
Általános adatok

Alapkezelő Concorde Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő HVB Bank Zrt.

ISIN KÓD HU0000702022

NEÉ 6,537,584,885

1 jegyre jutó NEÉ -  2007.05.31 4.410741

2001.03.29 06.03.03

80% RAX, 20% RMAX

időszak Concorde Részvény

2001*** 13,06%

2002 14,11%

2003 26,91%

2004 44,14%

2005 28,06%

2006 32,28%

indulástól (2254 nap) 27.14%

*** tört év

 1év 2 év évesítve 3 év évesítve 5 év évesítve

34.08% 30.66% 32.66% 29.13%

Portfolió összetétel Concorde Részvény alap bruttó hozam adatai

18.8%

20.6%

52.5%

6.7%

1.4%

Legnagyobb arányú részvény befektetések**

MOL M-TELEKOM ÉMÁSZ RICHTER

Kockázati mutatók

Volatilitás 0.57%

Vizsgált időszak 2001.03.29 - 2007.05.31

Vállalt kockázat/javasolt befektetési időtáv

Biztonságra törekvő Dinamikus

21,39%

Egyéb eszközök

Jelzálog levél

Tel: 489-2280    Fax: 489-2290      www.concordealapkezelo.hu
Concorde Alapkezelő zrt.         1123 Budapest, Alkotás utca 50.          

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

2007. május

Referencia index (benchmark)*

Jelentős Kockázat

7,57%

*Közvetlenül ill. származtatott pozíciókon keresztül közvetve. **1 hónapos késleltetett adatok.

OTP

*március 1-ét megelőzően 100% RAX Index. 2002. március 1-től80% RAX és 20% RMAX

 


Részvények

DKJ

HAVI JELENTÉS / Concorde Részvény 

Államkötvények

35,79%

35,46%

17.25%

-5,32%

Concorde Részvény Alap bruttó hozam adatai

6,11%

referencia hozam

Költségek
Vételi díj                 max 5%/tranzakció 
Visszaváltási díj       max 5%/ tranzakció
Alapkezelési díj       1,8%
Büntető jutalék        5%/ 5 munkanapon belül
Pénzügyi teljesítés   T+2

Kinek ajánljuk? Azoknak akik…
- szeretnék egy aktívan kezelt, nagyobb részt részvényekből és kisebb részt
  kötvényekből álló értékpapírcsomag teljesítményéből részesedni 
- olyan befektetésre vágynak, melyen belül a részvények aktuális hányadát a 
  vagyonkezelői csapat piaci várakozásai  határozzák meg 
- legalább 5 éves időtávra keresnek befektetési lehetőséget 
-a részvényektől hosszú távon elvárható magasabb hozam érdekében hajlandóak 
  kockázatot vállalni

Az Alap befektetési politikája

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.

Mi történt májusban?

Előfordul, hogy nem az általában megszokott mederben folynak az események.
Az örökérvényű törvény miszerint: „Adj el mindent májusban, és menj
nyugodtan szabira!” idén májusban nem okozott jelentős eladási hullámot,
ellenkezően inkább a vásárlók voltak a dominánsak a hónap során. Korai lenne
azonban már temetni a bölcsességet, a hónap végén a Kínából érkező korrekció
szele azért felborzolta az idegeket, de mindez nem sokban befolyásolta a
májusi teljesítményt. A lelkesedés hátterében bizonyára a negyedéves
gyorsjelentési szezon állhatott: a MOL esetében Rahimkulov 5 százalékos
tulajdonszerzése, a csökkenő olaj készletek és mindezek tetejében a tény hogy
a Merrill Lynch befektetési ház favoritjának választotta olajpapírunkat nagyban
meghatározta a részvény májusi irányát, 7,6 százalékkal emelkedett a hónap
folyamán. A BUX index mintegy 5 százalékos mértékben volt képes bővülni
ugyanezen időszak alatt. Úgy tűnik az idén még tart a trend miszerint érdemes
ingatlanba fektetni: a Danubius árfolyama 10 százalékot meghaladó mértékben
bővült a fő tulajdonos folyamatos részvényvásárlásai hatására, tulajdoni
részaránya 75 százalék fölé emelkedett.
Május folyamán Magyar Telekom, valamint cseh Pegas részvényeket
vásároltunk az Alapba, valamint csökkentettük a Danubius papírok súlyát.
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Concorde Részvény referencia

Forgalmazók: Concorde Értékpapír Zrt., Raiffeisen Bank Zrt,, HVB Bank Zrt., CIB Bank Zrt., BNP Paribas Bank Zrt., Equilor Zrt.
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 Concorde Részvény Alap és a referencia* értékalakulása
(2001/03/29 - 2007/05/31)
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