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HU0000715230

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

2018.10.31

Oldal 1/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000715230-Ad%C3%BCton%20180312.pdf

D181227 [HU0000521893], D190424 [HU0000522032], D190522 [HU0000522107]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 131%

ISIN kód: 

 58.98 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 8.68 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 3.97 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 4.99 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 22.85 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 0.00 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 0.00 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 0.53 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

2,476,431,860

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

1.276483Árfolyam (HUF/DB):



HU0000717137
HU0000707948

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

2018.10.31

Oldal 2/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

*A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23§ 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított 
értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

https://hold.hu/kiid-HU0000707948-FS-Citadella-KIID-A-sorozat-180216.pdf
https://hold.hu/kiid-HU0000717137-FS-Citadella-KIID-B-sorozat-180216.pdf

MÁK 2020/O [HU0000402847], MÁK 2020/P [HU0000402888]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 206%

ISIN kód: 

 35.47 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 8.61 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 2.19 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 1.96 %Külföldi kibocsátású részvények
 2.15 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 10.51 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 31.19 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 3.51 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 4.41 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

56,973,110,620 (Sorozatok együtt)

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

A sorozat
B sorozat

2.186413
1.054399

Árfolyam (HUF/DB):
Árfolyam (HUF/DB):

A sorozat
B sorozat



HU0000701693

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP

2018.10.31

Oldal 3/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000701693-FS-C2000-KIID-180216.pdf

MÁK 2020/O [HU0000402847], MÁK 2020/P [HU0000402888]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

ISIN kód: 

 22.88 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.30 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.74 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 23.73 %Külföldi kibocsátású részvények
 2.91 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 0.20 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 41.98 %Magyar államkötvények
 5.21 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 2.05 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 0.00 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

39,542,555,712

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

8.146386Árfolyam (HUF/DB):



HU0000715180

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE 3000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP

2018.10.31

Oldal 4/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000715180-FS-C3000-Kiid-180216.pdf

MÁK 2020/P [HU0000402888]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

ISIN kód: 

 17.82 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 1.10 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 1.03 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 40.44 %Külföldi kibocsátású részvények
 2.77 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 2.73 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 23.61 %Magyar államkötvények
 8.63 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 1.85 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 0.02 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

2,743,978,949

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

1.170766Árfolyam (HUF/DB):



HU0000705702

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ 
SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI

2018.10.31

Oldal 5/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

*A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23§ 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított 
értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

https://hold.hu/kiid-HU0000705702-FS-Columbus-KIID-180216.pdf

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 318%

ISIN kód: 

 16.85 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 3.37 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 13.29 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 1.37 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 31.77 %Külföldi kibocsátású részvények
 4.08 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 9.22 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 3.27 %Magyar államkötvények
 4.84 %Magyar részvények
 1.58 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 9.97 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 0.39 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

53,971,032,824

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

1.840636Árfolyam (HUF/DB):



HU0000715172

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA

2018.10.31

Oldal 6/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000715172-FS-Euro-PB2-Kiid-180216.pdf

CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], CONCORDE-VM ALAP B [HU0000717111], PLATINA PÍ
SZÁRM.ALAP A [HU0000704689]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

ISIN kód: 

 0.15 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 0.93 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 0.49 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 98.66 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 -0.23 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (EUR):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

12,325,260

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

0.009968Árfolyam (EUR/DB):



HU0000707245

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.vmesvm.wordpress.com  weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az
alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A VM és VM Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal
felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános
ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA

2018.10.31

Oldal 7/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000707245-FS-Euro-PB3-KIID-180216.pdf

CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

ISIN kód: 

 3.17 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 1.05 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 1.01 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 0.49 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 2.64 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 91.89 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 -0.25 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (EUR):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

47,267,542

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

0.020950Árfolyam (EUR/DB):



HU0000705868

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

2018.10.31

Oldal 8/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000705868-FS-Euro-Ppi-KIID-180216.pdf

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

ISIN kód: 

 0.00 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 2.45 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 97.55 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 0.00 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 0.00 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 0.00 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (EUR):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

1,880,104

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

0.009836Árfolyam (EUR/DB):



HU0000716782

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE FORTE EUR ALAPOKBA FEKTETÕ 
RÉSZALAP "PRÉM" SOROZAT

2018.10.31

Oldal 9/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000716782-FS-Concorde-Forte-EUR-PR%C3%89M-KIID-180216.pdf

CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP_B [HU0000717137], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702],
CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP [HU0000702022], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

ISIN kód: 

 2.40 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 1.50 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 1.16 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 95.37 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 -0.43 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (EUR):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

583,307

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

0.009809Árfolyam (EUR/DB):



HU0000716626

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETO 
RÉSZALAP „PRÉM” SOROZAT

2018.10.31

Oldal 10/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000716626-FS-Concorde-Forte-HUF-PR%C3%89M-KIID-180216.pdf

CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP_B [HU0000717137], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702],
CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP [HU0000702022], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

ISIN kód: 

 2.77 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 -1.44 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 1.83 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 96.82 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 0.02 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

556,682,318

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

1.058559Árfolyam (HUF/DB):



HU0000710116

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA

2018.10.31

Oldal 11/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000710116-FS-Hold-KIID-180216.pdf

CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU0000707948], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702],
CONCORDE-VM ALAP [HU0000703749], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU0000709969]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

ISIN kód: 

 0.50 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 0.55 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 0.00 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 98.95 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 0.00 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

18,581,903,339

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

1.486680Árfolyam (HUF/DB):



HU0000712252

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA

2018.10.31

Oldal 12/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000712252-FS-Hold-Euro-KIID-180216.pdf

CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU0000707948], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702],
CONCORDE-VM ALAP [HU0000703749], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU0000709969]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

ISIN kód: 

 0.15 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 2.24 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 0.00 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 97.83 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 -0.22 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (EUR):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

15,418,982

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

1.095172Árfolyam (EUR/DB):



HU0000711916

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE HOZAMKERESO EURÓPAI 
SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI

2018.10.31

Oldal 13/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000711916-FS-Concorde-Hozamkeres%C5%91-KIID-180216.pdf

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 167%

ISIN kód: 

 0.04 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 69.70 %Külföldi kibocsátású részvények
 2.63 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 27.08 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 0.00 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 3.17 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 -2.62 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (EUR):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

13,113,898

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

11.495745Árfolyam (EUR/DB):



HU0000713235

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE KOGA ALAPOK ALAPJA

2018.10.31

Oldal 14/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000713235-FS-KOGA-KIID-180216.pdf

CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP_B [HU0000717137], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702],
CONCORDE-VM ALAP B [HU0000717111], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

ISIN kód: 

 0.94 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 0.02 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 0.00 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 99.04 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 0.00 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

941,482,605

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

1.095377Árfolyam (HUF/DB):



HU0000714498

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE KOGA EURO ALAPOK ALAPJA

2018.10.31

Oldal 15/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000714498-FS-KOGA-Euro-KIID-180216.pdf

CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP_B [HU0000717137], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702],
CONCORDE-VM ALAP B [HU0000717111], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

ISIN kód: 

 1.73 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 0.00 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 0.00 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 98.80 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 -0.53 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (EUR):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

3,084,906

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

1.026954Árfolyam (EUR/DB):



HU0000711866

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY 
BEFEKTETÉSI ALAP

2018.10.31

Oldal 16/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:
ERSTE BANK STAMMAKT [AT0000652011]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

ISIN kód: 

 0.75 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 78.17 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.22 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 -0.01 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 0.00 %Magyar államkötvények
 18.78 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 2.10 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 -0.01 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

5,742,180,659

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

1.451567Árfolyam (HUF/DB):



HU0000702030

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2018.10.31

Oldal 17/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000702030-FS-K%C3%B6tv%C3%A9ny-KIID-180216.pdf

MÁK 2020/P [HU0000402888], MÁK 2022/A [HU0000402524], MÁK 2024/B [HU0000403068], MÁK 2025/B
[HU0000402748], MÁK 2028/A [HU0000402532]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 103%

ISIN kód: 

 0.02 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.70 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.91 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 1.80 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 -1.47 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 98.04 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 0.00 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 0.00 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

8,525,012,700

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

3.487812Árfolyam (HUF/DB):



HU0000706163

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY 
BEFEKTETÉSI ALAP

2018.10.31

Oldal 18/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000706163-FS-K%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai-R%C3%A9szv%C3%A9ny-KIID-180216.pdf

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

ISIN kód: 

 0.65 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 78.25 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.30 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 -0.06 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 0.00 %Magyar államkötvények
 18.89 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 1.98 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 -0.01 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

10,355,333,657

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

1.342227Árfolyam (HUF/DB):



HU0000717004

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE MAX EURO SZÁRMAZTATOTT 
BEFEKTETÉSI ALAP

2018.10.31

Oldal 19/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000717004-FS-MAX-Euro-Kiid-180216.pdf

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 515%

ISIN kód: 

 0.00 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 101.52 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 0.00 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 0.00 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 -1.52 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (EUR):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

2,179,439

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

0.010048Árfolyam (EUR/DB):



HU0000716998

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE MAX USD SZÁRMAZTATOTT 
BEFEKTETÉSI  ALAP

2018.10.31

Oldal 20/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000716998-FS-MAX-USD-Kiid-180216.pdf

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 476%

ISIN kód: 

 18.94 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 74.27 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 0.00 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 0.00 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 6.79 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (USD):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

1,104,437

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

0.010452Árfolyam (USD/DB):



HU0000716832

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE MEZZO EUR ALAPOKBA FEKTETO 
RÉSZALAP „PRÉM” SOROZAT

2018.10.31

Oldal 21/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000716832-FS-Concorde-Mezzo-EUR-PR%C3%89M-KIID-180216.pdf

CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP_B [HU0000717137], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], PLATINA
PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

ISIN kód: 

 10.03 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 1.07 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 8.02 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 81.39 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 -0.51 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (EUR):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

251,816

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

0.009680Árfolyam (EUR/DB):



HU0000716675

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE MEZZO HUF ALAPOKBA FEKTETO 
RÉSZALAP „PRÉM” SOROZAT

2018.10.31

Oldal 22/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000716675-FS-Concorde-Mezzo-HUF-PR%C3%89M-KIID-180216.pdf

CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP_B [HU0000717137], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], MÁK
2020/N [HU0000402813], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 102%

ISIN kód: 

 0.89 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 -1.31 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 18.31 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 82.09 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 0.02 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

80,156,847

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

1.030727Árfolyam (HUF/DB):



HU0000716741

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE MOLTO FORTE EUR ALAPOKBA FEKTETO 
RÉSZALAP „PVK” SOROZAT

2018.10.31

Oldal 23/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000716741-FS-Concorde-Molto-Forte-EUR-PVK-KIID-180216.pdf

CONCORDE DEEP TURTLE CL D1 - EUR [MT7000007357], CONCORDE RUBICON SZÁRM.ALAP [HU0000707252]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

ISIN kód: 

 0.40 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 6.02 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 0.00 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 93.69 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 -0.11 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (EUR):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

10,297,834

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

0.010411Árfolyam (EUR/DB):



HU0000716584

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE MOLTO FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETO 
RÉSZALAP „PVK” SOROZAT

2018.10.31

Oldal 24/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000716584-FS-Concorde-Molto-Forte-HUF-PVK-KIID-180216.pdf

CONCORDE DEEP TURTLE CL D1 - EUR [MT7000007357], CONCORDE RUBICON SZÁRM.ALAP [HU0000707252]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

ISIN kód: 

 5.31 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 -0.36 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 0.00 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 94.99 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 0.06 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

7,728,440,377

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

0.998969Árfolyam (HUF/DB):



HU0000702295

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

2018.10.31

Oldal 25/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000702295-FS-Nemzetk%C3%B6zi-Rv-KIID-180216.pdf

SPDR [US78462F1030]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

ISIN kód: 

 0.81 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 5.25 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 0.66 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 0.00 %Magyar államkötvények
 0.47 %Magyar részvények
 2.69 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 90.11 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 0.01 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

12,074,661,674

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

2.746505Árfolyam (HUF/DB):



HU0000704697

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA

2018.10.31

Oldal 26/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000704697-FS-PB1-KIID-180216.pdf

ARBO FUND CLASS G - EURO [MT7000021275], CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP [HU0000701685]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

ISIN kód: 

 1.06 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 0.40 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 0.00 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 1.53 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 97.00 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 0.01 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

10,016,369,116

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

1.968697Árfolyam (HUF/DB):



HU0000704705

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

2018.10.31

Oldal 27/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000704705-FS-PB2-KIID-180216.pdf

CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], CONCORDE-VM ALAP B [HU0000717111]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 102%

ISIN kód: 

 0.31 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 -0.06 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 0.00 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 0.43 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 99.28 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 0.04 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

9,601,701,270

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

1.809193Árfolyam (HUF/DB):



HU0000704713

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

2018.10.31

Oldal 28/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000704713-FS-PB3-KIID-180216.pdf

CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP [HU0000702022], PLATINA PÍ
SZÁRM.ALAP A [HU0000704689]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

ISIN kód: 

 0.16 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 1.26 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 2.25 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 0.00 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 0.99 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 95.36 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 -0.02 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

32,405,307,918

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

1.976193Árfolyam (HUF/DB):



HU0000701487

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

2018.10.31

Oldal 29/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000701487-FS-P%C3%A9nzpiaci-KIID-180216.pdf

D181107 [HU0000522198], D181121 [HU0000521844], D181128 [HU0000522214], D190130 [HU0000522305],
D190206 [HU0000522313]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

ISIN kód: 

 120.08 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 -20.08 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 0.00 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 0.00 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 0.00 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

209,598,591

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

2.452017Árfolyam (HUF/DB):



HU0000716881

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE PIANO EUR ALAPOKBA FEKTETO 
RÉSZALAP „PRÉM” SOROZAT

2018.10.31

Oldal 30/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000716881-FS-Concorde-Piano-EUR-PR%C3%89M-KIID-180216.pdf

CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP [HU0000701685], CONCORDE-VM ALAP B [HU0000717111]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

ISIN kód: 

 6.94 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 2.37 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 9.19 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 82.02 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 -0.52 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (EUR):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

188,245

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

0.009425Árfolyam (EUR/DB):



HU0000716725

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE PIANO HUF ALAPOKBA FEKTETO 
RÉSZALAP „PRÉM” SOROZAT

2018.10.31

Oldal 31/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000716725-FS-Concorde-Piano-HUF-PR%C3%89M-KIID-180216.pdf

CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP [HU0000701685], CONCORDE-VM ALAP B [HU0000717111], MÁK 2020/N
[HU0000402813]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

ISIN kód: 

 4.01 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 -2.07 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 15.12 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 82.93 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 0.01 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

42,413,968

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

0.936631Árfolyam (HUF/DB):



HU0000702022

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2018.10.31

Oldal 32/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000702022-FS-R%C3%A9szv%C3%A9ny-KIID-180216.pdf

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

ISIN kód: 

 16.52 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 1.26 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 60.60 %Külföldi kibocsátású részvények
 1.51 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 3.42 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 0.71 %Magyar államkötvények
 13.18 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 2.80 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 0.00 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

22,127,418,945

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

8.443966Árfolyam (HUF/DB):



HU0000701685

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU  KÖTVÉNY 
BEFEKTETÉSI ALAP

2018.10.31

Oldal 33/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000701685-FS-R%C3%B6vid-K%C3%B6tv%C3%A9ny-KIID-180216.pdf

D181227 [HU0000521893], D190731 [HU0000522180], MÁK 2020/P [HU0000402888], MÁK 2024/B [HU0000403068]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

ISIN kód: 

 62.09 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 -3.81 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 41.72 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 0.00 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 0.00 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

14,582,433,190

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

4.306285Árfolyam (HUF/DB):



HU0000707252

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT 
BEFEKTETÉSI ALAP

2018.10.31

Oldal 34/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

*A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23§ 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított 
értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

https://hold.hu/kiid-HU0000707252-FS-Rubicon-KIID-180216.pdf

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 335%

ISIN kód: 

 6.84 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 16.29 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 47.17 %Külföldi kibocsátású részvények
 4.43 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 10.24 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 0.00 %Magyar államkötvények
 9.50 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 6.47 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 -0.94 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

8,863,688,906

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

3.797313Árfolyam (HUF/DB):



HU0000715164

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA

2018.10.31

Oldal 35/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000715164-FS-USD-PB2-Kiid-180216.pdf

CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], CONCORDE-VM ALAP B [HU0000717111], PLATINA PÍ
SZÁRM.ALAP A [HU0000704689]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

ISIN kód: 

 1.97 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 0.00 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 0.00 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 97.10 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 0.93 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (USD):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

5,798,985

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

0.010441Árfolyam (USD/DB):



HU0000714670

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA

2018.10.31

Oldal 36/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000714670-FS-USD-PB3-Kiid-180216.pdf

CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP [HU0000702022], PLATINA PÍ
SZÁRM.ALAP A [HU0000704689]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

ISIN kód: 

 4.16 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.93 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 0.82 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 1.88 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 91.48 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 0.73 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (USD):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

21,964,900

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

0.011067Árfolyam (USD/DB):



HU0000705850

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

2018.10.31

Oldal 37/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000705850-FS-USD-Ppi-KIID-180216.pdf

D181128 [HU0000522214], D190130 [HU0000522305]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 135%

ISIN kód: 

 79.01 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 18.98 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 0.00 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 0.00 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 2.01 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (USD):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

5,526,990

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

0.010033Árfolyam (USD/DB):



HU0000717111
HU0000703749

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT 
BEFEKTETÉSI  ALAP

2018.10.31

Oldal 38/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

*A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23§ 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított 
értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

https://hold.hu/kiid-HU0000703749-FS-VM-Kiid-A-sorozat-180216.pdf
https://hold.hu/kiid-HU0000717111-FS-VM-Kiid-B-sorozat-180216.pdfhttps://hold.hu/kiid-HU0000717129-FS-VM-Kiid-C-sorozat-180216.pdf

D181121 [HU0000521844], D181227 [HU0000521893], D190130 [HU0000522305]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 112%

ISIN kód: 

 67.77 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 25.66 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 6.44 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 0.00 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 0.00 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 0.13 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

HU0000717129

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

16,342,126,270 (Sorozatok együtt)

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

A sorozat
B sorozat
C sorozat

2.092063
0.942357

0.967436

Árfolyam (HUF/DB):
Árfolyam (HUF/DB):
Árfolyam (HUF/DB):

A sorozat
B sorozat
C sorozat



HU0000708938

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

2018.10.31

Oldal 39/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000708938-FS-VM-Euro-KIID-180216.pdf

CONCORDE-VM ALAP [HU0000703749]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

ISIN kód: 

 0.54 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 3.22 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 0.00 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 96.49 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 -0.25 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (EUR):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

1,319,997

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

10.535196Árfolyam (EUR/DB):



HU0000720503

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

HOLD EXPEDÍCIÓ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI 
ALAP

2018.10.31

Oldal 40/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000720347-Hold%20HTM-180305.pdf

D190130 [HU0000522305], D190424 [HU0000522032]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 156%

ISIN kód: 

 76.89 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 1.47 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 22.65 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 -3.03 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 0.00 %Magyar államkötvények
 1.25 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 0.00 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 0.77 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

1,023,587,481

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

0.990459Árfolyam (HUF/DB):



HU0000720347

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

HOLD HTM SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

2018.10.31

Oldal 41/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000720347-Hold%20HTM-180305.pdf

MÁK 2020/P [HU0000402888]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 222%

ISIN kód: 

 33.58 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 2.16 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 24.12 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 12.02 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 24.23 %Magyar államkötvények
 1.93 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 0.00 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 1.96 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

2,592,338,085

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

0.988645Árfolyam (HUF/DB):



HU0000720339

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

HOLD ORION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

2018.10.31

Oldal 42/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000720339-Hold%20Orion-180305.pdf

MÁK 2020/P [HU0000402888]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 355%

ISIN kód: 

 15.48 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 1.63 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.93 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 32.55 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 5.09 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 33.22 %Magyar államkötvények
 5.12 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 3.52 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 2.46 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

2,520,730,704

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

0.968133Árfolyam (HUF/DB):



HU0000704648

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

2018.10.31

Oldal 43/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

*A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23§ 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított 
értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

https://hold.hu/kiid-HU0000704648-FS-Platina-Alfa-KIID-180216.pdf

D190424 [HU0000522032], D190522 [HU0000522107], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 173%

ISIN kód: 

 54.51 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 10.72 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 4.56 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 5.96 %Magyar államkötvények
 7.29 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 15.31 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 1.65 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

1,614,749,123

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

2.997808Árfolyam (HUF/DB):



HU0000704655

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI  ALAP

2018.10.31

Oldal 44/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

*A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23§ 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított 
értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

https://hold.hu/kiid-HU0000704655-FS-Platina-B%C3%A9ta-KIID-180216.pdf

D181121 [HU0000521844], MOL 6.25% 2019/09/26 [XS0834435702]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 112%

ISIN kód: 

 37.15 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 4.01 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 5.86 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 -2.85 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 0.00 %Magyar államkötvények
 5.63 %Magyar részvények
 3.32 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 33.19 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 0.92 %Származtatott ügyletek eredménye
 12.77 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

1,877,939,260

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

3.096727Árfolyam (HUF/DB):



HU0000704671

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI  ALAP

2018.10.31

Oldal 45/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

*A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23§ 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított 
értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

https://hold.hu/kiid-HU0000704671-FS-Platina-Delta-A-KIID-180216.pdf

CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU0000707948], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], D190227
[HU0000521950], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 145%

ISIN kód: 

 19.91 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 11.26 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 1.38 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 3.84 %Külföldi kibocsátású részvények
 5.92 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 6.33 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 0.00 %Magyar államkötvények
 12.65 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 37.89 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 0.82 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

1,067,114,187

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

2.520666Árfolyam (HUF/DB):



HU0000704663

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI  
ALAP

2018.10.31

Oldal 46/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

*A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23§ 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított 
értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

https://hold.hu/kiid-HU0000704663-FS-Platina-Gamma-KIID-180216.pdf

D190731 [HU0000522180], MÁK 2020/N [HU0000402813], MÁK 2020/O [HU0000402847]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 162%

ISIN kód: 

 40.81 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 5.60 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 4.74 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 -0.05 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 29.55 %Magyar államkötvények
 4.35 %Magyar részvények
 1.84 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 9.58 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 1.21 %Származtatott ügyletek eredménye
 2.37 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

3,891,484,044

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

3.192322Árfolyam (HUF/DB):



HU0000709969
HU0000704689

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

2018.10.31

Oldal 47/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

*A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23§ 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított 
értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

https://hold.hu/kiid-HU0000704689-FS-Platina-P%C3%AD-A-KIID-180216.pdf
https://hold.hu/kiid-HU0000709969-FS-Platina-P%C3%AD-B-KIID-180216.pdf

MÁK 2020/P [HU0000402888]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 146%

ISIN kód: 

 56.06 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 12.90 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.31 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 3.32 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 17.93 %Magyar államkötvények
 2.07 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 4.07 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 3.34 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

36,257,492,308 (Sorozatok együtt)

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

A sorozat
B sorozat

3.805512
3.962330

Árfolyam (HUF/DB):
Árfolyam (HUF/DB):

A sorozat
B sorozat



HU0000718903

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

SEQUOIA SZÁRMAZATTOTT BEFEKTETÉSI ALAP

2018.10.31

Oldal 48/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000718903-FS-Sequoia-KIID-180216.pdf

CONCORDE RUBICON SZÁRM.ALAP [HU0000707252], D190522 [HU0000522107]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

ISIN kód: 

 30.93 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 0.04 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 0.00 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 69.15 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 -0.12 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (EUR):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

14,499,380

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

0.986370Árfolyam (EUR/DB):



HU0000713227

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI 
ALAP

2018.10.31

Oldal 49/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000713227-FS-Siu-Generis-1.1-KIID-180216.pdf

CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], MÁK 2020/N [HU0000402813], MÁK 2020/O [HU0000402847],
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 190%

ISIN kód: 

 3.61 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 0.00 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 0.00 %Külföldi kibocsátású részvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 0.48 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 32.82 %Magyar államkötvények
 0.00 %Magyar részvények
 0.72 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 62.71 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 -0.34 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

1,046,508,538

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

1.147650Árfolyam (HUF/DB):



HU0000718986
HU0000713243

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a
forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu
E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Havi portfóliójelentés: 

SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI 
ALAP

2018.10.31

Oldal 50/50

Jogi nyilatkozat

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:
https://hold.hu/kiid-HU0000713243-FS-Superposition-A-sorozat-KIID-180216.pdf
https://hold.hu/kiid-HU0000718986-FS-Superposition-B-sorozat-KIID-180216.pdfhttps://hold.hu/kiid-HU0000718994-FS-Superposition-C-sorozat-KIID-180216.pdf

MÁK 2020/O [HU0000402847], MÁK 2020/P [HU0000402888]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 217%

ISIN kód: 

 31.40 %Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények
 7.68 %Egyéb kötvények
 0.00 %Jelzáloglevelek
 7.23 %Külföldi kibocsátású állampapírok
 0.00 %Külföldi kibocsátású egyéb kötvények
 0.00 %Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek
 1.23 %Külföldi kibocsátású részvények
 5.31 %Külföldi kibocsátású vállalati kötvények
 1.59 %Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez)
 41.57 %Magyar államkötvények
 1.65 %Magyar részvények
 0.00 %Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok
 0.00 %Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok
 2.34 %Származtatott ügyletek eredménye
 0.00 %Vállalati kötvények
 100.00 %Nettó eszközérték

HU0000718994

Nettó eszközérték  (HUF):

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

4,414,897,423 (Sorozatok együtt)

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

A sorozat
B sorozat
C sorozat

1.193409
0.981638

0.987259

Árfolyam (HUF/DB):
Árfolyam (HUF/DB):
Árfolyam (HUF/DB):

A sorozat
B sorozat
C sorozat


