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Nettó eszközérték 
százalékában (%)

időszak
Concorde 
Kötvény

2001* 7.74%

Eszközök összesen 10,221,094 102.06% 2002 10.59%

Folyószámla, készpénz 3,772 0.04% 2003 0.71%

Egyéb követelés 371,416 3.71% 2004 12.65%

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 9,559,325 95.45% 2005 7.86%

     Diszkontkincstárjegyek 1,007,750 10.06% 2006 6.07%

     Magyar Államkötvények 5,946,276 59.37% 2007 4.57%

     Devizás kötvények 212,222 2.12% 2008 1.06%

     Egyéb kötvény 2,393,078 23.90% indulástól (2892 nap) 5.25%

Részvények 148,665 1.48% * tört év

     Hazai részvények 145,805 1.46%

     Külföldi részvények 2,860 0.03% 2001.03.29 2892

Kollektív befektetési értékpapírok 0 0.00%

Egyéb eszközök 137,915 1.38%

Kötelezettségek öszesen -206,256 -2.06%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -51,339 -0.51%

Egyéb kötelezettség -154,917 -1.55%

Nettó eszközérték (saját tőke) 10,014,838

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2.411301

99,341 0.99%

Portfólió összetétel
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Concorde Kötvény Alap

Concorde Kötvény Alap bruttó hozam adatai

Államkötvények

2009. február

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

Februárban nem sok változás történt az Alap összetételében. A hónap során
érkező új befektetői pénzekből, illetve a kamatfizetésekből részben rövid,
részben pedig 2015-ben lejáró államkötvényeket vásároltunk. Összességében
némileg csökkent az Alap kamatláb-érzékenysége. 
Módosított átlagidő: 3,6 év 

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

Az Alap befektetési politikája

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

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

Azoknak ajánljuk akik: 
- biztonságos befektetést keresnek, 1 évet meghaladó időtávra
- szeretnék élvezni annak előnyét, hogy kötvénybefektetéseiknek 
futamidejét egy profi vagyonkezelői csapat várakozásai határozzák meg 
- befektetésüket nem kívánják jelentős kockázatnak kitenni


