
Általános adatok

Alapkezelő Concorde Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő Unicredit Bank Zrt.

ISIN KÓD HU0000702022

NEÉ 8,579,814,911

1 jegyre jutó NEÉ -  2007.12.31 4.419794

2001.03.29 1906.10.03

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%

2007 10.55%

indulástól (2468 nap) 24.55%

*** tört év

 1év 2 év évesítve 3 év évesítve 5 év évesítve

10.55% 20.93% 23.24% 27.92%

Portfólió összetétel Concorde Részvény alap bruttó hozam adatai

6.5%

13.5%

67.1%

12.0%

0.9%

Legnagyobb arányú részvény befektetések**

OTP MOL RICHTER ÉMÁSZ

Kockázati mutatók

Volatilitás 0.58%

Vizsgált időszak 2001.03.29 - 2007.12.31

Vállalt kockázat/javasolt befektetési időtáv

Biztonságra törekvő Dinamikus

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

35.79%

35.46%

15.88%

-5.32%

Concorde Részvény Alap bruttó hozam adatai

6.11%

referencia hozam

2007. december

Referencia index (benchmark)*

7.57%

*Közvetlenül ill. származtatott pozíciókon keresztül közvetve. **1 hónappal késleltetett

MTELEKOM

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

 


Részvények

DKJ

21.39%

Egyéb eszközök

12.40%

Concorde Alapkezelő zrt.  1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Jelzáloglevél

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

Jelentős Kockázat

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 decemberben?
Az év utolsó hónapja a világ tőzsdéinek többségétől eltérően pozitív eredményt
hozott a magyar részvényekbe fektetők számára. A BUX 1,85 százalékos
emelkedéssel zárt decemberben. A MOL 1,6 százalékos romlását ellensúlyozni
tudta a Richter 7,6 és az OTP 2,3 százalékos erősödése. A hazai olajtársaság még
mindig a vállalat önállóságának védelmében tevékenykedik: újabb
részvénycsomag kihelyezéséről egyeztek meg, ezúttal a cseh CEZ villamos
művekkel. A legnagyobb gyógyszergyártónk árfolyamemelkedése a novemberben
bejelentett Polpharma-akvizíciónak tudható be. A Magyar Telekom papírjai a
hónap közepétől lefelé fordultak, amikor a cég vezérigazgatója megerősítette a
Telekom Slovenije privatizációs pályázatán való elindulás hírét. Azt is hozzátette,
hogy bár nem tervezik teljesen kihagyni a jövő évi osztalékot, de annak
csökkentése mindenképp szükséges lesz az akvizíció megtörténte esetén. A Merill
Lynch pedig a legkevésbé vonzó telekom cégnek nevezte a magyar vállalatot, így
nem is csodálkozhatunk a részvények hónap végi -0,6 százalékos eredményén.
Néhány illikvidebb kis papír két számjegyű év végi erősödésének köszönhetően a
BUMIX 4,12 százalékot tudott emelkedni. 
December folyamán FHB és OTP részvényeket adtunk el az Alap portfóliójából, és
helyettük Egis papírokat vásároltunk.
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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 - 2007/12/31)
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2007. december

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%

2006.12.31 5,265,888,390 3.997888 32.28% 32.28% 21.39%

2007.12.31 8,579,814,911 4.419794 10.55% 10.55% 12.40%

2007.12.31 8,579,814,911 4.419794 #ZÉRÓOSZTÓ! 0.00% 0.00%

indulástól (2468 nap) 8,579,814,911 4.419794 24.55% 341.36% 15.88%

1906.10.03

2007.12.31 Összeg / érték (Ft)
Nettó eszközérték 
százalékában (%)

Kötelezettségek -68,973,860 -0.80%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -46,147,978 -0.54%

     Alapkezelői díj -35,871,260 -0.42%

     Letékezelői díj -1,025,829 -0.01%

     Martketing költség *** 0 0.00%

     Közzétételi költség -293,700 0.00%

     Könyvvizsgálói díj *** -11,449 0.00%

     PSZÁF díj -4,420,049 -0.05%

     Könyvelői díj *** -250,100 0.00%

Egyéb kötelezettség -22,825,882 -0.27%

Eszközök 8,648,788,771 100.80%

Folyószámla, készpénz 28,600,391 0.33%

Egyéb követelés 22,195,894 0.26%

Lekötött bankbetét 0 0.00%

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2,846,493,150 33.18%

     Diszkontkincstárjegyek 397,615,220 4.63%

     MNB-kötvények 0 0.00%

     Államkötvények 1,018,616,461 11.87%

     Vállalati kötvények 85,365,500 0.99%

     Egyéb kötvények 0 0.99%

     Jelzáloglevelek 76,445,319 0.89%

     Külföldi kötvények 1,268,450,650 14.78%

Részvények 5,755,065,124 67.08%

     Hazai részvények 5,245,323,154 61.14%

     OTC részvények 0 0.00%

     Külföldi részvények 509,741,970 5.94%

Kollektív befektetési értékpapírok 0 0.00%

Kárpótlási jegy 0 0.00%

(Származtatott ügyletek) -3,565,788 -0.04%

     (Határidős ügyletek) -3,565,788 -0.04%

     (Opciók) 0 0.00%

     (Egyéb származtatott ügyletek) 0 0.00%

Nettó eszközérték (saját tőke) 8,579,814,911 100.00%

     Belföldi befektetések 6,801,622,291 79.27%

     Külföldi befektetések 1,778,192,620 20.73%

Származtatott ügyletek nettósított, 
abszolút értéke

857,389,750 9.99%

Az Alap hitelfelvétele 0 0.00%

Zárolt vagy óvadékba adott eszközök 0 0.00%

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 4.419794

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

Részletes Havi jelentés 

Concorde Részvény 
Concorde Részvény Befektetési Alap*

Nettó eszközérték

* Az alap nettó hozamát 2006.09.01-től 20 százalékos kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves 
számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek, melyek  forgalmazási helytől függően eltérőek lehetnek. Az alap a vizsgált 
időszak során tartalmazott származtatott ügyleteket, melyek maximális aránya a befektetési poilitkának megfelelően legfeljebb 40 százalék lehetett.

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

 www.concordealapkezelo.hu

A Concorde Részvény és a benchmark hozamának                               
alakulása az indulástól*

Nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték alakulása az 
elmúlt 12 hónapban

Az alap portfóliója a vizsgált hónapban tartalmazott származtatott ügyleteket.

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 decemberben?          

Az év utolsó hónapja a világ tőzsdéinek többségétől eltérően pozitív eredményt
hozott a magyar részvényekbe fektetők számára. A BUX 1,85 százalékos
emelkedéssel zárt decemberben. A MOL 1,6 százalékos romlását ellensúlyozni tudta
a Richter 7,6 és az OTP 2,3 százalékos erősödése. A hazai olajtársaság még mindig
a vállalat önállóságának védelmében tevékenykedik: újabb részvénycsomag
kihelyezéséről egyeztek meg, ezúttal a cseh CEZ villamos művekkel. A legnagyobb
gyógyszergyártónk árfolyamemelkedése a novemberben bejelentett Polpharma-
akvizíciónak tudható be. A Magyar Telekom papírjai a hónap közepétől lefelé
fordultak, amikor a cég vezérigazgatója megerősítette a Telekom Slovenije
privatizációs pályázatán való elindulás hírét. Azt is hozzátette, hogy bár nem
tervezik teljesen kihagyni a jövő évi osztalékot, de annak csökkentése mindenképp
szükséges lesz az akvizíció megtörténte esetén. A Merill Lynch pedig a legkevésbé
vonzó telekom cégnek nevezte a magyar vállalatot, így nem is csodálkozhatunk a
részvények hónap végi -0,6 százalékos eredményén. Néhány illikvidebb kis papír két
számjegyű év végi erősödésének köszönhetően a BUMIX 4,12 százalékot tudott
emelkedni. 
December folyamán FHB és OTP részvényeket adtunk el az Alap portfóliójából, és
helyettük Egis papírokat vásároltunk.   
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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*


