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Concorde Nemzetközi 

Részvény

2002** -10.92%

2003 15.95%

2004 -2.31%

2005 24.16%

2006 5.34%

2007 -3.47%

2008 -33.05%
2009 23.65%
2010 20.52%

indulástól (3225 nap) 2.13%
** tört év

 1év 2 év évesítve 3 év évesítve 5 év évesítve
4.15% 12.57% 2.43% -1.19%

Referencia index (benchmark) 95% MSCI World, 5% RMAX

Eszközök összesen 6,081,187 104.28%

Folyószámla, készpénz 414,568 7.11%

Egyéb követelés 136,261 2.34%

Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 347,453 5.96%

     Diszkontkincstárjegyek 347,453 5.96%

     Magyar Államkötvények 0 0.00%

     Devizás kötvények 0 0.00%

     Egyéb kötvény 0 0.00%

Részvények 5,182,905 88.88%

     Hazai részvények 0 0.00% #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
     Külföldi részvények 5,182,905 88.88%

Kollektív befektetési értékpapírok 0 0.00%

Egyéb eszközök 0 0.00%

Kötelezettségek öszesen -249,572 -4.28%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -22,583 -0.39%

Egyéb kötelezettség -226,989 -3.89%

Nettó eszközérték (saját tıke) 5,831,614

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.205634

0 0.00%

Részvények földrajzi megoszlása

49.4%
Eurózóna 14.5%
Nagy Britannia 9.8%
Ázsia 16.7%
Egyéb  országok 9.6%

Portfólió összetétel

Részvények 88.9%
DKJ 11.1%
Egyéb eszközök 0.0%
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Concorde Nemzetközi Részvény Alap

2011.05.31 Összeg / érték (Ezer Ft)
Nettó eszközérték százalékában 

(%)

Concorde Nemzetközi Részvény Alap bruttó hozam adatai

Származtatott ügyletek nettósított, abszolút 
értéke

Concorde Alapkezelı zrt.                                                                                                    1123 Budapest, Alkotás utca 50.

referencia hozam

20.71%

-35.12%

2.78%

26.31%

Egyesült Államok

-11.21%

5.76%

-3.33%

20.06%

-1.45%

26.47%

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 nemzetközi tiszta
részvény típusú befektetési alap. Az Alapkezelı célja, hogy a befektetési lehetıségek
figyelembevételével az Alap forrásainak átlagosan 90-100 százalékát fordítsa külföldi
kollektív befektetési értékpapírok vásárlására, és ezáltal egy diverzifikált, a külföldi
részvénypiacok teljesítményétıl függı portfoliót alakítson ki a Tıkepiacról szóló
törvény elıírásainak betartásával. Diverzifikációs, költséghatékonysági és likviditási
megfontolásokból korlátozott mértékben hazai kollektív befektetési értékpapírok is az 
Alap részét képezhetik. Az Alapkezelı aktív portfoliókezelést folytatva, fundamentális
elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfolióösszetételét, célja a
referenciahozam elérése, illetve annak túlteljesítése.

Azoknak ajánljuk akik: 
- a globális részvénypiacok teljesítményébıl szeretnének részesülni 
- Japántól az Egyesült Államokig a világ legnagyobb vállalataiba kívánnak 
  befektetni 
- a magas hozam reményében hajlandóak kockázatot vállalni 
- legalább 6 éves befektetési lehetıséget keresnek 
- forintban kibocsátott, de a helyi piacok devizáinak árfolyamalakulásával is
tervezı terméket keresnek

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

Magas 
Kockázat

Biztonságra törekvı Dinamikus

Vállalt kockázat – javasolt idıtáv

Mi történt a hónap során?

Régiós részvények:
Magyarország visszavásárolta az orosz Szurgut 21,2%-os MOL részesedését
1,88 milliárd euróért (22 400 forint részvényenkénti áron), mely tranzakció
révén az állam lesz a társaság legnagyobb részvényese. A még jóváhagyásra
váró ügyletet 2011. augusztus végéig kell fejezni. A Szurgut ügylet miatt az
OTP-ben is az állam lesz a legnagyobb közvetett részvényes.

Nemzetközi részvények:
Az amerikai indexek közül a Dow Jones 1,9%-kal csökkent, a technológiai
szektor teljesítményét tükrözı Nasdaq 1,3%-ot esett, míg az S&P 1,4%-ot. Az
európai indexek teljesítménye is negatív volt májusban: az angol FTSE 1,3%-
kal került lejjebb, míg a német DAX 2,9%-kal. A kıolaj ára 9,9%-kal csökkent,
így a hónap végén egy hordó olaj ára 102,7 dollár volt. 

Hazai kötvénypiac:
A hazai forint alapú állampapírok piacán kismértékő hozamemelkedés
következett be a hozamgörbe rövid és hosszú végén. A hazai fizetıeszköz
nagymértékben 6 százalékot vesztett értékébıl a svájci frankkal szemben, a
japán jennel szemben pedig 4 százalékkal került lejjebb. A forint az euróval
szemben stabil maradt. 

Forgalmazók: Concorde Értékpapír Zrt., Raiffeisen Bank Zrt,, HVB Bank Zrt., CIB Bank Zrt., BNP Paribas Bank Zrt., Equilor Zrt.
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.


