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Összeg/érték 
(Ezer Ft)

Nettó eszközérték 
százalékában (%)

idıszak
Concorde 
Kötvény

2001* 7.74%

Eszközök összesen 2,895,725 102.08% 2002 10.59%

Folyószámla, készpénz 30,210 1.06% 2003 0.71%

Egyéb követelés 44,068 1.55% 2004 12.65%

Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 2,814,910 99.23% 2005 7.86%

     Diszkontkincstárjegyek 59,655 2.10% 2006 6.07%

     Magyar Államkötvények 2,246,599 79.20% 2007 4.57%

     Devizás kötvények 195,489 6.89% 2008 1.06%

     Egyéb kötvény 313,166 11.04% 2009 16.16%

Részvények 0 0.00% indulástól (3442 nap) 7.77%

     Hazai részvények 0 0.00% * tört év

     Külföldi részvények 0 0.00% 2001.03.29 1909.06.03 0:00

Kollektív befektetési értékpapírok 0 0.00%

Egyéb eszközök 6,538 0.23%

Kötelezettségek öszesen -58,993 -2.08%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -6,479 -0.23%

Egyéb kötelezettség -52,514 -1.85%

Nettó eszközérték (saját tıke) 2,836,732

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2.028209

92,758 3.27%

Portfólió összetétel
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Concorde Kötvény Alap

Concorde Kötvény Alap bruttó hozam adatai

8.31%

Államkötvények

Származtatott ügyletek 
nettósított, abszolút értéke

2010. augusztus

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:
A régiós tızsdék felülteljesítették a fejlett piaci indexeket. A BUX
kivételes teljesítményt nyújtott a maga 1.3%-os emelkedésével. A
hazai blue-chipek közül a MOL (+7.0%) sikeres próbafúrást hajtott
végre az Irak kurdisztáni régiójában található Shaikan-1 kútnál. A
Magyar Telekom (+1.9%) számára fontos hír, hogy a felügyelet
tendert ír ki a 450 MHz-es frekvenciára és a 900 MHz-es frekvencia
kihasználatlan részére.
 
Nemzetközi részvények:
Gyenge hónapot tudhatnak maguk mögött a tızsdék, miután
jelentısen csökkentek az – elsısorban amerikai – gazdasági
növekedésre vonatkozó várakozások, amit a napvilágra került gyenge
tengerentúli makróadatok is alátámasztanak. A fejlett európai
gazdaságok kilátásait illetıen kevésbé romlott a kép, és a tızsdék is
relatíve jobban teljesítettek. A kıolajért augusztus végén mintegy
8.9%-kal kellett kevesebbet fizetni, mint egy hónappal korábban.

Hazai állampapírpiac:
A hónap során az MNB továbbra sem változtatott a már áprilisban
5,25%-ra állított alapkamatán, a rövidebb távú kincstárjegyek
hozamai pedig továbbra is az 5,25-5,65%-os sávban álltak. Azonban
egyre hosszabb távra tekintve egyre láthatóbb értékvesztés jelent
meg a kötvényekben. A több éves lejáratú magyar papírok piacán bı
0,1%-os hozamemelkedés ment végbe, amely a kormány és az IMF
közti tárgyalások megszakadása, valamint az ezzel járó forint
gyengülés következménye.

Forgalmazók: Concorde Értékpapír zrt., BNP Paribas, Magyar Takarékszövetkezet zrt., Unicredit Bank zrt., Raiffeisen Bank zrt., Equilot Befektetési zrt., CIB Bank zrt., OTP Bank
Nyrt.

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


