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1 Introduktion 
Den store verden er i forandring: Klimaet ændrer sig, samfundene bliver globaliseret, vi lever alle længere, 

vores indstilling til menneskerettigheder og muligheder forandres, og for nyligt fandt vi ud af, at 

verdensomspændte pandemier kan påvirke vores økonomier overraskende meget. Forandringerne er 

blevet så store, at FN har lavet 17 Verdensmål for bæredygtighed, der skal sikre, at alle har fokus på, at 

vores fælles verden forandrer sig i den rigtige retning, så den bliver så god som muligt. 

Disse forandringer kan mærkes i den finansielle verden. I de sidste 20-30 år er investorerne gået fra en 

passive tilgang til en mere aktiv tilgang, som ikke kun fokuserer på de klassiske nøgletal som afkast og 

risiko, men som også er interesseret i, hvordan virksomheden drives, og hvad virksomheden gør for sine 

medarbejdere og lokalsamfundet.  

En af de store forandringer inden for den finansielle verden er, at de klassiske beregninger for at finde den 

optimale portefølje ikke længere er nok. Mange interessenter kræver, at de store institutionelle investorer 

bliver mere opmærksomme på andet end afkastet, så som bæredygtighed, og hvad virksomheden faktisk 

gør for verden.  

Den store udfordring for den finansielle verden, er, at de bløde værdier en virksomhed indeholder og 

virksomhedens bæredygtighed, kan være svære at få overblik over. Det kan være uoverskueligt at se, hvilke 

bløde værdier man skal fokusere på som investor, og disse værdier kan ikke direkte kvantificeres som fx 

historisk afkast eller risiko kan. I en verden, hvor man er vant til at kunne regne sig frem til optimale 

porteføljer af aktiver, kan man ikke bare putte bløde værdier ind i beregningerne, medmindre disse bløde 

værdier kan måles. Det har skabt en ny underbranche for ratingbureauerne, som tilbyder rapporter af 

virksomheder, hvor de forsøger at kvantificere disse bløde værdier, så en porteføljemanager kan prøve at 

lave en optimal portefølje, der ikke kun går på de klassiske teorier.   

Igennem tiden har de informationer, der omhandler virksomhedernes bløde værdier, heddet forskellige 

ting som Responsible Investing (RI) og Corporate Social Responsibility (CSR), og har haft lidt forskellige 

fokuspunkter, men for tiden er der hovedsageligt 3 fokuspunkter under emnet bæredygtighed i 

virksomheder (ESG): 

- Klima og miljø (Environment) 

- Medarbejdervilkår (Social) 

- Ledelse (Governance) 

Det helt store spørgsmål for porteføljemanagere er, om man overhovedet kan bruge disse analyser, 

rapporter og kvantificerede ratings i sammenhæng med den traditionelle finansielle verden, som 

hovedsageligt fokuserer på afkast og risiko. Hvis der er en sammenhæng, så er der muligvis mulighed for at 

opnå et merafkast, hvis man blot kan inkorporere disse ekstra informationer. 

Forskerne har først rigtigt været interesseret i at teste ESG-ratings siden 2004, hvor ESG-begreberne kom til 

verden. Det første store studie, der hævdede at have fundet en sammenhæng imellem ESG-ratings og 

afkast/risiko kom i 2014. Herefter blev ESG-ratings populære, og nu er der mange, som har forsøgt at teste 

om der signifikans for ESG-ratings relationer (materiality på engelsk). 

Romero (2018) har vist, at der er en delvis positiv sammenhæng imellem ESG-ratings og 

egenkapitalforrentningen. Mozaffar Khan (2016) har vist at aktier med gode Enviromental-ratings har 
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performet bedre end dem med dårlige ratings. Lasse Heje Pedersen (2020) viser at en højere Governance-

rating vil øge det gennemsnitlige afkast, hvor Manapon Limkriangkrai (2017) viser at porteføljer med høj 

Enviroment og Governance performer bedst. Bos (2017) Societe Generale (2019) og Zoltán Nagy (2015) har 

vist, at positivt momentum inden for en akties ESG-ratings vil øge aktiens Sharpe ratio. Arabesque (2014) 

har lavet et metastudie, hvor 88 % af studierne viste, at god brug af ESG-data gav bedre performance, og 80 

% af studierne viste ESG-ratings havde en positiv påvirkning på aktiekurser. Tim Verheyden (2016) fandt, at 

der er lavere risiko på porteføljer, der følger en ESG-strategi. Larsen (2016) har vist at porteføljer med gode 

ESG-ratede aktier giver et bedre langsigtet afkast end porteføljer med dårligt ESG-ratede aktier.  

 

De ovenstående kilder er kun et mindre udsnit af de forskningsprojekter for ESG-ratings signifikans, der er 

lavet, men de viser et bredt udsnit af, hvad der er fundet. Det burde være muligt at finde ud af præcis, hvad 

ESG er, hvordan det teoretisk kan bruges, hvordan det faktisk bruges, og efterprøve om der er signifikans 

for ESG-ratings relationer på et afgrænset univers som aktierne på S&P 500 indekset, alt i alt for at se om 

en porteføljemanager aktivt kan bruge ESG-ratings direkte, uden at skulle inkludere anden form for ESG-

information i sine beslutninger.  

 

 

1.1 Problemformulering 

Ud fra ovenstående problemstilling stilles følgende problemformulering: 

- Hvordan kan ESG-ratings bruges til at optimere sin portefølje, hvis ESG-ratings kædes sammen med 

traditionelle nøgletal som risikopræmie og risiko? 

 

Til problemet er der fem underspørgsmål: 

- Hvad er ESG-ratings, hvordan bliver de lavet, hvordan bliver de brugt og hvad er fremtiden inden 

for ESG? 

o For at kunne se om ESG-ratings kan bruges direkte, er det vigtigt at forstå hvad ESG-ratings 

er, hvordan ratingbureauet laver ratings’ne og hvad tankerne er bag ESG-ratings, før man 

kan bruge dem rigtigt i analyser, der tester for om de er signifikante på forskellige måder. 

Det er også vigtigt at se, hvordan ESG-ratings bliver brugt nu, og hvad fremtiden måske 

bringer inde for ESG-ratings, for at se om virkeligheden overhoved bruger dem, og for at se 

om der er håb for ESG-ratings’ signifikans i fremtiden, i det tilfælde af analyserne i denne 

rapport viser, at nul-hypoteserne ikke kan forkastes.  

 

- Hvad vil en test for, om der er relation imellem ESG-ratings for virksomhederne på S&P 500 

indekset og virksomhedernes to nøgletal for afkast og risiko, vise? 

o Testen stilles op med nul-hypotesen om, at der ikke er nogen relation imellem en stor 

gruppes aktiers risikopræmier samt risiko, og deres ESG-ratings, hvorimod den alternative 

hypotese siger, at der vil være en lineær sammenhæng. Testen laves ved hjælp af simpel 
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eller multipel lineær regression. 

 

- Kan ESG ratings bruges som Style Factor på to specifikke aktier? 

o Det er meget usædvanligt at finde historiske ESG-data på aktier, men det var muligt at 

finde 5 års ESG-ratings på aktierne Microsoft og Apple. Det giver mulighed for at teste, om 

ESG-ratings kan bruges som Style Factor på disse to aktier, ved at bruge Fama & French’s 

metode igennem en multipel regression. Nul-hypotesen er, at der ikke er nogen 

sammenhæng imellem udviklingen af aktiens ESG-ratings og dens risikopræmie, hvorimod 

den alternative hypotese er, at der vil være en lineær sammenhæng.  

 

- Hvordan vil en portefølje af virksomheder med gode ESG-ratings præstere i forhold til en portefølje 

af virksomheder, som har dårlige ratings?  

o Der laves en portefølje med den aktie, fra hver peer group, som har den bedste ESG-rating, 

og en anden portefølje med de dårligste, og de bliver sammenlignet med hinandens og 

benchmarkporteføljens risikopræmie, risiko, Sharpe ratio, Treynor ratio, Jensen’s alfa, og 

beta, for at se om de er ens eller ej. Nul-hypotesen er, at begge porteføljer vil minde om 

benchmarkporteføljen, hvorimod den alternative hypotese er, at de to porteføljer vil vise 

store forskelle. 

 

- Kan man minimere sin risiko, nærmere bestemt sin systematiske risiko, ved at lave en portefølje, 

der både indeholder aktier som har gode og dårlige ESG-ratings, ved at gå lang i den ene gruppe og 

kort i den anden?   

o Der laves én samlet portefølje, ud af de to porteføljer med henholdsvis gode og dårlige 

ESG-ratings, hvor man går lang i den ene gruppe og kort i den anden, for at se på 

risikopræmie, risiko, Sharpe ratio og beta, og sammenligne dem med de første porteføljer 

og benchmarkporteføljen. Nul-hypotesen er, at den nye portefølje vil minde om 

benchmarkporteføljen, og have et beta omkring 1, hvorimod den alternative hypotese, er 

at risikoen er markant lavere og beta er omkring 0. 

 

1.2 Afgrænsning 

De aktiver, der inkluderes, er udelukkende aktier på S&P 500 indekset, og det er af 3 grunde: 

1. Det er muligt at finde den relevante data på de fleste af virksomhederne i S&P 500. Det er 

desværre svært at finde offentligt tilgængeligt data og ESG-ratings for virksomheder i fx Danmark, 

eller andre mindre lande, samt for amerikanske små og mellemstore virksomheder.  

2. Alle aktiver er fra samme land, så forskellige valutarisici eller forskellige risikofrie renter, skal der 

ikke tages højde for. 

3. Ved at bruge virksomhederne fra S&P 500 indekset – som er de mest handlede aktier i verden – 

sikrer man, at kurserne har været prissat så præcist som muligt, og dermed bør man kunne opnå en 

bedre nøjagtighed i analyseafsnittene.  

 

Der bruges kun ESG-ratings fra ét rating bureau, nemlig Sustainalytics, grundet det ikke har været muligt at 

få adgang til data fra de andre ratingbureauer. CBS lukkede helt ned da corona-udbruddet startede, og 
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dermed forsvandt muligheden for at benytte Bloomberg eller andre systemer. Derfra har det kun været 

muligt at bruge data, som er offentligt tilgængeligt igennem Yahoo Finance.  

 

For de aktiekurser, der bruges i analyserne, tages der ikke højde for dividender udbetalt i den tidsperiode 

aktiekurserne strækker sig over. Det var ikke muligt at finde ordentlige data på aktiekurserne, for alle 

virksomheder, hvor dividender var medregnet.  

Hvis de skulle have været medregnet, kunne det diskuteres, hvordan dividenderne skulle medregnes, fordi, 

hvis man antager af pengene fra dividenderne var blevet i virksomheder, ville virksomhederne måske ikke 

have ageret på samme måde, og ville det have medført den samme udvikling i aktiekursen, som det reelt er 

sket? Når dividenderne ikke er medregnet, vil de virksomheder der udbetaler dividende altid se dårligere 

ud, i forhold til de virksomheder, som ikke udbetaler dividender, da udviklingen i aktiekursen vil se dårligere 

ud, og udsvingene på aktiekursen vil være større. Det vil også medføre, at risikoen (standardafvigelsen) vil 

være større.  

I USA er der stor tradition for at betale løbende dividender. De fleste udlodder dividende fire gange om 

året, så den samlede ændring i værdi vil være anderledes for de fleste af aktierne på S&P 500, når 

dividender ikke medregnes. 

 

Der kigges ikke på virksomhedernes regnskaber, eller beskeder fra ledelsen som deres ledelsesberetninger i 

kvartals- og årsrapporterne, eller børsnoteringer. Alle disse informationer antages at være reflekteret i 

virksomhedens aktiekurs – så på dette punkt antages, at markedet er stærkt efficient.  

 

I de sidste analyser, antages det, at alle aktier kan short’es (handles kort). Det kan godt være, at man i 

praksis ikke kan, men hvis nogle aktier kan short’es, så er det nok dem på S&P 500, så antagelsen er ikke 

helt urealistisk. De ekstra omkostninger, der vil være ved at short’e en aktie, er ikke medregnet. 

 

 

1.2.1 Undersøgelsesformer 

Der er fire gængse metoder for, hvordan forskerne har forsøgt at finde ud af om ESG-ratings har en 

signifikant relation til forskellige nøgletal. Som det ses ud problemformuleringen, er det kun den først 

beskrevne metode ud af de fire der bruges i denne rapport, så de tre andre metoder afgrænses fra. 

Faktisk er der en femte metode, som ser ud til ikke at være prøvet endnu i nogen offentliggjorte rapporter 

endnu. Det er at teste for, om der er en relation imellem udviklingen af en enkelt akties ESG-ratings og 

risikopræmien og/eller risikoen – altså se om ESG-ratings kan bruges som Style Factors. Som det ses i 

problemformuleringens tredje underspørgsmål, vil denne rapport teste netop det, i et begrænset omfang, 

så det kan anses som ny viden inden for test af signifikans inde for ESG-ratings.  
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1. Hvis man kan identificere et signal, en rating, eller anden ESG-information, kan man aktivt bruge 

den information til at optimere porteføljesammensætningen, så man optimerer sit afkast eller sin 

risiko. Litteraturen er delt op i, om man kan identificere en signifikant forskel ud fra en portefølje, 

eller om man kan tage et enkelt element, og så konstruere en bedre portefølje ud fra det. I denne 

rapport prøves begge dele. 

Nogle få ser på almindelige investeringsforeninger eller indeks, og sammenligner dem med 

investeringsforeninger eller indeks, som er lavet ud fra ESG-parametre, og prøver at finde 

signifikante forskelle. I denne rapport vil der ikke være nogen analyser for investeringsforeninger, 

men der vil være en enkelt reference omkring ESG-ratings og danske investeringsforeninger og hvor 

brugbare det er. (Hvidkjær, 2017) 

 

2. Hvis man vil lave en antagelse for, hvad ESG gør ved virksomhedens regnskab, kan man anse ESG-

faktorerne som immaterielle aktiver, der stiger i værdi jo bedre virksomhedens ESG-forhold er.  

I nutidens værdisætninger af aktiver, kan det være ret svært at prisfastsætte immaterielle aktiver. 

Det betyder, at selvom ESG-ratings og -analyser kan være gode og præcise, så vil der formentligt 

være forskel i, hvordan investorerne vælger af prissætte virksomhedens værdi ud fra dem. Det hele 

munder ud i om ESG-perfomance påvirker ROA eller ROE, eller regnskabet i sin helhed. Forskning 

tyder på, at aktiemarkedet ikke er gode nok til at prisfastsætte immaterielle aktiver generelt, så det 

kan blive svært at få immaterielle aktiver som ESG-faktorer til at blive en fast del af 

virksomhedernes regnskabsmæssige værdi og dermed aktiekurs. (Edmans, 2011) 

 

3. En tredje måde at studere ESG’s påvirkning på aktiekursen er at kigge på enkelte events for enkelte 

selskaber, og se hvordan investorerne reagerede. Denne metode er ret krævende, og giver 

sjældent stærke konklusioner, da hvert event kan være ret individuelt. Det er jo ikke kun vigtigt at 

se, hvordan eventet påvirkede virksomheden, men også omverdenen, for at se eventets relevans 

og effekt. (Hvidkjær, 2017) 

 

4. De tre første metoder kigger kun på historiske tal, ex post, men man kan også kigge fremad, ex 

ante, ved at se om der er signifikans imellem de værdiforventninger analytikere sætter og 

virksomhedens ESG-faktorer. Den forskning, der har været indtil videre, indikerer, at analytikerne 

har undervurderet virksomheder med gode ESG-tiltag. Det betyder, at investorerne forventer, at 

virksomhederne har en lavere Cost of Capital, end hvad den nok i virkeligheden har. (Hvidkjær, 

2017) 

 

  



10    97 

 

  



11    97 

2 Metode 
Teorien, som bliver brugt i denne rapport, er hovedsageligt brugt til at kunne lave analyserne i kapital 5. 

Der er ikke brugt nogen specielle metoder til indhentning af data, til analysering af rapporter og artikler, 

opsætning af information, eller præsentation af deskriptive emner, andet end sund fornuft.  

 

Selve metoden for analyserne i kapitel 5, beskrives i hver analyse. De fire analyser udføres på hver sin 

måde, hvilket gør, at hvis al forklaring stod her i starten, i et samlet afsnit, vil halvdelen af den viden være 

glemt når man når ned til selve analysen.  

 

Alle analyser er udført i Microsoft Excel, som er det eneste program der er brugt i løbet af HD Finansiering 

2. del. Det gode ved Excel er alle vektorer i en beregning kan visualiseres med en kolonne af datapunkter, 

hvor det dårlige er, at det hurtigt kan blive uoverskueligt, og man skal se alle celler igennem for fejl. Excel er 

det eneste program, der blev benyttet i faget Avanceret Porteføljeteori – dog er der tilføjet ekstra 

statistiske programmer til Excel, som ikke er den del af pensum, for at kunne udføre alle tests. 

 

 

2.1 Anvendt teori 

Rapportens teori er hovedsageligt fra førsteårs fagene Porteføljeanalyse og Corporate Finance og anden års 

faget Avanceret Porteføljeanalyse. 

Al teori der kommer fra første år anses som velkendt, så det repeteres kort med de vigtigste pointer, for at 

vække læserens hukommelse. Teori fra Avanceret Porteføljeteori vil blive forklaret. 

 

 

2.1.1 Teori fra Porteføljeanalyse og Corporate Finance.  

Det efficiente marked 

I rapporten anses markedet ikke for at være stærkt efficient, men af semistærk form, hvori her anses al 

historiske kursinformation er medregnet, og alle former for børsmeddelelser, regnskaber og anden klassisk 

information til prissætning af aktiekurser er medregnet. Rapporten antager ikke at markedet er stærkt 

efficient, siden rapporten tester om mere viden og information vil gøre en forskel. Hvis markedet var stærkt 

efficient, ville al ESG-data allerede være inkluderet i aktiekursen i forvejen. (Brealey, Myers & Allen, 2017, 

side 336) 

 

Afkast 

Afkastet på en aktie er udviklingen fra tid 1 til tid 2, angivet i procent.  
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Når der er en lang række af aktieafkast, vil man kunne måle afkastet med det aritmetiske gennemsnit eller 

geometriske gennemsnit. I analyserne vil det det aritmetiske gennemsnit blive brugt, fordi det er 

branchestandarden. Det er altid en diskussion, om man burde bruge den ene eller anden metode, da det 

aritmetiske gennemsnit bliver nemmere påvirket er få store udsving, hvilket ikke er godt, men metoden er 

mere intuitiv end det geometriske gennemsnit. Det aritmetiske gennemsnit er også, hvad der bruges til at 

finde risikopræmien for en portefølje.  

𝑟𝑝 =  ∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝑟𝑖

𝑀

𝑖=1

 

hvor 𝑟𝑝 er porteføljens afkast, 𝑀 er antal investeringsaktiver, 𝑥𝑖 er vægten for det enkelte aktiv, og 𝑟𝑖 er 

afkastet på den enkelte aktiv. (Christensen, 2014, side 61) 

 

Risiko – varians og standardafvigelse 

Aktiens risiko bliver udregnet ved hjælp af variansen, og standardafvigelsen (der er den kvadrede varians): 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠(𝑟𝑖) =  𝜎𝑖
2 =  

1

𝑁 − 1
∑(𝑟𝑖𝑡 − �̅�𝑖)

𝑁

𝑡=1

 

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑓𝑣𝑖𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒(𝑟𝑖) =  𝜎𝑖 =  √
1

𝑁 − 1
∑(𝑟𝑖𝑡 − �̅�𝑖)

𝑁

𝑡=1

 

Hvor N er antal observationer (antal måneder med afkasthistorik), 𝑟𝑖,𝑡 er det enkelte afkast til tid t, og �̅�𝑖 er 

det aritmetiske gennemsnit for aktieafkastet. (Brealey, Myers & Allen, 2017, kap. 7-2) 

Standardafvigelsen viser, hvor store udsving man kan forvente inde for 1 standardafvigelse på 

normalfordelingen – hvilket er ca. 68 % af tiden. Det er ikke et særligt præcist tal, men det kan bruges som 

en standard på alle porteføljer, og dermed kan man sammenligne de forskelliges porteføljers risici.  

Standardafvigelse for en portefølje er en udbygning af ligningen, hvor man inkluderer alle aktiver, og alle 

kovarianser imellem aktiverne.  

𝜎𝑝 =  √∑ ∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝑥𝑗 ∙ 𝜎𝑖,𝑗

𝑀

𝑗=1

𝑀

𝑖=

 

hvor 𝜎𝑝 er standardafvigelsen for hele porteføljen, 𝑀 er antal investeringsaktiver, 𝑥𝑖 er vægten for det ene 

aktiv, 𝑥𝑗 er vægten for det andet aktiv, og 𝜎𝑖,𝑗 er kovariansen imellem de to aktiver. (Christensen, 2014, side 

61) 

Som man kan se på ligningen, vil flere aktiver umiddelbart give en mindre standardafvigelse, hvilket er det 

vi kalder for diversifikationseffekten ved at investere i flere aktiver.  

ESG-strategier går ud på at udvælge de rette aktiver, og vælge de dårlige fra, så nogle gange kan det 

forekomme, at man vil sidde tilbage med færre aktiver man vil investere i, end man normalt ville. Det gør at 
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man umiddelbart vil få en dårligere diversifikationseffekt. De fleste peer reviewed papers adresserer denne 

problemstilling, og alle konkluderer, at det ikke burde være et problem, da man i porteføljer i forvejen 

begrænser sig til nogle aktiver ud fra de strategier investorerne følger, og selvom man måske fjerner de 

værste 25 % aktier i hele verden er der stadig mange tilbage at tage af.  

 

Risikopræmie 

Når en portefølje bliver sat op, er det vigtigt at se, hvordan den performer. Her viser afkastet kun 

udviklingen i kursen. Det er vigtigere at se, hvad merafkastet har været i forhold til den risikofri rente, så 

man ved, hvad man har tjent ved at tage en risiko. Derfor udregnes risikopræmien, hvilket er afkastet 

minus den risikofrie rente i den enkelte måned. 

𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑝𝑟æ𝑚𝑖𝑒(𝑟𝑖) = 𝑟𝑖 − 𝑟𝑓, 

Risikopræmien for hele porteføljen er så gennemsnittet af alle risikopræmier 

𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑝𝑟æ𝑚𝑖𝑒(𝑟𝑝) =
1

𝑁
∑ 𝑟𝑖𝑡 − 𝑟𝑓𝑡

𝑁

𝑡=1

 

Hvor 𝑟𝑖𝑡 er afkastet af en aktie til tiden t, 𝑟𝑓,𝑡 er den risikofrie rente til tiden t, og N er antal observationer. 

(Brealey, Myers & Allen, side 164) 

 

Porteføljens beta til markedet 

Ud fra den efficiente rand, danner man den optimale portefølje, hvilket er markedsporteføljen. Ideen er, at 

en rationel investor vil investere i den risikofrie rente, markedsporteføljen eller en blanding deraf. Det er 

kort sagt teorien bag CAPM, som udtrykkes ved: 

𝐸(𝑟𝑝) = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑝(𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓) 

hvor 𝐸(𝑟𝑝) er det forventede afkast på porteføljen, 𝑟𝑓 er den risikofrie rente, 𝛽𝑝 er porteføljens beta til 

markedsporteføljen, og 𝐸(𝑟𝑚) er det forventede afkast på markedsporteføljen. (Christensen, 2014, side 

139) 

Det, der er interessant ved CAPM, er relationen imellem en enkelt portefølje og markedsporteføljen, 

nemlig beta 𝛽. For de investorer, som investerer i en blanding, fastsættes denne blanding med porteføljens 

beta i forhold til markedet. I denne rapport vil der ikke blive fundet en markedsportefølje ud fra alle aktiver 

i verden, som man burde gøre, men der bruges en proxy i stedet, hvilket er aktierne i S&P 500.  

Beta udregnes således: 

𝛽𝑝 =  
𝜎𝑝

𝜎𝑚
∙ 𝜌𝑝,𝑚 

hvor 𝛽𝑝 er porteføljens beta til markedsporteføljen, 𝜎𝑝 er standardafvigelsen på porteføljen, 𝜎𝑚 er 

standardafvigelsen på markedsporteføljen og 𝜌𝑝,𝑚 er korrelationen imellem porteføljen og 

markedsporteføljen. (Christensen, 2014, side 114) 
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Beta fortæller hvor meget porteføljens udsving bevæger sig ligesom markedsporteføljens udsving. Hvis 

beta er 1 bevæger de sig præcist ens, hvis beta er under 1 vil porteføljen bevæge sig mindre end 

markedsporteføljen, hvis beta er over 1 bevæger den sig mere end markedsporteføljen, og hvis beta er 0 er 

der ingen sammenhæng imellem de to porteføljers bevægelser.  

 

Korrelation og kovarians 

Når beta skal findes, bliver korrelationen brugt. Den der udtrykkes ved: 

𝜌𝑝,𝑚 =  
𝜎𝑝,𝑚

𝜎𝑝 ∙ 𝜎𝑚
 

hvor 𝜌𝑝,𝑚 er korrelationen imellem porteføljen og markedsporteføljen, 𝜎𝑝,𝑚 er kovariansen imellem 

porteføljen og markedsporteføljen, 𝜎𝑝 er standardafvigelsen på porteføljen, og 𝜎𝑚 er standardafvigelsen på 

markedsporteføljen. 

For at finde korrelationen skal kovariansen bruges. Den udtrykkes ved: 

𝜎𝑝,𝑚 =  
1

𝑛
∑(𝑟𝑝𝑡 − 𝑟�̅�) ∙

𝑁

𝑡=1

(𝑟𝑚𝑡 − 𝑟�̅̅̅�)  

𝜎𝑝,𝑚 er kovariansen imellem porteføljen og markedsporteføljen, 𝑛 er antal observationer,  𝑟𝑝𝑡 er 

porteføljens afkast til tid t, 𝑟�̅� er middelværdien af porteføljens afkast, 𝑟𝑚𝑡  er markedsporteføljens afkast til 

tid t, og 𝑟�̅̅̅� er middelværdien af markedsporteføljens afkast. (Christensen, 2014, side 61) 

 

Systematisk og usystematisk risiko 

Variansen for et aktiv siges at være en blanding af usystematisk risiko, hvilket er de ændringer 

virksomheden selv står for, der påvirker deres aktiekurs, og systematisk risiko, hvilket er den påvirkning 

markedet har på aktiekursen. Hvor meget aktiekursen bliver påvirket af markedets risiko, kommer an på 

hvad virksomhedens beta er. Det kan opskrives således; 

𝜎𝑖
2 = 𝛽𝑖

2 ∙ 𝜎𝑚
2 + 𝜎𝜀𝑖

2  

Under Varians og Standardafvigelse blev det vist, at risikoen for en portefølje burde blive mindre, hvis man 

inkluderede flere aktiver, fordi man ville kunne fjerne virksomhedernes usystematiske risici igennem 

diversifikation.  

På den anden side, burde man kunne fjerne den systematiske risiko, hvis man finder to aktiver der minder 

meget om hinanden, og trækker den ene fra den anden, hvis man vægter dem, så de får samme beta: 

𝜎𝐴
2 − 𝜎𝐵

2 = 𝛽𝐴
2 ∙ 𝜎𝑚

2 + 𝜎𝜀𝐴
2 − 𝛽𝐵

2 ∙ 𝜎𝑚
2 + 𝜎𝜀𝐵

2  

𝛽𝐴
2 = 𝛽𝐵

2 

𝜎𝐴
2 − 𝜎𝐵

2 = 𝛽𝐴
2 ∙ 𝜎𝑚

2 + 𝜎𝜀𝐴
2 − 𝛽𝐴

2 ∙ 𝜎𝑚
2 + 𝜎𝜀𝐵

2  

𝜎𝐴
2 − 𝜎𝐵

2 = 𝜎𝜀𝐴
2 − 𝜎𝜀𝐵

2  
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Tilbage står en portefølje af to aktiver, hvor deres varians ikke længere følger markedets påvirkning, men 

kun sig selv. 

 

Normalfordeling 

Standardafvigelsen måler størrelsen på de udsving der har været på historiske data af aktieafkast. Disse 

aktieafkast antager vi er normalfordelte, selvom forskning har vist, at de oftest ikke er det i virkeligheden. 

Hvis man har data som rækker langt tilbage i tiden, plejer afkastets fordeling at blive asymmetrisk, fordi på 

lang sigt går aktiekurserne op ad. Mange studier har også vist, at på kort sigt følger aktiekurser mere en 

Random Walk end en normalfordeling, men fordi branchen gerne vil have det nemt, har man altid antaget, 

at aktieafkast følger en normalfordeling. (Brealey, Myers & Allen, 2017, side 329-332) 

I analyserne i afsnit 5 findes porteføljernes kurtosis og skævhed, der vil vise hvor langt porteføljens 

fordeling er fra en normalfordeling. I virkeligheden har normalfordelingen en kurtosis på 3 og skævhed på 

0, men Excel viser kun forskellen, så hvis en portefølje har kurtosis 1,5 i analysen, er den i virkeligheden 1,5 

+ 3 = 4,5 for den portefølje.  

𝑆𝑘æ𝑣ℎ𝑒𝑑 =  
1

𝑁
∑ (

𝑟𝑖𝑡 − �̅�𝑖

𝜎𝑝
)

3𝑁

𝑡=1

 

𝐾𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 =  
1

𝑁
∑ (

𝑟𝑖𝑡 − �̅�𝑖

𝜎𝑝
)

4𝑁

𝑡=1

 

hvor N er antal observationer, 𝑟𝑖𝑡 er afkastet til tid t, �̅�𝑖 er middelværdien for aktieafkastet og 𝜎𝑝 er 

porteføljens standardafvigelse. (Bodie, Kane & Marcus, side 137) 

 

Lineær regression 

Mange af de analyser, som laves i afsnit 5, er med lineær regression. En regression er et forsøg på at finde 

en tendenslinje, som er bedst ”fitted” til de data man har. Lineær betyder at de forklarende variable har 

kun er kun i første potens. Selvom man sætter flere forklarende variable på, så er regressionen stadig 

lineær, så længe alle de forklarende variable stadig kun er i første potens. Hvis man ville teste for om den 

forklarende variabel burde have en anden potens kaldes det for polynomier regression, hvilket Excel 

desværre ikke kan.  

En lineær regression finder ligningen på tendenslinjen, og ser sådan ud 𝑌 = 𝛼 + 𝛽 ∙ 𝑥 + 𝜀. Restleddet 𝜀 

forklarer den del af 𝑌’s varians, som ikke er forklaret af den forklarende variabel 𝑥. 𝜀 antages at være 

uafhængigt og normalfordelt, men det kan være rigtig svært at finde restleddet i praksis, så normalt vil 

finansielle analyser ignorerer det, og bruger den simple ligning  𝑌 = 𝛼 + 𝛽 ∙ 𝑥 i stedet. En lineær regression 

er ikke kun god, fordi den kan finde tendenslinjen, men også fordi, den fortæller hvor signifikant 

tendenslinjen er. Selve brugen af regressionen præsenteres i analyserne i afsnit 5 med et eksempel.  

Regressionens 𝛼-koefficient bruges ikke i analyserne i afsnit 5.1, hvor der testes om ESG-ratings kan bruges 

generelt for alle S&P 500 aktier, da den blot vil vise skæringen for funktionen. I den analyse er det kun beta 

– den lineære relation – der er vigtigt. Men i afsnit 5.2, hvor der tester om ESG-ratings kan bruges som Style 
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Factors på to forskellige aktier, der vil 𝛼 vise det merafkast man vil kunne opnå, hvis man havde den aktie, 

hvis 𝛼 er signifikant. 

 

I denne rapport er de aktier, som havde mangelfulde data, fjernet i regressionsanalysen. Den metode for 

behandling af manglede data kaldes Complete Case Analysis, og vil give den meste præcise måling ud fra de 

valgte data. Desværre kan det dog være, at de ekskluderede data ville give et markant andet resultat, men 

den risiko accepteres. 

Man kunne alternativt godt tage alle datapunkter med, selvom de mangler en modpart (fx mangler data på 

kun aktieafkast eller på ESG-data), men det vil formentligt få modellen til at svinge mere, og det kan blive 

sværere at få en signifikant model. Det kaldes for Available Case Analysis.  

En anden mulighed er at fylde ”huller” af manglende data ud med gennemsnittet af de omkringlæggende 

data, men det vil få udsvingene på datarækkerne til at blive mindre, så igen kan det være svære at få målt 

en meningsfuld signifikans. Metoden kaldes for Mean Imputation. (Nagadevara, 2019) 

 

Sharpe ratio 

Ved performancemåling af en portefølje er et af de mest brugte værktøjer Sharpe ratio.  

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑟𝑝 − 𝑟�̅�

𝜎𝑝
 

Hvor 𝑟𝑝 er det aritmetiske gennemsnit af porteføljens afkast, 𝑟�̅� er det aritmetiske gennemsnit af den 

risikofrie rente, og 𝜎𝑝er porteføljens standardafvigelse. Det er også det samme som porteføljens 

risikopræmie over standardafvigelsen. (Brealey, Myers & Allen, 2017, side 198) 

Sharpe ratio er et arbitrært tal, og ikke et direkte målbart resultat. Man kan hovedsageligt bruge tallet til at 

rangere porteføljer. Jo større tallet er jo bedre afkastet i forhold til sin risiko. Det gode ved Sharpe ratio er, 

at man kan sammenligne forskellige porteføljer, som har forskellige standardafvigelser.  

 

Treynor ratio 

Et andet velbrugt værktøj ved performancemåling af portefølje er Treynor ratio. 

𝑇𝑟𝑒𝑦𝑛𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑟𝑝 − 𝑟�̅�

𝛽𝑝
 

Hvor 𝑟𝑝 er det aritmetiske gennemsnit af porteføljens afkast, 𝑟�̅� er det aritmetiske gennemsnit af den 

risikofrie rente, og 𝛽𝑝er porteføljens beta til markedsporteføljen. Det er også det samme som porteføljens 

risikopræmie over dens beta. (Christensen, Aktie Investering, 2014, side 156) 

Treynor ratio viser hældningen på Security Market Line i CAPM, og viser om porteføljen har performet 

bedre eller værre, end man kunne forvente ud fra CAPM.  
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Treynors ratio tager udgangspunkt i, at porteføljen vil følge markedet i store træk, da der opstår store 

problemer når beta nærmer sig 0. Hvis beta nærmer sig 0, vil brøken blive meget stor, lige meget om det er 

fortjent eller ej. Hvis man vil sammenligne to porteføljer, vil Treynor ratio kun være brugbar, hvis deres 

betaer er forholdsvis ens (altså ikke tæt på 0 eller negativ), ellers bliver det intuitivt svært at se lighederne.  

Jensen’s alfa 

Det sidste nøgletal der vil blive brugt, er Jensen’s alfa, som viser en porteføljes merafkast i forhold til 

markedets risikopræmie og porteføljens beta.  

𝐽𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛′𝑠 𝑎𝑙𝑓𝑎 =  𝑟𝑝 − (𝑟𝑓 + 𝛽𝑝(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓)) 

hvor 𝑟𝑝 er porteføljens afkast (aritmetiske gennemsnit), 𝑟𝑓 er den risikofrie rente, 𝛽𝑝 er porteføljen beta og 

𝑟𝑚 er afkastet på markedet. (Christensen, Aktie Investering, 2014, side 156) 

Hvis man omskriver ligningen lidt, kan den udtrykkes som, at Jensen’s alfa er porteføljens risikopræmie 

fratrukket markedets risikopræmie multipliceret med porteføljens beta.  

Jensen’s alfa har samme problem som Traynors ratio, at den forventer, at porteføljen følger markedet, så 

beta ikke går mod 0. Hvis beta er 0 bliver Jensen’s alfa det samme som porteføljens risikopræmie, og så 

siger Jensen’s alfa ikke rigtigt noget om, hvor stort afkastet har været i forhold til markedet.  

 

 

2.1.2 Teori fra Avanceret Porteføljeanalyse 

Multipel lineær regression 

Når man har flere forklarende variable, kaldes det for multipel lineær regression. Her tester man ikke om 

den enkelte variable er forklarende (signifikant), men om alle de givne variable til sammen giver hele 

forklaringen. Her kigger man på den samlede signifikans, i stedet for den enkelte koefficients signifikans.  

 

Pensum fortæller ikke om to af de problemer der kan opstå ved multipel lineære regressioner: 

Et problem med multipel lineær regression er Multikollinearitet, hvilket er når en ens forklarende variabel, 

har høj korrelation med hinanden. Her ville en Ridge regression1 have været den bedste vej frem (hvilket 

Excel normalt ikke kan), men heldigvis er de brugte aktiekurser ikke særlig korrelerede. Gennemsnitligt 

korrelation for alle aktierne i den dårlige portefølje med de gamle ratings (som præsenteres i afsnit 5.3) er 

0,2388, hvilket er acceptabelt lille. Dog er ESG-ratings for en enkelt aktie ret korrelerede. Herunder ses 

korrelationen for ESG-ratings for Microsofts aktie:  

 

 

 
1 For mere information omkring Ridge regression se https://www.analyticsvidhya.com/blog/2015/08/comprehensive-
guide-regression/ 
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  Total E S G 

Total 1 
   

E 0,8180 1 
  

S 0,8465 0,7315 1 
 

G 0,8317 0,7734 0,7663 1 
Tabel 1 – Korrelation imellem E, S, G og Total ESG-ratings  

for Microsoft aktien fra januar 2014 til december 2018 

 

Ved hjælp af internettet og venlige statistikere, der har lagt udvidelsespakker til Excel ud til fri afbenyttelse, 

er de ovenstående tal testet med både en standard lineær regression og en Ridge regression, og der var 

næsten ingen forskel i koefficienter eller signifikans. Derfor er det kun den almindelige lineære regression, 

som bruges i analysekapitlet 5.  

 

Et andet problem, som gør sig gældende i rapportens regressioner, er autokorrelation, hvilket er når et 

datapunkt er påvirket af datapunktet fra en periode tidligere. Det betyder fx, at en aktiekurs’ 

månedsudsving måske kan påvirke den næste måned udsving, eller at en akties ESG-rating kan påvirke 

næste måneds rating. Det er et problem, fordi det gør, at standardfejlen for de fundne koefficienter måske 

ikke er til at stole på. Autokorrelation kan muligvis være et problem i analyseafsnittet 5.2, da det kan være, 

at ESG-ratings tager udgangspunkt i, hvad den var for en måned siden, inden den nye rating bliver lavet.  

For at se om autokorrelation er et problem med det datasæt man har, benytter man sig af en Durbin-

Watson test2. Alle regressioner i afsnit 5.2 er testet, men det var desværre uklart om der er autokorrelation 

eller ej. Derfor antages det, at der ikke er, så regressionerne antages at være rigtige.  

 

Sandsynlighed for tab 

For en porteføljes performance kan det være nærlæggende at se, hvad sandsynligheden for tab vil være. 

Udregningen viser kun om man kan forvente tab eller ej, og intet om, hvor stort det tab så vil være. Hvis 

man er interesseret i en nærmere analyse omkring størrelsen af muligt tab, bør man bruge Value-at-Risk 

(VaR) og Expected Shortfall (CVar). 

Igen antager man, at porteføljens udvikling vil være normalfordelt. Sandsynligheden udregnes således: 

𝑆𝑎𝑛𝑑𝑠𝑦𝑛𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 𝑓𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑏 𝑖 % = 𝑁 (−
𝑟𝑝 − 𝑟�̅�

𝜎𝑝
) 

 
2 For mere information omkring Durbin-Watson tests se http://www.real-statistics.com/multiple-

regression/autocorrelation/durbin-watson-test/ 
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hvor N angiver funktionen for standardnormalfordelingen og (
𝑟𝑝−𝑟𝑓̅̅ ̅

𝜎𝑝
) er risikopræmien over 

standardafvigelsen, eller rettere porteføljens Sharpe Ratio. Funktionen omsætter reelt bare Sharpe ratio til 

en sandsynlighed, så jo større Sharpe ratio, jo mindre er sandsynligheden for tab. 

 

Vægtet portefølje 

De fleste porteføljer og indeks er vægtet. Der er mange måder og grunde til at vægte nogle aktier tungere 

end andre, men grundlæggende bruges det til at fremhæve nogle aktier over andre.  

Fx i indeks for C25 er aktierne vægtet ud fra selskabets markedsværdi. S&P 500 indeks er vægtet ligesådan. 

Så de virksomheder, der har den største samlede markedsværdi, er også dem, der er vægtet tungest.  

I denne rapports analyseafsnit er der to former for vægtning: ligevægtet og vægtet efter beta. Ved en 

ligevægtet portefølje forstås det, at alle aktiver vægtes ens. Der er ikke nogen aktiver som fremhæves, så 

alle står lige. En portefølje vægtet ud fra aktivers beta, giver alle aktiver en specifik vægt, så ingen aktiver er 

vægtet ens. Præcis hvordan vægtningen er udført beskrives i afsnit 5.4 med et eksempel. 

Ved vægtning er det vigtigt at alle vægte summerer til 1, altså: 

∑ 𝑥𝑖 = 1

𝑀

𝑖=1

 

hvor M er antal aktiver, 𝑥𝑖 er vægten på aktiv i. 

 

Fama & French 

Rapportens udgangspunkt er, at Capital Asset Pricing Model (CAPM) ikke holder, men finansmarkederne er 

bygget op af flere faktorer, så Arbitrage Pricing Theory (APT) er mere korrekt. Det svære ved APT er at finde 

de forklarende faktorer, hvilket er det der kaldes for en Style Factor. For tiden er der fundet over 300 

forskellige faktorer, hvoraf mange af dem er forsvundet igen. Hvorfor faktorer forsvinder, er usikkert, men 

det kan bevises, at de gør. Der er flere teorier for, hvorfor disse faktorer forsvinder, og nogle af dem er, at 

faktorerne kun passer på det datasæt, der er brugt til at finde dem (datamining), når en faktor er opdaget, 

vil investorer begynde at benytte den, så markedet flytter sig så meget at faktoren ikke længere er der. Der 

kan være ændringer i omkostninger, der gør at faktorer ændrer sig, eller de forklarende variablers 

fordelinger og korrelationer er ikke stabile – især i krisetider – så de forklarende variable vil flytte sig fra 

hinanden (eller tættere på hinanden), og dermed vil faktorerne forsvinde. (Rob Arnott, 2019) 

 

De første der lykkedes med at finde signifikante faktorer, som beskriver markedet, er Fama og French. De 

fik Nobelprisen for deres arbejde med flerfaktormodeller. De fandt 3 porteføljer, hvilket de brugte som 3 

forklarende variable i en regression mod markedets afkast. De tre porteføljer er Markedet minus den 

risikofrie rente, Small Minus Big (SMB) der er afkastet på en gruppe små virksomheder fratrukket afkastet 

på en gruppe store virksomheder, og High Minus Low (HML) som er afkastet på en gruppe aktier, der har en 

høj book-to-market ratio fratrukket en gruppe aktier, som har en lav book-to-market ratio. 
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Regressionens funktion bliver således: 

𝑅 − 𝑟𝑓 = 𝛼 + 𝛽1(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝛽2 ∙ 𝑆𝑀𝐵 + 𝛽3 ∙ 𝐻𝑀𝐿 + 𝜀𝑖  

 

I analyseafsnittet 5.2 bliver det testet som ESG-ratings kan bruges som Style Factor i en flerfaktormodel, der 

kan forklare udviklingen i en akties afkast. Fama & French’s tre faktorer medregnes i de kommende 

regressioner, fordi en akties udvikling påvirkes af to hovedsagelige faktorer: hvad virksomheden gør, og 

markedets bevægelser. De tre Fama & French faktorer er de forklarende faktorer for markedets påvirkning 

på aktien, og ESG-ratings’ne testes for at være de forklarende faktorer for virksomhedens egen udvikling.  

Senere hen fandt Fama & French yderligere to faktorer, men de to faktorer har ikke være lige succesfulde i 

beskrivelse af markedets udvikling som de originale 3, så de bruges ikke i analyserne.  

Data for de tre Fama & French faktorer tages direkte fra Kenneth French’s hjemmeside, hvor al data 

opdateres hver måned. (Bodie, 2018, side 324-325) 

 

Carhart – momentum faktor 

Ud over pensum er Carthart’s fjerde Syle Factor. Efter Fama & French 3 Factor Model kom frem fandt 

Carhart en ny faktor, og derved udvidede faktormodellen til 4 faktorer. Den nye faktor er det månedlig 

momentum i markedet (MOM), og findes ved at tage en gruppe af de dårligst performende aktier og 

trække dem fra en gruppe af de bedst performende aktier, men forsinket med én måned. MOM-faktoren 

siger, at nogle dele af markedet flytter sig i bølger, som er selvforstærkende, og dermed danner 

momentum, som smitter sig af på resten af markedet.  

Dermed udvides regressions funktion til: 

𝑅 − 𝑟𝑓 = 𝛼 + 𝛽1(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝛽2 ∙ 𝑆𝑀𝐵 + 𝛽3 ∙ 𝐻𝑀𝐿 + 𝛽4 ∙ 𝑀𝑂𝑀 + 𝜀𝑖 

(Breaking Down Finance, 2020) 

Grunden til Carharts fjerde faktor tages med, er fordi testene prøver at se, om ændringer i ESG-ratings har 

en relation til ændringer i aktiens risikopræmie, og derfor vil vi gerne filtrere de pludselige udsving fra, som 

kan være fra markedets udvikling.  

(Pasquini-Descomps, 2015) 

 

 

2.2 Data- og kildekritik 

I næste kapitel bliver det forklaret, at der bruges ratings fra to forskellige tidspunkter, nemlig 01.12.2018 

(”gamle” ratings”) og 01.01.2020 (nye ratings), når der tests for signifikans over for risikopræmier og risiko. 

For at udregne risikopræmie og risiko for hver aktie, bruges månedlige kursudviklinger for 5 år op til datoen 

for den brugte rating. Det betyder, at kursafkast er taget fra 01.01.2014 til 01.12.2018 for de ”gamle” 

ratings og 01.01.2015 til 01.12.2019 for de ”nye” ratings.  
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I afsnit 5.2 testes der på ESG-historik, hvor alle ESG-ratings er taget fra 01.01.2014 til 01.12.2018. Det har 

ikke være muligt at finde ESG ratings fra før eller efter denne periode. Siden ESG-ratings er blevet sat hver 

måned giver perioden 60 datapunkter.  

Al data kommer udelukkende fra Yahoo Finance, hvilket umiddelbart er de eneste, der har gratis ESG-data 

tilgængelig. Deres ESG-rating er dog kogt ned til kun at have ESG-ratings, og ingen form for analyse eller 

udvidet information.  

I primo 2020 fjernede Yahoo Finance de gamle ESG-ratings fra deres hjemmeside. Nu kan man kun se den 

nyeste ratings af hver virksomhed, så al historik er også væk.  Al data for de gamle ratings blev hentet ned i 

november og december 2019, lige inden de fjernede det hele. Det betyder at man ikke kan genfinde den 

data, analyserne laves ud fra. Sustainalytics blev forespurgt direkte, og de vil under ingen omstændigheder 

tilbyde historiske data.  

Analyseafsnittet 5.2 om Style Faktors laves kun ud fra 2 virksomheder, fordi det var det eneste data, der 

blev indhentet inden Yahoo Finance fjernede al deres data fra deres hjemmeside. 

 

Siden rapportens problemstilling omhandler matematiske tests af ratings og risikopræmier på aktier, 

lægger det op til at rapporten fokuserer på store datasæt, hvilket er sekundære data.  

Af sekundære kilder er der brugt en stor række af forskellige kilder i denne prioriterede rækkefølge: 

1. Udgivet bøger: De bøger som er brugt i denne rapport, er en del af CBS Finansiering 2. del’s 

pensum, hvilket betyder, at de er nogle af de få bøger, som er internationalt anerkendt som det 

ypperste undervisningsmateriale.  

 

2. Peer reviewed papers: Matematiske og finansielle journaler udgiver papers, som alle er godkendt af 

en ligesindet, altså de er peer reviewed. De tidskrifter som er brugt, er ret anerkendte, og 

inkluderer Finans/Invest, Howard University publishing terminal og Journal of Financial Economics.  

 

3. White papers og analyser fra virksomheder: White papers er en rapport som er udgivet af en 

virksomhed på baggrund af deres eget analysearbejde. Nogle virksomheder er gode til at skjule, at 

rapporten af lavet af en virksomhed, som har mulighed for at profitere på analysen, så white 

papers og analyser skal tages en med et gran salt. Der er flere grunde til virksomheder ikke får 

deres white papers udgivet i tidsskrifter, da de sjældent vil kunne opfylde kravene.  

 

4. Artikler fra hjemmesider: For tiden er det utrolig nemt at skrive noget på nettet, bare for at gøre 

det, eller for at pointere et synspunkt forfatteren har, lige meget om den mening deles med andre, 

eller om der er nogen sandhed bag. Derfor skal almindelige hjemmesider helst ikke bruges. Så i 

denne rapport bruges der kun artikler fra store tidsskrifter der har lidt journalistisk etik, og 

hjemmesider fra NGO’er som FN, PRI, EU osv, eller fra hjemmesider, der udelukkende beskæftiger 

sig med den teoretiske del af statistik og finans.   
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Under indhentning af data til denne rapport blev det bemærket, at alle rapporter, white papers og peer 

reviewed papers der blev fundet, have en positiv tilgang til brugen af ESG-ratings. Det var umuligt at finde 

offentliggjorte papers som påviste, at der ikke var nogen sammenhæng, eller havde en generel kritisk 

tilgang til ESG-ratings. Hvorfor det er sådan vides ikke, men det er normalt svært at få udgivet en rapport, 

hvis den ikke viser noget.  

 

I analyserne er N = 457 aktier, og ikke alle 500 fra S&P 500, da nogle af dem ikke har 5 års afkasthistorik, 

nogle har haft aktiesplit, nogle har ingen ESG-data, og for nogen har Yahoo Finance haft problemer med at 

vise afkastet eller ESG-dataene. Så det er ca. 10 % af aktierne som ekskluderes grundet ubrugelig eller 

manglende data. 

 

Den risikofrie rente der bruges i alle analyser, er FED’s 4-ugers rente. Den bruges, fordi alle aktiekurser som 

bruges, er på månedsbasis, og FED’s 4-ugers rente matcher bedst tidsmæssigt.  

 

2.3 Rapportens disponering 

Hele rapporten vil besvare spørgsmålene i problemformuleringen i den rækkefølge de er skrevet. Hvert 

kapitel vil blive afsluttet med kritik til kapitlet og en opsummerende delkonklusion.  

I kapitel 3 vil al nyttig baggrundsviden omkring verden af ESG blive præsenteret. Hvornår og hvordan 

startede det hele, hvordan kom de tre ESG-faktorer i spil, hvad betyder de tre ESG-faktorer helt præcist, 

hvorfor overhoved bruge ESG og hvad er fremtiden inden for ESG?  

I kapitel 4 bliver Sustainalytics præsenteret. Alle ESG-ratings der bruges i analyseafsnittet kapital 5, er fra 

Sustainalytics, så det er vigtigt at vide, hvilken virksomhed de er, og hvad metoden er for at udarbejde 

deres ratings som bruges i analyserne.  

I kapitel 5 kommer selve analyserne. Kapitlet er delt op i 4 afsnit, som minder om hinanden i opbygning: 

Analysen bliver introduceret, metoden bliver forklaret mere specifikt, resultaterne bliver præsenteret og 

fortolket. 

De 4 afsnit i kapitel 5 besvarer de 4 analytiske spørgsmål fra problemformuleringen. Hvert spørgsmål skal 

testes på hver sin måde, hvilket gør, at det holder overblikket bedst, hvis de holdes adskilt. I alle afsnit er 

der brugt data fra den gamle rating-metode, og i nogle af dem bruges der også data fra den nye rating-

metode, for at se den praktiske forskel på de to metoder.  

kapital 6 er den samlede konklusion, der besvarer alle spørgsmålene i problemformuleringen kort og 

præcist.  

I afsnittene herefter er kilderegister og bilag.  
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3. Præsentation af ESG 
Bæredygtighed er det nye sort i vores verden, men bæredygtighed er så stort et begreb, og mange forstår 

begrebet forskelligt, alt efter hvilken situation man kigger på. Så for at gøre bæredygtighed mere 

håndgribeligt i den finansielle verden, bliver man nød til at inddele bæredygtighed i mindre emner. Nu 

inddeles det i Miljø (Enviroment, E) Sociale forhold (Social, S) og ledelse (Governance, G). 

Tidligere blev det kaldt for Responsible Investment (RI), som var en løs paraplybetegnelse for de ting 

porteføljemanagerne kiggede på, der ikke omhandlede virksomhedens drift, aktiekurs eller regnskab. 

(Shroders, A short history of Responsible Investing, 2020) 

Når en investor kigger på inkludering af ny information i forbindelse med en analysering af et aktiv, falder 

diskussionen ofte tilbage på teorien om det efficiente marked, hvor al relevant information allerede er 

inkluderet i aktiekursen. Hvis teorien er rigtigt, betyder det, at alle ESG-faktorer og ratings for et aktiv 

allerede vil være medregnet i aktiekursen og dens udvikling, så hvis man antog, at markedet var stærkt 

efficient, ville det ikke rigtig give mening at have særskilt information om ESG.  

I virkeligheden passer teorien om det efficiente marked ikke altid, så i praksis skal en porteføljemanager 

overveje, hvilken information hun vil bruge, når hun skal sammensætte en portefølje. 

Det er stadig forholdsvis nyt at inkludere ESG faktorer i sine analyser, så det forudsættes, at ESG-ratings 

ikke er inkluderet i prisen for aktien, og at markedet ikke er stærkt efficient. Derfor giver det mening at 

indhente information om ESG-faktorer, så porteføljemanageren kan tage et mere informeret valg, når hun 

skal udvælge aktiver.  

 

ESG begyndte at blive rigtigt stort i 2014, da den første store metaundersøgelse – der blev offentliggjort af 

investeringsinstituttet Arabesque – viste en positiv sammenhæng mellem ESG og afkast. Denne rapport 

bliver brugt som reference i næsten alle andre store rapporter om ESG som er lavet siden. Den var 

banebrydende inden for den finansielle verden i den forstand, at rigtig mange i branchen mente at ESG ikke 

havde nogen positive egenskaber, og kun var en mulighed for at fraskrive sig diversitet, men nu blev de 

modbevist.   

Lige nu bliver der, samlet set på verdensplan, investeret ca. 200.000.000.000.000 kr. (200 billioner kr.) ud 

fra en ESG-profil og det samlede beløb er kun stigende. (Stevens, Your complete guide to socially 

responsible investing, 2019) 

 

Brugen af ESG vokser støt, og det ser ud til at være noget, som er kommet for at blive, men vi er stadig kun i 

starten af processen. Virksomhederne skal vænne sig til at dele flere informationer, end de har gjort før, 

porteføljemanagersne skal begynde at inddrage flere informationer end de har gjort før, og det forventes, 

at forbrugerne/investorerne vil kræve mere information af virksomhederne og porteføljemanagersne end 

de har gjort før. (Kell, The remarkable rise of ESG, 2018) 
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3.1 FN og PRI 

En af de største lobbyister inden for udbredelsen af bæredygtig investering og finansiering er FN. I 2004 

startede FN med at invitere de 50 største virksomheder i den finansielle branche til en joint venture 

imellem dem, FN Global Compact3, International Finance Corporation4 og den Schweiziske stat. Ideen bag 

var at finde ud af, hvordan man bedst muligt kunne inkorporere ESG i kapitalmarkederne. Et år senere kom 

rapporten ”Who Cares Wins” samtidig med UNEP FI5 kom med en tilsvarende rapport “The Freshfield 

Report” som blev grundstenene til dannelsen af Principles for Responsible Investment (PRI). (UNEP FI, 

About, 2020). Det var de to rapporter, der satte de tre begreber Enviroment, Social og Gonvernance på 

verdenskortet.   

PRI blev dannet for at skabe en standard, og udbrede denne standard inden for ESG-rapportering. 

Organisationen arbejder nu med at indsamle viden omkring ESG, både teoretisk og praktisk viden, så de kan 

hjælpe alle virksomheder, der viser interesse inden for feltet. De siger selv, at de er de største inden for 

deres felt.  

PRI har 6 grundlæggende principper, som alle deres samarbejdspartnere (altså virksomheder der investerer 

i andre virksomheder) følger: 

Princip 1: Vi vil inkorporere ESG-faktorer ind i vores investeringsanalyse og beslutningstagen. 

Princip 2: Vi vil være aktive ejere og inkorporere ESG-faktorer ind i vores politikker omkring 

ejerskab og drift. 

Princip 3: Vi vil søge tilfredsstillende information omkring ESG-faktorer fra de virksomheder vi 

investerer i. 

Princip 4: Vi vil fremme disse principper i investerings-miljøet. 

Princip 5: Vi vil arbejde sammen for at styrke vores effektivitet i at implementere disse principper. 

Princip 6: Vi vil hver især rapportere om vores egne aktiviteter og fremskridt omkring 

implementeringen af disse principper.  

Det er lidt det omvendte regelsæt, end de regler, som er i filmen Fight Club – man skal fortælle vidt og 

bredt om det og prøve at få alle andre med ombord på ideen. I Danmark er de fleste af de store banker og 

investeringsselskaber medlem. Der er i alt 45 danske medlemmer pr. marts 2020, hvor 6 af dem kom i de 

første tre måneder i 2020. De to første var BankInvest og Vækstfonden i 2008. (UNPRI, About the PRI, 2020) 

Ud over PRI er der også Principles for Responsible Banking (PRB), der bistår bankers rolle i samfundet, og 

Principles for Sustainable Insurance (PSI), som guider forsikringsvirksomheder.  

 

FN har også lavet de 17 verdensmål (UN Sustainable Development Goals, SDGs), som bør opfordre alle (og 

ikke kun den finansielle verden), til at se, hvor man selv kan gøre en aktiv forskel i at forandre verden til et 

bedre sted. Disse verdensmål er inkorporeret i PRI’s principper og Global Compacts regelsæt, og de er nu så 

 
3 Underafdeling af FN, som prøver at forene virksomheder, og fokusere på anti-korruption, menneskerettigheder, og 
klima. www.unglobalcompact.org 
4 IFC, underafdeling af World Bank – der fokuserer på udviklingen af den private sektor i udviklingslande. www.ifc.org  
5 United Nations Environment Programme Finance Initiative, underafdeling af FN, som prøver at få den finansielle 
verden til at blive mere bæredygtig med fokus på klima. www.unepfi.org 
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udbredt, at alle større danske udbydere af investeringsforeninger bruger SDGs aktivt i deres markedsføring. 

SDGs har på denne måde dannet en basis, så virksomhederne kan vise, at de ønsker at udvikle sig mere 

bæredygtigt på en forståelig måde både over for industrielle investorer og forbrugere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Enviroment, Social & Governance 

De tre ESG-begreber er brugt meget her i rapporten, men er endnu ikke forklaret i dybden i forhold til, hvad 

de indeholder. Virksomhederne bliver målt på, hvad de gør inden for de tre emner, og hvor godt de gør det. 

De tre begreber er defineret således: 

 

Enviroment 

Information der inkluderes her, er alt omkring miljø og klima. Det er fx genbrug af ressourcer, CO2-aftryk, 

biodiversitet, vandforbrug, klimaforandringer, naturgas, kul og olie, skiffergas og oliesand, bæredygtighed, 

genanvendelighed i produkterne de sælger, afskovning, anden forurening, brugen af sjældne råvare og 

materialer, pesticider, og nedbrydning af affald. 

  

Social 

Her indregnes ting som diversitet af køn, etnicitet, tro og seksualitet i medarbejderstaben og ledelsen, samt 

lige muligheder for hver gruppe, menneskerettigheder, børnearbejde, arbejdsforhold, 

brugerrettigheder/forbrugerrettigheder, dyrevelfærd, støtte til det lokale samfund og velgørenhed, 

uddannelsesmuligheder, og tilfredshed på arbejdspladsen. 

 

Governance 

Det sidste emne kigger normalt på ledelsesstruktur, medarbejdernes rettigheder og indflydelse på 

virksomhedens drift og planer, incitamentsprogram for ledelsens vederlag, barselsmuligheder, lige løn, 

arbejdstider, skattestrategi (og skattely), sikkerhed på arbejdet, rettigheder under sygdom, overholdelse af 

loven og korruption.  
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Hos de forskellige rating-bureauer kan der være stor forskel på, hvilket punkter de fokuserer på, og hvilke 

informationer der medtages i analyserne. Det gør, at de forskellige analyser kan variere meget, og give 

forskellige bud på hvor god en virksomhed er inden for de enkelte emner.  

De tre ESG-emner omfavner måske ikke alle emner naturligt. Det kan hænde at en investor gerne vil vide 

noget om en virksomhed, som ikke lige er præsenteret igennem de tre ESG-begreber. I den forbindelse må 

investoren kontakte virksomheden direkte, finde informationen selv, eller bestille sit analysebureau til at 

finde den relevante information. Fx er virksomhedens image ikke en del af ESG, eller en del af 

virksomhedens balance eller regnskab, men et pludselig skift i deres image vil nok påvirke virksomhedens 

kursudvikling. Så det kan også være relevant for en investor ikke kun at bruge ESG-analyser, men også 

inkludere information om andre emner.  

 

 

3.3 Hvorfor bruge ESG-information 

Der er forskellige grunde til og strategier for, hvorfor porteføljemanagers bør inkludere ESG information i 

deres beslutninger. Der er ingen begrænser for kun at følge én strategi.  

 

Positiv selektion 

Her udvælger aktier ud fra gode ESG-ratings, fordi investoren gerne vil fremme virksomheder, der gør det 

godt. Nogle investorer vil begrænse sig, og fokuserer på en eller to ESG-faktorer, fx E.  

 

Aktivisme 

Investoren investerer i en virksomhed, for at få muligheden for at påvirke virksomheden direkte. Det kan fx 

være man gerne vil ændre ledelses-/governance-strukturen igennem sit shareholder-ejerskab, eller 

stemme for specifikke tiltag på generalforsamlinger.  

 

Engagement 

Investoren overvåger ESG faktorer på sine aktiver, og forsøger at have konstruktive dialoger med de 

virksomheder som ikke udvikler sig godt nok, eller med virksomheder, som går i en uønsket retning. 

Engagement er ikke en lige så indgribende metode som Aktivisme, eller ekskluderende fremgangsmåde 

som Eksklusion.  

 

Eksklusion 

Investoren har et regelsæt om, at nogle virksomheder skal man bare ikke investere i. Fx kunne det være 

virksomheder som bryder menneskerettighederne, eller producenter af ulovlige våben. Hvordan ESG-

faktorerne ellers er for de virksomheder, er investoren ligeglad med så længe virksomheden er på 

eksklusionslisten. 
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Integration 

Porteføljemanageren forsøger at finde en sammenhæng imellem virksomhedernes ESG-ratings og 

traditionelle nøgletal – hvilket er hvad denne rapport forsøger at gøre i kapitel 5. ESG-ratings overvåges 

ikke for at ekskludere visse selskaber, eller for at ændre virksomhederne som Aktivist-strategien gør, men 

porteføljemanageren prøver at se om de virksomheder, der udvikler sig inde for ESG-punkterne opnår et 

merafkast, eller fjerner risici.  

 

Sin Stocks 

Investor kan bevidst gå efter virksomheder, som har dårlige ESG-ratings, da det flere gange har vist sig, at 

Sin Stocks performer bedre end forventet. 

  

Momentum 

I stedet for at finde virksomheder, som har gode ESG-ratings, så lokaliserer investoren de virksomheder, 

som har potentiale for størst udvikling inde for ESG. Denne udvikling skulle så medvirke til en større 

udvikling i virksomhedens værdi. 

 

Tematisk investering 

Det kan være porteføljemanageren vil lave en portefølje kun med virksomheder, der gør en stor forskel for 

miljøet, eller lige rettigheder osv, og dermed opnår en portefølje med et tema. Det bliver mere og mere 

populært for tiden.   

(Bloomberg, 2019) (Hvidkjær, 2017) (Wikipedia, 2020)  

 

Normalt bruger investorer flere strategier på samme tid. De fleste investorer i i-lande bruger eksklusion til 

at undgå virksomheder der bryder menneskerettighederne, bruger børnearbejde, producere eller sælger 

våben eller producere eller sælger tobak.  

De store pensionskasser er begyndt (nogle har gjort det i længere tid) at engagere sig i sine aktiver ved at 

gå i dialog med selskaberne for at sikre, at de overholder anerkendte internationale standarder og driver 

ansvarlig forretningsledelse. Dialogen giver mulighed for at løse eventuelle brud eller udfordringer. Der er 

evidens for, at et aktivt ejerskab igennem Engagement faktisk leder til øget værdi, hvilket taler for, at flere 

investorer bør engagere sig i virksomhederne. Normalt er Engagement en fremgangsmåde, der bruges for 

sin eksisterende investeringer, som er så store at man ikke bare kan komme af med den, hvis aktivet 

udvikler sig i den forkerte retning, eller hvis man tror, at man aktivt kan forbedre det pågældende selskab. 

(Hvidkjær, 2017) 

De store investeringsforeninger er begyndt at tilbyde investeringsfonde, der direkte er sammensat ud fra 

Positiv Selektion, samtidig med at de har ekskluderet en del og prøver at opretholde et minimum af 

Engagement – ofte opsat som en tematisk investering, som fx en portefølje der kun indeholder 
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virksomheder, der producerer og forsker i grøn energi. Et eksempel her er Nordea Invests Klima & Miljø 

investeringsforening6 

 

 

3.4 Hvilke ratingbureauer er der, og hvilket er ”bedst” 

Der findes mange ratingbureauer, der tilbyder en lang række forskellige analyser og services. Der findes så 

mange, at det kan være svært for en investor at finde ud af, hvilke man bør bruge. Derfor har flere forsøgt 

at undersøge, om disse ratingsbureauer kan sættes en prioriteret rækkefølge op, så investorer kan se hvilke 

der er bedst. Herunder ses en af undersøgelserne: 

1. RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment  

2. MSCI ESG Ratings 

3. CDP Climate, Water & Forests Scores 

4. Sustainalytics’ ESG Risk Ratings 

5. ISS-Oekom Corporate Rating 

6. FTSE Russell’s ESG Ratings 

7. Bloomberg ESG Disclosure Scores 

8. Vigeo Eiris Sustainability Rating 

9. ISS Ethix 

10. EcoVadis CSR Rating 

(SustainAbility, 2019, side 8) 

 

Ud over de ratingbureauer, som er på listen er der fx: Data Simply, Refinitiv, RepRisk, Sense Folio, CGLytics, 

IdealRating, UBS, Covalence SA, Trucost, Inrate, og sikkert flere som er på vej frem. 

Ovenstående liste er ud fra en spørgeskemaundersøgelse, som måler porteføljemanagers subjektive 

vurdering af ratingbureauerne, og er ikke en undersøgelse på målbare egenskaber, så listen er nok ikke helt 

repræsentativ for hele verden.  

Sustainalytics ligger i top 4 i hver af de 4 undersøgelser, som er fundet i forbindelse med udarbejdelsen af 

denne rapport. Det må betyde at Sustainalytics er en af de ratingbureauer, der er mest værdsæt af 

investorer og porteføljemanagers, og deraf må deres ratings, analyser eller services være betroet som 

nogle af de bedste i markedet.  

 

En anden måde at sammenligne ratingbureauer på, er ved at se hvor enige de er når det kommer til selve 

ratings’ne. En undersøgelse viser, at korrelationerne imellem de forskellige ratingbureauers ratings ikke er 

særlig gode. Det ses på figuren herunder: 

 
6 Se mere her https://nordeainvest.dk/klima 
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Tabel 2 – Fire tabeller, der viser korrelation imellem ESG-ratings fra forskellige analysebureauer på 823 aktier 
(Bloomberg, Conflicting ESG ratings are confusing sustainable investors, 2019, og Mayor, Why ESG ratings vary so widely (and what 

you can do about it), 2019) 

 

Asset4 er nu Refinitiv der laves af Thomson Reuters, og KLD er en del af RiskMetric Group der er en del af 

MSCI.  

Det første man ser, er at KLD ikke er enige med nogen, men den vigtigste pointe er, at den bedste 

korrelation kun er 0,73 og den gennemsnitlige korrelation er kun 0,61. Med en korrelation på 0,61, og uden 

andre tests, plejer man at sige, at der ikke er nogen umiddelbar relation, så ratings’ne kunne næsten lige så 

godt kunne være rent tilfældige. Det kan dog være, at en af ratingbureauerne rammer helt rigtigt, og de 

andre ikke gør – hvilket er det der testes for i kapital 5, for Sustainalytics’ ratings.   

Ud fra tabel 2 er det umuligt at sige, hvilket ratingbureau der er bedst, fordi der er så stor forskel på dem, 

og der er endnu ikke udgivet nogen resultater på, hvilket ratingbureau der rammer bedst med deres 

ratings.  

 

Det er ikke kun for enkeltaktier, der er uenighed. For investeringsforeninger, er der også stor uenighed om, 

hvor bæredygtige de er, og hvilken rating foreningen skal have. Herunder ses en figur 1, som sammenligner 

MSCI’s ratings og Morningstars ratings for bæredygtighed på danske investeringsforeninger i april 2019. 

Begge går fra 0 til 100 og de hævder at begges ratings er normalfordelte (hvilket testene viste de ikke var).  
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Figur 1 - x-akse: Morningstar-rating. y-akse: MSCI-rating.  
(Kilde: Lindgreen, Bæredygtighed som nøgletal for danske investeringsforeninger, 2019, side 15) 

 

På figur 1 ses en lineær regression imellem ratings fra MSCI og ratings fra Morningstar. Stregen er 

tendenslinjen, som ikke var signifikant og R2 var tæt på 0. Den viser ret godt, hvor uenige de to største 

ratingbureauer, inden for ratings af investeringsforeninger, faktisk er. Konklusionen blev at man 

umiddelbart ikke kan bruge de nuværende ratings for bæredygtighed på de danske investeringsforeninger, 

fordi ingen kan sige, om det er MSCI eller Morningstar, der har ret.  

 

 

3.5 Hvordan ESG-data bliver brugt i dag 

Indtil videre er det vist, hvorfor investoren kan bruge ESG og hvad det er, men det siger ikke meget om, 

hvordan det reelt bliver brugt ude i verden lige nu.  

Der er flere studier, der prøver at afdække, hvad det aktuelle forbrug af ESG-data er. Herunder vil der blive 

fremhævet de vigtigste pointer fra 7 forskellige studier, uden at gå dybt ind i selve studierne. Flere af de 

undersøgte spørgsmål er de samme, men det er for at bekræfte dataene over flere studier, men også for at 

vise at der kan være stor forskel på studierne. For de fleste undersøgelser er der mulighed for at give flere 

svar, så svarene vil ikke summere til 100 %.  

 

Orsagh (2015) 

73 % af de adspurgte porteføljemanagers kigger på en eller anden form for ESG-information, når de skal 

tage et valg omkring et aktiv, hvor G er det der oftest bliver kigget på. 57 % har direkte inkorporeret ESG 

ind i deres analyser og beslutningstagen, men det vides ikke i hvor høj grad det er.  

Hvorfor bruges ESG-data: 

• 63 % af de adspurgte bruger ESG-information for at styre risici 

• 44 % fordi kunderne efterspørger det 

• 38 % Best in Class investering – Positiv selection 

• 38 % fordi de ser det som en proxy til kvaliteten i virksomhedens ledelse 
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• 36 % Screening for eksklusion  

• 26 % Engagement igennem aktivt ejerskab 

• 23 % Tematisk investering 

• 21 % Aktivisme 

• 4 % Andet 

Globalt set er det kun 28 % af dem, som bruger ESG-data, der har modtaget reel træning eller uddannelse 

inden for brugen af ESG. 66 % bruger ratings eller analyser fra analysebureauer, hvor resten af de 73 % der 

bruger ESG-data, finder dataene selv.  

 

Kastrapeli (2017) 

Grunde til hvorfor de bruger ESG til investering: 

• 62 % mener at ESG hjælper på at stadfæste et mindset om en langsigtet investeringshorisont  

• 48 % ESG fremavler bedre investeringsbeslutninger  

• 38 % bruger det fordi kunderne efterspørger det 

• 35 % tror enten selv på, eller har en ledelse, der tror, at ESG vil fører til bedre investeringer 

• 18 % følger loven eller interne regelsæt, der siger, at de skal bruge ESG-data til et vist punkt 

• 10 % gør det fordi konkurrenterne gør det 

 

ESG-strategi for porteføljemanagers 

• 47 % Eksklusions screening eller norm-based screening 

• 37 % Best in Class investering – Positiv selektion 

• 29 % Tematisk investering 

• 21 % Fuld ESG-integration 

• 21 % Engagement igennem aktivt ejerskab 

• 21 % Aktivisme igennem Impact Investing 

 

Hvilke barrierer der er for ikke at bruge ESG mere i investeringsprocessen: 

• 60 % ønsker standarder for få en bedre måling af ESG-performance, og bedre konsistens imellem 

analysebureauer 

• 53 % mangler ESG-data, der er delt af virksomheden selv 

• 47 % er bekymret for, at en ESG-strategi vil give en dårligere perfomance 

• 38 % mangler ESG-data fra flere kilder 

• 34 % synes omkostningerne er for store 

• 19 % Ledelsen tror ikke på at en ESG-strategi er tiden eller pengene værd 

• 10 % Bekendtgørelse eller vejledning fra ministeriet/staten, der redegører for brugen af ESG 

• 4 % Ingen af de ovenstående 
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Størstedelen af de adspurgte mente, at det ville tage 6 til 10 år for at se merafkastet på fra en ESG-strategi. 

Samtidig svarede de samme adspurgte, at virksomhedernes performansmåling oftest er 1 til 3 år eller 3 til 5 

år. Det medfører, at en porteføljemanager ikke nødvendigvis vil følge en ESG-strategi, selvom det giver 

bedst menig på lang sigt, fordi hun måske kan få et bedre afkast på kort sigt, ved at følge andre strategier.  

 

 

Emiel van Durren (2016) 

I deres undersøgelse spurgte de, hvor meget porteføljemanagernes selv mente de brugte ESG, hvor 0 var 

intet og 4 var fuldt ud, så var gennemsnittet på 2,33. 

• 81 % kigger i ESG-analyser 

• 45 % bruger ESG-ratings 

• 30 % ville helst bruge den rå data selv, i stedet for at læse i analyser 

 

Hvorfor bruger de ESG-data: 

• 67 % inkluderer ESG i forbindelse med risikovurdering af et aktiv 

• 58 % bruger pludselig udsving i ESG som et faresignal (red-flagging) 

• 50 % bruger den i forbindelse med prissætning af aktiver 

• Under 20 % burger ESG til at reducere puljen af mulige aktiver at investere i.  

 

De mest brugte strategier for ESG er: 

• Eksklusions screening  

• Positiv screening – tematisk investering  

• Best-in-class investering 

• Aktivisme  

• Engagement 

Undersøgelsen fandt ud af, at investeringsforeninger, som reklamerer med bæredygtighed, ofte er dyrere 

end andre investeringsforeninger. Gennemsnitlig var det en stigning på 0,13 %-point i årlige omkostninger.  

 

 

Cappucci, (2018) 

Deres undersøgelse viser at kun 1,7 % af de institutionelle investorer bruger ESG-information fuldt ud i alle 

processor, hvor næsten 86 % brugte det delvist, og ca. 13 % brugte ikke ESG.  

Størstedelen af porteføljemanagersne (især i Nordamerika) ser brugen af ESG som et værktøj over for 

kunderne, og ikke noget der giver værdi i udvælgelsen af aktiver.  
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Serafeim (2017) 

Hvorfor bruger porteføljemanagers ikke ESG mere: 

• 44,8 % mangler sammenlignelighed imellem forskellige aktivers ESG-forhold 

• 43,2 % mangler rapporteringsstandarder inde for ESG 

• 40,5 % synes det omkostningerne er for store 

• 39,4 % synes de data der er, er ubrugelige 

• 37,8 % mangler ordentlig kvantificering af ESG-data (ratings) 

• 39,4 % savner sammenlignelighed af ESG-ratings over tid 

 

 

Lasse Heje Pedersen (2020) 

ESG-strategier er ofte meget langsigtede, hvilket ofte går imod de målepunkter investeringsmanagers har. 

De bliver ofte målt på årlig performance, eller måske lidt længere, og ikke på en 10-20-årig 

investeringsplan. Det betyder også, at omkostningerne ved at lave en ESG-strategi er her og nu, men selve 

merafkastet kommer først om mange år. Hvis nuværende omkostningerne medregnes i en 

porteføljemanagers performancemåling, eller bare i afdelingens performancemåling, så vil de får et 

dårligere resultat her og nu, uden de vil kunne se noget merafkast i den nærmeste fremtid. Det vil være et 

klart incitament til ikke at starte på en fuld inkorporering af en ESG-strategi.  

Hvis en virksomhed har gode ESG-ratings har de samtidig en større andel af store institutionelle investorer 

– hvorfor det vides ikke.  

 

 

Schroders (2016) og BNP Paribas (2019) 

62 % af de adspurgte forventer at ESG vil blive større og mere vigtigt inde for de næste 5 år (fra 2016 og 

frem), og 22 % mener at ESG er en vigtig del her og nu, når man skal anbefale en aktie eller 

investeringsforening. De fleste mente at ESG har mest betydning for de unge kunder – fra de 18 til 35-årige. 

16 % tror ikke, at de nogensinde vil komme til at bruge ESG-data.  

Porteføljemanagernes anbefaler, at forbrugere har deres traditionelle investering i gennemsnit 3,2 år, 

hvorimod de bør holde deres ESG-investering i mindst 5,3 år, og for deres egne porteføljer var 82 % også 

villige til at give ESG-porteføljer en længere investeringshorisont.   

Størstedelen af de adspurgte ville overveje at sælge deres aktiver, hvis de opdagede at investeringen ikke 

fulgte den planlagte ESG-strategi. Nordamerika og Asien planlægger i højest grad deres porteføljer ud fra 

ESG, og Europa gør det mindst.   
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3.6 Fremtiden inden for ESG-ratings 

Selve ESG-mulighederne har været her nogen år nu, og de er blevet raffineret, forbedret og forfinet en del i 

de seneste år. Meget antyder dog på, at udviklingen slet ikke er færdig. Herunder vil der blive præsenteret 

hvad den finansielle verden tror, at de største ændringer vil være i den nærmeste fremtid inden for ESG.  

 

Som det blev fremhævet i afsnit 3.4, så ser to af de største udfordringer, lige nu, ud til at være, hvor nemt 

det er at anskaffe sig kvalitetsrig ESG-data og prisen for det. Derfor vil det være nærlæggende at rating-

bureauerne vil kæmpe om disse to punkter som det første, så ESG-analyser bliver mere udbredt fremover.  

Begge dele er i og for sig noget bureauerne selv kan gøre noget ved, så det vil være nærliggende, at de selv 

udvikler sig i inde for kvaliteten og prisen.  

Ratingbureauerne kun kan bruge de informationer som de kan få fat i, og hvis der ikke er nogen 

informationer, så kan det være svært at lave en ordentlig vurdering til deres analyse. For at forbedre den 

situation, kan virksomhederne selv dele flere informationer med deres omverden, omkring hvordan deres 

ESG-forhold er. Det er heldigvis også ved at ændre sig. Ifølge den nyeste udgave af IRFS7 så opfordres de 

børsnoterede virksomheder til at dele flere informationer om medarbejdersammensætning, 

ledelsesstruktur, CO2-aftryk osv., og mange virksomheder har taget det til sig. Det kunne være, på sigt, at 

disse ekstra informationer, der ikke har nogen direkte påvirkning af regnskabet, bliver obligatoriske at 

inkludere i deres årsrapporter. (Bloomberg, 2019) 

I 2018 havde ca. 86 % af virksomhederne på S&P 500 en eller anden form for rapportering omkring ESG-

faktorer, hvor stigningen har været størst fra 2016 til 2018. (Ga Institute, 2019) 

 

Et stort element i Enviroment-faktoren er virksomhedens CO2-aftryk, og det kan være ganske svært at 

vurdere, hvordan virksomhedens drift påvirker CO2-aftrykket, og om man skal kigge i hele værdikæden eller 

kun det, der omhandler virksomhedens direkte drift og forbrug. Derfor vil Finans Danmark lave en model, 

der viser hvad CO2-aftrykket er for de finansieringer og investeringer, som er i den danske finansielle 

branche. Det betyder at en porteføljemanager i fremtiden vil kunne vise, hvordan porteføljens samlede 

CO2-aftryk er. Det vil (formentligt) få flere porteføljemanagere til ikke kun at optimere deres portefølje over 

for afkast og risiko, men også over for CO2. (Finansforbundet, 2020) 

 

Ud over de ovenstående punkter er de største problemer ved ESG mangel på konsistens imellem de 

forskellige ratingbureauers analyse, og ordentlig uddannelse og viden om emnet, så brugerne af analyserne 

får mest ud af dem.  

Problemer med manglende konsistens og konformitet imellem rating-bureauerne, bliver der måske også på 

sigt gjort noget ved med et internationalt regelsæt, der skal tvinge bureauerne til at være mere ens. 

Markedet for ESG-analyser vil så blive mere ensartet, som er sket for kreditvurderinger af aktiver, 

kapitalopgørelse, standardisering af derivater, clearing-houses osv. Formanden for ESMA8 Steven Maijoor 

 
7 International Financial Reporting Standards – EU’s regler for rapportering af regnskab og balance 
8 European Securities and Markets Authority – Vagthunden over for det finansielle marked i EU  
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har været ude at sige, at ESMA er begyndt at kigge på, om der skal gøres noget, så forvirringen ikke får 

porteføljemanagersne til at tro, at nogle virksomheder er bæredygtige, selvom de reelt ikke er (Jones, 

2020). Det vil de gøre med tiltag der skal standardisere ESG-analyser (European Council, 2019). 

I marts 2020 kom rapporten for EU Taxonomy, der er udarbejdet af Technical Expert Group on Sustainable 

Finance, der er nedsat af EU Kommisionen. Rapporten er en ekspergruppes forslag til, hvordan man kan 

regulere mærkningen af ”bæredygdighed” til virkomheder, så der kan komme noget standardisering i de 

finansielle markeder. Kort sagt så er der 6 punkter, hvor virksomheden direkte skal arbejde for at forbedre 

det ene af de 6 punkter, imens virksomheden ikke forværrer de 5 andre. Hvis det lykkes for virksomheden, 

vil det give virksomheden mærket ”Bæredygdig”. Denne regulering vil ramme alle virksomheder, der 

tilbyder handel med finansielle produkter som aktier, obligationer og lignende – alle produkter skal mærkes 

ud fra denne nye bæredygdighedsmærkering (undtagen nogle obligationer åbenbart).  

De 6 punkter er: 

- Climate change mitigation 

- Climate change adaptation 

- Sustainable and protection of water and marine resources 

- Transition to a circular economy 

- Pollution prevention and control 

- Protection and restoration of biodiversity and ecosystems 

Det er nemt at se, at de 6 punkter kun omhandler klima og miljø. I reguleringens udformning er der 

mulighed for, at den kan udvides til sociale aspekter i fremtiden, men det er der ingen planer om lige nu.  

Herfra skal ekspertgruppen have feedback tilbage fra det finansielle marked, så EU Kommisionen og 

Parlamentet kan stemme det igennem og gøre foreslaget til en regulering alle skal overholde i EU. Ingen 

ved hvor lang tid det så vil tage, eller om den endelige udforning bliver som det foreliggende forslag.  

Det er stadig så nyt, at ingen ved, hvordan denne mærkning skal gøres i praksis. Efter planen er det først i 

juni 2021 der kommer en detaljeret vejledning til, hvordan man overholder regularing i praksis inden for 

alle produkter og virksomhedstyper. Det bliver spændende at se, om analyseburueaerne tager det til sig i 

deres analyser, og om de så vil bruge samme praksis på virksomheder uden for EU. (EU, Taxonomy, 2020) 

Ydermere satte USA’s Repræsentanters Hus i 2019 initiativer i gang, for at se om USA burde lave en 

lovgivning om ESG-formidling, kaldet The ESG Disclosure Simplification Act 2019. De er dog ikke kommet 

frem til noget endeligt endnu. (Global Reporting, 2019)  

 

Ikke kun inden for investering vil ESG blive mere udbredt, men også i forbindelse med lån fra fx banker. Her 

vil bankerne også inkludere ESG-faktorer i samarbejde med deres kreditvurdering, for at lokalisere risiciene 

for, at en kommende skandale kunne påvirke virksomhedens regnskab. S&P, Moody’s og Fitch er allerede 

begyndt at gøre det med deres kreditvurderinger, og det forventes at de store banker vil følge trop. 

(Bloomberg, 2019) (sustainableinvestors.com, 2019) 
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Problemet med manglende uddannelse er ved at blive adresseret i den finansielle verden. FX så er CFA 

Society begyndt at tilbyde certificeringer inden for ESG. (CFA Society United Kingdom, 2020).  

Når reguleringen kommer på plads, må det antages, at ESG også bliver en del af faget Avanceret 

Porteføljeteoris pensum.  

 

For tiden er det hovedsageligt de helt store virksomheder, som er blevet analyseret. I fremtiden vil mange 

små og mellemstore virksomheder også blive analyseret med baggrund i ESG-faktorer, fordi de er i en 

udviklende fase, hvor de søger råd fra andre – hvor andre fx kan være ratingbureauer. Det forventes, at 

flere mellemstore virksomheder selv vil kontakte ratingbureauer for at blive analyseret, så de kan bruge det 

som reklame/præsentation, i samme stil som virksomheder køber kreditvurderinger. 

Ud over, at virksomhederne gerne vil have input, så vil de fremtidige institutionelle investorer også 

kontakte de mellemstore virksomheder, for at sikre, at virksomheden har en god ESG-praksis fra starten af, 

der vil påvirke deres vækst positivt. (AGF Investments, 2019) 

 

I fremtiden vil der nok være flere tematiske investeringer, som prøver at forbedre verden. Fx inden for vand 

og vandspild, grøn energi, genbrug af resurser, madproduktion, udvikling i medicin og sundhed og bedre 

batterier (AGF Investments, 2019).   

På kort sigt vil det næste nye tema være reducering af plasticaffald og genbrug af plastic. Det er fx 

virksomheder er fokuserer på at fjerne plastik fra landbrug, mikroplast i vandforsyning, forurening i naturen 

og havene og engangsplastic som emballage og erstatte det med bionedbrydelige alternativer. (MSCI, 2019) 

 

Det ser ud til at analysebureauer selv er blevet opmærksomme på, at de ratings de har lavet tidligere, ikke 

har været præcise nok. Det kan fx ses på forskellen imellem Sustainalytics gamle og nuværende metode, og 

det bekræftes af ESG-afdelingen i Maj Invest. Det forventes at analyserne i fremtiden bliver mere 

kvalitative, og vil have mindre fokus på ratings, så investoren ikke bare kun kigger på de få ratings, men 

faktisk hele analysen. Nogle mener endda, at ratings bliver fjernet helt, og ideen om at bløde værdier kan 

kvantificeres ned til en enkelt rating ikke holder i fremtiden. (SustainAbility, 2019, side 9) 

 

Nogle virksomheder føler, at det kan være svært at forbedre sig på nogle ESG-faktorer – fx at finde kvinder 

med profiler, der passer til topledelsen, så virksomheden vil få en mere lige sammensætning af køn. I stedet 

for at brokke sig over, at der mangler kvinder med nok erfaring, så er nogle virksomheder begyndt at 

tilbyde karrierefremmende træningsforløb for kvinder, så talentmassen bliver større. (AGF Investments, 

2019).  

Det kunne godt være, at flere store virksomhed vil tage en aktiv rolle i at ændre ikke bare deres egne ESG-

forhold, men generelt, og at det ikke kun er inden for diversiteten af køn, men også med etnicitet, religion 

og kulturel baggrund. 
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Flere af de danske ESG-analytikere forventer, at branchen som helhed (alle porteføljemanagere og 

virksomhederne de arbejder for) vil stille større krav til de virksomheder, de investerer i, ved at engagere 

sig mere. Det bliver med direkte kontakt til virksomheden, afstemninger på generalforsamlinger og 

henvendelser, når virksomhederne ikke agerer som porteføljemanagerens ESG-retningslinjer kræver det. 

(Nordea, 2020) 

 

 

3.7 Kritik til ESG 

Som det er beskrevet flere gange, er der en del gode og dårlige ting ved brugen af ESG-information. 

Herunder vil de kritiske synspunkter blive præsenteret, for at give et mere nuanceret synspunkt på ESG-

verden.  

 

Ud fra de ratings, der bliver lavet, kan investoren ikke vide, om det er samme information eller samme 

kilder, der bruges år for år. Det kunne være andre kilder som blev brugt til at lave fx Sustainalytics analyser 

for 5 år siden, i forhold til for 2 år siden, selvom metodikken var det samme. Der giver en stor uvished i 

relevansen for hver ESG-rating, selvom ratings’ne kommer fra samme bureau og analytiker.  

 

Det kan være at aktiekursen for virksomheder med gode ESG-ratings klarer sig bedre, fordi flere investorer 

er begyndt at interessere sig for ESG og efterspørger disse aktiver. Hvis det er rigtigt, vil det medføre, at i 

fremtiden vil der være perioder med højt momentum på aktiver med god ESG-score, som ikke skyldes 

virksomhedens drift, eller ændringer i deres ESG-tiltag, men kun fordi de er eftertragtet pga. af tidens 

mode. Momentum har den bagside, at det kun er midlertidigt, og når alle investorer bruger ESG-

information vil alle aktier reflektere dette, og momentumet vil forsvinde igen. (Hvidkjær, 2017, side 3 og 5).  

Nogle gange kan der være så meget momentum, at tidens trends skyder over målet og bliver til en boble, 

der brister igen kort efter. Det er hvad der skete for IT-aktierne i 2000 og 2001.  

 

På sigt kan det være, at aktiver med dårlige ESG-ratings vil overperforme i forhold til dem med gode ratings, 

da investorer kan komme til at undervurdere de dårlige. På lang sigt burde de aktiver med dårlige ESG-

ratings få en bedre dividend/price ratio, og dermed have en bedre værdi, hvis investoerne bliver ved med 

at undervurdere dem.  

Hvis investorerne fraskriver sig aktiver med dårlig ESG-ratings, eller vægter højt på aktiver med gode ESG-

ratings, så kan det være et diversifikationens effekt mindskes, selvom det vil være i begrænset omfang. 

(Markowitz, 1959) (Hvidkjær, 2017, side 3).  

 

Prisen på at indhente ESG-data kan blive høj. Hvis analysebureauerne får et godt tag i ESG-markedet, så 

investorerne tænker, at de bliver nød til at købe analyser fra disse bureauer, så kan det gå hen og blive ret 

dyrt fra investorernes side. Jo mindre investoren er jo dyrere, vil det relativt blive at købe sig adgang til 
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analyserne. I værste fald vil det betyde, at kun de store investorer har adgang til ESG-analyser – og 

”magtforholdet” imellem store og små investorer bliver delt endnu mere end det allerede er.  

Omvendt kan man se det fra den store investors side: Hvis ESG-analyserne er så dyre, at kun de store har 

råd til dem, så skal ESG-faktorer også være gode nok til at kunne forsvare den dyre pris. Hvis analyserne 

ikke giver et afkast der kan forsvare prisen, så vil branchen droppe analyserne i deres helhed. (Hvidkjær, 

2017) 

 

Hvis hele markedet bruger ESG-data, og hvis analyserne begynder at blive standardiseret, eller bare ret 

enige om hvilke ratings de forskellige aktier skal have, så forsvinder hele ideen med at kigge på ESG, fordi al 

ESG-information er allerede medregnet i aktiekursen. Hvis markedet allerede inkorporerer al relevant 

information, bliver markedet stærkt efficient, og så kan man som investor lige så godt lade være med at 

bruge penge på dyre ESG-analyser. Tilbage vil kampen være, om det ene analysebureau leverer bedre 

analyser end andre, ligesom det ses nu med analytikere der analyserer virksomheders regnskab og balance.  

 

Der er en klar korrelation imellem, hvor meget virksomheder deler ud af information om deres arbejde inde 

for ESG, og hvor god rating de får. Jo mere de fortæller jo bedre bliver deres rating, lige meget hvilke 

informationer de deler. (Romero, 2018, side 6). 

Det må betyde, at ESG-ratings ikke er objektive, hvilket gør at ratings’ne ikke er til at stole på fuldstændigt. 

 

Et studie viser, at porteføljemanagere kan få en højere risikopræmie ved at følge en ESG-profil, men kun 

hvis de går 100 % ind i implementering af ESG-faktorer, og ikke bare halvt, eller kun kigger på eksklusions-

lister. For at lave en 100 % implementering af ESG, skal elle manageres optrænes i det, investerings-setup 

skal ændres, så ESG-analyser og -ratings medtages i alle betragtninger, og der skal laves anden 

performancemåling end porteføljemanageren er vant til.  

Studiet viser også, at dem som direkte ignorer brugen af ESG-information, vil kunne opnå samme højere 

risikopræmie, fordi de ikke skal bruge ekstra tid, eller ekstra omkostninger på at indhente ESG-data. Det 

vigtigste ved studiet er, at dem som kun bruger lidt ESG-data, vil aktivt få en mindre risikopræmie, da de 

har alle omkostningerne til det, men bruger det ikke fuldt ud til at få merafkastet. (Salomon, 2006) 

Hvis en investor skal fokusere på virksomheder, der udvikler sig positivt inden for sine ESG-faktorer, så er 

det vigtigt for investoren, at markedet også prissætter udviklingen i virksomhedens ESG på samme vis, som 

investoren gør. Hvis resten af markedet ikke værdisætter virksomhedens udvikling, vil det ikke påvirke 

aktiekursen positivt, men måske tværtimod, fordi virksomheden bruger midler på at ændre noget i 

virksomheden, der ikke påvirker virksomhedens værdi. (Hvidkjær, 2017, side 3) 

 

 

3.8 Delkonklusion 

Verden om ESG er omfangsrig og til tider uoverskuelig. Det startede med FN i 2004, der kom med en række 

anbefalinger og lobbyisme, og har siden vokset sig ret stort. Snart kommer der regulering, som skal hjælpe 
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på at standardisere den jungle, der er med ESG-analyser for tiden. De første, der ser ud til at komme med 

regulering, bliver EU.  

ESG-ratings er en opsummerende karakter eller score, som forsøger at fortælle, hvor god en virksomhed er, 

inde for de tre punkter klima og miljø, de sociale forhold for medarbejderne, og hvordan ledelsen agerer. 

ESG-faktorer kan betragtes som immaterielle aktiver, der fastsætter en værdi, der måske på sigt vil afspejle 

sig i virksomhedens regnskab som et forbedret resultat.  

Der er mange grunde til at bruge ESG-data og ESG-strategier, og de mest brugte er at styre risici, få et 

merafkast på lang sigt, ekskludere virksomheder, der overtræder basale krav, og finde de virksomheder 

som klarer sig bedst inde for enkelte ESG-faktorer.  

Der er ret mange udbydere inden for ESG-data og -analyser, og det er ikke nemt at finde ud af, hvilken man 

skal bruge. Undersøgelser viser, at der er ret lille konsistens imellem de forskellige ratingbureauers ratings,  

samt at ratings’ne ikke er helt objektive, da virksomheder, der deler meget information i gennemsnit har 

bedre ratings, end de virksomheder som ikke deler særlig meget information, hvilket kan få en til at tvivle 

på om ratings’ne overhoved er retvisende, og at de kan bruges. 

Ud over mangel på konsistens imellem ratingbureauerne, så viser det sig, at mange porteføljemanagers 

synes det er for dyrt at indhente ESG-data. Det viser sig også, at man bør enten inkorporere ESG fuldt ud, 

eller ignorer ESG fuldstændigt, for ikke at få en lavere risikopræmie på sin portefølje, grundet de høje 

omkostningerne ved at indhente ESG-data.  

Siden størstedelen af den finansielle verden stadig ikke bruger ESG-data, så vil man som investor, der følger 

en ESG-strategi, ikke være sikker på, at det vil gavne en på lang sigt, da det kan være markedet ikke vil 

prissætte ESG-faktorerne på samme måde som den enkelte investor selv gør. Det vil umiddelbart kun gavne 

investoren direkte, hvis ESG-tiltagene giver en positiv påvirkning på virksomhedens resultat.  

Ud fra ovenstående, er der lige nu lidt flere udfordringer ved brugen af ESG-ratings, end der er af positive 

egenskaber. Derfor er det forståeligt, at der ikke er særlig mange investorer, som bruger ESG-strategier 

fuldt ud endnu. Dog er ESG-verdenen stadig under rivende udvikling, hvilket gør, at man på sigt måske vil se 

større konsistens imellem ratingbureauerne grundet kommende regulering, lavere priser grundet større 

konkurrence, og måske bedre kvalitet i ESG-analyser og -ratings.  
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4 Sustainalytics 
Virksomheden startede i 1993, og har nu godt 400 medarbejdere i en række lande. Virksomheden er ejet af 

flere holdingselskaber, Glass Lewis og Morningstar (hvilket bruger analyser fra Sustainalytics til deres egne 

ratings af investeringsforeninger).  

Sustainalytics sælger detaljerede analyser og ratings på virksomheder, brancher og lande, til banker og 

investeringsselskaber, og har aftaler med Bloomberg, FactSet og Yahoo Finance, hvor alle tre kun tilbyder 

de generelle ratings til fri afbenyttelse. Sustainalytics kalder sig selv det største bureau inde for ren ESG-

forskning og ratings.  

Sustainalytics hjælper også med at øge opmærksomheden på Green Bonds9, Social Impact Bonds10 og 

Transition Bonds11, da de mener, at disse tre nye tiltag vil have en positiv påvirkning på vores verden.  

Sustainalytics er deltagere i UN Global Compact12, hvor de forpligter sig til at arbejde efter de 10 principper 

og FN’s 17 Verdensmål: De udarbejder ligeledes deres analyser ud fra disse principper og mål, så det er 

nemmere for læseren at forholde sig til materialet. (Sustainalytics, 2017) 

 

Når de rapporterer omkring deres egne forhold, fx igennem årsrapporter, prøver de at være på forkanten 

inde for kvaliteten. Derfor følger de GRI’s fire principper for definering af rapporteringsindhold og GRI’s 

rapporteringsprincipper for definering af rapport kvalitet13. 

Virksomheden har vundet indtil flere priser for deres arbejde inden for analysering af ESG-faktorer, men 

også for deres arbejde omkring udbredelsen af ESG-viden og muligheder.  

 

Virksomheden har en del forskellige services: 

- Analyser for over 4.500 selskaber, som forklares i dybden i næste afsnit. Disse analyser kommer 

med ratings på en masse underemner for hver selskabsanalyse. 

- Sustainalytics tager kontakt direkte til selskaber på vegne af deres kunder, for at etablere en 

kontakt, der vil lede til en mere ESG-venlig vej for virksomheden. Denne Engagement Service er en 

god idé for mindre investeringsselskaber, som ikke har kapacitet til at etablere direkte kontakt til 

deres aktiver. Det kan være, at investorerne er så små, at selskabet vil være ligeglade med at 

 
9 Udlån igennem obligationer, der kun skal funde projekter som fremmer klima og miljø – enten lokalt eller 
internationalt (Investopedia, Green Bonds, 2020) og (Nordea, Green Bonds, 2020)   
10 Udlån igennem obligationer, der kun skal funde projekter som fremmer det social, arbejdsmæssige eller 
rettighedsmæssige for medarbejdere og lokalsamfund (Wikipedia, Social Impact Bonds, 2020) og (Sustainalytics, Social 
Bonds, 2020) 
11 Udlån igennem obligationer, der kun skal funde en virksomheds forvandling fra konventionelle metoder til 
bæredygtige – fx kul-energi til vind-energi, eller konventionelt landbrug til økologisk (Bloomberg, How transition 
bonds can help polluters turn green quicktake , 2020) og (NortonRoseFulbright, Transitioning from brown to green, 
2020) 
12 Afdeling af Forenede Nationer, FN, som prøver at påvirke de store virksomheder til at have en mere bæredygtig 
tilgang https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc 
13 Global Reporting Initiative, GRI, www.globalreporting.org. De udarbejder branche standarder inde for rapportering 
omkring Bæredygtighed og ESG, Skat, Deling af information og Ledelse. 
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snakke med enkelte små ejere. De vil også stemme på vegne af deres kunder, hvis kunden ønsker 

det. Som udgangspunkt tager Sustainalytics kontakt til de selskaber som har en rating på 32 (med 

den nye rating) eller værre – hvilket er 81 ud af de 474 aktier der har nye ratings ud af de 500 aktier 

der i S&P 500. 

- Norm-based screening de kalder for Global Standards Screening, der tjekker for, om et selskab 

pludselig bryder menneskerettigheder, UN Global Compact eller OECD guidelines. Hvis en 

virksomhed bliver taget i at bryde nogle af disse regler kommer de på en watch list i op til et år, for 

at se om de råder bod på deres ageren. Hvis ikke, kommer de på en eksklusionsliste. De tjekker lige 

nu ca. 20.000 selskaber, og de havde 171 selskaber, i 2019, på deres watch list.  

- De har kvantificeret al risiko for et selskabs CO2 udledning ned til en rating. Det fortæller ikke hvor 

meget CO2 selskabet udleder, men om selskabet gør noget for at reducere deres CO2-udslip og 

drivhusgasser, og om hvor stor sandsynligheden er for at der kommer en CO2-skandale i fremtiden.  

 

I de ca. 25 år Sustainalytics har lavet analyser har de ændret metode flere gange. Senest gjorde de det 

slutningen af 2018. Herunder vil der være en kort beskrivelse af hvordan de udarbejder deres analyser nu, 

og hvordan de gjorde der fra 2014 til 2018. 

 

 

4.1 Sustainalytics metodik ind til ultimo 2018 

Den gamle metode blev kaldt Sustainalytics ESG Ratings. Det er uklart, hvornår de startede med denne 

specifikke metode, men de har nok bare langsomt udviklet på den, indtil de ville lave det hele om i 

slutningen af 2018. 

De tre E, S og G ratings blev vurderet hver for sig, hvorefter der blev lavet en total rating, som er en 

blanding af de tre. Hvert enkelt E, S og G fik en rating fra 0 til 100, og bliver derefter sammenlignet med 

deres peer groups. På den måde kunne man se, hvordan virksomheden klarede sig imellem sine 

konkurrenter i samme branche, og man kunne se, hvordan spændet var for ESG-ratings for hele peer 

group’en. Spændet for peer groups blev opdateret én gang årligt, hvorimod både E, S, G og Total ESG-

ratings blev opdateret én gang hver måned.  

I hver peer group skulle fordelingen imellem de forskellige virksomheders-ratings være normalfordelt, og 

blev inddelt således: 

- Top 5 % - leder i branchen 

- Inde for top 5 % til 16 % - Outperformer i branchen 

- Fra 16 % til 84 % - Gennemsnitlig i sin branche 

- Fra 5 % til 16 % i bunden - Underperformer i sin branche 

- Sidste 5% - De dårligste i branchen 

(Sustainalytics, 2017) 
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Måden hvorpå ratings blev vurderet, er en systematik, der blev brugt til alle tre: 

- Preparedness: Vurdering af ledelsen og af virksomhedens politikker som omhandler ESG-risici. 

- Disclosure: Hvor meget information virksomheden selv udsender omkring deres ESG-forhold, og 

om de opretholder internationale standarder inden for rapportering af ESG-forhold. 

- Performance (både kvantitativt og kvalitativt): Gennemgang af alle positive og negative situationer 

virksomheden har været igennem, som omhandler ESG-faktorer. 

- Company Involvement: Inden Sustainalytics offentliggjorde en analyse af en virksomhed, sendte de 

et udkast til virksomheden, for at få feedback på den. Hvis der var forslag til store ændringer, tog 

de dem til sig, men bestemte selv om ændringerne skulle inkluderes eller ej.  (Betty Moy Huber, 

2020) 

Hver inddeling fik sin egen score og vægtning, som resulterede i en samlet rating for E, S og G.  

Ved siden af ESG-ratings fik hver virksomheden en Controversy Score fra 0 til 5, som skulle vise en 

sammenfatning af kontroverser eller situationer som har påvirket virksomheden negativt. Det er en 

kvalitativ vurdering ud fra antal af episoder og frekvensen af situationerne, hvilken risiko de har for 

virksomheden og hvordan ledelsen har håndteret dem. (Sustainalytics, 2017) 

 

 

4.2 Sustainalytics metodik fra primo 2019 

Den store forskel på den gamle og nye metode er, at den gamle metode opdelte de tre ESG og så dem hver 

for sig, hvor den nye metode opdeler virksomhederne i flere underemner, laver en samlet analyse og så 

trækker en E, S og G rating ud af analysen til sidst. (Sustainalytics, 2020) 

 

Den nye metode kalder de for ESG Risk Rating. De laver hovedrapporten én gang om året, de opdaterer 

deres ratings og scores en gang om måneden, og opdaterer virksomhedens Controversy Score hver anden 

uge.  

En komplet analyse er nu på 30-40 sider, som bliver inddelt i et opsummerende afsnit, plus 7 enkeltstående 

afsnit, som følger de standarder, der er opstillet af GRI:  

- Corporate Governance 

- Business Ethics 

- Human Capital 

- Data Privacy and Security 

- Carbon - Own Operations 

- Product Governance 

- Human Rights - Supply Chain 

 

Hvert afsnit bliver opdelt i 7 emner, får så hver sin rating, vægt eller score for hvert emne: 
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- Contribution to ESG Risk Rating – vægt fra 0 til 100 % 

- Subindustry Exposure – Score fra 0 til 20 

- Company Exposure – Score fra 0 til 100 

- Excess Exposure – rating -5 til 5 

- Manageable Risk Factor – faktor fra 0 til 100 % 

- Management Score – Score fra 0 til 100 

- ESG Risk Rating – rating fra 0 til 20 

 

Contribution to ESG Risk Rating er hvor stor en andel emnet fylder i den samlede rating – fx så kan 

Corporate Governance fylde 27,5 % hvor Human Capital kan fylde 18,3 %. Det er individuelt for hver 

virksomheder. Der er ingen forklaring på hvorfor Sustainalytics har valgt disse vægte.  

Subindustry Exposure angiver den gennemsnitlige score for branchen. Ud fra den måde kan man se, 

hvordan virksomheden er ud fra sine peers, og se hvordan branchen er generelt. Sustainalytics bestemmer 

selv, hvem de ser som peers, og det er desværre ret svært at finde ud af hvem de sammenligner 

virksomheden med.  

Company Exposure er scoren for virksomheden. Det er formuleret præcist som: 

”Exposure can be considered as a set of ESG related factors that pose potential economic 

risks for companies. Another way to think of exposure is as a company’s sensitivity or 

vulnerability to ESG risks. Material ESG issues and their exposure scores are assessed at 

the subindustry level and then refined at the company level.” 

THE ESG RISK RATINGS METHODOLOGY–ABSTRACT Version 2.0 November 2019, side 7 

Excess Exposure er en korrigering, hvis virksomheden er meget udsat, eller slet ikke udsat, i forhold til deres 

peers. Sustainalytics udregner en Beta i forhold til Subindustry Exposure, men kommer ikke ind på hvordan 

de gør det i praksis.  

Manageable Risk Factor er en faktor som angiver, hvor meget virksomheden selv kan styre de gældende 

risici. Som regel vurderes det, at virksomheden har fuld kontrol over sin drift, hvilket giver faktoren 100 %, 

men nogle gange kan de ikke styre alt, hvorefter faktoren bliver mindre end 100 %. 

Management Score er lavet lidt forskelligt for hver af de 6 afsnit, da afsnittene inddeles i underemner. Fx 

inddeles Corporate Governance sin Management Score sådan: 

Pillar    Score  Weight  Weighted Score 

Board/Management Quality & Integrity  36.0  25.0%  9.0 

Board Structure   52.0  17.0%  8.8 

Ownership & Shareholder Rights  32.0  15.0%  4.8 

Remuneration   54.0  25.0%  13.5 

Audit & Financial Reporting   67.0  8.0%  5.4 

Stakeholder Governance   65.0  10.0%  6.5 

Totals     100.0%  48.0  

ESG Risk Rating PDF Report - Qualcomm 
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ESG Risk Rating er en rating for den del af den samlede Exposure som virksomheden ikke håndterer, altså 

”Unmanaged risk”. 

Analysen inkluderer Controversies, hvis der er nogen for virksomheden. Analysen er mere omfattet end 

tidligere, så de fleste kontroverser er allerede inkluderet i de 7 afsnit, men hvis der er store kontroverser, 

vil de blive præsenteret på side 1 i sammenfatningen. I hver af de 7 afsnit kan man også se, hvordan 

virksomheden klarer sig i sin peer group, og kort om hvordan peer group’en klarer sig generelt.  

Alt sammen munder ud i en Total ESG-rating. 

 

De 7 afsnit påvirker hver af de tre ESG-ratings på hver sin måde, så ESG-ratings bliver udregnet 

efterfølgende, ud fra ovenstående analyse.  

Sustainalytics skriver at de tre enkelte ratings for E, S og G ikke kan bruges alene til at få et klart billede af 

de tre enkeltstående dele, da de blandes af de 7 afsnit.  

(Sustainalytics, 2019) 

 

Ligesom Sustainalytics gjorde med den gamle metode, så sender de analysen til den pågældende 

virksomhed, inden de offentligerer gøre den, for at få feedback. (Sustainalytics, 2020) 

 

Af de ratings Yahoo Finance viser nu, er der én rating for hver af E, S og G, en Total ESG Risk Rating og en 

samlet placering i deres peer group. 

 

 

4.3 Peer groups 

Sustainalytics ved godt, at de forskellige brancher og sektorer kan være meget forskellige, når det gælder 

risikopræmier, risiko og ESG-faktorer. Fx har medicinvirksomheders medarbejdere generelt bedre forhold 

end tøjproducenternes, og banker har generelt en bedre påvirkning på miljøet end olieproducenter har. 

Derfor er det vigtigt at se, hvordan virksomhederne performer på deres ESG-faktorer, og hvordan de 

performer over for deres nærmeste konkurrenter og i deres branche. Det er også muligt at se, hvordan den 

samlede peer group klarer sig i forhold til de andre peer groups.  

Det har Sustainalytics løst ved at gruppere alle virksomhederne, som er analyseret, ind i peer groups, så 

man nemt kan få et klart overblik. Sustainalytics har 42 peer groups, som er de samme Morningstar bruger. 

De peer groups der er, er ikke lavet direkte ud fra branchestandarder, men Sustainalytics prøver at finde 

virksomheder der minder om hinanden, hvilket kan gøre, at nogle af peer groups’ne kan indeholde 

virksomheder man på første øjekast ikke vil mene minder om hinanden. Systainalytics og Morningstar viser 

ikke metoden bag, hvordan de sætter deres peer groups sammen. 

Det er de samme peer groups i den gamle og nye metode.  (Sustainalytics,2017) 
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Herunder er et eksempel på Microsoft’s ESG-ratings og placering i forhold til peer group. For den gamle 

metode er det bedst at have en høj ESG-rating, og en høj ESG-peer group placering, hvor i den ny metode, 

er det godt at have en lav rating og lav placering: 

Microsoft Gammel Rating Gammel Placering Ny Rating Ny Placering 

Total ESG 75 96 15 8 

Enviroment 84 97 0,4  

Social 71 97 9,7  

Governance 70 89 5,2  

Tabel 3 – Tabel over Microsofts ratings og placering i sin peer group, både for de nye og gamle ratings 

Peer group størrelse 99 aktier. 

 

 

4.4 Kritik til Sustainlytics 
Sustainalytics vil gerne forklare, hvordan deres metodik er i grove træk, men der er stadig mange uvisheder 

om, hvordan de gør. Der er ingen forklaring på, hvordan vægtene er valgt, eller hvorfor en virksomhed får 

en specifik score i et underemne. Det er forståeligt nok at de ikke fortælle om alle data, da andre så bare vil 

kunne kopiere deres fremgangsmåde, men for dem som gerne vil vide præcis, hvorfor en virksomhed har 

fået en specifik rating, så mangler der en del information.  

 

De vil ikke dele historiske data. Hverken til studerende, på Bloomberg, eller til deres kunder. Af dem som 

forfatteren har været i kontakt med, som har en eller flere adgange til Sustainalytics, så er der ingen som 

har adgang til de tidligere ratings. Det kan være man kan tilkøbe sig til den mulighed, men det har ikke 

været muligt at finde. Siden det ikke er muligt at se udviklingen af en virksomheds ESG-ratings, så er det 

meget svært at se, om virksomheden udvikler sig som den skal ifølge investorens ESG-strategi.  

 

Sustainalytics har ikke nogen offentlige kommentarer til hvor lille relation, der er imellem deres ratings og 

de andre ratingbureauers ratings (se afsnit 3.4). De har heller ikke noget white paper omkring 

brugbarheden af ESG, eller referencer til nogle af de forskningsprojekter, der har været omkring ESG-data. 

De udgiver kun, hvad der kan beskrives som artikler, om de emner, der er for tiden omkring mulige risici, og 

som kan drejes tilbage til deres produkter. De forholder sig ikke til nyttigheden af deres eget produkt, 

hvilket der kan være mange grunde til, men det antages, at Sustainalytics godt ved, at ESG-verdenen stadig 

er lidt kontroversiel, og at de ikke vil stå i forreste række med postulater, som ikke kan bevises 100 % 

endnu.  

Dog behøver de heller ikke komme med sådanne postulater, for deres popularitet er kun stigende.  

Som adresseret tidligere, så giver nogle af deres peer groups ikke meget mening. Fx er glas- og 

konservesproducenten Ball Corporation og ejendomsinvestorvirksomheden Lennar Corporation i samme 

peer group. Umiddelbart har de to virksomheder ikke meget til fælles.  
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De fleste af deres peer groups giver dog god mening, der er fx en for bilproducenter, en for 

entreprenørvirksomheder, to til banker, tre til IT-virksomheder osv.  

 

 

4.5 Delkonklusion 

Sustainalytics er et at de klart største ratingbureauer inde for ESG, og de er stadig voksende. De tilbyder 

mange forskellige services, som ESG-analyser, Engagement-kontakt til virksomheder, stemme på vegne af 

sine kunder, screening af virksomheder, der bryder krav osv., og alt sammen kan købes enkeltvis eller i 

pakker.  

 

De kan nå langt ud og ramme mulige nye kunder, siden de har dele af deres ratings og information hos 

Bloomberg og Yahoo Finance.   

 

Sustainalytics lavede tidligere sine ratings ved at inddele de tre emner Enviroment, Social og Governance i 

en række underemner, som fik en score og en vægt hver for sig. Til sidst kom der en samlet Total ESG-rating 

ud fra de tre andre ratings. Nu har deres analyser 7 emner, som hver har sine egne underemner med hver 

sin score og vægt, som samler sig til en Total ESG-rating og efterfølgende en rating for E, S og G. Den nye 

metode virker til at være meget mere detaljeret og velovervejet, men virker også unødigt kompliceret med 

alle de scores, vægte og ratings.  

Hvad der er til fældes for deres to metoder, er at de indhenter al offentligt information og virksomheden, 

og inden de deler en analyse, så kontakter de den enkelte virksomhed for at få feedback til analysen.  

 

Sustainalytics har for nyligt ændret deres metode bag deres analyser, så det er umuligt at kæde de gamle 

ratings sammen med de nye. De vil i forvejen ikke dele historisk data, men hvis man selv har en oversigt 

over de gamle ratings, så er det ikke rigtigt til nogen nytte. Det vigtigste ved ændringen imellem de to 

metoder er, at tidligere fokuserede de på at ramme de tre ESG-ratings rigtigt hver for sig, hvor de nu laver 

en samlet analyse, og trækker de tre ESG-ratings ud efter den – så det er selve analysen der er vigtig og ikke 

de tre enkle ratings.  
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5. Analyser om ESG-ratings 
Hvis man som porteføljemanager skal bruge ESG-ratings aktivt, er det slået fast tidligere, at det skal være 

for at få en merværdi i sin portefølje, eller for at kunne få en lavere risiko. Begge dele skulle gerne munde 

ud i en bedre Sharpe ratio. Siden ESG-ratings inddeles fra 0 til 100, indikerer det, at en rating er ret præcis i 

sit udtryk, og at man kan tage den for gode varer. 

Alt i alt betyder det, at med den præcision må det være muligt at kunne teste, om Sustainalytics ratings 

giver samme resultat, som de andre forskningsprojekter har fået. 

Analyseafsnittet er opdelt i 4 afsnit, hvor der testes for hver sin metode til, hvordan ESG muligvis påvirker 

aktiers nøgletal for afkast og risiko.  

 

I analyserne 5.1, 5.3 og 5.4 bruges både gamle og nye ratings. I de analyser forventes det, at i de gamle 

ratings er de tre enkelte E, S og G-ratings de mest betydningsfulde, da Sustainalytics udarbejdede de tre 

ratings først, og derefter fandt den samlede Total ESG-rating. For de nye ratings forventes det at Total ESG 

viser de bedste resultater, da Sustainalytics med den nye metode finder 7 underemner, der bliver til Total 

ESG-ratingen, som efterfølgende bliver delt op i E, S og G.  

 

 

5.1 Hvilken sammenhæng er der imellem ESG-ratings for virksomhederne på S&P 

500 indekset og virksomhedernes nøgletal risikopræmie og risiko? 

Den første analyse omhandler en bred betragtning af ESG-ratings, og om de samlet set har en påvirkning på 

aktierne på S&P 500. Hvis der er signifikans for en relation, betyder det, at en investor burde kunne bruge 

ESG-rating direkte i deres beslutninger, hvis investoren samler en stor portefølje af de faktorer som er 

signifikante.  

Nul-hypotesen er, at der ikke er nogen relation imellem aktierne på S&P 500’s risikopræmier samt risiko, og 

deres ESG-ratings, hvorimod den alternative hypotese siger, at der vil være en lineær sammenhæng. 

 

 

5.1.1 Metode for analyse 

Hvis antagelsen om, at de gode ESG-ratede aktier har bedre risikopræmier eller lavere risiko, så burde der 

være en positiv lineær sammenhæng, som kan testes, så længe man har en stor nok population. Testen 

udføres med lineær regression for de enkelte ratings og de to nøgletal, og en multipel regression for alle 

ESG-ratings samlet mod enten risikopræmie eller risiko.  

Alle 457 brugbare aktier i S&P 500 bruges i regressionerne. Der laves i alt 20 regressioner, 10 med de gamle 

ratings og 10 med de nye ratings, som inddeles således: En regression hver for den Totale ESG, en 

regression for hver af E, S og G, og en multipel regression for de tre ESG-faktorer mod risikopræmien, og de 

samme 5 mod risikoen.  
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Nul-hypotesen er, at der ikke er nogen sammenhæng (altså 𝛽 = 0), hvor den alternative hypotese er, at der 

er en lineær sammenhæng (altså 𝛽 ≠ 0). Der testes både på et 5% og et 1% signifikansniveau. 

 

Regressionerne for analyserne er i Bilag 1. De to Excelark, som indeholder alle data og regressioner er 

uploadet sammen med denne rapport og hedder Bilag 2 - Analyse 5.1 - GAMMEL rating og Bilag 2 - Analyse 

5.1 - NY rating. 

 

 

5.1.2 Resultater af analysen – for de gamle ratings 

Herunder vil resultaterne for regressionerne blive præsenteret. For at præsentere det, så der stadig er 

overblik, bliver afsnittet delt op, så alle regressioner for de gamle ESG-ratings præsenteres først, inden 

regressionerne med de nye ratings bliver præsenteret. 

 

Den første regression er for ratingen Total ESG mod de 457 aktiers risikopræmie. Her testes der for om 

Total ESG-rating har en forklarende faktor på risikopræmierne.  

Regressionsstatistik        

Multipel R 0,1081        
R-kvadreret 0,0117        

Justeret R-kvad 0,0095        
Standardfejl 0,1000        

Observationer 457        

         

ANAVA         

  fg SK MK F Signifikans F    

Regression 1 0,0538 0,0538 5,3777 0,0208    
Residual 455 4,5526 0,0100      

I alt 456 4,6064          

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 99% Øvre 99% 

Skæring 0,0914 0,0323 2,8264 0,0049 0,0279 0,1550 0,0078 0,1751 

Total ESG -0,0012 0,0005 -2,3190 0,0208 -0,0023 -0,0002 -0,0026 0,0001 
Tabel 4 – Regression imellem risikopræmier og Total ESG-rating for aktierne i S&P 500 
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Figur 2 – Graf over regressionen imellem risikopræmier og Total ESG-rating for aktierne i S&P 500.  
x-aksen er den forklarende variable Total ESG-rating og y-aksen er risikopræmien 

 

For den første regression vil hele regressionen blive forklaret i dybden. Herefter vil resultaterne kun blive 

præsenteret i korte tabeller, og det er kun de vigtigste pointer der vil blive beskrevet.  

 

Regressionsstatistik 

Multipel R 0,1081 
R-kvadreret 0,0117 
Justeret R-kvadreret 0,0095 
Standardfejl 0,1000 
Observationer 457 

Tabel 5 – Statistik fra Tabel 3 

Multipel R er korrelationen imellem de to vektorer, og viser hvorvidt datapunkterne ligger på en lige linje 

eller ej. Hvis Multipel R var 1 ville alle punkter ligge helt præcis på samme linje, som perler på en snor, 

hvorimod hvis den er 0, vil det være et stort rod. Man kan se alle datapunkterne i scatterplottet i Figur 2, så 

man kan se, hvorfor Excel fandt Multipel R til at være så lav. En korrelation på 0,1 er ret lavt, så hvis 

modellen finder en signifikans for en lineær sammenhæng, skal vi tage det med et gran salt, og være 

kritiske over for resultatet.  

R-kvadreret er Multipel R med anden potens, og kaldes for determinationskoefficienten. Den går fra 0 til 1 

og viser, hvor stor en del af modellens variation, der er forklaret af modellen. Et R2 på 0,01 er meget lav, og 

viser at variationen i risikopræmierne er stort set uforklaret ud fra variationen af Total ESG-ratings.  

Justeret R2 er en anden måde af regne R2 på, som bruges i multiple regressioner, for at få en mere præcis 

R2, når der er flere forklarende variable.  

Standardfejl er standardafvigelsen for den samlede model. Her antages det at modellen er normalfordelt, 

hvilket betyder at ca. 68 % af tiden (1 standardafvigelse) vil udsvingene være inde for 0,10.  

Observationer er blot antallet på hvor mange datapunkter der er i hver vektor.  

y = -0,0012x + 0,0914
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ANAVA -      

  fg SK MK F Signifikans F 

Regression 1 0,0538 0,0538 5,3777 0,0208 

Residual 455 4,5526 0,0100   

I alt 456 4,6064       
Tabel 6 – ANAVA-tabel fra Tabel 3 

ANAVA står for Analyse af variansen, og hedder ANOVA på engelsk, grundet betegnelsen Analysis of 

Variance. 

Fg er antal frihedsgrader, hvor den første i rækken er antal forklarende variable, den anden i rækken er 

antal rest-observationer, og den sidste opsummerer antallet af datapunkter (𝑛), der er brugt, hvilket er 𝑛 −

1. Det er −1 fordi regressionen laves af en stikprøve og ikke hele populationen. Frihedsgraderne har en 

direkte modsatrettet påvirkning på R2. Hvis der kommer flere frihedsgrader (altså flere observationer) så vil 

R2 blive mindre. Det betyder at R2 ikke bliver brugt så meget, når der er store datasæt. Hvis flere 

forklarende variable blev indsat, med det samme antal observationer, så ville frihedsgraderne gå ned, R2 vil 

gå op, men justeret-R2 vil gå ned, for at medregner denne forskel når der er flere variable.  

SK er summen af kvadrerede excess restled af aktiernes risikopræmie og MK er middelværdi af kvadrerede 

(SK divideret med fg). De er tal er genereret ud fra selve regressionen, som prøver at minimere summen af 

de kvadrerede restled, så de danner den bedste tendenslinje. Disse tal forklarer ikke direkte noget om 

sammenhængen imellem de to variable, men kan bruges hvis man vil ind bag udregningerne for 

regressionerne. De danner dog basis for de næste tal, så det er altid fint at vide hvor tallene kommer fra.  

F er værdien fra F-testen (hvilket er de to MK-tal divideret med hinanden). Den holdes op mod Signifikans F, 

og hvis F er større end Signifikans F, så forkastes nul-hypotesen. Hvis F er mindre end Signifikans F så 

accepteres nul-hypotesen. I dette tilfælde kan nul-hypotesen forkastes, så der er en relation, og alting er 

ikke bare tilfældigt. 

Det er ikke særlig præcist bare at lave en ja-/nej-test ud fra F-testen, men Signifikans F er faktisk også p-

værdien for den forklarende variable, eller alle de forklarende variable. Hvis der kun er én forklarende 

variabel (som der er her), vil det samme tal være nede i p-værdien for koefficienten for Total ESG.   

 

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 99% Øvre 99% 

Skæring 0,0914 0,0323 2,8264 0,0049 0,0279 0,1550 0,0078 0,1751 

Total ESG -0,0012 0,0005 -2,3190 0,0208 -0,0023 -0,0002 -0,0026 0,0001 
Tabel 7 – Tabel over koefficienter fra Tabel 3 

 

Koefficienter er de estimerede værdier for 𝛼 og 𝛽 i ligningen for tendenslinjen 𝑌 = 𝛼 + 𝛽 ∙ 𝑥. Så for de 

gamle ratings Totale ESG-rating mod risikopræmien burde ligningen være 𝑌 = 0,0914 − 0,0012 ∙ 𝑥. 

Regressionen estimerer, at en aktie med Total ESG på 𝑥 = 60 burde have en risikopræmie på 0,0194 = 1,94 

%, hvorimod en aktie med 70 i rating burde have 0,0074 = 0,74 %. Det er en ret stor forskel, og er desværre 

det stik modsatte af, hvad vi gerne ville se. Den siger dog også, at en aktie med Total ESG på sølle 1 ville 
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have en risikopræmie på 9,02 %,hvilket virker som en ret stor risikopræmie, men er en fornuftig størrelse, 

da 90 aktier ud af de 457 aktier, der er i datasættet, har så høj en risikopræmie eller højere, og den siger 

også, at en aktie med 100 i rating vil have en risikopræmie på -2,86 % (hvor 137 aktier i datasættet havde så 

dårlig risikopræmie eller værre).  

Standardfejl er standardafvigelsen for de respektive koefficienter, inde for én standardafvigelse.  

t-stat er koefficienten divideret med standardfejlen. Jo større t-stat er, jo mere signifikant er den (lige 

meget om t-værdien er positiv eller negativ, altså den numeriske værdi). Den giver mulighed for at rangere 

de forklarende variable, så man kan se hvilken, der er mest signifikant.  

p-værdien er sandsynligheden for at få en værdi større end værdien i t-testen i en T-fordeling (t-test-

værdien minder meget om antal standardafvigelser i normalfordelingen). P-værdien prøver at fortælle os 

hvor sandsynligt det er, at nul-hypotesen holder, altså hypotesen om, at koefficienten 𝛽 = 0. Jo lavere p-

værdi er jo bedre, fordi det betyder, at der er lille sandsynlighed for at nul-hypotesen holder, og vi kan 

forkaste den. P-værdien i en regression er altid to-halet – så hvis man vil lave en et-halet test (som man 

bruger i VaR eller CVar) skal der korrigeres for det.  

Tidligere blev det skrevet, at der testes for konfidensinterval 95 % og 99 %, hvilket betyder, at her testes 

det om p-værdien er mindre end 5 % eller 1 % henholdsvis. I det her tilfælde for 𝛽-koefficienten er p-

værdien = 2,08 %, så den klarer 95 %, men ikke 99 %. Det betyder at 𝛽 -koefficienten er signifikant inde for 

95 %. 𝛼-koefficientens p-værdi = 0,49 %, hvilket betyder at den er signifikant for både 95 % og 99 % 

interval. 

De to intervaller til sidst bekræfter bare, det de andre tal allerede har vist. De tager koefficienten og laver 

en 95 % eller 99 % konfidensinterval ud fra størrelsen på standardfejlen, og viser grænserne. Heri kan man 

også se om koefficienten er signifikant eller ej, fordi den alternative hypotese går på at 𝛽 ≠ 0 inde for et 

givent interval, så hvis 0 ikke ligger i det viste interval, så er den signifikant.  

 

Herunder er resultaterne for de 5 første regressioner: 

Risikopræmie 𝜷-koefficient 𝜷-standardfejl Multipel R Signifikans F 

Total ESG -0,124 % * 0,053 % 0,1081 0,0208 
Enviroment -0,062 % 0,034 % 0,0842 0,0718 
Social -0,110 % *  0,043 % 0,1190 0,0108 
Governance -0,115 % 0,061 % 0,0884 0,0591 
ESG Enviroment -0,018 % 

Social -0,083 % 
Governance -0,054 % 

Enviroment 0,040 % 
Social 0,052 % 
Governance 0,068 % 

0,1280 0,0576 

Tabel 8 – Alle 5 regressioner af gamle ratings mod risikopræmie.  

På tabel 8 ses de vigtigste pointer for de 5 regressioner der er lavet med de gamle ratings mod 

risikopræmier. En * betyder at 𝛽-koefficienten er signifikant inden for et 95 % konfidensinterval (altså p-

værdien er under 5 %) og ** betyder at 𝛽 koefficienten er signifikant inde for 99 % - hvilket der ikke er 

nogen af i denne omgang.  
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For at opsummere gennemgangen af regressionen for Total ESG, og ovenstående tabel 8, så er det kun 

Total ESG og Social som er signifikant. For resten af testene kan vi ikke forkaste nul-hypotesen. Desværre er 

koefficienterne negative, hvilket betyder, som det blev beskrevet tidligere, at hvis investoren prioriterer en 

højere rating, så skal hun give afkald på noget af sin risikopræmie.  

Multipel R (korrelationen) på ca. 0,1 for begge er ret lave, hvilket betyder, at de udsving 𝛽-koefficienterne 

har i deres standardfejl, vil som udgangspunkt ikke følge de datapunkter som regressionen er lavet på.  

Ud fra dette kan det konkluderes, at en investor skal overveje, om hun vil have aktier med høj risikopræmie 

eller høj Total ESG-rating/Social-rating, og det kan konkluderes, at virkelighedens udsving vil formentligt 

ikke følge regressionens resultat, grundet den lave Multipel R. 

 

Risiko 𝜷-koefficient 𝜷-standardfejl Multipel R Signifikans F 

Total ESG -0,097 % * 0,046 % 0,0988 0,0347 
Enviroment -0,097 % ** 0,029 % 0,1551 0,0009 
Social -0,054 % 0,037 % 0,0678 0,1480 
Governance -0,084 % 0,052 % 0,0751 0,1089 
ESG Enviroment -0,097 % * 

Social 0,015 % 
Governance -0,029 % 

Enviroment 0,034 % 
Social 0,044 % 
Governance 0,058 % 

0,1280 0,0576 

Tabel 9 – Alle 5 regressioner af gamle ratings mod risikoen – standardafvigelsen 

På tabel 9 ses det, at Total ESG og Enviroment begge er signifikante med en negativ koefficient. Det er et 

godt resultat, da det betyder, at aktier med høj Total ESG-rating eller høj Enviroment-rating har mindre 

risiko, end dem med dårlig rating. Enviroment slår stærk ud med en signifikans på over 99 %, og den 

højeste Multipel R. Det ville være mest retvisende af bruge Enviroment-ratingen, hvis man ønsker 

bæredygtige aktier med lavere risiko. 

 

Hvis tabel 8 og 9 sammenlignes, er den kun Total ESG der går igen. Hvis porteføljemanageren vælger at 

investere i en høj Total ESG-rating, vil hun give afkald på en del af sin risikopræmie, men hun vil samtidig få 

en lavere risiko, hvilket er en god ting.  

 

Man kan så blive lidt nysgerrig, og tænke om det er muligt at lave en ny regression, som er en blanding af 

risikopræmier og risiko, nemlig Sharpe ratio, og holde den op mod ESG-ratings. Det er gjort, men resultatet 

var stort set magen til tabel 8. Det er svært at fortolke, hvorfor det lige er sådan. Risikopræmierne har en 

smule større variation end risikoen, så måske er dét det mest fremtrædende, hvilket betyder at resultatet 

fra tabel 8 automatisk vil skinne mest igennem. Afsnit 5.3 tester i dybden for, om der er nogen 

sammenhæng imellem ESG-ratings og Sharpe, så der tolkes ikke mere på det i denne regression.  
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5.1.3 Resultater af analysen – for de nye ratings 

Det er samme procedure for regressionerne med de nye ratings.  

 

Tabel 10 - Alle 5 regressioner af nye ratings mod risikopræmie. 

I tabel 10 ses det, at Total ESG og Enviroment er signifikante. Ligesom med de gamle ratings i tabel 8 er 𝛽-

koefficienten desværre negativ, så hvis bæredygtige aktier prioriteres i ens portefølje, skal investoren give 

afkald på noget af sin risikopræmie. Enviroment er meget signifikant, hvilket er dejligt, men 𝛽-koefficienten 

er ret stor, så for hver 10 ESG-ratings man går op i Enviroment mister man 2,5 %-point af sin risikopræmie, 

hvilket er ret meget. Det er overraskende at 𝛽-koefficienten er så stor, samtidig med standardfejlen ikke er 

særlig stor. 

Tabel 10 minder meget om tabel 8, men der er én større forskel: Den samlede multipel regression for de tre 

ESG-ratings er signifikant med 0,0194, og med en forholdsvis høj Multipel R på 0,148. Det kunne være at 

der var en større succesrate, hvis man samlede flere faktorer samtidig, men det ses dog at de tre ESG-

faktorer bliver båret af Enviroment. Samlet set har regressionen med de tre ESG-faktorer og regressionen 

for kun Enviroment næsten den samme Multipel R og Justeret R2 (0,017 for Enviroment og 0,015 for de tre 

ESG-faktorer), hvilket gør at det ikke kan betale sig at inkludere flere faktorer end Enviroment.  

 

 

Tabel 11 - Alle 5 regressioner af ny ratings mod risikoen – standardafvigelsen 

I Tabel 11 er de signifikante de samme som i tabel 9, dog er 𝛽-koefficienterne i tabel 10 positive, hvor de 

var negative i tabel 8 (som testede risikoen på de gamle ratings). Det betyder at aktier med høje ratings 

også har højere risiko. 

Tabel 11 viser, at aktier med høj Total ESG-rating eller høj Enviroment-rating også har høj risiko. Ud fra 

tabel 10 har disse også lavere risikopræmie. Samlet set betyder det, at investoren kan bruge ESG-ratings 

Risikopræmier 𝜷-koefficient 𝜷-standardfejl Multipel R Signifikans F 

Total ESG -0,124 % * 0,063 % 0,0931 0,0485 
Enviroment -0,250 % ** 0,084 % 0,1387 0,0032 
Social 0,111 % 0,125 % 0,0417 0,3774 
Governance 0,025 % 0,195 % 0,0060 0,8988 
ESG Enviroment -0,257 % ** 

Social 0,1461 % 
Governance -0,157 % 

Enviroment 0,853 % 
Social 0,137 % 
Governance 0,217 % 

0,1480 0,0194 * 

Risiko 𝜷-koefficient 𝜷-standardfejl Multipel R Signifikans F 

Total ESG 0,114 % * 0,056 % 0,0965 0,0406 
Enviroment 0,1525 % * 0,075 % 0,0959 0,0419 
Social 0,144 % 0,110 % 0,0619 0,1900 
Governance 0,1457 % 0,172 % 0,0399 0,3982 
ESG Enviroment 0,161 % * 

Social 0,116 % 
Governance 0,121 % 

Enviroment 0,0756 % 
Social 0,122 % 
Governance 0,192 % 

0,1189 
 

0,0954 
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aktivt til se, hvilke aktier man bør undgå, da en investor normalt ikke vil have både lavere risikopræmie og 

højere risiko.  

 

 

5.1.4 Kritik til metoden og analysen 

Data der sammenlignes, er et forhold i procent med en absolut rating, hvilket i nogle opstillinger kan give 

problemer. Der er desværre ikke en test der kan vise om det er et problem her.  

Vi forudsætter at risikopræmier, risikoen, og ESG-ratings er normalfordelte. I virkeligheden følger ingen af 

dem normalfordelingen, hvilket kan ses her: 

Test Risikopræmie 

gammel 

Risikopræmie 

ny 

Risiko 

gammel 

Risiko 

ny 

Total ESG 

gammel 

Total ESG 

ny 

Middelværdi 1,72% 3,85% 23,89% 24,96% 59,84 24,55 

Kurtosis 2,09 1,47 18,37 12,90 -0,42 9,31 

Skævhed 0,32 0,07 3,15 2,66 0,19 1,92 

Tabel 12 – tabel over tests for om dataene er normalfordelte 

Total ESG-ratings med den gamle metode kunne måske godt ligne, at den ville følge en normalfordeling. For 

at teste Total ESG Gammel rating nærmere, opstilles et histogram, som viser fordelingen af ratings på de 

457 aktier. 

 

Figur 3 – Histogram over Total ESG Gammel rating med kurve for normalfordelingen hen over.  
X-aksen er ratings inddelt i intervaller af 4. y-aksen er frekvensen for, hvor mange der er i hvert interval 

Med lidt god vilje kunne det faktisk godt ligne en normalfordeling. Som det ses i både på tabel 11 og figur 3, 

så er der ikke nok som ligger ude i halerne, og fordelingen er noget venstreskæv. Husk på, at dette er den 

pæneste fordeling, hvor de andre passer mindre til en normalfordeling. Det summeres op til, at ingen af 

datasættene er helt normalfordelte.   
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Man kan altid diskutere om populationen er stor nok, og om man burde fjerne de største afvigelser, for 

nemmere at finde de generelle tendenser. Når der ikke er særligt mange datapunkter, så vil få afstikkere 

ændre meget på regressionerne, så hvis man fjernede de yderste 2-3 % af datapunkterne ville væsentligt 

flere af regressioner formentligt være signifikante, og 𝛽-koefficienten vil nok have en mindre hældning. I 

denne rapport er alle datapunkter medregnet, da det kan være svært i virkeligheden at regne ud hvilken 

aktie, der i fremtiden vil være dem som giver de store afvigelser, og dermed skal regnes fra.  

 

 

5.1.5 Delkonklusion 

Fra analysen kan der konkluderes, at Total ESG-rating er signifikant i alle fire test, så generelt kan ESG-

ratings godt bruges direkte i en investors beslutninger, da nul-hypotesen kan forkastes. Analysen viser at 

både Sustainalytics’ gamle og nye rating-metode indeholder en vis retvisende relation til aktierne på S&P 

500.  

Hvis man kigger på de tre enkelte E, S og G-ratings, så var det kun Social, der var signifikant for de gamle 

ratings og Environment for de nye. Grundet at de fleste (to ud af tre) ratings ikke var signifikante, og at det 

ikke var den samme rating der var signifikant i de to metoder, så kan det konkluderes, at E, S og G-ratings i 

hovedtræk ikke kan bruges direkte, men de to ratings, der var signifikante, kan give en et praj den rigtige 

vej.  

Analysen viste, at ud fra den signifikante rating Total ESG-rating, så har bæredygtige aktier (dem med høj 

rating) en relativ lav risikopræmie. Det var gældende både for den nye og gamle metode. For risikoen, var 

resultaterne blandet, da de gamle ratings viste, at risikoen på bæredygtige aktier var lavere, hvorimod de 

nye ratings, viste at risikoen var højere. Alt i alt er det modsat ideen om, at bæredygtige aktier burde give 

højere risikopræmie eller lavere risiko. 

 

 

5.2 Kan ESG ratings bruges som Style Factor for enkeltaktier? 

For at se om ESG-faktorer har en direkte påvirkning på den enkelte aktie, er den mest nærliggende måde at 

se om ESG-faktorernes udvikling påvirker risikopræmien igennem en test for Style Factor. 

Hvis analysen finder signifikans, betyder det, at investoren kan anskaffe sig en merværdi, hvis hun kan 

lokalisere de aktier, der vil udvikle sig bedst/hurtigst inde for sine ESG-faktorer.  

Siden Sustainalytics ikke deler historisk data, og Yahoo Finance fjernede de gamle informationer med de 

historiske ratings hurtigere end forventet, så lykkedes det kun at anskaffe de historiske ratings på 2 aktier, 

nemlig de to største i S&P 500 indekset, Microsoft og Apple. Derfor laves analyserne desværre kun på de to 

aktier, hvor det ville have været nærlæggende at lave analyser på én aktie fra hver peer group, eller nogle 

af dem som scorer bedst og dårligst, for at kunne komme med en bredere konklusion.  
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Nul-hypotesen er, at der ikke er nogen sammenhæng imellem udviklingen af aktiens ESG-ratings og dens 

risikopræmie, hvorimod den alternative hypotese er, at der vil være en lineær sammenhæng imellem de to 

ting. 

 

 

5.2.1 Metode for analyse 

Style Factor, som det blev præsenteret i teoriafsnittet, tester om nogle af faktorernes momentum påvirker 

aktiekursens udvikling, igennem en Fama & French og Carhart faktor model. Analysen ser om faktoren er en 

forklarende variabel i risikopræmien. Vi ved allerede, at ESG-faktorer ikke er 100 % beskrivende for 

risikopræmierne, så derfor medregnes de mest kendte faktorer, hvilket er Fama & French 3 Factors og 

Carharts 4. faktor. På den måde testes der, om ESG-faktorerne beskriver udviklingen i sammenhæng med 

de kendte faktorer. 

 

Momentum for en ESG-faktor er blot udviklingen, så hvis faktoren gik fra 62 til 65, så er den steget med 4,8 

%, så det er 4,8 % der bruges i den måned som data. Momentum holdes op mod risikopræmien igennem en 

regression, ligesom i analyse 5.1, for at finde signifikans. Analysen laves på hver enkelt aktie.  

Nul-hypotesen er igen, at der ikke er nogen sammenhæng, og den alternative hypotese er at der er en 

lineær og signifikant sammenhæng.  

Der bliver lavet 5 regressioner på hver aktie, som er ud fra Carhart’s 4-faktormodel og de nye forklarende 

variable vi tester. Så funktionen bliver således for den første regression 

𝑅𝑖 − 𝑟𝑓 = 𝛼𝑖 + 𝛽1(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝛽2 ∙ 𝑆𝑀𝐵 + 𝛽3 ∙ 𝐻𝑀𝐿 + 𝛽4 ∙ 𝑀𝑂𝑀 + 𝛽5 ∙ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑆𝐺 

Ud over det laves der også en kontrol regression med kun de fire kendte variable, for at se hvor stor 

indvirkning det giver at sætte en ekstra (eller flere variable) på. 

Siden Sustainalytics ikke vil dele deres datahistorik for rating af den nye metode, så laves der kun tests på 

de gamle ratings.  

 

Regressionerne for analyserne er i Bilag 3. De to Excelark, som indeholder alle data og regressioner er 

uploadet sammen med denne rapport og hedder Bilag 4 - Analyse 5.2 – Microsoft og Bilag 4 - Analyse 5.2 – 

Apple. 
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5.2.2 Resultater af analysen for Microsoft 

Der er i alt 6 multiple lineære regressioner: 

Tabel 13 – Resultaterne fra de 6 regressioner der skulle vise om Microsofts ESG-ratings kunne bruges som Style Factors 

Der er ikke meget at skulle sige ud fra tabel 13. Alle regressionerne er samlet set signifikante, men kun fordi 

risikopræmien på markedet (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) og Small Minus Big (SMB) har et så godt fit til aktiens risikopræmie.  

Det er kontrol-regressionen og Governance-regressionen der har den bedste signifikans, men det er ikke 

særlig forskelligt i forhold til de andre. Governance-regressionen viste, at den enkelte variabel Governance 

var næsten signifikant med 𝑝 = 8,6 %, hvilket gjorde at den samlede signifikans blev bedre end på de 

andre regressioner med ESG-faktorer. 

Alfa var ikke signifikant i nogen tilfælde, så der kan ikke konkluderes noget ud fra det. Koefficienterne var 

også så små, at selvom de var signifikante, så ville de ikke være særligt betydelige.   

Microsoft 𝜶 𝜷-koefficient 𝜷-standardfejl Multipel R Signif. F 

Kontrol Koefficient 
-0,0017 
Standard fejl 
0,0060 

𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 1,364 ** 

SMB -0,902 ** 
HML 0,118 
MOM -0,035 

𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 0,192 

SMB 0,233 
HML 0,290 
MOM 0,217 

0,720 
 

3,9E-08 ** 
 

Total ESG Koefficient 
-0,0019 
Standard fejl 
0,0060 

𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 0,01359 ** 

SMB -0,00909 ** 
HML 0,00135 
MOM -0,00028 
Total ESG 0,128 

𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 0,194 

SMB 0,236 
HML 0,298 
MOM 0,219 
Total ESG 0,423 

0,721 
 

1,57E-07 ** 
 

Enviroment Koefficient 
-0,0014 
Standard fejl 
0,0060 

𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 1,401 ** 

SMB -0,929 ** 
HML 0,050 
MOM -0,061 
Enviroment -0,527 

𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 0,193 

SMB 0,233 
HML 0,294 
MOM 0,216 
Enviroment 0,423 

0,730 
 

7,9E-08 ** 
 

Social Koefficient 
-0,0008 
Standard fejl 
0,0061 

𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 1,351 ** 

SMB -0,882 ** 
HML 0,155 
MOM -0,019 
Social -0,210 

𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 0,193 

SMB 0,234 
HML 0,293 
MOM 0,217 
Social 0,228 

0,726 
 

1,1E-07 ** 
 

Governance Koefficient 
-0,0005 
Standard fejl 
0,0060 

𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 1,366 ** 

SMB -0,927 ** 
HML 0,038 
MOM -0,088 
Governance -0,654 

𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 0,189 

SMB 0,229 
HML 0,288 
MOM 0,215 
Governance 0,374 

0,738 
 

3,96E-08 ** 
 

ESG Koefficient 
-0,00004 
Standard fejl 
0,0060 

𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 1,374 ** 

SMB -0,919 ** 
HML 0,051 
MOM -0,077 
Enviroment -0,247 
Social -0,146 
Governance -0,495 

𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 0,194 

SMB 0,234 
HML 0,298 
MOM 0,219 
Enviroment 0,489 
Social 0,232 
Governance 0,448 

0,742 
 

3,95E-07 ** 
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Selvom alle regressionerne faktisk var signifikante, så blev alle regressionernes signifikans værre, når der 

kom en eller flere ESG-faktorer på. Selvom vi kan forkaste nul-hypotesen i alle tilfælde, må det konkluderes, 

at ændring i ESG-ratings ikke har haft nogen påvirkning på Microsofts risikopræmie fra 2014 til og med 

2018 – det er kun andre faktorer, der har haft en indvirkning. Derfor er det også lidt lige meget at kigge på 

koefficienterne, eller Multipel R. Det betyder bare, at aktiemarkedet ikke har set ændringerne i 

virksomhedens ESG-faktorer som værdiskabende.  

 

 

5.2.3 Resultater af analysen for Apple 

Her er resultaterne for de 6 regressioner om Apples risikopræmie og ESG-ratings.  

Tabel 14 – Resultaterne fra de 6 regressioner der skulle vise om Apples ESG-ratings kunne bruges som Style Factors 

Apple 𝜶 𝜷-koefficient 𝜷-standardfejl Multipel R Signif. F 

Kontrol Koefficient 
-0,0035 
Standardfejl 
0,0084 

𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 1,132 ** 

SMB -0,280 
HML -0,884 * 
MOM -0,032 

𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 0,270 

SMB 0,328 
HML 0,408 
MOM 0,305  

0,586 
 

0,000120 ** 
 
 

Total ESG Koefficient 
-0,0001 
Standardfejl 
0,0085 

𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 1,152 

SMB -0,279 
HML -0,944 
MOM -0,100 
Total ESG -1,043 

𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 0,266 

SMB 0,323 
HML 0,0403 
MOM 0,303 
Total ESG 0,631 

0,613 
 

0,000105 ** 
 
 

Enviroment Koefficient 
-0,0037 
Standardfejl 
0,0087 

𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 1,134 ** 

SMB -0,271  
HML -0,892 * 
MOM -0,036 
Enviroment 0,073 

𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 0,273 

SMB 0,337 
HML 0,416 
MOM 0,309 
Enviroment 0,532 

0,586 
 

0,000349 ** 
 

Social Koefficient 
-0,0022 
Standardfejl 
0,0087 

𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 1,117 ** 

SMB -0,264 
HML -0,949 * 
MOM -0,104 
Social -0,195 

𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 0,273 

SMB 0,330 
HML 0,421 
MOM 0,323 
Social 0,280 

0,591 
 

0,000284 ** 
 

Governance Koefficient 
-0,0046 
Standardfejl 
0,0082 

𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 1,274 ** 

SMB -0,251 
HML -1,023 * 
MOM -0,028 
Governance -0,729 * 

𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 0,270 

SMB 0,317 
HML 0,400 
MOM 0,295 
Governance 0,335 

0,630 
 

0,000044 ** 
 

ESG Koefficient 
-0,0028 
Standardfejl 
0,0086 

𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 1,261 ** 

SMB -0,268 
HML -1,050 * 
MOM -0,069 
Enviroment -0,265 
Social -0,149 
Governance -0,769 * 

𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 0,275 

SMB 0,328 
HML 0,417 
MOM 0,318 
Enviroment 0,542 
Social 0,274 
Governance 0,357 

0,636 
 

0,000259 ** 
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Resultaterne for Apple viser meget det samme som det gjorde for Microsoft. Markedets risikopræmie og en 

af de to Fama & French-faktorer er signifikante, og alle regressionerne er i sig selv signifikante. Alfa er igen 

ikke signifikant. Den store forskel er, at det er den anden Fama & French-faktor som er signifikant, og at 

Governance både i sin egen regression, men også i den samlede for ESG, er signifikant – endda med den 

bedste signifikans der er. Det sidste må betyde, at Governance vil til dels kunne bruges som Style Factor. 

Desværre er koefficienten for Governance negativ, hvilket betyder, at når Governance-ratingen går op vil 

risikopræmien gå ned. 

 

Siden Governance ikke kunne bruges som en Style Factor hos Microsoft, men kun hos Apple, viser det, at 

Governance kun kan bruges over for nogen selskaber. Hvis en investor gerne vil bruge Governance-rating 

som Style Factor i fremtiden på en anden aktie, kan hun desværre ikke det, men mindre laver samme 

analyse for den aktie, for at se om der er signifikans. 

 

 

5.2.4 Kritik til metoden og analysen 

Der er ”kun” 59 datapunkter i alle regressionerne i dette afsnit, så man kan blive lidt i tvivl om det er nok 

data til at kunne køre en ordentlig regression. De fleste eksempler på brugen af regressioner, har oftest 

langt færre datapunkter end 59, så det anses som forsvarligt at bruge datasættet for de historiske ESG-

ratings til disse analyser.  

I begge analyser er en af Fama & French-faktorer ikke signifikant (hvor det dog er forskelligt imellem de to 

hvilken det er), selvom disse faktorer burde være signifikante over for alle store amerikanske aktier. Det 

viser at disse Style Faktors skal tages med et gran salt. Det samme gælder for Carharts fjerde faktor 

momentum, der ikke var signifikant på noget tidspunkt.  

Nogle af de andre rapporter, der har regnet på en ændring af momentum, har forskudt ændringen med 

enten én måned eller tre måneder, fordi de antager at markedet ikke opdager ændringen i ratingen første 

dag, men i dagene efterfølgende, og dermed ændrer kursen sig heller ikke den første dag. Det er en god 

pointe, som ikke er brugt i denne analyse, da det kan diskuteres, hvor længe momentumet bør skydes, eller 

rettere hvor længe man regner med, at der går, før investorerne opdager ændringen. Denne analyse regner 

med, at investorerne overvåger deres aktiver (eller har systemer til det), så der går ikke lang tid før de vil 

ændre deres beholdning ud fra ændringen af en rating.  

 

Ligesom i analysen 5.1 antages det, at alle ratings og faktorer er normalfordelte, selvom de ikke rigtigt er.  

 

Analyserne er kun lavet ud fra de gamle ratings. Det må antages, at Sustainalytics har skiftet metode, fordi 

de nye analyser må være bedre. Derfor kan det være at deres nye ratings, også er mere egnet til at blive 

brugt som Style Factors. Så hvis der går ca. 3,5 år tid endnu, så der har været 5 års historik, kan samme 

analyse laves på de nye data.  
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5.2.5 Delkonklusion 

Ud fra ovenstående analyse er der umiddelbart ingen forklarende signifikans for, at ESG-ratings kan bruges 

som Style Factors på de to aktier Microsoft og Apple, selvom vi kan forkaste nul-hypotesen. Nul-hypotesen 

kan godt nok forkastes i alle regressioner, men der er i hovedtræk, ingen relation imellem udviklingen i 

ESG-ratings og aktiernes risikopræmier, eftersom kontrol-regressionen viste det bedste resultat, og 

signifikansen kun blev værre når der var en ESG-rating med. De faktorer der viste sig at være de bedste at 

bruge, var de allerede kendte faktorer fra Fama & French. 

Dog viste Governance sig at være signifikant på den Apple aktien, hvilket betyder, at Governance-ratingen 

til dels godt kan bruge denne ene faktor som Style Factor, men kun på visse aktier og desværre ikke alle. 

Siden ratingen ikke var signifikant på begge, må investoren først lave en analyse på alle sine aktiver for at se 

om Governance også er en Style Factor på dem eller ej. Desværre viste koefficienten for Governance sig at 

være negativ, hvilket betyder at risikopræmierne på virksomheder med god udvikling i ledelsen er mindre. 

Det strider imod de resultater som blev fundet af Lasse Heje Pedersen (2020) og Manapon Limkriangkrai 

(2017), men i deres analyser bliver der brugt ratings fra andre ratingbureauer.  

 

 

5.3 Hvordan vil en portefølje af virksomheder med gode ESG-ratings præstere i 

forhold til en portefølje af virksomheder, som har dårlige ratings?  

Indtil videre er der testet for, om ESG-ratings har en general påvirkning på markedet, og om de har en 

påvirkning på den enkelte aktie, men der er endnu ikke nogen ordentlig test, der viser, hvordan de godt 

ratede virksomheder klarer sig i forhold til de dårligt ratede.  

I dette afsnit opstilles to porteføljer. Det de to porteføljer har til fælles er, at de begge indeholde én aktie 

fra hver peer group. Forskellen er at den ene portefølje har alle de aktier som scorede bedst i Total ESG i sin 

peer group, og den anden har alle de dårligste. Ud fra de to opdelinger, vil man tydeligt kunne se, hvordan 

de har performet.  

Hvis der viser sig at være en klar forskel imellem de to grupper, kan porteføljemanageren bruge den viden 

aktivt til at se, om hun burde fokusere på den ene eller anden portefølje for at opnå et merafkast, eller en 

lavere risiko – eller om der bare er aktier man skal holde sig fra. 

Nul-hypotesen er, at begge porteføljer vil minde om benchmarkporteføljen (S&P 457), hvorimod den 

alternative hypotese er, at de to porteføljer vil vise store forskelle.  

5.3.1 Metode for analyse 

For at kunne lave to mindre, adskilte, porteføljer af aktier med de bedste og dårligste ESG ratings, blev de 

bedste og dårligste aktier i hver peer group fundet, ud fra Total ESG-rating. Det er vigtigt, at hver portefølje 

har én aktie fra hver peer group og ikke flere end det, da hver peer group bliver påvirket forskelligt af 

udefrakommende kræfter (systematisk risiko). Ved at have samme antal aktier, fra hver peer group, kan det 

antages, at den systematiske risiko vil være forholdsvis ens i hver portefølje – hvilket bliver vigtigt i afsnit 

5.4. 

Systematisk risiko i en peer group forklares bedst med et eksempel: Fx vil en ekstrabeskatning på sukker 
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nok kun påvirke de virksomheder, der bruger sukker i deres produktion (og måske også de virksomheder 

der producerer alternativer til sukker), men den ekstra beskatning vil nok ikke ramme bilproducenterne 

eller bankerne.  

 

Det blev vist i afsnit 5.1 at Total ESG-ratings var signifikante for både den gamle og nye metode, så det er de 

ratings, der bruges når de bedste og dårligste aktier findes i deres peer group. 

Der er 42 peer groups, hvor 5 ikke kan bruges, da de kun har én aktie repræsenteret i S&P 500. Ved at 

fjerne de 5 aktier vil porteføljerne bedre vise forskellene, i stedet for at være mere ens. Hvis de 5 aktier blev 

inkluderet i begge porteføljer, vil de to porteføljer blive mere homogene, og forskellene, som der testes for, 

bliver sværere at se. Så der er i alt 37 aktier i hver af de to porteføljer. 

Begge porteføljer sammenlignes med benchmarkporteføljen, som er lavet af alle 457 brugbare aktier, og 

sat op som en ligevægtet portefølje. Benchmarkporteføljen vil herefter blive kaldt for S&P 457. De to 

porteføljers beta, Treynor ratio, og Jensen’s alfa referer til relationen til S&P 457. 

 

Hver portefølje præsenteres samlet i en tabel, med de mest almindelige nøgletal, der bruges til 

performansmåling af en portefølje. Ud over det vises det største månedlige tab og største månedlige 

gevinst, for at vise de største udsving, samt kurtosis og skævhed, for at se, om antagelsen om at 

porteføljernes afkast er normalfordelte også holder, og for at vise, hvordan deres fordeling så adskiller sig 

fra hinanden.  

 

Der er ikke nogen direkte måde at måle signifikans på, som der var for i afsnit 5.1 og 5.2. For at se om der 

er stor forskel bruges almindelig sund fornuft ud fra de nøgletal der bliver præsenteret.  

Resultaterne vil være opdelt i de gamle og i nye ratings. 

 

De to Excelark, som indeholder alle data og analyser er uploadet sammen med denne rapport og hedder 

Bilag 5 - Analyse 5.3 og 5.4 - GAMMEL rating og Bilag 5 - Analyse 5.3 og 5.4 - NY rating. 

 

 

5.3.2 Resultater af analysen – for de gamle ratings 

Herunder er resultater for de tre porteføljer, der er henholdsvis de bedst-ratede inden for Total ESG, de 

dårligst-ratede og benchmarkporteføljen S&P 457. 
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 Bedste Dårligste S&P 457 

Afkast pr. år 9,13% 10,66% 8,77% 
Risikopræmie pr. år 2,04% 3,45% 1,56% 
Varians, pr. år 1,66% 1,63% 1,39% 
Standardafvigelse, pr. år 12,87% 12,77% 11,77% 
Sandsynlig for tab pr. år 43,71% 39,35% 44,72% 
Beta til S&P 457 1,006 1,004 0,984 
Sharpe ratio, pr. år 0,16 0,27 0,13 
Treynor ratio 0,02 0,03  
Jensen’s alfa 0,46% 1,88%  
Min, risikopræmie -12,74% -14,33% -11,28% 
Max, risikopræmie 8,69% 7,47% 7,32% 
Kurtosis 2,37 4,28 2,488 
Skævhed -0,70 -1,39 -0,947 

Tabel 15 – Oversigt over nøgletal for de to porteføljer og benchmarkporteføljen S&P 457 med gamle ratings 

Det er ikke særlig overraskende, at de aktier, som har de klart dårligste ESG-ratings i deres peer groups har 

haft en så meget bedre risikopræmie end de gode og i forhold til S&P 457, hvis man husker resultaterne i 

afsnit 5.1, der viste at næsten alle koefficienterne var negative. De dårligst ratede har en lille smule mere 

risiko, og har oplevet et lidt kraftigere fald end de to andre, og ligger mere ud i ekstremerne (halerne), men 

er bedre på alle andre punkter.  

Det vigtigste at se, er størrelsen på Sharpe Ratio, der jo viser forholdet mellem risikopræmien og risikoen. 

Når man ser om en portefølje har performet godt, gøres det altid i forhold hvad risikoen har været, så det 

er Sharpe Ratio’en der gør det muligt at sammenligne porteføljer med forskellige risikoprofiler. Porteføljen 

med de dårligst-ratede virksomheder har en markant bedre Sharpe Ratio.  

Det er vigtigt at se, at porteføljen med de dårligst ratede har en ret stor kurtosis, hvilket betyder, at halerne 

er meget fede. Det gør, at der er meget større sandsynlighed for at porteføljens månedlige afkast i % vil 

ligge ude i ekstremerne – på både godt og ondt. Skævheden viser også, at den dårligst-ratede portefølje 

trækker mere til venstre, så de store udfald vil oftest ligge som en fald i aktiekursen. Så investoren skal have 

is i maven, hvis hun har porteføljen med de dårligste ratings.  

Ovenstående tabel giver et klart billede om, at hvis investoren ønsker at prioritere aktier med gode ESG-

ratings, skal hun give afkald på en del af sin risikopræmie. Man vil godt nok opnå en marginal bedre risiko, 

men samlet set (ud fra Sharpe), vil det ikke kunne betale sig.  
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5.3.3 Resultater af analysen – for de nye ratings 

Her er resultaterne for de nye ratings.  

 Bedste Dårligste S&P 457 

Afkast pr. år 13,70% 8,16% 11,53% 
Risikopræmie pr. år 1,53% -4,05% -0,67% 
Varians, pr. år 1,66% 2,64% 1,52% 
Standardafvigelse, pr. år 12,90% 16,26% 12,31% 
Sandsynlig for tab pr. år 45,27% 59,83% 52,18% 
Beta til S&P 457 0,977 1,208 0,984 
Sharpe ratio, pr. år 0,12 -0,25 -0,05 
Treynor ratio 0,02 -0,03  
Jensens alfa 2,19% -3,24%  
Min, risikopræmie -11,03% -13,52% -11,33% 
Max, risikopræmie 8,51% 11,16% 7,25% 
Kurtosis 1,68 1,45 2,04 
Skævhed -0,69 -0,52 -0,85 

Tabel 16 – Oversigt over nøgletal for de to porteføljer og benchmarkporteføljen S&P 457 med nye ratings 

Tabel 16 viser det, som kilderne har fundet i deres undersøgelser: Porteføljen med de bedst ratede 

performede suverænt bedst, og de dårligst ratede performede dårligst. Selv kurtosis og skævheden er ret 

lille (i forhold til tabel 15 og S&P 457). Det er lidt overraskende at porteføljen med de dårligst ratede aktier 

har så høj risiko og beta. 

Resultaterne i afsnit 5.1 for de nye ratings viste, at selskaber, som havde en høj ESG Total-rating, også 

havde en lavere risikopræmie og højere risiko. Det strider imod det resulter der er fundet her. Resultaterne 

for afsnit 5.1 er ud fra alle 457 aktier, hvor de virksomheder, som ligger i midten af alle ratings måske har et 

negativt forhold imellem deres ratings og deres risikopræmie, hvorimod de få bedst-ratede virksomheder, 

der er, faktisk går imod strømmen og leverer den bedste performance. Hvis det er rigtigt, så giver det en 

klar begrundelse for brugen af Best-In-Class investering.  

 

Det skal bemærkes at S&P 457 har en negativ risikopræmie, fordi den amerikanske risikofrie rente var så 

høj i 2018 og 2019. Det betyder, at det faktisk var bedre bare at investere i den risikofrie rente, end at have 

investeret i markedet (S&P 457).  

En ret vigtig sidebemærkning til analysen er, at kun 11 af de aktier som var dårligst-ratede med den gamle 

metode, var imellem de dårligst-ratede med den nye metode. Kun 10 af de gode var stadig i blandt de gode 

med den nye rating. Det mest underlige er, at 5 af aktierne skiftede plads. Altså de gik fra at være imellem 

de dårligste til de bedst-ratede eller omvendt. Så 48 af de 74 aktier, der er brugt i de to porteføljer, går ikke 

igen imellem de forskellige metoder.  

Der er kun 1 år imellem de gamle og nye ratings, så det er næppe virksomhederne, der har udviklet sig så 

hurtigt at de fortjener at skifte plads fra de dårligste til de bedste ESG-ratede. Det betyder mere, at der er 

meget store forskelle på, hvordan Sustainalytics har lavet sine ratings igennem tiden. Hvis de nye ratings er 
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bedre/mere præcise, så viser det, at Sustainalytics har regnet ret meget forket med deres gamle ratings, 

hvilket måske forklarer hvorfor man ikke kunne bruge de gamle ratings som Style Factors i afsnit 5.2.  

 

 

5.3.4 Kritik til metoden og analysen 

Beta under S&P 457 er beta til sig selv, og burde have været 1,000, men denne beregning viser, at Excel 

laver afrundingsfejl. Derfor skal alle beregninger, der kun varierer i de små decimaler, tages med et gran 

salt.  

 

Der er kun de bedst-ratede og de dårligst-ratede aktier, som er med i beregningerne. Det er i alt 74 aktier 

ud af de 457 aktier benchmarkporteføljen er lavet af. Testen viser intet om de næstbedst ratede ville 

performe bedre, så det er en ret snæver analyse. Alternativt kunne der blive lavet flere grupper, men en del 

peer groups indeholder kun 1 til 4 aktier, så det vil være svært at lave mange forskellige porteføljer, uden at 

skulle gå på kompromis flere gange med, hvor mange aktier der skal være i hver portefølje.  

 

 

5.3.5 Delkonklusion 

De to metoder har vidt forskellige resultater, og begge afviger meget med S&P 457. Det betyder at nul-

hypotesen kan forkastes. De gamle ratings viste, at de dårligst-ratede aktier performede klart bedst, 

hvorimod de nye ratings viste at de bedst-ratede performede bedst. De eneste forskelle på de to analyser 

er metoden for udvælgelse af aktier, og at der er gået ét år imellem dem.  

Ud over, at resultaterne i disse analyser er spændende i sig selv, så er det spændende, at de gamle ratings 

stemmer overens med resultaterne i afsnit 5.1, hvorimod de nye ratings var direkte uenige.  

Forskellen imellem resultaterne for den gamle og nye metode, og bare imellem porteføljerne internt i hver 

metode, er så store, og er så modsigende, at man ikke kan konkludere noget klart, andet end aktier med 

store forskelle i ESG-ratings også har store forskelle i de deres performancemålinger. Siden alle 

porteføljerne heller ikke passer ind med resultaterne i afsnit 5.1, er det svært at lave en stærk konklusion 

på tværs af analyserne.  

Ud fra performancemålingerne, er der ikke noget klart svar på, hvilken metode af ratings, der er bedst af 

bruge for en investor. Dog viser den ny metode, at de er aktier, der har gode ESG-ratings også performer 

godt, hvilket er meget positivt for de investeringsforvaltere, der gerne vil vise, at deres porteføljer er 

bæredygtige imens de performer godt.  
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5.4 Kan investoren minimerer sin systematiske risiko, ved at gå lang i den ene 

portefølje og kort i den anden? 

I afsnit 5.3 blev det vist at den ene gruppe performede markant bedre end de anden. Hvad kan den 

information så brugs til, ud over at man kan se, at man bør investere i den ene portefølje frem for den 

anden? 

I opbygningen af porteføljerne blev der taget én aktie fra hver peer group. Det betyder, at hver aktie er sin 

egen lille specielle del af markedet, der hver har sin specielle det af den systematiske risiko, som udgør 

benchmarkporteføljens risiko. Fx er der kun én aktie, i hver portefølje, fra bilproducenterne, så den ene 

aktie indeholder ikke kun sin egen usystematiske risiko, men også sin branches systematiske risiko. Hvis den 

ene bilproducent blev trukket fra den anden bilproducent, så burde det reelt være muligt at fjerne den 

systematiske risiko, da den systematiske risiko burde ramme begge to næsten ens. På den måde vil 

investoren opnå en samlet portefølje, der ikke følger markedet, og muligvis vil standardafvigelsen også 

være mindre.  

I korte træk betyder det, at hvis investoren blander begge porteføljer til én ny stor portefølje, men går lang 

i den ene gruppe og kort i den anden gruppe, så burde der være mindre risiko, og investoren burde kunne 

få forskellen imellem de to porteføljers risikopræmier.  

Hvis det virker, burde investoren kunne opnå en portefølje med et beta tæt på 0, og med en væsentligt 

lavere standardafvigelse. Det gør så, at portefølje kan laves udelukkende af aktier, men som agerer meget 

anderledes end en normal aktieportefølje, og muligvis vil man opnå en bedre Sharpe ratio, da risikoen 

falder.  

Nul-hypotesen er, at den nye portefølje vil minde om benchmarkporteføljen, og have et beta omkring 1, 

hvorimod den alternative hypotese, er at risikoen er markant lavere og beta er omkring 0. 

 

Denne fremgangsmåde med at optimere sin Sharpe ratio i en ESG-strategi, ved at shorte den ene gruppe og 

gå long i den anden, er gjort før, hvor det viste sig, at det have fokus på G, ville give den markant bedste 

portefølje. (Lasse Heje Pedersen, 2020, side 25 og 28) 

PRI anbefaler at porteføljemanagers bruger en ESG-strategi, hvor man beta-vgter sine aktiver ud fra ESG-

ratings. (PRI, 2016, side 43 til 47). Det er også en strategi, der benyttes af flere hedge-fonde.  

 

 

5.4.1 Metode for analyse 

Alle aktier fra de to porteføljer i 5.3 placeres i én samlet portefølje. For de gamle ratings bliver alle aktier 

med gode ESG-ratings købt kort. I praksis betyder det at deres andel bliver negativ i porteføljen. 

I præsentationen af dette afsnit, stod der, at aktier i samme peer groups burde blive ramt af systematisk 

risiko på omtrent samme måde, hvilket ikke er helt præcist. Den gængse måde at måle en akties påvirkning 

af systematisk risiko er igennem aktiens beta. Derfor er et vigtigt at få vægtet den kommende portefølje, så 

betaerne i de forskellige peer goups bliver ens, så den systematiske risiko kan neutraliseres bedst muligt.  
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Der laves to analyser: en portefølje hvor alle aktier får en vægt ud fra deres eget beta og deres modparts 

beta, så begge aktier får samme beta, og en anden portefølje, hvor alle aktier er ligevægtet, som en slags 

kontrol. 

 

For at give samme beta til to aktier er det nemmest at forklare det med et eksempel. I tabellen ses to aktier 

fra samme peer group. Aktien der har den dårligste Total ESG-rating og aktien med den bedste. 

 

Angivelse af ESG Aktie Beta 

Dårligst ESG Lennar Corporation, LEN  1,355 
Bedst ESG Ball Corporation, BLL 0,696 

Tabel 17 – Beta for de to aktier i samme peer goup med gamle ratings 

 

For at give samme beta til begge, divideres med den modsattes beta med summen begges betaer. 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝐿𝐸𝑁 =  
𝐵𝑒𝑡𝑎𝐵𝐿𝐿

𝐵𝑒𝑡𝑎𝐿𝐸𝑁 + 𝐵𝑒𝑡𝑎𝐵𝐿𝐿
=  

0,696

1,355 + 0,696
= 33,9 % 

Så i porteføljen skal LEN kun have en andel på 33,9 % hvor BLL får en andel på 1 − 33,9 % = 66,1 %. Siden 

der er to porteføljer med 37 aktier i hver, er der 74 aktier i alt, og alle andele skal summere til 1, så bliver 

LEN’s andel 
33,9 %

74
= 0,458 % og BLL’s andel er 

66,1 %

74
= −0,893 % . BLL bliver short’ed, så andelen er 

negativ. 

I praksis betyder det, at alle aktier med lavere betaer end sin modparts beta bliver overvægtet, og vice 

versa.  

 

De to Excelark, som indeholder alle data og analyser, er uploadet sammen med denne rapport og hedder 

Bilag 5 - Analyse 5.3 og 5.4 - GAMMEL rating og Bilag 5 - Analyse 5.3 og 5.4 - NY rating. 

 

 

 

5.4.2 Resultater af analysen – for de gamle ratings 

De to nye porteføljer bliver præsenteret sammen med de andre porteføljer for at have et referencepunkt. 

Det er blot tabel 15 og 16 fra afsnit 5.3.2 og 5.3.3, der udvides her og i næste afsnit.  

I disse to nye porteføljer er det de dårligst-ratede som er lang, og de bedst-ratede der er kort. Man kan 

nemt se, at hvis det var omvendt ville risikopræmien være negativ, hvilket ikke er et ønsket resultat for en 

investor, selvom det muligvis ville minimere risikoen. 
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 Bedste Dårligste S&P 457 Blandede 
uden beta 

Blandede 
med beta 

Afkast pr. år 9,13% 10,66% 8,77%   
Risikopræmie pr. år 2,04% 3,45% 1,56% 0,98% 0,45% 
Varians, pr. år 1,66% 1,63% 1,39% 0,09% 0,02% 
Standardafvigelse, pr. år 12,87% 12,77% 11,77% 2,98% 1,36% 
Sandsynlig for tab pr. år 43,71% 39,35% 44,72% 37,11% 37,02% 
Beta til S&P 457 1,006 1,004 0,984 -0,008 0,006 
Sharpe ratio, pr. år 0,16 0,27 0,13 0,33 0,33 
Treynor ratio 0,02 0,03  -1,24 0,81 
Jensens alfa 0,46% 1,88%  0,99% -0,16% 
Min -12,74% -14,33% -11,28% -1,80% -0,87% 
Max 8,69% 7,47% 7,32% 3,19% 1,26% 
Kurtosis 2,37 4,28 2,488 2,69 1,63 
Skævhed -0,70 -1,39 -0,947 0,96 0,65 

Tabel 18 – tabel over de 5 porteføljers perfomance 

Det første man lægger mærke til, er at de to nye blandede porteføljer har væsentligt mindre risikopræmie 

og risiko, i forhold til de tidligere porteføljer. Det giver intuitivt god mening, da en fint performende aktie 

skal trækkes fra en okay performende aktie. Det der er mest spændende er, at de to nye porteføljer har en 

markant højere Sharpe Ratio end de forrige tre, og at betaet er stort set nul. Det er lykkes med at fjerne 

den systematiske risiko. Siden beta og Sharpe er det samme i begge porteføljer kan det ikke betale sig at 

bruge tid på at korrigere for betaet, medmindre porteføljemanageren går op i, at den følger 

normalfordelingen mere, og risikoen er virkelig lav. 

Selvom de to nye porteføljer er lavet udelukkende af aktier, er det lykkes at få en portefølje, der har cirka 

samme performance som en portefølje med virksomhedsobligationer, men med en risikoprofil, der er unik.  

 

Treynor og Jensens alfa kan ikke bruges når beta nærmer sig nul. Begge nøgletal forventer, at man følger 

markedet, så i dette tilfælde er de ikke retvisende.  

Der er ikke udregnet aritmetisk afkast for de to blandede porteføljer, da det var for teknisk besværligt. Det 

er heller ikke et særligt vigtigt nøgletal, da al vigtig viden om afkastet ligger i risikopræmien.  

 

Siden de to nye blandede porteføljer har en markant bedre Sharp ratio kan de stadig bruges, selvom 

investoren ønsker at have samme mængde risiko som en aktieportefølje. Porteføljen kan geares, så den 

kommer op og har samme risiko (samme standardafvigelse) som de almindelige porteføljer har. Siden 

Sharpe er større vil det betyde, at risikopræmien vil være større end nogen af de andre porteføljer, når 

standardafvigelsen bliver ens.   
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5.4.3 Resultater af analysen – for de nye ratings 

Herunder ses tabel 16 udvidet med de nye to blandede porteføljer. 

I disse to nye porteføljer er det de bedst-ratede som er lang, og de dårligst-ratede der er kort.  

 Bedste Dårligste S&P 457 Blandede 
uden beta 

Blandede 
med beta 

Afkast pr. år 13,70% 8,16% 11,53%   
Risikopræmie pr. år 1,53% -4,05% -0,67% 2,79% 1,25% 
Varians, pr. år 1,66% 2,64% 1,52% 0,11% 0,02% 
Standardafvigelse, pr. år 12,90% 16,26% 12,31% 3,31% 1,38% 
Sandsynlig for tab pr. år 45,27% 59,83% 52,18% 19,94% 18,28% 
Beta til S&P 457 0,977 1,208 0,98 -0,116 -0,003 
Sharpe ratio, pr. år 0,12 -0,25 -0,05 0,84 0,90 
Treynor ratio 0,02 -0,03  -0,24 -3,85 
Jensens alfa 2,19% -3,24%  2,80% 1,25% 
Min, risikopræmie -11,03% -13,52% -11,33% -2,71% -1,03% 
Max, risikopræmie 8,51% 11,16% 7,25% 2,43% 1,19% 
Kurtosis 1,68 1,45 2,042 0,52 0,60 
Skævhed -0,69 -0,52 -0,852 -0,30 -0,08 

Tabel 19 – Tabel over de fem porteføljers performance med nye ratings 

Det ses hurtigt på tabel 18, at de to nye blandede porteføljer har en markant bedre Sharpe ratio – de 

bedste Sharpe ratios der har været indtil videre. Når man kigger på forskellen imellem de to blandede 

porteføljer, ses det, at hvis der korrigeres for betaet, så mindskes risikoen en lille smule mere, så her kan 

det måske godt betale sig at tage betaet med i beregningen for sin portefølje. Begges beta er også ret tæt 

på 0, ligesom det var med de gamle ratings i tabel 18, og de begge har en fordeling der minder rigtigt meget 

om en normalfordeling. Her vil det kunne forventes, i større grad, at det samlede afkast vil følge en 

normalfordeling mere, end de andre porteføljer. Den vigtigste pointe omkring kurtosis og skævheden er, at 

halerne/ekstremerne er relativt små, så de to porteføljer burde ikke være særligt eksponeret i krisetider, 

samtidig med man opnår en relativ høj risikopræmie/Sharpe ratio.  

 

 

5.4.4 Kritik til metoden og analysen 

I beregningerne er det antaget, at der ikke er nogen ekstraomkostninger ved ovenstående sammensætning 

af long og short aktier, men i realiteten holder den formentligt ikke. Den ekstra omkostning burde tages 

med i betragtningen, og trækkes fra den forventede risikopræmie. Man kan dog indgå forwards, der ikke 

har nogen omkostninger ved oprettelse, eller måske en CFD14 der har en meget lav startomkostning. 

 

 
14 Contract for Difference. Et derivat der minder om en aktie-forward, men hvor der aftales, at der ikke skal ske fysisk 
levering af aktien ved ophør. 
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Aktiekurserne der er brugt i begge analyser, indeholder ikke rigtigt nogen kriser, da de løb fra 2014 til og 

med 2019. Der var nedturen i slutningen af 2018, men ellers er der ikke medregnet nogen større nedtur. 

Det er spændende at se, hvordan de forskellige porteføljer performer hen over fx corona-krisen, og om et 

beta på 0 stadig holder for de blandede porteføljer, når alt går ned på samme tid.  

De ratings, som er brugt, viser sig ikke rigtigt at have nogen betydning for de resultater der er kommet. Så 

længe man kan finde inddelingerne af de 42 peer groups, vil man nok kunne opnå et lignende resultat, med 

at få et beta omkring nul, selvom man vælger andre aktier i hver peer group – så længe man vægter sit beta 

ordentligt.  

 

 

5.4.5 Delkonklusion 

Analyserne viste, at hvis man deler aktierne op i deres peer groups, og trækker en aktie fra en anden i hver 

peer group, vil man kunne fjerne størstedelen af den systematiske risiko i sin portefølje. Både 

porteføljernes standardafvigelse og beta blev reduceret betydeligt, så nul-hypotesen kan forkastes. 

De to porteføljer med henholdsvis de gamle og nye ratings indeholder ikke særlig mange aktier som er ens, 

og alligevel virker analysen for begge ratings. Så når man kan isolere de forskellige peer groups vil man 

kunne ændre på sin systematiske risiko (beta), hvis man ønsker det. 

Ud over, at risikoen blev mindre, blev Sharpe ratioen bedre, end de porteføljer der var fundet i afsnit 5.3. 

Så ikke nok med at man kan opnå en bedre risiko, så vil man få en bedre Sharpe ratio samtidig.  
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6 Konklusion 
Selvom verden er under store forandringer, så prøver vi altid på at sætte alting under kontrol og 

rationalisere os frem til det, som vi synes giver mening, igennem analyser og ratings. ESG-ratings laves for 

at danne overblik over virksomhedernes bløde værdier inde for klima og miljø, sociale forhold og ledelse. 

ESG-verden er i rivende udvikling og det kan være svært at sige, hvad der sker langt ud i fremtiden, men på 

kort sigt vil ESG-verden nok snart blive reguleret.  

Der er mange ratingbureauer at vælge imellem med ret lille konsistens imellem dem, men det er der 

heldigvis ved at blive gjort noget ved, med de standarder der kan forventes, kommer i fremtiden.  

Der er mange grunde til at bruge ESG-data og ESG-strategier. De mest brugte er at styre risici, få et 

merafkast på lang sigt, ekskludere virksomheder, der overtræde basale krav, og finde de virksomheder som 

klarer sig bedst inden for enkelte ESG-punkter.  

Et af de største problemer ved at bruge en ESG-strategi, er omkostningerne forbundet med det., og det 

viser sig også, at for at kunne opnå et merafkast igennem en ESG-strategi, skal investoren gå 100 % ind i 

det, for at omkostningerne ikke bliver for store. Alternativt skal investoren ignorere ESG fuldstændigt, og 

spare de penge.  

Rapporten har vist, at der er flere måder, hvordan ESG-ratings kan bruges til at optimere sin portefølje med 

– så længe man kun bruger ratings fra Sustainalytics.  

Der er en direkte negativ relation imellem ESG-ratings og risikopræmier. Der er en delvis negativ eller 

positiv relation imellem ESG-ratings og risiko. Det betyder, at hvis investoren ønsker at optimere sin 

portefølje, og opnå en høj risikopræmie, skal hun investere i de virksomheder, som har de laveste ESG-

ratings. 

I grove træk kan ESG-ratings ikke bruges som Style Factors på de to aktier der er testet på. Dog var 

Governance-ratingen signifikant på Apple-aktien, så det kan være, at denne ene rating også kan give et praj 

om udviklingen i andre aktiers risikopræmier. 

Når man kigger på en portefølje bestående udelukkende af aktier med gode ESG-ratings, og sammenligner 

dens performance med en portefølje, der kun indeholder aktier, der har dårlige ESG-ratings, så er der 

markante forskelle – også fra benchmarkporteføljen – men resultaterne havde ingen konsistens imellem de 

to metoder ratings bliver lavet. Det tyder på, at resultaterne ikke er så pålidelige og det er ikke muligt at 

konkludere om, hvorvidt den ene gruppe performer konsistent bedre end den anden. 

Hvis det er muligt at inddele sin aktier i peer groups, er det også muligt aktivt at kunne fjerne den 

systematiske risiko, og reducere sin risiko på porteføljen. Dog har det ikke direkte noget med ESG-

ratings’ne at gøre, siden korrigeringen for beta imellem de dårligt-ratede og bedst-ratede aktier ikke havde 

en særlig stor effekt. Det betyder, at investoren vil kunne følge denne teknik, lige meget om hun er 

interesseret i at opnå en god samlet ESG-score eller ej. 

Samlet set viser størstedelen af resultaterne, at hvis en portefølje med en god samlet ESG-score fortrækkes, 

må investoren gå på kompromis med risikopræmien, hvilket er i strid med de kilder, der var refereret til i 

introduktionen. Det kan være investoren kan opnå en bedre ESG-strategi, hvis hun ikke udelukkende har sin 

tillid til ESG-ratings, men benytter sig af selve analyserne. 
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7 Perspektivering 
Hvis man skulle udvide analyserne i denne rapport, er der flere ting man kunne gøre, for at give et mere 

nuanceret billede, og måske også et mere præcist resultat, så man kunne få en mere solid konklusion.  

Den første ting er nærliggende, og det er at inkludere ratings fra andre ratingbureauer på de samme aktier, 

og køre de ratings igennem de samme analyser. Således kunne man holde dem op mod de resultater, som 

er fundet her i rapporten. Hvis nu 5 ud af 7 ratingbureauer viste det samme resultat, kunne man nok få en 

bedre konklusion end det, der er opnået her, med kun ét ratingbureau.   

 

Rent geografisk ville det være spændende at se, hvordan det står til med de 500 største aktier i Europa eller 

Japan. Virksomhederne i henholdsvis Europa og Japan bliver styret på en markant anderledes måde, så 

umiddelbart vil Governance- og måske Social-ratings være meget anderledes. Det kunne være, at deres 

ESG-rating ville have en større effekt på risikopræmien. 

 

Hvis der var historisk ESG-data på alle aktier, ville det være muligt at kunne lave en analyse, hvor man 

udskiftede/balancerede sin portefølje hver måned, så det altid var de aktier, som havde de bedste eller 

dårligste ratings, der var med i den performancemåling. Det ville gøre, at man virkelig kunne se om en aktiv 

ESG-strategi i Best-In-Class investing ville virke, eller om en Sin Stock-strategi var smart, eller om det reelt 

gjorde en forskel i forhold til markedet.  

 

Det er før pointeret, at der ikke er nogen kriser i de data, der er i de aktiekurser, som er brugt i analyserne. 

Hvis alle analyser blev lavet igen om et år, så datasættet får hele corona-krisen med, og så vil resultaterne 

nok være noget anderledes – specielt på risikopræmier og risiko. 

Her vil der også kunne blive lave en analyse, der kigger på, hvilke virksomheder der udvikler sig mest i deres 

ESG-rating under krisen – om de pludselige ”håndspritshelte” og medicinvirksomheder, der laver tests med 

vacciner, bliver forgyldt, bare fordi der gør en pludselig indsats mod noget vi er sammen om, og har fokus 

på.  

 

Et supplement til analyse 5.3, som testede om de bedst-ratede performede anderledes end de dårligst-

ratede, kunne være at finde den portefølje på 30 eller 40 aktier, der havde den klart bedste performance, 

og se efterfølgende hvad den gennemsnitlige Totale ESG-rating så er. Her vil man kunne se, hvordan den 

porteføljes ESG-ratings er i forhold til S&P 457’s gennemsnitlige ratings og spænd. Den portefølje kunne fx 

være den ene fra hver peer group som i afsnit 5.3, eller også kunne den laves uden denne restriktion. Dog 

vil fjernelse af restriktionen nok medføre, at nogle peer groups vil blive undladt, da nogle peer groups 

generelt performer dårligere end andre.  
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9 Bilag 
 

 

Bilag 1 – Regressioner for analyseafsnittet 5.1 

Herunder sættes alle regressionstabeller ind uden ekstra forklaring, da forklaringen er præsenteret i 

analysen. Man kan se hvilken regression det er, ved at kigge på den forklarende tabel. 

 

Regressioner for afsnit 5.1.2 Gamle ratings 

Risikopræmier 

RESUMEOUTPUT        

         

Regressionsstatistik        

Multipel R 0,1081        

R-kvadreret 0,0117        

Justeret R-kvad 0,0095        
Standardfejl 0,1000        

Observationer 457        

         

ANAVA         

  fg SK MK F Signifikans F    

Regression 1 0,0538 0,0538 5,3777 0,0208    
Residual 455 4,5526 0,0100      

I alt 456 4,6064          

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 99% Øvre 99% 

Skæring 0,0914 0,0323 2,8264 0,0049 0,0279 0,1550 0,0078 0,1751 

Total ESG -0,00124 0,00053 -2,3190 0,0208 -0,0023 -0,0002 -0,0026 0,0001 

 

 

RESUMEOUTPUT        

         

Regressionsstatistik        

Multipel R 0,084287        
R-kvadreret 0,007104        
Justeret R-
kvadreret 0,004922        

Standardfejl 0,100259        

Observationer 457        

         

ANAVA         
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  fg SK MK F 
Signifikans 

F    

Regression 1 0,032725 0,032725 3,25559 0,071841    
Residual 455 4,573643 0,010052      

I alt 456 4,606368          

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi 
Nedre 
95% 

Øvre 
95% 

Nedre 
99,0% 

Øvre 
99,0% 

Skæring 0,054475 0,021184 2,571518 0,010442 0,012844 0,096105 -0,00032 0,109271 

Enviroment -0,00062 0,000341 -1,80433 0,071841 -0,00129 5,49E-05 -0,0015 0,000267 

 

 

RESUMEOUTPUT        

         

Regressionsstatistik        

Multipel R 0,119025        
R-kvadreret 0,014167        
Justeret R-
kvadreret 0,012        

Standardfejl 0,099902        

Observationer 457        

         

ANAVA         

  fg SK MK F 
Signifikans 

F    

Regression 1 0,065258 0,065258 6,538568 0,010879    
Residual 455 4,54111 0,00998      

I alt 456 4,606368          

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi 
Nedre 
95% 

Øvre 
95% 

Nedre 
99,0% 

Øvre 
99,0% 

Skæring 0,080894 0,025343 3,191922 0,001511 0,031089 0,130698 0,015339 0,146448 

Social -0,00110 0,000432 -2,55706 0,010879 -0,00195 -0,00026 -0,00222 1,28E-05 

 

 

RESUMEOUTPUT        

         

Regressionsstatistik        

Multipel R 0,088357        
R-kvadreret 0,007807        
Justeret R-
kvadreret 0,005626        

Standardfejl 0,100224        

Observationer 457        
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ANAVA         

  fg SK MK F 
Signifikans 

F    

Regression 1 0,035962 0,035962 3,580147 0,059109    
Residual 455 4,570406 0,010045      

I alt 456 4,606368          

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi 
Nedre 
95% 

Øvre 
95% 

Nedre 
99,0% 

Øvre 
99,0% 

Skæring 0,090097 0,03881 2,321469 0,020702 0,013827 0,166367 -0,01029 0,190487 

Governance -0,00115 0,00061 -1,89213 0,059109 -0,00235 4,46E-05 -0,00273 0,000424 

 

 

RESUMEOUTPUT        

         

Regressionsstatistik        

Multipel R 0,128045        

R-kvadreret 0,016396        
Justeret R-
kvadreret 0,009882        

Standardfejl 0,100009        

Observationer 457        

         

ANAVA         

  fg SK MK F 
Signifikans 

F    

Regression 3 0,075524 0,025175 2,517 0,057635    
Residual 453 4,530844 0,010002      

I alt 456 4,606368          

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi 
Nedre 
95% 

Øvre 
95% 

Nedre 
99,0% 

Øvre 
99,0% 

Skæring 0,110287 0,040047 2,753906 0,006126 0,031585 0,188988 0,006695 0,213878 

Enviroment -0,00018 0,0004 -0,45366 0,650293 -0,00097 0,000605 -0,00122 0,000853 

Social -0,00083 0,00052 -1,59252 0,111966 -0,00185 0,000194 -0,00217 0,000517 

Governance -0,00054 0,000686 -0,7928 0,428308 -0,00189 0,000804 -0,00232 0,00123 

 

 

Risiko 

RESUMEOUTPUT        

         

Regressionsstatistik        
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Multipel R 0,098831        

R-kvadreret 0,009768        
Justeret R-
kvadreret 0,007591        
Standardfejl 0,08548        

Observationer 457        

         

ANAVA         

  fg SK MK F 
Signifikans 

F    

Regression 1 0,032793 0,032793 4,48805 0,034674    

Residual 455 3,324585 0,007307      

I alt 456 3,357379          

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi 
Nedre 
95% 

Øvre 
95% 

Nedre 
99,0% 

Øvre 
99,0% 

Skæring 0,296814 0,027641 10,73822 3,97E-24 0,242495 0,351134 0,225316 0,368313 

Total ESG -0,00097 0,000457 -2,1185 0,034674 -0,00187 -7E-05 -0,00215 0,000214 

 

 

RESUMEOUTPUT        

         

Regressionsstatistik        

Multipel R 0,155109        

R-kvadreret 0,024059        
Justeret R-
kvadreret 0,021914        
Standardfejl 0,084861        

Observationer 457        

         

ANAVA         

  fg SK MK F 
Signifikans 

F    

Regression 1 0,080774 0,080774 11,21656 0,000878    

Residual 455 3,276604 0,007201      

I alt 456 3,357379          

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi 
Nedre 
95% 

Øvre 
95% 

Nedre 
99,0% 

Øvre 
99,0% 

Skæring 0,297433 0,01793 16,58831 1,13E-48 0,262197 0,33267 0,251053 0,343813 

Enviroment -0,00097 0,000289 -3,34911 0,000878 -0,00154 -0,0004 -0,00172 -0,00022 

 

 

RESUMEOUTPUT        
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Regressionsstatistik        

Multipel R 0,067772        

R-kvadreret 0,004593        
Justeret R-
kvadreret 0,002405        

Standardfejl 0,085703        

Observationer 457        

         

ANAVA         

  fg SK MK F 
Signifikans 

F    

Regression 1 0,015421 0,015421 2,099467 0,148039    
Residual 455 3,341958 0,007345      

I alt 456 3,357379          

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi 
Nedre 
95% 

Øvre 
95% 

Nedre 
99,0% 

Øvre 
99,0% 

Skæring 0,269835 0,021741 12,41127 1,15E-30 0,227109 0,31256 0,213597 0,326072 

Social -0,00054 0,00037 -1,44895 0,148039 -0,00126 0,000191 -0,00149 0,000421 

 

 

RESUMEOUTPUT        

         

Regressionsstatistik        

Multipel R 0,075086        
R-kvadreret 0,005638        
Justeret R-
kvadreret 0,003453        

Standardfejl 0,085658        

Observationer 457        

         

ANAVA         

  fg SK MK F 
Signifikans 

F    

Regression 1 0,018929 0,018929 2,579804 0,108929    
Residual 455 3,33845 0,007337      

I alt 456 3,357379          

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi 
Nedre 
95% 

Øvre 
95% 

Nedre 
99,0% 

Øvre 
99,0% 

Skæring 0,291759 0,03317 8,795943 2,95E-17 0,226574 0,356944 0,20596 0,377559 

Governance -0,00084 0,000521 -1,60618 0,108929 -0,00186 0,000187 -0,00219 0,000511 
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RESUMEOUTPUT        

         

Regressionsstatistik        

Multipel R 0,157124        

R-kvadreret 0,024688        
Justeret R-
kvadreret 0,018229        

Standardfejl 0,08502        

Observationer 457        

         

ANAVA         

  fg SK MK F 
Signifikans 

F    

Regression 3 0,082887 0,027629 3,82225 0,010039    
Residual 453 3,274492 0,007228      

I alt 456 3,357379          

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi 
Nedre 
95% 

Øvre 
95% 

Nedre 
99,0% 

Øvre 
99,0% 

Skæring 0,306715 0,034045 9,009056 5,83E-18 0,239809 0,373622 0,21865 0,394781 

Enviroment -0,00097 0,00034 -2,84763 0,004605 -0,00164 -0,0003 -0,00185 -8,9E-05 

Social 0,000156 0,000442 0,353013 0,724243 -0,00071 0,001025 -0,00099 0,001299 

Governance -0,00029 0,000583 -0,49526 0,620654 -0,00143 0,000857 -0,0018 0,001219 

 

 

Regressioner for afsnit 5.1.3 Nye ratings 

RESUMEOUTPUT         

         

Regressionsstatistik        

Multipel R 0,093051        
R-kvadreret 0,008659        
Justeret R-
kvadreret 0,006446        
Standardfejl 0,108013        

Observationer 450        

         

ANAVA         

  fg SK MK F 
Signifikans 

F    

Regression 1 0,045651 0,045651 3,912924 0,048528    

Residual 448 5,226696 0,011667      

I alt 449 5,272347          
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  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi 
Nedre 
95% 

Øvre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Øvre 
95,0% 

Skæring 0,068877 0,016018 4,299953 2,1E-05 0,037397 0,100356 0,037397 0,100356 

Total ESG -0,00124 0,000629 -1,97811 0,048528 -0,00248 -8,1E-06 -0,00248 -8,1E-06 

 

 

RESUMEOUTPUT         

         

Regressionsstatistik        

Multipel R 0,138693        

R-kvadreret 0,019236        
Justeret R-
kvadreret 0,017047        

Standardfejl 0,107435        

Observationer 450        

         

ANAVA         

  fg SK MK F 
Signifikans 

F    

Regression 1 0,101418 0,101418 8,786632 0,003196    
Residual 448 5,17093 0,011542      

I alt 449 5,272347          

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi 
Nedre 
95% 

Øvre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Øvre 
95,0% 

Skæring 0,054132 0,007231 7,48647 3,79E-13 0,039922 0,068343 0,039922 0,068343 

Environment -0,00250 0,000842 -2,96423 0,003196 -0,00415 -0,00084 -0,00415 -0,00084 

 

 

RESUMEOUTPUT         

         

Regressionsstatistik        

Multipel R 0,041712        

R-kvadreret 0,00174        
Justeret R-
kvadreret -0,00049        

Standardfejl 0,108389        

Observationer 450        

         

ANAVA         

  fg SK MK F 
Signifikans 

F    

Regression 1 0,009173 0,009173 0,780813 0,377366    
Residual 448 5,263174 0,011748      
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I alt 449 5,272347          

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi 
Nedre 
95% 

Øvre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Øvre 
95,0% 

Skæring 0,027222 0,0141 1,930642 0,054158 -0,00049 0,054933 -0,00049 0,054933 

Social 0,001102 0,001247 0,883636 0,377366 -0,00135 0,003554 -0,00135 0,003554 

 

 

RESUMEOUTPUT         

         

Regressionsstatistik        

Multipel R 0,006011        

R-kvadreret 3,61E-05        
Justeret R-
kvadreret -0,0022        
Standardfejl 0,108481        

Observationer 450        

         

ANAVA         

  fg SK MK F 
Signifikans 

F    

Regression 1 0,000191 0,000191 0,016189 0,89881    

Residual 448 5,272157 0,011768      

I alt 449 5,272347          

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi 
Nedre 
95% 

Øvre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Øvre 
95,0% 

Skæring 0,036942 0,015733 2,347959 0,019311 0,006021 0,067862 0,006021 0,067862 

Governance 0,000249 0,001954 0,127236 0,89881 -0,00359 0,004088 -0,00359 0,004088 

 

 

RESUMEOUTPUT         

         

Regressionsstatistik        

Multipel R 0,148039        

R-kvadreret 0,021916        
Justeret R-
kvadreret 0,015337        
Standardfejl 0,107528        

Observationer 450        

         

ANAVA         
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  fg SK MK F 
Signifikans 

F    

Regression 3 0,115546 0,038515 3,331116 0,019488    
Residual 446 5,156801 0,011562      

I alt 449 5,272347          

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi 
Nedre 
95% 

Øvre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Øvre 
95,0% 

Skæring 0,051195 0,018634 2,747358 0,006251 0,014573 0,087817 0,014573 0,087817 

Environment -0,00257 0,000853 -3,02007 0,002672 -0,00425 -0,0009 -0,00425 -0,0009 

Social 0,001461 0,001372 1,065331 0,287303 -0,00123 0,004157 -0,00123 0,004157 

Governance -0,00157 0,002168 -0,7255 0,468528 -0,00583 0,002688 -0,00583 0,002688 

 

 

 

Bilag 2 – Excelark med data til regressioner i afsnit 5.1 
Der er 2 Excelark, som er næsten ens. Forskellen er kun den rå data som er i fane et og to, hvilket 

selvfølgelig ændrer på alle beregninger i hele arket. Der er 9 ens faner i begge Excelark. 

Rå ESG data – den indsamlede data ud fra alle 500 aktier i S&P 500 – også den ukomplette data på de 

aktier, hvor al data ikke kunne findes.  

Rå Afkast data – data på alle aktier i S&P 500, hvor det var muligt at få data over månedlige kurser på 

virksomhederne. 

Endelig data – Nedkogt og samlet liste over al data der både havde brugbare data fra Rå ESG data og fra Rå 

Afkast data, så det blev til 457 aktier. 

Afkast procent – Kurshistorikken er avet om til afkast i procent, for hver aktie. 

Risikopræmier – alle afkast i procent er lavet om til risikopræmier, for hver aktie, og standardafvigelsen 

udregnes også. 

Excess return for Risikopræmier – et led til at finde alle betaer på alle aktier, og alle kovarianser, så man kan 

finde den samlede risiko på en portefølje.  

Benchmarkportefølje – alle nøgletal laves for porteføljen S&P 457 ud fra de forrige faner – dette skal bruges 

i analyse 5.3 og 5.4. 

Regressioner risikopræmier – Her er selve analysen med alle regressioner for risikopræmierne. 

Regressioner risiko – Her er selve analysen med alle regressioner for standardafvigelserne. 
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Bilag 3 – Regressioner for analyseafsnittet 5.2 

Herunder sættes alle regressionstabeller ind uden ekstra forklaring, da forklaringen er præsenteret i 

analysen. 

 

Regressioner for afsnit 5.2.2 Microsoft 

Regression Analysis     Durbin-Watson Test 

        

OVERALL FIT     Alpha 0,05 

Multiple R 0,720383  AIC -363,448    

R Square 0,5190  AICc -361,832  D-stat 2,273393 
Adjusted R 
Square 0,4833  SBC -353,06  D-lower 1,43848 

Standard Error 0,0441     D-upper 1,72663 

Observations 59,0000     sig unclear 

        

ANOVA    Alpha 0,05   

  df SS MS F p-value sig  

Regression 4 0,11347 0,02837 14,5637 3,9402E-08 yes  
Residual 54 0,10518 0,001948     
Total 58 0,218647      

        

  coeff std err t stat p-value lower upper vif 

Intercept -0,00172 0,00599 -0,28721 0,77505 -0,01372452 0,01028  
Mkt-RF 1,364049 0,192127 7,099722 2,84E-09 0,978857012 1,74924 1,170861 

SMB -0,90189 0,23285 -3,87336 0,000292 -1,36871966 -0,43507 1,091425 

HML 0,11815 0,29002 0,407387 0,685335 -0,46330958 0,699613 1,461569 

Carhart -0,03469 0,21654 -0,16021 0,873317 -0,46882328 0,399442 1,482179 
 

 

  

Regression Analysis     Durbin-Watson Test 

        

OVERALL FIT     Alpha 0,05 

Multiple R 0,720955  AIC -361,549    

R Square 0,5198  AICc -359,353  D-stat 2,262797 
Adjusted R 
Square 0,474473  SBC -349,084  D-lower 1,40191 

Standard Error 0,04451     D-upper 1,7672 

Observations 59     sig unclear 

        

ANOVA    Alpha 0,05   
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  df SS MS F p-value sig  
Regression 5 0,11365 0,02273 11,4731 1,6E-07 yes  

Residual 53 0,105 0,001981     

Total 58 0,218647      

        

  coeff std err t stat p-value lower upper vif 

Intercept -0,00196 0,00609 -0,32216 0,7486 -0,01418 0,01026  
Mkt-RF 1,359271 0,194411 6,991742 4,65E-09 0,969332 1,74921 1,178683 

SMB -0,90941 0,23615 -3,851 0,000319 -1,38307 -0,43576 1,103729 

HML 0,13515 0,29787 0,453704 0,651894 -0,46231 0,732597 1,51578 

Carhart -0,02814 0,21946 -0,12821 0,898469 -0,46832 0,412048 1,496847 

Total ESG 0,12752 0,42271 0,301668 0,764085 -0,72033 0,975368 1,07067 
 

 

Regression Analysis     Durbin-Watson Test 

        

OVERALL FIT     Alpha 0,05 

Multiple R 0,729818  AIC -363,15    

R Square 0,5326  AICc -360,954  D-stat 2,240876 
Adjusted R 
Square 0,4885  SBC -350,685  D-lower 1,40191 

Standard Error 0,0439     D-upper 1,7672 

Observations 59,0000     sig unclear 

        

ANOVA    Alpha 0,05   

  df SS MS F p-value sig  

Regression 5 0,11646 0,02329 12,0803 7,9E-08 yes  
Residual 53 0,102188 0,001928     
Total 58 0,218647      

        

  coeff std err t stat p-value lower upper vif 

Intercept -0,00137 0,00596 -0,22999 0,81898 -0,01333 0,01059  
Mkt-RF 1,400502 0,193381 7,242204 1,84E-09 1,012629 1,788374 1,198305 

SMB -0,92880 0,23267 -3,99191 0,000203 -1,39547 -0,46212 1,100912 

HML 0,04972 0,29374 0,169285 0,866217 -0,53943 0,638884 1,514541 

Carhart -0,06090 0,21647 -0,28132 0,779559 -0,49507 0,373278 1,496314 

Enviroment -0,52650 0,42268 -1,24561 0,218386 -1,37429 0,321296 1,081355 
 

 

Regression Analysis     Durbin-Watson Test 

        

OVERALL FIT     Alpha 0,05 
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Multiple R 0,725595  AIC -362,379    

R Square 0,5265  AICc -360,183  D-stat 2,34353 
Adjusted R 
Square 0,481818  SBC -349,914  D-lower 1,40191 

Standard Error 0,044198     D-upper 1,7672 

Observations 59     sig unclear 

        

ANOVA    Alpha 0,05   

  df SS MS F p-value sig  

Regression 5 0,11512 0,02302 11,7859 1,1E-07 yes  
Residual 53 0,103532 0,001953     
Total 58 0,218647      

        

  coeff std err t stat p-value lower upper vif 

Intercept -0,00084 0,00607 -0,13814 0,89065 -0,01302 0,01134  
Mkt-RF 1,35081 0,192945 7,001008 4,49E-09 0,963811 1,737809 1,177432 

SMB -0,88176 0,23421 -3,76483 0,000419 -1,35153 -0,412 1,101067 

HML 0,15492 0,29319 0,528389 0,599435 -0,43315 0,742983 1,489333 

Carhart -0,01944 0,21749 -0,08939 0,929109 -0,45567 0,416783 1,490868 

Social -0,20927 0,22785 -0,91845 0,362544 -0,66628 0,247739 1,037829 
 

 

Regression Analysis     Durbin-Watson Test 

        

OVERALL FIT     Alpha 0,05 

Multiple R 0,738386  AIC -364,76    
R Square 0,5452  AICc -362,564  D-stat 2,263107 
Adjusted R 
Square 0,50231  SBC -352,295  D-lower 1,40191 

Standard Error 0,043315     D-upper 1,7672 

Observations 59     sig unclear 

        

ANOVA    Alpha 0,05   

  df SS MS F p-value sig  

Regression 5 0,11921 0,02384 12,7077 4E-08 yes  
Residual 53 0,099438 0,001876     
Total 58 0,218647      

        

  coeff std err t stat p-value lower upper vif 

Intercept -0,00053 0,00592 -0,09006 0,92858 -0,0124 0,01133  
Mkt-RF 1,366419 0,188568 7,246294 1,81E-09 0,9882 1,744639 1,170922 

SMB -0,92684 0,22897 -4,04785 0,000169 -1,38609 -0,46758 1,095674 

HML 0,03831 0,28828 0,132903 0,894773 -0,5399 0,616526 1,499139 

Carhart -0,08802 0,21470 -0,40997 0,683477 -0,51865 0,342607 1,512675 
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Governance -0,65444 0,37409 -1,74943 0,086005 -1,40476 0,095883 1,037188 
 

 

Regression Analysis     Durbin-Watson Test 

        

OVERALL FIT       Alpha 0,05 

Multiple R 0,74195  AIC -361,448    

R Square 0,55049  AICc -357,775  D-stat 2,285167 
Adjusted R 
Square 0,488792  SBC -344,828  D-lower 1,32723 

Standard Error 0,043899     D-upper 1,85226 

Observations 59     sig unclear 

        

ANOVA    Alpha 0,05   

  df SS MS F p-value sig  
Regression 7 0,12036 0,01719 8,9224 4E-07 yes  

Residual 51 0,098284 0,001927     
Total 58 0,218647          

        

  coeff std err t stat p-value lower upper vif 

Intercept -4,3E-05 0,00605 -0,00717 0,99431 -0,01219 0,01211  
Mkt-RF 1,373681 0,19429 7,07025 4,2E-09 0,98363 1,76373 1,210196 

SMB -0,91929 0,233867 -3,93084 0,00026 -1,3888 -0,44979 1,112812 

HML 0,05141 0,298207 0,17241 0,8638 -0,54726 0,65009 1,561762 

Carhart -0,07663 0,218877 -0,35012 0,72769 -0,51605 0,36278 1,530587 

Enviroment -0,24691 0,488784 -0,50515 0,61563 -1,22818 0,73437 1,446724 

Social -0,14630 0,232135 -0,63024 0,53135 -0,61233 0,31973 1,091938 

Governance -0,49472 0,447775 -1,10484 0,27442 -1,39366 0,40423 1,446754 

 

 

Regressioner for afsnit 5.2.3 Apple 

Regression Analysis     Durbin-Watson Test 

        

OVERALL FIT     Alpha 0,05 

Multiple R 0,586053  AIC -323,115    
R Square 0,3435  AICc -321,5  D-stat 2,254459 
Adjusted R 
Square 0,2948  SBC -312,728  D-lower 1,43848 

Standard Error 0,0621     D-upper 1,72663 

Observations 59,0000     sig no 

        
ANOVA    Alpha 0,05   
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  df SS MS F p-value sig  

Regression 4 0,109 0,02725 7,06227 0,00011962 yes  
Residual 54 0,20836 0,003859     

Total 58 0,31736      

        

  coeff std err t stat p-value lower upper vif 

Intercept -0,00345 0,00843 -0,40901 0,68415 -0,02034338 0,01345  
Mkt-RF 1,131982 0,270414 4,186104 0,000105 0,589833996 1,674129 1,170861 

SMB -0,28006 0,32772 -0,85455 0,396574 -0,93710457 0,376989 1,091425 

HML -0,88396 0,40820 -2,16551 0,034784 -1,70235398 -0,06557 1,461569 

Carhart -0,03244 0,30477 -0,10645 0,915617 -0,64347507 0,578587 1,482179 
 

 

Regression Analysis     Durbin-Watson Test 

        

OVERALL FIT     Alpha 0,05 

Multiple R 0,612908  AIC -324,082    

R Square 0,3757  AICc -321,886  D-stat 2,209515 
Adjusted R 
Square 0,316756  SBC -311,617  D-lower 1,40191 

Standard Error 0,061143     D-upper 1,7672 

Observations 59     sig no 

        

ANOVA    Alpha 0,05   

  df SS MS F p-value sig  

Regression 5 0,11922 0,02384 6,37782 0,0001 yes  
Residual 53 0,198142 0,003739     
Total 58 0,31736      

        

  coeff std err t stat p-value lower upper vif 

Intercept -0,00014 0,00853 -0,01695 0,98654 -0,01726 0,01697  
Mkt-RF 1,15202 0,266452 4,32356 6,8E-05 0,617586 1,686455 1,173289 

SMB -0,27940 0,32259 -0,86611 0,390332 -0,92643 0,367632 1,091427 

HML -0,94362 0,40342 -2,33906 0,023135 -1,75278 -0,13447 1,473359 

Carhart -0,09959 0,30273 -0,32896 0,743481 -0,70679 0,507616 1,509343 

Total ESG -1,04316 0,63097 -1,65327 0,104188 -2,30873 0,222403 1,02639 
 

 

Regression Analysis     Durbin-Watson Test 

        

OVERALL FIT     Alpha 0,05 

Multiple R 0,586253  AIC -321,137    
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R Square 0,3437  AICc -318,941  D-stat 2,256697 
Adjusted R 
Square 0,2818  SBC -308,671  D-lower 1,40191 

Standard Error 0,0627     D-upper 1,7672 

Observations 59,0000     sig unclear 

        
ANOVA    Alpha 0,05   

  df SS MS F p-value sig  

Regression 5 0,10907 0,02181 5,55096 0,00035 yes  
Residual 53 0,208286 0,00393     

Total 58 0,31736      

        

  coeff std err t stat p-value lower upper vif 

Intercept -0,0037 0,00871 -0,4253 0,67234 -0,02116 0,01376  
Mkt-RF 1,134422 0,27348 4,148102 0,000122 0,585891 1,682953 1,175804 

SMB -0,27139 0,33668 -0,80608 0,423799 -0,94669 0,403905 1,130973 

HML -0,89221 0,41630 -2,14321 0,036705 -1,7272 -0,05723 1,492514 

Carhart -0,03645 0,30895 -0,11798 0,90653 -0,65613 0,58323 1,495449 

Enviroment 0,07313 0,53128 0,137648 0,89104 -0,99248 1,138743 1,078863 
 

 

Regression Analysis     Durbin-Watson Test 

        

OVERALL FIT     Alpha 0,05 

Multiple R 0,591083  AIC -321,65    
R Square 0,3494  AICc -319,454  D-stat 2,241346 
Adjusted R 
Square 0,287999  SBC -309,185  D-lower 1,40191 

Standard Error 0,062417     D-upper 1,7672 

Observations 59     sig unclear 

        
ANOVA    Alpha 0,05   

  df SS MS F p-value sig  

Regression 5 0,11088 0,02218 5,69212 0,00028 yes  
Residual 53 0,206481 0,003896     
Total 58 0,31736      

        

  coeff std err t stat p-value lower upper vif 

Intercept -0,0022 0,00866 -0,25424 0,8003 -0,01956 0,01516  
Mkt-RF 1,116659 0,272614 4,09612 0,000144 0,569865 1,663454 1,178581 

SMB -0,26388 0,33013 -0,79932 0,427673 -0,92603 0,398277 1,096887 

HML -0,94904 0,42074 -2,25565 0,028245 -1,79293 -0,10514 1,537847 

Carhart -0,10421 0,32321 -0,32243 0,748393 -0,75249 0,544063 1,65096 

Social -0,19479 0,28048 -0,69449 0,490411 -0,75736 0,367783 1,120657 
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Regression Analysis     Durbin-Watson Test 

        

OVERALL FIT     Alpha 0,05 

Multiple R 0,630317  AIC -326,164    

R Square 0,3973  AICc -323,968  D-stat 2,264488 
Adjusted R 
Square 0,340441  SBC -313,699  D-lower 1,40191 

Standard Error 0,060074     D-upper 1,7672 

Observations 59     sig unclear 

        
ANOVA    Alpha 0,05   

  df SS MS F p-value sig  

Regression 5 0,12609 0,02522 6,98752 4,4E-05 yes  
Residual 53 0,191273 0,003609     
Total 58 0,31736      

        

  coeff std err t stat p-value lower upper vif 

Intercept -0,00461 0,00817 -0,56464 0,5747 -0,021 0,01177  
Mkt-RF 1,274019 0,269545 4,726553 1,72E-05 0,73338 1,814658 1,243807 

SMB -0,25065 0,31723 -0,7901 0,432993 -0,88694 0,385647 1,09341 

HML -1,02278 0,39990 -2,5576 0,013437 -1,82487 -0,22068 1,499737 

Carhart -0,02835 0,29476 -0,09618 0,923743 -0,61955 0,562856 1,48224 

Governance -0,72944 0,33523 -2,17595 0,034038 -1,40183 -0,05706 1,128745 
 

 

Regression Analysis     Durbin-Watson Test 

        

OVERALL FIT     Alpha 0,05 

Multiple R 0,635553  AIC -322,816    

R Square 0,403927  AICc -319,143  D-stat 2,25107 
Adjusted R 
Square 0,322113  SBC -306,196  D-lower 1,32723 

Standard Error 0,060903     D-upper 1,85226 

Observations 59     sig unclear 

        

ANOVA    Alpha 0,05   

  df SS MS F p-value sig  

Regression 7 0,12819 0,01831 4,93714 0,00026 yes  
Residual 51 0,18917 0,003709     
Total 58 0,31736      
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  coeff std err t stat p-value lower upper vif 

Intercept -0,0028 0,00863 -0,32407 0,74721 -0,02011 0,01452  
Mkt-RF 1,261189 0,274522 4,594122 2,88E-05 0,710062 1,812315 1,255283 

SMB -0,26807 0,328103 -0,81701 0,41772 -0,92676 0,390629 1,137989 

HML -1,05031 0,417254 -2,51719 0,015015 -1,88798 -0,21263 1,588596 

Carhart -0,06859 0,317539 -0,21601 0,829842 -0,70608 0,568894 1,673724 

Enviroment -0,26516 0,541574 -0,48961 0,626506 -1,35242 0,822093 1,187784 

Social -0,14925 0,274716 -0,5433 0,58929 -0,70077 0,402262 1,129166 

Governance -0,76929 0,357156 -2,15394 0,035993 -1,48631 -0,05227 1,246579 
 

 

Bilag 4 – Excelark med data til regressioner i afsnit 5.2 
For de to analyser der omhandler Microsoft og Apple, er der et excelark til hver.  

For Microsoft er der 3 faner. Først en fane med af ESG-data, for at danne overblik. Herefter en fane med al 

ESG-data, al data omkring risikopræmier, alle Fama & French og Carhart faktorer og alle regressioner er, og 

en fane der viser Korrelation imellem Microsofts 4 ESG-ratings. 

For Apple er der kun én fane, hvor al ESG-data er, al data omkring risikopræmier, alle Fama & French- og 

Carhar- faktorer og alle regressioner er. 

 

Bilag 5 – Excelark med data til analyserne på porteføljer i afsnit 5.3 og 5.4. 
Der er 2 Excelark, som rummer alle data og analyser til afsnit 5.3 og 5.4. De begge indeholder 9 faner. 

Rå ESG data – den indsamlede data ud fra alle 500 aktier i S&P 500 – også den ukomplette data på de 

aktier, hvor al data ikke kunne findes.  

Rå Afkast data – data på alle aktier i S&P 500, hvor det var muligt at få data over månedlige kurser på 

virksomhederne. 

Endelig data – Nedkogt og samlet liste over al data der både havde brugbare data fra Rå ESG data og fra Rå 

Afkast data, så det blev til 457 aktier. 

Benchmarkportefølje – alle nøgletal laves for porteføljen S&P 457 ud fra de forrige faner – dette er en kopi 

fra Excelarket Bilag 2. 

Opdeling af God og Dårlig porte – her er alle de bedst ratede og værst ratede aktier, fra hver peer group, 

sat op over for hinanden. Her er både for de Gamle ratings og for de Nye ratings (i begge Excelark), så man 

kan se hele listen og se udviklingen.  

Portefølje Dårligste ESG – Alle de dårligst-ratede aktier er samlet i en portefølje, hvor alle nøgletal er 

udregnet. 

Portefølje Bedste ESG – Her er alle de bedst-ratede aktier samlet i en portefølje, hvor alle nøgletal er 

udregnet. 



97    97 

Short God long Dårlig +beta, eller Short Dårlig long God +beta – Fanen for analyse 5.4, hvor der dannes én 

ny portefølje hvor halvdelen af aktierne skal shortes. I denne fane bliver alle aktiver vægtet ud fra deres 

beta. Alle nøgletal til porteføljen udledes her. 

Short God long Dårlig -beta, eller Short Dårlig long God -beta – Kontrolporteføljen der laves for at se om det 

kan betale sig at lave en beta-vægtning på porteføljen.  

 

 

 

 

 

 

 


