költség*** -2,186,288 -0.11%

     Közzétételi költség -10,526 0.00%

     Könyvvizsgálói díj*** -249,750 -0.01%

     PSZÁF díj -87,862 0.00%

     Könyvelıi díj*** -507,372 -0.02%

     Sikerdíj 0 0.00%

Egyéb kötelezettség 0 0.00%

Eszközök 2,068,100,679 100.32%

Folyószámla, készpénz 187,353,806 9.09%

Egyéb követelés 0 0.00%

Lekötött bankbetét 0 0.00%

Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 1,863,063,985 90.38%

     Diszkontkincstárjegyek 91,863,321 4.46%

     MNB-kötvények 0 0.00%

     Államkötvények 1,771,200,664 85.92%

     Vállalati kötvények 0 0.00%

     Egyéb kötvények 0 0.00%

     Jelzáloglevelek 0 0.00%

     Külföldi kötvények 0 0.00%

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) 17,682,888 0.86%

     (Határidıs ügyletek) 17,682,888 0.86%

     (Opciók) 0 0.00%

     (Egyéb származtatott ügyletek) #HIV! 0.00%

Nettó eszközérték (saját tıke) 2,061,426,963 100.00%

     Belföldi befektetések 2,061,426,963 100.00%

     Külföldi befektetések 0 0.00%

Származtatott ügyletek 
nettósított, abszolút értéke

1,218,803,680 59.12%

Az Alap hitelfelvétele 0 0.00%

Zárolt vagy óvadékba adott eszközök 0 0.00%

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.216598

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

Európa Hozam a hónapban Hozam Év eleje óta

BUX -6.00% -51.61%

DAX -6.39% -42.12%

WIG -4.59% -49.59%

PX -1.67% -52.44%

CETOP -9.66% -50.31%

USA

S&P 500 -7.48% -38.96%

Dow Jones -5.32% -42.10%

Nasdaq -10.77% -42.10%

Magyar kötvénypiac

RMAX 1.78% 6.44%

MAX -2.00% 4.40%
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Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap*

Nettó eszközérték

A Concorde-VM és a benchmark hozamának                                                                   
alakulása az indulástól

             Nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték 
alakulása az indulástól

Az alap portfóliója a vizsgált hónapban tartalmazott származtatott ügyleteket.

* 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.

A Concorde-VM Alap rövid bemutatása

Befektetési politika: Az Alap nyilvános, nyíltvégő, a Tpt. alapján származtatott
termékekbe fektetı befektetési alap. Az Alap potenciális befektetési területe a
lehetı legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények
illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és
árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A hagyományos
befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak
emelkedı, de esı piacon is van lehetısége hozamot elérni. Az Alap célja az
állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális
kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alap
magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetıen technikai
alapú idızítéssel, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont az
Alapkezelı nem lát megfelelı lehetıséget magasabb kockázatú
instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökbe fekteti az Alap
tıkéjét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetıségek nem adódnak.
**A benchmark 2005. október 14-tıl, azt követıen pedig minden év elejétıl
egy 100%-ban az RMAX-ba („Rövid Magyar Állampapír Index”) fektetett
portfolió teljesítménye. 
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.

Mi történt a hónap során?

Novemberre újra soha nem látott részvénypiaci volatilitás volt a jellemzı, még
az 1929-1933-as medvepiacra jellemzı értékeket is meghaladták az egyik
napról a másikra mutatkozó kilengések. Mivel több technikai jelbıl úgy láttuk,
hogy az esés kifulladóban van, index vételekkel próbálkoztunk, jelentıs nyerıbe
is kerültünk - amit aztán vissza is adtunk, mivel nem realizáltunk emelkedés
után. Hiba volt. A hónap végefelé közepes hosszúságú magyar kötvényeket
vettünk arra, hogy a hozamok már nem mentek érdemben új csúcsra, amikor a
részvénypiacon újabb pánik jött - ezek jól muzsikáltak.

Összességében az alap 0,8%-ot veszített az értékébıl a hónap során.
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Concorde-VM Benchmark

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.


