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Összeg / érték     

(ezer Ft)
Nettó eszközérték 
százalékában (%)

Eszközök összesen 2,811,661 103.59%

Folyószámla, készpénz 166,840 6.15%

Egyéb követelés 248,094 9.14%

Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 1,559,963 57.48%

     Diszkontkincstárjegyek 402,485 14.83%

     Magyar Államkötvények 427,469 15.75%

     Devizás kötvények 730,009 26.90%

     Egyéb kötvény 0 0.00%

Részvények 797,267 29.37%

     Hazai részvények -128,861 -4.75%

     Külföldi részvények 926,128 34.12%

Kollektív befektetési értékpapírok 26,470 0.98%

Egyéb eszközök 13,027 0.48% #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

Kötelezettségek öszesen -97,553 -3.59%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -10,024 -0.37%

Egyéb kötelezettség -87,529 -3.22%

Nettó eszközérték (saját tıke) 2,714,108

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 0.994579

1,207,715 44.50%

Portfólió összetétel

Részvények 29.4%
Államkötvények 7.7%
Egyéb eszközök 62.9%

Columbus

-2.16%

-31.28%

36.06%
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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 részvénypiacok:
A régiós tızsdék gyengén teljesítettek májusban. A BUX mintegy
10,7%-ot veszített értékébıl, elsısorban az OTP és a MOL drasztikus
esésének köszönhetıen. Az OTP bejelentette, hogy június 1-jétıl 75
bázisponttal csökkenti a svájci frank és 50 bázisponttal a jenhitelek
kamatát, így csökkentve a devizahitelesek terheit. Ez 6,9 milliárd
forintos bevételkiesést jelent majd a banknak éves szinten, ami az
éves árbevétel 1,2%-a.

Nemzetközi tıkepiacok:
Az európai adósságválság eszkalálódása, és ezzel párhuzamosan a
növekedési kilátások romlása miatt gyenge hónapot zártak a tızsdék
májusban. A vezetı indexek kivétel nélkül estek. A kıolaj ára a
konjunkturális kilátások romlása miatt esett: május végén 74 dollárt
kellett fizetni egy hordó fekete aranyért. Sem a FED (0-0,25%), sem
az ECB (1%) nem változtatott irányadó kamatlábán. A dollár ismét
erısödött az euróval szemben az 1,2306-os szintig.

Hazai kötvénypiac:
Májusban napvilágot látott egy adat, mely szerint 0,1%-kal nıtt
év/év alapon a magyar GDP az elsı negyedévben, miközben a piaci
várakozás -2,1% volt. A hónap végén a Magyar Nemzeti Bank nem
változtatott az irányadó kamatlábon (5,25%). A magyar forint alapú
állampapírok referencia hozamai emelkedtek az idıszak során. A 10
éves magyar hozam 6,6%-ról 7,2-ig emelkedett. 

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

Forgalmazók: Concorde Értékpapír zrt., Raiffeisen Bank zrt., Sopron Bank zrt., Commerzbank zrt., OTP Bank Nyrt. 

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


