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idıszak Concorde Részvény

2001** 12.90%
2002 14.11%

2003 26.91%
2004 44.14%

2005 28.06%

2006 32.28%

2007 10.55%

2008 -45.67%

2009 48.48%

Referencia index (benchmark)* 80% RAX, 20% RMAX indulástól (3564 nap) 14.88%

** tört év

 1év 2 év évesítve 3 év évesítve 5 év évesítve
Eszközök összesen 5,321,484 103.38% 8.79% 5.05% -4.26% 5.11%

Folyószámla, készpénz 182,490 3.55%

Egyéb követelés 69,691 1.35%

Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 2,533,341 49.22%

     Diszkontkincstárjegyek 427,931 8.31%

     Magyar Államkötvények 712,466 13.84%

     Devizás kötvények 1,334,260 25.92%

     Egyéb kötvény 58,685 1.14%

Részvények 2,533,735 49.22%

     Hazai részvények 1,067,841 20.74%

     Külföldi részvények 1,465,893 28.48% #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
Kollektív befektetési értékpapírok 0 0.00%

Egyéb eszközök 2,227 0.04%

Kötelezettségek öszesen -174,014 -3.38%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -28,295 -0.55%

Egyéb kötelezettség -145,719 -2.83%

Nettó eszközérték (saját tıke) 5,147,470

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 3.878752

18,838 0.37%

Portfólió összetétel

DKJ 8.2%
Államkötvények 13.8%
Részvények 50.9%
Egyéb eszközök 25.9%
Jelzáloglevél 1.1%

Legnagyobb arányú részvény befektetések

MTELEKOM GSPARK TELEFONICA CEZ VALERO
Közvetlenül ill. származtatott pozíciókon keresztül közvetve.
1 hónappal késleltetett adat

2010.12.31
Összeg / érték          

(Ezer Ft)

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

Származtatott ügyletek nettósított, abszolút 
értéke

-40.71%

8.99%

Nettó eszközérték 
százalékában (%)

41.90%

35.79%

35.46%

21.39%

12.40%

Concorde Részvény Alap bruttó hozam adatai

referencia hozam

6.11%

7.57%

-5.32%

2010. december

Concorde Részvény Befektetési Alap

Költségek
Vételi díj                 max 5% / tranzakció 
Visszaváltási díj       max 5% / tranzakció
Büntetı jutalék        5% / 5 munkanapon belül
Pénzügyi teljesítés   T+2

Az Alap befektetési politikája
Az Alap nyilvános, nyíltvégő, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai
részvénytúlsúlyos befektetési alap. Az Alapkezelı aktív portfóliókezelést 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.

Azoknak ajánljuk akik: 
- szeretnének egy aktívan kezelt, nagyobb részt részvényekbıl és
kisebb részt kötvényekbıl álló értékpapírcsomag teljesítményébıl
részesedni
- olyan befektetésre vágynak, melyen belül a részvények aktuális
hányadát a vagyonkezelıi csapat piaci várakozásai határozzák meg 
- legalább 5 éves idıtávra keresnek befektetési lehetıséget 
- a részvényektıl hosszú távon elvárható magasabb hozam érdekében
hajlandóak kockázatot vállalni

Forgalmazók: Concorde Értékpapír Zrt., BNP Paribas Bank Zrt., CIB Bank Zrt., Commerzbank Zrt., Equilor Zrt., Raiffeisen Bank Zrt, Sopron Bank Zrt., 
Takarékbank Zrt., Unicredit Bank Zrt., OTP Bank Nyrt.
Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra.  Az alap kezelési szabályzata megtekinthetı a Concorde zrt. 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.

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

Jelentıs Kockázat

Biztonságra törekvı Dinamikus

Vállalt kockázat – javasolt idıtáv

Mi történt a hónap során?

Régiós részvények:
A MOL decemberben ajánlatott tett az INA 8 százalékos
közkézhányadára, melynek megszerzésével többségi tulajdont
szerezhetne a vállalatban, és ezzel a jelenlegi menedzsment kontroll
mellé a tulajdonosi kontrollt is megkaparinthatná. (Jelenleg 47
százalékkal bír.) A horvát állam azonban láthatóan szeretné ezt
megakadályozni, ezért elkezdte arra ösztönözni a nyugdíjpénztárakat,
hogy vásároljanak INA részvényeket. 

Nemzetközi piacok:
Az amerikai jegybank elnöke, Ben Bernanke decemberben azt
nyilatkozta, hogy elképzelhetınek tartja, hogy a munkanélküliség
innentıl számítva még akár további 5 éven keresztül magas marad.
Ezen kívül úgy látta, hogy nem zajlik majd le második fázisú visszaesés
(double dip) a tıkepiacokon, mert egyes szektorok jelenleg is
mélyponton vannak. 

Magyar állampapírok:
A novemberi hozamemelkedés után a magyar állampapírok
hozamszintje csak kis mértékben tudott csökkenni. A 10 éves
állampapírok referencia hozama 7,95 százalékra eset, az elızı havi
8,18 százalékhoz képest. A rövid, egy éves futamidejő állampapírok
hozama pedig 6,33 százalékon zárt, az elızı havi 6,05 százalékhoz
képest. A forint kis mértékben erısödött az euróval szemben. 


