
      HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS

Referencia index (benchmark) 80% RMAX, 20% MAX

Eszközök összesen 210,303 100.32%

Folyószámla, készpénz 116 0.06%

Egyéb követelés 0 0.00%

Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 210,187 100.27%

     Diszkontkincstárjegyek 210,187 100.27%

     Magyar Államkötvények 0 0.00%

     Devizás kötvények 0 0.00%

     Egyéb kötvény 0 0.00%

Részvények 0 0.00%

     Hazai részvények 0 0.00%

     Külföldi részvények 0 0.00% #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
Kollektív befektetési értékpapírok 0 0.00%

Egyéb eszközök 0 0.00%

Kötelezettségek öszesen -680 -0.32%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -680 -0.32%

Egyéb kötelezettség 0 0.00%

Nettó eszközérték (saját tıke) 209,623

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.037771

0 0.00%

Európa

BUX 4.90% 8.57%

DAX 5.11% 4.32%

WIG 4.58% 5.68%

PX -1.38% 1.92%

CETOP 3.25% 6.95%

USA

S&P 500 5.78% -0.50%

Dow Jones 4.53% 0.33%

Nasdaq 5.78% -1.18%

Magyar kötvénypiac

RMAX 0.26% 3.95%
MAX 0.88% 7.62%
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Nettó eszközérték 
százalékában (%)

Költségek
Vételi díj                 max 5% / tranzakció 
Visszaváltási díj       max 5% / tranzakció
Büntetı jutalék        5% / 5 munkanapon belül
Pénzügyi teljesítés   T+2

Az Alap befektetési politikája

Az Alap nyilvános, nyíltvégő, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai kötvénytúlsúlyos
befektetési alap. Az Alapkezelı aktív portfóliókezelést folytatva, fundamentális
elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfolióösszetételét. Az Alapkezelı az Alap
portfoliójában döntı többségben rövid futamidejő magyar államkötvényeket kíván
tartani. Azoknak ajánljuk akik: 

- szeretnének egy aktívan kezelt, kötvényekbıl álló értékpapírcsomag
teljesítményébıl részesedni
- olyan befektetésre vágynak, melyen belül a rövid lejáratú kötvények
portfóliójának összetételét a vagyonkezelıi csapat piaci várakozásai
határozzák meg 
- rövid idıtávra keresnek befektetési lehetıséget 
- a rövid lejáratú kötvények által nyújtott biztos hozamnak megfelelıen
alacsony kockázatot kívánnak vállalni

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.

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

Mérsékelt Kockázat

Biztonságra törekvı Dinamikus

Vállalt kockázat – javasolt idıtáv

Mi történt a hónap során?

Régiós részvénypiacok:
Az idıszakban az OTP (+6.8%) számára fontos hír volt, hogy a kormány
az eladósodott lakáshitelesek megsegítésére kidolgozott programot
elfogadta, bár sokat lazított az eredeti elképzelésen. A Magyar
Telekomban (-3.2%) a Capital Research and Management Company
befolyása 5% alá esett. A cég részvényjuttatási programot indít,
melynek keretében mintegy 858,000 saját részvényt kíván a legjobban
teljesítı dolgozói között kiosztani 2010 decemberében.

Nemzetközi részvénypiacok:
Szeptemberben a kıolaj ára a konjunkturális kilátások javulásának
köszönhetıen 8.2%-kal emelkedett, így a hónap végén egy hordó olaj
ára 79.97 dollár volt. Sem a FED (0-0.25%), sem az ECB (1%) nem
változtatott irányadó kamatlábán. Az euró 6.4%-kal erısödött a
dollárral szemben, egészen az 1.363-as szintig. A hónapban a Microsoft
többféle lejáratú kötvényt bocsátott ki alacsony hozamon. 

Magyar állampapírpiac:
A rövid, egy éves magyar, forint alapú állampapírok referencia hozamai
kis mértékben emelkedtek, viszont a hozamgörbe közepén és végén
hozamcsökkenés ment végbe. A 10 éves magyar állampapír hozama az
idıszak végén 6,79%-on állt. A forint szeptemberben erısödött a fejlett
piaci fizetıeszközökkel szemben. A svájci frankkal szemben mintegy
6,4%-ot. Az MNB nem változtatott az alapkamaton. 

A Generáció Patikapénztár Befektetési Alap rövid bemutatása

Az Alapkezelı célja, hogy a befektetési lehetıségek figyelembe
vételével az Alap portfóliójának döntı többségét forintban denominált
fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba
fektetve, valamint az azonnali és határidıs részvénypiaci
félreárazásokat kihasználó arbitrázsügyletekkel a benchmark (80%
RMAX index, 20% MAX index) teljesítményét meghaladó hozamot érjen
el. Az Alapkezelı elsı sorban a rövid futamidejő magyar
állampapírokba történı befektetést szeretné alacsony költségszint
mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetıvé tenni.


