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Összeg/érték 
(Ezer Ft)

Nettó eszközérték 
százalékában (%)

idıszak
Concorde 
Kötvény

2001* 7,74%

Eszközök összesen 3.499.953 100,37% 2002 10,59%

Folyószámla, készpénz 771 0,02% 2003 0,71%

Egyéb követelés 0 0,00% 2004 12,65%

Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 3.498.531 100,33% 2005 7,86%

     Diszkontkincstárjegyek 100.803 2,89% 2006 6,07%

     Magyar Államkötvények 2.541.967 72,90% 2007 4,57%

     Devizás kötvények 206.392 5,92% 2008 1,06%

     Egyéb kötvény 649.370 18,62% indulástól (3199 nap) 7,59%

Részvények 0 0,00% * tört év

     Hazai részvények 0 0,00%

     Külföldi részvények 0 0,00% 2001.03.29 3199

Kollektív befektetési értékpapírok 0 0,00%

Egyéb eszközök 651 0,02%

Kötelezettségek öszesen -12.943 -0,37%

Hitelállomány 0 0,00%

Költségek -12.943 -0,37%

Egyéb kötelezettség 0 0,00%

Nettó eszközérték (saját tıke) 3.487.010

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1,901993

21.667 0,00%

Portfólió összetétel

73,64%
2,89%

11,45%
12,02%

DKJ
Jelzáloglevelek
Egyéb

13,44%

8,57%

6,96%

referencia hozam

6,11%

2,59%

10,10%

10,11%

1,17%

8,27%
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Concorde Kötvény Alap

Concorde Kötvény Alap bruttó hozam adatai

Államkötvények

Származtatott ügyletek 
nettósított, abszolút értéke

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?

Hazai részvénypiac:
Decemberben folytatódott a cseh piac alulteljesítése a régiós
piacokhoz képest. A hazai részvények közül a MOL közel 10%-kal
került feljebb az említett idıszakban. A finomítói környezet továbbra
is romokban hever, ami kedvezıtlenül érinti a MOL és a szektortársak
eredménytermelı képességét, azonban a befektetık elkezdtek árazni
egy javuló finomítói környezetet. 

Hazai kötvénypiac:
A hazai forint alapú állampapírok felértékelıdése megtorpant
decemberben és a referencia hozamok a 3, 5, 10, 15 éves
államkötvények esetében emelkedtek. A hónap végén az MNB 25
bázispontot vágott és az irányadó kamatlábat 6,25%-ra csökkentette.
December közepén a cseh nemzeti bank is kamatot csökkentett, így a
helyi alapkamat 1,25%-ról, 1%-ra módosult. A forint kis mértékben
erısödött az euróval szemben. 

Nemzetközi részvénypiac:
Decemberben a vártnál jobb munkanélküli adat és egy vártánál jobb
kiskereskedelmi adat látott napvilágot az USA-ban. A növekvı
inflációs félelmek következtében az amerikai hosszabb futamidejő
kötvények piacát elkerülték a vevık, így azok hozamai emelkedtek és
az idıszak végén már magasabb hozamon cseréltek gazdát, mint a
német hasonló futamidejő állampapírok. Az arany piacán nem
folytatódott az emelkedés. 

December során összességében az idı múlása, valamint az
állampapírhozamok emelkedésének következtében, némileg csökkent
az Alap kamatláb-érzékenysége. A hónap közepén 2019/A jelő
kötvényeket 2020/A papírokra cseréltünk, majd – kihasználva a forint
gyengülését – csökkentettük az Alap devizakitettségét.
Módosított átlagidı: 3,9 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


