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Nettó eszközérték 
százalékában (%)

idıszak
Concorde 
Kötvény

2001* 7.74%

Eszközök összesen 9,757,686 102.72% 2002 10.59%

Folyószámla, készpénz 104,190 1.10% 2003 0.71%

Egyéb követelés 119,142 1.25% 2004 12.65%

Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 8,961,071 94.33% 2005 7.86%

     Diszkontkincstárjegyek 1,064,492 11.21% 2006 6.07%

     Magyar Államkötvények 5,149,750 54.21% 2007 4.57%

     Devizás kötvények 408,501 4.30% 2008 1.06%

     Egyéb kötvény 2,338,328 24.61% indulástól (2924 nap) 4.89%

Részvények 451,603 4.75% * tört év

     Hazai részvények 448,666 4.72%

     Külföldi részvények 2,937 0.03% 2001.03.29 2924

Kollektív befektetési értékpapírok 0 0.00%

Egyéb eszközök 121,680 1.28%

Kötelezettségek öszesen -258,038 -2.72%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -30,634 -0.32%

Egyéb kötelezettség -227,404 -2.39%

Nettó eszközérték (saját tıke) 9,499,649

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2.430368

103,589 1.09%

Portfólió összetétel

71.37%
1.62%

12.98%
14.02%

DKJ
Jelzáloglevelek
Egyéb

13.44%

8.57%

6.96%

referencia hozam

6.11%

2.59%

10.10%

10.11%

1.17%

5.99%

2009. március

Származtatott ügyletek 
nettósított, abszolút értéke
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Concorde Kötvény Alap

Concorde Kötvény Alap bruttó hozam adatai

Államkötvények

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

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

Közepes Kockázat

Biztonságra törekvı Dinamikus

Vállalt kockázat – javasolt idıtáv

Mi történt a hónap során?

Régiós részvénypiacok
A közép-európai részvénypiacokat a vevık dominálták márciusban. Az idıszak
nyertese a cseh PX Index volt, mely több mint 15%-ot emelkedett. Az OMV a
MOL-ban lévı több, mint 20 százalékos részesedését eladta a negyedik
legnagyobb orosz olajcégnek, a Szurgutnyeftegaznak. A részvénypakett
részvényenként több, mint 19.000 forintért cserélt gazdát (március 31-én az
árfolyam 10.355 Ft-on zárt.). A magyar blue chipek, a Telekomot kivéve,
pluszban zárták a hónapot.

Nemzetközi részvénypiacok
Márciusban a nemzetközi részvénypiacokat a vevık dominálták, annak
ellenére, hogy továbbra is kedvezıtlen makro adatok láttak napvilágot.
Japánban például az export és az ipari termelés év/év alapon megközelítıleg
50%-al esett vissza. A FED bejelentette, hogy 300 milliárd dollár értékben fog
hosszú állampapírokat vásárolni. Az euró a hónapban több, mint 4%-kal
értékelıdött fel a dollárral, japán jennel és az angol fonttal szemben. Az
idıszak legjobban teljesítı indexe a Nasdaq volt. 

Hazai kötvénypiac
Márciusban a jegybank nem változtatott az irányadó kamaton, így az 9,5%
maradt. A hónap végén az S&P levágta BBB-rıl BBB- -ra a magyar hosszútávú
devizaadósság besorolásunkat. Ezt egy nappal késıbb a Moody’s leminısítése
követte. A forint árfolyama a dollárral szemben stagnált, az euróval szemben
pedig kis mértékben gyengült. A hónapban a hozamgörbe hosszú végén
nagymértékő hozamemelkedés zajlott le. Az ÁKK pedig rövid futamidejő
állampapírok visszavásárlásába kezdett. 

Márciusban nem sok változás történt az Alap összetételében. A
hozamemelkedés következtében leértékelıdtek az Alap portfóliójában lévı
távoli lejáratú kötvények, emiatt csökkent az Alap átlagideje. Ezen kívül
némileg emelkedett az euróban denominált befektetések súlya az Alapban.
Módosított átlagidı: 3,4 év 

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

Az Alap befektetési politikája

Az Alap nyilvános, nyíltvégő, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai hosszú kötvény
típusú befektetési alap. Az Alapkezelı célja, hogy a magyar állampapírpiaci befektetéseket
tegye elérhetıvé a Befektetési jegyek tulajdonosai számára. Az Alapkezelı az Alap
eszközeit legfıképpen a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben és diszkont-
kincstárjegyekben, igyekszik tartani, valamint alacsony kockázatú fix és változó
kamatozású vállalati kötvényekbe, egyéb hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokba és
egyéb alacsony kockázatú tıke- és pénzpiaci eszközökbe, ügyletekbe fektetheti. Megfelelı
nemzetközi tıkepiaci környezet esetén az Alap portfoliójának 30%-ig külföldi kibocsátású
állampapírokat és vállalati kötvényeket vásárolhat az Alapkezelı. 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 idıtávra
- szeretnék élvezni annak elınyét, hogy kötvénybefektetéseiknek 
futamidejét egy profi vagyonkezelıi csapat várakozásai határozzák meg 
- befektetésüket nem kívánják jelentıs kockázatnak kitenni


