
Dátum

2010.06.03

2010.09.30

indulástól (119 nap)

1900.04.28

2010.09.30
Összeg / érték        

(ezer Ft)
Nettó eszközérték 
százalékában (%)

Eszközök összesen 927,428 117.86%

Folyószámla, készpénz 272,346 34.61%

Egyéb követelés 0 0.00%

Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 740,262 94.07%

     Diszkontkincstárjegyek 636,872 80.93%

     Magyar Államkötvények 0 0.00%

     Devizás kötvények 103,390 13.14%

     Egyéb kötvény 0 0.00%

Részvények -85,180 -10.82%

     Hazai részvények -85,180 -10.82%

     Külföldi részvények 0 0.00%

Kollektív befektetési értékpapírok 0 0.00%

Egyéb eszközök 0 0.00%

Kötelezettségek öszesen -140,530 -17.86%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -5,837 -0.74%

Egyéb kötelezettség -134,693 -17.12%

Nettó eszközérték (saját tıke) 786,898

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 95,404.6754360

Származtatott ügyletek 

nettósított, abszolút értéke
865,408

 a hónapban  év eleje óta

3.50% 8.57%

1.09% 4.32%

2.01% 5.68%

-3.05% 1.92%

1.28% 6.95%

0.72% -0.50%

-0.03% 0.33%

-0.54% -1.18%

0.62% 3.95%

1.50% 7.62%
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Európa

BUX

DAX

Nasdaq

Magyar kötvénypiac

* Az alap nettó hozamát indulástól 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.
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-4.60%

824,859,318
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100,007.191804

95,404.675436

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. 

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.

A Nyilasi 2015 Spekulatív Alap rövid bemutatása

Az alap koncepciója, hogy futamidejével a magánszemélyek TBSZ
adómentességi lehetıségének idıhorizontjára illeszkedve ideális adómentes
befektetési lehetıséget nyújtson a magas hozamot megcélzó hosszú távú
befektetık számára. Az Alap potenciális befektetési területe a lehetı
legszélesebb és globális: hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények,
kollektív befektetési értékpapírok, bankbetétek, devizák, egyéb befektetési
eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott
ügyletek. Az Alap célja hosszú távon az állampapírok által biztosított
hozamnál jelentısen nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása
mellett, döntıen a határidıs piacokon történı spekulatív középtávú pozíciók
segítségével. A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb
kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el összetett elemzési stratégiák
alapján, fıként globális makro-fundamentális elképzelésekre támaszkodva.
Tekintve, hogy az Alap tıkeáttételt is felvehet, és rövid (eladási) pozíciókat is
nyithat, ezért az Alap kockázata magasabb lehet, mint egy átlagos
részvényalapé. Az Alap befektetési döntéseiben nagymértékben támaszkodik
a Citadella Consulting Befektetési Tanácsadó Zrt. (1211 Budapest, Janka u.
8.) elemzéseire.
Az alap nem benchmarkhoz mért relatív teljesítményt kíván elérni, hanem az
abszolút pozitív hozam elérése a célja, ezért benchmarkja nincs.


