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Nettó eszközérték 
százalékában (%)

idıszak
Concorde 
Kötvény

2001* 7.74%

Eszközök összesen 3,619,655 102.43% 2002 10.59%

Folyószámla, készpénz 792 0.02% 2003 0.71%

Egyéb követelés 91,068 2.58% 2004 12.65%

Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 3,526,876 99.80% 2005 7.86%

     Diszkontkincstárjegyek 34,419 0.97% 2006 6.07%

     Magyar Államkötvények 2,622,593 74.21% 2007 4.57%

     Devizás kötvények 216,658 6.13% 2008 1.06%

     Egyéb kötvény 653,206 18.48% 2009 16.16%

Részvények 0 0.00% indulástól (3256 nap) 7.85%

     Hazai részvények 0 0.00% * tört év

     Külföldi részvények 0 0.00% 2001.03.29 1908.11.29 0:00

Kollektív befektetési értékpapírok 0 0.00%

Egyéb eszközök 919 0.03%

Kötelezettségek öszesen -85,797 -2.43%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -8,177 -0.23%

Egyéb kötelezettség -77,619 -2.20%

Nettó eszközérték (saját tıke) 3,533,858

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.965318

43,230 0.00%
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Concorde Kötvény Alap

Concorde Kötvény Alap bruttó hozam adatai

8.53%

Államkötvények

Származtatott ügyletek 
nettósított, abszolút értéke

2010. február

referencia hozam

6.11%

2.59%

10.10%

10.11%

1.17%

14.14%

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 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. 

Februárban – párhuzamosan a hosszabbá váló MAX indexszel –
emeltük némileg az Alap átlagidejét, így a benchmarknak megfelelı
szinten maradt az Alap kamatláb-érzékenysége. Ezen kívül,
kihasználva relatív félreárazottságot, 2017/B jelő kötvényeket
cseréltünk 2015-ben lejáró állampapírokra.
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


