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Összeg / érték (ezer 

Ft)
Nettó eszközérték 
százalékában (%)

Eszközök összesen 1,694,653 108.50%

Folyószámla, készpénz 120,220 7.70%

Egyéb követelés 3,863 0.25%

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 747,647 47.87%

     Diszkontkincstárjegyek 295,774 18.94%

     Magyar Államkötvények 188,565 12.07%

     Devizás kötvények 248,682 15.92%

     Egyéb kötvény 14,626 0.94%

Részvények 768,930 49.23%

     Hazai részvények 14,885 0.95%

     Külföldi részvények 754,044 48.28%

Kollektív befektetési értékpapírok 22,912 1.47%

Egyéb eszközök 31,080 1.99% #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

Kötelezettségek öszesen -132,799 -8.50%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -14,998 -0.96%

Egyéb kötelezettség -117,801 -7.54%

Nettó eszközérték (saját tőke) 1,561,854

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 0.630942

987,646 63.24%

Portfólió összetétel

Részvények 49.2%
Államkötvények 47.5%
Egyéb eszközök 3.2%

Columbus

-2.16%

-31.28%
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Concorde Columbus Alap

Származtatott ügyletek nettósított, abszolút 
értéke

2007 (tört év)

2008

Referencia index (benchmark)

8.45%

Referencia hozam

2.28%

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.  

Februárban Magyar Telekom részvényeket, valamint vállalati kötvényeket
vásároltunk az Alapba, mérsékeltünk viszont az amerikai és brazil piaci ETF-
ek arányán.

Azoknak ajánljuk akik:

- a befektetésükkel hosszú távon gondolkodnak
- nem félnek nagy kockázatot vállalni nagy várható hozam reményében
- szeretnének részesedni egy globális részvényportfólió hasznaiból
- a pénzügyi piacok eséséből is szeretnének profitálni 

Az Alap befektetési politikája

Az Alap 2007 szeptember elején kezdte meg működését. Az Alap potenciális
befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: hazai és nemzetközi
részvények illetve kötvények, bankbetétek, 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 emelkedő, de - akár short pozíciók felvételével - eső piacon is van lehetősége
hozamot elérni. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap összetételén belül a
nemzetközi részvények aránya meghaladja az 50 százalékot. 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, alapvetően fundamentális
elemzésekre támaszkodva, de technikai alapú időzítést is figyelembe véve. Az
Alapkezelő az egyes értékpapírok kiválasztásánál értékalapú szemléletet követ,
alacsonyan árazott eszközöket vásárolva a portfólióba. Ennek érdekében az Alap
jelentős mértékben fektet be alacsonyabb kapitalizációjú részvényekbe, ahol a
kisebb elemzői lefedettség gyakrabban vezethet alulértékeltséghez. A bizonytalan
nemzetközi hangulat miatt a portfólió részvényekkel történő fokozatos feltöltése
mellett döntöttünk. 
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Concorde Columbus benchmark

Költségek
Vételi díj                 max 5% / tranzakció 
Visszaváltási díj       max 5% / tranzakció
Büntető jutalék        5% / 5 munkanapon belül
Pénzügyi teljesítés   T+3

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.

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

Magas Kockázat

Biztonságra törekvő Dinamikus

Vállalt kockázat – javasolt időtáv


