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

Eszközök összesen 232,386 100.24%

Folyószámla, készpénz 158 0.07%

Egyéb követelés 0 0.00%

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 232,228 100.18%

     Diszkontkincstárjegyek 232,228 100.18%

     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

2012. augusztus

Generáció Patikapénztár Befektetési Alap

Nettó eszközérték 
százalékában (%)

2012.08.31
Összeg/érték           

(Ezer Ft)

Az Alap befektetési politikája

Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai kötvénytúlsúlyos
befektetési alap. Az Alapkezelő aktív portfóliókezelést folytatva, fundamentális
elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfolióösszetételét. Az Alapkezelő az Alap
portfoliójában döntő többségben rövid futamidejű magyar államkötvényeket kíván
tartani.

Azoknak ajánljuk akik:
- szeretnének egy aktívan kezelt, kötvényekből álló értékpapírcsomag
teljesítményéből részesedni
- olyan befektetésre vágynak, melyen belül a rövid lejáratú kötvények
portfóliójának összetételét a vagyonkezelői csapat piaci várakozásai
határozzák meg
- rövid időtávra keresnek befektetési lehetőséget
- a rövid lejáratú kötvények által nyújtott biztos hozamnak megfelelően
alacsony kockázatot kívánnak vállalni

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

Mérsékelt Kockázat

Biztonságra törekvő Dinamikus

Vállalt kockázat – javasolt időtáv

Mi történt a hónap során?

Az amerikai indexek közül a Dow Jones értéke 0,6%-ot emelkedett, a
technológiai szektor teljesítményét tükröző Nasdaq 4,3%-ot erősödött, az S&P
2,0%-kal növekedett. Az európai indexek teljesítménye szintén pozitív volt az
előző hónapban: az angol FTSE 1,4%-kal került feljebb, a német DAX 2,9%-ot
emelkedett. A kőolaj ára 9,6%-ot nőtt, így a hónap végén egy hordó olaj ára
96,47 dollár volt. Sem a FED (0-0,25%), sem az ECB (0,75%) nem változtatott
irányadó kamatlábán. Az euró 2,2%-kal erősödött a dollárhoz viszonyítva,
egészen az 1,2579-es szintig.

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

Egyéb eszközök 0 0.00%

Kötelezettségek öszesen -564 -0.24%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -564 -0.24%

Egyéb kötelezettség 0 0.00%

Nettó eszközérték (saját tőke) 231,822

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.146356

0 0.00%

Európa

BUX 0.61% 3.18%

DAX 2.93% 18.18%

WIG 3.32% 5.31%

PX 6.81% 4.49%

CETOP 4.36% 10.67%

USA

S&P 500 1.98% 11.85%

Dow Jones 0.63% 7.15%

Nasdaq 4.34% 17.73%

Magyar kötvénypiac

RMAX 0.72% 5.67%
MAX 1.49% 14.75%
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Származtatott ügyletek nettósított, abszolút 
értéke

Hozam a hónapban (saját 
devizában)

Hozam év eleje óta (saját 
devizában)

Az alap 10%-át meghaladó kibocsátók: Magyar Állam

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

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.

A Generáció Patikapénztár Befektetési Alap rövid bemutatása

Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembe
vételével az Alap portfóliójának döntő többségét forintban denominált
fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba
fektetve, valamint az azonnali és határidős részvénypiaci
félreárazásokat kihasználó arbitrázsügyletekkel a benchmark (80%
RMAX index, 20% MAX index) teljesítményét meghaladó hozamot
érjen el. Az Alapkezelő első sorban a rövid futamidejű magyar
állampapírokba történő befektetést szeretné alacsony költségszint
mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni.


