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Egy jegyre jutó nettó 

eszközérték
Bruttó hozam éves szinten 
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(nominális)
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2012.03.02 4,279,980 10.000000
2012.10.31 4,701,749 10.985447
indulástól

#HIV!

2012.10.31 Összeg / érték (ezer EUR)
Nettó eszközérték 
százalékában (%)

Eszközök összesen 4,767 101.38%

Folyószámla, készpénz 139 2.96%

Egyéb követelés 0 0.00%

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 4,628 98.43%

     Diszkontkincstárjegyek 0 0.00%

     Magyar Államkötvények 0 0.00%

     Devizás kötvények 4,628 98.43%

     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 0 0.00%

Kötelezettségek öszesen -66 -1.40%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -66 -1.40%

Egyéb kötelezettség 0 0.00%

Nettó eszközérték (saját tőke) 4,702

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 10.985447

Származtatott ügyletek nettósított, 
abszolút értéke

0

2012. október

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAP

Nettó eszközérték

Mi történt a hónap során?

Az októberben napvilágot látott gyorsjelentések némi csalódást okoztak a 
befektetőknek. Az amerikai indexek közül a Dow Jones értéke 2,5%-ot csökkent, 
a technológiai szektor teljesítményét tükröző Nasdaq 4,6%-ot esett, az S&P 
2,0%-kal került lejjebb. Az európai indexek teljesítménye ezzel szemben pozitív 
volt az elmúlt hónapban: az angol FTSE 0,7%-ot emelkedett, a német DAX 
0,6%-kal került feljebb. A kőolaj ára 6,5%-ot csökkent, így a hónap végén egy 
hordó olaj ára 86,24 dollár volt. Sem a FED (0-0,25%), sem az ECB (0,75%) 
nem változtatott irányadó kamatlábán. Az euró 0,9%-kal erősödött a dollárhoz 
viszonyítva, egészen az 1,297-es szintig.

Dow Jones 9.05%

Nasdaq 19.17%

Az alap 10%-át meghaladó kibocsátók: Magyar Állam, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., MOL, OTP
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A főbb indexek teljesítménye (saját devizában) A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT
BEFEKTETÉSI ALAP rövid bemutatása

Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek igyelembevételével az
Alap forrásainak hosszútávon átlagosan 70-100 százalékát fordítsa
devizában (jellemzően euróban) denominált vállalati kötvények és
állampapírok vásárlására. Az Alapban legnagyobb súllyal várhatóan hazai
vállalatok és hitelintézetek, illetve ahhoz kapcsolódó kibocsátók euróban
denominált közepes és magasabb kockázatú kötvényei (jelzáloglevelei)
szerepelnek majd, de lehetőség van régiós, illetve kisebb súllyal egyéb
külföldi kötvények vásárlására is. Az Alapkezelőnek lehetősége van a
devizakitettség változtatására deviza határidős ügyletek segítségével
amennyiben úgy ítéli meg, hogy a piaci körülmények ehhez kedvező
lehetőséget biztosítanak.

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.


