
Dátum
Egy jegyre jutó nettó 

eszközérték

Bruttó hozam éves 

szinten (annualizált)

Bruttó hozam az adott 

évben (nominális)

Benchmark hozam* 

(nominális)

2001.03.29 100,141,276 1.001413

2001.12.31 1,389,671,148 1.130620 17.00% 12.90% -5.46%

2002.12.31 2,023,458,010 1.290110 14.11% 14.11% 6.11%

2003.12.31 2,254,860,707 1.637279 26.91% 26.91% 7.57%

2004.12.31 3,788,626,424 2.360043 44.14% 44.14% 35.79%

2005.12.31 3,199,473,792 3.022362 28.06% 28.06% 35.46%

2006.06.30 3,867,128,938 3.280719 17.24% 8.55% 5.52%

indulástól (1919 nap) 3,867,128,938 3.280719 25.32% 227.61% 15.10%

1905.04.02

2005.12.31 Összeg / érték (Ft)
Nettó eszközérték 
százalékában (%)

Kötelezettségek -36,598,431 -0.95%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -17,974,918 -0.46%

     Alapkezelıi díj -14,266,247 -0.37%

     Letékezelıi díj -671,750 -0.02%

     Martketing költség ** 0 0.00%

     Közzétételi költség -1,976,178 -0.05%

     Könyvvizsgálói díj ** -131,101 0.00%

     PSZÁF díj -237,774 -0.01%

     Könyvelıi díj ** -662,233 -0.02%

Egyéb kötelezettség -18,623,513 -0.48%

Eszközök 3,903,727,369 100.95%

Folyószámla, készpénz 6,526,358 0.17%

Egyéb követelés 13,369,918 0.35%

Lekötött bankbetét 0 0.00%

Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 1,202,330,185 31.09%

     Diszkontkincstárgyek 588,158,189 15.21%

     MNB-kötvények 0 0.00%

     Államkötvények 209,245,594 5.41%

     Vállalati kötvények 0 0.00%

     Egyéb kötvények 0 0.00%

     Jelzáloglevelek 92,108,717 2.38%

     Külföldi kötvények 312,817,685 8.09%

Részvények 2,682,804,288 69.37%

     Hazai részvények 2,514,401,127 65.02%

     OTC részvények 0 0.00%

     Külföldi részvények 168,403,161 4.35%

Kollektív befektetési értékpapírok 0 0.00%

Kárpótlási jegy 0 0.00%

(Származtatott ügyletek) -1,303,380 -0.03%

     (Határidıs ügyletek) -1,303,380 -0.03%

     (Opciók) 0 0.00%

     (Egyéb származtatott ügyletek) 0 0.00%

Nettó eszközérték (saját tıke) 3,867,128,938 100.00%

     Belföldi befektetések 3,385,908,092 87.56%

     Külföldi befektetések 481,220,846 12.44%

Származtatott ügyletek bruttó értéke 844,267,620 21.83%

Az Alap hitelfelvétele 0 0.00%

Zárolt vagy óvadékba adott eszközök 0 0.00%

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 3.280719

** Tartalmazza az elızı évben ki nem fizetett, de elhatárolt költségeket is.

Concorde  Alapkezelı zrt.         1123 Budapest, Alkotás utca 50.          
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Havi portfoliójelentés (2006. június 30.)

Concorde Részvény Befektetési Alap

Nettó eszközérték

A Concorde Részvény és a benchmark hozamának                               

alakulása az indulástól

Nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték alakulása az 

elmúlt 12 hónapban

A Concorde Részvény Alap rövid bemutatása

Befektetési politika: Az Alap nyilvános, nyíltvégő, a BAMOSZ kategorizálása
alapján hazai részvénytúlsúlyos befektetési alap. Az Alapkezelı aktív
portfoliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az
Alap portfolióösszetételét. Az Alapkezelı az Alap portfoliójában átlagosan 50
százalék fölötti részvényhányadot kíván elérni, míg a fennmaradó hányadot döntı
részben állampapírokba kívánja fektetni. Az Alapkezelı elsısorban hazai tızsdei
részvényekkel igyekszik feltölteni az Alap portfolióját, de adott esetben az Alap
portfoliójának 30 százalékáig külföldi kibocsátású részvényeket és kötvényeket is
vásárolhat. A belföldi és külföldi részvények együttes aránya az Alap portfolióján
belül nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének 85 százalékát.
*A benchmark 2002. március 1-tıl 2005 végéig minden év elejétıl, 2006-tól
pedig minden hónap elejétıl egy 80%-ban a RAX-ba (BAMOSZ
Részvénybefektetési Alap Portfolió Index) és 20%-ban RMAX-ba („Rövid Magyar
Állampapír Index”) fektetett portfolió teljesítménye. 2002 március 1-ét
megelızıen 100%-ban RAX Index.
Forgalmazási költségek: A Befektetési Jegyek vételének és visszaváltásának
jutaléka az árfolyamérték maximum 5 százaléka. (A Forgalmazó a saját
üzletszabályának megfelelıen ennél alacsonyabb jutalékot is meghatározhat.)
Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi
megbízás idıpontjától számított 5 munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási
megbízást, akkor a Forgalmazó a visszaváltási jutalékon felül jogosult további 5%-
os jutalékot is felszámolni, mely az Alapot illeti meg. Ennek alapja a visszaváltott
Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke.

Mi történt az elmúlt hónapban?

Míg június havát a tikkasztó hıség, a forró aszfalt, és a fülledt levegı jellemezte,
addig részvénypiacunkon Burán/Blizzard fagyos szelei domináltak. A fejlıdı
piacokon a hónap elsı felében folytatódott a nagymértékő tıkekiáramlás, a
drasztikus zuhanás. A régi-új kormány megszorító intézkedései sem arattak
osztatlan sikert; a Standard and Poor’s leminısítette hitelbesorolásunkat—ezzel
tovább fagyasztva a már rideg hangulatot. A forint közel tíz nap alatt 4
százalékot gyengült, a vezetı papírok mind kétszámjegyő mínuszban jártak a
hónap folyamán. Június közepén azonban megtörni látszott a jég, és bár a
régióhoz viszonyítva lemaradva, de sikerült a pozitív tartományba 0,8 százalékra
tornászni a BUX értékét. A blue-chipek tekintetében egyértelmően az OTP
szenvedett, az ukrán akvizíció és az Új Egyensúly program törvénytervezetei
határozták meg az irányt: 8 százalékos mínuszba döntve a bankpapírt. A már
említett megszorítások a gyógyszerszektort is kellemetlenül érintették, azonban a
forint jelentıs gyengülése a Richter és az Egis malmára hajtották a vizet, így az
elızı havi állapotok közelében tudták zárni a júniust. A MOL állta leginkább a
rideg júniusi telet, felminısítését követıen emelkedni kezdett és nem állt meg a
8,3 százalékos értékig.
Június folyamán OTP részvényeket vásároltunk és Pfizer papírokat értékesítettünk
az Alapból.
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Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra.

Az alap kezelési szabályzata megtekinthetı a Concorde Rt. 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.


