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időszak Concorde 2000

1997** 9.42%

1998 16.35%
1999 21.45%
2000 11.27%

Referencia index (benchmark)* 35% RAX, 65% RMAX 2001 9.71%
2002 12.50%
2003 13.96%

Eszközök összesen 5,894,209 101.85% 2004 28.97%
Folyószámla, készpénz 928 0.02% 2005 17.30%
Egyéb követelés 31,303 0.54% 2006 17.02%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 4,268,352 73.75% 2007 8.74%
     Diszkontkincstárjegyek 237,230 4.10% 2008 -23.31%
     Magyar Államkötvények 2,426,008 41.92% indulástól (4200 nap) 10.96%
     Devizás kötvények 538,431 9.30% ** tört év
     Egyéb kötvény 1,066,683 18.43%  1év 2 év évesítve 3 év évesítve 5 év évesítve
Részvények 1,586,856 27.42% -26.96% -12.39% -5.04% 5.96%

     Hazai részvények 1,235,081 21.34%

     Külföldi részvények 351,774 6.08%

Kollektív befektetési értékpapírok 0 0.00%

Egyéb eszközök 6,771 0.12% #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

Kötelezettségek öszesen -106,921 -1.85%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -46,708 -0.81%

Egyéb kötelezettség -60,213 -1.04%

Nettó eszközérték (saját tőke) 5,787,288

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 3.309724

187,391 3.24%

Portfólió összetétel

Részvény 30.4%
DKJ 0.0%
Államkötvény 42.3%
Jelzáloglevél 7.3%
Egyéb kötvény 20.0%

Legnagyobb arányú részvény befektetések

MTELEKOM RICHTER MOL OTP PEGAS

Közvetlenül ill. származtatott pozíciókon keresztül közvetve.
1 hónappal késleltetett adat
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Nettó eszközérték 
százalékában (%)

Összeg / érték (Ezer 
Ft)

2009.02.27

Származtatott ügyletek nettósított, 
abszolút értéke

-1.94%

Concorde 2000 Alap bruttó hozam adatai

Költségek
Vételi díj                 max 5% / tranzakció 
Visszaváltási díj       max 5% / tranzakció
Büntető jutalék        5% / 5 munkanapon belül
Pénzügyi teljesítés   T+2

Az Alap befektetési politikája
Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai kiegyensúlyozott
vegyes befektetési alap. Az Alapkezelő aktív portfóliókezelést folytatva, fundamentális
elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfolió-összetételét. Az Alapkezelő célja,
hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap forrásainak átlagosan 30-
40 százalékát fordítsa részvények vásárlására, míg a fennmaradó hányadot döntő
részben állampapírokba, illetve vállalati és egyéb kötvényekbe, jelzáloglevelekbe
fektesse.

Azoknak ajánljuk akik: 
- szeretnének egy aktívan kezelt, nagyobb részt kötvényekből és
kisebb részt részvényekből álló értékpapírcsomag teljesítményéből
részesedni 
- olyan befektetésre vágynak, melyen belül a kötvények és a
részvények aktuális hányadát egy profi vagyonkezelői csapat piaci
várakozásai határozzák meg 
- a magasabb hozam reményében hajlandóak kiegyensúlyozott
mértékű kockázatot vállalni 
- legalább 2-3 évre keresnek befektetési lehetőséget

Forgalmazók: Concorde Értékpapír Zrt., BNP Paribas Bank Zrt., CIB Bank Zrt., Commerzbank Zrt., Equilor Zrt., Raiffeisen Bank Zrt, Sopron Bank Zrt., 
Takarékbank Zrt., Unicredit Bank Zrt.
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 alamennyi 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.

A Concorde 2000 és a referencia értékének alakulása az indulástól
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Közepes Kockázat

Biztonságra törekvő Dinamikus

Vállalt kockázat – javasolt időtáv

Mi történt a hónap során?

Régiós részvény
A magyar blue chip társaságok közzétették negyedéves és éves
gyorsjelentésüket a hónap során. A cégek többsége a várakozásokkal
megegyező vagy azt meghaladó számokat tett közzé. A Richter exportja
bővült az USA-ban, de romlott Keleten. Az OTP növelte céltartalékait, de
portfóliója jónak tűnik. A MOL eredményét a készletek átértékelése és a
romló finomítói környezet határozta meg. A kitermelés profitja több mint
megduplázódott. A downstream üzletág mellbevágó veszteséget produkált. 
Nemzetközi részvények
Februárban a világ összes térségében negatív makro adatok láttak
napvilágot. Az Egyesült Államokban a GDP a negyedik negyedévben évesítve
6,2%-al csökkent, az 5,4%-os várakozásokkal ellentétben. A devizák közül a
japán jenből kiábrándultak a befektetők, de a dollár erősödni tudott a jennel
és az euróval szemben. Az európai és a nyugat-európai részvényindexek
egyaránt új mélypontra estek a tárgyalt időszak során. Az S&P Indexben
szereplő cégek eredményessége az előző negyedévhez képest több mint 50%-
al csökkent.
Hazai kötvénypiac
A hazai kötvénypiacon hatalmas eladói nyomás söpört végig februárban. A
hozamgörbe rövid- és hosszú oldalán egyaránt emelkedtek a hozamok. A
régiós devizák gyengültek az euróval és a dollárral szemben. A hónap végén
a cseh, lengyel és a román jegybank is közleményt adott ki, hogy
megakadályozza a közép-kelet-európai valuták túlzott mértékű gyengülését.
Az MNB saját elmondása szerint készen áll minden szükséges lépés
megtételére, hogy a forint árfolyamát stabilizálja.  

Az elmúlt hónapban növeltünk a hazai gyógyszergyártók arányán, míg
mérsékeltük a MOL, OTP és Pegas részvények portfólóbeli súlyát. 
Módosított átlagidő: 1,6 év


