
Dátum

2010.06.03

2010.12.31

2011.12.31

2012.04.30

indulástól (697 nap)

1901.11.27

2012.04.30
Összeg / érték        

(ezer Ft)
Nettó eszközérték 
százalékában (%)

Eszközök összesen 869,067 110.49%

Folyószámla, készpénz 413,603 52.59%

Egyéb követelés 0 0.00%

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 490,426 62.35%

     Diszkontkincstárjegyek 490,426 62.35%

     Magyar Államkötvények 0 0.00%

     Devizás kötvények 0 0.00%

     Egyéb kötvény 0 0.00%

Részvények -71,600 -9.10%

     Hazai részvények -71,600 -9.10%

     Külföldi részvények 0 0.00%

Kollektív befektetési értékpapírok 0 0.00%

Egyéb eszközök 36,638 4.66%

Kötelezettségek öszesen -82,527 -10.49%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -2,287 -0.29%

Egyéb kötelezettség -80,240 -10.20%

Nettó eszközérték (saját tőke) 786,541

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 95,361.363712

Származtatott ügyletek 
nettósított, abszolút értéke

1,237,667

#HIV!
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Havi Portfóliójelentés 2012. április

Egy jegyre jutó nettó eszközérték Bruttó hozam az adott évben (nominális)
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A főbb indexek teljesítménye (saját devizában)

95,361.363712 -4.65%

660,587,750

Nettó eszközérték

-19.92%

51.34%

Mi történt a hónap során?

Áprilisban a világ nagyobb tőzsdéi gyenge teljesítményt
mutattak. Az amerikai indexek közül a Dow Jones értéke
nem változott, a technológiai szektor teljesítményét
tükröző Nasdaq 1,5%-ot esett, az S&P 0,7%-ot gyengült.
Az európai indexek teljesítménye szintén negatív volt
áprilisban: az angol FTSE 0,5%-kal gyengült, míg a német
DAX 2,7%-kal került lejjebb. A kőolaj ára 1,8%-kal
erősödött, így a hónap végén egy hordó olaj ára 104,87
dollár volt. Sem a FED (0-0,25%), sem az ECB (1,0%) nem
változtatott irányadó kamatlábán. Az euró 0,9%-kal
gyengült a dollárral szemben, az 1,3229-as szintig.

 a hónapban  év eleje óta
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Az alap 10%-át meghaladó kibocsátók: Magyar Állam
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A Nyilasi 2015 Spekulatív Alap rövid bemutatása
Az alap koncepciója, hogy futamidejével a magánszemélyek TBSZ
adómentességi lehetőségének időhorizontjára illeszkedve ideális adómentes
befektetési lehetıséget nyújtson a magas hozamot megcélzó hosszú távú
befektetők számára. Az Alap potenciális befektetési területe a lehető
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 jelentősen nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása
mellett, döntően a határidős piacokon történő spekulatív középtávú pozíciók
segítségével. A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb
kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el összetett elemzési stratégiák
alapján, főként globális makro-fundamentális elképzelésekre támaszkodva.
Tekintve, hogy az Alap tőkeáttételt 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.

Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. Az alap kezelési szabályzata megtekinthető a Concorde Zrt. fiókjaiban és a forgalmazási
helyeken. Befektetési döntésük meghozatalakor a befektetőknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetőségeket. Az oldalon megjelenő valamennyi
információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor semmiféle felelősséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai,
pontatlanságai miatt. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.hozott befektetési döntésért és annak
következményeiért.


