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Összeg/érték 

(Ezer Ft)
Nettó eszközérték 
százalékában (%)

idıszak
Concorde 
Kötvény

2001* 7.74%

Eszközök összesen 3,246,038 1.016 2002 10.59%

Folyószámla, készpénz 3,018 0.001 2003 0.71%

Egyéb követelés 3 0.000 2004 12.65%

Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 3,243,017 1.015 2005 7.86%

     Diszkontkincstárjegyek 0 0.000 2006 6.07%

     Magyar Államkötvények 2,433,706 0.762 2007 4.57%

     Devizás kötvények 190,334 0.060 2008 1.06%

     Egyéb kötvény 618,977 0.194 indulástól (3077 nap) 7.36%

Részvények 0 0.000 * tört év

     Hazai részvények 0 0.000

     Külföldi részvények 0 0.000 2001.03.29 3077

Kollektív befektetési értékpapírok 0 0.000

Egyéb eszközök 0 0.000

Kötelezettségek öszesen -50,159 -0.016

Hitelállomány 0 0.000

Költségek -8,266 -0.003

Egyéb kötelezettség -41,893 -0.013

Nettó eszközérték (saját tıke) 3,195,879 0.000

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.82252600 0.000

0 0.000

Portfólió összetétel

76.92%
0.00%

11.96%
11.12%

DKJ
Jelzáloglevelek
Egyéb

13.44%

8.57%

6.96%

referencia hozam

6.11%

2.59%

10.10%

10.11%

1.17%

8.10%
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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 márciusban indult tıkepiaci emelkedés augusztusban sem torpant meg. A
várakozásoknál magasabb profit számokat tett közzé gyorsjelentésében a MOL
augusztus végén, mely a forint erısödés által generált pénzügyi nyereség
nyomán nagymértékő nettó profitot ért el. A Richter is várakozásokat
meghaladó profitszámokat tett közzé. A cég üzemi eredménye kiugró
mértékben haladta meg az elemzıi várakozásokat. 

Nemzetközi részvénypiacok:
A fıbb nemzetközi részvényindexek pluszban zárták a hónapot. Történt mindez
annak ellenére, hogy a fejlett piaci állampapírhozamok kis mértékben esni
tudtak. A második olvasat szerint 1%-kal csökkent a GDP az USA-ban. A GDP-
adat mellett a személyes fogyasztás is jobban alakult a vártnál. Amerikában az
Intel a vártnál erısebb keresletre hivatkozva megemelte árbevételével
kapcsolatos várakozását. 

Hazai kötvénypiac: 
Az MNB a hónap végén 8,5%-ról 8%-ra csökkentette az irányadó kamatlábat.
Az 1, 3, 5 és 10 éves állampapírok hozamai megközelítıleg 40 bázisponttal
lejjebb kerültek. Itthon év/év alapon 7,5%-os visszaesést mértek a második
negyedévben, a belsı kereslet a vártnál nagyobb mértékben esett vissza.
Augusztus elején a cseh központi bank 1,5%-ról 1,25%-ra csökkentette az
alapkamatot. A forint kis mértékben gyengült az euróval szemben.

Augusztus nagy részében kevés változtatás történt az Alap összetételében,
tartottuk a MAX indexhez viszonyított 10 százalék körüli duration alapú
túlsúlyozást. A hónap során némi távoli lejáratú kötvényt (2019/A, 2023/A)
vásároltunk, ezzel – párhuzamosan a „hosszabbodó” MAX indexszel – a
minimálisan emelkedett az Alap kamatláb-érzékenysége.
Módosított átlagidı: 4,1 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


