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(Ezer Ft)

Nettó eszközérték 
százalékában (%)

idıszak
Concorde 
Kötvény

2001* 7.74%

Eszközök összesen 2,925,764 1.031 2002 10.59%

Folyószámla, készpénz 422 0.000 2003 0.71%

Egyéb követelés 99,253 0.035 2004 12.65%

Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 2,826,088 0.996 2005 7.86%

     Diszkontkincstárjegyek 3,276 0.001 2006 6.07%

     Magyar Államkötvények 2,061,319 0.726 2007 4.57%

     Devizás kötvények 160,640 0.057 2008 1.06%

     Egyéb kötvény 600,853 0.212 indulástól (2983 nap) 6.23%

Részvények 0 0.000 * tört év

     Hazai részvények 0 0.000

     Külföldi részvények 0 0.000 2001.03.29 2983

Kollektív befektetési értékpapírok 0 0.000

Egyéb eszközök 0 0.000

Kötelezettségek öszesen -87,274 -0.031

Hitelállomány 0 0.000

Költségek -7,268 -0.003

Egyéb kötelezettség -80,006 -0.028

Nettó eszközérték (saját tıke) 2,838,490 0.000

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.64205200 0.000

0 0.000

Portfólió összetétel

73.48%
0.12%

13.47%
12.93%

Származtatott ügyletek 
nettósított, abszolút értéke
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Concorde Kötvény Alap

Concorde Kötvény Alap bruttó hozam adatai

Államkötvények

2009. május

referencia hozam

6.11%

2.59%

10.10%

10.11%

1.17%

7.21%

DKJ
Jelzáloglevelek
Egyéb

13.44%

8.57%

6.96%

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 márciusban induló kedvezı tıkepiaci hangulat májusban is kitartott. Saját
devizában a régió legjobban teljesítı indexe a BUX Index volt az idıszakban.
Az OTP a hónapban tette közzé gyorsjelentését. Az eredményt nagymértékben
javította az a nyereség, amit a cég azon ért el, hogy a saját, a piacon forgó
devizás kötvényeit vásárolta vissza lényegesen a névérték alatt. A MOL 10%-
os részesedést szerzett egy iraki gázmezıkkel rendelkezı cégben. 

Nemzetközi részvénypiacok:
A nemzetközi tıkepiacokat májusban továbbra is a vevık dominálták. Az olaj
világpiaci ára dollárban több mint 25%-ot, euróban pedig megközelítıleg 20%-
ot emelkedett. Az európai és az amerikai hosszú állampapírok árai viszont
estek, így azok hozamai emelkedtek. A hónapban közzétették Amerikában a
stressz teszt eredményeit, melybıl az derült ki, hogy a vizsgált 19 bank felének 
szüksége lesz tıkeemelésre. 

Hazai kötvénypiac:
A nemzetközi hangulat a hazai állampapírpiacra is kedvezıen hatott. A rövid-
és hosszabb futamidejő magyar államkötvények hozamai egyaránt estek, így
azok árfolyamai emelkedtek. Az idıszakban a magyar kockázati felár (CDS) is
csökkent. A forint több mint 2%-ot erısödött az euróval és megközelítıleg 7%-
ot az amerikai dollárral szemben. A hónapban a magyar nagyvállalatok által
kibocsátott euró kötvények iránt nıtt a kereslet. 

Májusban nem sok változtatás történt az Alap összetételében, így a kamatláb-
érzékenysége is az április végi szinten maradt. Kisebb mennyiségben 2016/C
jelő kötvényeket vettünk és ezzel szemben 2012/B jelő állampapírokat adtunk
el. Meg kell még említeni, hogy a hónap végén euróban denominált, rövid
lejáratú OTP jelzálogleveleket vásároltunk az Alapba.
Módosított átlagidı: 3,6 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.

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


