
Dátum
Egy jegyre jutó nettó 

eszközérték (USD)

Bruttó hozam éves szinten 

(annualizált)

2007.10.26 1,210,000 0.010000

2007.12.31 3,175,865 0.010055

2008.12.31 1,900,830 0.010125 0.70%

2009.12.31 6,753,156 0.010050 -0.74%

2010.08.31 1,326,633 0.009977

indulástól (1040 nap) 1,326,633 0.009977 -0.08%

1902.11.05

2010.08.31
Összeg/érték        
(ezer USD)

Nettó eszközérték 
százalékában (%)

Eszközök összesen 1,571 118.39%

Folyószámla, készpénz 255 19.22%

Egyéb követelés 0 0.00%

Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 1,310 98.72%

     Diszkontkincstárjegyek 363 27.35%

     Magyar Államkötvények 0 0.00%

     Devizás kötvények 947 71.36%

     Egyéb kötvény 0 0.00%

Részvények 0 0.00%

     Hazai részvények 0 0.00%

     Külföldi részvények 0 0.00%

Kollektív befektetési értékpapírok 0 0.00%

Egyéb eszközök 6 0.45%

Kötelezettségek öszesen -245 -18.46%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -5 -0.38%

Egyéb kötelezettség -240 -18.09%

Nettó eszközérték (saját tıke) 1,327

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 0.009977

Származtatott ügyletek nettósított 

abszolút értéke
370 27.88%

-1.46%

-0.23%

0.55%

0.70%

-0.74%
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Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap*

Nettó eszközérték (USD)

* Az alap nettó hozamát 2006.09.01-tıl 20 százalékos kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintővé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási 
jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülı egyéb költségek levonásával tehetıek.

Bruttó hozam az adott évben 

(nominális)

A Concorde USD Pénzpiaci Alap rövid bemutatása

Az Alap határozatlan futamidejő, nyilvános, nyíltvégő értékpapír
befektetési alap. Az Alapkezelı célja, hogy a forgalmazó cégeknél külföldi
részvények adásvételét folytató befektetık az Alap Befektetési Jegyeinek
megvásárlásával rövid távon be nem fektetett pénzük után banki látra
szóló betét szintő hozamot érhessenek el. Ennek érdekében az Alapkezelı
törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének változékonysága a
lehetı legkisebb legyen, ezért az Alapkezelı az Alap vagyonát döntı
részben rövid lejáratú amerikai pénzpiaci eszközökbe, állampapírokba,
hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokba, devizába, bankbetétbe, repo-
és fordított repoügyletekbe, határidıs deviza ügyletekbe, valamint az Alap
vagyonát érintı kamatkockázat csökkentését szolgáló egyéb pénzpiaci
eszközökbe fekteti. Nem jelentıs súllyal, de az Alapkezelı alacsony
kockázatú vállalati és egyéb kötvényeket, valamint jelzálogleveleket is
vásárolhat az Alap portfóliójába. Az Alapkezelı a hatékony portfóliókezelés
céljából az Alapba nyithat határidıs deviza ügyleteket is az Alap
eszközértékének 30%-ig. Az Alapkezelı törekszik rá, hogy az Alap
portfoliójának hátralévı átlagos futamideje a 360 napot ne haladja meg.
Az alap USD-ben denominált, dematerializált, egyenként 0,01 USD
névértékő, visszaváltható befektetési jegyként vásárolható meg. **Az
alapnak nincs benchmarkja 

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.

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.

A Concorde USD Pénzpiaci Alap hozamai
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