
Dátum
Egy jegyre jutó nettó 

eszközérték

Bruttó hozam éves 

szinten (annualizált)

Bruttó hozam az adott 

évben (nominális)

Benchmark** hozam    

(nominális)

2010.06.10 0.999859

2010.12.31 1.002929

2011.01.31 1.032978 #HIV! #HIV!

indulástól (235 nap) 1.032978 3.31%

1900.08.22

2011.01.31
Összeg / érték        

(ezer Ft)
Nettó eszközérték 
százalékában (%)

Eszközök összesen 224,049 101.46%

Folyószámla, készpénz 38,007 17.21%

Egyéb követelés 0 0.00%

Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 182,942 82.84%

     Diszkontkincstárjegyek 163,240 73.92%

     Magyar Államkötvények 0 0.00%

     Devizás kötvények 19,703 8.92%

     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 3,100 1.40%

Kötelezettségek öszesen -3,219 -1.46%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -3,082 -1.40%

Egyéb kötelezettség -137 -0.06%

Nettó eszközérték (saját tıke) 220,830

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.0514140

Származtatott ügyletek 
nettósított, abszolút értéke

203,691

 a hónapban  év eleje óta

6.48% 6.48%

2.36% 2.36%

-1.43% -1.43%

0.99% 0.99%

2.49% 2.49%

2.26% 2.26%

2.72% 2.72%

1.78% 1.78%

0.61% 0.61%

3.34% 3.34%
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Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap

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.

Nettó eszközérték

Havi Portfóliójelentés 2011. január

MAX

USA

S&P 500

Dow Jones

RMAX

218,769,128

209,924,327

209,924,327

CETOP

A fıbb indexek teljesítménye (saját devizában)

WIG

PX

203,817,788

Mi történt a hónap során?

Régiós részvények:
A hazai blue-chipek közül a MOL 6,5%-kal emelkedett
februárban, fıleg az emelkedı olajárak kapcsán. A Magyar
Telekomot (+1,8%) a vártnál jobb Q4-es eredmény
támogatta, azonban a menedzsment óvatos elırejelzéseket
adott. A válságadó 2012 után ebben a szektorban is
megszőnik a kormány tervei szerint. A gyógyszergyártók
gyenge hónapot zárnak, a Richter (-10,6%) és az Egis (-
4,2%) is lejjebb került februárban.

Nemzetközi részvények:
A kıolaj ára 5,2%-kal emelkedett, ami fıleg a közel-keleti
tüntetések kapcsán kiesı termelésnek köszönhetı, így a
hónap végén egy hordó olaj ára 96,97 dollár volt. Sem a FED
(0-0,25%), sem az ECB (1%) nem változtatott irányadó
kamatlábán. Az euró 0,7%-kal erısödött a dollárral
szemben, az 1,3814-es szintig. 

Állampapírpiac:
Februárban napvilágot látott a hír, mely szerint a magyar
külkereskedelmi mérleg decemberi többlete ugyan kisebb
volt a novemberi értéknél, (652 millió euróról 457 millió
euróra csökkent), ez azonban szezonális hatásokkal
magyarázható. A magyar külkereskedelmi mérleg többlete
hozzávetıleg Csehország hasonló adatához mérhetı volt. A
piaci hozamok nem változtak jelentıs mértékben. 

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 Pelso Quant Alap rövid bemutatása

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 rövid távú pozíciók segítségével. A
többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú
instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetıen statisztikai összefüggésekre
támaszkodva, erıteljesen használva a technikai elemzés fegyvertárát is. Az
Alap szigorú kockázatkezelést kíván folytatni: a veszteséges pozícióktól való
mihamarabbi megszabadulás, és a nyereséges pozíciók megırzése / növelése
ebben a tekintetben a legfontosabb alapelv. Tekintve, hogy az Alap
tıkeáttételt is felvehet, és rövid (eladási) pozíciókat is nyithat, ezért az Alap
kockázata magasabb lehet, mint egy átlagos részvényalapé.

Referenciahozam (benchmark)
A referenciahozam az RMAX index teljesítménye.


