
Fonden uppvisar en utveckling på 31 bps. Den ackumulerade 
tillväxten under de senaste 12 månaderna var 1.76%. 

I januari uppgick fondens totala utbetalningar till 28 miljoner 
USD i två länder, nämligen Jamaica och Nicaragua. Fondens 
samverkan innefattar 164 finansiella institutioner i 53 länder, 
och den genomsnittliga exponeringen per institution är 14.0 
miljoner USD. Portföljens viktade snittlivslängd håller sig 
stadigt på 22 månader. 

Investeringsteamet fortsätter att inhämta attraktiva 
möjligheter globalt, och leder en stark pipeline som är i linje 
med fondens strategi. Investeringsnivån förblir stabil och 
ligger på sin målnivå av investeringar från slutet av januari. 

JANUARI HÖJDPUNKTER PRESTANDA

PRESTATIONSHISTORIK*** 1) 2)

Netto tillgångsvärde (NAV) i USD 2,525,320,988

USD EUR SEK

Andelsvärde (aktieslag H) 12,082.46 10,919.74 11,118.31

Månatlig avkastning 0.49% 0.26% 0.31%

Avkastning på investeringar YTD 0.49% 0.26% 0.31%

Sedan starten (årlig) 3.85% 1.77% 2.14%

Sedan starten (totalavkastning) 20.82% 9.20% 11.18%

Startdatum aktieslag H jan 18 jan 18 jan 18

feb 22 mar 22 apr 22 maj 22 juni 22 juli 22 aug 22 sep 22 okt 22 nov 22 dec 22 jan 23

USD aktieslag 0.08% 0.14% 0.14% 0.27% 0.10% 0.25% 0.25% 0.24% 0.41% 0.48% 0.49% 0.49%

EUR aktieslag* 0.05% 0.00% 0.06% 0.13% -0.05% 0.02% 0.00% 0.03% 0.19% 0.22% 0.21% 0.26%

SEK aktieslag* 0.09% 0.04% 0.09% 0.18% 0.00% 0.12% 0.13% 0.11% 0.29% 0.15% 0.24% 0.31%

MÅNADSPRESTANDA

* Säkras mot USD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*

USD aktieslag -0.54% 3.95% 4.00% 4.00% 4.31% 4.87% 6.04% 2.57% 2.80% 2.98% 0.49%

USD LIBOR/SOFR 6M*** 0.41% 0.34% 0.49% 1.06% 1.47% 2.50% 2.32% 0.69% 0.20% 2.83% 0.41%

EUR aktieslag -0.94% 3.90% 3.54% 2.49% 1.97% 1.89% 2.94% 1.14% 1.96% 0.91% 0.26%

EUR LIBOR/ESTR 6M** 0.25% 0.27% 0.05% -0.17% -0.28% -0.32% -0.36% -0.38% -0.54% -0.41% 0.07%

SEK aktieslag 0.30% 4.34% 3.30% 2.37% 2.21% 1.96% 3.19% 1.60% 2.37% 1.52% 0.31%

SEK deposit 6M 1.19% 0.65% -0.15% -0.41% -0.45% -0.31% 0.02% 0.09% -0.10% 1.35% 0.27%

ÅRSPRESTANDA 1)

*YTD från och med 31 januari 2023.
**Indexändring med verkan från och med 01.01.2022 (fram till 31.12.2021: LIBOR 6 månader).
***Indexändring med verkan från och med 01.01.2023 (fram till 31.12.2022: LIBOR 6 månader).

FONDFAKTA
Genomsnittlig exponering per MFI (USD) 13,992,325

Vägda genomsnittliga livslängd (a°r) 1.82

Viktad genomsnittlig räntesats (a°r)* 0.25

Antal länder 53

Antal MFI 164

Antal utestående lån 329

Kassa och övrig likvida tillgångar** 6%

Antal lån / trancher utbetalade sedan starten 1,864

FONDSTATISTIK 1) 2)

Avkastning på årsbasis 4.31%

Genomsnittlig månatlig avkastning 0.35%

Bästa månaden (dec 2000) 1.23%

Sämsta månaden (feb 2013) -2.67%

Volatilitet 1.05

Sharpekvot (riskfri ränta 2.2%) 2.04

Korrelation med MSCI World -0.03

Korrelation med JPM EMBI Global 0.11

Korrelation med 6 månader USD Libor Index 0.41
* Den korta löptiden beror på fondens säkring av fasträntelån genom att ingå SWAP-avtal 
   sombetalar en rörlig ränta på 6m SOFR plus riskpremie
** Likvida medel, penningmarknader

1) Avkastningen för aktieslag H (kursiverat) är beräknad med hjälp av historiskt resultat för aktieslag S till och med den 31 jan 2018. Historiskt resultat för aktieslag S är aktuellt från den
    1 sept 2016. Till och med den 31 aug 2016 beräknas det med hjälp av bruttoresultat för aktieslag P, efter avdrag för aktuella avgifter för aktieslag S;  
    Från den 1 feb 2018 redovisas faktiskt nettoresultat för aktieslag H 
2) Sedan starten av fonden den 18 sept 1998
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MFI FINANSIELLA INDIKATORER**
 

**Uppgifter som presenteras är medianstorlek på lån inom MFI i portföljen för perioden som
slutar 31 oktober 2022 från oreviderade förvaltningsrapporter som tillhandahålls av MFI. Uppgifter baserade på 
senaste tillgängliga uppgifter i lokal valuta från MFI.

Tillgångstillväxt (senaste 12 månaderna) 12.71%

Portföljtillväxt (senaste 12 månaderna) 15.16%

Avkastning på tillgångar (ROA) (senaste 12 månaderna) 1.58%

Avkastning på eget kapital (ROE) (senaste 12 månaderna) 10.10%

Riskportfölj 30 dagar (PAR 30) 4.67%

Avskrivningar (senaste 12 månaderna) 1.44%

Skuldsättningsgrad 4.98x

EXPONERING PER REGION
 (AS % AV MFI PORTFOLIO)

TOP 5 BLAND LÄNDER
 (I % AV TOTALA TILLGÅNGAR)

Fondbolag BlueOrchard Finance Ltd

Förvaringsinstitut
Banque de Luxembourg & European 
Fund Administration S.A., 
Luxembourg

Legal fondtyp SICAV Luxembourg, part II

Startår 18 sep 98

Basvaluta USD

Utdelning Återinvesteras

Management Fee 1,2%

Valuta ISIN

USD LU1697011721

EUR LU1697012026

SEK LU1697011994

Teckningsorder Månadsvis, 30 dagars uppsägningstid

Inlösenorder Månadsvis, 30 dagars uppsägningstid
Lägsta 
förstagångsinsättning Motsvarar USD 10.000

Årlig avgift 1.12% (från och med 30/06/2022) 

Fonden har hållbara investeringar som mål enligt artikel 9 i förordning (EU) 2019/2088, SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

TOP 5 BLAND INNEHAV
 (I % AV TOTALA TILLGÅNGAR)

JSC CREDO BANK Georgien 3.03%

PRODUBANCO Ecuador 2.88%

KMF Kazakstan 2.37%

PROCREDIT HOLDING Tyskland 2.31%

TBC BANK Georgien 2.17%

EXPONERING PER LÖPTID
 (I % AV TOTALA TILLGÅNGAR)

SEKTORSVIS EXPONERING
 (I % AV TOTALA TILLGÅNGAR)
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För ytterligare information kontakta:

BlueOrchard Finance Ltd. Business Development: investor@blueorchard.com +41 44 441 55 51

Detta dokument är endast avsett för professionella investerare och tillhandahålls av marknadsföringsskäl. Det har utarbetats av BlueOrchard Finance Ltd. (“BOF”) och är endast avsett 
för informationsändamål. Det är inte en uppmaning eller ett erbjudande om köp eller försäljning av något finansiellt instrument. Detta dokument är inte avsett att tillhandahålla, och bör 
inte åberopas, för bokföring, juridisk rådgivning eller skatterådgivning eller rekommendationer för investeringar. Det ska inte ses som investeringsforskning och det har inte utarbetats i 
enlighet med lagkrav för att annonsera om investeringsforskningens oberoende. Det är inte föremål för förebyggande åtgärder mot spridning av investeringsforskning. Vissa tjänster 
och produkter omfattas av lagar och regler och kan därför inte erbjudas i din jurisdiktion utan begränsningar. Den information som tillhandahålls i detta dokument riktar sig ingalunda till 
personer som är bosatta i något land där produkten som nämns här inte är registrerad eller godkänd för försäljning eller marknadsföring eller där spridning av sådan information inte är 
tillåten. Personer som inte är berättigade att få sådan publikation ombeds vänligen att kassera den eller skicka tillbaka den till avsändaren. BOF tar inget ansvar för användning av 
detta dokument, vare sig det är direkt eller indirekt. Ingen representation eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, ges för information eller åsikter som finns här eller för fel eller 
utelämnanden. Alla tidigare prestationer som nämns i detta dokument är inte en vägledning för framtida prestanda och får inte upprepas. Alla investeringar innebär risker inklusive 
risken för eventuell kapitalförlust. Representanten i Schweiz är 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen. Utbetalande ombud i Schweiz är Bank Tellco AG, 
Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz. Om inte annat anges är alla siffror oreviderade. Detta dokument får inte distribueras vidare till tredje part. Upphovsrätt © 2023 BlueOrchard Finance 
Ltd. Med ensamrätt.

KÄRNMÅL FÖR SDG*

*FN´s globala mål för hållbar utveckling

ÖVERENSSTÄMMANDE MÅL FÖR SDG

INDIKATORER PÅ PÅVERKAN
Antal småföretag(1) som stöds av finansiella institutioner i 
portföljen 25,913,025

Antal småföretag som stöds av BOMF 1,079,541

% kunder på landsbygden 50%

% kvinnliga kunder 80%
Antal jobbtillfällen skapade eller bibehållna av finansiella 
institutioner i portföljen 127,642,859

Antal jobbtillfällen skapade eller bibehållna av BOMF 4,696,131
% av finansiella institutioner som erbjuder annat än finansiella 
tjänster 87.10%

Genomsnittlig storlek på lån till småföretag

     Enkelt medelvärde i USD för finansiella institutioner 13,821

     Median i USD för finansiella institutioner 3,701

(1) Mikro-, små- och medelstora företag (MSME)

ESG ASSESSMENT

FALLSTUDIE
Fusion Microfinance grundades 2010 och har vuxit till att bli Indiens 
åttonde största institution för mikrolån (MFI) avseende storlek på 
portföljen, med verksamhet i 18 delstater. Institutionens vision på det 
sociala området är att ge ekonomiskt missgynnade kvinnor möjlighet till 
ett bättre liv. Närmare bestämt erbjuder MFI lån till kvinnliga 
entreprenörer i form av grupplån både med och utan säkerhet. 100% 
av lånestocken är lån till produktion och de uppgår till mindre än 2,000 
USD, med ett medel på 289 USD. 99% av företagets kunder är kvinnor 
på landsbygden. Institutionens uppdrag sträcker sig längre än till hjälp 
med finansiering, och innefattar även att utbilda kunderna i ekonomi. 
Åren 2020 och 2021 etablerade Fusion omkring 1,320 initiativ, som 
kom mer än 500,000 människor till del. MFI har också tilldelats 
utmärkelsen SMART kampanj och ett ”guldcertifikat” för sina principer 
för konsumentskydd. 

BlueOrchard Microfinance Fund (BOMF) har som mål att öka tillgången på finansiella tjänster i utvecklingsländer, samhällen och 
värdekedjor som historiskt nekats en sådan tillgång, till men för ekonomisk rörlighet och välstånd hos en stor del av världens befolkning. 
BOMF tillhandahåller skuldkapital till institutioner som fokuserar på att betjäna ekonomiskt och miljömässigt sårbara samhällen på över 
femtio (50) tillväxtmarknader runtom i världen med ett starkt och konsekvent fokus på att säkerställa att MSME-utlåning sker på ett rättvist, 
transparent och i slutändan fördelaktigt sätt. 

Varje investering i fonden väljs på basis av BlueOrchards rigorösa ramverk för att hantera ESG och påverkan, även känt som B.Impact 
Framework(1). B.Impact är ett egenutvecklat ramverk som ser till att ESG-risker och påverkansmål tas med i varje investeringsbeslut på 
oberoende basis av ett team med specialiserade yrkespersoner.

INTEGRERING AV PÅVERKAN OCH ESG I INVESTERINGSPROCESSEN

IMPACT ASSESSMENT
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