
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%

2006.10.31 4,936,119,362 3.653333 25.07% 20.88% 12.41%

indulástól (2042 nap) 4,936,119,362 3.653333 26.03% 264.82% 15.43%

1905.08.03

2006.10.31 Összeg / érték (Ft)
Nettó eszközérték 
százalékában (%)

Kötelezettségek -147,392,244 -2.99%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -14,019,603 -0.28%

     Alapkezelői díj -7,729,877 -0.16%

     Letékezelői díj -461,656 -0.01%

     Martketing költség ** 0 0.00%

     Közzétételi költség -2,885,089 -0.06%

     Könyvvizsgálói díj ** -38,582 0.00%

     PSZÁF díj -477,600 -0.01%

     Könyvelői díj ** -981,749 -0.02%

Egyéb kötelezettség -133,372,641 -2.70%

Eszközök 5,083,511,606 102.99%

Folyószámla, készpénz 23,836,630 0.48%

Egyéb követelés 42,701 0.00%

Lekötött bankbetét 0 0.00%

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2,396,188,272 48.54%

     Diszkontkincstárgyek 1,216,077,442 24.64%

     MNB-kötvények 0 0.00%

     Államkötvények 252,299,351 5.11%

     Vállalati kötvények 86,085,875 1.74%

     Egyéb kötvények 0 0.00%

     Jelzáloglevelek 90,741,615 1.84%

     Külföldi kötvények 750,983,989 15.21%

Részvények 2,663,444,003 53.96%

     Hazai részvények 2,425,557,561 49.14%

     OTC részvények 0 0.00%

     Külföldi részvények 237,886,442 4.82%

Kollektív befektetési értékpapírok 0 0.00%

Kárpótlási jegy 0 0.00%

(Származtatott ügyletek) 0 0.00%

     (Határidős ügyletek) 0 0.00%

     (Opciók) 0 0.00%

     (Egyéb származtatott ügyletek) 0 0.00%

Nettó eszközérték (saját tőke) 4,936,119,362 100.00%

     Belföldi befektetések 3,947,248,931 79.97%

     Külföldi befektetések 988,870,431 20.03%

Származtatott ügyletek bruttó értéke 13,999,896 0.28%

Az Alap hitelfelvétele 0 0.00%

Zárolt vagy óvadékba adott eszközök 0 0.00%

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 3.653333

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

Concorde  Alapkezelő zrt.         1123 Budapest, Alkotás utca 50.          

Tel: 489-2280  Fax: 489-2290      www.concordealapkezelo.hu

Havi portfoliójelentés (2006. október 31.)

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, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása
alapján hazai részvénytúlsúlyos befektetési alap. Az Alapkezelő aktív
portfoliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az
Alap portfolióösszetételét. Az Alapkezelő az Alap portfoliójában átlagosan 50
százalék fölötti részvényhányadot kíván elérni, míg a fennmaradó hányadot döntő
részben állampapírokba kívánja fektetni. Az Alapkezelő elsősorban hazai tőzsdei
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-től 2005 végéig minden év elejétől, 2006-tól
pedig minden hónap elejétől 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
megelőzően 100%-ban RAX Index.
Forgalmazási költségek: A Befektetési Jegyek vételének és visszaváltásának
jutaléka az árfolyamérték maximum 5 százaléka. (A Forgalmazó a saját
üzletszabályának megfelelően ennél alacsonyabb jutalékot is meghatározhat.)
Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi
megbízás időpontjától 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?

Sok újdnságot tartogatott nekünk idén október. Önkormányzati választásokat,
felbolydult kedélyeket és egy a társdalom megosztottságát egyre jobban igazoló
ötvenedik évfordulót. Ezek tükrében elemezve a hazai részvénypiac eredményeit,
talán meglepődve tapasztalhattuk, hogy ezek az események csupán kisebb
mértékben determinálták piacunk irányát. Sokkal nagyobb mértékben
érvényesült az optimista globális hangulat, ami ellensúlyozta a belső
feszültségeket. A BUX index közel 3 százalékos pluszban zárta a hónapot. Ami a
részvények teljesítményét illeti, a hónap egyértelmű vesztesének a
gyógyszerpapírokat kiáltották ki. Értékcsökkenésüket az új hazai
gyógyszerkassza befizetési rendszer valamint a megváltozott orosz környezet
indokolta.
Az EGIS 11 százalékot meghaladó mértékben gyengült a Richter szintén gyengén
muzsikálva közel 4 százalékot veszített értékéből. Az OTP háza táján átváltható
kötvény kibocsátással és a további akvizíciók háttérbe szorulásáról hallhattunk
híreket, összességében a hónap során 5,8 százalékot erősödött az árfolyama.
Olajpapírunk a továbbra is apadó olajárak ellenére képes volt pozitív
tartományban zárni a hónapot 3,5 százalékot erősödésével.                            

A hónap folyamán növeltük a MOL és Richter papírok súlyát az Alap portfolió
összetételében.
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Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra.

Az alap kezelési szabályzata megtekinthető a Concorde Rt. 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.

benchmark*


