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Abstract 

This thesis investigates how ESG affects stocks performance. Previous research used Carhart’s 

four-factor model to investigate the performance of socially responsible investments. Instead, this 

thesis uses Fama & French’s five-factor model to see if high ESG-rated stocks show exposure to 

the quality factors. We use three performance measures; the average excess return defined as the 

average return minus the risk-free rate, Sharpe Ratio, and alpha. The data comprises daily stock 

returns from 2005-2019 and yearly ESG-data on 882 stocks, which are or have been a part of the 

S&P 500 index. In the first part of the analysis, four portfolios are created based on the 10 % high-

est average ESG-, E-, S- and G-scores. The portfolios generate significant positive alphas, and they 

all prove to have higher average excess returns and superior Sharpe Ratios compared to the mar-

ket. The portfolios don’t show any exposure to the quality factors, so there’s no evidence that 

stocks with high ESG-scores are quality stocks according Fama & French’s definition.  

  

In the second part of the analysis, different screening processes and cut-off percentages are used. 

All portfolios generate significant positive alphas, and the portfolios with the lowest ESG-scores 

perform the best. Again, all portfolios perform better than the market measured on average ex-

cess return and Sharpe Ratio. Looking at a joint positive and negative screened portfolio, it gener-

ates a higher alpha than the positive screened portfolio, which is surprising since the “Sin Stocks”-

theory suggests otherwise. Only the positive screened portfolio with the lowest ESG-scores shows 

exposures to the quality factors. The portfolios’ underlying accounting data are investigated. A re-

semblance between high ESG-scores and quality is detected since the stocks in the High portfolios 

showed more robust profitability, lower investment growth, and a more stable P/E. We made a 

robustness check and tested the data on different subperiods. In shorter subperiods, the portfolio 

with the highest ESG-scores performs better in the crisis. When the period is split into two, the 

portfolio with the lowest ESG-scores is again superior, which follows previous conclusions.  

  

The overall conclusion is that ESG has a positive effect on stocks performance. However, the port-

folios with the lowest ESG-scores perform better, which is surprising since we expected the oppo-

site. Hence, Socially Responsible Investors will achieve a lower alpha by investing in portfolios with 

high ESG-rated stocks.  
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Kapitel 1 – Indledning 

1.1 Problemfelt 

Begrebet Social Ansvarlig Investering (SRI) går langt tilbage, og allerede i 1970’erne satte Milton R. 

Moskowitz spørgsmålstegn ved, hvorvidt investorerne burde tage stilling til de sociale forhold i de 

virksomheder, de investerede i (Moskowitz, 1972). Det er især indenfor de sidste årtier, der er 

sket den største udvikling på området. Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) udarbejdede 

i starten af 2018 en rapport, der opgjorde andelen af bæredygtige investeringer fordelt på de 

store vestlige lande. På det amerikanske marked kunne de konstatere, at der var sket en stigning 

på 38 % indenfor bæredygtige investeringer (GSIA, 2019). 

 

Den stigende opmærksomhed påvirker i den grad virksomhedernes ageren i samfundet. De er ikke 

længere kun ansvarlige overfor aktionærerne, men overfor alle deres interessenter. Derfor er inte-

greringen af CSR i den overordnede strategi en nødvendighed for at opretholde konkurrencemæs-

sige fordele (Porter & Kramer, 2006). CSR spiller en stor rolle i reduceringen af mulige interesse-

konflikter, og samtidig er det i overensstemmelse med aktionærernes værdimaksimering 

(Renneboog, Ter Horst, & Zhang, 2008). Globaliseringen har også presset virksomhederne til at fo-

kusere mere på CSR. Grundet den globale vidensdeling kan virksomheder på et splitsekund risikere 

dårlig omtale på verdensplan, hvis ikke de overholder de etiske normer indenfor sociale, miljø- og 

ledelsesmæssige forhold. 

 

Det øgede fokus på CSR leder også til nye investeringsstrategier, hvor investorer forsøger at kom-

binere deres sociale og miljømæssige ansvar med finansielle afkast. Mange socialt ansvarlige inve-

storer er endda villige til at ofre et finansielt afkast, hvis de kan opnå de ønskede sociale værdier 

gennem deres investering. Også blandt større institutionelle investorer er der inkorporeret sociale 

forhold i investeringsbeslutningsprocessen, da privatpersoner i højere grad er begyndt at efter-

spørge det. Med denne trend er performance af socialt ansvarlige aktier, fonde og indeks blevet et 

interessant område for både private og institutionelle investorer (Brzeszczyński & McIntosh, 

2014).  
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Det nyeste begreb, som langsomt tager over for CSR, er ESG, som er et akronym for Environment, 

Social og Governance. Hvor CSR dækker over virksomhedens samfundsmæssige ansvar, er ESG-

begrebet mere omfattende og måler håndgribelige resultater indenfor miljø, det sociale område 

og ledelsesstruktur (Kattrup, 2017). ESG er indenfor kort tid gået fra at være et nichebegreb til at 

være mainstream blandt investorerne. De anvender ratingssystemer til at følge virksomhedernes 

ESG-score for derefter at integrere det i deres beslutningsproces. ESG er altså et supplement til de 

klassiske nøgletal, og det kan være med til at tegne et mere præcist billede af selskabets fremti-

dige profitabilitet (Larsen, 2016). Dette kunne tyde på at virksomhedernes ESG-performance har 

en indvirkning på deres finansielle performance. Kan den stigende interesse for integrering af ESG-

forhold gøre det muligt at påvise ændringer i investorernes handlemønstre, hvor afkast flyttes til 

bestemte typer af aktier, og har virksomhedens sociale, miljø- og ledelsesmæssige performance 

faktisk en indvirkning på aktiens performance? 

 

De første empiriske studier fokuserede hovedsageligt på SRI-foreningers performance, og først i 

slutningen af 00’erne udkom studier om screeningsbaserede porteføljer på baggrund af ESG. I de 

fleste studier anvendes Carharts (1997) fire-faktormodel som analysemodel. I 2015 udkom Fama & 

Frenchs (2015) fem-faktormodel, som inkluderer kvalitetsfaktorerne; profitabilitet og investering. 

Da fem-faktormodellen er relativt ny, er anvendelsen af den i SRI-litteraturen begrænset. Der er 

således ikke foretaget empiriske undersøgelser af hvordan fem-faktormodellen, og især de to nye 

kvalitetsfaktorer, kan være medvirkende til at forklare afkastene på aktier med høje ESG-scores.  

 

1.2 Problemformulering  

På baggrund af ovenstående problemstilling vil vi gerne fremskaffe ny viden indenfor området. 

Derfor vil vi i dette speciale besvare følgende problemformulering: 

 

Hvordan påvirker ESG aktiers performance? 

 

For at kunne besvare problemformuleringen vil følgende underspørgsmål besvares: 

1. Hvad er ESG? 

2. Hvordan måles performance? 
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3. Hvad siger den eksisterende litteratur om ESG og performance? 

4. Hvordan performer porteføljer sammensat på baggrund af højt ESG-ratede virksomheder?  

5. Hvordan er forholdet mellem højt ESG-ratede porteføljer og kvalitet målt ud fra Fama & 

Frenchs fem-faktormodel? 

6. Hvilken påvirkning har forskellige screeningsprocesser på porteføljernes afkast? 

7. Hvordan ændres porteføljernes afkast over tid? 

 

På baggrund af ovenstående problemfelt og problemformulering opstilles følgende hypoteser, 

som er de forventninger, vi har til undersøgelsens resultater: 

- H1: Højt ESG-ratede aktier performer bedre end lavt ESG-ratede aktier 

- H2: Højt ESG-ratede aktier er eksponeret overfor Fama & Frenchs kvalitetsfaktorer 

- H3: Virksomhedernes ESG-performance har en indvirkning på deres finansielle perfor-

mance 

 

1.3 Afgrænsning 

Fokus i nærværende speciale er at undersøge, hvordan ESG påvirker aktiers performance. Da vi 

udelukkende analyserer performance af aktier, afgrænser vi os fra at undersøge andre aktivklas-

ser, og vi begrænser vores aktiemarked til det amerikanske, og dermed udelukkes alle andre mar-

keder i verdenen. Det amerikanske aktiemarked er det største i verden, og det vurderes derfor til 

at have et tilstrækkelig datagrundlag for specialets formål. Ydermere afgrænser vi os fra en stor 

del af aktiemarkedet i USA, da vi kun anvender virksomheder, der enten er eller har været i S&P 

500-indekset i den definerede periode. Vi afgrænser os til perioden 01.01.2005-31.12.2019. Denne 

periode vælges, fordi vi ønsker at have en krise med i analyseperioden, hvor en krise defineres 

som recessioner registreret af National Bureau of Economic Research (The National Bureau of 

Economic Research, 2010b). Derudover begyndte virksomhederne først for alvor at rapportere 

ESG-data i starten af 00’erne, hvorfor en længere periode ikke vil være mulig. Ved udvælgelsen af 

ESG-data afgrænser vi os fra at anvende flere forskellige ratingudbydere og vælger at basere vores 

analyse udelukkede på ESG-data fra databasen Asset4, som er tilgængelig via Refinitiv Eikon. Vi an-

tager, at disse scores er repræsentative og afspejler virksomhedernes sande niveau af etisk ad-

færd.  
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ESG-dataet anvendes til at sammensætte aktieporteføljer, og porteføljerne testes således på bag-

grund af deres estimerede merafkast. Vi afgrænser os derfor fra at teste performance af etiske in-

deks og investeringsforeninger. Til at teste porteføljerne anvendes én multifaktormodel. Vi af-

grænser os fra anvendelsen af Carharts fire-faktormodel og Fama & French tre-faktormodel, 

selvom de anvendes oftest i litteraturen. Dette skyldes, at vi vil undersøge, om porteføljerne er ek-

sponeret til kvalitetsfaktorerne, og derfor anvendes Fama & French fem-faktormodel som analyse-

model. Vi vælger at anvende den 1-månedlige risikofri rente samt faktordata fra Kenneth Frenchs 

Data Library, og da dette er baseret på en stor mængde data fra det amerikanske aktiemarked, fin-

der vi faktorerne anvendelige til at besvare specialets problemformulering. 

 

Porteføljernes performance bliver målt ud fra tre performancemål: Det gennemsnitlige merafkast, 

som defineres som porteføljens afkast fratrukket den risikofri rente, Sharpe Ratio og alfa, som er 

det månedlige afkast, der ikke kan forklares af de fem faktorer. Derudover sammenligner vi også 

porteføljernes standardafvigelse. Vi afgrænser os derfor fra at anvende andre performancemål 

som bl.a. Treynor Ratio og modificeret Sharpe Ratio. I nærværende speciale vælger vi at afgrænse 

os fra transaktionsomkostninger og skat. Vi anerkender, at transaktionsomkostninger spiller en 

rolle ift. revurdering af porteføljerne, men idet formålet med specialet udelukkende er at påvise, 

hvordan ESG påvirker aktiers performance, mener vi ikke, det er relevant at inddrage, ej heller 

amerikanske skatteforhold. Derudover afgrænser vi os fra at have korte positioner i porteføljerne, 

fordi vi ikke mener, det er relevant for besvarelsen af problemformuleringen.  
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1.4 Opgavens struktur 

Nedenstående figur har til formål at skabe et overblik over specialets opbygning. Hvert kapitel er 

præsenteret med tilhørende overordnet indhold.  

 

Figur 1.1 – Overblik over specialets opbygning 

 

 
              Kilde: Egen tilvirkning 
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Kapitel 2 – Overblik over Teori og Litteratur 

I dette afsnit vil valget af analysemodel samt performancemål blive gennemgået teoretisk. Vi an-

vender porteføljeteori og multifaktormodeller i analysen. Disse teorier er også gennemgående for 

de analyser, vi har kunne observere i litteraturen. Vi starter med kort at beskrive emnets historie, 

og hvad socialt ansvarlige investeringer udspringer af. Dette bringer os videre til at definere begre-

bet ESG, og hvordan det anvendes i investeringsuniverset. Herefter forklares den analysemodel vi 

vil benytte som testgrundlag samt de performancemål, vi vil anvende til at vurdere porteføljerne. 

Efterfølgende belyser vi SRI og ESG-integreret investeringsstrategier ved at gennemgå de empiri-

ske studier, der er foretaget på området. Dette leder os videre til de forskellige screeningsproces-

ser, som anvendes til at sammensætte porteføljerne. Screeningsprocesserne omfatter bl.a. positiv 

og negativ screening, hvor den negative screening relateres til teorien omkring ”Sin Stocks”. Her-

under berøres også spørgsmålet omkring diversifikation. Slutteligt diskuteres artikler, der kritiserer 

ESG-tankegangen.  

 

2.1 Historie 

Som tidligere nævnt er SRI igennem de sidste årtier blevet en stor trend og dermed et vigtigt 

emne for både forskere og praktikere. Baggrunden for SRI går tilbage til før det 17. århundrede, 

hvor der første gang blev stiftet bekendtskab med etiske investeringer baseret på de forskellige 

religioners måde at belære om etik og morale. Etikken omhandlede mest penge, og hvilke restrik-

tioner der var i forhold til lån og investeringer. I 1920’erne tog udviklingen indenfor etiske investe-

ringer til. Der blev investeret ud fra Biblens og Koranens synspunkter, og dermed blev visse virk-

somheder ekskluderet fra investeringer grundet deres syndige aktiviteter. Det var bl.a. virksomhe-

der, der handlede med svinekød, tobak, våben og gambling. Historiske begivenheder og religion 

har dermed været med til at danne forståelse for, hvilke industrier som betragtes som syndige 

(Renneboog et al., 2008). Denne form for ekskludering anvendes stadig i dag og vil blive belyst 

nærmere i afsnittet om ”Sin Stocks”. Nutidens SRI begyndte at tage form i starten af 1960’erne, 

hvor sociale kampagner fyldte mere og mere i mediebilledet, og det gjorde investorerne opmærk-

somme på de sociale konsekvenser af deres investeringer (ibid.). Renneboog et al. (2008) define-

rer det som den moderne SRI, som er mere baseret på den individuelle investors personlige, etiske 

og sociale overbevisninger. Milton R. Moskowitz (1972) var den første, der berørte den moderne 
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SRI. I sin artikel diskuterer han, hvorvidt sociale forhold har en påvirkning på kapitalmarkedet. Han 

pointerer, at flere private og institutionelle investorer er begyndt at inddrage sociale aspekter i de-

res investeringsbeslutninger, fordi de inkluderer virksomheder, der kan klassificeres som socialt 

ansvarlige. Han finder frem til 14 virksomheder, som han mener skal indgå i en portefølje hos inve-

storer, hvor social ansvarlighed er en vigtig faktor i deres investeringsbeslutning (Moskowitz, 

1972). Siden starten af 1990’erne har SRI oplevet stor vækst i det meste af verdenen. Flere er ble-

vet mere opmærksomme på de sociale og etiske udfordringer ved at forbruge meget, og der ses 

en tendens til, at folk er villige til at betale ekstra for produkter, som lever op til deres personlige 

værdier. Derfor er problemstillinger som miljøbeskyttelse, menneskerettigheder og arbejdsrelatio-

ner blevet vigtige faktorer i SRI-screeningsprocessen (Renneboog et al., 2008).  

 

I det seneste årti er der opstået flere skandaler indenfor virksomhedernes ledelse, hvilket har sat 

ansvarlighed indenfor corporate governance i fokus, når der foretages SRI. Dette er bl.a. kriterier 

som gennemsigtighed i virksomheden og ligestilling i ledelsesposter (ibid.). De nævnte faktorer 

danner ramme for såkaldte ESG-kriterier, som er afledt af SRI, og en betragtning som investorer 

inddrager i deres investeringsproces. Med SRI-trenden fulgte også en ny type af investorer, de så-

kaldte SRI-investorer. Her er der meget diskussion i litteraturen, hvorvidt investorernes investe-

ringsbeslutning er påvirket af ikke-finansielle kriterier. Hvis investorerne handler ud fra en ikke-

finansiel nytte, bekymrer de sig mindre om porteføljens performance, og mere om investeringen 

kan stå indenfor den individuelles personlige og sociale værdier (Renneboog et al., 2008). Generelt 

interesserer litteraturen sig meget for at undersøge om investorer lider tab, når de investerer i ak-

tier på baggrund af ESG-ratings. De vil altså undersøge effekten af SRI på finansiel performance. 

Det vil blive belyst nærmere i et senere afsnit, når vi diskuterer de forskellige empiriske studier, 

der er foretaget indenfor emnet. 

 

2.2 Hvad er ESG? 

Indenfor det sidste årti er SRI blevet mere og mere populært, idet investorerne ikke længere kun 

fokuserer på den finansielle nytte, men i højere grad ønsker at opnå en ikke-finansiel nytte, der 

stemmer overens med deres personlige værdier (Auer & Schuhmacher, 2016). ESG er et akronym 

for Environmental, Social og Governance, og MSCI (2018) definerer ESG som en overvejelse af 
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miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter, der foregår sideløbende med de almindelige 

finansielle overvejelser i investeringsbeslutningsprocessen.  

 

Overordnet har ESG tre formål i investeringsbeslutningen (MSCI Inc., 2018). Det første formål er 

integration. Nogle investorer er af den opfattelse, at en inddragelse af ESG potentielt kan forbedre 

deres investeringsresultater. Det andet formål er personlige værdier, hvor investorerne ønsker, at 

deres investeringer stemmer overens med deres personlige værdier. Det sidste formål kan relate-

res til et positivt aftryk. Her ønsker investorerne at forbedre den verden, vi lever i (MSCI Inc., 

2018). 

 

E’et i ESG er det miljømæssige aspekt (Robeco, n.d.-b). Denne faktor tager højde for, hvordan virk-

somhederne forholder sig til klimaforandringer, hvordan de behandler spild, samt hvordan de kan 

forbedre deres energiforbrug (Robeco, n.d.-c). Virksomhederne kan blive dårligere stillet, såfremt 

de ikke overvejer den miljømæssige risiko, idet der potentielt kan være øgede omkostninger som 

følge af et stort miljøudslip, eller der kan forekomme skade på deres omdømme pga. store nega-

tive historier i medierne (Robeco, n.d.-b). Hvis virksomhederne formår at inddrage det miljømæs-

sige aspekt i deres beslutninger, kan de på længere sigt også skabe muligheder. F.eks. vil et mere 

effektivt energiforbrug sænke omkostninger, hvilket kan forbedre deres konkurrenceevne (ibid.).  

 

S’et i ESG forholder sig til det sociale aspekt (Robeco, n.d.-c). De sociale forhold er både relateret 

til de ansatte i virksomheden men også til lokalsamfundet. Forholdene inkluderer bl.a. basale 

menneskerettigheder, sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen, generelle arbejdsforhold i 

hele værdikæden, børne- og tvangsarbejde samt relationerne til lokalsamfundene (Robeco, n.d.-

d). Såfremt virksomheden formår at behandle disse sociale forhold korrekt, kan de opnå en stor 

grad af accept fra lokalsamfundet og andre interessenter, hvilket gør det en del nemmere at drive 

virksomhed (ibid.).  

 

Slutteligt er G’et i ESG, og dette forholder sig til de ledelsesmæssige aspekter (Robeco, n.d.-c). En-

hver virksomhed har et sæt af regler eller principper, der er med til at afklare, hvilke rettigheder, 

ansvarsområder samt forventninger der er til en virksomheds bestyrelse og generelle ledelse 
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(Robeco, n.d.-a). Hvis der er et godt og veldefineret corporate governance-system, kan det anven-

des som styringsredskab for interessenterne, og det kan sikre, at alle arbejder mod det samme 

mål. Dette kan styrke en virksomheds langsigtede strategi (Robeco, n.d.-c).  

 

ESG-ratings er i dag med til at skabe et nyt syn på de enkelte selskabers profitabilitet (Larsen, 

2016). Derfor giver det ikke mening kun at vurdere virksomheden ud fra dens finansielle værdi. I 

stedet bør virksomheden vurderes ud fra den integrerede værdi, som er den samlede værdi base-

ret på de finansielle forhold, men også hvordan virksomheden tager stilling til sociale og miljø-

mæssige forhold (Deloitte, 2019). Det giver mening, at virksomheder bliver anerkendt med en hø-

jere integreret værdi, når de forsøger at mindske deres negative sociale og miljømæssige konse-

kvenser. Derfor kunne det tænkes, at virksomhedens ESG-faktorer spiller en rolle på den lange 

bane, og at dette også har en indvirkning på det finansielle afkast (ibid.).  

 

2.3 Performanceevaluering 

Dette afsnit har til formål at gennemgå teorien omkring valget af analysemodel og performance-

mål, vi vil anvende i dette speciale. 

 

2.3.1 Fama & Frenchs fem-faktormodel 

En multifaktormodel er, som ordet antyder, en model, der består af mere end én faktor. Generelt 

kan faktormodeller, både en-faktor- og multifaktor, anvendes til at analysere afkast på individuelle 

aktier eller på porteføljer. I en faktormodel antages det, at kovariationen mellem afkastene skyl-

des følsomhederne over for et lille antal af fælles faktorer (Munk, 2015). I nærværende speciale 

anvender vi Fama & Frenchs (2015) fem-faktormodel, idet vi gerne vil undersøge, hvordan ESG på-

virker aktiers performance, og om modellen kan forklare afkastet på højt ESG-ratede aktier. I dette 

afsnit defineres de forskellige faktorer i Fama & Frenchs (2015) fem-faktormodel samt baggrunden 

for modellen.  

 

Fama & French udvikler tre-faktormodellen i 1993. Tidligere studier har påvist, at markedsfaktoren 

i CAPM ikke er nok til at forklare al variationen i afkastene. Dette inspirerer dem til at designe tre-

faktormodellen, som har til hensigt at forklare forholdet mellem det gennemsnitlige afkast og size-
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faktoren samt forholdet mellem det gennemsnitlige afkast og value-faktoren (Fama & French, 

1993). De kommer frem til, at virksomheder, der har en lav book-to-market (B/M), typisk kan defi-

neres som ”growth”-virksomheder, og virksomheder, der har en høj B/M, typisk kan defineres som 

”value”-virksomheder (ibid.). De dokumenterer den såkaldte ”value-effect”, som er en tendens til, 

at ”value”-aktier outperformer ”growth”-aktier (Fama & French, 2015). Derudover dokumenterer 

de også, at mindre virksomheder outperformer større virksomheder. Effekten er kendt som ”size”-

effekten (Fama & French, 1993).  

 

Fama & Frenchs (2015) fem-faktormodel er en videreudvikling af deres tre-faktormodel. Fem-fak-

tormodellen kommer umiddelbart efter, at Novy-Marx (2013) publicerede sin artikel om profitabi-

litet. Novy-Marx (2013) indikerer, at mere profitable virksomheder har signifikant højere afkast 

end uprofitable virksomheder, og dette er på trods af, at de, i gennemsnit, har lavere B/M og hø-

jere markedskapitaliseringer. Sammen med andre kritiserer Novy-Marx (2013) Fama & Frenchs 

tre-faktormodel for at være mangelfuld i forklaringen af det gennemsnitlige afkast, da de tre fak-

torer ikke dækker variationen relateret til faktorerne; profitabilitet og investering (Fama & French, 

2015). På baggrund af kritikken anerkender Fama & French (2015), at der forelægger empirisk be-

vis for, at tre-faktormodellen ikke forklarer det gennemsnitlige afkast fyldestgørende nok, og der-

for tilføjer de yderligere to faktorer til modellen. Ideen bag at investere på baggrund af kvalitet er, 

at højkvalitetsaktier ofte er for lavt prisfastsat, hvilket gør dem til attraktive investeringsobjekter. 

Formålet er at udvælge aktier på en måde, så der kan skabes et systematisk merafkast (Amenc, 

Goltz, Gautam, & Gonzalez, 2015). I nærværende speciale vil vi undersøge, om aktier med høje 

ESG-ratings netop kan siges at være aktier af en høj kvalitet ud fra Fama & Frenchs definition.  

 

Fama & French (2015) anvender dividendemodellen (DDM) til at forklare, hvordan profitabilitet og 

investering kan være med til at forklare de gennemsnitlige afkast. DDM foreskriver, at markeds-

værdien af en aktie er lig med den tilbagediskonterede værdi af alle fremtidige dividender. De an-

vender herefter Miller & Modigliani (1961) til at finde frem til et udtryk, der kan beskrive forholdet 

mellem det forventede afkast og 1) B/M, 2) den forventede profitabilitet og 3) den forventede in-

vestering (ibid.). Formlen defineres således:  

!!

"!
=
∑ %('!"# − )"!"#) (1 + -)#⁄$
#%&

"!
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hvor '!"# er den forventede indtjening på egenkapitalen og )"!"#	er den forventede ændring i 

egenkapitalens bogførte værdi. Begge sider divideres med den bogførte værdi af egenkapitalen, 

"!, for at skabe sammenhængen mellem det forventede afkast, -, og de tre andre førnævnte kom-

ponenter. Ud fra ovenstående formel kommer de med tre udtalelser om det forventede afkast: 1) 

alt andet end den nuværende værdi af aktien, !!, og det forventede afkast, -, holdes konstant. 

Her ses det, at en lavere !!, hvilket svarer til en højere B/M, indikerer et højere forventet afkast. 

2) Alt andet end den forventede fremtidige indtjening og det forventede afkast holdes konstant. 

Ud fra formlen kan det dermed udledes, at højere forventede indtjeninger indikerer et højere for-

ventet afkast. Slutteligt, 3) såfremt "!, !! og det forventede afkast holdes konstant, så vil en hø-

jere forventet vækst i den bogførte værdi af egenkapitalen, altså en stigning i investeringer, med-

føre et fald i det forventede afkast (Fama & French, 2015).  

 

Miller & Modiglianis model forudsiger altså, at B/M er positivt forbundet med det gennemsnitlige 

afkast, såfremt profitabilitet og investering holdes konstant. Der forekommer også lignende forkla-

ringer mellem det gennemsnitlige afkast og profitabilitet eller investering. Derudover viser Fama & 

French, at de tre variable er korrelerede. Høj B/M value-aktier har tendens til at have en lav profi-

tabilitet og investering, og lav B/M growth-aktier har tendens til at være profitable og investere 

meget (Fama & French, 2015).  

 

På baggrund af ovenstående forklaringer vedrørende profitabilitet og investering definerer Fama 

& French (2015) modellen således:  

0',! − 0),! = 1' + 2'30*,! − 0),!4 + 5'6!"! + ℎ'8!9! + -'0!:! + ;'<!=! + >',! 

hvor 0',!	er afkastet på porteføljen på tidspunkt t, 0),! er den risikofrie rente, 0*,! er afkastet på 

markedet, 6!"! er afkastet på en portefølje af små aktier minus afkastet på en portefølje af store 

aktier, 8!9! er afkastet på en portefølje af høj B/M-aktier minus afkastet på en portefølje af lav 

B/M-aktier, 0!:! er afkastet på en portefølje af aktier med robust profitabilitet minus afkastet 

på en portefølje af aktier med en svag profitabilitet, <!=! er afkastet på en portefølje af aktier, 

hvor virksomhederne investerer lidt minus en portefølje af aktier, hvor virksomhederne investerer 

meget, og slutteligt er >',! modellens fejlled. Modellen udspringer af Jensens en-faktormodel, og 

derfor er 1+ 	det afkast, der ikke forklares af modellens faktorer. Alfa måles som interceptet, og 
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såfremt eksponeringerne til de fem faktorer, 2' , 5' , ℎ' , -' og ;', fanger al variationen i de forven-

tede merafkast, vil alfa være lig med nul for alle aktier og porteføljer.  

 

Profitabilitet i periode @ defineres af Fama & French (2015) som den årlige omsætning fratrukket 

COGS, renteudgifter samt salgs-, generelle og administrationsomkostninger (SG&A), hvilket divide-

res med den bogførte værdi af egenkapitalen ultimo regnskabsår @ − 1. Variablen kaldes for ”Ope-

rating Profitability”, AB, men det er i virkeligheden Operating Profitability fratrukket renteudgifter 

(Fama & French, 2015). Såfremt OP holdes nogenlunde konstant, kan det observeres, at det gen-

nemsnitlige afkast falder, når størrelsen på virksomheden stiger. Profitabilitetseffekten, som er 

identificeret af Novy-Marx (2013), kan også observeres, idet ekstremt høj OP udviser højere gen-

nemsnitlige afkast end ekstremt lav OP (Fama & French, 2015). Denne variabel ligger tæt op ad 

return on equity (ROE), som defineres som nettoindkomst divideret med den bogførte værdi af 

egenkapitalen. Den tilsvarende OP-faktor er dermed baseret på denne definering, men i stedet ses 

der kun på afkast af egenkapitalen ud fra et operativt perspektiv (Amenc et al., 2015) 

 

Investering, CDE, i periode @ defineres som væksten i de totale aktiver ultimo regnskabsår @ − 1 

divideret med totale aktiver ultimo	@ − 2 (Fama & French, 2015). Her påvises det, at porteføljer 

sammensat af virksomheder, der investerer konservativt, har højere gennemsnitlige afkast, end 

porteføljer sammensat af virksomheder der investerer aggressivt (ibid.).  

 

Fama & French (2015) konkluderer, at value-faktoren, HML, er en overflødig faktor, idet de gen-

nemsnitlige afkast fuldt ud af forklares af markedsfaktoren, SMB, og især RMW og CMA. Derfor, 

hvis det eneste formål er at teste, hvorvidt der kan skabes et alfa, så fungerer en fire-faktormodel, 

uden HML, lige så godt som fem-faktormodellen. Fem-faktormodellen er dog det bedste valg, så-

fremt formålet er at undersøge om porteføljerne hælder imod size-, value-, profitabilitets- eller 

investeringspræmier (Fama & French, 2015). I nærværende speciale ønsker vi at teste for alfa, 

men vi ønsker også at se, om vores ESG-screenede porteføljer udviser profitabilitets- og investe-

ringspræmier, altså om der fås højere afkast på profitable virksomheder sammenlignet med min-

dre profitable virksomheder, og om der fås højere afkast på konservative virksomheder sammen-

lignet med aggressive virksomheder, og derfor anvender vi fem-faktormodellen.  
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2.3.2 Alfa  

Alfa er et mål for en porteføljemanagers forudsigelsesevne. Jensen (1968) ser altså performance 

som et mål for, hvor god porteføljemanageren er til at forecaste. Jensen anvender CAPM, der er 

udledt af Sharpe, Lintner og Treynor til at bestemme alfa. Såfremt en porteføljemanager er i stand 

til at forudsige priserne, er manageren i stand til at skabe et højere afkast, end det der antydes af 

CAPM. Dette betyder, at udtrykket ændrer sig til (Jensen, 1968) 

0',! − 0),! = 1' + G'H0*,! − 0),!I + >',! 

hvor 0',! er afkastet på porteføljen, 0),! er den risikofri rente, 1, er det overnormale afkast, som 

måles ved interceptet, G' er porteføljens systematiske risiko,	0*,! − 0),! defineres som merafka-

stet på markedet, og >',! er fejlleddet, som vil have en forventet værdi på nul. Dette gælder for 

alle porteføljer, B. Ovenstående udtryk indikerer altså, at hvis porteføljemanageren har en evne til 

at forudsige priserne, så vil skæringspunktet, 1', være positivt. Omvendt, hvis manageren ikke kla-

rer det så godt som markedsporteføljen, så vil 1' være negativt (Jensen, 1968).  

 

OLS giver et estimat for t-statistikker, hvilket betyder, at vi kan vurdere, om alfaværdien er signifi-

kant. Hvis modellen er valid, så vil generelle økonomiske forhold eller markedsforhold ikke have 

nogen påvirkning på alfa. Alfa kan altså benyttes som performancemål på tværs af forskellige por-

teføljer med forskellige risikoniveauer og forskellige perioder (Jensen, 1968). Teorien omkring alfa 

kan også anvendes på modeller, der har flere forklarende variable eller faktorer. Alfaet, der gene-

reres af fem-faktormodelen, måler således afkastet på porteføljen efter, der kontrolleres for de 

fem faktorer, der er beskrevet i afsnit 2.3.1.  

 

2.3.3 Sharpe Ratio 

Sharpe Ratio (SR) er et performancemål, der måler forholdet mellem merafkastet og risikoen i por-

teføljen, og den er altså et udtryk for porteføljens risikojusterede afkast (Sharpe, 1966). Sharpe Ra-

tio udtrykkes således:  

6ℎJ-K>	0J@LM =
0' − 0)
N'

 

SR kan anvendes som performancemål, idet det er muligt at rangere porteføljerne ift. hinanden. 

Den bedste portefølje er den, der giver det højeste risikojusterede afkast (Sharpe, 1966). Dog af-

hænger SR af den tidshorisont den estimeres i, men idet det er kutyme at annualisere data, er det 
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muligt at sammenlige SR på tværs af porteføljer (Sharpe, 1994). I samme forbindelse vurderes 

også porteføljernes gennemsnitlige merafkast, da dette svarer til tælleren i ovenstående formel.  

 

2.4 Empiriske studier og screeningsprocesser 

Studier omkring SRI giver en bedre forståelse for, hvordan CSR relaterer sig til Corporate Financial 

Performance. De har til hensigt at påvise, om inkorporering af sociale værdier i investeringsproces-

sen har været en profitabel tilgang for investorer (Renneboog et al., 2008). Efter en grundig gen-

nemgang af SRI-litteraturen kan det konkluderes, at den kan inddeles i to kategorier i forhold til 

metode og undersøgelsesspørgsmål. Den ene form for empiriske studier er performancemåling af 

porteføljer baseret på ESG-kriterier. Her foretages en screening, som har til formål at sammen-

sætte den optimale portefølje, hvorefter den testes for at se, om den giver betydelige resultater til 

den akademiske verden. Den anden type af empiriske studier tester performance på SRI-investe-

ringsforeninger enten overfor konventionelle foreninger eller overfor generelle benchmarks. 

Begge typer studier har relevans indenfor socialt ansvarlige investeringer, men vi vil hovedsageligt 

fokusere på performance af porteføljer, der er sammensat ud fra screeningskriterier, da dette gi-

ver den bedste baggrund for besvarelse af specialets problemformulering.  

 

Dette afsnit vil belyse empiriske studier i en kronologisk rækkefølge og dækker en bred vifte af stu-

dier fra start 00’erne og frem til i dag. De første studier undersøgte hovedsageligt SRI-foreningers 

performance, og først i slutningen 00’erne udkom studier omkring screeningsbaserede porteføljer. 

Formålet med dette afsnit er at få indsigt i litteraturens anvendelse af metode og dataindsamling, 

samt hvilke resultater studierne ræsonnerede sig frem til. 

 

2.4.1 Bauer, Koedjik og Otten (2005) 

Bauer, Koedjik og Ottens studie fra 2005 undersøger etiske investeringsforeninger i USA, England 

og Tyskland. De har til hensigt at skabe overblik over tidligere studiers metode samt resultater og 

derefter udvide med nye resultater indenfor området. De undersøger, hvorledes etiske investe-

ringsforeninger er forskellige fra konventionelle investeringsforeninger i forhold til risikojusteret 

afkast og investeringsstil. Dette gør de med et datasæt bestående af 103 etiske investeringsfor-

eninger, hvoraf 55 har domicil i USA, 32 i UK og 16 i Tyskland samt 4.384 konventionelle 
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investeringsforeninger i perioden fra 1990 til 2001. For at undgå survivorship-bias inkluderer da-

taet også foreninger, som lukkede ned i perioden. På denne måde opnår de et datasæt, som ikke 

har overestimerede afkast (Bauer, Koedijk, & Otten, 2005). Ved at inddrage Tyskland er de nogle 

af de første studier, der undersøger SRI-performance i lande udover USA og UK.  

 

De er også nogle af de første til at anvende en multifaktormodel til at måle SRI-performance, hvor 

tidligere studier anvendte en-faktormodeller, som CAPM (Renneboog et al., 2008). Bauer et al. 

(2005) anvender både CAPM og Carharts fire-faktormodel til analysen og alfa som performance-

mål. Som benchmark er der anvendt relevante Worldscope indeks (Bauer et al., 2005). Resulta-

terne viser, at Carharts fire-faktormodel er bedre til at forklare variationen i afkast end CAPM-mo-

dellen. Dette skyldes, at en multifaktormodel har flere faktorer, som i dette tilfælde øger forkla-

ringsgraden. I dette studie skyldes det inkluderingen af SMB, HML og momentum-faktoren. 

 

For at teste, hvilke investeringsforeninger der performer bedst, har Bauer et al. (2005) konstrueret 

”difference”-porteføljer, som er skabt ved at fratrække de konventionelle fondes afkast fra de eti-

ske fondes afkast. Disse porteføljer har til formål at vise forskellen i investeringsforeningernes ri-

siko og afkast. Ud fra disse kan det konkluderes, at forskellen i investeringsforeningernes perfor-

mance ikke er signifikant ud fra CAPM-modellen, da alfaestimaterne ikke er signifikante. Derud-

over konkluderes det, at etiske fonde er mindre markedsfølsomme end de konventionelle. Ved an-

vendelse af Carharts fire-faktormodel kan Bauer et al. (2005) konkludere, at de etiske fonde i Tysk-

land og UK er mere eksponeret overfor små virksomheder, hvor det omvendte gør sig gældende i 

USA. Ved denne model er alfa for ”difference”-porteføljen heller ikke signifikant.  

 

Ydermere kan studiet konkludere, at en opdeling af analyseperioden gør resultaterne mere trans-

parente, og det er muligt at se, hvordan det risikojusterede afkast udvikler sig over tid. Perioden 

opdeles i tre delperioder, og i den første delperiode ses der en overordnet tendens til, at de kon-

ventionelle fonde performer bedre end de etiske fonde. I anden og tredje delperiode ses en væ-

sentlig forbedring i performance fra de etiske fonde, og i den sidste delperiode outperformer de 

etiske fonde sågar de konventionelle fonde i alle tre lande. Undersøgelsen viser, at årsagen til de 
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etiske investeringsforeningers fremgang kan skyldes et større incitament til at investere mere etisk 

korrekt (Bauer et al., 2005).  

 

Denne kilde er inddraget, da den som nævnt er first-mover på anvendelsen af multifaktormodel-

ler, og dermed er en kilde, som bliver refereret mange gange i litteraturen, også indenfor studier 

som undersøger screeningsbaserede porteføljer, hvilket diskuteres i den næste artikel.  

 

2.4.2 Kempf & Osthoff (2007) 

Kempf og Osthoff (2007) undersøger, om SRI-investorer kan forbedre deres performance ved at 

screene ud fra sociale og miljømæssige kriterier. De stiller spørgsmålstegn til tidligere studier, her-

under Bauer et al. (2005), og mener, at ulempen ved disse studier er, at performance på investe-

ringsforeninger afhænger mere af porteføljemanagernes kompetencer. Det kan derfor være svært 

at aflæse, om performance tilegnes porteføljemanagernes evne eller deres fokus på SRI. Andre 

studier ser på SRI-performance udelukkende fra miljøscreeninger, hvilket ud fra The Social Invest-

ment Forums perspektiv er for snævert, da SRI-fonde beskæftiger sig med flere screeninger på 

samme tid (Kempf & Osthoff, 2007).  

 

Derfor vil Kempf og Osthoff (2007) i deres artikel undersøge performance af screeningsbaserede 

aktieporteføljer ud fra seks socialt ansvarlige kriterier1. De anvender SRI-ratings fra KLD Research 

& Analytics over virksomheder i S&P 500 -indeks og DSI 400-indeks. Porteføljerne er sammensat 

på baggrund af negative og positive screeninger samt en Best-in-Class-strategi. Der dannes to por-

teføljer indenfor hver screening, og konstrueringen af dem afhænger af, hvilken screeningsstrategi 

der anvendes. Ved den negative screening er den lavt ratede portefølje sammensat af aktier, som 

alle er involveret i mindst et kontroversielt forretningsområde2, mens der i den højt ratede porte-

følje forekommer en ekskludering af alle aktier, der er involveret i førnævnte forretningsområde. 

Når den positive screening anvendes, dannes de to porteføljer ud fra de 10 % højeste og 10 % la-

veste ratede aktier på baggrund af de seks kriterier. Best-in-Class-strategien er også en positiv 

screening, men der tages højde for industrierne ved at inddele alle aktierne i 10 forskellige 

 
1 Community, diversity, employee relations, environment, human rights og products 
2 Alkohol, tobak, gambling, militær, atomkraft og våben 



Side 20 af 173 

industrier baseret på deres SIC-kode, og derefter rangeres de fra højest til lavest på baggrund af 

deres SRI-rating. Det giver dermed vægtede porteføljer indenfor hver industri. Disse kombineres 

ved at vægte dem og giver dermed en samlet industribalanceret portefølje både i Høj og Lav. Alle 

screeningsbaserede porteføljer revurderes hvert år, når de nye ratings publiceres. Studiet under-

søger derefter performance for de højt- og lavt ratede porteføljer i perioden fra 1992 til 2004. 

 

Porteføljernes risikojusterede afkast analyseres ved hjælp af Carharts fire-faktormodel, og perfor-

mancemålet her er også alfa. Flere af faktorerne i Carhart-modellen har en signifikant effekt på af-

kastet. Resultatet for dette studie er en long-short strategi, hvor den højt ratede portefølje skal 

købes, og den lavt ratede portefølje skal sælges. Ud fra alfaværdierne kan Kempf og Osthoff 

(2007) konkludere, at investorerne kan opnå overnormale afkast ved at investere i long-short stra-

tegien. Ved implementering af en positiv screening kan de opnå et overnormalt afkast på over 6 % 

pr. år, og ved Best-in-Class-screening kan de opnå et overnormalt afkast på over 3,5 % pr. år, 

begge med signifikante alfaer. Den negative screeningsproces genererer dog et negativt alfa på -

0,76 %, hvorfor investorer ikke kan opnå et positivt overnormalt afkast. Overordnet viser Kempf 

og Osthoffs resultater, at SRI-ratings giver investorerne værdifuld information, og at investering ud 

fra etiske kriterier har en positiv effekt på porteføljernes performance. Kempf & Osthoff (2007) 

stiller spørgsmålstegn ved, hvor det overnormale afkast kommer fra. Skyldes det midlertidige fejl-

estimeringer af priserne i markedet, eller er det kompensation for en yderligere risikofaktor? 

Dette undringsspørgsmål lægger op til et interessant felt for fremtidige studier. 

 

2.4.3 Statman & Glushkov (2009) 

Statman & Glushkovs studie fra 2009 ligger tæt opad Kempf & Osthoffs (2007) resultater. Dog har 

Statman & Glushkov tilføjet tre år til den periode Kempf & Osthoff analyserede, hvilket vil sige, at 

deres analyseperiode går fra 1992 til 2007. De anvender også data fra KLD, men tester kun porte-

føljer ud fra en Best-in-Class-screening (Statman & Glushkov, 2009). Deres formål med studiet er 

at dele viden omkring afkast på aktier med social ansvarlige karakteristika, såvel som afkast på ak-

tier der tilhører ”Sin”-industrier, som SRI-investorer ofte vil undgå. Statman & Glushkov (2009) de-

ler samme holdning som Kempf & Osthoff (2007) og ser kritisk på litteraturen vedrørende 
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performance af investeringsforeninger. De mener ligeledes, at den rene SRI-performance bedre 

kan afspejles på den enkelte akties afkast frem for på fondens afkast (Statman & Glushkov, 2009).  

 

Som sagt anvender Statman & Glushkov (2009) det samme datagrundlag som Kempf & Osthoff 

(2007) både i forhold til rating og aktiedata. KLD rater ud fra syv sociale parametre, og under hver 

er der et antal af indikatorer fordelt på ”strength” og ”concern”. Virksomheder modtager en score 

på 1, hvis den viser ”strength” på en indikator, og 0 hvis den ikke gør. Det samme gør sig gældende 

for ”concern”-indikatoren. Angående deres klassificering af ”Sin”-industrier anvender Statman & 

Glushkov en anden tilgang end Hong og Kacperczyk (2009), som fokuserer på ”Triumvirate of Sin”. 

I dette studie klassificerer de ”Sin”-industrier ud fra KLD’s klassificering, som er den samme som 

Kempf og Osthoff (2007) også benytter (Statman & Glushkov, 2009). 

 

De danner porteføljer ultimo hvert år på baggrund af de årlige KLD-scores. Deres metode adskiller 

sig fra Kempf & Osthoff (2007), idet Statman & Glushkov ekskluderer virksomheder, som ikke har 

modtaget nogle scores på ”strength”- og ”concern”-indikatorerne i løbet af året. Af de tilbagevæ-

rende virksomheder dannes porteføljer bestående af aktier med de højeste Best-in-Class-ratings 

(top), og aktier med de laveste Best-in-Class-ratings (down). Da der kan være forskel på virksom-

hedernes gennemsnitlige rating fra industri til industri, tages der forbehold for det i porteføljerne 

ved at klassificere virksomhederne med Best-in-Class industri-justerede ratings (Statman & 

Glushkov, 2009). 

 

Med disse porteføljer undersøger studiet, om aktier med en høj rating har højere afkast end aktier 

med en lav rating indenfor hver af KLD’s parametre. Dette gøres ved at teste top-down porteføljer 

på både ligevægtede og værdivægtede porteføljer. Porteføljernes afkast testes op imod tre for-

skellige analysemodeller: CAPM, Fama & Frenchs tre-faktormodel og Carharts fire-faktormodel. 

Dette gøres i hele perioden samt i to delperioder. Testene sammenlignes med p-værdierne 0,01, 

0,05 og 0,10 (ibid.).  

 

Statman & Glushkovs (2009) overordnede resultat er ligesom Kempf & Osthoff (2007), at aktier fra 

virksomheder med en høj rating indenfor social ansvarlighed giver højere afkast end aktier fra 
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virksomheder med en lav rating. Dette har især evidens ved en long-short strategi. Da social an-

svarlige porteføljer ofte udstøder ”Sin Stocks”, viser resultaterne, at en ekskludering af dem er en 

ulempe for disse porteføljer i forhold til de konventionelle porteføljer, da deres forventede afkast 

er lavere. Derfor kan dette studie konkludere, at SRI-investorer kan klare sig godt med en Best-in-

Class-strategi. Især hvis de går efter aktier med høje ratings indenfor områder som community, 

employee relations og environment, og porteføljer som ikke udstøder virksomheder på baggrund 

af deres industri (Statman & Glushkov, 2009). 

 

Ved at teste med multifaktormodeller kan Statman & Glushkov (2009) se, hvilke faktorer der bedst 

forklarer afkastet i de forskellige porteføljer. Det kunne bl.a. konkluderes, at virksomheder med 

høje ratings indenfor community, employee relations, environment og products har en tendens til 

at være vækstvirksomheder ud fra HML-faktoren, mens virksomheder med høje ratings indenfor 

diversity, human rights og governance har tendens til at være value-virksomheder. Koefficienterne 

ved SMB-faktoren angiver også, hvilke typer virksomheder der bliver ranket højt indenfor de for-

skellige KLD-parametre (ibid.). Koefficienterne er med til at tydeliggøre, hvilke typer virksomheder 

der bliver ranket højt idenfor de forskellige socialt ansvarlige områder. 

 

2.4.4 Borgers et al. (2013) 

Dette studie fokuserer på den stigende tendens til at integrere ESG-faktorer i investeringsbeslut-

ninger, og hvordan det fremadrettet kan påvirke prisfastsætningen på aktiemarkedet. Borgers et 

al. (2013) mener, at institutionelle investorer interesserer sig mere og mere for transparent stake-

holder information, og at det på langt sigt kan reducere forskellen i de risikojusterede afkast mel-

lem højt og lavt ESG-ratede porteføljer.  

 

Studiet analyserer en periode fra 1991-2009 og anvender forskellige kategorier indenfor ESG til at 

forme long-short værdi- og ligevægtede porteføljer. Deres ESG-data kommer også fra KLD og dæk-

ker syv socialt ansvarlige områder, svarende til dem Statman & Glushkov (2009) anvender. Borgers 

et al. (2013) dækker over den samme dataperiode som Kempf & Osthoff (2007) og Statman & Glu-

shkov (2009) plus et par ekstra år. De anvender også Carharts fire-faktormodel til at estimere det 

risikojusterede afkast (Borgers et al., 2013).  
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De har bevist i deres studie, at aktier med høj ESG-information outperformer fra 1992-2004, hvil-

ket Kempf & Osthoff (2007) også konkluderede. De overnormale afkast i den periode skyldes en 

underreaktion på markedet. Dette kan også udledes ud fra faktormodellens alfaer, som er positive 

og signifikante indtil 2004 for derefter at være negative eller tæt på nul og ikke-signifikante fra 

2004 til 2009 (Borgers et al., 2013). Borger et al. (2013) begrunder disse resultater med, at ESG-

information, hvilket inkluderer stakeholder information, bliver associeret med immateriel værdi, 

som ikke er gennemsigtigt på det finansielle marked. Derfor opstår der fejlestimerede priser, som 

investorerne jagter, da det giver overnormale afkast. Med en stigende interesse for SRI-investerin-

ger forsvinder denne fejlestimering af priserne lige så stille og dermed også de overnormale af-

kast. I artiklen foreslår de også, at den faldende performance fra 2004 sker i forlængelse af, at 

flere virksomheder i de senere år integrerer flere socialpolitiske sager efter anmodning fra deres 

interessenter. Derudover er der også sket en stigning i offentliggørelse af CSR-rapportering, hvilket 

også har øget interessen for SRI (ibid.). Derfor er denne artikel interessant at nævne, da den poin-

terer, at markedet ikke er fuldkommen og perfekt, men at investorernes adfærd også kan have en 

effekt på markedspriserne. 

 

2.4.5 Brzeszczyński & McIntosh (2014) 

Brzeszczyński & McIntoshs studie fra 2014 undersøger performance på porteføljer dannet ud fra 

britiske SRI-aktier. Denne artikel studerer performance af private investorers SRI-porteføljer i peri-

oden 2000 til 2010, og derfor anvender studiet kun data, der er gratis tilgængeligt. Brzeszczyński & 

McIntosh (2014) pointerer, at der i litteraturen har været minimal undersøgelse af SRI-porteføljer, 

som er dannet af private investorer. De anvender andre metoder i udvælgelsen af aktier, da de 

ikke har samme adgang til databaser, som aktieanalytikere har. Data til analysen kommer fra en 

liste over de 100 mest bæredygtige virksomheder i verden (Global-100). Herfra udvælges de ak-

tier, der danner baggrund for SRI-porteføljen. Porteføljens risikojusterede afkast sammenlignes 

med aktieindeks som FTSE100 og FTSE4GOOD3. Udover det risikojusterede afkast anvender dette 

studie også to andre performancemål til at sammenligne. Disse er Modified Sharpe Ratio (MSR) og 

Certainty Equivalent Return (CEQ). SRI-porteføljernes performance testes ved at estimere para-

metre for multifaktormodeller, som Fama & Frenchs tre-faktormodel og Carharts fire-faktormodel. 

 
3 Social ansvarlig indeks, som er dannet ud fra et sæt af kriterier indenfor social ansvarlige områder 
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Dette studie har også til formål at undersøge: 1) datakvalitet ved at inddrage dividender og trans-

aktionsomkostninger, 2) tredjepartsverifikation ved at anvende Global-100 listen, 3) overlevelses-

bias ved at anvende aktier, som ikke bliver handlet længere, og til sidst 4) at teste porteføljen op 

imod forskellige benchmarks, som både er konventionelle og socialt ansvarlige indeks 

(Brzeszczyński & McIntosh, 2014).  

 

Brzeszczyński & McIntosh (2014) anvender en ligevægtet SRI-portefølje, som holdes årligt, indtil 

den næste Global-100-liste bliver annonceret, og dermed revurderes porteføljen. Dette gøres for 

en 10-årig periode, og det samlede afkast estimeres ud fra et geometrisk gennemsnit af hvert års 

afkast. SRI-porteføljen indeholder kun UK-baserede aktier fra Global-100-listen, og antallet af briti-

ske aktier i porteføljen rangerer mellem 18 og 31 i perioden. Global-100-listen er sammensat vha. 

screening på 10 ligevægtede ESG-kriterier (Brzeszczyński & McIntosh, 2014).  

 

De overordnede resultater viser, at SRI-porteføljerne opnår et højere afkast end både afkastet på 

FTSE4GOOD og FTSE100 over hele perioden og i de fleste delperioder, men forskellen i afkastene 

er ikke statistiske signifikante. Selv når dividender tages i betragtning viser resultaterne på SRI-por-

teføljerne stadigvæk en positiv performance samt et gennemsnitlig årlig afkast, der er højere end 

benchmarket. Når man kigger på MSR og CEQ slår SRI-porteføljen også de to markedsindeks, da 

den opnår højere værdi for begge performance mål i de fleste testperioder. Ud fra de estimerede 

multifaktormodeller konkluderer dette studie, at afkast fra SRI-porteføljerne kun kan forklares af 

markedsfaktoren (Brzeszczyński & McIntosh, 2014), hvor tidligere studier fandt bevis for, at de an-

dre faktorer også har en signifikant effekt på afkastet (Kempf & Osthoff, 2007; Statman & 

Glushkov, 2009). De estimerede alfaværdier i begge multifaktormodeller er i størstedelen af perio-

derne ikke statistisk forskellig fra nul (Brzeszczyński & McIntosh, 2014). De argumenterer for, at 

deres vigtigste bidrag var at påvise, at SRI-porteføljer kan slå markedsindeks, især på det risikoju-

sterede grundlag (Brzeszczyński & McIntosh, 2014). 

 

2.4.6 Halbritter & Dorfleitner (2015) 

Dette studie fra 2015 kigger på sammenhængen mellem en virksomheds sociale og finansielle per-

formance baseret på ESG-ratings. Studiet undersøger det amerikanske marked og anvender ESG-
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data fra Asset4, Bloomberg og KLD, som er tre ESG-udbydere. Perioden strækker sig fra 1991 til 

2012, hvoraf kun KLD har data tilbage til 1991. Asset4 og Bloomberg dækker en kortere periode. 

Valget af data er baseret på Asset4’s ratingunivers på amerikanske virksomheder, og KLD’s data-

base af amerikanske børsnoterede virksomheder. Fra Bloomberg hentes der kun ESG-scores for de 

virksomheder, som er inkluderet i Asset4’s database. I nedenstående tabel gives en kort beskri-

velse af hver ESG-udbyder. 

 

Tabel 2.1 – Oversigt over anvendte ESG-udbydere 

 

Kilde: (Cornstock et al., 2017; Halbritter & Dorfleitner, 2015) + Egen tilvirkning 

 

Alt efter hvilken ESG-udbyder, der anvendes, er ESG-ratings forskellige i form af risiko og fordeling. 

For at gøre KLD-ratings sammenlignelig med de to andre udbydere skal ”strength”- og ”concern”-

indikatorer omregnes til talværdier, så de ligger mellem 0 og 100. Ud fra det beregnes den sam-

lede ESG-score, som baseres på alle indikatorerne.  

 

Metoden til porteføljedannelsen er meget lig Kempf & Osthoff (2007) samt Statman & Glushkovs 

(2009) metode, hvor de sorterer virksomhederne i højt og lavt ratede porteføljer med en cut-off 

procent på 20 %. Dette baseres på deres ESG-rating, og dermed konstrueres en high-low strategi, 

hvor porteføljernes performance efterfølgende testes. Halbritter & Dorfleitner (2015) danner også 

value- og ligevægtede porteføljer for hver ESG-score og indenfor hver udbyder. Igen anvendes Car-

hart fire-faktormodel til at evaluere de konstruerede ESG-porteføljers performance. Porteføljernes 

soliditet testes ved at variere i cut-off procenten, så den er forskellig fra de oprindelige 20 %, hvil-

ket ændrer porteføljesammensætningen. Yderligere testes en Best-in-Class-strategi for at tage 

højde for sektorspecifikke udfordringer. Som der tidligere kunne konkluderes, har SRI-porteføljer 

KLD Asset4 Bloomberg
- Periode:  2006-2012
- Starter i 2005
- ESG-data for mere end 9.000
   selskaber (1.000 amerikanske)
- 120 ESG-indikatorer
- Ratingskala fra 0-100

- Periode: 2003-2012
- Starter i 2002
- En af de største ESG-udbydere
- Ejet af Thomson Reuters
- ESG-data for mere end 6.000
   selskaber (1.000 amerikanske)
- Ratingskala fra 0-100 og ESG-
   karakterer fra D til A+
- Dækker over 400 forskellige ESG-
   målinger

- Mest omfattede ESG-database
- Starter i 1990
- Indeholder mere end 4.000
  selskaber
- Binære indikatorer for forskellige
   "strength" og "concern"
- Antal af indikatorer varierer over tid
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performet forskelligt over tid. Dette forsøger Halbritter & Dorfleitner (2015) også at bevise ved at 

splitte datasættet op i delperioder og teste perioderne individuelt (Halbritter & Dorfleitner, 2015). 

 

Tidligere empirisk litteratur har fundet positive sammenhænge mellem høje ESG-ratings og afkast 

(Borgers et al., 2013; Kempf & Osthoff, 2007; Statman & Glushkov, 2009), mens denne artikel fast-

lår et mere kritisk synspunkt og pointerer vigtigheden i at anvende mere end et ESG-datasæt. Der-

udover er det også afgørende at anvende nyere data, da der er sket en stor udvikling indenfor SRI-

investeringer i det sidste årti. Resultater i Halbritter & Dorfleitners (2015) studie viser, at forskel-

len mellem afkast i de højt og lavt ratede porteføljer ikke er signifikant. Det betyder, at der ikke 

kan bevises et positivt link mellem høje afkast og virksomheder med høje ESG-scores. 

 

Disse resultater er konsekvente både ved forskellige cut-offs i porteføljerne, for Best-in-Class-stra-

tegien samt test af den overordnede score og hver enkelt E-, S- og G-score. Ved inddeling af delpe-

rioder viser Carhart-modellen en tydelig performanceforringelse over de forskellige perioder, hvor 

ESG’s positive sammenhæng med afkast var tydeligere førhen (Halbritter & Dorfleitner, 2015). 

Dette stemmer overens med Borgers et al. (2013), som også så et skift i 2004, hvorefter højtratede 

ESG-porteføljers performance var faldende. Dette studie bekræfter, at denne tendens ikke har 

ændret sig i de seneste år, men de mener stadig, at social ansvarlighed er umagen værd for inve-

storer selv uden at modtage merafkast på investeringen (Halbritter & Dorfleitner, 2015). 

 

2.4.7 Screeningsprocesser anvendt i litteraturen   

Nedenfor beskrives de forskellige screeningsprocesser, der er anvendt i litteraturen. Derudover 

fremlægges også ideen om ”Sin Stocks”, idet denne gruppe af aktier er direkte afledt af den nega-

tive screeningsproces. Screening betegner den proces, hvor der besluttes om en given virksomhed 

skal inkluderes eller ekskluderes i investeringsporteføljen (Barnett & Salomon, 2006). Screenings-

processerne kan overordnet inddeles i to kategorier: 1) positive screeningsprocesser og 2) nega-

tive screeningsprocesser (Renneboog et al., 2008).  
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Positiv screening 

Den positive screening leder til en inklusion af aktier. Denne strategi går ud på at udvælge de virk-

somheder, der performer bedst ud fra definerede kriterier (Kempf & Osthoff, 2007). De mest al-

mindelige positive screeninger har fokus på corporate governance, miljøet og kulturel diversitet 

(Renneboog et al., 2008). Strategien kombineres ofte med Best-in-Class strategien (Cunha et al., 

2019; Kempf & Osthoff, 2007; Renneboog et al., 2008). Ved Best-in-Class-strategien bliver virk-

somheder rangeret indenfor hver deres industri eller branche på baggrund af deres ESG-ratings. 

Dette betyder, at det kun er de virksomheder, der lever op til kravene i hver deres industri, der bli-

ver valgt ud (Renneboog et al., 2008).  

 

Negativ screening 

Den negative screening er pendanten til den positive screening. Denne form leder til ekskludering 

af virksomheder indenfor bestemte industrier (Kempf & Osthoff, 2007). Det er typisk virksomhe-

der, der opererer indenfor alkohol-, tobak- og gamblingindustrier (Renneboog et al., 2008). Disse 

tre industrier kaldes også samlet for ”The Triumvirate of Sin” (Hong & Kacperczyk, 2009). De anses 

som værende syndige, idet de kan skabe afhængighed samt uønskede sociale konsekvenser, hvis 

der forelægger et stort overforbrug (ibid.). Andre syndige industrier er pornografi- og våbenindu-

strien (Fabozzi, Ma, & Oliphant, 2008). Den negative screening kan klassificeres som sektorbaseret 

screening, fordi hele sektorer ekskluderes (Hoepner & Schopohl, 2018). 

 

”Sin Stocks” betegner altså de virksomheder, der ekskluderes fra porteføljen grundet dårligt ry. 

Hvis en virksomhed producerer et ”dårligt” produkt, så er det også en ”dårlig” virksomhed (Fabozzi 

et al., 2008). Flere empiriske undersøgelser peger dog på, at ”Sin Stocks” giver signifikante positive 

overnormale afkast. Alligevel er der mange investorer, der har dannet en liste af virksomheder, 

som de ønsker at ekskludere fra deres portefølje (Blitz & Fabozzi, 2017). En af årsagerne til ”Sin 

Stocks” overnormale afkast er, at der forekommer en systematisk underprissætning, fordi der er 

mange, der fravælger aktierne. Det betyder, at de investorer, der er villige til at investere i ”Sin 

Stocks”, opnår en omdømmerisikopræmie (Blitz & Fabozzi, 2017). Fabozzi et al. (2008) pointerer, 

at der er omkostninger ved at udvise social ansvarlighed. Det første omkostningslag viser sig på 

virksomhedsniveau, og det kan f.eks. være omkostninger til en mere bæredygtig produktion. Det 
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andet omkostningslag viser sig på aktieniveau, og det er en beskeden omkostning, der kommer af 

underperformance. Hvis ”Sin Stocks” fjernes fra det investeringsbare univers, vil de eksisterende 

porteføljer genererer et lavere afkast (Fabozzi et al., 2008). Helt konkret viser deres empiriske un-

dersøgelse, at en gennemsnitlig ”Sin Stocks” producerer et årligt afkast på 19,02 % i perioden ja-

nuar 1970 til juni 2007, mens det gennemsnitlige afkast på markedet kun udgør 7,87 % i den tilsva-

rende periode. Denne test er baseret på CAPM (Fabozzi et al., 2008).  

 

Andre empiriske studier peger også på signifikante overnormale afkast (Hong & Kacperczyk, 2009; 

Statman & Glushkov, 2009). I begge disse undersøgelser anvendes en-, tre- og fire-faktormodeller 

(Blitz & Fabozzi, 2017). I ”Sin Stocks Revisited: Resolving the Sin Stocks Anomaly” af Blitz & Fabozzi 

(2017) anvendes Fama & Frenchs (2015) fem-faktormodel, der også tager højde for profitabilitets- 

og investeringsfaktoren. Her kan de konkludere, at de overnormale afkast på ”Sin Stocks” fuldt ud 

forklares, når der kontrolleres for alle fem faktorer i modellen. Blitz & Fabozzi (2017) tester både 

alfa og 0- på fem regressioner. For hver regression tilføjer de en ekstra faktor, og ud fra disse tests 

kan de konkludere, at ”Sin Stocks” er meget eksponeret overfor de to kvalitetsfaktorer, profitabili-

tets- og investeringsfaktoren, som tilføjes i fjerde og femte regression, idet koefficienterne er sig-

nifikante. Alfa bliver lille og insignifikant og forklaringsgraden stiger, når kvalitetsfaktorerne tilfø-

jes. Dette tyder på, at kvalitetsfaktorerne har en stor forklaringsgrad overfor ”Sin Stocks”, da alfa 

næsten forsvinder (Blitz & Fabozzi, 2017). 

 

En anden form for negativ screening er den normbaserede screening. Denne tage højde for, om 

virksomheden lever op til specifikke ESG-standarder, der defineres ud fra internationale normer 

(Cunha et al., 2019). Normbaserede eksklusioner er ikke afgrænset til bestemte sektorer, men 

gælder derimod for alle virksomheder i porteføljen (Hoepner & Schopohl, 2018). Dette er ikke en 

screening, vi vil komme ind på i dette speciale, hvorfor den ikke forklares yderligere.  

 

2.4.8 Opsummering af litteraturen og screening 

Gennemgangen af de empiriske studier har overordnet vist, at virksomheder, der agerer ansvarligt 

overfor deres omgivelser og opnår høje ESG-ratings, vil forbedre investorernes afkast over en læn-

gere periode. I flere af studierne performer SRI-porteføljerne bedre end markedsindeks og scorer 



Side 29 af 173 

overnormale afkast. Dog ses det stærkeste bevis for overnormale afkast i perioden 1991-2004 for 

derefter at blive svagere og insignifikante i de efterfølgende perioder. Der er dog enighed i littera-

turen om, at brugen af ESG-faktorer ikke giver dårligere finansielle resultater. Gennemgangen af 

empiriske studier omhandlende ”Sin Stocks” og negativ screening har vist, at ”Sin Stocks” giver 

overnormale afkast, og en ekskludering af dem i social ansvarlige porteføljer kan generere et la-

vere afkast.  

 

Dette afsnit har også vist, at alfa er det meste anvendte performancemål for forskere indenfor so-

cial ansvarlige investeringer, og den mest anvendte analysemodel er Carharts fire-faktormodel ef-

terfulgt af CAPM og Fama & Frenchs tre-faktormodel. Blitz & Fabozzi (2017) anvender som de ene-

ste Fama og Frenchs nyeste faktormodel som analysemodel. Idet Fama & Frenchs (2015) fem-fak-

tormodel først udkom i 2015, er den endnu ikke testet af så mange i litteraturen, og derfor er den 

interessant at studere nærmere og anvende som analysemodel i dette speciale. Det er interessant 

at teste, om ESG-screenede porteføljer kan forklares af fem-faktormodellen, og om højt ESG-ra-

tede aktier har en eksponering overfor kvalitetsfaktorerne. 

 

Det nyeste data, der er testet i ovenstående studier, er frem til 2012, så det vil være oplagt at te-

ste på en nyere tidsperiode for at se, om der er sket en udvikling på området, og om der i dag kan 

skabes overnormale afkast på ESG-screenede porteføljer. I litteraturen anvendes der forskellige 

investeringsstrategier både indenfor positiv og negativ screening. Flere af studierne tester også 

forskellige investeringsstrategier for at se, hvad der performer bedst. Denne metode anser vi også 

for relevant i dette speciale og nærmere beskrivelse af, hvilke screeninger vi vil anvende uddybes i 

metodeafsnittet. 

 

2.5 Diversifikation  

Det følgende afsnit har til formål at diskutere, hvorvidt diversifikation er muligt i ESG-øjemed. Teo-

retikere indikerer, at socialt ansvarlige investeringer, der tager højde for ESG-faktorer, uanset 

hvad, vil være mindre diversificerede (Hoepner, 2010). Dette mener Hoepner (2010) dog ikke. Han 

argumenterer for, at diversifikation er mulig, idet det afhænger af flere forskellige faktorer. 
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Risikoen i en portefølje kan reduceres, såfremt investeringerne spredes udover mange forskellige 

aktiver (Munk, 2015). Den totale risiko er en kombination af den systematiske risiko, som kommer 

fra aktiviteten på markedet og den usystematiske risiko, som stammer direkte fra det enkelte aktiv 

(Barnett & Salomon, 2006). Det efficiente marked belønner investorer, der bærer den systemati-

ske risiko, men ikke investorer der bærer den aktivspecifikke risiko. Intuitivt giver det god mening, 

idet denne som før nævnt kan diversificeres væk. Barnett & Salomon (2006) mener, at jo mere 

specifik udvælgelsesprocessen er, jo mindre diversificeret er porteføljen. En portefølje, der er sam-

mensat af tilfældige aktiver, vil således udvise den største diversifikation (Barnett & Salomon, 

2006). Ved SRI er der tendens til at ekskludere bestemte typer af virksomheder, industrier og sek-

torer, hvorfor de bør have en høj grad af aktivspecifik risiko, og dette vil mindske deres risikojuste-

rede afkast (ibid.). Screeningsprocesserne skaber altså en begrænsning, idet det mindsker investe-

ringsuniverset. Dette vil skabe en forskydning af den middelværdi-varians efficiente rand, hvilket 

stiller investorerne dårligere, end hvis de havde valgt en konventionel investeringsportefølje 

(Renneboog et al., 2008).  

 

Et nyere studie påviser dog, at ovenstående ikke nødvendigvis er tilfældet. Hoepner (2010) har ud-

viklet en model, der modsiger overbevisningen om, at diversifikation ikke er muligt i ESG-øjemed.  

Porteføljediversifikation kan siges at afhænge af tre hovedbestanddele: 1) antallet af udvalgte ak-

tiver, 2) korrelationen mellem de valgte aktiver og 3) standardafvigelsen på de valgte aktiver 

(ibid.). I den følgende formel kan de tre bestanddele ses separat:  

N' = OP Q.
-	N.

- +P P Q+Q.R+,.N+N.
0

+%&

0

.%&

0

.%&
			∀	R+,.N+N. ≠ R+,.%+N+N.%+  

Ad 1) standardafvigelsen på en portefølje falder med antallet af aktiver, hvilket også blev påpeget 

tidligere. Ad 2) Jo mindre korrelerede de udvalgte aktiver er med hinanden, jo mindre er korrelati-

onsfaktoren i ovenstående formel, hvilket medfører en mindre standardafvigelse i porteføljen. Ad 

3) Hvert kovariansled består af to standardafvigelser og én korrelation. Dette vil sige, at den gen-

nemsnitlige standardafvigelse på de udvalgte aktiver har en meget stor betydning for den samlede 

porteføljes standardafvigelse. Igen er det dog den aktivspecifikke risiko, der skal være så lille som 

muligt, idet investorerne bliver kompenseret for den systematiske risiko (Hoepner, 2010).  
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ESG-kriterier kan være fordelagtige i nogen situationer. Empiriske undersøgelser viser, at der er et 

stærkt negativt signifikant forhold mellem en virksomheds ESG-rating og dens aktivspecifikke ri-

siko (Hoepner, 2010). Dette er der to årsager til: For det første udviser alle undersøgelser foreta-

get på området et negativt signifikant forhold, og for det andet er de empiriske undersøgelser kon-

sistente med flere forskellige teorier, der påviser, at virksomheder, der har høje ESG-ratings, er 

mindre eksponeret til ESG-relaterede risici (Hoepner, 2010).  

 

Hoepner (2010) mener altså, at hvis to porteføljer har den samme eksponering til antallet af akti-

ver og korrelationen imellem de valgte aktiver, vil porteføljen med den højeste gennemsnitlige 

ESG-rating have den laveste totale risiko, den laveste aktivspecifikke risiko og dermed den bedste 

diversifikation, alt andet lige. Dog er det ikke ensbetydende med, at ESG-kriterier altid forbedrer 

diversiteten, idet det afhænger meget af valget af screeningsproces. Den negative screeningspro-

ces vil højst sandsynligt have en negativ effekt på diversifikationen, idet der udelukkes bestemte 

typer af virksomheder. Den positive eller Best-in-Class-strategien har derimod en positiv effekt på 

diversifikationen, idet aktiverne vil have en lavere gennemsnitlig standardafvigelse (Hoepner, 

2010).  

 

2.6 Kritik af ESG 

Selvom der er bred konsensus om ESG-klassifikationen, er det ikke alle, der er enige i klassifikatio-

nen. Girerd-Potin et al. (2014) sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt ESG er den bedste måde at 

indkapsle de socialt ansvarlige forhold, samt om de i virkeligheden beskriver, hvorvidt virksomhe-

derne opfører sig socialt ansvarligt. Girerd-Potin et al. (2014) påpeger, at ESG tilsyneladende er en 

simpel sammenlægning af flere underkategorier, og de indikerer, at det er tvivlsomt, at klassifikati-

onen har den fornødne kvalitet ift. homogenitet og uafhængighed. De definerer i stedet tre di-

mensioner: den finansielle dimension, den sociale dimension og business dimensionen. Den finan-

sielle dimension er ækvivalent til Governance-delen af ESG. De to andre dimensioner svarer dog 

ikke til de sociale eller miljømæssige forhold i ESG. Derfor påviser de altså, at andre dimensioner 

kan anvendes til at vurdere, om en virksomhed opfører sig socialt ansvarligt eller ej (Girerd-Potin 

et al., 2014). 
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Porter et al. (2019) kritiserer ESG lidt mere generelt. De mener, at de investorer, der søger alfa, og 

de investorer der inderst inde bekymrer sig omkring sociale forhold, har overset meget vigtige for-

hold. De har overset, at virksomhedens økonomiske værdi afhænger af dens indflydelse på sam-

fundet og afkastet til aktionærerne (ibid.). Porter et al. (2019) mener, at ESG-kriterierne er skabt 

uden at tænke på den kausale sammenhæng, der er imellem en virksomheds samfundsmæssige 

indflydelse og dens bundlinje og påpeger i stedet, at investorer skal anvende investeringskoncep-

tet ”shared-value”. Konceptet går langt længere end den traditionelle silo ESG-tankegang, idet det 

drager en direkte sammenhæng mellem virksomhedens ønske om at forbedre samfundet, de kon-

kurrencemæssige fordele de samtidigt får og den økonomiske performance. ESG-tankegangen 

dækker over for mange intetsigende parametre i stedet for at fokusere på de kerneområder, der 

kan skabe en strategisk position. Det kan være en position, hvor virksomheden kan differentiere 

sig eller potentielt blive omkostningsleder (ibid.). Porter et al. (2019) mener altså ikke længere, at 

formålet er at hakke en masse ESG-bokse af, men at tænke på sociale og miljømæssige forhold ud 

fra et forretningsperspektiv, idet dette skaber økonomisk værdi for investorerne. 

 

Kapitel 3 – Data og Metode 

Dette kapitel har til formål at skabe et overblik over den anvendte metodetilgang i nærværende 

speciale. Der tages bl.a. udgangspunkt i tidligere studiers anvendte metoder, og hvordan de kan 

bidrage til at besvare problemformuleringen. Først fremlægges de metodiske overvejelser. Heref-

ter gennemgås dataindsamlingen og til sidst forklares, hvordan databehandlingen er udarbejdet.  

 

3.1 Metodiske overvejelser 

Dette speciale understøttes primært af kvantitativt data. Vi har valgt at anvende kvantitativt data, 

idet det kan være behjælpeligt til at undersøge, hvordan ESG påvirker aktiers performance. Den 

kvalitative metodetilgang vil ikke være behjælpelig til besvarelsen af problemformuleringen, idet 

den ikke har de rette redskaber, der gør det muligt for os at iagttage, måle og teste dataet. Specia-

let udarbejdes ud fra en kritisk rationalistisk tilgang, idet vi har en teori om, at en virksomheds 

ESG-score har en betydning for aktiens performance. Teorien går altså forud for de empiriske un-

dersøgelser (Holm, 2016). Ud fra teorien om, at ESG har en påvirkning, formuleres en række hypo-

teser om resultatet, hvor hypoteserne er de forventninger, vi har til undersøgelsens udfald. 
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Hypoteserne testes herefter for at se, om resultaterne er gyldige (ibid.). Den positivistiske tilgang 

anvender også en kvantitativ metode. Dog er den fravalgt, idet denne tilgang har udgangspunkt i 

den ”rene observation”. Den kritiske rationalisme mener ikke, at den rene observation eksisterer, 

fordi vi altid har en ide om, hvad vi vil undersøge (ibid.).  

 

I specialet anvendes den deduktive metode til at generere viden. Den deduktive metode går fra et 

ikke-empirisk synspunkt (teorien) til at sige noget om det enkelte tilfælde, altså om ESG har en på-

virkning på aktiers performance (Holm, 2016). De fleste undersøgelser indenfor området anvender 

Carharts fire-faktormodel eller en anden multifaktormodel til at undersøge deres hypoteser. Der 

er altså en generel konsensus omkring anvendelsen af faktormodeller til performancemåling, 

hvorfor det er passende, at vi anvender den deduktive tilgang i specialet. Vi anvender markedsak-

tiedata fra Bloomberg Terminals samt ESG-data fra Refinitiv Eikon, Asset4. På baggrund af ESG-da-

taet sammensætter vi porteføljer, hvor der herefter testes på porteføljernes merafkast.  

 

3.2 Dataindsamling 

3.2.1 Identifikation af virksomheder 

Som nævnt i afgrænsningen har vi valgt at anvende virksomheder, der indgår i det amerikanske 

aktiemarked. Vi vælger det amerikanske aktiemarked, idet der er større sandsynlighed for at finde 

en tilstrækkelig mængde af virksomheder med tilgængelig ESG-data. Ifølge Refinitiv (2019) inde-

holder deres database ESG-data på over 2.900 nordamerikanske virksomheder, mens databasen 

kun indeholder data på lidt over 1.200 europæiske virksomheder. Mere specifikt anvender vi virk-

somheder, der tidligere har indgået eller på nuværende tidspunkt indgår, i S&P 500-indekset. In-

dekset består af de 500 største virksomheder i USA, og det dækker ca. 80 % af markedskapitalise-

ringen (S&P Dow Jones Indices, n.d.-b). Andre relevante indeks er Dow Jones Industrial Average 

(Dow) og Nasdaq Composite-indekset, som begge kunne danne baggrund for analysen. Dow-in-

dekset er et prisvægtet indeks, der måler performance på de 30 største amerikanske blue-chip 

virksomheder (S&P Dow Jones Indices, n.d.-a). Idet der kun er 30 virksomheder i Dow-indekset, 

vurderes det, at stikprøven ville være for lille. Nasdaq Composite består derimod af over 2.500 

virksomheder. Dette ville give en betydeligt større stikprøve. Indekset er dog fravalgt, idet det har 
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en stor overvægt af Tech-virksomheder med 48 % (Nasdaq, 2019), hvorfor indekset ikke vil være 

repræsentativt for markedet.  

 

Vi er klar over, at små virksomheder ikke er repræsenteret i stikprøven, hvorfor stikprøven er gen-

stand for selektionsbias. Biasen betegner skævheden i stikprøven og ved kun at vælge store virk-

somheder, er der en overrepræsentation af disse. Russel 3000-indekset består derimod af de 3000 

største virksomheder i USA, hvilket svarer til 98 % af det aktieinvesteringsbare univers (FTSE 

Russell, 2019), hvorfor der kan argumenteres for, at selektionsbiasen kan mindskes, såfremt dette 

indeks anvendes. Russell 3000-indekset har dog en overvægt af store amerikanske virksomheder, 

og det kan bevises, at indekset er højt korreleret med S&P 500 (Bilag 1). Derudover er Refinitiv 

(2019) først begyndt at indsamle ESG-data på Russell 3000-indekset for få år tilbage, hvorfor der 

ikke vil være en tilstrækkelig mængde af historisk ESG-data. S&P 500-indekset vurderes derfor til 

at være repræsentativ og brugbar for analysen.   

 

Survivorship bias er en form for selektionsbias, og den opstår i dataet, hvis det kun indeholder ob-

servationer, der stadigvæk eksisterer (Stock & Watson, 2020). For at undgå survivorship bias an-

vender vi både virksomheder, der er i indekset på nuværende tidspunkt, men også virksomheder 

der tidligere har været i indekset. Vi har ved hjælp af Refinitiv Eikon lokaliseret en liste over alle de 

virksomheder, der er gået ind og ud af indekset siden 1994. Der er i alt 698 virksomheder, der har 

forladt indekset, og 1.202 virksomheder der er tilføjet til indekset. Nogle af virksomhederne er 

gået ind og ud af indekset flere gange, hvorfor det reelt ikke er 1.900 forskellige virksomheder, der 

er lokaliseret. Vi har valgt at anvende perioden 01.01.2005 til 31.12.2019. Yderligere argumenta-

tion for valg af tidsperiode kommer i afsnittet vedrørende aktiedata. Siden 2005 har 377 virksom-

heder forladt indekset, og med de 505 aktier der foreligger i indekset per 31.12.2019 giver det et 

samlet antal på 882 aktier fordelt på 877 virksomheder, idet nogle virksomheder har både A- og B-

aktier (Bilag 1).  

 

3.2.2 Indsamling af aktiedata 

Ved dannelsen af porteføljerne inkluderes de aktier, der ligger i S&P 500 d. 31.12.2019, og de ak-

tier der er røget ud af indekset i analyseperioden. Vores aktiedata kan defineres som primære 
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data, idet vi selv henter aktiernes daglige justerede lukkepriser for de sidste 15 år. Den primære 

kilde vi anvender er Bloomberg Terminal. Bloomberg er sammen med Refinitiv Eikon (tidligere 

Thomson Reuters Eikon) de to mest benyttede platforme indenfor finansiel information (Wall 

Street Prep, n.d.). Derfor vurderes det, at begge databaser er lige repræsentative, da de begge er 

frontløbere på finansielle data. Vi anvender dog Bloomberg Terminal, da den stadig er den største 

spiller på markedet og især indenfor salg og handel med aktiver (Wall Street Prep, n.d.). De an-

vendte lukkepriser er justeret for virksomhedsaktiviteter som dividendeudbetalinger, så det af-

spejler den sande aktiekurs. Da vi gerne vil undersøge, om ESG påvirker aktiers performance, ana-

lyserer vi på aktiernes bevægelser i markedet, og det gøres på baggrund af historiske justerede 

lukkepriser, som anvendes til at beregne de daglige historiske afkast. Vi antager dermed, at disse 

kan anvendes til forklare afkast i dag og i fremtiden. Vi vælger at anvende den 15-årige periode af 

flere årsager. For det første skal perioden stemme overens med perioden på det anvendte ESG-

data. Det vil være optimalt at anvende så lang en periode som muligt, men grundet vores ESG-

data er vi begrænset til en kortere periode, da ESG-data fra Refinitiv Eikon, Asset4 først blev til-

gængelig i 2002 (Refinitiv, 2019). Vi har vurderet, at der ikke er en tilstrækkeligt mængde ESG-data 

i starten af rapporteringsperioden, hvorfor vi vælger en periode, der begynder efter 2002, for at 

komme ud over dette problem. For det andet mener vi, at 15 års daglige observationer (3.775) er 

et tilstrækkelig datagrundlag, da de sidste 15 år både belyser høj- og lavkonjunkturer i markedet.  

 

3.2.3 Indsamling af ESG-data 

Da der allerede er flere dataudbydere, som måler virksomhedernes ESG-performance, har vi valgt 

at anvende deres ESG-scores frem for selv at udarbejde dem. Det vurderes at være mere repræ-

sentativt grundet de midler, ratingudbyderne har til indsamling af data fra virksomhederne og om-

verdenen. I dette speciale er de integrerede ESG-faktorer behandlet af dataudbyderen Refinitiv 

Eikon, Asset4. Derfor betragtes vores ESG-scores som sekundære data, da Asset4 allerede har for-

arbejdet ESG-data og aggregeret det til nogle overordnede scores, som kan anvendes i specialets 

screeningsproces. Vi har valgt at benytte Asset4, da det er en af de mest omfattende ESG-databa-

ser på markedet. De dækker mere end 70 % af den globale markedsværdi og indsamler over 400 

forskellige ESG-parametre med en historik, der går tilbage til 2002 (Refinitiv, 2019). Asset4 har 
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siden starten indhentet ESG-data for S&P 500, og derfor er det oplagt at anvende denne database, 

da vi netop kan få 15 års ESG-data (ibid.).  

 

Asset4 opdaterer ESG-data hver anden uge (Cornstock et al., 2017), fordi virksomhederne har for-

skellige regnskabsår, og dermed opgiver de deres årsrapporter på forskellige tidspunkter. På bag-

grund heraf udarbejder Asset4 en årlige score for hver virksomhed, og det vurderes derfor at være 

tilstrækkeligt at revurdere porteføljerne en gang om året. 

 

I dette afsnit uddybes Refinitiv Eikon, Asset4’s metode for at forstå, hvilke parametre der ligger 

bag ved de overordnede ESG-scores, som anvendes i nærværende speciale. Refinitiv Eikon, Asset4 

måler over 400 ESG-parametre på virksomhedsniveau, som analytikerne indsamler ved brug af for-

skellige kilder såsom årsrapporter, virksomhedernes hjemmesider, NGO-hjemmesider, CSR-rap-

porter og nyhedskilder. For at kunne garantere, at parametrene er sammenlignelige på tværs af 

alle virksomhederne, gennemgår de en omhyggelig standardiseringsproces, hvorefter de 400 para-

metre inddeles i 178 indikatorer. De består af de mest relevante og sammenlignelige parametre, 

hvilket giver en overordnet virksomhedsvurdering, som ligger til grund for den samlede ESG-score. 

Disse indikatorer er derfor dannet ud fra overvejelser om sammenlignelighed, datatilgængelighed, 

og hvad der er relevant i forhold til den enkelte industri. Nogle indikatorer er industrispecifikke og 

derfor ikke relevant for alle virksomheder (Refinitiv, 2019). Det fremgår af deres metoderapport 

fra juni 2019, at der er 178 indikatorer, og samtlige indikatorer har vi lokaliseret og hentet på Refi-

nitiv Eikon, Asset4 (ibid.). De 178 indikatorer dækker over 10 forskellige kategorier. I Tabel 3.1 

fremgår de 10 forskellige kategorier, samt hvor mange indikatorscores de hver især er estimeret 

på baggrund af.   

 

Tabel 3.1 – Kategoriscores og underliggende indikatorscores  

 
Kilde: (Refinitiv, 2019) + egen tilvirkning 
 

Resource Use 19 Workforce 29 Management 34
Emissions 22 Human Rights 8 Shareholders 12
Innovation 20 Community 14 CSR Strategy 8

Product Responsibility 12

Environmental Social Governance
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De ovenstående kategorier vægtes efter antallet af indikatorer indenfor hver kategori. Det bety-

der, at der tildeles højere vægt til de kategorier, der er mere transparente med hensyn til oplys-

ninger og måling på virksomhedens sociale performance. F.eks. er der højere transparens på om-

råder, der vedkommer Management, da denne kategori dækker 34 ud af de 178 indikatorer og 

dermed får tildelt en højere vægt på 19 % end f.eks. CSR Strategy, som kun har en vægt på 4,5 % 

(Bilag 2). Disse vægte skal anvendes til at estimere de enkelte E-, S- og G-scores samt den overord-

nede ESG-score. Hver score estimeres ud fra et vægtet gennemsnit af de tilhørende kategoriers 

scores (ibid.). Følgende eksempel viser hvordan de enkelte kategorier vægtes til beregning af E-

scoren. 

 

Tabel 3.2 – Estimering af E-score 

 
Kilde: (Refinitiv, 2019) + egen tilvirkning 
 

Samme metode anvendes til at beregne S- og G-scoren (Bilag 2). På baggrund af de tre scores kan 

den samlede ESG-score nu beregnes, idet den er det vægtede gennemsnit af de tre individuelle 

scores. Her anvendes summen af kategorivægtene, som multipliceres på den respektive score: 

%6U	5;M-> = Q1 ∗ %5;M-> + Q2 ∗ 65;M-> + Q3 ∗ U5;M-> 

%6U	5;M-> = 34% ∗ 77,84 + 35,5% ∗ 75,41 + 30,5% ∗ 50,36 = 68,52 

Ovenstående beregning af ESG-vægte foretages for samtlige virksomheder, der er repræsenteret i 

databasen. 

 

Til beregning af de ti kategoriscores tages der udgangspunkt i værdierne fra de bagvedliggende 

kvalitative og kvantitative parametre, som danner ramme for de 178 estimerede indikatorer. De 

kvalitative parametre er boolean spørgsmål, hvor værdierne er ”ja” og ”nej”. Disse bliver konver-

teret til numeriske værdier, hvor ”ja” = 1 og ”nej” = 0,5. De kvantitative parametre bliver kun til-

delt numeriske værdier, hvis de indgår i virksomhedens rapportering, ellers er de irrelevante for 

de individuelle scores. De enkelte parametre kan også være industrispecifikke, og hvis den ikke er 

Kategori-
scores

Kategorivægt Sum af kategorivægt 
(anvendes til beregning 

af ESG-score)

Kategorivægt til 
Environmental-score

Environmental-score

Ressource use 72,57 (19/178) = 11% (11%/34%) = 32,35%

Emissions 86,5 (22/178) = 12% (12%/34%) = 35,29%

Innovation 73,67 (20/178) = 11% 11%/34%) = 32,35%

11%+12%+11% = 34%
32,35%*72,57+35,29%*8

6,50+32,35%*73,67 = 
77,84
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relevant for den industri, virksomheden tilhører, bliver den ekskluderet fra beregningen af den in-

dividuelle score (Refinitiv, 2019). I Bilag 3 fremgår der en mere udførlig beskrivelse af, hvordan Re-

finitiv Eikon, Asset4 estimerer hver enkel kategoriscore. 

 

Det ses i Bilag 3, at Refinitiv Eikon, Asset4 anvender procentfraktiler som rangeringsskala, og deres 

ESG-scores går dermed fra 0-100, hvor 100 er den bedste score en virksomhed kan opnå. Ved ind-

samling af ESG-data har det ikke være muligt at hente data på alle virksomheder. I starten af ana-

lyseperioden forekommer der mange blanke felter, hvilket kan skyldes, at virksomhedernes sociale 

rapportering ikke har været lige dækkende i hele perioden. Der ses en markant procentvis stigning 

fra 2011 til 2015 i udarbejdelse af CSR-rapportering for virksomhederne i S&P 500. Dermed er det 

ikke alle virksomheder, der historisk har formidlet tilstrækkelige data, som analytikerne har kunne 

anvende til at udarbejde ESG-scores (Douglas, Van Holt, & Whelan, 2017). 

 

3.2.4 Kritik af ratingudbydere 

I lyset af en stigende efterspørgsel efter gennemsigtighed og målinger på virksomhedernes ansvar-

lighed er der opstået et marked for ratingudbydere. De har til formål at udbyde ESG-ratings til bl.a. 

investorernes investeringsstrategier. Udfordringen opstår i målingen af ESG, da der endnu ikke er 

nogen fælles retning for måling af E-, S-, og G-faktorerne (Deloitte, 2019). Ratingudbyderne anven-

der forskellige kilder og har hver deres metodologi for indsamling og udarbejdelse af ESG-data. 

Dette mindsker standardiseringen af ESG-data og resulterer i modstridende ratings af den samme 

virksomhed mellem de forskellige udbydere (Douglas et al., 2017). Det gør det svært at sammen-

ligne virksomhedernes sociale performance på tværs af ratingudbyderne, og derfor er det vigtig at 

være konsistent med valg af udbyder. Dette undersøgte Halbritter & Dorfleitners (2015), hvor de 

kunne påvise, at der var en betydelig forskel i performance af Høj- og Lav-porteføljernes alfa alt 

efter, hvilken ratingudbyder der havde udarbejdet de anvendte ESG-scores. De påpegede altså vig-

tigheden i at være kritiske overfor ratingudbyderne, da de som nævnt ikke er sammenlignelige. 

Som følge af det anvender nærværende speciale kun Refinitiv Eikon, Asset 4’s ESG-data til alle del-

analyser, da det giver et bedre sammenligningsgrundlag. Asset4 anvender kun offentlige data til at 

udarbejde deres scores, hvilket kan give en bias, fordi virksomheder, der udviser stor 
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gennemsigtighed og rapporterer hyppigt, også er dem, der får tildelt de bedste scores, da der her 

kan hentes flere oplysninger.  

 

3.2.5 Faktordata og risikofri rente  

I gennemgangen af de empiriske studier kunne vi konstatere, at de fleste anvender Carharts fire-

faktormodel som analysemodel (Bauer et al., 2005; Borgers et al., 2013; Brzeszczyński & McIntosh, 

2014; Halbritter & Dorfleitner, 2015; Kempf & Osthoff, 2007; Statman & Glushkov, 2009). Som tid-

ligere nævnt anvender vi dog Fama & Frenchs (2015) fem-faktormodel som analysemodel. Ved at 

anvende Fama & French (2015) sorterer vi således momentum-faktoren fra. Momentum-faktoren 

fanger momentumanomalien, som er en markedsineffektivitet, der kommer af markedets lang-

somme reaktion i forbindelse med ny information (Carhart, 1997). Ulempen ved ikke at analysere 

momentum er, at vi får færre muligheder for at sammenligne vores konklusioner med den eksiste-

rende litteratur. Formålet med det nærværende speciale er dog at undersøge, om ESG påvirker 

aktiers performance, og herunder også om aktier med en høje ESG-scores har en eksponering til 

kvalitetsfaktorerne, hvorfor Carharts (1997) fire-faktormodel ikke vil være en tilstrækkelig analyse-

model.  

 

Vores analyse baseres derfor på multiple regressioner. Den afhængige variabel, _, defineres som 

merafkastet på de screenede porteføljer, der bliver sammensat til analysen. Vi vælger som Blitz & 

Fabozzi (2017), Borgers et al. (2013), Hoepner & Schopohl (2018) og Kempf & Osthoff (2007) at an-

vende Kenneth Frenchs Data Library4 til at indsamle fire af de forklarende variable, mere præcist 

SMB, HML, RMW og CMA. Vi vælger at anvende Kenneth Frenchs Data Library, fordi formålet med 

nærværende speciale ikke er at teste faktormodellen i sig selv, men at anvende den som analyse-

model. Derudover baseres de fire forklarende variable på en stor mængde af data fra American 

Stock Exchange (AMEX), New York Stock Exchange (NYSE) og Nasdaq, hvorfor faktorerne vurderes 

til at indeholde en tilstrækkelig mængde af amerikanske aktier. De fire faktorer kan siges at være 

baseret på sekundære data, idet vi ikke selv har konstrueret dem. Dog vurderes de til at være påli-

delige. Vi vælger selv at konstruere markedsfaktoren, idet vi anvender S&P 500-indekset som 

benchmark. Markedet defineres som indekset i perioden 01.01.2005 til 31.12.2019, og vi anvender 

 
4 https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html  
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derfor S&P 500-indeksets afkast, herunder tickeren SPX, som datagrundlag. Som proxy for den risi-

kofri rente anvender vi den 1-månedlige risikofri rente indsamlet fra Kenneth Frenchs Data Library, 

hvorfor markedsfaktoren defineres på følgende måde:  

!J-`>)5aJ`@M- = (0* − 0)) 

De andre faktorer kan sammensættes på tre forskellige måder; 1) en 2x2 sortering hvor alle fakto-

rerne opdeles efter NYSE-medianen, 2) en 2x3 sortering, hvor størrelsesfaktoren opdeles efter 

NYSE-medianen og "/!, AB og CDE opdeles i tre grupper efter NYSE’s klassificering; top-30 %, 

midterste 40 % og de 30 % laveste og slutteligt 3) en 2x2x2x2 sortering, som opdeler aktierne efter 

NYSE-medianen i: to størrelsesgrupper, to "/!-grupper, to AB-grupper og to CDE-grupper. Fama 

& French (2015) konkluderer, at 2x3 sorteringen giver lige så gode resultater som 2x2 og 2x2x2x2 

sorteringerne, hvorfor vores forklarende variable baseres på data, der er dannet ud fra 2x3 sorte-

ringen. Yderligere information omkring faktorernes sammensætning kan findes i Bilag 4. 

 

3.2.6 Regnskabsdata 

I regressionerne tester vi, hvordan ESG påvirker aktiers performance, men også om aktierne i por-

teføljerne er eksponeret til kvalitetsfaktorerne. For at undersøge kvaliteten af aktierne nærmere 

henter vi regnskabsdata for de respektive virksomheder. Dette anvendes til at estimere de to vari-

able, Operating Profitability og Investment for hver virksomhed. På baggrund heraf undersøger vi, 

om virksomheder med en høj ESG-score også har en høj kvalitet i form af robust profitabilitet og 

lav investeringsvækst. Regnskabsdata hentes fra Refinitiv Eikon, og vi anvender følgende poster:  

 

Tabel 3.3 – Regnskabsposter fra Refinitiv Eikon 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

Vi kan konstatere, at ovenstående regnskabsposter ikke indeholder bankers omsætning eller for-

sikringsselskabers COGS. Derfor er vi nødsaget til at hente yderligere regnskabstal for at gøre esti-

meringen af OP og Inv så korrekt som muligt. I Tabel 3.4 fremgår de resterende regnskabsposter, 

samt hvad vi definerer de enkelt variable som.  

Total Revenue Total Equity
Cost of Revenue, Total Total Assets, Reported
Selling/General/Administrative Expense, Total Net Income after Taxes
Interest Expense – Net-operating

Regnskabsdata
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Tabel 3.4 – Yderligere regnskabsposter fra Refinitiv Eikon  

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

Vi anvender regnskabsdata fra perioden 01.01.2003 til 31.12.2019. Dette skyldes, at vi skal an-

vende data fra (@ − 2) til at beregne væksten i virksomhedernes investering. Såfremt væksten i 

investering skal estimeres for 2005, er det således nødvendigt at have de rapporterede totale akti-

ver fra 2003 og 2004.  

 

3.3 Databehandling 

3.3.1 Porteføljedannelse – første delanalyse   

I den første delanalyse foretager vi en overordnet analyse, hvor vi undersøger, hvordan ESG påvir-

ker aktiers performance generelt. Videre hen undersøger vi også, hvordan de enkelte områder in-

denfor E, S og G påvirker aktiers performance. Første step er at undersøge porteføljernes gennem-

snitligt merafkast, standardafvigelse, Sharpe Ratio samt skævhed og kurtosis. Vi ser på skævhed og 

kurtosis for at vurdere fordelingen af merafkastene, da skævhed indikerer fordelingens symmetri, 

og kurtosis indikerer hvor tykke halerne er. Herefter tester vi porteføljernes merafkast ved brug af 

fem-faktormodellen og undersøger, hvordan porteføljernes eksponering er til de enkelte faktorer i 

modellen. Slutteligt undersøger vi, hvilke indikatorer der driver henholdsvis E-, S- og G-scoren, og 

om det er de samme indikatorer, der driver virksomhedernes ratings på tværs af sektorerne. 

 

Vi danner i alt fire porteføljer; én på baggrund af ESG-scoren, én på baggrund af E-scoren, én på 

baggrund af S-scoren og én på baggrund af G-scoren. Fremgangsmåden beskrives nu for ESG-por-

teføljen, og samme metode anvendes for de resterende tre porteføljer. Porteføljen sammensæt-

tes på baggrund af den gennemsnitlige ESG-score i perioden 2004-2018, og dermed foretages der 

ikke årlige revurderinger af porteføljen i den første delanalyse. Virksomhedernes ESG-scores ran-

geres fra højest til lavest, og vi antager, at hver score er dateret d. 31.12. Dette har mere relevans i 

næste delanalyse, hvorfor det berøres nærmere i næste afsnit. Porteføljerne sammensættes på 

Omsætning for banker = Bank, Total Revenue
COGS for banker = Interest Expense
SG&A for banker = Labor and Related Expense og Other Expenses
COGS for forsikringsselskaber = Losses, Benefits and Adjustments
COGS for virksomheder i utilitiessektoren = Fuel Expense og Operations & Maintenance

Yderligere Regnskabsdata
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baggrund af en positiv screeningsproces, og top-10 % udvælges til porteføljen. Dette resulterer i, 

at hver portefølje indeholder 83 aktier. Vi vælger at anvende top-10%, idet denne fremgangsmåde 

også anvendes i flere empiriske studier, som er gennemgået i litteraturafsnittet (Kempf & Osthoff, 

2007; Statman & Glushkov, 2009). 

 

I specialet sammensættes alle porteføljerne som værdivægtede porteføljer. Dette skyldes, at vi 

anvender faktorerne fra Kenneth Frenchs Data Library, og da de er baseret på værdivægtede por-

teføljer, findes det mest naturligt at anvende denne metode. Idet vi arbejder ud fra en gennem-

snitsbetragtning, værdivægtes porteføljerne også på baggrund af den gennemsnitlige markedska-

pitalisering (MK). Der er en stor spredning på virksomhedernes MK igennem perioden, hvorfor det 

findes misvisende kun at vælge et års MK som basis for estimeringen af porteføljernes vægte. Den 

gennemsnitlige MK beregnes ud fra den daglige MK i hele perioden. For at finde den individuelle 

vægt divideres den enkelte akties MK med hele porteføljens gennemsnitlige MK:  

Q+ =
=`@L>D5	cD5.!e
fM@Jg>	cD5.!e	

 

Porteføljevægtene bestemmes en gang og de samme vægte bibeholdes i hele perioden. Såfremt 

en aktie afnoteres eller den børsnoteres senere i perioden, vil vægten ikke blive distribueret til de 

resterende aktier. Den andel, der ville være tildelt den pågældende aktie, trækkes i stedet ud og 

holdes som kontanter, hvor den genererer et afkast på 0 %.  

 

3.3.2 Metode til Indikatorscoreanalyse 

For at finde ud af hvad der driver E-, S- og G-scoren og i sidste ende ESG-scoren, analyserer vi de 

underliggende indikatorscores. Som tidligere nævnt estimerer Refinitiv Eikon, Asset4 178 indika-

torscores, og disse anvendes til at estimere de 10 kategoriscores, som nævnes i Tabel 3.1. Vi un-

dersøger alle fire porteføljer ud fra samme metode. Metoden forklares nu for E-porteføljen, og til-

svarende gør sig gældende for de andre porteføljer med deres respektive scores.  

 

E-porteføljen er som tidligere nævnt sammensat af de virksomheder, der har de 10 % højeste E-

scores. E-scoren er baseret på tre kategoriscores; 1) Emissions, 2) Innovation og 3) Resource Use. I 

hver af disse tre kategorier er der henholdsvis 22, 19 og 20 indikatorscores jf. Tabel 3.1. Det vil 

altså sige, at der er i alt er 61 indikatorscores, vi kan analysere på. Idet vi i den første delanalyse 
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arbejder ud fra en gennemsnitsbetragtning, foretager vi også gennemsnitsberegninger af de for-

skellige indikatorscores. Virksomhederne inddeles i 11 forskellige sektorer på baggrund af GICS-

klassifikationen. Dette uddybes yderligere i starten af analysen. For hver sektor estimeres de 61 

respektive gennemsnitlige indikatorscores. Herefter vælges top tre gennemsnitlige indikatorscores 

for hver sektor i hver kategori. Såfremt der kun er én virksomhed, som får tildelt en score på en 

given indikator, kommer denne ikke i betragtning som top tre. Dette skyldes, at det vil skabe en 

bias, da vi derved indikerer, at en given indikatorscore har en stor betydning for estimeringen af E, 

når det i virkeligheden ikke er tilfældet for størstedelen af virksomhederne i sektoren.  

 

Vi ønsker at finde ud af, hvilke indikatorscores der driver de tre kategorier. Vi ved, at top tre er et 

arbitrært valgt, men vi mener ikke, at en tilføjelse af f.eks. to scores vil bidrage yderligere. Idet der 

anvendes en gennemsnitsbetragtning, opstår der allerede en stor spredning i nogle af kategori-

erne, hvorfor en udvidelse kun vil øge spredningen fra den højeste til den laveste score. Ved at fo-

retage denne undersøgelse kan vi konkludere, hvilke indikatorscores i de forskellige sektorer der 

driver de tre kategoriscores og i sidste ende den overordnede E-score. Samme fremgangsmåde an-

vendes som nævnt af S-, G- og ESG-porteføljen. I S- og G-porteføljen undersøges kun de katego-

rier, der har indflydelse på estimeringen af S- og G-scoren.  

 

3.3.3 Porteføljedannelse – anden delanalyse   

I den anden delanalyse danner vi porteføljer på flere forskellige måder. Først beskrives fællestræk 

for porteføljerne, og herefter forklares den individuelle porteføljesammensætning.  

 

Fælles for dem alle er, at der dannes porteføljer på baggrund af ESG-scoren fra året før. Som i den 

første delanalyse antager vi, at hver score er dateret d. 31.12, hvorfor vi altså anvender scoren d. 

31.12.2004 som basis for porteføljesammensætningen i 2005 og så fremdeles. Herefter revurderes 

porteføljerne én gang årligt. Denne samme metode anvender bl.a. Kempf & Osthoff (2007) og Hal-

britter & Dorfleitner (2015). Vi antager, at virksomhedens ESG-score afspejler dens performance i 

det forgangne år, og dermed ses effekten af dens performance først i det indeværende år. Vi re-

vurderer porteføljerne primo hvert år og får altså 15 etårige porteføljer. Såfremt en virksomhed 

børsnoteres eller afnoteres i løbet af et år medtages den i de måneder, hvor der forefindes et 
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afkast. Den andel, der ville være tildelt den pågældende aktie, trækkes i stedet ud og holdes som 

kontanter, hvor den genererer et afkast på 0 %. 

 

Porteføljerne i anden delanalyse sammensættes ligeledes som værdivægtede porteføljer. Forskel-

len fra tidligere er, at vi nu anvender virksomhedernes MK fra den første handelsdag på året. 

Dette svarer til dagen for bestemmelsen af porteføljesammensætningen. Virksomhedernes indivi-

duelle porteføljevægte estimeres som tidligere beskrevet.  

 

Høj- og Lav-porteføljen: 

Først dannes porteføljer ud fra den positive screeningsproces. Disse revurderes 15 gange på bag-

grund af de årlige ESG-scores. Porteføljerne kaldes henholdsvis Høj og Lav, og er dannet på bag-

grund af de virksomheder, der har de 10 % højeste ESG-scores, og de virksomheder der har de 10 

% laveste ESG-scores. Der vil ikke være lige mange virksomheder i porteføljerne hvert år, idet der 

er forskel på, hvor mange virksomheder der har en tilgængelig ESG-score. Endvidere dannes også 

porteføljer på baggrund af de 30 % højeste ESG-scores og de 30 % laveste ESG-scores for at teste, 

om dette giver anledning til andre resultater. Cut-off på 30 % vælges, idet vi dermed undersøger 

næsten 2/3 af datagrundlaget. 

 

Best-in-Class Porteføljer: 

I den næste del af analysen dannes to porteføljer på baggrund af Best-in-Class-screeningsproces-

sen. Vi vælger at tage inspiration fra Kempf & Osthoffs (2007) metode. Først inddeles alle virksom-

hederne i 11 forskellige sektorer på baggrund af GICS-klassifikationen, og derefter rangeres virk-

somhederne fra højest til lavest indenfor hver sektor.  Vi danner igen 15 årlige porteføljer på bag-

grund af de virksomheder, der har de 10 % højeste ESG-scores, og 15 årlige porteføljer på bag-

grund af de virksomheder, der har de 10 % laveste ESG-scores. Porteføljerne kaldes Best-in-Class-

Høj og Best-in-Class-Lav (BIC-Høj og BIC-Lav). Kriteriet for at indgå i BIC-porteføljerne er, at virk-

somheden skal have en af de 10 % højeste eller 10 % laveste ESG-scores i sin egen sektor. BIC-stra-

tegien anvendes som et forsøg på at mindske overrepræsentationen af nogle sektorer. I hver sek-

tor dannes der således en værdivægtet portefølje (sektorporteføljer) af de aktier, der scorer de 10 

% højeste ESG-scores og de 10 % laveste ESG-scores. For at samle alle sektorporteføljerne til en 
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samlet portefølje estimeres de værdivægtede sektorvægte. Et eksempel på estimering af sektor-

vægte fremgår af Tabel 3.3. Sektorvægtene ganges på sektorporteføljernes afkast, hvorfor vi til 

sidst ender med en sektorbalanceret portefølje.  

 

Tabel 3.3 – Estimering af sektorvægte  

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

Kombinationsporteføljen 

Kempf & Osthoff (2007) danner både porteføljer på baggrund af en positiv og en negativ screening 

samt en kombination af de to. Ved den negative screening danner de to porteføljer, hvor Høj-por-

teføljen er alle de virksomheder, som ikke har syndige aktiviteter, og Lav-porteføljen er alle de 

virksomheder, der har syndige aktiviteter. Vi har i kapitel 2 defineret, hvad den negative scree-

ningsproces går ud på. Vi har dog valgt ikke at danne porteføljer som følge af en ren negativ scree-

ningsproces. Dette skyldes, at datasættet ikke indeholder en særlig stor andel af ”Sin Stocks”, 

hvorfor det vil være svært at sammenligne Høj- og Lav-porteføljen dannet ud fra Kempf & Osthoffs 

(2007) metode. I stedet danner vi en Kombinationsportefølje. Den er dannet på baggrund af en 

positiv screening og en negativ screening. Den positive screening kommer til udtryk ved, at vi an-

vender Høj-porteføljen, som er defineret tidligere. Den negative screening kommer til udtryk ved, 

at vi ekskluderer alle virksomheder, der har haft aktiviteter indenfor alkohol, tobak og gambling. Vi 

har valgt disse tre, da de som nævnt defineres som ”Triumvirate of Sin”, og vi vurderer, at det er 

de tre største ”Sin”-industrier. Vi vælger at anvende Refinitiv Eikons definitioner på disse tre områ-

der. Inden for alkohol tages der højde for, om virksomheder producerer alkoholiske drikkevarer, 

om de har andele i virksomheder, der producerer alkoholiske drikkevarer, og slutteligt om de ser-

verer alkoholiske drikkevarer. Der tages ikke højde for detailvirksomheder. Indenfor tobak tages 

Høj-Portefølje i 2005 Antal aktier Total MK i hver sektor Sektorvægt Eksempel
Communication Services 2 60.284,68 2,33% (60.284,68/2.589.602)
Consumer Discretionary 7 230.132,82 8,89%
Consumer Staples 3 159.846,44 6,17%
Energy 4 457.027,10 17,65%
Financials 8 470.134,80 18,15%
Health Care 5 341.489,22 13,19%
Industrials 6 248.232,99 9,59%
Information Technology 7 490.239,63 18,93%
Materials 3 62.991,57 2,43%
Real Estate 2 10.762,43 0,42%
Utilities 3 58.460,33 2,26%
Total 50 2.589.602,0 100,0%
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der højde for, om virksomheder producerer tobak eller cigaretfiltre, og om virksomheder har en 

andel i andre virksomheder, der producerer tobak. Der tages heller ikke her højde for detailvirk-

somheder. Inden for gambling tages der højde for, om virksomheder genererer omsætning fra 

gamblingaktiviteter, og om de har en andel i virksomheder, der genererer omsætning fra sådanne 

aktiviteter.  

 

3.3.4 Porteføljernes afkast 

Til at estimere afkastet på porteføljen anvender vi som tidligere nævnt daglige aktiekurser. Dette 

gør vi for, at der ikke er en for stor afstand imellem datapunkterne, og det vurderes at give det 

bedste datagrundlag for analysen. Vi beregner først diskrete daglige afkast for hver aktie vha. føl-

gende formel:  

0+ =
B+,! − B+,!4&
B+,!4&

 

Vi anvender diskrete afkast, idet vi derved kan aggregere afkastene på tværs af aktierne. Dette 

ville ikke være muligt, såfremt vi havde anvendt logaritmiske afkast.  

 

Fama & French (2015) anvender en tidshorisont på en måned. For at kunne anvende faktorerne 

fra Kenneth Frenchs Data Library er det således nødvendigt at omregne de daglige afkast til må-

nedlige afkast. Først beregnes det gennemsnitlige daglige afkast i en given måned, hvorefter det 

gennemsnitlige månedlige afkast beregnes vha. følgende formel:  

UD5.håD>)gLc>	Ja`J5@ = 31 + 0+,!4
50!56	750896:85;9

− 1 

Antallet af handelsdage på en måned afhænger af, hvilken måned der er tale om. Normalvis anta-

ges det, at der er 21 handelsdage i gennemsnit på en måned. For at være mere præcise estimerer 

vi de faktiske antal handelsdage i hver måned, hvorfor januar 2005 f.eks. har 20 handelsdage, 

mens august 2005 har 23.  

 

Hernæst beregnes det gennemsnitlige månedlige afkast på den værdivægtede portefølje vha. føl-

gende formel:  

0',! =PQ+0+,!

<

+%&
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hvor Q+  defineres som porteføljevægtene, og 0+,! defineres som det gennemsnitlige månedlige ak-

tieafkast. Såfremt en aktie ikke har et afkast, fordi denne ikke er børsnoteret endnu, eller fordi 

denne er afnoteret, vil den således ikke blive medregnet i porteføljens samlede afkast. Vi vælger 

ikke at sortere nogle virksomheder fra på baggrund af de manglende datapunkter, da vi mener, at 

alle datapunkter, mange som få, bidrager med information, der er nyttigt at inddrage i analysen. I 

regressionen anvendes porteføljens gennemsnitlige merafkast, som defineres som porteføljens 

afkast fratrukket den risikofri rente. Formlen ser således ud:  

BM-@>aøgk>D5	cD5.h>-Ja`J5@ = 0',! − 0),! 

 

3.3.5 Porteføljernes standardafvigelse 

For at kunne estimere porteføljernes Sharpe Ratio er det nødvendigt at estimere porteføljens 

standardafvigelse. Denne estimeres ved hjælp af stikprøvekovariansmatricen (6). 6 indeholder in-

formation omkring den parvise afhængighed mellem aktierne i porteføljen. Givet l observationer 

af en B-dimensional vektor, m = 3m&, … , m,4
=

, så kan stikprøvekovariansen defineres som 

6 =
1

l − 1
P(m! − mo)(m! − mo)=
<

!%&

 

hvor mo = &

0
∑ m!0
!%& . Som tidligere nævnt har vi aktier, der mangler datapunkter. Dette giver udfor-

dringer i estimering af kovarianserne, idet vi ikke har det samme antal datapunkter. En løsning på 

problemet er at forkorte perioden, således det følger den aktie med den korteste periode. Denne 

løsning vurderer vi ikke er god, idet der udelukkes data, der kan give os værdifuld information.  En 

anden løsning er den ubetingede gennemsnitsløsning, hvor det gennemsnitlige afkast estimeres 

på baggrund af de tilgængelige datapunkter, og dette estimat tilføjes derefter alle de steder, hvor 

der mangler et afkast (Little & Rubin, 2002, pp. 61–62). Denne metode vil systematisk svække vari-

anserne og kovarianserne, hvorfor vi ikke vælger at anvende denne metode.  

 

Vi anerkender at en tilføjelse af data, hvor aktien reelt ikke genererer et afkast, vil give en bias i 

estimatet. For at mindske biasen vælger vi at indsætte porteføljens gennemsnitlige afkast i den 

pågældende måned. Argumentet herfor er, at lige meget om aktien er med eller ej, så vil porteføl-

jen generere det afkast. På den måde opnår vi en standardafvigelse på nul i den periode, hvor ak-

tien ikke har et afkast, og vi sætter ikke et afkast ind, der hverken genererer mere eller mindre, 
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end det afkast vi alligevel får fra porteføljen. Formålet med estimeringen af kovariansmatricen er 

at kunne estimere Sharpe Ratio. Idet vi ikke estimerer porteføljevægtene på baggrund af middel-

værdi-variansteorien, så har matricen altså ingen effekt på porteføljens afkast, hvorfor en bias i 

kovariansmatricen ikke vil påvirke vores afhængige variabel, '. Vi anerkender dog, at vores Sharpe 

Ratios vil indeholde en bias, fordi porteføljens standardafvigelse vil være systematisk mindre, og 

Sharpe Ratio derfor vil være systematisk højere.  

 

Vi anvender daglige aktieafkast til at estimere kovariansmatricen. Porteføljens daglige varians esti-

meres vha. følgende formel:  

N',85+6>
- = p?qp 

hvor p er vektoren af de værdivægtede porteføljevægte og q er kovariansmatricen på de daglige 

afkast. Den årlige standardafvigelse estimeres derefter vha. følgende formel:  

N',>95@6> = rN',85+6>
- ∗ √252 

Vi estimerer også standardafvigelsen for porteføljens merafkast. Dette er for se spredningen i de 

månedlige merafkast for højt ESG-ratede porteføljer og lavt ESG-ratede porteføljer. Her ser vi på 

en samlet standardafvigelse for periodens merafkast, som stammer fra de 15 årlige porteføljer. Vi 

anvender stikprøvestandardafvigelsesformlen i Excel.  

 

3.4 Test af data  

Når porteføljerne er dannet, estimerer vi den afhængige variabel, ', som består af porteføljens 

månedlige merafkast for en 15-årig periode, hvilket giver 180 observationer. Porteføljens meraf-

kast testes med Fama & French fem-faktormodel i en multipel lineær regression for at undersøge 

alfa, og om de fem forklarende variable kan udtrykke noget signifikant om merafkastene på porte-

føljen. Regressionen ser således ud:  

0',! − 0),! = 1' + 2'(0*,! − 0),!) + 5'6!"! + ℎ'8!9! + -'0!:! + ;'<!=! + >',! 

hvor 2' , 5' , ℎ' , -' , og ;' er de koefficienter, OLS-regressionen estimerer. >',! er fejlleddet, som er 

forskellen mellem -',! og det forventede -̂',!. Vi foretager regressionerne i Excel. OLS-metoden 

handler om at minimere summen af de kvadrerede forskelle mellem de observerede og forven-

tede værdier, altså at minimere regressionens fejlled. OLS er den mest anvendte 
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regressionsanalyse i praksis indenfor økonomi og finans (Stock & Watson, 2020, pp. 148–151), og 

derfor er den også oplagt at anvende i nærværende speciale til at teste de estimerede merafkast 

på porteføljerne. OLS-regressioner bygger på en række antagelser, hvilke skal være opfyldt for, at 

modellens estimater er retvisende og har en årsagseffekt. Disse antagelser kaldes for ”Least 

Square Assumptions” og følgende ligger til grund for multiple lineære regressioner (Stock & 

Watson, 2020, p. 225):    

1. Linearity – modellen har lineære parametre 

2. Zero conditional mean error – Fejlleddet har en forventet middelværdi på 0 

3. Homoscedasticity – Variansen for fejlleddet er konstant over tid for alle variable 

4. Large outliers are unlikely – Multiple regressionsmodeller er sensitive overfor store outli-

ers 

5. No perfect multicollinearity – de uafhængige variable må ikke være perfekt korreleret 

Da vi tester merafkastet på de estimerede porteføljer, er der tale om tidsserieregressioner og her-

under tilføjes en ekstra OLS-antagelse, som omhandler autokorrelation i fejlleddet (Wooldridge 

M., 2018, p. 343): 

6. No serial correlation – ingen korrelation mellem fejlleddenes lags 

 

I analysen tester vi, om porteføljernes merafkast lever op til antagelserne. Vores forklarende vari-

able vil være de samme igennem hele analysen, da vi som sagt tester, om de er signifikante over-

for porteføljernes merafkast. Hvis antagelserne er opfyldt, vil det øge robustheden i vores OLS-re-

gressioner. Excel og statistikprogrammet R (herefter R) bliver anvendt som analytiske redskaber til 

at foretage test af ovenstående antagelser. Når der anvendes statistiske tests til antagelserne, vur-

deres testene ud fra et signifikansniveau på 5 %, da det antages at være det mest almindelige be-

nyttede niveau. I dette afsnit vil vi redegøre for, hvordan der testes for de enkelte antagelser.  

 

For at linearitetsantagelsen er opfyldt, skal der være et lineært forhold mellem X og Y. Denne an-

tagelse kan bedst testes ved anvendelse af Line Fit plots. Her ses der efter en tilnærmelsesvis li-

neær sammenhæng mellem den afhængige variabel, Y og hver af de uafhængige variable, X. Disse 

plots illustreres i Excel.  
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For at ”Zero Conditional Mean Error” er opfyldt, skal fejlleddet være usystematisk og bestå af til-

fældige værdier. Dette kan testes ud fra et plot, der viser Residuals vs. Fitted værdier. Her vurde-

res det, hvordan residualerne er placeret, og om deres trendlinje ligger omkring nul. Mere præcist 

kan der beregnes en middelværdi af residualerne, og hvis middelværdien er nul, er antagelsen op-

fyldt. Disse plots illustreres i R.   

 

Homoskedasticitet er opfyldt, hvis variansen af fejlleddet er konstant for alle observationer. Her 

kan vi også anvende Residuals vs. Fitted plots. Hvis variansen af fejlleddet er konstant, skal plottet 

vise en tilnærmelsesvis vandret stribe omkring midterlinjen. Dette indikerer, at spredningen af re-

sidualerne er konstant over tid, da den ikke stiger i takt med en stigning i ”fitted values”. Udover 

at se på Residuals vs. Fitted plots foretages også en Breusch-Pagan-test (BP-test), som tester for 

heteroskedasticitet i fejlleddet. Vi kunne også have valgt White-test, men da vi har en del forkla-

rende variable, vurderes BP-testen at være det bedste valg. Nulhypotesen i denne test er, at vari-

ansen af fejlleddet er konstant, og hvis denne forkastes på et 5 %-signifikansniveau, kan det der-

med ikke afvises, at der er heteroskedasticitet i fejlleddet (Wooldridge M., 2018, p. 270). Denne 

test foretages i R. Hvis BP-testen indikerer heteroskedastiske fejlled, vil det forårsage en bias i pa-

rametrenes standardfejl og dermed i de tilhørende t-statistikker, hvilket kan medføre til forkerte 

test af statistisk signifikans. For at korrigere for heteroskedasticitet estimeres såkaldte ”Heterosce-

dasticity robust standard errors”, og dermed gøres estimaterne mere pålidelige. De nye robuste 

standardfejl estimerer nye t-statistikker med tilhørende p-værdier og dermed ændrer korrektio-

nen ikke på regressionens koefficienter (Wooldridge M., 2018, p. 265). Hvis der forekommer hete-

roskedastiske fejlled, vil vi korrigere standardfejlene i R.  

  

For at undersøge om der forekommer store outliers i dataet dannes et Residuals vs. Leverage plot 

i R, som kan identificere de mest ekstreme punkter og deres leverage niveau. Plottet viser også en 

statistisk måleenhed, som hedder Cooks Distance. Denne skal identificere, om de ekstreme punk-

ter har en betydning for regressionen, dvs. hvorvidt en inklusion eller eksklusion af en outlier kan 

have betydning for regressionens resultater. Hvis punkterne ligger i højre del af plottet har de en 

høj leverage, og dette kan indikere, at de har betydning for regressionens resultater. Dog skal 

Cooks Distancelinje vise sig i plottet, og de ekstreme punkter skal ligge udenfor linjerne, før vi kan 
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vurdere, om det har en betydning for regressionen (Kassambara, 2018). Denne test foretages i R 

for hver af vores regressionsmodeller.  

 

Når der forekommer perfekt multikollinearitet, opstår der interne relationer mellem de uaf-

hængige variable. Dette opstår, når to inkluderede variable har en perfekt lineær sammenhæng. 

Perfekt multikollinearitet gør det vanskeligt at estimere OLS-estimaterne, og derfor skal der gerne 

være lave korrelationer mellem de forklarende variable for at sikre, at koefficientestimaterne er 

præcise (Stock & Watson, 2020, p. 241). Korrelationerne estimeres i Excel. Såfremt, der opstår 

tvivl alene ved at undersøge korrelationerne, estimeres Variance Inflation Factor (VIF) i R. Hvis VIF-

værdien er 1, er der ingen multikollinearitet. En VIF-værdi over 10 er kritisk, og dette indikerer, at 

multikollinearitet er et problem blandt de uafhængige variable (Wooldridge M., 2018, p. 92). 

 

Den sidste antagelse omkring autokorrelation i fejlleddet opstår, når der er seriekorrelation i det 

anvendte tidsseriedata. Dvs. at en periode er afhængig af, hvad der skete i den foregående peri-

ode. Hvis dette er tilfældet, opstår der bias i parametrenes standardfejl, og dette vil igen få betyd-

ning for vores test af statistisk signifikans. Til at teste for autokorrelation i fejlleddene anvendes en 

Breusch-Godfrey-test (BG-test) (Wooldridge M., 2018, p. 406). Vi kunne også have anvendt Dur-

bin-Watson-testen, men BG-testen vurderes at have en større statistisk gyldighed. Testen bereg-

ner en LM-testværdi og tilhørende p-værdi. Hvis denne p-værdi er signifikant på et 5 %-niveau kan 

nulhypotesen forkastes, og dette indikerer, at det ikke kan afvises, at der er autokorrelation i fejl-

leddet. Denne test foretages i R for hver af vores regressionsmodeller. Hvis tidsserierne udviser 

autokorrelation i fejlleddet, skal der korrigeres for dette på samme måde, som der korrigeres for 

heteroskedasticitet. Her foreslår Newey-West (1987) en metode til at estimere nye robuste stan-

dardfejl, som kan korrigere for både autokorrelation og heteroskedasticitet. Disse bliver i litteratu-

ren kaldt for ”Heteroscedasticity and autocorrelation consistent (HAC) standard errors” 

(Wooldridge M., 2018, p. 399). Vi anvender Newey-Wests (1987) metode til at foretage korrektio-

nen. Hvis antagelsen ikke er opfyldt, estimeres nye robuste standardfejl i R for at forbedre de stati-

stiske tests.  

 



Side 52 af 173 

OLS-metodikken kræver ikke, at fejlleddet er normalfordelt for at producere estimater, som er 

non-biased. Dette er dog en klassisk antagelse indenfor lineære modeller, og denne skal gerne 

være opfyldt for, at vi kan anvende OLS-standardfejl og de beregnede t-statistikker. Det er derfor 

nødvendigt at påvise normalfordelte fejlled for at foretage statistiske hypotesetest (Wooldridge 

M., 2018, p. 344). Dette testes vha. normalfordelingsplots (QQ-plots), og hvis residualerne følger 

en lige linje, indikerer det, at residualerne er normalfordelte (Kassambara, 2018). Her kan der også 

foretages en numerisk test, som indikerer, om residualerne er normalfordelte. Der findes forskel-

lige test for normalfordelte fejlled, men i litteraturen er Shapiro-Wilk-testen (1965) en af de mest 

anvendte tests, og flere vurderer den til at være den bedste test med de mest robuste resultater 

(Coin, 2008; Ghasemi & Zahediasl, 2012), hvorfor denne anvendes i dette speciale. Denne test fo-

retages i R, og normaliteten bliver forkastet, når p-værdien ligger under signifikansniveauet på 5 

%, hvorfor nulhypotesen omkring normalfordelte residualer forkastes. Ved små stikprøver har te-

stene sværere ved at afvise nulhypotesen, og derfor består de oftest normalitetstesten (Ghasemi 

& Zahediasl, 2012). Dette er vi opmærksomme på, når vi tester dataet i mindre delperioder.  

 

Når antagelserne er opfyldt, kan vi begynde at teste vores regressioner. I specialet foretages hypo-

tesetest for at teste, hvorvidt fem-faktormodellen kan forklare porteføljernes merafkast, og om 

alfa er signifikant, og derfor kan indikere, om porteføljerne skaber overnormale afkast. Der testes, 

om faktorernes koefficienter er lig nul (8A), eller om de er forskellige fra nul (8&). For hypotese-

tests er t-statistikker en god metode at anvende og her beregnes den dertilhørende p-værdi, som 

afgør ved hvilket signifikansniveau, vi kan forkaste 8A (Stock & Watson, 2020, pp. 113–114). Data-

analyse i Excel anvendes til at lave regressionerne. Den sidste indikator vi vurderer i regressions-

outputtet er 0-, som forklarer, hvor godt de uafhængige variable forklarer den afhængige variabel 

(Stock & Watson, 2020). 
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Kapitel 4 – Analyse 

4.1 Sektorklassificering 

Tabel 4.1 – Sektorklassificering  

 

Kilde: Refinitiv Eikon, Asset4 + egen tilvirkning 
 

Som nævnt i metodeafsnittet har vi valgt at anvende 882 aktier, der alle er eller har været en del 

af S&P 500-indekset. Ved hjælp af GICS-klassifikationen, som er udviklet af S&P Dow Jones Indices, 

kan virksomhederne inddeles i 11 forskellige sektorer (S&P Global Market Intelligence, 2018). Af 

Tabel 4.1 fremgår det, at der er en stor overvægt af virksomheder indenfor Industrials, Consumer 

Discretionary, Health Care, Financials og Information Technology (IT). Disse udgør tilsammen næ-

sten 64 % af alle virksomhederne. Eksempler på virksomheder i disse sektorer er 3M (Industrials), 

Amazon.com Inc, (Consumer Discretionary), Johnson & Johnson (Health Care), JPMorgan & Chase 

(Financials) og Microsoft Corp (Information Technology). At vi har store andele i netop disse sekto-

rer, giver god mening, eftersom dette også er sektorer, der tildeles høje vægte i det nuværende 

indeks. Ud af de 882 virksomheder er 614 virksomheder stadigvæk børsnoterede i dag. De afnote-

rede virksomheder tæller både konkursboer, fusioner, opkøb og virksomheder, der nu er privat-

ejet.  

 

Delanalyse 1 – Analyse af gennemsnitsporteføljer og indikatorscores 

4.2 Test af antagelser 

Som nævnt i metodeafsnittet vurderes det, om OLS-antagelserne er opfyldt. I dette afsnit foreta-

ges tests af antagelserne på OLS-regressionerne foretaget på de fire gennemsnitsporteføljer. Ne-

denstående figurer er fra regressionen foretaget på ESG-porteføljen. Figurerne fra de andre 

S&P 500 Leavers Ja Nej 
Energy 28 36 7,3%
Materials 28 24 5,9%
Industrials 70 30 11,3%
Consumer Discretionary 64 54 13,4%
Consumer Staples 33 22 6,2%
Health Care 60 42 11,6%
Financials 66 46 12,7%
Information Technology 71 59 14,7%
Communication Services 26 32 6,6%
Utilities 28 18 5,2%
Real Estate 31 14 5,1%
Total 505 377 100% 614 268

Antal aktierGlobal Industry Classification Standard (GICS)-sektorer Børsnoteret?Andel i %
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regressioner er at finde i Bilag 6. Test af antagelser er fyldestgørende for ESG-porteføljen, og de 

andre porteføljer gennemgås med en kort opsummering. 

 

4.2.1 Antagelse 1: Linearity 

Figur 4.1 – Line Fit Plots for ESG-porteføljen 

a)   b)  

c)    d)  

e)  
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Ovenstående plots viser forholdet mellem hver af de fem faktorer (X) og porteføljens merafkast 

(Y). Disse plots skal afgøre om antagelsen omkring linearitet er opfyldt. I plot a) ses der et perfekt 

lineær forhold mellem porteføljens merafkast og markedsfaktoren. Dette skyldes, at porteføljerne 

er dannet på baggrund af aktier, der også er en del af markedet. De andre plots viser ikke et per-

fekt lineært forhold, men der ses en tendens til, at porteføljens merafkast bevæger sig i samme 
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retning som faktorerne. Derfor kan det vurderes, at der er en tilnærmelsesvis lineær sammen-

hæng i plot b) - e), og det vurderes, at antagelsen om linearitet er opfyldt. 

 

I Bilag 5 fremgår Line Fit plots for de tre andre regressioner, og her er antagelsen om linearitet 

også opfyldt. Igen ses der et perfekt lineært forhold mellem de andre porteføljers merafkast og 

markedsfaktoren, mens de andre faktorer kun indikerer et tilnærmelsesvis lineært forhold med 

porteføljernes merafkast (Figur 5.1, 5.5 og 5.9).  

 

4.1.2 Antagelse 2: Zero conditional mean error 

Figur 4.2 – Residuals vs. Fitted                

  

Kilde: Egen tilvirkning                   Kilde: Egen tilvirkning 

 

Figur 4.2 afgør, om antagelse 2 omkring fejlleddets middelværdi er opfyldt. Den røde linje viser en 

trendlinje for alle residualerne. Denne linje ligger tilnærmelsesvis på nul, og det ses i ovenstående 

Tabel 4.2, at gennemsnittet af residualerne er tæt på nul, og dermed er antagelse 2 opfyldt. Jf. Bi-

lag 5 kan det konkluderes, at antagelse 2 også er opfyldt for de tre andre porteføljer, da residua-

lernes trendlinjer også ligger omkring nul (Figur 5.2, 5.6 og 5.10). Tabel 4.2 viser også gennemsnit-

tet af residualerne for de resterende porteføljer. Disse middelværdier er alle meget små værdier 

og kan dermed antages at være nul. 

 

4.2.3 Antagelse 3: Homoscedasticity 

Figur 4.2 viser, at residualerne ligger konstant omkring nul, hvilket antyder, at der ikke er nogen 

stigning i spredningen, og dermed udviser dataet homoskedasticitet. Dette kan også bekræftes 

med nedenstående BP-tests.  

Tabel 4.2 – Middelværdi af residualerne
Residualernes 

middelværdier
ESG-portefølje -4,87E-18
E-portefølje 5,98E-19
S- portefølje 7,86E-18
G-portefølje 3,59E-18
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Tabel 4.3 – Test for Heteroskedasticitet 

 
Kilde: Egen tilvirkning. *** og ** indikerer signifikansniveau ved 1 % og 5 %. 

 
BP-testen for ESG-porteføljen viser en p-værdi, der er større end signifikansniveauet på 5 %, hvil-

ket betyder, at nulhypotesen ikke kan forkastes og dermed kan det ikke afvises, at der forekom-

mer homoskedasticitet i fejlleddet.  

 

For E-porteføljen kan samme konklusion foretages som ovenstående, da dens BP-test også påviser 

en p-værdi, som er større end signifikansniveauet jf. Tabel 4.3. For regressionerne foretaget på S- 

og G-porteføljen er det svært ud fra Residuals vs. Fitted plots at konkludere noget endeligt, da der 

umiddelbart ikke ses nogen stigning i spredningen (Bilag 5, Figur 5.6 og 5.10). Ifølge Tabel 4.3 udvi-

ser residualerne ikke homoskedasticitet, da deres BP-test forkaster nulhypotesen. Da antagelsen 

ikke er opfyldt, skal de nuværende standardfejl omregnes til robuste standardfejl for at korrigere 

for heteroskedasticitet i residualerne. Hvis der også kan påvises autokorrelation i fejlleddet, an-

vendes der en anden metode for beregning af robuste standardfejl, som korrigerer for både hete-

roskedasticitet og autokorrelation. Såfremt fejlleddet er fri for autokorrelation, er det kun nødven-

digt at korrigere for heteroskedasticitet, og disse korrektioner fremgår i nedenstående Udklip 4.1.  

 

Udklip 4.1 – Heteroskedasticity-robust standard errors for S- og G-porteføljen 

   

Kilde: Egen tilvirkning 
 

Porteføljer P-værdi 
ESG-portefølje (0,06)         
E-portefølje (0,30)         
S-portefølje (0,00)*** 
G-portefølje (0,03)**    

Breusch-Pagan-test for Heteroskedasticitet
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4.2.4 Antagelse 4: Large outliers are unlikely 

Figur 4.3 viser et Residuals vs. Leverage plot for den estimerede ESG-portefølje. Plottet indikerer 

tre ekstreme punkter (51, 45 og 46), og disse punkter er placeret i øvre højre hjørne, hvilket er tæt 

på Cooks Distancelinje. Punkt 51 ligger udenfor linjen, og dermed kan den multiple regressionsmo-

del være sensitiv overfor denne outlier, da en inkludering af dette punkt kan give andre resultater, 

i forhold til hvis den ikke var med.  

 

Figur 4.3 – Residuals vs. Leverage for ESG-porteføljen 

    

Kilde: Egen tilvirkning 
 

De andre regressioner har lignende Residuals vs. Leverage plots med få ekstreme punkter, som er 

placeret i øvre højre hjørne og dermed tæt på Cooks Distancelinje. For E-porteføljen ligger det 

samme punkt (51) udenfor linjen og kan derfor have en betydning for regressionens resultater (Bi-

lag 5, Figur 5.4). For S- og G-porteføljen ligger outliers indenfor Cooks Distancelinje og er derfor 

ikke punkter, som har betydning for modellens resultater (Bilag 5, Figur 5.8 og 5.12). Vi er op-

mærksomme på disse outliers, og at vores modeller er sensitive overfor dem, men da det kun dre-

jer sig om et punkt indenfor nogle af porteføljerne, foretages der ikke yderligere korrektioner. 

Outliers kan have en indflydelse på residualernes fordeling, da disse punkter gør det svært for at 

regressionen at følge normalfordelingen. Fordelingen af residualerne uddybes i afsnittet om nor-

malfordelingsantagelsen.  

 

4.2.5 Antagelse 5: No perfect multicollinearity 

Antagelsen omkring ingen perfekt multikollinearitet er opfyldt, hvis der forekommer lave korrelati-

oner mellem faktorerne. 
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Tabel 4.4 – Korrelationsmatrix  

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

Dette kan ud fra Tabel 4.4 konkluderes at være tilfældet. Korrelationen mellem CMA og HML er på 

0,5198, hvilket indikerer et stærkere lineært forhold, end der påvises på de andre faktorer. Da 

dette stadig er langt fra at være perfekt korreleret, vurderes antagelsen om ingen perfekt mul-

tikollinearitet at være opfyldt. Denne antagelse er opfyldt for regressioner foretaget på baggrund 

af hele analyseperioden, da de samme faktorer anvendes. 

 

4.2.6 Antagelse 6: No serial correlation 

Den sidste antagelse om ingen autokorrelation kan som nævnt testes ved hjælp af Breusch-God-

frey-testen og i nedenstående Tabel 4.5 fremgår p-værdierne af BG-testen. 

 

Tabel 4.5 – Test for Autokorrelation 

 

Kilde: Egen tilvirkning. *** og ** indikerer signifikansniveau ved 1 % og 5 %. 

 

Det fremgår i Tabel 4.5, at antagelsen om ingen autokorrelation ikke er opfyldt for ESG-porteføl-

jens fejlled, da BG-testen har en p-værdi, der er lavere end et signifikansniveau på 5 %, og dermed 

forkastes nulhypotesen om ingen autokorrelation. For at justere for dette anvendes Newey-West 

(1987) metoden, som korrigerer for autokorrelation og heteroskedasticitet, og der beregnes nye 

robuste standardfejl, som ses i nedenstående Udklip 4.2. Dette giver nye t-statistikker og p-vær-

dier, som anvendes videre hen i analysen. 

 

R_M-R_F SMB HML RMW CMA
R_M-R_F 1,0000 0,3383 0,2373 -0,3817 -0,0848
SMB 0,3383 1,0000 0,2670 -0,3849 0,0716
HML 0,2373 0,2670 1,0000 -0,1639 0,5198
RMW -0,3817 -0,3849 -0,1639 1,0000 0,0371
CMA -0,0848 0,0716 0,5198 0,0371 1,0000

Porteføljer P-værdi 
ESG-portefølje (0,00)***
E-portefølje (0,00)***
S-portefølje (0,00)***
G-portefølje (0,00)***

Breusch-Godfrey-test for Autokorrelation 
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Udklip 4.2 – Heteroscedasticity and autocorrelation consistent standard errors for ESG-porteføljen 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

Jf. Tabel 4.5 ses det, at antagelsen om autokorrelation heller ikke er opfyldt for E-, S- og G-porte-

føljernes fejlled, da BG-testen er signifikant, og nulhypotesen kan dermed forkastes. Derfor foreta-

ges samme korrektion af standardfejl, og disse korrektioner fremgår i Bilag 5, Udklip 5.1, 5.3 og 

5.5. 

 

4.2.7 Antagelse om normalfordeling 

Antagelsen omkring normalfordelte fejlled vurderes ud fra Figur 4.4 samt en Shapiro-Wilk-test i 

Tabel 4.6, som mere præcist kan afgøre, om ESG-porteføljens fejlled følger normalfordelingen. Det 

vurderes ud fra QQ-plottet i Figur 4.4, at fejlleddet følger en tilnærmelsesvis lineær linje med und-

tagelse af få outliers. 

 

Figur 4.4 – QQ-plot 

       

Kilde: Egen tilvirkning 
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En videre test er foretaget og ud fra Tabel 4.6, kan det påvises, at ESG-porteføljens fejlled ikke er 

normalfordelte, da testens p-værdi er signifikant, og dermed kan nulhypotesen omkring normal-

fordeling forkastes. Dette skyldes, at sandsynlighedsmassen i halerne er større for aktiedata end i 

normalfordelingen. Dette kan give misvisende resultater i de statistiske hypotesetests og kan der-

med føre til Type-2-fejl. En Type-2-fejl er, når en falsk nulhypotese ikke forkastes (Stock & Watson, 

2020, p. 115), dvs. at vores test kan indikere, at de fem faktorer har en forklaringseffekt på ESG-

porteføljen, hvor der i virkeligheden ikke kan påvises en effekt. 

 

Tabel 4.6 – Test for Normalitet 

 
Kilde: Egen tilvirkning. *** og ** indikerer signifikansniveau ved 1 % og 5 %. 
 

Denne problematik er identisk for alle fire porteføljer jf. Tabel 4.6, da p-værdierne er signifikante. 

Generelt er der i den finansielle verden en konsensus om, at afkastene antages at være normalfor-

delte, selvom det kan påvises, at aktieafkast har tykkere haler end normalfordelingen (Fama, 

1965). Ovenstående resultater vurderes derfor ikke at påvirke specialets resultater i en nævne-

værdig grad. Som nævnt viser QQ-plottet en tilnærmelsesvis normalfordeling, og dette godkendes 

til videre analyse.  

 

4.3 Porteføljesammensætning 

I den første delanalyse tester vi som nævnt performance af de fire generelle porteføljer. Disse er 

baseret på de gennemsnitlige 10% højest ratede aktier indenfor ESG, E, S og G. Her undersøger vi 

porteføljernes sammensætning, og hvad der ligger til grund for virksomhedernes høje ratings. 

 

 

 

 

 

Porteføljer P-værdi 
ESG-portefølje (0,00)***
E-portefølje (0,00)***
S-portefølje (0,00)***
G-portefølje (0,00)***

Shapiro-Wilk-test for Normalitet
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Tabel 4.7 – Porteføljernes sektorfordeling 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Generelt er der en god spredning i de fire porteføljer, da alle GICS-sektorerne er repræsenteret, 

hvilket er positivt for porteføljernes diversificering. Det skyldes, at der i det samlede datagrundlag 

også er en nogenlunde lige fordeling af sektorerne, dog med overtal af virksomheder i IT-sektoren, 

da de udgør 14,7% af det samlede data. Ens for de fire porteføljer er, at IT-sektoren udgør en stor 

del af porteføljerne. I ESG-porteføljen udgør IT-sektoren 20,5 %, i E-porteføljen er det 26,5 % og i 

S-porteføljen er det 18,1 %. Det ses dermed, at tre af porteføljerne har en større repræsentation 

af IT-virksomheder i forhold til det samlede datagrundlag. Den store andel af IT-virksomheder i E-

porteføljen kan skyldes, at sektoren gør en dyd ud af at være mere bæredygtige (ADEC 

Innovations, 2015), og derudover er de mindre CO2-tunge end andre sektorer som Energy og Indu-

strials (The Guardian, 2011). Derfor giver det mening, at de udgør det største antal i E-porteføljen. 

I Bilag 6 fremgår det, at IT-virksomheder generelt scorer højt på de tre enkeltstående faktorer og 

da ESG-scoren er dannet på baggrund af de enkeltstående E-, S- og G-scores har ESG-porteføljen, 

som de andre porteføljer, også en overvægt af IT-virksomheder. Andre sektorer med høje vægte 

er Health Care, Industrials og Consumer Discretionary. Virksomheder indenfor Health Care udgør 

15,7 % af den samlede ESG-portefølje og 16,9 % af den samlede S-portefølje, hvilket er et overtal i 

forhold til det samlede datagrundlag, hvor den udgør 11,6 %. Health Care vægtes lavere i E- og G-

porteføljen, og det kan skyldes, at virksomheder indenfor Health Care har store produktionsappa-

rater og generelt udleder mere CO2 end f.eks. IT-sektoren. Bilag 6 viser også, at Health Care netop 

bliver ranket højere på S-scoren end på E- og G-scoren, hvilket forklarer den høje andel i S-porte-

føljen.  

ESG-portefølje E-portefølje S-portefølje G-portefølje S&P 500 + Leavers
Information Technology 20,5% 26,5% 18,1% 13,3% 14,7%
Health Care 15,7% 6,0% 16,9% 9,6% 11,6%
Industrials 10,8% 15,7% 9,6% 10,8% 11,3%
Financials 10,8% 9,6% 7,2% 10,8% 12,7%
Consumer Staples 8,4% 6,0% 10,8% 7,2% 6,2%
Consumer Discretionary 8,4% 14,5% 16,9% 3,6% 13,4%
Energy 8,4% 8,4% 8,4% 9,6% 7,3%
Materials 7,2% 3,6% 6,0% 10,8% 5,9%
Communication Services 3,6% 6,0% 2,4% 4,8% 6,6%
Utilities 3,6% 1,2% 1,2% 16,9% 5,2%
Real Estate 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 5,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sektor navn
Andel af sektorer i %
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Andelen af de forskellige sektorer i G-porteføljen fordeles anderledes end i de tre andre porteføl-

jer. G-porteføljen har den største andel af virksomheder i Utilities-sektoren, hvilket er virksomhe-

der, der udbyder services som gas, elektricitet og vand. Denne sektor udgør 16,9 % af G-porteføl-

jen, hvilket er et klart overtal i forhold til datagrundlaget, hvor sektoren kun udgør 5,2 %. Det vil 

derfor være interessant at se, om en portefølje sammensat af høje G-ratede virksomheder perfor-

mer anderledes på aktiemarkedet end de tre andre porteføljer, da dens kombination af aktier er 

afvigende fra de andre (Bilag 6). I metodeafsnittet fremlagde vi metoden for beregningen af ESG-

scoren, og det kunne konkluderes, at S-scoren tildeles den højeste vægt (35,5 %). Dette kommer til 

udtryk i Tabel 4.7, da ESG- og S-porteføljen har et sammenligneligt antal af virksomheder i de 

samme sektorer. De har begge stor vægt af IT og Health Care og lille vægt af Communication Ser-

vices, Utilities og Real Estate. Derimod vægter G-score lavest i beregningen af ESG-scoren, og det 

kommer også til udtryk i Tabel 4.7, da den har overtal af virksomheder i de sektorer, hvor ESG-por-

teføljen har en mindre andel. 

 

I forhold til virksomhedernes gennemsnitlige MK ses der en tilbøjelighed til, at de største virksom-

heder er overrepræsenteret i porteføljerne. I datasættet er der 32 virksomheder med en gennem-

snitlig MK på over $100 mia., og 25 af dem repræsenteret i en eller flere af porteføljerne (Bilag 6). 

 

Tabel 4.8 – Fordeling af de største virksomheder  

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 
Tabel 4.8 angiver antallet af de største virksomheder i porteføljerne. En stor andel indgår i ESG-

porteføljen, og det samme gør sig gældende for E- og S-porteføljen. Det bemærkes, at 13 ud af de 

25 største virksomheder indgår i både ESG-, E- og S-porteføljen, og det bevidner også om, at deres 

sammensætning af aktier er mere sammenlignelige end G-porteføljen. Det er interessant, hvorfor 

de store virksomheder scorer højt på ESG, og undersøgelser viser, at der er en positiv korrelation 

mellem virksomhedens størrelse baseret på MK og deres ESG-score (Drempetic, Klein, & Zwergel, 

2019). Disse resultater indikerer, at ESG-scores er forvrænget til fordel for større virksomheder, da 

det er ressourcekrævende at levere store mængder af ESG-data. De kan anvende et mere 

MK > 100 mia ESG-portefølje E-portefølje S-portefølje G-portefølje
Indgår i ESG, E- og S-

portefølje
Indgår i alle 4 

porteføljer I alt
# af virksomheder 22 18 19 9 13 6 25
Andel 88% 72% 76% 36% 52% 24% 100%
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struktureret rapporteringsværktøj, som højner datatilgængeligheden. Resultater peger også på, at 

større virksomheder er under et større pres fra samfundet og interessenter til at fremlægge mere 

offentlig information for at opretholde deres legitimitet, og de sociale forventninger der bliver stil-

let til dem (ibid.). Da Refinitiv Eikon, Asset4 bygger deres scores ud fra offentlig tilgængelige data, 

er der belæg for, at mange store virksomheder indgår i ovenstående porteføljer. Dog er dette ikke 

tilfældet for G-porteføljen, hvor der kun indgår 9 ud af de 25 store virksomheder. Det fremgår i Bi-

lag 6, at der i G-porteføljen er et overtal af virksomheder med en MK, der er mindre end $10 mia. 

Dette påvirker også den samlede gennemsnitlige MK for porteføljen, da den er væsentlig mindre 

end de andre porteføljer. Dog tildeles der nu en større vægt til de få store virksomheder og en 

mindre vægt til de mange ”små” virksomheder, der indgår i porteføljen. Ifølge Bilag 6 ses det, at 

de mindre virksomheder har de højeste gennemsnitlige afkast i perioden. Dette opfylder teorien 

om ”small firm effect”, da den lavere markedspris giver højere vækstmuligheder i afkastet (Fama 

& French, 1993). Selvom de mindre virksomheder får tildelt en lille vægt i G-porteføljen, kan der 

være belæg for, at den performer bedre som følge heraf af et stor antal af små virksomheder.   

 

4.4 Descriptive Statistics 

Tabel 4.9 – Descriptive Statistics på S&P 500, ESG-, E-, S og G-porteføljer i perioden 2005-2019 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Månedlig Årlig
Gennemsnitligt afkast 0.0076 0.0956
Gennemsnitligt merafkast 0.0066 0.0819
Varians 0.0015 0.0180
Standardafvigelse 0.0388 0.1343
Sharpe Ratio 0.1698 0.6101
Skævhed -0.5734
Excess Kurtosis 1.5089

Månedlig Årlig Månedlig Årlig
Gennemsnitligt afkast 0.0121 0.1557 Gennemsnitligt afkast 0.0121 0.1549
Gennemsnitligt merafkast 0.0111 0.1413 Gennemsnitligt merafkast 0.0110 0.1406
Varians 0.0027 0.0325 Varians 0.0024 0.0287
Standardafvigelse 0.0520 0.1803 Standardafvigelse 0.0489 0.1694
Sharpe Ratio 0.2128 0.7839 Sharpe Ratio 0.2254 0.8298
Skævhed -0.0001 Skævhed -0.0909
Excess Kurtosis 2.0105 Excess Kurtosis 1.8894

Månedlig Årlig Månedlig Årlig
Gennemsnitligt afkast 0.0123 0.1578 Gennemsnitligt afkast 0.0124 0.1592
Gennemsnitligt merafkast 0.0112 0.1434 Gennemsnitligt merafkast 0.0113 0.1448
Varians 0.0029 0.0351 Varians 0.0020 0.0241
Standardafvigelse 0.0541 0.1874 Standardafvigelse 0.0448 0.1553
Sharpe Ratio 0.2076 0.7651 Sharpe Ratio 0.2528 0.9323
Skævhed 0.0101 Skævhed -0.0433
Excess Kurtosis 1.5934 Excess Kurtosis 2.2869

E-portefølje

S-portefølje

G-portefølje

S&P 500 (SPX)

ESG-portefølje
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Det følger af Tabel 4.9, at en investering i S&P 500 i analyseperioden vil generere et årligt gennem-

snitligt merafkast på knapt 8,19 % samt en årlig standardafvigelse på 13,43 %. Til sammenligning 

vil en investering i hvilken som helst af de fire sammensatte porteføljer generere et højere årligt 

merafkast. Såfremt valget er mellem de fire porteføljer, er G-porteføljen den bedst performende 

med 14,48 % i merafkast, hvorimod S-porteføljen har den dårligste performance med et merafkast 

på 14,06 %. G-porteføljens bedre performance kan altså skyldes ”the small firm effect”.  

 

Generelt følger det, at et højere afkast genererer en højere standardafvigelse. Dette gør sig også 

gældende her, idet alle fire porteføljer har en højere standardafvigelse end markedet. Den højeste 

standardafvigelse estimeres til 18,74 % for E-porteføljen. Til sammenligning estimeres den laveste 

standardafvigelse i G-porteføljen til 15,53 %. G-porteføljen har altså et bedre risikojusteret afkast. 

Som nævnt i metodeafsnittet anerkender vi dog, at standardafvigelserne i porteføljerne er biased, 

fordi vi har anvendt porteføljernes gennemsnitlige afkast som proxy for de manglende datapunk-

ter. I ESG-porteføljen har 15 aktier manglende datapunkter, i E-porteføljen har 12 aktier mang-

lende datapunkter, i S-porteføljen har 15 aktier manglende datapunkter og slutteligt, har 18 aktier 

manglende datapunkter i G-porteføljen. Den lave standardafvigelse i G-porteføljen kan altså me-

get vel skyldes, at den har en relativt stor andel af manglende datapunkter.  

 

Biasen i standardafvigelserne på porteføljerne har således også en påvirkning på estimeringen af 

Sharpe Ratios, idet de kan fremstå højere, end de i virkeligheden er. Sharpe Ratio på S&P 500 esti-

meres til 0,61, hvilket er lavere end nogen af de fire porteføljers Sharpe Ratios. Den højeste 

Sharpe Ratio på 0,93 fås ved at investere i G-porteføljen. Det vil altså sige, at alle porteføljerne ge-

nererer et bedre risikojusteret afkast, end markedet er i stand til. Generelt siges det, at jo højere 

Sharpe Ratio, jo bedre, hvorfor det alt andet lige er bedre at investere i porteføljerne.  

 

I forhold til diversifikation pointerer Hoepner (2010), at diversifikation er muligt i ESG-øjemed, idet 

standardafvigelsen bør være lavere på porteføljer sammensat af aktier med høje ESG-scores end 

porteføljer bestående af aktier med lave ESG-scores. Idet vi i ovenstående porteføljer ikke inddra-

ger aktier med lave scores, vil det således ikke være muligt at foretage yderligere konklusioner 
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her. Dette vil vi dog komme nærmere ind på i næste delanalyse, hvor vi netop opstiller ovenstå-

ende scenarie.  

 

Skævhed og kurtosis5 angivet i Tabel 4.9 måles på de gennemsnitlige månedlige merafkast på por-

teføljen. Skævheden beskriver symmetrien i datasættet (Stock & Watson, 2020, p. 63). S&P 500 

har en skævhed på -0,57, hvilket indikerer, at fordelingen har en længere venstre hale. ESG-, S- og 

G-porteføljerne udviser også en negativ skævhed. De negative skævheder indikerer, at porteføl-

jerne genererer hyppige små afkast og få store tab. Som den eneste udviser E-porteføljen en posi-

tiv skævhed på 0,01, hvilket indikerer, at der er hyppige små tab og få store afkast. Idet skævhe-

den på alle porteføljerne er så lave, vurderes det dog, at porteføljernes merafkast er tilnærmelses-

vist symmetriske. Kurtosis måler, hvor tunge halerne er (Stock & Watson, 2020, p. 63) og både 

S&P 500 samt de fire porteføljer udviser positiv kurtosis. S&P 500 har en kurtosis på 1,51, mens 

den højeste kurtosis på 2,29 estimeres på G-porteføljen. Dette betyder altså, at de alle har tungere 

haler end normalfordelingen foreskriver, hvorfor der er større sandsynlighed for store negative og 

store positive afkast. 

 

Tabel 4.4 viser korrelationsmatricen for de fem faktorer. Den indikerer, hvor stor sammenhængs-

graden er mellem et sæt af to faktorer. Korrelationerne er baseret på analyseperioden, og ni-

veauet er nogenlunde sammenligneligt med Fama & Frenchs korrelationsestimater (Fama & 

French, 2015). Den højeste korrelation er mellem HML og CMA, og den ligger på 0,52. Dette giver 

intuitivt mening, da virksomheder med høj B/M kan karakteriseres som value-virksomheder, og de 

har ofte en tendens til at investere lidt. (ibid.). Profitabilitetsfaktoren er negativ korreleret med 

både markeds-, size- og value-faktoren. Det vil sige, at virksomheder med lav profitabilitet har hø-

jere markedsbeta og dermed bærer en højere risiko end markedet. I forhold til size-faktoren indi-

kerer det, at de største virksomheder generelt er de mest profitable. Den negative korrelation 

mellem RMW og HML indikerer, at virksomheder med høj profitabilitet ofte er vækstvirksomhe-

der, og virksomheder med lav profitabilitet indikerer value-virksomheder. Dog er de negative kor-

relationer generelt lave, da de ligger under -0,5, så der forekommer ikke nødvendigvis en entydig 

konklusion på årsagssammenhængene. Bortset fra HML er korrelationerne mellem CMA og de 

 
5 Refererer til Excess Kurtosis i Tabel 4.9, men angives som Kurtosis fremadrettet.  
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andre faktorer meget lave. De lave korrelationer er en nødvendighed, når der skal laves regressio-

ner, da der ikke må være nogen interne relationer mellem de uafhængige variable, da det skaber 

en bias i regressionen. 

 

4.5 Regressionsanalyse   

Tabel 4.10 – Regressionsoutput baseret på månedlige merafkast i perioden jan. 2005 – dec. 2019 

 
Kilde: Egen tilvirkning. ***, **, * indikerer signifikansniveau ved 1 %, 5 % og 10 %.  
 

4.5.1 ESG-porteføljen  

ESG-porteføljen er som nævnt baseret på de 83 virksomheder, der har genereret de 10 % højeste 

gennemsnitlige ESG-scores i de sidste 15 år. Porteføljen har en gennemsnitlig markedskapitalise-

ring på $6,3 bio.6, og de største vægte tildeles Exxon Mobil, Microsoft Corp og General Electric, 

som tilsammen udgør 15,7 % af den samlede portefølje. Ud fra Tabel 4.8 fremgår det, at ESG-por-

teføljen indeholder 22 af de største virksomheder. Den høje markedskapitalisering skyldes altså, at 

flere af de virksomheder, der har de højeste ESG-scores, er nogle af de største virksomheder i da-

tasættet. ESG-porteføljen har som tidligere nævnt en stor eksponering til IT- og Health Care-sekto-

ren. 

 

Ud fra Tabel 4.10 kan det observeres, at den værdivægtede ESG-portefølje genererer et positivt, 

signifikant alfa på 0,54 %, hvilket angiver det månedlige afkast, der ikke kan forklares af faktorerne 

i modellen. Denne portefølje har samtidigt også den højeste alfaværdi af alle fire porteføljer. Ud 

fra 0- kan det ses, at 93,42 % af variationen i porteføljens afkast forklares af de uafhængige vari-

able, hvorfor faktorerne har en stor forklaringskraft. Eksponeringen til markedsfaktoren er stærk 

og positivt signifikant, hvilket giver god mening, idet porteføljen er baseret på aktier, der også 

 
6 1 billion = 1.000.000.000.000 

Fem-faktormodel Alfa SMB HML RMW CMA R^2 n
faktor faktor faktor faktor

ESG-portefølje 0,00537 0,9246 -0,0890 0,2406 -0,0275 0,0218 0,9342 180
(0,00)*** (0,00)*** (0,01)*** (0,00)*** (0,63) (0,82)

E-portefølje 0,00475 0,9776 -0,0132 0,1335 0,0781 -0,0588 0,9408 180
(0,00)*** (0,00)*** (0,70) (0,00)*** (0,10) (0,41)

S-portefølje 0,00506 0,9167 -0,0405 0,1963 0,0614 0,0533 0,9378 180
(0,00)*** (0,00)*** (0,15) (0,00)*** (0,20) (0,56)

G-portefølje 0,00477 0,9773 -0,0203 0,1226 0,1045 0,1425 0,9247 180
(0,00)*** (0,00)*** (0,61) (0,08)* (0,12) (0,19)

Markeds-
faktor
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indgår i markedsporteføljen. Betakoefficienten på 0,92 indikerer, at porteføljen er mindre volatil 

end markedet, og den således er mindre eksponeret for systematisk risiko. Porteføljen har en sig-

nifikant negativ eksponering til SMB på et 1 %-niveau, hvilket indikerer, at der en overvægt af 

store virksomheder. Igen giver det intuitivt mening, da aktierne tilhører eller har tilhørt de 500 

største virksomheder på markedet. Som tidligere nævnt kan den negative eksponering også skyl-

des, at større virksomheder rapporterer mere, hvorfor de tildeles en højere ESG-score. HML-koef-

ficienten er positiv og signifikant ved et 1 %-niveau. Dette antyder, at porteføljen indeholder en 

større andel af value-virksomheder end vækstvirksomheder, hvilket er forventeligt baseret på vo-

res datagrundlag. Det kan konstateres, at porteføljen hverken er eksponeret overfor RMW- og 

CMA-faktoren, da deres koefficienter er insignifikante ved alle tre signifikansniveauer. Vi kan såle-

des ikke konkludere, at disse faktorer er med til at forklare merafkastet på porteføljen.  

 

4.5.2 E-porteføljen 

E-porteføljen har ligesom ESG-porteføljen en høj gennemsnitlig markedskapitalisering ($6,1 bio.), 

og igen er det Exxon Mobil og Microsoft Corp, der har de højeste vægte i porteføljen stærkt for-

fulgt af de to Google-aktier, som er ejet af holdingselskabet Alphabet. Tilsammen udgør de fire ak-

tier næsten 23 % af den samlede portefølje. Igen skyldes den høje markedskapitalisering, at flere 

af de virksomheder, der har den højeste E-score, er nogle af de største i datasættet. Mere præcist, 

indeholder E-porteføljen 19 af de største virksomheder, hvilket kan ses i Tabel 4.8. De høje enkelt-

vægte betyder samtidigt også, at porteføljen har en stor eksponering til de enkelte aktier. Dog fo-

refinder de sig ikke i de samme sektorer. E-porteføljen har generelt en stor eksponering til virk-

somheder indenfor IT og Industrials jf. Tabel 4.7, idet 42,2 % af virksomhederne stammer fra disse 

sektorer. Derfor tyder det på, at det især er disse sektorer, der er ledende indenfor Environmental, 

og vi vil undersøge, hvilke indikatorscores der netop driver disse høje scores.  

 

Ifølge Tabel 4.10 kan det konkluderes, at E-porteføljen også udviser et positivt, signifikant alfa med 

en værdi på 0,48 %, hvilket ligeledes angiver det månedlige afkast, der ikke kan forklares af de fem 

faktorer. Dette er den laveste alfa blandt alle fire porteføljer, og det kan hænge sammen med, at 

de uafhængige variable forklarer 94,08 % af variationen i porteføljens merafkast, hvilket er det hø-

jeste 0--niveau. E-porteføljen har som ESG-porteføljen en stor, positiv og signifikant eksponering 
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til markedet, hvilket igen er forventeligt. Betakoefficienten er her 0,98, hvilket er den højeste 

blandt alle fire porteføljer. Porteføljen er således stadigvæk mindre volatil end markedet, men 

samtidigt mere volatil end de andre porteføljer, hvilket også kom til udtryk i standardafvigelsen i 

Tabel 4.9. E-porteføljen har en negativ eksponering til SMB, men da denne er stærkt insignifikant 

med en p-værdi = 0,70, kan size-faktoren altså ikke være med til at forklare variationen i porteføl-

jens merafkast. Ligesom ESG-porteføljen udviser E-porteføljen en positiv signifikant eksponering til 

HML-faktoren på alle tre signifikansniveauer, hvilket ligeledes indikerer, at der er en overvægt af 

virksomheder med en høj B/M. RMW-faktorens positive koefficient er insignifikant, og dermed 

forkaster vi den alternative hypotese om, at RMW-faktoren er med til at forklare variationen i por-

teføljens merafkast. Det samme gør sig gældende for den negative CMA-koefficient, hvorfor vi 

også her må forkaste den alternative hypotese.  

 

4.5.3 S-porteføljen 

S-porteføljen har en gennemsnitlig markedskapitalisering på $5,8 bio. Ifølge Tabel 4.8 indgår 19 af 

de største virksomheder i S-porteføljen, hvilket forklarer den høje markedskapitalisering. Igen er 

det Exxon Mobil og Microsoft Corp der tildeles de største porteføljevægte, og den tredjestørste 

vægt tildeles, som i ESG-porteføljen, til General Electric. Tilsammen udgør de ca. 17,1 % af den 

samlede portefølje. S-porteføljen har en stor eksponering til virksomheder indenfor IT-, Health 

Care og Consumer Discretionary, og det kan konstateres, at 51,9 % af virksomhederne er fra disse 

sektorer jf. Tabel 4.7.  

 

Ifølge Tabel 4.10 genererer S-porteføljen med sine 0,51 % den anden højeste alfaværdi, og er som 

de tidligere værdier også positiv og signifikant. Porteføljen har ligeledes den anden højeste 0-, 

hvorfor størstedelen af variationen i merafkast forklares af de forklarende variable. Med en mar-

kedskoefficient på 0,92, der tilmed er stærkt signifikant, vil en 1 %-stigning i markedets merafkast 

generere en stigning på 0,92 % i porteføljens merafkast. Markedskoefficienten indikerer også, at S-

porteføljen er mindre volatil end markedet, hvilket også kunne konstateres på de to foregående 

porteføljer. Den lave koefficient afspejles ligeledes i standardafvigelsen, da den har den anden la-

veste standardafvigelse. Porteføljen er positivt eksponeret til HML-faktoren, hvilket ikke er overra-

skende. SMB, RMW og CMA er alle tre insiginifikante med høje p-værdier, hvorfor vi er nødsaget 



Side 69 af 173 

til at forkaste den alternative hypotese om, at disse faktorer er med til at forklare variationen i 

merafkastet på porteføljen.  

 

4.5.4 G-porteføljen 

G-porteføljen har i modsætning til de andre porteføljer en lav gennemsnitlig markedskapitalisering 

på kun $3,4 bio., hvilket næsten er en halvering. Ud fra Tabel 4.8 kan det ses, at G-porteføljen kun 

indeholder 9 af de største virksomheder, hvilket kun svarer til halvdelen af, hvad der f.eks. er i S-

porteføljen. Dette forklarer altså den lave gennemsnitlige markedskapitalisering, og de største 

virksomheder tildeles nu en endnu større vægt end tidligere. Igen tildeles Microsoft Corp og Gene-

ral Electric de højeste vægte stærkt forfulgt af Chevron Corporation. Vægtene udgør næsten 24 % 

af den samlede portefølje, hvor især Microsoft Corp vægter højt med næsten 11 %. På trods af en 

lavere markedskapitalisering tildeles de små virksomheder i porteføljen ikke en større andel. I 

modsætning til de tre andre porteføljer har G-porteføljen den største eksponering til virksomhe-

der i Utilities-sektoren efterfulgt af IT-sektoren jf. Tabel 4.7.  

 

Ud fra Tabel 4.10 kan det konkluderes, at G-porteføljen ligeledes udviser et positivt og signifikant 

alfa med en værdi på 0,48 %. Ud fra gennemsnitlige merafkast og Sharpe Ratio er G-porteføljen 

den bedst performende, men dette afspejles ikke i alfaværdien, da den har den anden laveste 

værdi. Det kan skyldes, at markedsfaktoren forklarer en større del af merafkastet end på de andre 

porteføljer. Ifølge 0- forklarer modellen 92,47 % af den samlede variation i porteføljens gennem-

snitlige merafkast, hvilket er den laveste blandt alle fire porteføljer. Som de foregående tre porte-

føljer har denne også en stor, positiv og signifikant eksponering til markedet. Denne er ligeledes 

lavere end 1, hvorfor G-porteføljen også er mindre volatil end markedet. SMB-koefficienten er 

som i de andre porteføljer negativ, men da denne er stærkt insignifikant med en p-værdi = 0,61, 

kan vi således ikke konkludere, om porteføljen har en eksponering overfor store eller små virksom-

heder. Porteføljen har ligeledes en positiv, signifikant eksponering til HML, dog er den kun signifi-

kant ved 10 %-niveau. RMW og CMA har begge positive koefficienter. Ingen af dem er dog signifi-

kante, hvorfor koefficienterne lige så godt kunne have været nul.  
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4.5.5 Opsummering af regressionsanalyse 

I ovenstående analyse ses der en tendens til, at det er de samme store virksomheder, der rangerer 

højest på alle scores, hvorfor deres performance har en stor betydning for porteføljens samlede 

gennemsnitlige merafkast, da de i gennemsnit udgør 20 % af porteføljerne. I regressionsanalysen 

kan vi konkludere, at alle fire porteføljer har en positiv, signifikant alfaværdi. Den største alfaværdi 

fås ved at investere i ESG-porteføljen, og imellem de tre individuelle komponenter fås den højeste 

alfa ved at investere i S-porteføljen og den laveste ved at investere i E-porteføljen. G-porteføljen 

har den anden laveste alfaværdi, men derimod det højeste gennemsnitlige merafkast og den høje-

ste Sharpe Ratio. ESG-porteføljen genererer således det højeste afkast efter, der er justeret for de 

fem risikofaktorer. Gennemgående er det, at porteføljerne udviser positive, signifikante ekspone-

ringer til markedet og til value-faktoren. Dette giver intuitivt god mening, idet de fleste af virksom-

hederne er en del af det nuværende marked, og fordi S&P-500 indekset har en stor vægt af value-

virksomheder. Alle porteføljerne har en markedskoefficient på under 1, hvorfor de er mindre vola-

tile end markedet. Vores initiale hypotese var, at virksomheder med høje ratings – enten ESG, E, S 

eller G – var eksponeret til de to kvalitetsfaktorer. Dette viser sig ikke at være tilfældet, da RMW- 

og CMA-koefficienterne er insignfikante i alle porteføljerne. Derfor er vi på baggrund af ovenstå-

ende analyse nødt til at forkaste Hypotese 2 om, at virksomheder med høje ESG-scores også er 

kvalitetsvirksomheder ifølge Fama & Frenchs (2015) fem-faktormodel.  

 

4.6 Indikatorscoreanalyse 

Som nævnt i metodeafsnittet kan E-, S- og G-scores opdeles i underkategorier, som omkranser 

hvert område. Disse kategorier har igen underliggende parametre, som er de såkaldte indikator-

scores. Tidligere i analysen blev virksomhederne i de fire porteføljer inddelt i sektorer, og det 

kunne konkluderes, hvilke sektorer der forekom hyppigst, og dermed performede bedst på ESG og 

indenfor hvert område. I dette afsnit undersøges udvalgte sektorer og underliggende virksomhe-

der nærmere for at vurdere, hvilke indikatorscores der driver virksomhedernes høje performance 

indenfor E, S, og G. Som nævnt i metodeafsnittet kan det på tværs af sektorerne være forskellige 

indikatorer, som driver de overordnede scores. Det er dermed interessant at se, om det faktisk er 

tilfældet, eller om de forskellige sektorer gennemgående performer på de samme indikatorer. I 
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nedenstående afsnit analyseres kun på de to sektorer, der er overrepræsenteret indenfor hver 

portefølje, og i hver kategori udvælges de tre højeste indikatorscores indenfor sektorerne.  

 

4.6.1 Environmental-score 

I E-porteføljen er der som nævnt overtal af virksomheder indenfor Industrials og IT. Dette indike-

rer sektorer, der er dygtige på det miljømæssige område.  

 

Tabel 4.11 – Oversigt over top indikatorscores i Industrials 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

I Tabel 4.11 ses en inddeling af de underliggende Environmental-kategorier, og på hvilke indikator-

scores de 13 virksomheder i gennemsnit har opnået de højeste scores. Det vil altså sige, at ud fra 

en gennemsnitsbetragtning er det på de ovenstående ni indikatorscores, at sektoren har klaret sig 

bedst, og det er i høj grad disse, som bidrager til en høj E-score indenfor denne sektor. Den første 

kategori er Emission, som omhandler udledning i forbindelse med luftforurening. Her har de en 

stor bevidsthed omkring de erhvervsmæssige risici og/eller muligheder, der kan forekomme ved 

klimaforandringer, samt et godt samarbejde med organisationer som har fokus på at forbedre mil-

jømæssige udfordringer. Industrials scorer højest på Target Emission, hvilket betyder, at de be-

stræber sig meget på at sætte fremtidige mål for, hvor meget de skal reducere deres luftforure-

nende udledning. Indenfor Innovation bliver sektoren rangeret højt på, 1) at reducere deres pro-

dukters påvirkning på miljøet, 2) at rapportere på mindst en produktlinje eller service, som er de-

signet til at have en positiv effekt på miljøet, og 3) at udvikle produkter/services som effektiviserer 

energiforbruget i anlæg og bygninger. Disse indikatorscores har meget fokus på produkter, og 

hvordan de kan gøres mere innovative i forhold til at gavne miljøet. Dette er i høj fokus, da 

Kategori Indikatorscores Gns. Score
Emission Target Emissions Score 78,09

Climate Change Commercial Risks Opportunities Score 76,35
Environmental Partnerships Score 75,26

Innovation Product Impact Minimization Score 83,10
Environmental Products Score 70,22
Sustainable Buildings Product Score 68,82

Resource Use Policy Environmental Supply Chain Score 76,36
Environmental Supply Chain Management Score 75,17
Targets Water Efficiency Score 74,14

Industrials (13 virksomheder)
Environmental
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Industrials er en meget produktionstung sektor og derfor har et større udslip og ressourceforbrug 

end andre sektorer. Den sidste kategori er Resource Use, hvilket indebærer det ressourceforbrug, 

en virksomhed har i forbindelse med dens produktion eller service. Her er der fokus på at be-

grænse ressourcerne, og i Industrials lægges der især vægt på en generel mindskning af hele forsy-

ningskædens miljøpåvirkning, og at deres leverandører vælges ud fra særlige miljøkriterier. De har 

også høje mål om at effektivisere deres forbrug af vand i produktionen. 

 

Det vurderes ud fra Tabel 4.11, at denne sektor især performer godt indenfor Emission, hvilket er 

et område, der i høj grad kan være svært for industrielle virksomheder at konkurrere på, da de 

sammen med Energy-sektoren har store udslip, som kan være luftforurenende. Derfor er det vigtig 

for denne sektor at arbejde og rapportere på tiltag, der kan mindske deres udledning. Indenfor 

denne sektor er det især virksomhederne Waste Management og Johnson Controls International 

PLC, som performer bedst, da de opnår nogle af de højeste scores indenfor for størstedelen af de 

rapporterede indikatorscores i Tabel 4.11. I Bilag 6 fremgår det, at de begge har en E-score på over 

87, hvilket er nogle af de højeste scores indenfor Industrials. Derfor bidrager ovenstående indika-

torscores til et generelt højt niveau indenfor Environment, hvilket forklarer overtallet af industri-

elle virksomheder i E-porteføljen. 

 

Tabel 4.12 – Oversigt over top indikatorscores i Information Technology 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

I Tabel 4.12 ses en oversigt over, hvilke indikatorscores der performer bedst indenfor IT-sektoren. I 

både Emission og Innovation indgår de samme indikatorer som i Industrials, men dog med lavere 

scores, hvilket vil sige, at de industrielle virksomheder i gennemsnit performer bedre end IT-

Kategori Indikatorscores Gns. Score
Emission Target Emissions Score 75,45

Environmental Partnerships Score 75,08
Climate Change Commercial Risks Opportunities Score 73,77

Innovation Product Impact Minimization Score 71,40
Environmental Products Score 69,60
Sustainable Building Products Score 55,96

Resource Use Green Buildings Score 76,10
Environment Management Team Score 73,55
Policy Water Efficiency Score 72,92

Information Technology (22 virksomheder)
Environmental
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virksomhederne. Dette kan skyldes, at industrielle virksomheder har et større incitament til at for-

tælle omverdenen om deres miljøtiltag, da de i højere grad slider mere på miljøet end IT-virksom-

heder, som er mindre produktionstunge. Indenfor Resource Use anvender IT-sektoren i stor ud-

strækning miljøvenlige bygninger og kontorer, da de har en høj score på Green Buildings. Derud-

over har de en god politik omkring effektivisering af vandforbruget, og med en høj score på En-

vironment Management Team indikerer det, at virksomhederne har et lederteam, som arbejder 

med miljøforbedringer i virksomheden. På trods af, at IT-sektoren er den største i E-porteføljen, 

har den overraskende nok lavere indikatorscores sammenlignet med Industrials. Dette kan indi-

kere, at IT-virksomheder ikke formår at score højest på Environment, men da de ligger på et rela-

tivt højt og stabilt niveau medtages mange af dem alligevel i porteføljen (Bilag 6). Indenfor denne 

sektor er det virksomheder som Accenture PLC, Texas Instruments og IBM, som performer bedst i 

ovenstående indikatorscores. De tre indikatorscores medvirker altså til, at de tre virksomheder har 

nogle af de højeste E-scores indenfor IT-sektoren (Bilag 6).  

 

4.6.2 Social-score 

I S-porteføljen er der som nævnt et overtal af virksomheder indenfor Consumer Discretionary og 

IT, hvilket indikerer sektorer, der er dygtige på det sociale område. 

 

Tabel 4.13 – Oversigt over top indikatorscores i Consumer Discretionary 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 
I Tabel 4.13 ses en oversigt over, hvilke indikatorscores de 14 virksomheder i Consumer Discreti-

onary performer bedst på. Ovenstående 12 indikatorscores er en gennemsnitsbetragtning, og 

Kategori Indikatorscores Gns. Score
Community Policy Fair Competition Score 75,47

Corporate Responsibility Awards Score 71,21
Policy Bribery and Corruption Score 71,03

Human Rights Human Rights Breaches Contractor Score 76,33
Fundamental Human Rights ILO UN Score 72,89
Policy Child Labor Score 72,51

Product Responsibility Policy Customer Health & Safety Score 75,03
Policy Data Privacy Score 72,70
Product Responsibility Monitoring Score 58,35

Workforce Trade Union Reprensation Score 87,02
Women Employees Score 80,01
Women Managers Score 75,19

Social
Consumer Discretionary (14 virksomheder)
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disse har bidraget til høje S-scores indenfor denne sektor. I kategorien Community scorer sektoren 

især højt på at fastlægge politikker omkring fair konkurrence og at undgå bestikkelse og korrup-

tion indenfor alle driftsenheder. Dette bestræber virksomhederne sig på at beskrive i deres ”Code 

of Conduct”. Corporate Responsibility Award score indikerer, at virksomhederne har modtaget pri-

ser for deres sociale aktiviteter eller på baggrund af deres sociale performance. Da den ligger på et 

gennemsnitligt flot niveau har mange af virksomhederne i sektoren gjort en indsats, der er blevet 

bemærket af samfundet. Human Rights er områder, hvor virksomhederne bestræber sig på at 

overholde de normer, der er indenfor menneskerettigheder. I denne sektor er 1) virksomhederne 

villige til at stoppe et samarbejde, hvis leverandøren ikke lever op til basale menneskerettigheder, 

2) virksomhederne lever op til fundamentale menneskerettighedsprincipper, og 3) virksomhe-

derne indfører regler for at undgå børnearbejde. At overholde menneskerettigheder kan være me-

get ressourcekrævende for virksomheder, da de derved skal have kontrol over alle niveauer i for-

syningskæden, men det er noget, virksomhederne prioriterer.  

 

Den næste kategori er Product Responsibility, hvor sektoren bestræber sig allermest på at fast-

lægge politikker omkring produktansvarlighed, som bl.a. indebærer at beskytte kundernes helbred 

og sikkerhed, samt deres privatliv og integritet. Derudover vil de også bestræbe sig på at sikre en 

produktkvalitet, der ikke har en negativ indvirkning på kunderne eller på samfundet. Generelt for-

mår virksomhederne i Consumer Discretionary ikke at opnå høje ratings i denne kategori, da den 

tredje højeste score kun ligger på 58,35 i gennemsnit, hvilket er en middelmådig score. Det er der-

med ikke denne kategori, der bærer niveauet på den samlede S-score, og ifølge Bilag 2 tildeles ka-

tegorien også en lav vægt. Den sidste kategori er Workforce, som omhandler virksomhedernes 

medarbejdere. Her har virksomhederne fokus på at have en stor andel af medarbejdere, som kom-

mer fra uafhængige fagforeninger, eller som er dækket af overenskomster. De har også en stor an-

del af kvindelige medarbejdere og kvindelige ledere. Ud fra Tabel 4.13 vurderes det, at denne sek-

tor især performer godt indenfor Workforce, da dens gennemsnitlige indikatorscores har et højt 

niveau, hvilket især bidrager til høje S-scores blandt Consumer Discretionary-sektoren. Indenfor 

denne sektor er det især GAP Inc, McDonald’s Corp, Staples og Ford Motors, der performer på de 

sociale indikatorer i Tabel 4.13. I Bilag 6 ses det, at de alle opnår en høj S-score, især GAP Inc med 
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en score på 92,89. Det vurderes, at disse virksomheder gør en stor indsats indenfor social ansvar-

lighed, som både kommer samfundet, medarbejderne og deres kunder til gode.  

 

Tabel 4.14 – Oversigt over top indikatorscores i Information Technology 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

I Tabel 4.14 fremgår det, hvilke indikatorscores IT-sektoren er førende på. Indenfor Community 

indgår de samme indikatorscores som hos Consumer Discretionary dog på et lavere niveau. I Hu-

man Rights kategorien lægger IT-virksomheder i høj grad vægt på at opfylde principperne indenfor 

menneskerettigheder og undgå at samarbejde med leverandører, som ikke lever op til standar-

derne. Deres indikatorscores ligger på nogenlunde samme niveau, hvilket giver mening, da de tre 

scores supplerer hinanden. I kategorien Product Responsibility har IT-virksomheder fokus på 1) 

kvaliteten af deres styringssystemer, og 2) at de opfylder legaliserede kvalitetsstandarder. De an-

dre to indikatorscores er de samme som hos Consumer Discretionary, men de ligger dog igen på et 

lavere niveau. Den sidste kategori er Workforce, og det er også i denne kategori, at indikatorscore-

sne ligger på det højeste gennemsnitlige niveau. Disse indikatorscores bidrager især til høje S-sco-

res blandt IT-virksomheder, da Workforce vægter højt i beregningen af S-score (Bilag 2). I denne 

kategori fokuserer IT-sektoren på andre parametre end virksomhederne i Consumer Discretionary. 

Her performer de især højt på fleksibel arbejdstid og på at fastlægge politikker omkring træning, 

karriereudvikling for medarbejderne samt sikkerheden på arbejdspladsen. Dette indikerer, at IT-

virksomheder gør en indsats for at give medarbejderne frihed under ansvar, så de bedre kan ba-

lancere arbejde og fritid. I en hurtigudviklende sektor som denne er et social parameter som træ-

ning og udvikling af medarbejderne en vigtig faktor, så medarbejderne ikke bliver sat bagud i 

Kategori Indikatorscores Gns. Score
Community Corporate Responsibility Awards Score 76,70

Policy Fair Competition Score 65,48

Policy Bribery and Corruption Score 63,68

Human Rights Human Rights Breaches Contractor Score 74,69

Policy Human Rights Score 73,72

Human Right Contractor Score 73,32

Product Responsibility Quality Management Systems Score 68,46

Policy Customer Health & Safety Score 67,20

Policy Data Privacy Score 62,85

Workforce Flexible Working Hours Score 76,51

Training and Development Policy Score 74,21

Health & Safety Policy Score 72,54

Social
Information Technology (15 virksomheder)
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forhold til videreudvikling af deres kompetencer. Indenfor denne sektor er det især virksomheder 

som Microsoft Corp, Cisco System Inc og IBM Corp, der performer bedst på ovenstående indika-

torscores. Disse indikatorscores bidrager til, at de tre virksomheder opnår en Social-score på over 

90 (Bilag 6). Deres høje ratings kan også skyldes, at det er tre store virksomheder baseret på MK, 

og de derfor ofte har bedre ressourcer og en større rapporteringsgrad, hvilket gør det nemmere 

for dem at vise omverdenen, hvordan de performer på sociale parametre.  

 

4.6.3 Governance-score 

I G-porteføljen er der overtal af virksomheder indenfor IT- og Utilities-sektoren. Dette indikerer 

sektorer, der er dygtige indenfor Governance. 

 

Tabel 4.15 – Oversigt over top indikatorscores i Information Technology 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

Tabel 4.15 angiver IT-virksomhedernes bedste indikatorscores indenfor Governance. De ni indika-

torscores er en gennemsnitsbetragtning, og de bidrager til en høj G-score blandt virksomhederne i 

denne sektor. Den første kategori indenfor Governance er CSR Strategy, og her rangeres IT-virk-

somhederne højt på 1) at engagere sig med deres interessenter, 2) at udarbejde CSR-rapporter el-

ler at inddrage en CSR-sektion i årsrapporten, og 3) at følge ”UN Global Compact”, som sikrer, at 

virksomhederne driver ansvarlig forretning. Den næste kategori er Management, som vedrører 

tiltag omkring virksomhedens bestyrelse. Her scorer IT-virksomheder exceptionelt højt på at fast-

lægge politik omkring vedligeholdelse af bestyrelsesfunktioner, og de har generelt en høj andel af 

medlemmer i bestyrelsen, som ikke har en relation til virksomheden. Den sidste indikatorscore 

omhandler udvælgelsesprocessen til bestyrelsen, hvor alle medlemmer i bestyrelsen skal 

Kategori Indikatorscores Gns. Score
CSR Strategy Stakeholder Engagement Score 75,81

CSR Sustainability Reporting Score 74,18
Global Compact Signatory Score 67,54

Management Board Functions Policy Score 84,01
Independent Board Member Score 81,75
Board Individual Reelection Score 80,27

Shareholders Director Election Majority Requirement Score 69,58
Equal Shareholder Rights Score 65,71
Shareholder Rights Policy 65,44

Information Technology (11 virksomheder)
Governance
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genvælges ved valg. Her opnår IT-virksomheder det højeste niveau indenfor Governance, hvilket 

tyder på, at det er især indenfor Management, at IT-virksomhederne stiler efter en god Gover-

nance-struktur. Den sidste kategori er Shareholder, som omhandler aktionærernes rettigheder, og 

hvilke tiltag der laves på dette område. Her er deres fokusområder at sikre lige rettigheder for alle 

aktionærer, lige behandling for minoritetsaktionærerne, samt at bestyrelsen bliver valgt ud fra en 

flertalsafgørelse. IT-sektoren præsterer dog ikke lige så godt i denne kategori, da de gennemsnit-

lige indikatorscores ligger på et lavere niveau. Indenfor denne sektor er det virksomheder som HP 

Inc, Microsoft Corp, Texas Instruments Inc og Intel Corp der performer bedst på de ni indikatorsco-

res i Tabel 4.15, og det ses ud fra Bilag 6, at de opnår nogle af de højeste G-scores i porteføljen. 

Dermed kan det konkluderes, at ovenstående indikatorscores har bidraget til, at disse virksomhe-

der opnår de højeste G-scores indenfor sektoren.  

 

Tabel 4.16 – Oversigt over top indikatorscores i Utilities 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

Utilities er den bedst repræsenterede sektor i G-porteføljen, og de ni indikatorscores i Tabel 4.16 

bidrager til en høj G-score indenfor denne sektor. I CSR Strategy performer virksomheder indenfor 

Utilities på to af de samme indikatorer som IT, og den sidste indikerer, at virksomhederne har et 

CSR-udvalg, som foretager beslutninger indenfor deres CSR-strategier. Igen ligger indikatorscores 

indenfor Management på det højeste niveau blandt de tre kategorier i Governance. Denne sektor 

har en høj gennemsnitlig score på Independent Board Member, hvilket indikerer, at der er en 

overvægt af bestyrelsesmedlemmer, som ikke har en relation til virksomheden. Derudover vægter 

de mangfoldighed blandt bestyrelsen højt, da de har en stor andel af kvinder i bestyrelsen. For 

Shareholders indgår de samme indikatorscores i Top-tre som hos IT-virksomhederne, og det kan 

Kategori Indikatorscores Gns. Score
CSR Strategy Stakeholder Engagement Score 75,27

CSR Sustainability Reporting Score 74,28
CSR Sustainability Committee Score 73,67

Management Independent Board Member Score 84,51
Board Gender Diversity, Percent Score 77,93
Board Functions Policy Scores 77,56

Shareholders Shareholder Rights Policy Score 67,17
Equal Shareholder Rights Score 66,49
Director Election Majorirty Requirement Score 61,24

Governance
 Utilities (14 virksomheder)
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dermed konkluderes, at det er de samme parametre indenfor Shareholders, som bidrager til høje 

G-scores indenfor de to sektorer. I Utilities-sektoren er det bl.a. WEC Energy Group, Exelon Corp 

og Consolidated Edison Inc som bidrager til høje indikatorscores i Tabel 4.16, da deres G-scores 

ligger på over 80 (Bilag 6).  

 

4.6.4 ESG-score 

I ESG-porteføljen er der flest virksomheder indenfor Health Care og Information Technology, og 

dermed er disse to sektorer de bedst repræsenterede i porteføljen. Dette indikerer sektorer, der 

er dygtige på alle tre parameter. Da ESG er et aggregeret niveau af de tre individuelle scores, ind-

går de samme kategorier og indikatorscores i beregning af ESG. Derfor vil der ikke blive foretaget 

en dybdegående gennemgang af de enkelte indikatorscores, som har præsteret bedst. I Bilag 7 

fremgår en tabel over de to sektorer, der er overrepræsenteret i ESG-porteføljen og deres indivi-

duelle top-tre indikatorscores. Det kan konkluderes ud fra tabellen, at det gennemgående er de 

samme indikatorscores, der driver ESG indenfor Health Care og Information Technology som også 

driver E, S og G som gennemgået tidligere.   

 

4.6.5 Opsummering af indikatorscoreanalyse 

Denne afsnit har haft til formål at undersøge de overordnede scores, og hvilke underliggende pa-

rametre der driver dem. Afsnittet har dannet et indtryk af, hvilke indikatorscores de højt ratede 

aktier performer bedst på. Indenfor Environment og Governance kan det på tværs af de bedst re-

præsenterede sektorer ses, at de præsterer på nogenlunde samme indikatorscores, hvorfor det 

kan konkluderes, at de bedst ratede indikatorscores ikke er sektorspecifikke, men at der er en ge-

nerel konsensus om at performe på de samme parametre. På det sociale område er der dog en 

større forskel. Det ses især indenfor Human Rights og Workforce, da sektorerne differentierer fra 

hinanden. Dette indikerer, at de har forskellige præferencer for, hvad der er god social ansvarlig-

hed, når det kommer til tiltag indenfor menneskerettigheder og deres medarbejdere. I forhold til 

Workforce fokuserer IT-virksomhederne i højere grad på at gennemføre tiltag, der styrker medar-

bejdernes arbejdsgange, hvor Consumer Discretionary fokuserer på ligestilling og medarbejdernes 

rettigheder i forhold til overenskomster. 
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Delanalyse 2 – Analyse af forskellige screeningsprocesser og delperioder  

I anden delanalyse dannes som nævnt i afsnit 3.3.3 porteføljer ved hjælp af flere forskellige meto-

der. Vi tester performance af Høj-og Lav-porteføljer sammensat ud fra den positive screeningspro-

ces, Høj- og Lav-porteføljer sammensat ud fra Best-in-Class-screeningsprocessen (BIC), en Kombi-

nationsportefølje, som dannes ud fra både en positiv og en negativ screening, og sluttelige testes 

Høj- og Lav-porteføljer sammensat ud fra en positiv screeningsproces med en cut-off på 30 %. 

Ydermere undersøges regnskabsdata på de virksomheder, der indgår i porteføljerne sammensat 

ud fra den positive screeningsproces. Slutteligt testes delperioder for at teste robustheden i alfa.  

 

4.7 Test af antagelser 

I Bilag 8 fremgår diverse output, der indikerer, om OLS-antagelserne er opfyldt på de regressioner, 

der foretages i Delanalyse 2. Dette vedrører OLS-regressioner på Høj- og Lav-porteføljer dannet ud 

fra forskellige screeningsprocesser samt forskellige cut-off procenter.  

 

4.7.1 Antagelse 1: Linearity 

Antagelsen om linearitet vurderes ud fra Line Fit plots i Bilag 8. Her kan samme konklusion drages 

som i første delanalyse. De estimerede merafkast har næsten et perfekt lineært forhold med mar-

kedsfaktoren, og med de andre faktorer ses der et tilnærmelsesvis lineært forhold, og derfor er 

antagelsen om linearitet opfyldt (Bilag 8, Figur 8.1, 8.5, 8.9, 8.13, 8.17, 8.21 og 8.25). 

 

4.7.2 Antagelse 2: Zero conditional mean error 

Ud fra Residuals vs. Fitted plot i Bilag 8 kan det vurderes, at fejlleddet er usystematisk, og det ses, 

at trendlinjen ligger omkring nul. Dette gør sig gældende for fejlleddet i alle regressionerne (Figur 

8.2, 8.6, 8.10, 8.14, 8.18, 8.22 og 8.26). Mere præcist kan gennemsnittet af residualerne estimeres 

for at se, om de har en middelværdi på nul. Ud fra Tabel 4.17 kan det konstateres, at residualernes 

middelværdier er meget lave, hvorfor antagelsen er opfyldt.  
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Tabel 4.17 – Middelværdi af residualer 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

4.7.3 Antagelse 3: Homoscedasticity 

For at teste, om der forekommer homoskedasticitet i fejlleddet, anvendes Residuals vs. Fitted 

plottet. Det kan vurderes ud fra Bilag 8, at plottene viser en spredning, som er approksimativt kon-

stant (Bilag 8, Figur 8.2, 8.6, 8.10, 8.14, 8.18, 8.22 og 8.26). Ud fra BP-testen i Tabel 4.18 kan det 

konkluderes, at fejlleddet i de estimerede porteføljer er homoskedastiske med undtagelse af Lav-

portefølje, 30 %, idet p-værdien er signifikant. 

 

Tabel 4.18 – Test for Heteroskedasticitet 

 

Kilde: Egen tilvirkning. *** og ** indikerer signifikansniveau ved 1 % og 5 %. 
 

Da Lav-porteføljen, 30 % udviser heteroskedastiske fejlled, omregnes de nuværende standardfejl 

til robuste standardfejl for at korrigere for heteroskedasticitet. De korrigerede standardfejl frem-

går i Udklip 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residualernes 
middelværdier

Høj-portefølje, 10 % 7,81E-19
Lav-portefølje, 10 % 2,68E-18
Høj Best-in-Class-portefølje 6,84E-19
Lav Best-in-Class-portefølje -3,47E-18
Høj Kombinationsportefølje -3,16E-18
Høj-portefølje, 30 % 2,22E-16
Lav-portefølje, 30 % -3,78E-18

Porteføljer P-værdi 
Høj-portefølje, 10 % (0,76)        
Lav-portefølje, 10 % (0,19)        
BIC-Høj-portefølje (0,69)        
BIC-Lav-portefølje (0,08)        
Kombinationsportefølje (0,75)        
Høj-portefølje, 30 % (0,42)        
Lav-portefølje, 30 % (0,03)**   

Breusch-Pagan-test for Heteroskedasticitet
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Udklip 4.3 – Heteroskedasticity-robust standard errors for Lav-portefølje, 30 % 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

4.7.4 Antagelse 4: Large outliers are unlikely 

Figur 4.5 – Residuals vs. Leverage på Lav-portefølje, 30%       

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 
Til at teste for outliers anvendes som nævnt Residuals vs. Leverage plottet. I Bilag 8 fremgår plot-

tene for hver regression, og det kan generelt konkluderes, at der forekommer få ekstreme outliers 

i residualerne, da de alle ligger indenfor Cooks Distancelinje (Bilag 8, Figur 8.4, 8.8, 8.12, 8.16, 8.20 

og 8.24). Dette er dog med undtagelse af Lav-porteføljen, 30%, som jf. Figur 4.5 har et ekstremt 

punkt, som ligger på Distancelinjen, hvilket muligvis kan påvirke regressionens resultater. Da det 

kun drejer sig om et punkt, foretages der ikke yderligere korrektioner. 

 

4.7.5 Antagelse 5: No perfect Multicollinearity  

Antagelsen omkring multikollinearitet blev gennemgået i den første delanalyse, og konklusionen 

er gennemgående for alle regressioner foretaget på baggrund af hele analyseperioden.  
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4.7.6 Antagelse 6: No serial correlation 

For at teste for autokorrelation anvendes som nævnt BG-testen. I Tabel 4.19 fremgår testen for 

hver regression, og her kan det konkluderes, at antagelsen om ingen autokorrelation er opfyldt for 

både Høj- og Lav-porteføljen, 10 %, BIC-Høj- og Lav-porteføljen samt Kombinationsporteføljen, da 

deres BG-test ikke forkaster nulhypotesen. 

 

 

Tabel 4.19 – Test for Autokorrelation 

 
Kilde: Egen tilvirkning. *** og ** indikerer signifikansniveau ved 1 % og 5 %. 
 

For Høj- og Lav-porteføljen, 30 % er antagelsen om ingen autokorrelation ikke opfyldt, og derfor 

estimeres robuste standardfejl, som korrigerer for autokorrelation. Her anvendes Newey-West 

(1987) metoden, og de nye standardfejl genererer nye t-test og p-værdier for regressionsmodel-

len, hvilket fremgår af Udklip 4.4. De korrigerede standardfejl anvendes til videre analyse.  

 

Udklip 4.4 - Heteroskedasticity and autocorrelation consistent standard errors for Høj- og Lav-por-

teføljen, 30 % 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Antagelse omkring normalfordelte fejlled testes ved Shapiro-Wilk-testen. Tidligere kunne der ikke 

påvises normalfordelte fejlled for ESG-, E-, S- og G-porteføljen, og den samme konklusion er gen-

nemgående for BIC-Høj- og Lav-porteføljen samt Høj- og Lav-porteføljen, 30% jf. Tabel 4.20. Som 

Porteføljer P-værdi 
Høj-portefølje, 10 % (0,08)        
Lav-portefølje, 10 % (0,51)        
BIC-Høj-portefølje (0,45)        
BIC-Lav-portefølje (0,85)        
Kombinationsportefølje (0,09)        
Høj-portefølje, 30 % (0,00)***
Lav-portefølje, 30 % (0,02)**   

Breusch-Godfrey-test for Autokorrelation 
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tidligere nævnt har aktiedata tykkere haler end normalfordelingen, og vi vælger ikke at foretage 

yderligere korrektioner. Der kan påvises normalfordelte fejlled for Høj- og Lav- samt Kombinati-

onsporteføljen, da deres Shapiro-Wilk normalitetstest ikke kan forkaste nulhypotesen.  

 

Tabel 4.20 – Test for Normalitet 

 
Kilde: Egen tilvirkning. *** og ** indikerer signifikansniveau ved 1 % og 5 %. 

 

4.8 Høj- og Lav-porteføljen 

4.8.1 Sammenligning af merafkast, standardafvigelse og Sharpe Ratio 

Tabel 4.21 – Gns. årligt merafkast, standardafvigelse og Sharpe Ratio i perioden 2005-2019 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

Tabel 4.21 viser de årlige gennemsnitlige merafkast, den årlige standardafvigelse samt den årlige 

Sharpe Ratio i hele perioden, og resultaterne fra Høj- og Lav-porteføljen sammenlignes med S&P 

500. Ovenstående resultater viser, at Lav-porteføljen outperformer både Høj-porteføljen og mar-

kedet i hele perioden med et gennemsnitligt årligt merafkast på 14,83 %. Det ses også, at Høj-por-

teføljen outperformer markedet i perioden med et gennemsnitligt årligt merafkast på 12,07 %. 

Standardafvigelsen viser spredningen for porteføljens merafkast, og ud fra Tabel 4.21 fremgår det, 

at Høj-porteføljen har en lavere standardafvigelse end både markedet og Lav-porteføljen, hvilket 

indikerer en lavere risiko i Høj-porteføljen. Lav-porteføljens standardafvigelse ligger tæt op ad 

markedet, og derfor kan dens merafkast siges at have samme risiko som S&P 500. I forhold til 

Sharpe Ratio fremgår det af Tabel 4.21, at både Høj- og Lav-porteføljen performer bedre end mar-

kedet, og indbyrdes er det Lav-porteføljen, der præsterer bedst. Det kan dermed uddrages, at på 

trods af en højere risiko på Lav-porteføljens merafkast, så formår porteføljen stadig at opnå det 

Porteføljer P-værdi   
Høj-portefølje, 10 % (0,08)        
Lav-portefølje, 10 % (0,21)       
BIC-Høj-portefølje (0,00)***
BIC-Lav-portefølje (0,02)**   
Kombinationsportefølje (0,09)        
Høj-portefølje, 30 % (0,00)***
Lav-portefølje, 30 % (0,00)***

Shapiro-Wilk-test for Normalitet

Gns. 
Merafkast Std. Afv. 

Sharpe 
Ratio

Gns. 
Merafkast Std. Afv. 

Sharpe 
Ratio

Gns. 
Merafkast Std. Afv

Sharpe 
Ratio

2005-2019 0,0819 0,1343 0,6101 0,1207 0,1321 0,9139 0,1483 0,1423 1,0423

Lav-portefølje, 10 %S&P 500 (SPX) Høj-portefølje, 10 %
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højeste risikojusterede afkast. Det kan også konkluderes, at markedet generelt klarer sig dårligere 

end de screenede ESG-porteføljer i hele analyseperioden. 

 

Tabel 4.22 – Gns. årlige merafkast, standardafvigelser og Sharpe Ratios i perioden 2005-2019  

 

Kilde: Egen tilvirkning. Grønne felter indikerer højeste merafkast, laveste standardafvigelse og højeste 
Sharpe Ratio blandt de to screenede porteføljer. 
 

Tabel 4.22 viser de årlige gennemsnitlige merafkast, den årlige standardafvigelse samt den årlige 

Sharpe Ratio for de revurderede porteføljer i perioden 2005-2019. Resultaterne fra Høj- og Lav-

porteføljerne sammenlignes med hinanden, og de sammenholdes også med markedet. Porteføl-

jerne i denne delanalyse indeholder ligesom tidligere også aktier, der har manglende datapunkter, 

hvorfor der kan opstå en bias i standardafvigelsen og i Sharpe Ratio. Idet vi opererer med etårige 

perioder, er det dog begrænset, hvor mange datapunkter vi mangler. Derfor vurderes det, at det 

ikke har den store effekt på resultaterne.   

 

I Tabel 4.22 fremgår det, at Lav-porteføljen har det højeste gennemsnitlige merafkast i 10 ud af de 

i alt 15 perioder. Dette er både ift. Høj-porteføljen men også ift. markedet. Dette giver mening, da 

det gennemsnitlige årlige merafkast også er højst på Lav-porteføljen, når der ses på hele perioden 

i Tabel 4.21. De resterende fem perioder udviser Høj-porteføljen det højeste gennemsnitlige 

merafkast. Det kan altså konkluderes, at mindst en af porteføljerne i hver periode outperformer 

markedet på dette parameter.  

 

2005 0,0153 0,1027 0,1488 0,0474 0,1072 0,4423 -0,0061 0,1099 -0,0557
2006 0,0913 0,1004 0,9099 0,1578 0,0962 1,6401 0,1525 0,1080 1,4120
2007 0,0058 0,1599 0,0362 0,0300 0,1588 0,1888 0,0788 0,1733 0,4545
2008 -0,3300 0,4097 -0,8055 -0,2466 0,4131 -0,5969 -0,3112 0,4422 -0,7038
2009 0,3079 0,2728 1,1284 0,4271 0,2648 1,6127 0,4591 0,2932 1,5659
2010 0,1632 0,1805 0,9043 0,1377 0,1691 0,8145 0,2828 0,1912 1,4790
2011 0,0379 0,2327 0,1629 0,0597 0,2315 0,2581 0,0934 0,2582 0,3618
2012 0,1481 0,1277 1,1601 0,1206 0,1223 0,9863 0,2767 0,1345 2,0564
2013 0,3080 0,1107 2,7822 0,3468 0,1056 3,2859 0,4527 0,1240 3,6490
2014 0,1243 0,1137 1,0930 0,1359 0,1061 1,2809 0,1919 0,1317 1,4567
2015 0,0125 0,1549 0,0805 0,0717 0,1539 0,4659 -0,0282 0,1558 -0,1808
2016 0,1073 0,1309 0,8194 0,1714 0,1366 1,2544 0,2147 0,1532 1,4018
2017 0,1883 0,0669 2,8167 0,2231 0,0709 3,1458 0,2493 0,2128 1,1720
2018 -0,0562 0,1705 -0,3294 -0,0327 0,1792 -0,1827 0,0476 0,1690 0,2815
2019 0,2812 0,1246 2,2561 0,3227 0,1330 2,4262 0,3118 0,1398 2,2299

År Gns. 
Merafkast Std. Afv. 

Sharpe 
Ratio 

Gns. 
Merafkast

Høj-portefølje, 10 % Lav -portefølje, 10 % 

Std. Afv. 
Sharpe 
Ratio 

Gns. 
Merafkast Std. Afv. 

Sharpe 
Ratio 

S&P 500 (SPX)
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I den forrige analyse var det ikke muligt at undersøge, om Hoepners (2010) teori omkring diversifi-

kation kunne påvises i dataet. Dette kan undersøges nu, idet der er opstillet en Høj- og en Lav-por-

tefølje. Ud fra Tabel 4.22 kan det ses, at Høj-porteføljen i 14 ud af 15 perioder har en lavere stan-

dardafvigelsen end Lav-porteføljen. Derudover har den i ni perioder en lavere standardafvigelse 

end markedet. Porteføljerne skal have det samme antal aktier og have de samme lave korrelatio-

ner for, at det kan konkluderes, om det ene og alene er aktiernes gennemsnitlige standardafvi-

gelse, der giver Høj-porteføljen den laveste standardafvigelse. Porteføljerne har det samme antal 

aktier hvert år, hvorfor den første betingelse er opfyldt. For at vurdere om korrelationsbetingelsen 

er opfyldt undersøges dataet i år 2015, da der her er den laveste forskel imellem Høj-og Lav-porte-

føljens standardafvigelser. I Bilag 9 ses et udsnit af de to korrelationsmatricer (Bilag 9, Tabel 9.1 og 

Tabel 9.2), og det kan ses, at korrelationerne generelt er lavere i Lav-porteføljen end i Høj-porte-

føljen, hvilket betyder, at betingelsen ikke er opfyldt. Alligevel kan det konstateres, at standardaf-

vigelsen er lavere for Høj-porteføljen, hvilket må betyde, at den gennemsnitlige standardafvigelse i 

Høj-porteføljen er så lille, at den vejer op for de højere korrelationer. Det kan altså konkluderes, at 

det er muligt at skabe diversifikation ift. Hoepners (2010) teori ved hjælp af den positive scree-

ningsproces. 

 

I forhold til Sharpe Ratio fremgår det af Tabel 4.22, at der er en nogenlunde lige fordeling af, hvil-

ken portefølje der er performer bedst. Høj-porteføljen har den højeste Sharpe Ratio i 7 ud af de 15 

perioder, og Lav-porteføljen har den højeste Sharpe Ratio i de resterende otte perioder. Ligesom 

det gennemsnitlige merafkast kan det konkluderes, at mindst en af porteføljerne har en højere 

Sharpe Ratio end markedet, hvorfor de ESG-screenede porteføljer altså performer bedre end mar-

kedet.  

 

4.8.2 Regressionsanalyse på positive screeningsporteføljer 

Tabel 4.23 – Regressionsoutput baseret på månedlige merafkast i perioden jan. 2005 – dec. 2019  

 

Kilde: Egen tilvirkning. ***, **, * indikerer signifikansniveau ved 1 %, 5 % og 10 %. 

Fem-faktormodel Alfa Markeds- SMB HML RMW CMA R^2 n
faktor faktor faktor faktor faktor

Høj-portefølje, 10 % 0,00326 0,9598 -0,0714 0,1096 0,0451 -0,0252 0,9510 180
(0,00)*** (0,00)*** (0,02)** (0,00)*** (0,35) (0,65)

Lav-portefølje, 10 % 0,00604 0,9051 0,1736 0,0366 -0,1533 -0,1848 0,8625 180
(0,00)*** (0,00)*** (0,00)*** (0,52) (0,08)* (0,06)*

Difference -0,00278 0,0547 -0,2450 0,0730 0,1984 0,1596 0,1274 180
(0,07)* (0,20) (0,00)*** (0,30) (0,07)* (0,20)
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Det fremgår af Tabel 4.23, at både Høj- og Lav-porteføljen genererer signifikante positive alfavær-

dier, hvor alfaet er det månedlige afkast, der ikke kan forklares af de fem faktorer. Indbyrdes er 

det Lav-porteføljen, der performer bedst med en alfaværdi, der næsten er dobbelt så høj som Høj-

porteføljens, hvilket indikerer, at fem-faktormodellen er bedre til at forklare merafkastet på højt-

ratede porteføljer. Dette ses også på 0-, som er langt højere for Høj-porteføljen. Som følge heraf 

genererer Differenceporteføljen et negativt alfa på -0,27 %, hvilket er signifikant ved et 10 %-signi-

fikansniveau. Dette betyder altså, at investorerne vil gå glip af et alfa, såfremt de vælger at købe 

aktier, der er tildelt en høj ESG-score ift., hvis de havde købt aktier, der er tildelt en lav ESG-score. 

I litteraturen kunne Kempf & Osthoff (2007) påvise, at en long-short position var fordelagtig, da 

den genererede et positivt signifikant alfa. Halbritter og Dorfleitner (2015) kunne ikke påvise en 

signifikant forskel, men de kunne dog konkludere, at højere ESG-scores ikke nødvendigvis har en 

positiv effekt på afkastet. De ovenstående resultater er altså modstridende ift. Kempf & Osthoff 

(2007) og mere sammenlignelige med Halbritter & Dorfleitner (2015), idet Høj-porteføljen ikke 

performer bedre end Lav-porteføljen. Dog kan nærværende speciale påvise en signifikant forskel. 

De anderledes resultater kan skyldes, at nærværende speciale anvender en anden analysemodel, 

at porteføljerne er sammensat ud fra lidt andre kriterier, og at der anvendes en anden tidsperiode. 

Ud fra litteraturen kan det konstateres, at tidsperioden samt valg af ESG-data har en betydning for 

konklusionerne.  

 

Både Høj- og Lav-porteføljens 0- er på over 80 %, hvilket betyder, at størstedelen af variationen i 

porteføljernes afkast forklares af de valgte faktorer. Porteføljerne udviser begge høje positive sig-

nifikante eksponeringer til markedet, som også er påvist tidligere. Høj-porteføljen har en signifi-

kant negativ eksponering til size-faktoren, hvilket indikerer, at der er en stor vægt af store virk-

somheder i porteføljen. Modsat ses der en positiv SMB-koefficient i Lav-porteføljen, hvorfor det 

kan konkluderes, at denne portefølje har en overvægt af små virksomheder. HML-koefficienten er 

positiv for begge porteføljer, hvilket antyder, at porteføljerne har en større andel af value-virksom-

heder end vækstvirksomheder. Dog er det kun Høj-porteføljens HML-koefficient, der er signifikant. 

Eksponeringerne er som tidligere nævnt forventeligt qua vores datagrundlag. I forhold til profitabi-

litetsfaktoren har de to porteføljer modsatte eksponeringer. Lav-porteføljen udviser en negativ 

signifikant eksponering til profitabilitetsfaktoren, hvorfor der altså er en overvægt af virksomheder 
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med svag profitabilitet. Modsat udviser Høj-porteføljen en positiv eksponering til RMW, men da 

denne er insignifikant, kan der ikke foretages yderlige konklusioner. Begge porteføljer udviser ne-

gative eksponeringer overfor investeringsfaktoren. CMA-koefficienten er tilmed signifikant for Lav-

porteføljen, hvorfor Lav-porteføljen indtil videre er den eneste, der har signifikante eksponeringer 

overfor begge kvalitetsfaktorer. Idet koefficienterne er negative kan det antyde, at lavt ESG-ratede 

aktier udviser dårlig kvalitet ud fra Fama & Frenchs (2015) definition. 

 

Opsummeret kan det konkluderes, at Høj-porteføljen har signifikante eksponeringer til de tre op-

rindelige faktorer og derfor ingen signifikante eksponeringer til kvalitetsfaktorerne. Lav-porteføl-

jen udviser signifikante eksponeringer overfor alle faktorer bortset fra HML-faktoren, hvorfor Lav-

porteføljen er den første til at have signifikante eksponeringer overfor begge kvalitetsfaktorer. 

Begge har signifikante positive alfaværdier, og den højeste alfaværdi fås ved at investere i Lav-por-

teføljen. Derudover performer Lav-porteføljen også bedre end Høj-porteføljen på baggrund af det 

gennemsnitlige merafkast og Sharpe Ratio. Derfor er vi nødt til at forkaste Hypotese 1, fordi det 

ikke kan påvises, at højt ESG-ratede aktier performer bedre end lavt ESG-ratede aktier, og Hypo-

tese 2, da Høj-porteføljen ikke er eksponeret overfor nogen af kvalitetsfaktorerne.  

 

4.9 Best-in-Class Høj- og Lav-porteføljen 

4.9.1 Sammenligning af merafkast, standardafvigelse og Sharpe Ratio 

Tabel 4.24 – Gns. årligt merafkast, standardafvigelse og Sharpe Ratio i perioden 2005-2019 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 
Tabel 4.24 viser det årlige gennemsnitlige merafkast, standardafvigelse samt Sharpe Ratio for BIC-

porteføljer over hele analyseperioden. Det fremgår af Tabel 4.24, at det også er BIC-Lav-porteføl-

jen, der outperformer både BIC-Høj-porteføljen og markedet med et gennemsnitligt årligt meraf-

kast på 14,26 %. Dette er dog et lavere niveau end Lav-porteføljen fremlagt i Tabel 4.21. BIC-Høj-

porteføljen performer bedre end markedet både på merafkast og Sharpe Ratio. Det fremgår, at 

BIC-Lav-porteføljen har en lavere standardafvigelse end både BIC-Høj-porteføljen og markedet, og 

dermed udviser denne portefølje en lavere variation i dens merafkast, hvilket mindsker 

Gns. 
Merafkast Std. Afv. 

Sharpe 
Ratio

Gns. 
Merafkast Std. Afv. 

Sharpe 
Ratio

Gns. 
Merafkast Std. Afv

Sharpe 
Ratio

2005-2019 0,0819 0,1343 0,6101 0,1313 0,1388 0,9460 0,1426 0,1340 1,0642

Høj-portefølje, 10 %S&P 500 (SPX) Lav-portefølje, 10 %
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porteføljens risiko. Dette er overraskende, da tidligere resultater i Tabel 4.21 påviste det mod-

satte, hvorfor der er en forventning om at standardafvigelsen på BIC-Høj-porteføljen er lavere end 

BIC-Lav-porteføljen. Den lavere standardafvigelse og det højere merafkast på BIC-Lav-porteføljen 

resulterer således i en Sharpe Ratio, som er bedre end de to andre. Igen fremgår det, at markedet 

generelt performer dårligere end de to BIC-screenede porteføljer. 

 

Tabel 4.25 - Gns. årlige merafkast, standardafvigelser og Sharpe Ratios i perioden 2005-2019 

 

Kilde: Egen tilvirkning. Grønne felter indikerer højeste merafkast, laveste standardafvigelse og højeste 
Sharpe Ratio blandt de to screenede porteføljer.  
 
Tabel 4.25 viser de gennemsnitlige merafkast, standardafvigelsen samt Sharpe Ratio for markedet 

og for BIC Høj- og Lav-porteføljen. I forhold til det gennemsnitlige merafkast fremgår det, at BIC-

Høj-porteføljen udviser det største merafkast i seks perioder, hvorimod BIC-Lav-porteføljen har 

det største merafkast i de resterende ni perioder. Af denne screeningsproces fremgår det altså li-

gesom ved den positive screeningsproces, at Lav-porteføljen performer bedst i de fleste perioder. 

Dette er måske ikke så underligt, idet Best-in-Class er udledt af den positive screeningsproces. Vi 

kan også her konkludere, at mindst en af porteføljerne outperformer markedet i hver periode på 

dette parameter.  

 

Det vurderes også, om diversifikation er muligt i BIC-porteføljerne. BIC-Høj-porteføljen har den la-

veste standardafvigelse i størstedelen af perioderne. Dette var også tilfældet med Høj-porteføljen 

i den foregående analyse. Dog er det et fald ift. tidligere, da det nu kun er 12 perioder, hvor BIC-

Høj-porteføljen har den laveste standardafvigelse. I forhold til markedet har BIC-Høj-porteføljen 

2005 0,0153 0,1027 0,1488 0,0597 0,1082 0,5521 0,0092 0,1223 0,0751
2006 0,0913 0,1004 0,9099 0,1602 0,0969 1,6532 0,1462 0,1172 1,2476
2007 0,0058 0,1599 0,0362 0,0093 0,1637 0,0569 0,0252 0,1766 0,1425
2008 -0,3300 0,4097 -0,8055 -0,2485 0,4497 -0,5525 -0,2493 0,4067 -0,6130
2009 0,3079 0,2728 1,1284 0,4586 0,2892 1,5859 0,4210 0,3064 1,3743
2010 0,1632 0,1805 0,9043 0,1591 0,1771 0,8986 0,2614 0,1894 1,3806
2011 0,0379 0,2327 0,1629 0,0382 0,2404 0,1587 0,0907 0,2517 0,3602
2012 0,1481 0,1277 1,1601 0,1470 0,1298 1,1327 0,2792 0,1300 2,1483
2013 0,3080 0,1107 2,7822 0,3855 0,1103 3,4939 0,4198 0,1248 3,3632
2014 0,1243 0,1137 1,0930 0,1464 0,1107 1,3226 0,2323 0,1293 1,7969
2015 0,0125 0,1549 0,0805 0,1602 0,1593 1,0058 -0,0341 0,1486 -0,2296
2016 0,1073 0,1309 0,8194 0,1610 0,1358 1,1854 0,2071 0,1485 1,3945
2017 0,1883 0,0669 2,8167 0,2130 0,0685 3,1090 0,2349 0,0799 2,9403
2018 -0,0562 0,1705 -0,3294 -0,0180 0,1830 -0,0985 0,0096 0,1693 0,0566
2019 0,2812 0,1246 2,2561 0,3103 0,1285 2,4149 0,2839 0,1321 2,1495

År

S&P 500 (SPX) BIC-Høj-portefølje BIC-Lav-portefølje

Gns. 
Merafkast Std. Afv. 

Sharpe 
Ratio 

Gns. 
Merafkast Std. Afv. 

Sharpe 
Ratio 

Gns. 
Merafkast Std. Afv. 

Sharpe 
Ratio 
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kun lavere standardafvigelse i fire af perioderne mod ni perioder i den foregående analyse. Dette 

kan skyldes, at porteføljen har en mere ligelig fordeling af sektorerne, hvorfor der inddrages flere 

aktier med lavere ESG-scores. I 2009 er den laveste ESG-score i Høj-porteføljen 79,27. Til sammen-

ligning er den laveste ESG-score i BIC-Høj-porteføljen 74,28. Dette antyder altså, at en inkludering 

af aktier med lavere scores giver porteføljerne en højere standardafvigelse. De højere standardaf-

vigelse resulterer også i højere afkast, hvilket fremgår i Tabel 4.24 sammenlignet med Tabel 4.21.  

 

I Bilag 9 kan vi ligesom i den foregående analyse vurdere korrelationerne (Tabel 9.3 og Tabel 9.4). 

Vi undersøger dataet i år 2012, da der her er den mindste forskel mellem de to standardafvigelser. 

Der er lige mange aktier i hver portefølje, hvorfor betingelsen om samme antal aktier er opfyldt. Vi 

kan se, at BIC-Høj-porteføljen har højere korrelationer end BIC-Lav-porteføljen, hvorfor betingel-

sen om ens korrelationer igen ikke er opfyldt. Det må altså ligeledes indikere, at BIC-Høj-porteføl-

jens aktier i gennemsnit har en lavere standardafvigelse, hvilket vejer op for de højere korrelatio-

ner. Vi kan altså også i BIC-porteføljerne konkludere, at det er muligt at opnå diversifikation ud fra 

Hoepners (2010) teori.  

 

På trods af de højere standardafvigelser kan vi stadigvæk konkludere, at mindst en af BIC-porteføl-

jerne har en bedre Sharpe Ratio end markedet i samtlige perioder. Så selvom de udviser højere 

standardafvigelser genererer de altså et bedre risikojusteret afkast. Mellem BIC-porteføljerne ses 

der også en nogenlunde lige fordeling af, hvilken portefølje der genererer den højeste Sharpe Ra-

tio. I otte af perioderne har BIC-Høj-porteføljen den højeste, hvilket er én periode mere end i den 

foregående analyse.  

 

4.9.2 Regressionsanalyse på BIC-porteføljerne  

Tabel 4.26 – Regressionsoutput baseret på månedlige merafkast i perioden jan. 2005 – dec. 2019 

 

Kilde: Egen tilvirkning. ***, **, * indikerer signifikansniveau ved 1 %, 5 % og 10 %. 

Fem-faktormodel Alfa Markeds- SMB HML RMW CMA R^2 n
faktor faktor faktor faktor faktor

BIC-Høj-portefølje 0,00443 0,9079 -0,0233 0,2283 0,0794 -0,1091 0,8753 180
(0,00)*** (0,00)*** (0,64) (0,00)*** (0,32) (0,22)

BIC-Lav-portefølje 0,00569 0,8558 0,1810 0,0373 -0,0572 -0,1008 0,8427 180
(0,00)*** (0,00)*** (0,00)*** (0,51) (0,52) (0,31)

Difference -0,00126 0,0520 -0,2043 0,1911 0,1365 -0,0083 0,0844 180
(0,46) (0,28) (0,01)*** (0,02)** (0,27) (0,95)
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Ifølge Tabel 4.26 genererer begge porteføljer positive, signifikante alfaværdier, hvorfor de altså 

begge har et afkast, der ikke kan forklares af de fem faktorer. I forhold til de indbyrdes alfaværdier 

kan det også her konkluderes, at BIC-Lav-porteføljen genererer den højeste alfaværdi. Dog er BIC-

Lav-porteføljens alfaikke lige så høj som Lav-porteføljens i forrige analyse. Dette kan skyldes, at 

BIC-Lav-porteføljen indeholder aktier, der generelt har højere ESG-scores, og i den forrige analyse 

kunne det konstareres, at højere ESG-scores giver lavere alfaværdier. Omvendt er BIC-Høj-porte-

føljens alfa højere end Høj-porteføljens, hvilket kan skyldes, at BIC-Høj indeholder aktier med la-

vere ESG-scores. Differenceporteføljen genererer en alfaværdi på -0,12 %. Dette betyder altså, at 

investorerne vil gå glip af et alfa, såfremt de vælger at købe aktier, der er tildelt en høj ESG-score, 

ift. hvis de havde købt aktier, der er tildelt en lav ESG-score. Både Kempf & Osthoff (2007) og Stat-

man & Glushkov (2009) kunne påvise positive signifikante alfaværdier på deres BIC-long-short po-

sitioner, hvilket igen er det modsatte af ovenstående konklusioner. De anvender dog en tidsperi-

ode, der er længere tilbage, hvorfor forskellen i resultaterne sagtens kan skyldes en anderledes 

tidsperiode. Igen anvendes der forskellige analysemodeller, hvilket også kan påvirke resultatet. 

 

Begge BIC-porteføljer har forholdsvise lave 0--værdier sammenlignet med de andre porteføljer. 

Det vil sige, at de forklarende variable har en mindre forklaringskraft til at forklare variationen i 

det gennemsnitlige merafkast på porteføljerne. Dog vurderes niveauet at være tilstrækkeligt, da 

de stadig ligger over 80 %. Den højere alfaværdi på BIC-Høj-porteføljen kan således skyldes, at den 

har en lavere 0- end Høj-porteføljen. BIC-Høj-porteføljen har en positiv og stærk signifikant ekspo-

nering overfor markedet, og det samme gør sig gældende for BIC-Lav-porteføljen. Dette er forven-

teligt, idet eksponeringerne har været de samme i alle tidligere analyserede porteføljer. I forhold 

til Size-faktoren kan det konkluderes, at BIC-Lav-porteføljen har en overvægt af små virksomheder, 

idet SMB-koefficienten er positiv og signifikant ved et 1%-niveau. Dette er samme konklusion som 

for Lav-porteføljen. Omvendt er SMB-faktoren ikke signifikant for BIC-Høj-porteføljen. BIC-Høj-

porteføljen udviser derimod en signifikant eksponering til value-faktoren, og den positive koeffici-

ent indikerer, at der er en overvægt af value-virksomheder i porteføljen. Det samme gør sig gæl-

dende for BIC-Lav-porteføljen, men den er ligesom Lav-porteføljens HML-koefficient særdeles in-

signifikant. Hverken BIC-Høj- eller BIC-Lav-porteføljen har signifikante eksponeringer overfor 
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kvalitetsfaktorerne, da de alle udviser høje p-værdier, hvorfor vi ikke kan foretage yderligere kon-

klusioner.  

 

Opsummeret kan det konkluderes, at begge BIC-porteføljerne har positive alfaværdier, og den hø-

jeste alfaværdi fås ved at investere i BIC-Lav-porteføljen. Derudover performer BIC-Lav-porteføljen 

også bedre end BIC-Høj-porteføljen på det gennemsnitlige merafkast. I forhold til Sharpe Ratio 

performer BIC-Lav bedst, når hele perioden undersøges, og i de årlige revurderinger performer 

BIC-Lav bedst i 7 ud af de 15 år. Sammenlignes de to Lav-porteføljer præsterer BIC-porteføljen dår-

ligere, hvilket kan skyldes, at porteføljen indeholder aktier, der har højere ESG-scores. BIC-Høj-por-

teføljen udviser signifikante eksponeringer til markedsfaktoren og HML, mens hverken BIC-Høj- 

eller BIC-Lav-porteføljen udviser signifikante eksponeringer til kvalitetsfaktorerne. BIC-Lav-porte-

føljen udviser derimod eksponeringer til markedsfaktoren og SMB. Derfor forkastes Hypotese 1 og 

Hypotese 2 igen, idet der ikke kan påvises bedre performance fra Høj-porteføljerne, og at der ikke 

ses en signifikant eksponering til kvalitetsfaktorerne.  

 

4.10 Kombinationsporteføljen 

4.10.1 Sammenligning af merafkast, standardafvigelse og Sharpe Ratio 

Kombinationsporteføljen er som nævnt i metodeafsnittet dannet på baggrund af en positiv scree-

ning og en negativ screening. Den positive screening kommer til udtryk ved, at vi anvender Høj-

porteføljen fra analyseafsnit 4.8. Denne screenes derefter ud fra den negative screeningsproces, 

hvilket betyder, at alle virksomheder, der har haft aktiviteter indenfor alkohol, tobak eller gamb-

ling, ekskluderes fra porteføljen. Idet vi revurderer porteføljerne hvert år, undersøger vi således 

også, om en virksomhed har været involveret i en syndig aktivitet på årsbasis. Det fremgår af Tabel 

4.27, at der i perioden kun er fire virksomheder, der har aktiviteter indenfor de tre områder. Disse 

ekskluderes altså i porteføljerne i de pågældende år. 

 

Tabel 4.27 – Liste over virksomheder, der ekskluderes fra porteføljen 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Virksomhed Eksklusionsår Grund
Anheuser-Busch 2005 og 2007 Alkohol
Dow Chem 2005 Alkohol
Philip Morris International Inc 2018 og 2019 Tobak
Starbucks Corp 2014, 2015 og 2016 Alkohol
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Tabel 4.28 – Gns. årligt merafkast, standardafvigelse og Sharpe Ratio i perioden 2005-2019 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Tabel 4.28 viser det årlige gennemsnitlige merafkast, standardafvigelse samt Sharpe Ratio for hele 

analyseperioden. Her vurderes det, hvordan Kombinationsporteføljen performer op imod marke-

det og den oprindelige Høj-portefølje. Det fremgår af Tabel 4.28, at Kombinationsporteføljen per-

former bedre end Høj-porteføljen, da den opnår et merafkast på 12,14 %, hvor Høj-porteføljens 

merafkast til sammenligning er på 12,07 %. Dog har Kombinationsporteføljen og Høj-porteføljen 

næsten samme risiko, da deres standardafvigelse ligger på samme niveau. Med samme risiko og et 

højere merafkast opnår Kombinationsporteføljen også en højere Sharpe Ratio end Høj-porteføljen, 

og igen præsterer porteføljen bedre end markedet. 

 

Tabel 4.29 – Gns. årlige merafkast, standardafvigelser og Sharpe Ratios i perioden 2005-2019 

 
Kilde: Egen tilvirkning. Grønne felter indikerer højeste merafkast, laveste standardafvigelse og højeste 
Sharpe Ratio blandt de to screenede porteføljer, og de år, der er markeret med fed skrift, indikerer år med 
eksklusioner.  
 

Tabel 4.29 viser de gennemsnitlige merafkast, standardafvigelser og Sharpe Ratios for de årlige 

porteføljer. Forskellen er dog, at den i stedet sammenligner Kombinationsporteføljen og Høj-por-

teføljen fra analyseafsnit 4.8. Denne analyse fokuserer på de år, hvor virksomheder er ekskluderet.  

I forhold til det gennemsnitlige merafkast kan det konkluderes, at Kombinationsporteføljen i fire 

ud af de syv år performer bedre end Høj-porteføljen. Dette er overraskende, da flere empiriske 

Gns. 
Merafkast Std. Afv.

Sharpe 
Ratio

Gns. 
Merafkast Std. Afv.

Sharpe 
Ratio

Gns. 
Merafkast Std. Afv.

Sharpe 
Ratio

2005-2019 0,0819 0,1343 0,6101 0,1214 0,1322 0,9188 0,1207 0,1321 0,9139

Kombinationsportefølje Høj-portefølje, 10 %S&P 500 (SPX)

2005 0,0153 0,1027 0,1488 0,0528 0,1040 0,5075 0,0474 0,1072 0,4423
2006 0,0913 0,1004 0,9099 0,1578 0,0962 1,6401 0,1578 0,0962 1,6401
2007 0,0058 0,1599 0,0362 0,0297 0,1579 0,1879 0,0300 0,1588 0,1888
2008 -0,3300 0,4097 -0,8055 -0,2466 0,4131 -0,5969 -0,2466 0,4131 -0,5969
2009 0,3079 0,2728 1,1284 0,4271 0,2648 1,6127 0,4271 0,2648 1,6127
2010 0,1632 0,1805 0,9043 0,1377 0,1691 0,8145 0,1377 0,1691 0,8145
2011 0,0379 0,2327 0,1629 0,0597 0,2315 0,2581 0,0597 0,2315 0,2581
2012 0,1481 0,1277 1,1601 0,1206 0,1223 0,9863 0,1206 0,1223 0,9863
2013 0,3080 0,1107 2,7822 0,3468 0,1056 3,2859 0,3468 0,1056 3,2859
2014 0,1243 0,1137 1,0930 0,1365 0,1049 1,3010 0,1359 0,1061 1,2809
2015 0,0125 0,1549 0,0805 0,0666 0,1519 0,4384 0,0717 0,1539 0,4659
2016 0,1073 0,1309 0,8194 0,1755 0,1345 1,3049 0,1714 0,1366 1,2544
2017 0,1883 0,0669 2,8167 0,2231 0,0709 3,1458 0,2231 0,0709 3,1458
2018 -0,0562 0,1705 -0,3294 -0,0262 0,1775 -0,1475 -0,0327 0,1792 -0,1827
2019 0,2812 0,1246 2,2561 0,3211 0,1317 2,4382 0,3227 0,1330 2,4262

År
S&P 500 (SPX) Kombinationsportefølje Høj-portefølje, 10 %

Std. Afv. 
Sharpe 
Ratio 

Gns. 
Merafkast Std. Afv. 

Sharpe 
Ratio 

Gns. 
Merafkast Std. Afv. 

Sharpe 
Ratio 

Gns. 
Merafkast
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studier netop påviser det modsatte, altså at ”Sin Stocks” bidrager positivt til porteføljens afkast, og 

at afkastet derfor bør være faldet (Blitz & Fabozzi, 2017; Fabozzi et al., 2008). Ydermere performer 

Kombinationsporteføljen også bedre end markedet i alle syv år. Stigningen kan skyldes, at de ak-

tier, vi har defineret som ”Sin Stocks” er dårligt performende aktier, hvorfor ekskluderingen af 

dem påvirker afkastene positivt.  

 

Det kan konkluderes, at Kombinationsporteføljens årlige standardafvigelser er lavere end Høj-por-

teføljens i alle syv år. Dette giver god mening, eftersom ”Sin Stocks” ofte er forbundet med en hø-

jere risiko, hvorfor en ekskludering vil lede til mindre standardafvigelser. Der ses ingen ændringer 

ift. markedet, da der kan drages de samme konklusioner som ved Høj-porteføljen. I forhold til 

Sharpe Ratios kan det konkluderes, at Kombinationsporteføljen genererer højere Sharpe Ratios i 

fem ud af de syv år. Dette er i de fleste år som følge af både stigende afkast og faldende standard-

afvigelser. I 2019 er det dog alene pga. den mindre standardafvigelse, at Sharpe Ratio er højere. 

Det kan ligeledes konkluderes, at Kombinationsporteføljen genererer højere Sharpe Ratios end 

markedet i samtlige år med ekskluderinger, hvilket ikke er overraskende, da Høj-porteføljen også 

har højere Sharpe Ratios i de tilsvarende perioder.  

 

4.10.2 Regressionsanalyse på Kombinationsporteføljen 

Tabel 4.30 – Regressionsoutput baseret på månedlige merafkast i perioden jan. 2005 – dec. 2019 

 
 Kilde: Egen tilvirkning. ***, **, * indikerer signifikansniveau ved 1 %, 5 % og 10 %. 
 

Det kan konkluderes ud fra Tabel 4.30, at Kombinationsporteføljen genererer et positivt, signifi-

kant månedligt alfa med en værdi på 0,33 %. Alfaværdien er 0,01 procentpoint højere end alfavær-

dien i Høj-porteføljen. Kempf & Osthoff (2007) danner også en kombinationsportefølje, som ligele-

des påviser et positivt alfa. Dog påviser Kempf & Osthoff (2007), at den positive screening perfor-

mer bedre end kombinationsporteføljen, og dette er ikke tilfældet her, hvilket kan skyldes et an-

det datagrundlag samt tidsperiode. Med en 0- på 95 % forklares størstedelen af variationen i por-

teføljens merafkast af de valgte faktorer, hvilket vurderes til at være en god forklaringsgrad. I 

Fem-faktormodel Alfa Markeds- SMB HML RMW CMA R^2 n
faktor faktor faktor faktor faktor

Kombinationsportefølje 0,00334 0,9590 -0,0715 0,1078 0,0362 -0,0288 0,9504 180
(0,00)*** (0,00)*** (0,02)** (0,00)*** (0,46) (0,60)

Høj-portefølje, 10 % 0,00326 0,9598 -0,0714 0,1096 0,0451 -0,0252 0,9510 180
(0,00)*** (0,00)*** (0,02)** (0,00)*** (0,35) (0,65)
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forhold til Høj-porteføljen kan vi konkludere, at Kombinationsporteføljen har nogenlunde de 

samme eksponeringer til markedsfaktoren, size-faktoren og til value-faktoren. Disse er også alle 

tre signifikante ved et 5 %-signifikansniveau. HML-koefficienten er lidt lavere end for Høj-porteføl-

jen, hvilket tyder på, at de ekskluderede virksomheder var value-virksomheder. Kombinationspor-

teføljen har ligesom Høj-porteføljen heller ikke signifikante eksponeringer overfor kvalitetsfakto-

rerne, hvorfor der ikke kan konkluderes noget endegyldigt.  

 

Opsummeret kan det konkluderes, at Kombinationsporteføljen ligeledes har et positivt alfa. Kom-

binationsporteføljen performer også bedre end Høj-porteføljen på det gennemsnitlige merafkast 

og på Sharpe Ratios. I forhold til teorien om ”Sin Stocks” udviser porteføljen således modsatte 

konklusioner, idet porteføljens afkast stiger i de år, hvor ”Sin Stocks” fjernes fra porteføljen. Kom-

binationsporteføljen har som Høj-porteføljen ikke signifikante eksponeringer overfor kvalitetsfak-

torerne.  

 

4.11 Opsummering af screenede porteføljer med cut-off på 10 % 

På baggrund af ovenstående analyser kan det konkluderes, at Lav-porteføljerne generelt genere-

rer højere gennemsnitlige merafkast, og at Høj-porteføljerne generelt har lavere standardafvigel-

ser. Dog er der en nogenlunde lige fordeling af, hvilken portefølje der har den højeste Sharpe Ra-

tio. Fælles for Høj-og Lav-porteføljerne er, at de generelt outperformer markedet på disse to para-

metre. I forhold til Kombinationsporteføljen kan det konkluderes, at porteføljen performer bedre i 

perioder, hvor ”Sin Stocks” ekskluderes, hvilket er overraskende sammenlignet med den eksiste-

rende litteratur. Sammenlignes regressionsanalyserne kan det konkluderes, at alle porteføljerne 

genererer positive alfaværdier, og de højeste alfaværdier fås ved at investere i Lav-porteføljerne. 

Lav-porteføljerne genererer således et højere overnormalt afkast end Høj-porteføljerne, idet en 

større andel af merafkastet ikke kan forklares af de fem faktorer. Dette er det modsatte af, hvad 

der er påvist i litteraturen. Høj-porteføljerne har generelt signifikante eksponeringer til markeds- 

og HML-faktoren, mens Lav-porteføljerne er eksponeret overfor markeds- og SMB-faktoren. Yder-

mere udviser Lav-porteføljen, som den eneste, signifikante eksponeringer overfor begge kvalitets-

faktorer. Da Høj-porteføljerne hverken performer bedre end Lav-porteføljerne eller har ekspone-

ringer overfor kvalitetsfaktorerne, forkastes både Hypotese 1 og 2.  
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Vi finder det overraskende, at alle porteføljer genererer positive signifikante alfaværdier, og dette 

er på trods af, at der anvendes forskellige screeningsprocesser, og at der analyseres på Høj- Lav- 

eller Kombinationsporteføljer. I ovenstående analyse har vi således kun undersøgt de aktier, der 

har de 10 % højeste ESG-scores samt de aktier der har de 10 % laveste ESG-scores. Derfor under-

søger vi nu de 30 % højeste og de 30 % laveste for at se, om denne analyse giver anledning til an-

dre resultater, da vi nu undersøger næsten 2/3 af datagrundlaget.  

 

4.12 Høj- og Lav-portefølje med cut-off på 30 % 

Tabel 4.31 – Gns. årligt merafkast, standardafvigelse og Sharpe Ratio i perioden 2005-2019 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

Det fremgår af Tabel 4.31, at Lav-porteføljen stadigvæk performer bedre end markedet og Høj-

porteføljen, idet den genererer et højere gennemsnitligt merafkast og en højere Sharpe Ratio. Høj-

porteføljen performer også stadigvæk bedre end markedet på alle tre parametre, så denne kon-

klusion er heller ikke forskellig fra tidligere. Porteføljerne dannet ud fra en cut-off på 30 % har 

begge højere Sharpe Ratios, end porteføljerne dannet ud fra en cut-off på 10 %. De højere Sharpe 

Ratios kommer hovedsageligt af højere gennemsnitlige merafkast. Da konklusionerne er de 

samme som tidligere, undersøges de gennemsnitlige merafkast, standardafvigelser og Sharpe Ra-

tios ikke på de årlige revurderede porteføljer.  

 

Tabel 4.32 – Regressionsoutput baseret på månedlige merafkast i perioden jan. 2005 – dec. 2019 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Selvom porteføljerne nu består af de 30 % højeste ESG-ratede aktier og de 30 % laveste ESG-ra-

tede aktier, så sker der ikke en ændring i konklusionen omkring alfa. Ud fra Tabel 4.32 kan det 

konkluderes, at begge porteføljer genererer signifikante positive alfaværdier, hvorfor 

Gns. 
Merafkast Std. Afv.

Sharpe 
Ratio

Gns. 
Merafkast Std. Afv.

Sharpe 
Ratio

Gns. 
Merafkast Std. Afv.

Sharpe 
Ratio

2005-2019 0,0819 0,1343 0,6101 0,1325 0,1317 1,0062 0,1718 0,1422 1,2077

S&P 500 (SPX) Høj-portefølje, 30 % Lav-portefølje, 30 % 

Fem-faktormodel Alfa Markeds- SMB HML RMW CMA R^2 n
faktor faktor faktor faktor faktor

Høj-portefølje, 30 % 0,00398 0,9772 -0,0589 0,0467 0,0336 -0,0277 0,9769 180
(0,00)*** (0,00)*** (0,00)*** (0,04)** (0,28) (0,53)

Lav-portefølje, 30 % 0,00708 0,9558 0,2131 -0,0303 -0,0652 -0,1122 0,9209 180
(0,00)*** (0,00)*** (0,00)*** (0,44) (0,39) (0,08)*

Difference -0,00311 0,0214 -0,2720 0,0770 0,0988 0,0845 0,2000 180
(0,00)*** (0,49) (0,00)*** (0,13) (0,21) (0,34)



Side 96 af 173 

porteføljerne har gennemsnitlige månedlige merafkast, der ikke kan forklares af eksponeringerne 

til de fem faktorer, og at det igen er porteføljen med de laveste ESG-scores, der udviser den høje-

ste alfaværdi. Differenceporteføljen udviser et negativt, signifikant alfa, hvorfor investorer altså vil 

få et lavere alfa, såfremt de investerer i Høj-porteføljen. I forhold til 0- har de begge en værdi på 

over 90 %, hvorfor størstedelen af variationen i merafkastet forklares. 0- er højere for Høj-porte-

føljen, hvilket kan have en effekt på alfa. Ovenstående Høj-portefølje udviser en stærk positiv sig-

nifikant eksponering til markedet, en signifikant negativ eksponering til size-faktoren og en signifi-

kant positiv eksponering til value-faktoren. Dette er de samme konklusioner, som også kunne dra-

ges ved Høj-porteføljen bestående af de 10 % højeste ESG-ratede aktier. Ovenstående Lav-porte-

følje har en stærk positiv signifikant eksponering overfor markedsfaktoren samt en signifikant po-

sitiv eksponering overfor size-faktoren. Dette er også de samme eksponeringer som tidligere. Lav-

porteføljen med de 30 % laveste ESG-ratede aktier udviser ikke en signifikant eksponering overfor 

RMW-faktoren, hvilket er forskelligt fra Lav-porteføljen med de 10 % laveste ESG-ratede aktier. 

Endnu en gang må Hypotese 1 og Hypotese 2 derfor forkastes.  

 

Vi har nu foretaget tests af porteføljer dannet på baggrund af forskellige screeningsprocesser og 

forskellige cut-off-procenter, og vi kommer stadigvæk frem til de samme konklusioner. Med porte-

føljer, der revurderes en gang årligt, er det svært at undersøge, hvorfor resultaterne udfolder sig, 

som de gør. Vi har en mistanke om, at resultaterne skyldes sammenhængen mellem vores data-

grundlag og fire af de fem faktorer i modellen. Datasættet består kun af store virksomheder, og 

idet size-, value-, profitabilitets-, og investeringsfaktorerne er dannet ud fra både små og store 

virksomheder, er de valgte faktorer måske ikke de bedste til at forklare merafkastet på porteføl-

jerne. Resultaterne kan også skyldes, at Høj-porteføljerne har en signifikant overvægt af de største 

virksomheder i dataet. Ifølge size-præmien genererer mindre virksomheder et højere afkast, men 

da porteføljen har flere af de største virksomheder, genererer den således et lavere afkast. Slutte-

ligt kan resultaterne skyldes valget af tidsperioden. En længere periode vil forbedre kvaliteten af 

modellen, idet det vil give mere præcise estimater. Dog foreligger der en begrænset mængde af 

historisk ESG-data, hvorfor det ikke er muligt at anvende en længere periode. 
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4.13 Regnskabsanalyse 

Vores initiale hypotese er, at virksomheder med høje ESG-scores også er virksomheder, der udvi-

ser høje afkast, og at der kan påvises en sammenhæng mellem ESG-performance og finansiel per-

formance. På baggrund af regressionerne foretaget i første og anden delanalyse kunne det konklu-

deres, at det kun var Lav-porteføljen med de 10 % laveste ESG-ratede aktier, der var eksponeret 

overfor begge kvalitetsfaktorer. Vi var derfor nødt til at forkaste Hypotese 1 og Hypotese 2.  

 

Dette afsnit har derfor til formål at undersøge regnskabsdata på de underliggende virksomheder i 

Høj- og Lav-porteføljen med cut-off på 10 % for at måle deres finansielle performance. Vi sammen-

ligner således regnskabsdata med vores tidligere konklusioner og undersøger, om der reelt kan 

spores en sammenhæng mellem ESG og den finansielle performance i regnskabet, hvilket følger af 

Hypotese 3. Her undersøger vi først de to kvalitetsparametre fra Fama & Frenchs (2015) fem-fak-

tormodel ved at estimere porteføljernes profitabilitet og investeringsgrad på et overordnet niveau 

for at se, om der er et sammenhængende mønster mellem de virksomheder med høje ESG-scores 

og de virksomheder med lave ESG-scores. Derudover undersøger vi også nøgletallet Price/Ear-

nings, da nøgletallet indikerer, hvor attraktiv en aktie er for investorerne.  

 

4.13.1 Operating Profitability  

Ifølge Fama & Frenchs (2015) studie har virksomhedernes profitabilitet en påvirkning på aktiens 

afkast, idet det kan påvises ud fra DDM, at en højere forventet indtjening har en positiv effekt på 

afkastet. Fama & Frenchs definition på OP minder i høj grad om ROE, men måles på operationelt 

overskud og ikke på nettooverskud. I tråd med Novy-Marx (2013) mener de, at OP er en bedre 

proxy til at måle den økonomiske profitabilitet og samtidigt et stærkere mål til at forudsige fremti-

dige aktieafkast (Amenc et al., 2015). I Figur 4.6 ses Høj- og Lav-porteføljens årlige OP, som er et 

værdivægtet gennemsnit af de inkluderede aktiers OP.  
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Figur 4.6– Gennemsnitlig Operating Profitability på Høj- og Lav-porteføljen i perioden 2005-2019 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ud fra Figur 4.6 kan det konstateres, at Høj-porteføljen udviser en højere profitabilitet i 10 ud af 

de 15 perioder. Dette kan indikere, at de virksomheder, der scorer højt på den samlede ESG-score, 

også har en højere profitabilitet, end de virksomheder der har de laveste ESG-scores.  

 

For Lav-porteføljen forekommer der et opadgående spike i 2013 og et nedadgående spike i 2016. I 

2013 skyldes det især DISH Network Corp, som har en OP på 8.011 % (Bilag 10). Den ekstreme OP 

kommer som følge af en meget lille egenkapital på $36,9 mio., hvilket er meget lavt ift. virksomhe-

dens generelle niveau. Selvom DISH Network kun udgør 2,5 % af porteføljen i 2013, har den en 

stadig en stor påvirkning på porteføljens samlede OP pga. den ekstreme værdi. Det nedadgående 

spike i 2016 skyldes Charter Communications Inc., som rapporterer en høj negativ OP (Bilag 10), 

hvilket kommer en lav negativ værdi af egenkapitalen. Da egenkapitalen er et udtryk for virksom-

hedens nettoaktiver, skyldes den negative egenkapital, at de i perioden har finansieret aktiverne 

med mere fremmedkapital end egenkapital. OP vil i en negativ situation således have en anden 

betydning, da det intuitivt ikke giver mening at konkludere det samme på en positiv og negativ 

værdi. I dette tilfælde vil en høj negativ OP være en indikator for succes, fordi det positive drifts-

overskud er højere end den negative egenkapital. I kontrast vil en lav negativ OP vise, at drifts-

overskuddet er lille i forhold til den negative egenkapital. Derfor er den høje negative OP for Char-

ter Communications Inc. en indikator for succes, da de opnår et tilfredsstillende driftsoverskud 

mod en lille negativ egenkapital på $-46 mio. Selvom Charter Communications Inc. kun udgør 1,8 

% af Lav-porteføljen i 2016 påvirker dens negative OP i høj grad porteføljens samlede niveau.  
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I Figur 4.6 viser Høj-porteføljen en mere stabil profitabilitet over hele perioden, hvilket også kan 

indikere kvalitet, idet investorerne kan forvente en stabil forrentning af deres investering. Der ses 

dog et opadgående spike fra 2018 til 2019, hvilket skyldes, at virksomheder som Amazon.com Inc 

og Microsoft Corp har en OP på hhv. 95 % og 60 %, og de udgør tilsammen 27% af Høj-porteføljen i 

2019 (Bilag 10). Derudover har Boeing Co. en exceptionel høj OP på 4.445%, og selvom den kun 

udgør 3,2 % af den samlede portefølje bidrager den sammen med Microsoft Corp og Amazon.com 

Inc til det høje niveau i 2019 (Bilag 10).  

 

Tabel 4.33 – Oversigt over porteføljernes gennemsnitlige OP i perioden 2005-2019 

 
Kilde: Egen tilvirkning. De grønne celler markerer de højeste gennemsnitlige merafkast jf. afsnit 4.8 

 

Som nævnt ses der en højere OP for Høj-porteføljen i de 11 ud af de 15 perioder. Dette kan være 

med til at bekræfte vores hypotese om en evt. sammenhæng mellem ESG og finansiel perfor-

mance, og at virksomheder med høje ESG-scores udviser kvalitet indenfor netop dette parameter. 

Dog kunne vi ikke bevise denne påstand ud fra regressionsoutputtet, og dermed kan vi kun ud fra 

et regnskabsmæssigt perspektiv se en lighed mellem høj ESG og kvalitet baseret på profitabilitets-

faktoren. Tidligere kunne vi se, at Lav-porteføljen havde en negativ signifikant eksponering til pro-

fitabilitetsfaktoren, hvilket også kan bekræftes ud fra et regnskabsmæssigt perspektiv, da Tabel 

4.33 udviser en svagere profitabilitet for virksomheder i Lav-porteføljen. I afsnit 4.8 kunne det 

konstateres, at Høj-porteføljen havde det højeste gennemsnitlige merafkast i 5 ud af de 15 perio-

der, men ud fra Tabel 4.33 kan det konstateres, at Høj-porteføljen kun opnår den højeste OP i fire 

ud af de fem perioder. I Tabel 4.33 ses det også, at Lav-porteføljen opnår et bedre merafkast i pe-

rioder, hvor den har en lavere gennemsnitlig OP. Dette indikerer, at vi ikke med sikkerhed kan 

Høj-portefølje, 10 % Lav-portefølje, 10 %
2005 0,48 0,38
2006 0,46 0,38
2007 0,50 -0,06
2008 0,31 0,42
2009 0,58 0,28
2010 0,46 0,60
2011 0,49 0,07
2012 0,54 0,18
2013 0,46 2,37
2014 0,47 0,45
2015 0,71 -0,34
2016 0,33 -1,33
2017 0,61 0,25
2018 0,23 0,32
2019 1,56 0,41

OP
År
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bekræfte Fama & Frenchs (2015) og Novy-Marxs (2013) resultater ud fra dataet i nærværende 

speciale, idet der ses ikke en entydig sammenhæng mellem virksomhedernes profitabilitet og de-

res afkast. I næste afsnit undersøges, hvordan niveauet for investeringsgraden udspiller sig for 

Høj- og Lav-porteføljen med cut-off på 10 %.  

 

4.13.2 Investment 

Som nævnt kan det påvises i DDM, at en stigning i investeringer har en negativ effekt på aktieafka-

stet. I forhold til regressionen i Tabel 4.23 fremgår det, at Høj-porteføljen har en insignifikant posi-

tiv eksponering til CMA, og Lav-porteføljen udviste en negativ signifikant eksponering. I Figur 4.7 

fremgår Høj- og Lav-porteføljens årlige investeringsvækst, som er et værdivægtet gennemsnit af 

de inkluderede aktiers investeringsvækst. 

 

Figur 4.7 – Gennemsnitlig Investeringsvækst for Høj- og Lav-porteføljen i perioden 2005-2019 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det fremgår af Figur 4.7, at Lav-porteføljen har en overvægt af virksomheder, der investerer me-

get, og Høj-porteføljen har en overvægt af virksomheder, der investerer lidt. Der ses altså en sam-

menhæng imellem Lav-porteføljens investeringsvækst ud fra regnskabet og den negative ekspone-

ring i Tabel 4.23. Det kan konstateres, at Høj-porteføljen i 13 ud af de 15 perioder har en lavere 

investeringsgrad end Lav-porteføljen. Dette kan indikere, at virksomheder med høje ESG-scores 

altså har en bedre kvalitet målt ud fra dette parameter.  
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I Figur 4.7 ses der flere spikes i Lav-porteføljens investeringsniveau. I 2009 kan faldet henføres til, 

at næsten 55 % af porteføljens vægt ligger i virksomheder, der har negative investeringsvariable. 

Derudover er spiket også under finanskrisen, hvorfor det giver god mening, at flere virksomheder 

har skåret ned for investeringsniveauet. Herfra ses der en stigning i 2010 og 2011, hvor 2011 er 

det tredje højeste investeringsniveau med en værdi på 23 %. Det skyldes, at næsten alle virksom-

hederne har positive værdier. I 2016 skyldes det voldsomt høje niveau især en stor stigning i Four 

Corner Property Trust Inc.’s totale aktiver, hvilket resulterer i investeringsvækst på 7.678 % (Bilag 

10). I samme periode bidrager også Monster Beverage Corp, Kraft Heinz og West Rock Co til det 

høje niveau, da de udgør ca. 12 % af porteføljen (Bilag 10). Høj-porteføljen udviser ikke nogen ab-

norme spikes i perioden. Den laveste investeringsvækst ses i 2016 med en gennemsnitlig vækst på 

ca. 1 %, mens den højeste kan ses i 2010 på ca. 13 %. Generelt ligger Lav-porteføljen altså på et 

lidt højere niveau, idet dens laveste gennemsnitlige vækst i investering er på ca. 4 % i 2009, og den 

højeste er på ca. 45 % i 2016.  

 

Tabel 4.34 - Oversigt over porteføljernes gennemsnitlige INV-vækst i perioden 2005-2019 

 
Kilde: Egen tilvirkning. De grønne celler markerer de højeste gennemsnitlige merafkast jf. afsnit 4.8. 

 

Ud fra regnskabsdataet bør Høj-porteføljen altså intuitivt generere både et højere merafkast og en 

højere alfaværdi end Lav-porteføljen. Dog fremgår det af Tabel 4.22, at Høj-porteføljen genererer 

et højere merafkast i 5 ud af de 15 perioder, hvoraf en af dem sågar er i 2019, hvor Lav-porteføljen 

har den laveste investering, jf. Tabel 4.34. Derfor tyder det altså på, at der ikke kan påvises en 

Høj-portefølje, 10 % Lav-portefølje, 10 %
2005 0,09 0,14
2006 0,05 0,08
2007 0,10 0,14
2008 0,06 0,16
2009 0,10 0,04
2010 0,13 0,13
2011 0,12 0,23
2012 0,10 0,13
2013 0,06 0,15
2014 0,06 0,18
2015 0,03 0,18
2016 0,01 0,45
2017 0,04 0,31
2018 0,12 0,16
2019 0,11 0,07

INV
År
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sammenhæng mellem afkast og investering, hvilket indikerer, at vi igen ikke med sikkerhed kan 

bekræfte Fama & Frenchs (2015) resultater ud fra dataet.  

 

Det kan konkluderes ud fra ovenstående analyse, at der forekommer et gennemsnitlig højere ni-

veau af OP og en gennemsnitlig lavere investeringsvækst for Høj-porteføljen end Lav-porteføljen. 

Denne sammenhæng kan som nævnt ikke påvise nogen effekt på porteføljernes merafkast. Dog 

indikerer det, at virksomheder med høje ESG-score også udviser kvalitet ud fra de to regnskabsva-

riable. Derfor forkastes Hypotese 3 ikke, da det kan påvises ud fra regnskabet, at ESG-performance 

har en indvirkning på den finansielle performance. 

 

4.13.3 Price/Earnings 

P/E udtrykker, hvor meget investorerne skal betale for den opnåede indtjening i den pågældende 

virksomhed, og derfor kan det groft sagt udtrykke aktiens kvalitet. Dog er det svært at vurdere, 

hvad P/E-niveauet skal være for, at en aktie kan klassificeres som god eller dårlig. Derfor vil vi i 

dette afsnit sammenlige P/E-niveauet for de to porteføljer, og i Figur 4.8 fremgår det værdivæg-

tede gennemsnit af P/E for aktierne i Høj- og Lav-porteføljen med cut-off på 10 %.  

 

Figur 4.8 – Gennemsnitlig Price/Earnings for Høj- og Lav-porteføljen i perioden 2005-2019 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

I Figur 4.8 fremgår det, at Høj-porteføljen har en lavere P/E i alle år bortset fra 2014, hvilket indi-

kerer, at Høj-porteføljen består af aktier med generelt lave P/E sammenlignet med aktierne i Lav-

porteføljen. Den høje P/E i 2014 skyldes en meget høj P/E i Starbucks Corp, som ligger på 6.618,75, 
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hvilket er en usædvanlig P/E, som ikke forekommer i resten af perioden. Dette kommer af en me-

get lav indtjening grundet exceptionelle høje omkostninger og en pris, som ligger på samme høje 

niveau som året før. Dette indikerer en P/E, hvor markedet har fuld tiltro til en fremtidig vækst hos 

Starbucks på trods af det dårlige resultat i 2013. Selvom Starbucks kun udgør 1,3 % af porteføljen 

bidrager dens P/E stadig til det høje niveau. I 2017 tager P/E et dyk og bliver negativ. Dette skyldes 

en høj negativ P/E for virksomheden Chevron Corp, som har en P/E på -516,54, hvilket kommer af 

en stor negativ indtjening.  

 

Lav-porteføljen ligger som nævnt på et højere niveau end Høj-porteføljen i størstedelen af perio-

den og har flere opadgående spikes, især en i 2005, som skyldes flere virksomheder, der opnår 

høje P/E. Her opnår Comverse Tech en usædvanlig høj P/E på 11.884, hvilket skyldes en meget lille 

indtjening relativt til deres MK. Selvom den kun udgør 0,08 % af porteføljen bidrager den sammen 

med andre til et meget højt niveau for den samlede portefølje. I 2009 ses der endnu et spike for 

Lav-porteføljen. Her er det hovedsageligt virksomheden Vulcan Materials, der bidrager til det høje 

niveau, da den har en P/E på 2.278, hvilket igen skyldes en meget lav indtjening relativt til dens 

MK.  

 

Tabel. 4.35 – Oversigt over porteføljernes gennemsnitlige P/E i perioden 2005-2019 

 
Kilde: Egen tilvirkning. De grønne celler markerer de højeste gennemsnitlige merafkast jf. afsnit 4.8. 

 

En lav P/E indikerer, at markedet har mindre tiltro til, at virksomhedens indtjening vil stige fremad-

rettet, og derfor er de villige til at betale mindre for den opnåede indtjening (Morningstar, n.d.). 

Dette er i spænd med en værdiaktie, som har en stabil indtjening og dermed en relativt lav P/E. 

Høj-portefølje, 10 % Lav-portefølje, 10 %
2005 20,5 124,1
2006 17,9 21,3
2007 13,2 22,0
2008 9,5 29,5
2009 15,0 65,3
2010 15,0 17,8
2011 15,5 19,5
2012 13,0 17,9
2013 13,9 17,9
2014 105,5 18,6
2015 19,3 22,2
2016 28,5 52,0
2017 -6,4 35,3
2018 18,8 50,0
2019 23,6 31,3

Price/Earnings
År
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Disse typer aktier er ofte undervurderet på markedet og dermed er deres B/M ofte højere end 

vækstaktiernes. Denne påstand konkluderede Fama & French (2015) også med deres value-effekt. 

I afsnit 4.8 kunne det konkluderes, at Høj-porteføljen har en positiv signifikant eksponering til 

HML-faktoren, hvilket indikerer, at Høj-porteføljen har et overtal af value-aktier. Dermed giver det 

mening, at den gennemsnitlige P/E i Høj-porteføljen ligger på et lavere niveau end Lav-porteføl-

jens. Det ses også i Tabel 4.35, at Høj-porteføljen har en lavere P/E end Lav-porteføljen i perioder, 

hvor den har et højere gennemsnitligt merafkast. Men da P/E-værdien er lavere i størstedelen af 

perioden, kan der ikke siges noget entydig omkring value-effekten i vores data. Så selvom der ses 

et lavere P/E-niveau i Høj-porteføljen, kan der således ikke findes et entydigt bevis for value-effek-

ten i dataet.  

 

En høj P/E indikerer normalt, at markedet vil betale mere for virksomhedens indtjening, da inve-

storerne tror på, at virksomheden vil vækste på længere sigt. Virksomheder med høj P/E betegnes 

oftest som vækstvirksomheder, da det afspejler vækstpotentiale på længere sigt (Morningstar, 

n.d.). Deres pris har en langt større værdi end deres faktiske indtjening, og derfor er deres aktio-

nærer villige til at betale meget for en krones indtjening. Virksomheder med lav P/E har dermed 

ofte en lav B/M, da deres markedsværdi er højere end den bogførte værdi pga. en tiltro fra marke-

det. I Tabel 4.23 i afsnit 4.8 påvises det, at HML-koefficienten er positiv ved Lav-porteføljen, men 

da denne er insignifikant, kan vi ikke med sikkerhed sige noget om porteføljens fordeling af aktier 

ud fra HML-faktoren. Det kunne dog ud fra et regnskabsmæssigt perspektiv tyde på, at Lav-porte-

føljen består af flere vækstvirksomheder end Høj-porteføljen pga. dens højere niveau i perioden, 

og det ses også, at der i blandt Lav-porteføljen er nogle virksomheder med meget høje P/E-vær-

dier, som indikerer stærke vækstvirksomheder. 

 

Ud fra Høj-porteføljens afkast jf. Tabel 4.22 kan der ikke påvises en value-effekt på trods af, at por-

teføljen består af value-virksomheder. Ud fra indtjeningsniveauet kan det bevises i Figur 4.6, at 

Høj-porteføljen har et højere indtjeningsniveau, som dermed må føre til de lavere P/E-værdier, 

der ses i Figur 4.8. Derfor kan det konkluderes, at de lavere P/E-værdier sammen med indtjenings-

niveauet indikerer kvalitet blandt de højt ESG-ratede aktier.  
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4.14 Analyse af delperioder 

Det er tidligere konkluderet, at både Høj- og Lav-porteføljerne performer bedre end markedet på 

det gennemsnitlige merafkast og på Sharpe Ratio. Det er også konkluderet, at Lav-porteføljerne 

genererer højere alfværdier end Høj-porteføljerne. I dette afsnit foretages et robusthedstjek ved 

at undersøge, om samme konklusioner gør sig gældende, såfremt analyseperioden inddeles i min-

dre perioder. De positive screenede porteføljer med cutoff på 10 % anvendes til denne delanalyse. 

Først undersøges tre delperioder – en før, en under og en efter finanskrisen, hvor en krise define-

res som en recession. Herefter undersøges to delperioder, hvor den første periode indeholder en 

krise, og den næste periode er uden en krise.   

 

4.14.1 Test af OLS antagelser for alle delperioder 

De nye regressioner på delperioderne testes også for OLS-antagelserne, og selvom det er baseret 

på observationer, der tidligere er testet i opgaven, kan konklusionen på porteføljens residualer 

ændres, når tidsserien deles op i mindre perioder. 

 

Da delperioderne omkring finanskrisen indeholder færre datapunkter, er det sværere at spotte li-

nearitet mellem den afhængige variabel og den uafhængige variabel ud fra Line Fit plots (Bilag 11), 

men det antages stadig, at der forekommer linearitet i delperioderne, da vi også kunne se lineari-

tet i hele perioden.  

 

Tabel 4.36 – Test for Heteroskedasticitet 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

Porteføljer med cut-off på 10 % P-værdi 
Høj

Før krisen (01.07.2006 - 31.12.2007) (0,77)
Under krisen (01.01.2008 - 30.06.2009) (0,51)
Efter krisen (01.07.2009 - 31.12.2010) (0,95)

Lav
Før krisen (01.07.2006 - 31.12.2007) (0,50)
Under krisen (01.01.2008 - 30.06.2009) (0,64)
Efter krisen (01.07.2009 - 31.12.2010) (0,33)

Høj
Med krise (01.01.2005 - 30.06.2012) (0,27)
Uden krise (01.07.2012 - 31.12.2019) (0,44)

Lav
Med krise (01.01.2005 - 30.06.2012) (0,07)
Uden krise (01.07.2012 - 31.12.2019) (0,79)

Breusch-Pagan-test for Heteroskedasticitet
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Ydermere kan det konkluderes, at der i alle delperioderne for Høj- og Lav-porteføljen forekommer 

homoskedasticitet jf. Tabel 4.36 og zero conditional mean i residualerne (Bilag 11, Figur 11.2, 11.6, 

11.10, 11.14, 11.18, 11.22, 11.26, 11.30, 11.34 og 11.38). I Bilag 11, Tabel 11.6 ses der også, at re-

sidualernes middelværdier er nul. Dermed er antagelse 2 og 3 også opfyldt. Dette kunne også påvi-

ses i Høj- og Lav-porteføljen, 10 % for hele perioden. I forhold til outliers forekommer der igen en-

kelte ekstreme outliers i residualerne og i nogle delperioder ligger de udenfor Cooks Distancelinje 

jf.  Residuals vs. Leverage figurerne i Bilag 11. 

 

Antagelsen om ingen multikollinearitet testes på ny, da der anvendes kortere perioder, hvorfor 

der sker ændringer i de uafhængige variable, der anvendes i regressionerne. Ifølge Bilag 11, Tabel 

11.1, 11.4 og 11.5 forekommer der ikke perfekt multikollinearitet for perioden Før krisen og de to 

lange delperioder, da korrelationerne mellem de fem faktorer er lave - dermed er den sidste anta-

gelse også opfyldt. Dog er det sværere at vurdere, om antagelsen er opfyldt for de andre perioder, 

da der jf. Bilag 11, Tabel 11.2 og 11.3 opstår høje korrelationer mellem de enkelte faktorer. Derfor 

foretages der yderligere test for multikollinearitet for de to delperioder hhv. Under krisen og Efter 

krisen. Denne test kaldes en Variance Inflation Factor (VIF), og denne foretages i R. Testen måler, 

hvor meget af variationen i regressionskoefficienten der er kunstigt præget af multikollinearitet i 

modellen (Wooldridge M., 2018, p. 92). 

 

Udklip 4.5– VIF-test: 01.01.08 – 30.06.09          Udklip 4.6 – VIF-test: 01.07.09 – 21.12.10 

  
Kilde: Egen tilvirkning             Kilde: Egen tilvirkning 

 

I ovenstående udklip er der i perioden Under krisen (01.01.08 – 30.06.09) en høj VIF-værdi for 

markedsfaktoren, og Efter krisen (01.07.09 – 21.12.10) er der høj VIF-værdi for HML- og CMA-fak-

toren, hvilket også er dem, der udviser høj korrelation med hinanden jf. Bilag 11, Tabel 11.3. Dette 

indikerer, at for CMA-koefficienten kan en større del af variationen i koefficienten være præget at 

multikollinearitet. Som en tommelfingerregel er en VIF over 10 en kritisk værdi, og dette indikerer, 

at multikollinearitet er et problem blandt de afhængige variable (Wooldridge M., 2018, p. 92). Ud 

fra denne regel kan vi konkludere, at ovenstående VIF-værdier ikke er kritiske, men at det er 
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vigtigt at understrege, at der forekommer højere kollinearitet end målt tidligere i opgaven. Det 

kan dermed konkluderes, at antagelsen om ingen perfekt multikollinearitet stadig er opfyldt for 

ovenstående perioder. 

 

Antagelsen om ingen autokorrelation vurderes at være opfyldt i alle delperioderne jf. Tabel 4.37, 

da p-værdierne i BG-testen viser, at nulhypotesen om ingen autokorrelation ikke kan forkastes. 

Dette er tilfældet for både Høj- og Lav-porteføljen. 

 

Tabel 4.37 – Test for Autokorrelation 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 
Antagelsen om normalfordelte fejlled er jf. Tabel 4.38 opfyldt for alle delperioder undtagen den 

korte periode før finanskrisen og perioden fra 2005 – 2012 for Høj-porteføljen. Ud fra Shapiro-

Wilk-testen er det dog svært at antage, at delperioderne på 18 måneder er normalfordelte. Testen 

er biased overfor et lille antal af observationer, da de ofte består normalitetstesten, selvom der 

ikke forekommer normalitet i dataet. Ud fra deres QQ-plot i Bilag 11, er det svært at påvise nor-

malitet, da residualerne ikke ligger på en lige linje (Figur 11.3, 11.7, 11.11, 11.15, 11.19 og 11.23). 

 

 

 

 

 

 

 

Porteføljer med cut-off på 10 % P-værdi 
Høj

Før krisen (01.07.2006 - 31.12.2007) (0,29)
Under krisen (01.01.2008 - 30.06.2009) (0,44)
Efter krisen (01.07.2009 - 31.12.2010) (0,52)

Lav
Før krisen (01.07.2006 - 31.12.2007) (0,48)
Under krisen (01.01.2008 - 30.06.2009) (0,90)
Efter krisen (01.07.2009 - 31.12.2010) (0,21)

Høj
Med krise (01.01.2005 - 30.06.2012) (0,11)
Uden krise (01.07.2012 - 31.12.2019) (0,65)

Lav
Med krise (01.01.2005 - 30.06.2012) (0,74)
Uden krise (01.07.2012 - 31.12.2019) (0,22)

Breusch-Godfrey-test for Autokorrelation 
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Tabel 4.38 – Test for Normalitet 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

4.14.2 Delperioder – perioder omkring finanskrisen 

I dette speciale defineres en krise, som en periode hvor et land gennemgår en recession. Vi følger 

National Bureau of Economic Researchs (NBER) definition, hvor en recession defineres som et sig-

nifikant fald i økonomisk aktivitet på tværs af hele økonomien, hvilket fortsætter i flere måneder. 

Dette kan ses på real BNP, realindkomsten, beskæftigelsen, produktionen samt generelt salg af va-

rer (The National Bureau of Economic Research, 2010b). Ifølge NBER startede recessionen i de-

cember 2007, og sluttede i juni 2009, da den her nåede lavpunktet. Herefter startede en ny ek-

spansion, som stadigvæk er i gang. Recessionen varede altså 18 måneder, hvilket er den længste 

recession siden Anden Verdenskrig (The National Bureau of Economic Research, 2010a). Da reces-

sionen varede 18 måneder, tester vi tre delperioder som hver især er 18 måneder. NBER (n.d.) de-

finerer ikke, hvilken dato i december 2007 recessionen startede, og ej heller hvilken dato recessio-

nen sluttede i 2009, hvorfor det er svært at vurdere, om det er vigtigst at have december med i 

kriseperioden eller juni med i kriseperioden. Vi vælger, at kriseperioden starter d. 01.01.2008 og 

har således juni med i perioden. Perioden efter krisen starter således d. 01.07.2009, og vi vælger, 

at perioden slutter d. 31.12.2010. Det er dog værd at pointere, at ekspansionen stadigvæk er i 

gang, hvorfor perioden efter krisen reelt er længere.   

 

De 15 årlige porteføljer dannet i Høj-og Lav-porteføljen anvendes i denne analyse. Det vil sige, at i 

perioden før krisen anvendes porteføljerne sammensat 01.01.2006 i seks måneder i 2006 samt 

porteføljerne sammensat d. 01.01.2007 i hele 2007. Under krisen anvendes således porteføljerne 

Porteføljer med cut-off på 10 % P-værdi 
Høj

Før krisen (01.07.2006 - 31.12.2007) (0,02)** 
Under krisen (01.01.2008 - 30.06.2009) (0,31)     
Efter krisen (01.07.2009 - 31.12.2010) (0,07)     

Lav
Før krisen (01.07.2006 - 31.12.2007) (0,09)    
Under krisen (01.01.2008 - 30.06.2009) (0,80)    
Efter krisen (01.07.2009 - 31.12.2010) (0,88)   

Høj
Med krise (01.01.2005 - 30.06.2012) (0,02)**
Uden krise (01.07.2012 - 31.12.2019) (0,68)     

Lav
Med krise (01.01.2005 - 30.06.2012) (0,15)    
Uden krise (01.07.2012 - 31.12.2019) (0,74)    

Shapiro-Wilk-test for Normalitet
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sammensat d. 01.01.2008 til 2008 samt porteføljerne sammensat d. 01.01.2009 til de resterende 6 

måneder. I perioden efter krisen anvendes således også porteføljerne sammensat d. 01.01.2009 til 

de resterende seks måneder af 2009, og slutteligt anvendes porteføljerne sammensat d. 

01.01.2010. Samme porteføljer anvendes som tidligere, idet det ønskes at sammenholde denne 

analyse med tidligere fremstillede analyser. I det der er to forskellige positioner, er det således 

ikke muligt at estimere én samlet standardafvigelse for porteføljen over hele perioden og dermed 

heller ikke en samlet Sharpe Ratio. I stedet estimeres en standardafvigelse på de 18 måneders af-

kast, hvilket viser spredningen i porteføljeafkastene. Dette er samme metode, som også er an-

vendt tidligere.  

 

 

Tabel 4.39 – Gns. årligt merafkast, standardafvigelse og Sharpe Ratio i perioden 2005-2019 

 

Kilde: Egen tilvirkning.  
 

Af Tabel 4.39 fremgår som nævnt det gennemsnitlige merafkast i perioden, standardafvigelsen 

målt som spredningen i merafkastene samt Sharpe Ratio. Ikke overraskende har både Høj- og Lav-

porteføljen negative merafkast under krisen, hvilket hovedsageligt skyldes deres performance i 

2008. Høj-porteføljen præsterer dog bedre under krisen, idet den genererer et bedre gennemsnit-

ligt merafkast, har en mindre variation i merafkastene og dermed en højere Sharpe Ratio i perio-

den. Både i perioden før og efter krisen præsterer Lav-porteføljen bedst på det gennemsnitlige 

merafkast og på Sharpe Ratio. Høj-porteføljen har dog i perioden før krisen en lavere spredning i 

merafkastene. Sammenlignes merafkastene på Høj-porteføljen kan det ses, at porteføljen perfor-

mer bedst efter krisen. Det samme gør sig gældende for Lav-porteføljen. Det fremgår også, at 

spredningen i merafkastene er større efter krisen, hvilket giver god mening eftersom risiko og hø-

jere afkast ofte hænger sammen. Overraskende nok har Lav-porteføljen en mindre standardafvi-

gelse efter krisen, hvilket bidrager positivt til Sharpe Ratio.  

 

 

Gns. 

Merafkast Std. Afv. 

Sharpe 

Ratio 

Gns. 

Merafkast Std. Afv. 

Sharpe 

Ratio 

Før krisen (01.07.2006 - 31.12.2007) 0,1076 0,0859 1,2527 0,1230 0,0909 1,3526
Under krisen (01.01.2008 - 30.06.2009) -0,0900 0,2316 -0,3886 -0,1388 0,2621 -0,5298
Efter krisen (01.07.2009 - 31.12.2010) 0,2614 0,1642 1,5921 0,3814 0,1559 2,4467

Høj-porteføljen, 10 % Lav-porteføljen, 10 %
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Tabel 4.40 – Regressionsoutput baseret på månedlige merafkast i perioden jul. 2006 – dec. 2010 

 

Kilde: Egen tilvirkning. ***, **, * indikerer signifikansniveau ved 1 %, 5 % og 10 %. 
 

Regressionerne i Tabel 4.40 er alle foretaget på baggrund af 18 måneders data. I forhold til forkla-

ringsgraden i regressionerne vurderes det, at alle regressioner har en tilstrækkelig forklaringsgrad, 

da mindst 85 % af variationen i porteføljens merafkast forklares af modellen. Både Høj- og Lav-

porteføljen udviser positive alfaværdier i alle tre perioder. Interessant er dog, at Høj-porteføljen 

har en positiv signifikant alfaværdi under krisen på 1,64 %, mens Lav-porteføljen har positive signi-

fikante alfaværdier før og efter krisen på hhv. 0,96 % og 1,76 %. Både ud fra alfaværdien, gns. 

merafkast og Sharpe Ratio kan det altså konkluderes, at Høj-porteføljen performer bedre end Lav-

porteføljen i krisetider, mens Lav-porteføljen performer bedre end Høj-porteføljen udenfor en 

krise. Noget tyder altså på, at højt ESG-ratede virksomheder er en mere sikker investering, når 

økonomien befinder sig i en recession. Hypotese 1 kan altså ikke forkastes i denne korte kriseperi-

ode, men det kan den i perioderne udenom krisen. 

 

Alle seks regressioner har som de tidligere analyser stærke positive signifikante eksponeringer til 

markedsfaktoren, hvorfor dette resultat ikke er overraskende. Overraskende er dog, at ingen af 

porteføljerne har en signifikant eksponering til HML i nogen af perioderne, hvilket tyder på, at vari-

ationen i delperiodernes merafkast ikke kan forklares af HML-faktoren. De kortere perioder æn-

drer ikke det store ved konklusionerne vedrørende eksponeringer til profitabilitets- og investe-

ringsfaktoren, hvorfor Hypotese 2 igen må forkastes. Delperioder i Lav-porteføljen har kun signifi-

kante eksponeringer over for markedsfaktoren på et 5 %-niveau. Eksponeringerne til de fire andre 

faktorer er insignifikante, på nær perioden før krisen, hvor SMB er signifikant på et 10%-niveau. 

Delperioderne i Høj-porteføljen viser modsat en negativ signifikant eksponering til SMB for 

Fem-faktormodel Alfa Markeds- SMB HML RMW CMA R^2 n
faktor faktor faktor faktor faktor

Høj-porteføljen, 10 %
Før krisen (01.07.2006 - 31.12.2007) 0,00252 0,9909 -0,2025 -0,0197 -0,1976 0,0287 0,9098 18

(0,34) (0,00)*** (0,21) (0,90) (0,51) (0,89)
Under krisen (01.01.2008 - 30.06.2009) 0,01643 0,9404 -0,2570 0,1117 -0,4179 0,4003 0,9806 18

(0,00)*** (0,00)*** (0,07)* (0,20) (0,08)* (0,15)
Efter krisen (01.07.2009 - 31.12.2010) 0,00149 0,9731 -0,1748 0,1158 0,0404 -0,0225 0,9916 18

(0,39) (0,00)*** (0,00)*** (0,15) (0,70) (0,91)
Lav-porteføljen, 10 %

Før krisen (01.07.2006 - 31.12.2007) 0,00961 0,8293 0,4163 0,2490 -0,3970 -0,2592 0,8205 18
(0,02)** (0,00)*** (0,10)* (0,30) (0,38) (0,39)

Under krisen (01.01.2008 - 30.06.2009) 0,00469 0,8098 0,3046 0,1767 -0,3038 -0,4045 0,9122 18
(0,61) (0,00)*** (0,34) (0,39) (0,57) (0,53)

Efter krisen (01.07.2009 - 31.12.2010) 0,01758 0,8672 0,2388 0,2784 -0,6655 -1,2669 0,8548 18
(0,02)** (0,00)*** (0,25) (0,37) (0,13) (0,14)
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perioderne under krisen og efter krisen. Som den eneste viser delperioden under krisen for Høj-

porteføljen en negativ signifkant eksponering over for RMW-faktoren, hvilket indikerer et overtal 

af svage virksomheder under krisen. Dette giver mening, da det var en tid, hvor virksomhederne 

var presset økonomisk.  

 

Det kan altså konkluderes, at porteføljer sammensat på baggrund af højt ESG-ratede aktier perfor-

mer bedre i kriseperioder end porteføljer sammensat på baggrund af lavt ESG-ratede aktier. Dette 

kan både konkluderes ud fra den genererede alfaværdi men også ud fra det gennemsnitlig meraf-

kast og Sharpe Ratios.  

 

4.14.3 Delperioder – periode med og uden krise 

Det kan i afsnit 4.14.2 ses, at positionen i de højest ESG-ratede aktier klarede sig bedst under kri-

sen. I dette afsnit undersøges der, om det også gør sig gældende, hvis krisen indgår i en længere 

periode. Igen anvendes de 15 årlige revurderede porteføljer. I den første delperiode anvendes så-

ledes de syv årlige porteføljer fra 01.01.2005 til 31.12.2011 samt de første seks måneder af porte-

føljen dannet d. 01.01.2012. Den anden delperiode indeholder således de resterende seks måne-

ders afkast af porteføljen dannet d. 01.01.2012 samt de resterende syv porteføljer dannet i perio-

den 01.01.2013-31.12.2019.  

 

Tabel 4.41 – Gns. årligt merafkast, standardafvigelse og Sharpe Ratio i perioden 2005-2019 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Af Tabel 4.41 fremgår som tidligere de gennemsnitlige merafkast, standardafvigelser i form af 

spredningen i de gennemsnitlige merafkast samt Sharpe Ratio. Modsat de korte delperioder oven-

over kan det konkluderes, at de lavt ESG-ratede aktier klarer sig bedre end de højt ESG-ratede ak-

tier i begge perioder. Dette gør sig gældende på det gennemsnitlige merafkast og på Sharpe Ratio. 

Spredningen i Høj-porteføljens merafkast er dog lavere i begge perioder, hvilket indikerer en la-

vere risiko. Dette er dog ikke nok til at give Høj-porteføljen et bedre risikojusteret afkast.  

Gns. 
Merafkast Std. Afv. 

Sharpe 
Ratio 

Gns. 
Merafkast Std. Afv. 

Sharpe 
Ratio 

Med krise (01.01.2005 - 30.06.2012) 0,0783 0,1514 0,5171 0,1006 0,1666 0,6041
Uden krise (01.07.2012 - 31.12.2019) 0,1647 0,1098 1,4995 0,1980 0,1137 1,7418

Høj-porteføljen, 10 % Lav-porteføljen, 10 %
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Tabel 4.42 – Regressionsoutput baseret på månedlige merafkast i perioden jan. 2005 – dec. 2019 

 
Kilde: Egen tilvirkning. ***, **, * indikerer signifikansniveau ved 1 %, 5 % og 10 %. 

 

Ifølge Tabel 4.42 har både Høj- og Lav-porteføljen positive signifikante alfaværdier både i perioden 

med krise og i perioden uden krise. Ovenstående tabel bekræfter også tidligere resultater; at Lav-

porteføljen genererer et højere overnormal afkast end Høj-porteføljen, og dette er uanset, hvilken 

periode der undersøges. Derfor kan det altså konkluderes, at såfremt analyseperioden opdeles i 

to, kan det ikke påvises, at porteføljer sammensat af højt ESG-ratede aktier performer bedre end 

porteføljer sammensat af lavt ESG-ratede aktier, hvorfor Hypotese 1 må forkastes. Hvis Høj-porte-

føljens alfa sammenlignes over tid, kan det konstateres at den genererer det største overnormale 

afkast i perioden, hvor der indgår en krise. Dette fremgik også af analysen i afsnit 4.14.2. Lav-por-

teføljens alfa er ligeledes højere i en periode med krise jf. Tabel 4.42. 

 

I forhold til forklaringsgraden i modellen kan det ses, at Høj-porteføljerne forklares bedre, idet de 

begge har en 0- over 90 %. Lav-porteføljen vurderes dog også til at have en tilstrækkelig forkla-

ringsgrad, da over 80 % af variationen i porteføljens merafkast er forklaret. Den høje forklarings-

grad på Høj-porteføljen kan som nævnt skyldes den lavere alfa-værdi, da modellen er bedre til at 

forklare højt ESG-ratede aktier. Derfor forekommer der et større overnormalt afkast ved Lav-por-

teføljen, som ikke forklares af risikoen fra de fem faktorer. Igen kan det konstateres, at porteføl-

jerne har positive signifikante eksponeringer til markedsfaktoren. Høj-porteføljen har i første del-

periode en negativ signifikant eksponering til SMB og modsat en positiv signifikant eksponering til 

HML. I anden delperiode har Høj-porteføljen kun en signifikant eksponering overfor HML og som 

nævnt markedet. Ved de tre delperioder var det generelt kun SMB, der var signifikant, så en læn-

gere periode gør altså flere faktorer signifikante. I hele analyseperioden kunne der også konstate-

res en signifikant eksponering overfor SMB og HML, hvorfor det giver mening, at der ses den 

Fem-faktormodel Alfa Markeds- SMB HML RMW CMA R^2 n
faktor faktor faktor faktor faktor

Høj-porteføljen, 10 %
Med krise (01.01.2005 - 30.06.2012) 0,00374 0,9451 -0,1048 0,0920 0,0142 -0,0047 0,9551 90

(0,00)*** (0,00)*** (0,03)** (0,04)** (0,86) (0,96)
Uden krise (01.07.2012 - 31.12.2019) 0,00265 0,9986 -0,0478 0,1556 0,0426 -0,0640 0,9471 90

(0,00)*** (0,00)*** (0,24) (0,00)*** (0,51) (0,39)
Lav-porteføljen, 10 %

Med krise (01.01.2005 - 30.06.2012) 0,00680 0,8468 0,2530 0,0850 -0,3039 -0,2571 0,8932 90
(0,00)*** (0,00)*** (0,00)*** (0,27) (0,03)** (0,07)*

Uden krise (01.07.2012 - 31.12.2019) 0,00583 0,9172 0,1342 -0,0523 -0,0511 -0,0934 0,8092 90
(0,00)*** (0,00)*** (0,09)* (0,56) (0,69) (0,52)
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samme eksponering i første delperiode. Hverken RMW og CMA er signifikante i denne delanalyse 

og derfor forkastes Hypotese 2. I første delperiode har Lav-porteføljen som tidligere signifikante 

eksponeringer overfor markedsfaktoren, SMB, RMW og CMA. Dette gør sig således gældende for 

Lav-porteføljen i afsnit 4.8.2. Omvendt er Lav-porteføljen kun eksponeret overfor markedsfakto-

ren og SMB i anden delperiode.  

 

Opsummeret kan det konkluderes, at de længere delperioder udviser de samme konklusioner som 

ved hele analyseperioden, altså at Lav-porteføljen performer bedre end Høj-porteføljen på gen-

nemsnitligt merafkast og Sharpe Ratio samt, at Lav-porteføljen genererer et højere alfa. Dette er 

uanset om perioden indeholder en krise eller ej.  

 
4.14.4 Opsummering af delperioder 

I analysen af delperioderne kan det konkluderes, at Høj-porteføljen er den mest sikre investering 

under krisen, da den genererer det højeste signifikante overnormale afkast samt den højeste 

Sharpe Ratio. Anderledes ser det ud, når analyseperioden deles i to perioder. Her er det således 

igen Lav-porteføljen, der genererer det højeste overnormale afkast, og dette er upåagtet, om peri-

oden indeholder en krise eller ej. Dette indikerer dermed en robusthed, da konklusionen på tværs 

af de to delperioder er konsistente med tidligere konklusioner. 

Kapitel 5 – Kvalitetskriterier 

I følgende afsnit evalueres validiteten, pålideligheden og tilstrækkeligheden af specialets metode-

valg i relation til dataindsamling og de foretagne analyser.   

 

Validitet relateres til, hvorvidt der er en sammenhæng mellem det anvendte datasæt og problem-

formuleringen. Et måleredskab er validt, hvis det måler det, der var hensigten (Carmines & Zeller, 

2011). Vi fokuserer på teknisk og statistisk gyldighed, hvor teknisk gyldighed relaterer sig til data-

repræsentationen, og statistisk gyldighed relaterer sig til om mængden i stikprøven er relevant, og 

om det kan testes med statistiske redskaber (Olsen & Pedersen, 2003). Vi har valgt at anvende 

Bloomberg som udbyder af aktiedata, og Refinitiv Eikon, Asset4 som udbyder af ESG- og regn-

skabsdata. Vi mener, at disse to udbydere kan ses som værende repræsentative, idet det er to 

store og anerkendte databaser, der har specialiseret sig indenfor hhv. finansiel data og 
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rapportering af ESG. Derfor vurderes det, at data herfra har en solid teknisk gyldighed. Vores un-

dersøgelse dækker som nævnt 882 amerikanske aktier, hvilket altså kun er en del af den samlede 

population af amerikanske aktier. Derfor kan det diskuteres, om mængden af aktier er tilstrække-

lig til at kunne konkludere noget generelt om, hvordan ESG påvirker aktiers performance. Idet vi 

anvender virksomheder fra S&P 500, udelukker vi således alle de små virksomheder, hvorfor vi 

ikke kan konkludere noget på tværs af de forskellige virksomhedsstørrelser. Samtidigt er vi dog be-

grænset af mængden af ESG-data, hvorfor det ikke ville være muligt at tilføje en betydeligt større 

mængde virksomheder, da der ikke ville være en tiltrækkelig mængde data. 

 

Pålideligheden relaterer sig til, hvorvidt en undersøgelse viser det samme resultat, såfremt under-

søgelsen foretages flere gange (Carmines & Zeller, 2011). Her vurderes det, om der er random fejl 

eller systematisk fejl i dataet. Aktiekurserne stammer direkte fra Bloomberg, og som en af de stør-

ste udbydere af aktiedata i verden vurderes dataet at være pålideligt og uden systematisk bias. 

Anderledes gør det sig gældende for ESG-data. Det er bevist, at der er forskel på ratingudbydernes 

metoder, hvorfor konklusionerne kunne være anderledes, såfremt vi havde valgt en anden udby-

der (Halbritter & Dorfleitner, 2015). Idet vi anvender den samme udbyder til alle analyser, vurde-

res det, at vi kan sammenligne de forskellige resultater med hinanden. Dog er det sværere at sam-

menligne med litteraturen, da porteføljerne ikke er dannet ud fra de samme forudsætninger. Vi 

anvender 15 års daglige aktieafkast som belæg for at estimere de månedlige afkast. Idet vi anven-

der 3.775 daglige justerede lukkepriser, vurderes det, at random fejl i aktieafkastene er små, hvor-

for det ikke vurderes at have en markant betydning for resultaterne.  

 

Tilstrækkelighed er relateret til sammenhængen mellem datagrundlaget og de anvendte teorier, 

og altså om der er grundlag for at drage de konklusioner, der drages (Olsen & Pedersen, 2003). Da-

taet og teorierne i nærværende speciale kan sige at være nogenlunde tilstrækkelige, idet vi har 

været i stand til at påvise, hvordan ESG påvirker aktiers performance. For at øge robustheden i 

konklusionerne har vi også foretaget undersøgelser af delperioder. Dog er undersøgelserne kun 

foretaget for nogle af de største amerikanske virksomheder, hvorfor vi ikke kan sige noget gene-

relt om hele aktiemarkedet, da vi udelader de små virksomheder i dataet. Vi havde en forventning 

om, at virksomheder med høje ESG-scores ville performe bedre end virksomheder med lave ESG-
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scores, men dette kunne ikke påvises. Såfremt vi havde anvendt en bredere stikprøve eller en an-

den ratingudbyder, kunne det være, at konklusionerne var blevet anderledes.  

 

Kapitel 6 – Konklusion 

Formålet med nærværende speciale er at undersøge, hvordan ESG påvirker aktiers performance. 

Dette undersøgelsesspørgsmål kommer sig af en stigende interesse for integrering af ESG-forhold i 

investeringsbeslutningsprocessen. ESG er et akronym for Environmental, Social og Governance, og 

ESG-scores er med til at belyse, hvordan virksomhederne klarer sig indenfor netop disse tre områ-

der. Ratingudbyderne anvender forskellige metoder til at bestemme virksomhedernes overord-

nede ESG-scores. Dette betyder altså, at der kan være forskel på, hvordan en virksomhed rangeres 

alt efter, hvilken ratingudbyder der anvendes.  

 

I specialet har vi anvendt det gennemsnitlige merafkast, Sharpe Ratio samt alfa som performance-

mål, og vi anvendte Fama & Frenchs fem-faktormodel som analysemodel. I litteraturen var den 

mest anvendte analysemodel Carharts fire-faktormodel efterfulgt af CAPM og Fama & Frenchs tre-

faktormodel. Anvendelsen af fem-faktormodellen i dette speciale havde til formål at foretage nye 

empiriske undersøgelser, som ikke før var testet på højt ESG-ratede aktier. I den eksisterende litte-

ratur var der evidens for, at ansvarlige virksomheder outperformede markedet. Dog havde valg af 

periode betydning, idet de stærkeste beviser for overnormale afkast forekom i perioden 1991-

2004. Screeningsprocessen havde også en betydning, idet ekskludering af “Sin Stocks” ville for-

værre porteføljernes overnormale afkast.  

 

For at undersøge, hvordan ESG påvirker aktiers performance, testede vi porteføljer sammensat på 

baggrund af 15 års historisk data. I første delanalyse blev porteføljerne dannet på baggrund af de 

10 % højeste gennemsnitlige ESG-, E-, S- og G-scores for hele perioden. Med undtagelse af G-Por-

teføljen var porteføljerne i dette speciale kendetegnet ved et overtal af de største virksomheder, 

og ofte var det de samme virksomheder, som rangerede højest på alle scores. Det skyldtes også en 

højere rapporteringsgrad og dermed større gennemsigtighed blandt de store virksomheder, som 

gjorde det nemmere for Refinitiv Eikon, Asset4 at udarbejde ESG-scores. Der var også en tendens 

til, at virksomheder indenfor IT-sektoren var de bedst performende, da de var overrepræsenteret i 
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alle porteføljerne. Det kunne konkluderes ud fra indikatorscoreanalysen, at de overordnede E- og 

G-scores generelt blev drevet af de samme indikatorscores på tværs af sektorerne, hvorimod indi-

katorscores indenfor Social i højere grad differentierede sig fra sektor til sektor.   

 

De fire porteføljer i første delanalyse udviste et positivt signifikant alfa, og ESG-porteføljen genere-

rerede det højeste overnormale afkast efter, der var justeret for de fem faktorer. Alle porteføljer 

havde højere merafkast og Sharpe Ratios end markedet, hvorfor det kunne konkluderes, at porte-

føljer dannet på baggrund af højt-ratede virksomheder performede bedre end markedet på disse 

to parametre. Porteføljerne udviste en fælles positiv eksponering overfor markeds- og value-fakto-

ren, hvilket indikerede, at porteføljerne havde en overvægt af value-virksomheder. Ingen af porte-

føljerne udviste eksponering til Fama & Frenchs to kvalitetsfaktorer, hvormed det ikke kunne kon-

kluderes, at der var nogen sammenhæng mellem højt ESG-ratede virksomheder og kvalitet, hvor-

for Hypotese 2 blev forkastet. 

 

På trods af, at vi har anvendt forskellige screeningsprocesser, kunne der generelt drages de 

samme konklusioner; at Lav-porteføljerne genererede højere gennemsnitlige merafkast, og at Høj-

porteføljerne til gengæld havde lavere standardafvigelser, hvorfor diversifikation var muligt at 

opnå i ESG-øjemed. I forhold til de årlige Sharpe Ratio kunne vi se en lige fordeling mellem Høj- og 

Lav-porteføljerne, men det kunne konkluderes, at mindst en af porteføljerne performede bedre 

end markedet hvert år på både det gennemsnitlige merafkast og Sharpe Ratio. Kombinationspor-

teføljen genererede et højere merafkast end Høj-porteføljen, hvilket var overraskende ift. den ge-

nerelle teori om “Sin Stocks”. Det kunne konkluderes, at alle porteføljer genererede positive over-

normale afkast, og at det højeste alfa fås ved at investere i Lav-porteføljerne, hvorfor Hypotese 1 

blev forkastet. Sammenlignes den positive screening og Best-in-Class-screening fås det højeste 

overnormale afkast ved at foretage en positiv screening. Dette kunne skyldes, at BIC-Lav-porteføl-

jen bestod af aktier med højere ESG-scores. Som tidligere udviste ingen af Høj-porteføljerne signi-

fikante eksponeringer til kvalitetsfaktorerne, hvorfor vi ikke kunne konkludere, at der var en sam-

menhæng mellem høj ESG-ratede aktier og kvalitet. Dermed blev Hypotese 2 igen forkastet. Dog 

påviste vi negative signifikante eksponeringer overfor de to kvalitetsfaktorer i Lav-porteføljen. 

Endvidere foretog vi en test af porteføljer med en cut-off på 30 % for at se, om denne analyse gav 

anledning til andre resultater, idet alle tidligere test påviste positive og signifikante alfaværdier. Vi 
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kom frem til de samme konklusioner, hvorfor vi har en mistanke om, at resultaterne skyldes sam-

menhængen mellem datagrundlaget og fire af de fem faktorer. 

 

Ydermere undersøgte vi regnskabsdata på de underliggende virksomheder i Høj- og Lav-porteføl-

jen, 10 % for at måle deres finansielle performance. Det kunne konkluderes, at der ud fra et regn-

skabsmæssigt perspektiv kunne ses en lighed mellem høj ESG og kvalitet baseret på profitabilitets- 

og investeringsvariablen. Vi forkastede derfor ikke Hypotese 3, da aktierne i Høj-porteføljen gen-

nemsnitligt udviste en mere robust profitabilitet og lavere investeringsvækst end Lav-porteføljen, 

hvilket følger Fama & Frenchs definitionen af kvalitet. Denne kvalitet kunne som nævnt ikke af-

spejles i porteføljernes merafkast. Ud fra P/E værdierne kunne det konkluderes, at Høj-porteføljen 

overordnet havde et lavere og mere stabil P/E niveau end Lav-porteføljen, hvilket indikerede et 

overtal af value-virksomheder og dermed et højere indtjeningsniveau blandt de højt ESG-ratede 

aktier.  

 

Til at undersøge, hvordan porteføljernes afkast ændrede sig over tid, inddelte vi analyseperioden i 

mindre delperioder. I analysen af de tre delperioder kunne det konkluderes, at Høj-porteføljen ge-

nerede den højeste alfaværdi i krisetider, hvorimod Lav-porteføljen genererede de højeste alfa-

værdier udenom krisen. I analysen af de to delperioder var konklusionerne de samme som tidli-

gere, altså at Lav-porteføljen på baggrund af perioden genererede de højeste alfaværdier og de 

højeste Sharpe Ratios, hvilket indikerede robusthed, da konklusionen på tværs af de to delperio-

der var konsistente med tidligere konklusioner. 

 

Samlet kan vi derfor konkludere, at ESG påvirker aktiers performance positivt, da de ESG-ratede 

aktier performer bedre end markedet ud fra det gennemsnitlige merafkast og Sharpe Ratio. Mere 

specifikt performer de lavt ESG-ratede aktier bedre end højt ESG-ratede aktier, hvilket er overra-

skende, idet vi havde en forventning om, at social ansvarlighed blev afspejlet i afkastene. I nærvæ-

rende speciale kan det derfor konkluderes, at social ansvarlige investorer opnår et lavere overnor-

malt afkast ved at investere i porteføljer baseret på højt ESG-ratede aktier. 
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Kapitel 7 – Perspektivering  

Dette speciale har foretaget performancetests af porteføljer sammensat på baggrund af ESG-sco-

res for at undersøge, hvordan ESG påvirker aktiers performance. Specialets konklusion er begræn-

set af de afgrænsninger, der blev foretaget i indledningen. Disse afgrænsninger har indsnævret vo-

res undersøgelsesområde, til det vi fandt relevant for at kunne besvare problemformuleringen. På 

baggrund heraf er det vigtigt at reflektere over de metodiske valg, der er foretaget i specialet, og 

hvis vi ikke havde foretaget de valgte afgrænsninger, hvordan havde konklusionen så set ud? Det 

vil derfor være interessant at belyse andre metoder og valg, der kunne være foretaget i nærvæ-

rende speciale og kommentere, hvordan det kunne påvirke vores endelige resultater.  

 

I afgrænsningen blev der afgrænset for valg af marked, og yderligere afgrænsning blev foretaget 

indenfor det valgte marked for at specificere datavalget. Det kan i den forbindelse være interes-

sant at inddrage andre markeder for at sammenligne dem med resultaterne fundet i dette speci-

ale. F.eks. ville England være et oplagt marked at anvende, da rapporteringsgraden indenfor ESG 

vil være tilstrækkelig. Refinitiv Eikon, Asset4 har siden begyndelsen rapporteret på både FTSE 100 

og FTSE 250, som begge er engelske indeks. Det vil derfor være interessant at se, om ESG har en 

større påvirkning på aktiers performance på det engelske marked, end det havde i vores resulta-

ter, og om det endda er muligt for højt ESG-ratede aktier at outperforme lavt ESG-ratede aktier. 

Brzeszcynski & McIntosh (2014) påviste, at porteføljer dannet på baggrund af britiske SRI-aktier 

outperformede deres benchmark. Derfor er der belæg for, at en inddragelse af det britiske marked 

vil give andre konklusioner.  

 

Det kunne også være interessante at inddrage andre markeder, men her vil der nemmere opstå 

diversifikationsproblemer pga. et for lille datagrundlag. Det vil være sværere at indsamle ESG-data 

på f.eks. Emerging Markets, da ratingudbyderne først i nyere tid er begyndt at indsamle ESG-data 

herfra. Asset4 begyndte først at dække MSCI Emerging Markets i 2011 (Refinitiv, 2019). Dog kunne 

det være interessant at undersøge dette marked, da det helt sikkert vil bidrage til en anderledes 

konklusion. I stedet kunne det være oplagt at undersøge etiske investeringsforeninger på Emer-

ging Markets, hvilket lægger op til en anden problemformulering og et andet formål med opgaven. 

Her vil det være interessant at undersøge, hvordan etiske investeringsforeninger har performet 
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sammenlignet med konventionelle investeringsforeninger. Dette undersøgte bl.a. Bauer, Koedjik 

og Otten (2005) på flere markeder, hvor de fandt bevis for, at de etiske investeringsforeninger 

outperformede de konventionelle investeringsforeninger over tid.  

 

Idet vi har afgrænset os til kun at kigge på aktiemarkedet, har vi dermed også afgrænset os fra an-

dre etiske og bæredygtige investeringer, som igen kunne påvirke vores endelige konklusion. Ved at 

inddrage andre aktivklasser som grønne obligationer, klimavenlige ejendomme og vedvarende 

energi kan der sammensættes mere diversificerede porteføljer, da risikoen spredes ud på flere ak-

tivklasser, hvilket dermed kan forbedre det risikojusterede afkast. Det kunne derfor være interes-

sant at se, om porteføljer sammensat på baggrund af forskellige grønne aktivklasser performer 

bedre, end de højt ESG-ratede porteføljer grundet en bedre diversifikation.  

 

I forhold til specialets aktiedata afgrænser vi os til kun at benytte virksomheder, der enten er eller 

har været i S&P 500 i den definerede periode. Ved at inddrage flere indeks i USA kunne det give et 

bredere datasæt, og dermed vil dataet i mindre grad være genstand for selektionsbias i form af 

store virksomheder. Dette kun styrke kvaliteten af specialets analyse, da det bedre vil matche 

Fama & Frenchs faktordata, som er sammensat af både store og små virksomheder fra samtlige 

amerikanske børser. Det kunne resultere i en konklusion, hvor fem-faktormodellen er mere ekspo-

neret overfor porteføljernes merafkast. Dog vil inddragelse af andre indeks mindske tilgængelighe-

den af historisk ESG-data, da Refinitiv Eikon, Asset4’s rapportering har været begrænset til få store 

indeks i begyndelsen. Det er først indenfor de sidste 10 år, at der er kommet flere amerikanske in-

deks ud over S&P 500 med i deres database. 

 

I specialet anvendes Refinitiv Eikon, Asset4, og dermed afgrænses der fra at anvende andre ratin-

gudbydere, da det som nævnt er svært at sammenligne virksomhedernes sociale performance på 

tværs af ratingudbydere. Halbritter & Dorfleitner (2015) pointerede dette ved at teste perfor-

mance af højt- og lavt ratede porteføljer, hvor de fandt ud af, at der var en betydelig forskel i per-

formance af Høj-porteføljernes alfa alt efter, hvilken ratingudbyder der havde udarbejdet de an-

vendte ESG-scores. Hvis vi i stedet havde anvendt en anden ESG-udbyder havde porteføljerne 

højst sandsynlighed haft en anden aktiesammensætning, og dermed kunne konklusionen have 
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udformet sig anderledes på baggrund af resultaterne fra de foretagende test. Det kunne derfor 

være interessant ligesom Halbritter & Dorfleitner (2015) at sammenligne resultater fra forskellige 

ratingudbydere for at tydeliggøre forskellen i performance. Med denne tilgang til performancemå-

ling af høje ESG-ratede porteføljer vil specialet have haft et andet formål, end det vi har fokuseret 

på.   

 

Slutteligt valgte vi at anvende Fama & Frenchs (2015) fem-faktormodel, og hovedårsagen til, vi 

valgte denne model, var at teste om porteføljer baseret på højt ESG-ratede aktier var eksponeret 

overfor kvalitetsfaktorerne, hvilket viste sig ikke at være tilfældet. Med dette i mente kunne det 

være interessant at se, hvordan resultaterne ville blive påvirket, såfremt vi havde anvendt Car-

harts (1997) fire-faktormodel, og om vi i stedet kunne påvise, at porteføljerne var eksponeret over 

for momentumfaktoren. Da eksponeringerne til kvalitetsfaktorerne alligevel var insignifikante i 

størstedelen af analysen, kunne det også være interessant at gå tilbage til Fama & Frenchs (1993) 

oprindelige tre-faktormodel for at se, om de resterende faktorer kunne forklare merafkastene 

bedre.   
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Kapitel 9 – Bilag  
Bilag 1 
 

Tabel 1.1 – Amerikanske aktier 

 

Ticker Name of Company Ticker Name of Company 
AFL.N Aflac Inc BA.N Boeing Co
AES.N AES Corp BWA.N BorgWarner Inc
ABT.N Abbott Laboratories BSX.N Boston Scientific Corp
ABMD.OQ Abiomed Inc BMY.N Bristol-Myers Squibb Co
ATVI.OQ Activision Blizzard Inc BFb.N Brown-Forman Corp
ADBE.OQ Adobe Inc CI.N Cigna Corp
AMD.OQ Advanced Micro Devices Inc CMS.N CMS Energy Corp
APD.N Air Products and Chemicals Inc CSX.OQ CSX Corp
ALK.N Alaska Air Group Inc CVS.N CVS Health Corp
ALB.N Albemarle Corp COG.N Cabot Oil & Gas Corp
ALXN.OQ Alexion Pharmaceuticals Inc CDNS.OQ Cadence Design Systems Inc
HON.N Honeywell International Inc CPB.N Campbell Soup Co
ALL.N Allstate Corp STZ.N Constellation Brands Inc
ARNC.N Arconic Inc COF.N Capital One Financial Corp
HES.N Hess Corp CAH.N Cardinal Health Inc
AEE.N Ameren Corp CCL.N Carnival Corp
AEP.N American Electric Power Company Inc CAT.N Caterpillar Inc
AXP.N American Express Co CERN.OQ Cerner Corp
AIG.N American International Group Inc JPM.N JPMorgan Chase & Co
ABC.N AmerisourceBergen Corp CVX.N Chevron Corp
AME.N Ametek Inc CHD.N Church & Dwight Co Inc
AMGN.OQ Amgen Inc CINF.OQ Cincinnati Financial Corp
APH.N Amphenol Corp CSCO.OQ Cisco Systems Inc
ADI.OQ Analog Devices Inc CTAS.OQ Cintas Corp
AON.N Aon PLC CTXS.OQ Citrix Systems Inc
APA.N Apache Corp CLX.N Clorox Co
AIV.N Apartment Investment and Management Co KO.N Coca-Cola Co
AAPL.OQ Apple Inc CL.N Colgate-Palmolive Co
AMAT.OQ Applied Materials Inc CMA.N Comerica Inc
ADM.N Archer Daniels Midland Co DXC.N DXC Technology Co
ATO.N Atmos Energy Corp CAG.N Conagra Brands Inc
ADSK.OQ Autodesk Inc ED.N Consolidated Edison Inc
ADP.OQ Automatic Data Processing Inc COO.N Cooper Companies Inc
AZO.N Autozone Inc TAP.N Molson Coors Beverage Co
AVB.N AvalonBay Communities Inc CPRT.OQ Copart Inc
AVY.N Avery Dennison Corp GLW.N Corning Inc
TFC.N Truist Financial Corp CMI.N Cummins Inc
BKR.N Baker Hughes Co DHI.N D.R. Horton Inc
BLL.N Ball Corp DTE.N DTE Energy Co
BAX.N Baxter International Inc DHR.N Danaher Corp
BDX.N Becton Dickinson and Co DRI.N Darden Restaurants Inc
VZ.N Verizon Communications Inc TGT.N Target Corp
WRB.N W. R. Berkley Corp DE.N Deere & Co
BRKb.N Berkshire Hathaway Inc XRAY.OQ Dentsply Sirona Inc
BBY.N Best Buy Co Inc DIS.N Walt Disney Co
HRB.N H & R Block Inc DLTR.OQ Dollar Tree Inc
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D.N Dominion Energy Inc HP.N Helmerich and Payne Inc
DOV.N Dover Corp JKHY.OQ Jack Henry & Associates Inc
DUK.N Duke Energy Corp HSY.N Hershey Co
DRE.N Duke Realty Corp HPQ.N HP Inc
ETFC.OQ E*TRADE Financial Corp HFC.N HollyFrontier Corp
EMN.N Eastman Chemical Co HOLX.OQ Hologic Inc
ETN.N Eaton Corporation PLC HD.N Home Depot Inc
ECL.N Ecolab Inc HRL.N Hormel Foods Corp
EIX.N Edison International HST.N Host Hotels & Resorts Inc
EA.OQ Electronic Arts Inc HUM.N Humana Inc
EMR.N Emerson Electric Co JBHT.OQ J B Hunt Transport Services Inc
EOG.N EOG Resources Inc HBAN.OQ Huntington Bancshares Inc
ETR.N Entergy Corp BIIB.OQ Biogen Inc
EFX.N Equifax Inc MOS.N Mosaic Co
EQR.N Equity Residential IEX.N IDEX Corp
RE.N Everest Re Group Ltd IDXX.OQ IDEXX Laboratories Inc
EXPD.OQ Expeditors International of Washington Inc ITW.N Illinois Tool Works Inc
XOM.N Exxon Mobil Corp INCY.OQ Incyte Corp
FMC.N FMC Corp IR.N Ingersoll-Rand PLC
NEE.N Nextera Energy Inc INTC.OQ Intel Corp
FAST.OQ Fastenal Co IBM.N International Business Machines Corp
FDX.N FedEx Corp IFF.N International Flavors & Fragrances Inc
FRT.N Federal Realty Investment Trust IP.N International Paper Co
M.N Macy's Inc IPG.N Interpublic Group of Companies Inc
FITB.OQ Fifth Third Bancorp INTU.OQ Intuit Inc
FISV.OQ Fiserv Inc J.N Jacobs Engineering Group Inc
FE.N FirstEnergy Corp JNJ.N Johnson & Johnson
FLS.N Flowserve Corp KLAC.OQ KLA Corp
BEN.N Franklin Resources Inc KSU.N Kansas City Southern
FCX.N Freeport-McMoRan Inc K.N Kellogg Co
AJG.N Arthur J Gallagher & Co KEY.N KeyCorp
GPS.N Gap Inc KMB.N Kimberly-Clark Corp
IT.N Gartner Inc KIM.N Kimco Realty Corp
GD.N General Dynamics Corp KSS.N Kohls Corp
GE.N General Electric Co KR.N Kroger Co
GIS.N General Mills Inc LH.N Laboratory Corporation of America Holdings
GPC.N Genuine Parts Co LRCX.OQ Lam Research Corp
GILD.OQ Gilead Sciences Inc EL.N Estee Lauder Companies Inc
GWW.N W W Grainger Inc LEG.N Leggett & Platt Inc
HAL.N Halliburton Co LEN.N Lennar Corp
HOG.N Harley-Davidson Inc LLY.N Eli Lilly and Co
LHX.N L3Harris Technologies Inc LB.N L Brands Inc
HIG.N Hartford Financial Services Group Inc LNC.N Lincoln National Corp
HAS.OQ Hasbro Inc LMT.N Lockheed Martin Corp
PEAK.N Healthpeak Properties Inc L.N Loews Corp
WELL.N Welltower Inc LOW.N Lowe's Companies Inc
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MTB.N M&T Bank Corp PH.N Parker-Hannifin Corp
MGM.N MGM Resorts International PAYX.OQ Paychex Inc
MMC.N Marsh & McLennan Companies Inc PNR.N Pentair PLC
MAR.OQ Marriott International Inc PBCT.OQ People's United Financial Inc
MLM.N Martin Marietta Materials Inc PEP.OQ PepsiCo Inc
MAS.N Masco Corp PRGO.N Perrigo Company PLC
MXIM.OQ Maxim Integrated Products Inc PFE.N Pfizer Inc
MKC.N McCormick & Company Inc MO.N Altria Group Inc
MCD.N Mcdonald's Corp COP.N ConocoPhillips
SPGI.N S&P Global Inc PVH.N PVH Corp
MCK.N McKesson Corp PNW.N Pinnacle West Capital Corp
MDT.N Medtronic PLC PXD.N Pioneer Natural Resources Co
BK.N Bank of New York Mellon Corp TROW.OQ T. Rowe Price Group Inc
MSFT.OQ Microsoft Corp PG.N Procter & Gamble Co
MCHP.OQ Microchip Technology Inc PGR.N Progressive Corp
MU.OQ Micron Technology Inc PEG.N Public Service Enterprise Group Inc
MAA.N Mid-America Apartment Communities Inc PSA.N Public Storage
MMM.N 3M Co PHM.N PulteGroup Inc
MHK.N Mohawk Industries Inc QCOM.OQ Qualcomm Inc
MS.N Morgan Stanley PWR.N Quanta Services Inc
MSI.N Motorola Solutions Inc RJF.N Raymond James Financial Inc
MYL.OQ Mylan NV O.N Realty Income Corp
NVR.N NVR Inc REGN.OQ Regeneron Pharmaceuticals Inc
NTAP.OQ NetApp Inc REG.OQ Regency Centers Corp
NEM.N Newmont Corporation RMD.N Resmed Inc
NKE.N Nike Inc RHI.N Robert Half International Inc
NBL.OQ Noble Energy Inc ROK.N Rockwell Automation Inc
JWN.N Nordstrom Inc ROL.N Rollins Inc
NSC.N Norfolk Southern Corp ROP.N Roper Technologies Inc
ES.N Eversource Energy ROST.OQ Ross Stores Inc
XEL.OQ Xcel Energy Inc T.N AT&T Inc
NTRS.OQ Northern Trust Corp TRV.N Travelers Companies Inc
NOC.N Northrop Grumman Corp HSIC.OQ Henry Schein Inc
WFC.N Wells Fargo & Co SLB.N Schlumberger NV
NUE.N Nucor Corp SCHW.N Charles Schwab Corp
OXY.N Occidental Petroleum Corp SEE.N Sealed Air Corp
ODFL.OQ Old Dominion Freight Line Inc SRE.N Sempra Energy
OMC.N Omnicom Group Inc SHW.N Sherwin-Williams Co
OKE.N ONEOK Inc SIVB.OQ SVB Financial Group
ORCL.N Oracle Corp SPG.N Simon Property Group Inc
ORLY.OQ O'Reilly Automotive Inc AOS.N A. O. Smith Corp
EXC.OQ Exelon Corp SNA.N Snap-On Inc
PNC.N PNC Financial Services Group Inc SO.N Southern Co
PPL.N PPL Corp LUV.N Southwest Airlines Co
PPG.N PPG Industries Inc SWK.N Stanley Black & Decker Inc
PCAR.OQ Paccar Inc USB.N U.S. Bancorp
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SBUX.OQ Starbucks Corp ZION.OQ Zions Bancorporation NA
STT.N State Street Corp CB.N Chubb Ltd
SYK.N Stryker Corp JCI.N Johnson Controls International PLC
NLOK.OQ NortonLifeLock Inc RCL.N Royal Caribbean Cruises Ltd
SNPS.OQ Synopsys Inc AMT.N American Tower Corp
SYY.N Sysco Corp MCO.N Moody's Corp
TJX.N TJX Companies Inc DGX.N Quest Diagnostics Inc
TFX.N Teleflex Inc PLD.N Prologis Inc
TXN.OQ Texas Instruments Inc URI.N United Rentals Inc
TXT.N Textron Inc CNP.N CenterPoint Energy Inc
TMO.N Thermo Fisher Scientific Inc NWL.OQ Newell Brands Inc
TIF.N Tiffany & Co VAR.N Varian Medical Systems Inc
GL.N Globe Life Inc BXP.N Boston Properties Inc
DVA.N DaVita Inc ESS.N Essex Property Trust Inc
TSCO.OQ Tractor Supply Co ARE.N Alexandria Real Estate Equities Inc
C.N Citigroup Inc CHRW.OQ C.H. Robinson Worldwide Inc
YUM.N Yum! Brands Inc DISH.OQ DISH Network Corp
TSN.N Tyson Foods Inc MTD.N Mettler-Toledo International Inc
MRO.N Marathon Oil Corp IRM.N Iron Mountain Inc
WM.N Waste Management Inc SLG.N SL Green Realty Corp
UNP.N Union Pacific Corp NI.N NiSource Inc
UDR.N UDR Inc SWKS.OQ Skyworks Solutions Inc
UNH.N UnitedHealth Group Inc BAC.N Bank of America Corp
UTX.N United Technologies Corp AMZN.OQ Amazon.com Inc
UHS.N Universal Health Services Inc NOV.N National Oilwell Varco Inc
VFC.N VF Corp RL.N Ralph Lauren Corp
VLO.N Valero Energy Corp LNT.OQ Alliant Energy Corp
VTR.N Ventas Inc CTL.N Centurylink Inc
VRSN.OQ Verisign Inc CTSH.OQ Cognizant Technology Solutions Corp
VRTX.OQ Vertex Pharmaceuticals Inc CCI.N Crown Castle International Corp
VNO.N Vornado Realty Trust EBAY.OQ eBay Inc
VMC.N Vulcan Materials Co GS.N Goldman Sachs Group Inc
WMT.N Walmart Inc NVDA.OQ NVIDIA Corp
WBA.OQ Walgreens Boots Alliance Inc BKNG.OQ Booking Holdings Inc
WAT.N Waters Corp RSG.N Republic Services Inc
AGN.N Allergan plc UNM.N Unum Group
WDC.OQ Western Digital Corp COST.OQ Costco Wholesale Corp
EVRG.N Evergy Inc DVN.N Devon Energy Corp
WAB.N Westinghouse Air Brake Technologies Corp PKI.N PerkinElmer Inc
WY.N Weyerhaeuser Co TTWO.OQ Take-Two Interactive Software Inc
WHR.N Whirlpool Corp AKAM.OQ Akamai Technologies Inc
WMB.N Williams Companies Inc UPS.N United Parcel Service Inc
WEC.N WEC Energy Group Inc JNPR.N Juniper Networks Inc
XLNX.OQ Xilinx Inc FLIR.OQ FLIR Systems Inc
XRX.N Xerox Holdings Corp EW.N Edwards Lifesciences Corp
ZBRA.OQ Zebra Technologies Corp A.N Agilent Technologies Inc

S&P 500



Side 131 af 173 

 

 

 

 

 

Ticker Name of Company Ticker Name of Company 
BLK.N BlackRock Inc DLR.N Digital Realty Trust Inc
FFIV.OQ F5 Networks Inc MKTX.OQ Marketaxess Holdings Inc
MET.N MetLife Inc LVS.N Las Vegas Sands Corp
PKG.N Packaging Corp of America CE.N Celanese Corp
SBAC.OQ SBA Communications Corp EXPE.OQ Expedia Group Inc
F.N Ford Motor Co CF.N CF Industries Holdings Inc
GPN.N Global Payments Inc AMP.N Ameriprise Financial Inc
TPR.N Tapestry Inc MA.N Mastercard Inc
RTN.N Raytheon Co ICE.N Intercontinental Exchange Inc
ALGN.OQ Align Technology Inc UAA.N Under Armour Inc
ANSS.OQ ANSYS Inc LDOS.N Leidos Holdings Inc
KMX.N Carmax Inc VIAC.OQ ViacomCBS Inc
ILMN.OQ Illumina Inc LYV.N Live Nation Entertainment Inc
ISRG.OQ Intuitive Surgical Inc CMG.N Chipotle Mexican Grill Inc
FIS.N Fidelity National Information Services Inc UAL.OQ United Airlines Holdings Inc
ZBH.N Zimmer Biomet Holdings Inc TDG.N TransDigm Group Inc
ACN.N Accenture PLC IPGP.OQ IPG Photonics Corp
ADS.N Alliance Data Systems Corp HBI.N HanesBrands Inc
ANTM.N Anthem Inc WU.N Western Union Co
IVZ.N Invesco Ltd BR.N Broadridge Financial Solutions Inc
EQIX.OQ Equinix Inc DAL.N Delta Air Lines Inc
GRMN.OQ Garmin Ltd TEL.N TE Connectivity Ltd
MNST.OQ Monster Beverage Corp DFS.N Discover Financial Services
MDLZ.OQ Mondelez International Inc CXO.N Concho Resources Inc
PFG.OQ Principal Financial Group Inc ULTA.OQ Ulta Beauty Inc
WLTW.OQ Willis Towers Watson PLC MSCI.N MSCI Inc
AAP.N Advance Auto Parts Inc PM.N Philip Morris International Inc
CNC.N Centene Corp V.N Visa Inc
PRU.N Prudential Financial Inc AWK.N American Water Works Company Inc
NFLX.OQ Netflix Inc DISCA.OQ Discovery Inc
SJM.N J M Smucker Co DISCK.OQ Discovery Inc
NDAQ.OQ Nasdaq Inc AVGO.OQ Broadcom Inc
XEC.N Cimarex Energy Co VRSK.OQ Verisk Analytics Inc
WYNN.OQ Wynn Resorts Ltd MRK.N Merck & Co Inc
CMCSA.OQ Comcast Corp DG.N Dollar General Corp
CME.OQ CME Group Inc FTNT.OQ Fortinet Inc
STX.OQ Seagate Technology PLC CHTR.OQ Charter Communications Inc
LKQ.OQ LKQ Corp LYB.N LyondellBasell Industries NV
NRG.N NRG Energy Inc CBOE.Z Cboe Global Markets Inc
AIZ.N Assurant Inc FRC.N First Republic Bank
CBRE.N CBRE Group Inc KMI.N Kinder Morgan Inc
CRM.N Salesforce.Com Inc HCA.N HCA Healthcare Inc
RF.N Regions Financial Corp NLSN.N Nielsen Holdings PLC
TMUS.OQ T-Mobile US Inc GM.N General Motors Co
EXR.N Extra Space Storage Inc HII.N Huntington Ingalls Industries Inc
GOOGL.OQ Alphabet Inc MPC.N Marathon Petroleum Corp
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FBHS.N Fortune Brands Home & Security Inc PAYC.N Paycom Software Inc
XYL.N Xylem Inc SYF.N Synchrony Financial
APTV.N Aptiv PLC INFO.N IHS Markit Ltd
CPRI.N Capri Holdings Ltd CFG.N Citizens Financial Group Inc
FLT.N Fleetcor Technologies Inc KEYS.N Keysight Technologies Inc
NCLH.N Norwegian Cruise Line Holdings Ltd QRVO.OQ Qorvo Inc
FB.OQ Facebook Inc WRK.N Westrock Co
FANG.OQ Diamondback Energy Inc KHC.OQ Kraft Heinz Co
NOW.N ServiceNow Inc PYPL.OQ PayPal Holdings Inc
PSX.N Phillips 66 HPE.N Hewlett Packard Enterprise Co
ABBV.N Abbvie Inc STE.N Steris plc
ZTS.N Zoetis Inc UA.N Under Armour Inc
COTY.N Coty Inc FTV.N Fortive Corp
IQV.N IQVIA Holdings Inc LW.N Lamb Weston Holdings Inc
NWSA.OQ News Corp FTI.N TechnipFMC PLC
NWS.OQ News Corp DD.N Dupont De Nemours Inc
CDW.OQ CDW Corp LIN.N Linde PLC
TWTR.N Twitter Inc FOXA.OQ Fox Corp
ALLE.N Allegion PLC FOX.OQ Fox Corp
HLT.N Hilton Worldwide Holdings Inc DOW.N Dow Inc
AAL.OQ American Airlines Group Inc CTVA.N Corteva Inc
GOOG.OQ Alphabet Inc AMCR.N Amcor PLC
ANET.N Arista Networks Inc
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AMG.N Affiliated Mngrs NVT.N nVent Electric
MAC.N Macerich CSRA.N^D18 CSRA
TRIP.OQ TripAdvisor CHK.N Chesapeake Enrgy
STI.N^L19 SunTrust Banks PDCO.OQ Patterson
VIAB.OQ^L19 Viacom SIG.N Signet
CELG.OQ^K19 Celgene SNI.OQ^C18 Scripps Networks
NKTR.OQ Nektar BCR.N^L17 CR Bard
JEF.N Jefferies Fincl DLPH.N Delphi Techno
TSS.N Î19 TSYS LVLT.N^K17 Level 3 Parent
APC.N^H19 Anadarko Petrol SPLS.OQ Î17 Staples
FL.N Foot Locker DOW.N Î17 Dow Chem
RHT.N^G19 Red Hat DD.N Î17 DuPont
LLL.N^G19 L3 WFM.OQ^H17 Whole Foods
MAT.OQ Mattel AN.N AutoNation
FLR.N Fluor BBBY.OQ Bed Bath
KTB.N Kontoor Brands MNK.N Mallinckrodt
BHF.OQ Brighthouse MUR.N Murphy Oil
TFCF.OQ^C19 Fox RAI.N^G17 Reynolds Amricn
TFCFA.OQ^C19 Fox RIG.N Transocea
GT.OQ Goodyear Tire JBGS.N Jbg Smith
NFX.N^B19 Newfield Explrtn AABA.OQ^J19 Altaba
CVET.OQ Covetrus R.N Ryder
PCG.N PG&E Us TDC.N Teradata
SCG.N^A19 SCANA MJN.N^F17 Mead Johnson
ESRX.OQ^L18 Express Scripts CARS.N Cars.com
AET.N^K18 Aetna TGNA.N Tegna
COL.N^K18 Rockwell Collins DNB.N^B19 Dun & Bradstreet
SRCL.OQ Stericycle SWN.N Swestn Energy
EQT.N EQT Corp FSLR.OQ First Solar
CA.OQ^K18 CA FTR.OQ Frontier Commn
REZI.N Resideo Tech URBN.OQ Urban Outfitters
EVHC.N^J18 Envision Hlthcr HAR.N^C17 HARMAN
GTX.N Garrett Motion LLTC.OQ^C17 Linear Tech
ANDV.N^J18 Andeavor US ENDP.OQ Endo Intl
WCG.N^A20 WellCare Health PBI.N Pitney Bowes
XL.N Î18 XL Grp SE.N^B17 Spectra Energy
GGP.N^H18 Brookfield Prpty BIVV.OQ^C18 Bioverativ
KDP.N Keurig Dr Pepper VREX.OQ Varex Imaging
TWX.N^F18 Time Warner FTI.N^A17 FMC Technologies
AYI.N Acuity Brands STJ.N^A17 St Jude Med
RRC.N Range Resource CNDT.OQ Conduent
MON.N^F18 Monsanto EVHC.N^L16 Env Heal Hld
NAVI.OQ Navient LM.N Legg Mason
PRSP.N Perspecta OI.N O-I Glass
WYND.N Wyndham AA.N Alcoa Corp
APY.N Apergy QCP.N^G18 Quality Care
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YUMC.N Yum China Hldg ATI.N Allegheny Tech
ADNT.N Adient MWV.N^G15 Westrock MWV
ASIX.N AdvanSix QEP.N QEP Resources
VSM.N^J19 Versum Materials TEG.N^F15 Wec Acquisition
DO.N Diamond Offshore LO.N^F15 Lorillard
HOT.N Î16 Starwood Hotls WIN.OQ^C19 Windstream Hldg
DELL.N Dell Tech AGN.N^C15 Allerg
EMC.N Î16 EMC US AVP.N^A20 Avon Prdcts
JCI.N Î16 Johnson Cntrl DNR.N Denbury Resource
CPGX.N^G16 Columbia Inc NBR.N Nabors Inds
GAS.N^G16 Southern Gas CFN.N^C15 Carefusion
TE.N^G16 TECO Enrgy PETM.OQ^C15 PetSmart
CVC.N^F16 Cablevision syst COV.N^A15 Covidien
BXLT.N^F16 Baxalta SWY.N^A15 Safeway US
CCEP.N Coca-Cola Euro BMS.N^F19 Bemis
ARG.N^E16 Airgas JBL.N Jabil
TWC.N^E16 TWC GHC.N Graham Holdings
NGVT.N Ingevity BTU.N^D16 Peabody Energy
IILGV.OQ^E16 ILG RDC.N^D19 Rowan
SNDK.OQ^E16 Sandisk X.N U. S. Steel
ADT.N^E16 ADT Security FRX.N^G14 Forest Labs
GME.N GameStop IGT.N^D15 IGT
THC.N Tenet Healthcare LSI.OQ^E14 LSI
CAM.N^D16 Cameron Intl BEAM.N^E14 Beam Suntory
POM.N^C16 Pepco Hldg SLM.OQ SLM
VAL.N Valaris CLF.N Cleveland-Cliffs
GMCR.OQ^C16 Keurig Green WPX.N WPX Energy
CNX.N CNX Resources LIFE.OQ^B14 Life Tech Corp
PCL.N^B16 Plum Creek Timb ANF.N Abercrombie
BRCM.OQ^B16 Broadco TER.OQ Teradyne
PCP.N^B16 Precision Cast VIAV.OQ Viavi Solutions
CB.N^A16 Chubb MOLX.OQ^L13 Molex
FOSL.OQ Fossil Group JCP.N JC Penney
ALTR.OQ^L15 Altera NYX.N^K13 NYSE Euronext
CMCSK.OQ^L15 Comcast DELL.OQ^J13 Dell
SIAL.OQ^K15 Sigma Aldrich BMC.OQ Î13 BMC Software
GNW.N Genworth Fincl S.N^G13 Sprint Comunicts
FCPT.N Four Corners APOL.OQ^B17 Apollo Edu Grp
HCBK.OQ^K15 Hudson City Bcp FHN.N FHNC
JOY.N^D17 Komatsu Mining HNZ.N^F13 Kraft Heinz Co
HSP.N Î15 Hospira DF.N^K19 Dean Foods
PLL.N^H15 Pall CVH.N^E13 Coventry Health
DTV.OQ^G15 DIRCTV BIG.N Big Lots
NE.N Noble Corp FHI.N Federated Hermes
FDO.N^G15 Family Dollar US TIE.N^A13 Titanium Metals
KRFT.OQ^G15 Kraft Foods Grp RRD.N RR Donnelley
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CBE.N^L12 Cooper Inds BDK.N^C10 Black & Decker
SUN.N^J12 ETC Sunoco Hldg RX.N^C10 Iqvia
ANR.N^G15 Alpha Natural PBG.N^C10 Pepsi Bottling
ATGE.N Adtalem Glo Edu BNI.N^B10 BNSF
LXK.N^K16 Lexmark Intl ACS.N^B10 Affiliated Comp
SHLD.OQ^J18 Sears JAVA.OQ^B10 Oracle America
GR.N^G12 Goodrich CIEN.N Ciena
PGN.N^G12 Prgres Enrgy CVG.N^J18 Convergys
HSH.N^H14 Hillshire Brands DYN.N^G12 Dynegy
NVLS.OQ^F12 Novellus Systems KBH.N KB Home
EP.N^E12 El Paso MBI.N MBIA
MMI.N^E12 Motorola Mobilit SGP.N^K09 Schering-Plough
SVU.N^J18 Supervalu WYE.N^J09 Wyeth
MHS.N^D12 Medco Health Sol MTW.N Manitowoc Co
CEG.N^C12 Constell Energy CTX.N^H09 Centex
CPWR.OQ^L14 Compuware CIT.N^K09 CIT Group
TLAB.OQ^L13 Tellabs EQ.N^G09 Embarq
AKS.N AK Steel Holding GM.N^F09 Motors GUC Trust
MWW.N^K16 Monster Wrldwd ROH.N^D09 Rohm Haas
SUNE.N^D16 Sunedison Inc SITC.N Site Cent
GAS.N^L11 Nicor ACAS.OQ^A17 Acas US
JNS.N^E17 Janus Cap JNY.N^D14 Jones Group
ITT.N ITT WFT.N^E19 Weatherford
CEPH.OQ^J11 Cephalon SOV.N^A09 Santander Hldg
NSM.N Î11 Natl Semiconduct UST.N^A09 UST
MI.N^G11 Marshall Ilsley MER.N^A09 Merrill Lynch
RSH.N^B15 RS Legacy NCC.N^A09 National City
PLD.N^F11 Prologis MD WB.N^A09 Wachovia Corp
MEE.N^F11 Alpha Appalachia BRL.N^L08 Barr Pharm
NOVL.OQ^D11 Micro Focus AW.N^L08 Allied Waste Ind
GENZ.OQ^D11 Genzyme KATE.N^G17 Kate Spade & Co
Q.N^D11 Qwest Comms Intl ABI.N^K08 Applied Biosyst
MFE.N^C11 McAfee BUD.N^K08 Anheuser-Busch
AYE.N^B11 Allegheny Enrgy ASH.N Ashland Global
QLGC.OQ^H16 QLogic HPC.N^K08 Hercules
MDP.N Meredith GGP.N^D09 Brookfield Prpty
EK.N^A12 Eastman Kodak UIS.N Unisys
KG.N^C11 King Pharm TEX.N Terex
NYT.N New York Times MTG.N MGIC Investment
ODP.OQ Office Depot DDS.N Dillards
PTV.N^K10 Pactiv WWY.N^J08 WM Wrigley
SII.N^H10 Smith Intl WEN.N Î08 Wendys Intl
MIL.N^G10 EMD Millipore WM.N Î08 WMI Holdings
STR.N Î16 Dominion Energy. SAF.N Î08 Safeco
XTO.N^F10 XTO Energy LEH.N Î08 Lehman Bros Hldg
BJS.N^D10 BJ Serv FNM.N^G10 Fannie Mae

S&P 500 - Leavers



Side 136 af 173 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Ticker Name of Company Ticker Name of Company 
FRE.N^G10 Freddie Mac BLS.N^A07 Bellsouth US
EDS.N^H08 Enterprise Ser PTC.OQ PTC
IAC.OQ IAC/InterActive NAV.N^B07 Navistar Intl
CCU.N^G08 iHeartCommns FSLb.N^L06 Nxp USA
CFC.N^G08 Countrywide Fncl LU.N^L06 Nokia of America
SSP.OQ E. W. Scripps NFB.N^L06 North Fork Banc
BC.N Brunswick Corp HCA.N^K06 HCA
OMX.N^K13 OfficeMax ACV.N^K06 Alberto Culver
ABK.N^K10 AMBAC Finl Grp FSH.N^K06 Fisher
TT.N^F08 Trane LPX.N Louisiana-Pacifc
BSC.N^F08 Bear Stearns Cos ASO.N^K06 AmSouth Bancorp
CC.N^K08 Circuit City ANDW.OQ^A08 CommScope LLC
CBH.N^D08 Commerce Bancorp GDW.N^J06 Golden West
HET.N^A08 HARRAH S KMG.N^H06 Kerr-McGee
SNV.N Synovus Fin CAR.OQ Avis Budget Grp
TIN.N^B12 Temple-Inland GTW.N^J07 Gateway
TRB.N^L07 Tribune Media CTB.N Cooper Tire Rubr
DJ.N^L07 Dow Jones & Co KRI.N^F06 Knight Ridder
AT.N^K07 Alltel EC.N^F06 Engelhard
TEK.N^K07 Tektronix ABS.N^F06 Albertson
HCR.N^L07 Manor Care AMCC.OQ^A17 App Micro Crts
BOL.N^J07 Bausch & Lomb GDT.N^D06 Guidant
AV.N^J07 Avaya Inc CHIR.OQ^D06 Novartis Vaccine
HLT.N^J07 Park Hotels BR.N^D06 Burlington Res
TXU.N^J07 Energy Future Hd CIN.N^D06 Cinergy
ASN.N^J07 Archstone Smith JP.N^D06 Jefferson-Pilot
SLR.N^J07 Solectron MYG.N^D06 Whirlpool Intl
NCR.N NCR DCN.N^C06 Dana Corp
MXIM.OQ^J07 Maxim Intg SFA.N^B06 Scient Atlanta
FDC.N Î07 First Data RBK.N^B06 Reebok Intl
CBSS.OQ Î07 Bbva Usa Tx SEBL.OQ^B06 Siebel Systems
KSE.N^H07 Keyspan MERQE.OQ^A06 Mercury Intract
BMET.OQ^J07 Biomet KRB.N^A06 MBNA
DG.N^G07 Dollar General VC.N^C09 Visteon
ADCT.OQ^L10 CommScope (US) GP.N^L05 Georgia-Pacific
MEL.N^G07 Mellon Financial CPN.N^L05 Calpine
PMCS.OQ^A16 Microsemi Strg T.N^K05 AT and T Corp
SANM.OQ Sanmina DPH.N^J05 DPH
MEDI.OQ^F07 Medimmune LLC G.N^J05 Gillette
KMI.N^E07 Kinder Kansas PVN.N^J05 Providian Finl
H.N^D07 Realogy Gr MAY.N^H05 May Department
TSG.N^D07 Sabre Hldgs DAL.N^J05 Delta Air
UVN.N^C07 Univision Comm NXTL.OQ^H05 Nextel Comms
CMX.N^C07 Caremark Rx SDS.N^H05 FIS Data Systems
PD.N^C07 Freeport-Mc UCL.N^H05 Unocal
HMA.N^A14 Health Mgmt TOY.N^G05 Toys R US
PGL.N^B07 Peoples US IL GLK.N^G05 Great Lakes Chem
APCC.OQ^B07 SE IT VRTS.OQ^G05 Veritas Software
EOP.N^B07 Equity Office S.N^C05 Sears Roebuck
CMVT.OQ^B07 Comverse Tech PWER.OQ^G13 Power-One
SBL.N^A07 Symbol Tech

S&P 500 - Leavers
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Figur 1.1 – Aktiekurser for S&P 500 (SPX) og Russel 3000 (RUA) 

 
Kilde: Wall Street Journal (wsj.com) + egen tilvirkning 
 

Bilag 2 

Tabel 2.1 – Beregning af S- og G-score 

 
Kilde: (Refinitiv, 2019) + egen tilvirkning 
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Kategori 
scores

Kategorivægt Sum af kategorivægt 
(anvendes til 

beregning af ESG-
score)

Kategorivægt til Social 
score

Social score

Workforce 90,93 (29/178) = 16% (16%/35,5%) = 45,07%

Human Rights 78,1 (8/178) = 4,5% (4,5%/35,5%) = 12,68%

Community 77,65 (14/178) = 8% (8%/35,5%) = 22,54%

Product Responsibility 35,62 (12/178) = 7% (7%/35,5% = 19,72%

Kategori 
scores

Kategorivægt Sum af kategorivægt 
(anvendes til 

beregning af ESG-
score)

Kategorivægt til 
Governance score

Governance score

Management 47,25 (34/178) = 19% (19%/30,5%) = 62,30%

Shareholders 32,87 (12/178) = 7% (7%/30,5%) = 22,95%

CSR strategy 90,67 (8/178) = 4,5% (4,5%/30,5%) = 14,75%

19%+7%+4,5% = 
30,5%

62,30%*47,25+22,95%*
32,87+14,75%*90,67 = 

50,06

16%+4,5%+8%+7% = 
35,5%

45,07%*90,93+12,68%*
78,10+22,54%*77,65+19

,72%*35,62 = 75,41
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Bilag 3 
 
Nedenstående gennemgang giver et overblik over metoden, og her tages der udgangspunkt i en 

sektor, en virksomhed i sektoren og et eksempel på rangeringen af et parameter indenfor en kate-

gori. 

Tabel 3.1 – Virksomheder i Utilities sektoren 

 
Kilde: (Refinitiv, 2019) 
 

Et antal parametre er valgt til beregningen af en score og herefter hentes virksomhedernes vær-

dier for de relevante parametre. Disse værdier, både de kvantitative og kvalitative, får tildelt nu-

meriske værdier, som rangeres indenfor hver sektor. På baggrund af rangeringen beregnes en pro-

centfraktilscore. Det gøres for hver virksomhed og hver parameter i den pågældende sektor. Ne-

denstående Tabel 3.2 viser et eksempel af denne rangering indenfor et parameter. 

 

Værdier og procentfraktiler for parameteren ”Estimated CO2 Equivalents Emission Total” – range-

ret efter virksomhedernes værdi. 
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Tabel 3.2 – Rangering af virksomheder indenfor Utilities 

 
Kilde: (Refinitiv, 2019) 
 

Virksomhedens performance på det enkelte parameter har indflydelse på deres rangering inden-

for sektoren, og dermed hvilken procentfraktilscore de får tildelt. Herefter samles de relevante pa-

rametres fraktil-score og en gennemsnitlig score bliver udledt for hver kategori (Tabel 3.3). 

 

Her har de vist hvordan den gennemsnitlig score for emission kategorien kan beregnes for en vil-

kårlig virksomhed. Hver kategoriscore er en ligevægtet sum af alle relevante parametre. 

Tabel 3.3 – Beregning af Emission score 

 
Kilde: (Refinitiv, 2019) 
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Bilag 4 

2x3 sorteringen definerer SMB, HML, RMW og CMA-faktorerne således (Fama & French, 2015):  

- SMB er det gennemsnitlige afkast af ni små porteføljer minus det gennemsnitlige afkast af 

ni store porteføljer: 

				6!"(C/*) = 1 3⁄ (6hJgg	uJgv> + 6hJgg	l>v@-Jg + 6hJgg	U-MQ@ℎ)

− 1 3⁄ ("Lc	uJgv> + "Lc	l>v@-Jg + "Lc	U-MQ@ℎ) 

6!"(F') = 1 3⁄ (6hJgg	0M2v5@ + 6hJgg	l>v@-Jg + 6hJgg	:>J`)

− 1 3⁄ ("Lc	0M2v5@ + "Lc	l>v@-Jg + "Lc	:>J`) 

									6!"(G0H) = 1 3⁄ (6hJgg	<MD5>-EJ@LE> + 6hJgg	l>v@-Jg + 6hJgg	=cc->55LE>)

− 1 3⁄ ("Lc	<MD5>-EJ@LE> + "Lc	l>v@-Jg + "Lc	=cc->55LE>) 

6!" = 1 3⁄ (6!"(C *⁄ ) + 6!"F' + 6!"(G0H) 

- HML er det gennemsnitlige afkast af to værdiporteføljer minus det gennemsnitlige afkast af 

to vækstporteføljer 

8!9 = 1 2⁄ (6hJgg	uJgv> + "Lc	uJgv>) − 1 2⁄ (6hJgg	U-MQ@ℎ + "Lc	U-MQ@ℎ) 

- RMW er det gennemsnitlige afkast af to porteføljer med robust OP minus det gennemsnit-

lige afkast af to porteføljer med svag OP 

0!: = 1 2⁄ (6hJgg	0M2v5@ + "Lc	0M2v5@) − 1 2⁄ (6hJgg	:>J` + "Lc	:>J`) 

- CMA er det gennemsnitlige afkast af to konservative investeringsporteføljer minus det gen-

nemsnitlige afkast af to aggressive investeringsporteføljer 

<!= = 1 2⁄ (6hJgg	<MD5>-EJ@LE> + "Lc	<MD5>-EJ@LE>) − 1 2⁄ (6hJgg	=cc->55LE>

+ "Lc	=cc->55LE>) 
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Bilag 5 

Test af E-portefølje 

Figur 5.1 - Line Fit Plots 

    

  
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Figur 5.2 – Residuals vs. Fitted Figur 5.3 – QQ-plot  

 
Kilde: Egen tilvirkning  Kilde: Egen tilvirkning 
 
Figur 5.4 – Residuals vs. Leverage 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Udklip 5.1 Heteroskedasticity and autocorrelation consistent standard errors 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Test af S-Portefølje 

Figur 5.5 Line Fit Plots 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Figur 5.6 – Residuals vs. Fitted Figur 5.7 – QQ-plot  

  
Kilde: Egen tilvirkning  Kilde: Egen tilvirkning 
 

Udklip 5.2 Heteroskedasticity-robust standard error 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Figur 5.8 – Residuals vs. Leverage 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Udklip 5.3 Heteroskedasticity and autocorrelation consistent standard errors 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Test af G-Portefølje 

Figur 5.9 – Line Fit Plots 

   

  
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Figur 5.10 – Residuals vs. Fitted Figur 5.11 – QQ-plot 

 
Kilde: Egen tilvirkning  Kilde: Egen tilvirkning 
 

Udklip 5.4 – Heteroskedasticity-robust standard error 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Figur 5.12 – Residuals vs. Leverage 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Udklip 5.5 – Heteroskedasticity and autocorrelation consistent standard errors 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 6 
Tabel 6.1 – Oversigt 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Virksomhed Gns MK (mia $) Gns Afkast ESG E S G Virksomhed MK (mia $) Gns Afkast ESG E S G

Intel Corp (IT) 143.8 1.33% 89.54 95.01 90.57 82.24 Eaton Corporation PLC 21.4 1.42% 84.58

Alcoa Corp 15.2 0.87% 87.44 93.34 77.76 92.25 Baker Hughes Co 41.8 1.18% 83.36

Microsoft Corp (IT) 372.3 1.65% 86.68 85.83 92.00 81.43 Analog Devices Inc (IT) 16.8 1.45% 83.01

Texas Instruments Inc (IT) 53.0 1.65% 85.89 91.10 87.32 78.43 Costco Wholesale Corp 48.5 1.51% 82.43

Gap Inc 13.3 1.06% 85.62 81.32 92.89 81.95 Best Buy Co Inc 15.2 1.87% 81.54

PepsiCo Inc 123.1 0.96% 85.49 77.90 88.63 90.31 Hess Corp 19.3 1.82% 81.34

Johnson & Johnson (HC) 237.8 0.89% 85.04 87.80 91.22 Alphabet Inc 327.2 2.11% 80.96

General Electric Co 242.6 0.35% 85.03 86.56 85.11 80.61 Jbg Smith 4.5 1.35% 80.92

Cisco Systems Inc (IT) 140.2 1.23% 84.92 86.55 90.27 76.76 Lowe's Companies Inc 51.7 1.54% 80.89

Weyerhaeuser Co 16.1 1.12% 84.76 87.77 87.76 78.82 Norfolk Southern Corp 26.0 1.77% 80.15

Johnson Controls International PLC 28.9 0.93% 84.75 87.90 91.97 Adobe Inc (IT) 39.9 2.10% 79.63

Chevron Corp 187.6 1.20% 84.63 88.19 85.64 79.47 Ford Motor Co 37.8 1.57% 79.51 85.55

International Business Machines Corp (IT) 160.0 0.73% 84.57 91.63 96.35 Schlumberger NV 89.3 1.18% 78.97 78.59

3M Co 77.9 0.98% 83.78 80.90 85.10 85.46 JC Penney 6.2 0.32% 78.66

Agilent Technologies Inc (HC) 14.8 1.71% 83.24 82.60 85.45 Intuit Inc (IT) 22.0 1.94% 78.49

Staples 12.5 0.56% 83.17 87.79 80.41 81.21 AT&T Inc 188.9 0.98% 78.39

CVS Health Corp (HC) 63.7 1.27% 83.14 87.56 84.27 76.88 Caterpillar Inc 52.7 1.66% 78.36

PG&E Us (U) 19.0 0.89% 82.04 80.91 86.51 78.12 Lockheed Martin Corp 49.0 1.69% 78.04

Allstate Corp 26.2 1.29% 81.71 85.29 78.61 81.38 Sears 8.3 -0.23% 78.04

Bristol-Myers Squibb Co (HC) 68.6 1.30% 81.71 79.64 89.63 Xylem Inc 8.5 1.82% 77.95

Target Corp 40.9 1.28% 81.62 89.48 82.27 Advanced Micro Devices Inc (IT) 7.8 3.28% 77.93 77.64

HP Inc (IT) 66.3 1.33% 81.60 81.92 86.35 77.31 IQVIA Holdings Inc (HC 15.0 2.15% 77.90 81.45

ConocoPhillips 83.6 1.32% 81.43 85.40 83.35 Coca-Cola Euro 9.9 1.59% 77.79

Exxon Mobil Corp 374.2 0.77% 81.36 86.48 86.15 Bank of New York Mellon Corp 37.7 1.14% 77.63

State Street Corp 24.7 1.58% 81.25 84.93 84.44 Prudential Financial Inc 33.8 2.02% 76.96

Starbucks Corp 46.3 1.71% 81.24 89.01 85.32 PVH Corp 5.8 1.94% 85.10

Marathon Oil Corp 21.7 1.59% 81.23 83.35 87.69 Becton Dickinson and Co (HC) 27.2 1.32% 84.01

Linde PLC 96.9 1.42% 80.98 90.14 79.19 Eli Lilly and Co (HC) 67.6 1.11% 83.95

Boeing Co 84.8 1.82% 80.91 91.27 80.22 TJX Companies Inc 32.2 1.79% 82.47

Mondelez International Inc 57.5 1.01% 80.88 90.02 Yum! Brands Inc 24.4 1.61% 82.11

Walmart Inc 224.6 0.89% 80.75 90.41 82.46 Procter & Gamble Co 199.6 0.90% 82.09

DuPont 46.6 1.25% 80.21 83.01 88.45 Rockwell Automation Inc 12.9 1.82% 81.85

General Mills Inc 26.2 0.92% 80.05 90.57 Cognizant Technology Solutions Corp 23.1 1.82% 81.10

Accenture PLC (IT) 51.2 1.72% 80.04 88.11 83.98 Deere & Co 30.6 1.79% 80.98

Halliburton Co 33.4 1.41% 80.01 82.96 85.58 Aflac Inc 26.1 1.65% 80.89

Coca-Cola Co 154.9 1.00% 79.89 85.37 80.89 Hormel Foods Corp 11.1 1.44% 80.16

Motorola Solutions Inc (IT) 22.6 1.35% 79.48 80.51 84.46 Whirlpool Corp 8.3 1.84% 78.55

Arconic Inc 10.4 2.49% 79.41 90.63 83.62 Kohls Corp 13.1 1.03% 78.46

Newmont Corporation 20.4 1.26% 79.32 84.69 86.06 Genzyme (HC) 17.8 1.03% 78.28

Resideo Tech 2.3 -3.82% 78.99 79.54 86.67 Hillshire Brands 9.6 1.48% 78.04 78.67

Home Depot Inc 110.6 1.55% 78.77 87.15 78.44 Hasbro Inc 6.9 1.75% 78.04

NortonLifeLock Inc (IT) 15.1 1.02% 78.75 79.32 78.41 Conagra Brands Inc 12.8 0.91% 77.87

Leidos Holdings Inc (IT) 6.4 1.68% 78.72 87.82 81.78 Dell 42.7 -0.02% 77.80 89.00

United Technologies Corp 78.6 1.13% 78.48 83.73 77.69 Medco Health Sol (HC) 21.2 2.12% 77.48

Waste Management Inc 22.5 1.28% 78.39 87.57 84.38 Alaska Air Group Inc 4.3 2.45% 91.76

Verizon Communications Inc 146.5 0.98% 78.30 78.32 83.83 Tenet Healthcare 3.1 2.71% 88.10

Citigroup Inc 152.0 1.06% 78.11 86.60 AES Corp (U) 9.6 1.16% 87.85

Xerox Holdings Corp (IT) 11.2 0.94% 77.71 77.78 82.82 AT and T Corp 15.3 1.32% 87.71

Abbott Laboratories (HC) 81.7 1.26% 77.64 91.92 86.24 ETC Sunoco Hldg 6.1 1.93% 85.48

Air Products and Chemicals Inc 23.1 1.46% 77.53 82.46 79.01 Host Hotels & Resorts Inc 11.1 1.67% 83.32

Wells Fargo & Co 183.3 1.58% 77.36 79.28 83.55 Xcel Energy Inc (U) 14.7 1.25% 82.85

Hewlett Packard Enterprise Co (IT) 26.4 1.63% 77.36 79.04 83.12 El Paso 10.1 2.62% 82.64

Colgate-Palmolive Co 47.0 0.98% 77.30 88.26 Consolidated Edison Inc (U) 16.9 0.98% 82.63

CBRE Group Inc 8.1 3.04% 77.25 85.62 Cleveland-Cliffs 3.9 3.76% 82.51

Teradata (IT) 5.9 0.97% 76.91 81.64 82.97 Tegna 6.2 1.48% 82.14

Time Warner 57.2 1.31% 76.84 79.64 American Express Co 67.2 1.52% 81.03

Baxter International Inc (HC) 32.4 1.32% 76.70 92.01 Signet 4.6 1.46% 80.94

Merck & Co Inc (HC) 126.3 1.33% 76.54 87.01 NiSource Inc (U) 7.4 1.30% 80.84

WEC Energy Group Inc (U) 10.9 1.42% 75.85 92.18 ONEOK Inc 10.0 2.08% 80.80

Anheuser-Busch 37.1 1.32% 75.53 94.98 American Water Works Company Inc (U) 9.3 1.73% 80.71

Dow Chem 43.1 1.59% 75.29 85.18 78.11 American Electric Power Company Inc (U) 23.1 1.17% 80.51

Autodesk Inc (IT) 12.8 2.06% 75.24 84.62 Clorox Co 11.9 1.01% 80.37

JPMorgan Chase & Co 205.0 1.82% 75.19 81.17 Moody's Corp 16.1 1.93% 80.37

Medtronic PLC (HC) 71.6 0.99% 74.99 87.77 AmSouth Bancorp 9.2 0.75% 80.30

Nordstrom Inc 9.4 1.70% 74.80 79.79 Avon Prdcts 8.7 0.76% 80.17

Bank of America Corp 175.8 1.83% 74.64 81.62 77.62 Andeavor US 6.5 3.23% 80.11

Occidental Petroleum Corp 56.8 1.24% 74.46 78.51 77.00 AK Steel Holding 1.7 2.92% 80.07

Exelon Corp (U) 35.1 0.72% 74.36 80.29 Eversource Energy (U) 10.7 1.39% 79.98

Oracle Corp (IT) 139.3 1.33% 74.18 88.35 Invesco Ltd 11.5 1.56% 79.74

Applied Materials Inc (IT) 26.4 1.67% 74.16 80.85 Cummins Inc 16.8 2.47% 79.36

Aetna 26.7 2.01% 74.08 88.43 McKesson Corp 24.6 1.46% 79.27

Keysight Technologies Inc (IT) 8.8 3.01% 74.05 82.56 90.83 First Republic Bank 9.5 1.95% 79.13

UnitedHealth Group Inc 94.1 1.80% 73.84 81.55 FedEx Corp 36.7 0.92% 78.73

Northern Trust Corp 14.8 1.26% 73.66 XL Grp 8.8 2.10% 78.72

Morgan Stanley 57.2 1.67% 73.60 84.09 Entergy Corp (U) 15.0 0.97% 78.67

Phillips 66 42.0 2.03% 73.44 Humana Inc 17.6 2.37% 77.43

Abbvie Inc (HC) 104.0 1.99% 73.37 79.98 DTE Energy Co (U) 11.8 1.22% 77.36

Mcdonald's Corp 86.7 1.50% 73.31 81.88 Laboratory Corporation of America Holdings 10.2 1.00% 77.35

Anthem Inc (HC) 37.3 1.65% 73.22 Versum Materials 3.9 2.68% 77.26

PNC Financial Services Group Inc 36.6 1.66% 73.21 79.51 International Paper Co 16.2 1.38% 77.20

Raytheon Co 28.9 1.51% 73.18 76.91 Wec Acquisition (U) 3.6 1.15% 76.81

Walt Disney Co 107.8 1.48% 73.16 78.63 87.61 Skyworks Solutions Inc 7.3 3.10% 76.52

Pfizer Inc (HC) 180.0 0.88% 73.11 Southern Co (U) 36.8 0.94% 76.51

Goldman Sachs Group Inc 73.2 1.40% 89.11 Murphy Oil 9.1 1.34% 76.31

United Parcel Service Inc 80.6 0.78% 85.39 Gartner Inc 5.3 2.17% 76.21

Corning Inc (IT) 26.3 1.50% 84.79 Omnicom Group Inc 15.4 0.96% 76.21

Nike Inc 59.6 1.81% 84.60 79.14 International Flavors & Fragrances Inc 6.6 1.21% 76.06

Porteføljer *blank score betyder at den 
ikke indgår i den respektive portefølje

Porteføljer *blank score betyder at den 
ikke indgår i den respektive portefølje
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Bilag 7 

Tabel 7.1 Indikatorscores indenfor Health Care 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori Indikator Scores Gnm. Score
Emission Environmental Partnerships Score 76,40

Climate Change Commercial Risks Opportunities Score 75,18
Policy Emissions Score 73,40

Innovation Product Impact Minimization Score 71,77
Organic Products Initiatives Score 61,74
Environmental Products Score 61,01

Resource Use Green Buildings Score 75,69
Policy Water Efficiency Score 72,58
Targets Water Efficiency Score 71,77

Community Corporate Responsibility Awards Score 73,73
Policy Fair Competition Score 72,09
Policy Bribery and Corruption Score 66,94

Human Rights Human Rights Contractor Score 72,87
Policy Child Labor Score 71,86
Policy Forced Labor Score 70,90

Product Responsibility Policy Data Privacy Score 68,67
Policy Customer Health & Safety Score 68,01
Product Responsibility Monitoring Score 67,47

Workforce Women Managers Score 81,28
Training and Development Policy Score 75,83
Health & Safety Policy Score 74,34

CSR Strategy CSR Sustainability Committee Score 77,27
Stakeholder Engagement Score 77,13
CSR Sustainability Reporting Score 73,91

Management Board Functions Policy Scores 83,97
Independent Board Member Score 83,45
Executive Members Gender Diversity, Percent Score 75,04

Shareholders Shareholder Rights Policy Score 67,67
Equal Shareholder Rights Score 64,47
Director Election Majorirty Requirement Score 61,77

Health Care
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Tabel 7.2 Indikatorscores indenfor Information Technology 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

  

Kategori Indikator Scores Gnm. Score

Emission Environmental Partnerships Score 75,30

Climate Change Commercial Risks Opportunities Score 73,16

Target Emissions Score 71,68

Innovation Product Impact Minimization Score 73,04

Environmental Products Score 65,03

Sustainable Building Product Score 56,29

Resource Use Policy Environmental Supply Chain Score 76,83

Environmental Supply Chain Management Score 72,63

Policy Energy Efficiency Score 70,49

Community Corporate Responsibility Awards Score 75,87

Policy Fair Competition Score 69,26

Policy Bribery and Corruption Score 63,26

Human Rights Human Rights Contractor Score 74,01

Policy Human Rights Score 69,46

Human Rights Breaches Contractor Score 65,99

Product Responsibility Policy Customer Health & Safety Score 63,44

Quality Management Systems Score 61,64

Product Access Low Price  Score 61,14

Workforce Flexible Working Hours Score 76,26

Women Managers Score 72,46

Health & Safety Policy Score 70,57

CSR Strategy Stakeholder Engagement Score 80,26

CSR Sustainability Reporting Score 79,24

CSR Sustainability Committee Score 75,49

Management Independent Board Member Score 86,14

Board Functions Policy Scores 82,18

Board Gender Diversity, Percent Score 75,86

Shareholders Shareholder Rights Policy Score 66,88

Director Election Majorirty Requirement Score 64,33

Equal Shareholder Rights Score 63,44

Information Technology
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Bilag 8 
Test af Høj-portefølje 
Figur 8.1 – Line Fit Plots 

  

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 
Figur 8.2 – Residuals vs. Fitted Figur 8.3 – QQ-Plot 

    
Kilde: Egen tilvirkning  Kilde: Egen tilvirkning 
 
Figur 8.4 – Residuals vs. Leverage 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Test af Lav-portefølje 

Figur 8.5 - Line Fit Plots 

  

  
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Figur 8.6 – Residuals vs.Fitted Figur 8.7 – QQ-Plot 

    
Kilde: Egen tilvirkning     Kilde: Egen tilvirkning 
 
Figur 8.8 – Residuals vs. Leverage 
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Test af Best-in-Class-Høj-porteføljen 
Figur 8.9 - Line Fit Plots 

   

   
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Figur 8.10 – Residuals vs. Fitted Figur 8.11 – QQ-Plot 
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Figur 8.12 – Residuals vs. Leverage 

 
Kilde: Egen tilvirkning  
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Test af Best-in-Class-Lav-portefølje 

Figur 8.13 - Line Fit Plots 
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Figur 8.14 – Residuals vs. Fitted             Figur 8.15 – QQ-Plot 
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Figur 8.16 – Residuals vs. Leverage 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

-0,2 -0,15 -0,1 -0,05 0 0,05 0,1 0,15R_
PF

-R
F

R_M-R_F

R_M-R_F Line Fit  Plot

R_PF-RF Predicted R_PF-RF

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

-0,1 -0,05 0 0,05 0,1R_
PF

-R
F

SMB

SMB Line Fit  Plot

R_PF-RF Predicted R_PF-RF
-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

-0,15 -0,1 -0,05 0 0,05 0,1R_
PF

-R
F

HML

HML Line Fit  Plot

R_PF-RF Predicted R_PF-RF

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

-0,06 -0,04 -0,02 0 0,02 0,04 0,06R_
PF

-R
F

RMW

RMW Line Fit  Plot

R_PF-RF Predicted R_PF-RF

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

-0,04 -0,02 0 0,02 0,04 0,06R_
PF

-R
F

CMA

CMA Line Fit  Plot

R_PF-RF Predicted R_PF-RF



Side 154 af 173 

Test af Kombinationsportefølje 

Figur 8.17 - Line fit plots 
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Figur 8.18 – Residuals vs. Fitted               Figur 8.19 – QQ-Plot 
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Figur 8.20 – Residuals vs. Leverage 
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Test af Høj-portefølje med cut-off på 30% 

Figur 8.21 – Line fit plots 
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Figur 8.22 – Residuals vs. Fitted               Figur 8.23 – QQ-Plot 
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Figur 8.24 – Residuals vs. Leverage 
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Udklip 8.1 - Heteroskedasticity and autocorrelation consistent standard errors 
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Test af Lav-portefølje med cut-off på 30% 
Figur 8.25 – Line fit plots 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

Figur 8.26 – Residuals vs. Fitted              Figur 8.27 – QQ-Plot 

 
Kilde: Egen tilvirkning                        Kilde: Egen tilvirkning 
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Figur 8.28 – Residuals vs. Leverage 
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Udklip 8.2 - Heteroskedasticity and autocorrelation consistent standard errors 
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Bilag 9 

Tabel 9.1 – Udklip af korrelationsmatrice for Høj-porteføljen  

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Tabel 9.2 – Udklip af korrelationsmatrice for Lav-porteføljen  

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

Tabel 9.3 – Udklip af korrelationsmatrice for BIC-Høj-porteføljen  

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Tabel 9.4 – Udklip af korrelationsmatrice for BIC-Lav-porteføljen  

 
Kilde: Egen tilvirkning 

1,0000
0,7763 1,0000
0,7143 0,7981 1,0000
0,7226 0,7683 0,7092 1,0000
0,4780 0,5914 0,5814 0,4794 1,0000
0,6885 0,6451 0,5882 0,6318 0,3698 1,0000
0,3864 0,4616 0,4958 0,4906 0,3222 0,2873 1,0000
-0,1794 -0,0852 -0,0284 -0,2185 0,0037 -0,1515 -0,1268 1,0000
0,7161 0,7073 0,7028 0,6802 0,5266 0,6370 0,2863 -0,0353 1,0000
0,2634 0,2793 0,4721 0,2702 0,1660 0,2014 0,3194 -0,2425 0,2035 1,0000

1,0000
-0,1106 1,0000
0,1798 0,6201 1,0000
0,6594 -0,0998 0,0507 1,0000
0,2384 0,1814 0,1166 0,1436 1,0000
0,1169 -0,1456 -0,0385 0,0729 -0,1318 1,0000
0,1846 0,6708 0,7319 0,0217 0,1535 0,0550 1,0000
0,2594 0,4493 0,5080 0,1417 0,2721 0,1000 0,4558 1,0000
0,2305 0,3188 0,4858 0,1344 0,1448 0,1023 0,4813 0,4291 1,0000
0,1147 0,0248 0,0937 0,1361 0,1504 0,1816 0,0075 0,1399 0,1373 1,0000

1,0000
0,4672 1,0000
0,6914 0,4815 1,0000
0,5122 0,2192 0,6299 1,0000
0,4436 0,2681 0,3858 0,1569 1,0000
0,1936 0,1604 0,1500 0,1324 0,5243 1,0000
0,7209 0,2971 0,4587 0,3713 0,5872 0,3649 1,0000
0,2217 0,1402 0,1599 0,0916 0,4831 0,6996 0,3782 1,0000
0,6244 0,2606 0,3359 0,2208 0,6230 0,4472 0,9357 0,5241 1,0000
0,3702 0,1834 0,2520 0,0499 0,6136 0,6724 0,5980 0,7883 0,7112 1,0000

1,0000
0,6805 1,0000
0,3698 0,2992 1,0000
0,2620 0,4366 0,1687 1,0000
0,5032 0,4016 0,1654 -0,0562 1,0000
0,4031 0,2866 0,0512 0,1188 0,6812 1,0000
0,6907 0,6211 0,4627 0,2421 0,3599 0,2493 1,0000
0,4351 0,3903 0,5282 -0,0569 0,2779 0,1383 0,6961 1,0000
0,1520 0,0872 0,1756 0,1857 0,0744 0,1012 0,2486 0,1187 1,0000
0,6476 0,5295 0,4623 0,2383 0,4244 0,2783 0,6688 0,3980 0,4329 1,0000
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Bilag 10 
Tabel 10.1 – Oversigt over aktiernes OP i Lav-porteføljen 2016 

      
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Tabel 10.2 - Virksomheder med Abnorme OP-tal (positiv og negativ) 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Information Technology Natl Semiconduct 457%
Health Care UnitedHealth Group Inc 323% 328%
Health Care Aetna
Real Estate CBRE Group Inc 397%
Consumer Staples Clorox Co 1147% -1062% -666% 668% 646% 881%
Information Technology Advanced Micro Devices Inc -3829%
Health Care Tenet Healthcare 290%
Consumer Staples Colgate-Palmolive Co 368% -1344% -1688% -6735% 4445%
Information Technology Motorola Solutions Inc -1602%
Industrials Boeing Co 1329% 803%
Consumer Discretionary Home Depot Inc 1134% 500%
Industrials Lockheed Martin Corp -732% 442%
Financials S&P Global Inc 389% -872%
Consumer Discretionary Amazon.com Inc 95%
Information Technology Microsoft Corp 60%
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Tabel 10.3 - Virksomheder med Abnorme OP-tal (positiv og negativ) 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

 

Tabel 10.4 – Oversigt over aktiernes Inv i Lav-porteføljen 2011 

  

 

 

 

 

 

 

 

LAV-portefølje
Virksomheder med Abnorme OP-tal (posiiv og negativ)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Information Technology Gateway -246%
Consumer Discretionary Goodyear Tire 1273%
Communication Services DISH Network Corp -1106% 459% -838% 8011% 291%
Consumer Discretionary Brunswick Corp 509%
Consumer Staples Lorillard 224% 1771% -767%
Information Technology Linear Tech
Communication Services Charter Communications Inc 645% 1774% 2326% 2714% -9059%
Information Technology Ciena 2389% -530%
Consumer Discretionary Wynn Resorts Ltd -557% -910% -5528%
Financials MGIC Investment -416%
Industrials TransDigm Group Inc
Health Care IDEXX Laboratories Inc 305%
Industrials Allegion PLC -6946% 1460%
Communication Services Windstream Hldg 876% 650% 1093%
Industrials Avis Budget Grp 730%
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Tabel 10.5 - Virksomheder med Abnorme Inv-tal (positiv og negativ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LAV-portefølje
Virksomheder med Abnorme Inv-tal (posiiv og negativ)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Materials Vulcan Materials 161%
Consumer Staples JM Smucker 162%
Communication Century Link 173%
Financial MSCI 155%
Materials CF Industries holdings 251%
Communication Netflix 213%
Energy Holly Frontier 159%
IT Service Now 144%
IT Zebra Technologies 395%
IT Fleetcor Tech 117%
Real Estate Essex Property Trust 122%
Consumer Staples Kraft Heinz 236%
Consumer Staples Monster Beverages  187%
Real Estate Four Corners 7678%
communication Charter Communications 279%
Health Care Envision health 157%
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Bilag 11 

Test af delperioder 
Før krisen – Høj 
Figur 11.1 – Line fit plots 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 
Figur 11.2 – Residual vs. Fitted  Figur 11.3 – QQ-Plot 
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Figur 11.4 – Residuals vs. Leverage  

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Tabel 11.1 – Test for Multikollinearitet  

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 
Før krisen - Lav 
Figur 11.5 – Line Fit plots 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

 

Figur 11.6 – Residuals vs. Fitted            Figur 11.7 – QQ-Plot  
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R_M-R_F SMB HML RMW CMA
R_M-R_F 1.0000 0.1571 0.1319 -0.2917 0.0872
SMB 0.1571 1.0000 -0.0160 -0.4866 0.0465
HML 0.1319 -0.0160 1.0000 0.1817 0.4202
RMW -0.29171 -0.48663 0.181698 1 -0.14308
CMA 0.087171 0.046505 0.42024 -0.14308 1
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Figur 11.8 – Residuals vs. Leverage 
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Under krisen – Høj 
Figur 11.9 – Line Fit Plots  
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Figur 11.10 – Residuals vs. Fitted Figur 11.11 – QQ-Plot 
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Figur 11.12 – Residuals vs. Leverage 
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Tabel 11.2 – Test for Multikollinearitet 
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Udklip 11.1 – Test for Multikollinearitet 
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Under krisen – Lav 
Figur 11.13 – Line Fit Plots 
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R_M-R_F SMB HML RMW CMA
R_M-R_F 1.0000 0.5352 0.4657 -0.6882 -0.4963
SMB 0.5352 1.0000 0.5634 -0.3917 -0.0452
HML 0.4657 0.5634 1.0000 -0.2458 0.1885
RMW -0.6882 -0.3917 -0.2458 1.0000 0.6016
CMA -0.4963 -0.0452 0.1885 0.6016 1.0000
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Figur 11.14 – Residuals vs. Fitted              Figur 11.15 – QQ-Plot 
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Figur 11.16 – Residuals vs. Leverage 
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Efter krisen – Høj 

Figur 11.17 – Line Fit Plots 
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Figur 11.18 – Residuals vs. Fitted Figur 11.19 – QQ-Plot 
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Figur 11.20 – Residuals vs. Leverage 
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Tabel 11.3 – Test for Multikollinearitet 
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Udklip 11.2 – Test for Multikollinearitet 
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Efter krisen – Høj 
Figur 11.21 – Line Fit Plots   

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Figur 11.22 – Residuals vs. Fitted          Figur 11.23 – QQ-Plot 
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R_M-R_F SMB HML RMW CMA
R_M-R_F 1.0000 0.3756 0.4578 -0.3186 0.6310
SMB 0.3756 1.0000 0.3437 -0.2211 0.4691
HML 0.4578 0.3437 1.0000 -0.6549 0.8579
RMW -0.3186 -0.2211 -0.6549 1.0000 -0.6897
CMA 0.6310 0.4691 0.8579 -0.6897 1.0000
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Figur 11.24 – Residuals vs. Leverage 
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2005-2012 Høj – Med krise  
Figur 11.25 Line Fit plots 

 

  
Kilde: Egen tilvirkning 
 
Figur 11.26 – Residuals vs. Fitted Figur 11.27 – QQ-Plot 
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Figur 11.28 – Residuals vs. Leverage 
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Tabel 11.4 Test for Multikollinaritet  

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 
 
2005-2012 Lav – Med krise  
Figur 11.29 – Line Fit Plots 
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R_M-R_F SMB HML RMW CMA
R_M-R_F 1.0000 0.4406 0.3821 -0.5820 -0.0075
SMB 0.4406 1.0000 0.3272 -0.3425 0.1116
HML 0.3821 0.3272 1.0000 -0.3000 0.4113
RMW -0.5820 -0.3425 -0.3000 1.0000 -0.0657
CMA -0.0075 0.1116 0.4113 -0.0657 1.0000
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Figur 11.30 – Residuals vs. Fitted          Figur 11.31 – QQ-Plot 
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Figur 11.32 – Residuals vs. Leverage 
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2012-2019 Høj – Uden krise 
Figur 11.33 – Line Fit Plots  
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Figur 11.34 – Residuals vs. Fitted Figur 11.35 – QQ-Plot 
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Figur 11.36 – Residuals vs. Leverage 
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Tabel 11.5 Test for Multikollinearitet  

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R_M-R_F SMB HML RMW CMA
R_M-R_F 1.0000 0.2206 0.0013 -0.0456 -0.1810
SMB 0.2206 1.0000 0.1969 -0.4615 0.0250
HML 0.0013 0.1969 1.0000 0.0030 0.6440
RMW -0.0456 -0.4615 0.0030 1.0000 0.1247
CMA -0.1810 0.0250 0.6440 0.1247 1.0000
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2012-2019 Lav – Uden krise 
Figur 11.37 – Line Fit Plots 
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Figur 11.38 – Residuals vs. Fitted         Figur 11.39 – QQ-Plot 
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Figur 11.40 – Residuals vs. Leverage  Tabel 11.6 – Residualernes middelværdi 

             
Kilde: Egen tilvirkning   Kilde: Egen tilvirkning  
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Høj
Før krisen (01.07.2006 - 31.12.2007) 1,83E-18
Under krisen (01.01.2008 - 30.06.2009) 6,36E-18
Efter krisen (01.07.2009 - 31.12.2010) 1,25E-17

Lav
Før krisen (01.07.2006 - 31.12.2007) -2,22E-18
Under krisen (01.01.2008 - 30.06.2009) 0,00
Efter krisen (01.07.2009 - 31.12.2010) 9,25E-18

Høj
Med krise (01.01.2005 - 30.06.2012) 3,37E-18
Uden krise (01.07.2012 - 31.12.2019) -4,63E-18

Lav
Med krise (01.01.2005 - 30.06.2012) 3,47E-19
Uden krise (01.07.2012 - 31.12.2019) 4,99E-18
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