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Összeg / érték     

(ezer Ft)
Nettó eszközérték 
százalékában (%)

Eszközök összesen 2,447,041 101.32%

Folyószámla, készpénz 156,404 6.48%

Egyéb követelés 214,993 8.90%

Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 1,466,473 60.72%

     Diszkontkincstárjegyek 237,622 9.84%

     Magyar Államkötvények 547,629 22.67%

     Devizás kötvények 681,222 28.20%

     Egyéb kötvény 0 0.00%

Részvények 569,441 23.58%

     Hazai részvények -172,901 -7.16%

     Külföldi részvények 742,343 30.74%

Kollektív befektetési értékpapírok 26,379 1.09%

Egyéb eszközök 13,351 0.55% #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

Kötelezettségek öszesen -31,780 -1.32%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -8,499 -0.35%

Egyéb kötelezettség -23,281 -0.96%

Nettó eszközérték (saját tıke) 2,415,261

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 0.940655

858,487 35.54%

Portfólió összetétel

Részvények 23.6%
Államkötvények 14.2%
Egyéb eszközök 62.2%

Columbus

-2.16%

-31.28%

36.06%
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idıszak

2010. február

Concorde Columbus Alap

Származtatott ügyletek nettósított, abszolút 
értéke

2007 (tört év)

2008

Referencia index (benchmark)

8.45%

Referencia 

2.28%

Nominális hozamok

2009 10.79%

Mi történt a hónap során?

Régiós részvények:
Februárban a régiós indexek lényegesen alulmúlták a fejlett piaci
indexeket. A Magyar Telekom bejelentette, hogy a tavalyi év után
ismét 74 forintnyi osztalékot fog fizetni. A cég árfolyama több, mint
1%-ot emelkedett az idıszakban. Továbbá egy részvény-
visszavásárlási programot is bejelentettek. A MOL a piac
várakozásától lényegesen elmaradó negyedik negyedéves
eredménnyel állt elı. A MOL árfolyama esett februárban. 

Nemzetközi részvények:
Az amerikai jegybank a diszkontrátát, mely a kereskedelmi
bankoknak nyújtott rövid távú hitelek kamata, 0,5%-ról 0,75%-ra
emelte. A dollár az euróval szemben februárban tovább erısödött.
Február második felében a német kancellár és az Európai Központi
Bank elnöke azt nyilatkozta, hogy a görögöknek szigorú
megszorításokba kell kezdeniük márciustól. Az amerikai piacok
felülteljesítették az európai és a japán tızsdéket. 

Hazai kötvénypiac:
Februárban napvilágot látott a decemberi hó/elızı hó alapú ipari
termelés alakulása, mely a vártnál gyengébb képet mutatott. Az
infláció pedig év/elızı év alapon 6,4% lett. A magyar állampapírok
felértékelıdése februárban sem torpant meg. A rövid és hosszú
állampapírok hozamai egyaránt estek az idıszakban. A Jegybank
5,75%-ra csökkentette az alapkamatot. A forint stabil maradt az
euróval szemben. 

Az elmúlt hónapban bezártuk az Alap réz short pozícióját, növeltük
viszont a japán 10 éves állampapír short pozíciót. Emellett
mérsékeltük a Cashstore portfólióbeli arányát.

Azoknak ajánljuk akik:

- a befektetésükkel hosszú távon gondolkodnak
- nem félnek nagy kockázatot vállalni nagy várható hozam reményében
- szeretnének részesedni egy globális részvényportfólió hasznaiból
- a pénzügyi piacok esésébıl is szeretnének profitálni 

Az Alap befektetési politikája

Az Alap 2007 szeptember elején kezdte meg mőködését. Az Alap potenciális
befektetési területe a lehetı legszélesebb és globális: hazai és nemzetközi
részvények illetve kötvények, bankbetétek, devizák, egyéb befektetési eszközök,
valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A
hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem
csak emelkedı, de - akár short pozíciók felvételével - esı piacon is van lehetısége
hozamot elérni. Az Alapkezelı törekszik arra, hogy az Alap összetételén belül a
nemzetközi részvények aránya meghaladja az 50 százalékot. Az Alap célja az
állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat
vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb
kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetıen fundamentális
elemzésekre támaszkodva, de technikai alapú idızítést is figyelembe véve. Az
Alapkezelı az egyes értékpapírok kiválasztásánál értékalapú szemléletet követ,
alacsonyan árazott eszközöket vásárolva a portfólióba. Ennek érdekében az Alap
jelentıs mértékben fektet be alacsonyabb kapitalizációjú részvényekbe, ahol a
kisebb elemzıi lefedettség gyakrabban vezethet alulértékeltséghez. A bizonytalan
nemzetközi hangulat miatt a portfólió részvényekkel történı fokozatos feltöltése
mellett döntöttünk. 

Költségek
Vételi díj                 max 5% / tranzakció 
Visszaváltási díj       max 5% / tranzakció
Büntetı jutalék        5% / 5 munkanapon belül
Pénzügyi teljesítés   T+3

Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. Az alap kezelési szabályzata megtekinthetı a Concorde Zrt. 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.hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

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

Magas Kockázat

Biztonságra törekvı Dinamikus

Vállalt kockázat – javasolt idıtáv


