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2 Indledning 
 

I stigende grad investeres der i dag mere i klima, bæredygtighed og ansvarlige 
investeringer end nogensinde. 

Vi ser at pensionsselskaber og fondsudbydere står i kø for fremføre at netop de har de 
laveste CO2 aftryk i deres fonde og at netop de har de mest ansvarlige investeringer. 

Efterspørgsel på disse ”grønne investeringer” er støt stigende. 

”Grønt” er blevet det nye sort men kan ikke stå alene og derfor når vi taler om grønt, 
så taler vi om ESG. 

ESG er på alles dagsorden og der er stor fokus på at have investeringer der følger 
disse principper. 

Der er høj fokus på at lave ESG-rating, så det kan dokumenteres at man som 
fondsudbyder faktisk også følger de principper. 

Aktier i virksomheder, der scorer højt i ESG, ser ud til at være efterspurgt, men 
spørgsmålet er om det skyldes at afkastet, eller forventningen om samme, reelt er 
bedre. 

Jeg har længe gjort mig tanker omkring ESG og intuitivt tænkt, at alt har en pris – fx 
at en stigning i efterspørgsel må betyde stigning i pris, men hvis prisen er høj, er der 
reelt så fremtidigt prisstigning at hente?  

Efterspørgsel med afsæt i klimakorrekt profilering må have en pris. 

Ikke alle virksomheder er lige grønne og der er kun et vist antal aktier i verden og 
ikke alle er lige ESG korrekte, så min tanke er at vi indsnævrer vores 
investeringsunivers betydeligt ved at lave porteføljer alene baseret på de bedst ESG-
ratede. 

Alt andet lige må det koste noget i den diversitet, vi netop søger i vores porteføljer. 

Diversitet formindsker risici og manglende diversitet kan have betydning for mit 
forventede afkast. 

Og når vi nu er ved afkast, hvad er der så der rykker? Er det E’et, S’et eller G’et? 

Det er nogle af de ting der kunne være interessant at kigge ind i. 

Jeg har derfor i denne opgave valgt at kigge ind i ESG universet på godt og ondt. 

Min tanke er ikke at revolutionere ESG eller at lave en afhandling om ESG, men at 
kigge ind i de konsekvenser, et ESG-valg kan have. 
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2.1 Opbygning 
 
Denne opgave er opdelt i 4 hovedafsnit, hvis indhold er kort bekrevet, om nødvendigt. 
 
Afsnit 1: Indledning 
Indeholder problemformulering, metodeafsnit og afgrænsninger. 
 
Afsnit 2: Teori 
Afsnittet giver en overordnet beskrivelse af emnet ESG, herunder rating. 
Introduktion til generel porteføljeteori, som ligger fundamentet for de senere 
analyser, herunder også relevante nøgletal. 
 
Afsnit 3: Analyse 
Praktisk afsnit hvor teori benyttes i praksis og der kigges ind i resultater af de 
behandlede data, samt problemstillinger ved de begrænsninger der er. 
Relevante nøgletal og fund kommenteres og delkonkluderes. 
 
Afsnit 4: Konklusion 
Her samles delkonklusioner fra opgaven og der samles op på konsekvenserne der i 
problemformuleringen ønskes kigget ind i. 
Desuden indeholder det sidste afsnit en kort perspektivering. 
 
 
2.2 Problemformulering 
 
Formålet med denne hovedopgave er at undersøge effekten af en ESG score. 
Herunder:  
 

• kort se om der er en umiddelbar sammenhæng mellem prisudvikling og ESG-
score for enkelte noterede aktier og se om det kan udledes om det er E, S eller 
G der er den afgørende faktor. 
 

• Konstruere en investeringsforening (ESG venlig) og dennes performance målt i 
relevante nøgletal samt en udfærdigelse af et ESG Index til brug for 
benchmark. 
 
 

2.3 Metode 
 
Opgaven er bygget op omkring temaet ESG og har følgende struktur: 
 
ESG-rating beskrives kort, hvorefter der kigges på de 3 enkelte faktorer, deres 
betydning og konsekvens. 
 
Der kigges kort på noterede enkeltaktier for at se om der kan udledes tendenser og 
for at se om der kan skabes en appetit på at se dybere ned i temaet. 
 
Der laves simpel sammenligning af relevante nøgletal P/E og kurs. 
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Ligeledes en simpel Fama French analyse for at se om vi kan betragte beta, E, S og G 
som beskrivende risikofaktorer. 
 
Perioden for FAMA French er sat til 4.1.2016 – 23.4.2021. 
 
Beta er regnet på to års historik. 
 
Der generes et nyt benchmark indenfor valgte rammer og i lyset af dette konstrueres 
en ny portefølje hvor der efterfølgende regnes relevante nøgletal. 
 
Der sammenlignes ligeledes på performance med eksisterende alternativ PFA Invest 
Globale aktier, hvis rammer har dannet grundlag for den nye portefølje. 
 
Rammer for benchmark er sat til Leaders i ESG-rating. 
 
Til brug for portefølje optimering regnes Covarians matrice på 5 års historisk data. 
Afkastforventningerne for MSCI World tages direkte fra samfundsforudsætningerne1  
Der regnes Alfa og Beta i forhold til MSCI World på 2 års data og ud fra det, laves et 
forventet afkast for hver enkel aktie. 
  
Den sammenlignelige investeringsforening, må have mellem 25-75 aktier ifølge deres 
eget prospekt, derfor vælges 74 aktier – for ikke at ramme grænsen – der vægter 
højest i index og ud fra dem konstrueres en portefølje med de relative vægte der er i 
index. 
Desuden laves en optimering af de 74 aktier, som overholder prospektrammerne. 
 
Formålet her er at, se hvor repræsentativ disse porteføljer er i forhold til benchmark. 
 
I en optimal portefølje konstruktion, ville det have være korrekt at have medtaget alle 
aktier i det nye index, men kompleksiteten ved de mange aktier, har sat grænser for 
metoden, da det ville have krævet at jeg kunne gøre brug af af MathLab eller VBA og 
da jeg desværre ikke (endnu) er i stand til at kode i det, har jeg været nødt til at 
forholde mig til de begrænsninger excel’s Solver har. 
Hvorfor metoden der for er blevet som den er. 
 
Der tegnes en efficient rand for at kunne sammenligne på tværs af porteføljerne. 
 
 
 
2.4 Afgrænsning 
 
Der ses alene på noterede aktier udvalgt fra MSCI World Index. 
 
Der bruges alene MSCI world’s ESG score. 
Jeg forholder mig ikke til om ESG score for de pågældende virksomheder er korrekt, 
det antages at MSCI er bedre til det. 
 
Rammer for det nye ESG index 

 
1 www.afkastforventninger.dk 
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ESG score på 7,5 eller højere er valgt for aktier, hvilket svarer til AA eller AAA score. 
 
Der er ikke opgavens fokus at forholde sig til omkostninger eller skattemæssige 
konsekvenser. 
Det grundlæggende formål med opgaven er at forsøge at bruge kendt teori til at kigge 
ind i ESG-universet og dets konsekvenser. 
 
Det afgrænses for negative renter, Den risikofri rente i denne opgave er sat til 0 (nul). 
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3 Teori 
 
Vi lægger ud med en kort indflyvning i ESG-temaet og rating. 
Herefter er der en forklaring af teorien bag porteføljekonstruktion samt gennemgang 
af de relevante nøgletal og performance mål, der senere skal bruges til at vurdere 
konsekvenserne af en ESG-venlig portefølje. 
 
 
3.1 Indflyvning til ESG  
 
På blot fire år er den danske pensionsbranches samlede investeringer i vedvarende 
energi mere end fordoblet fra 41 milliarder kroner i 2014 til 101 milliard kroner i 
2017.  

Mere end 80 procent af pensionsselskabernes energiinvesteringer i dag er placeret i 
vedvarende energi. 

 - Pensionsbranchen understøtter dermed i stigende grad samfundets grønne 
omstilling og yder et væsentligt bidrag til at opfylde verdenssamfundets langsigtede 
målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning. Det er der også behov 
for, hvis EU’s samlede CO2-udledninger skal reduceres med i alt 40 procent indtil 
2030 for at leve op til to-gradersmålet fra klimaaftalen i Paris, siger Karsten Beltoft.2 

Klimaaftalen er det, der danner grundlag for det stigende fokus på investering i 
klimakorrekthed og uddraget fra artiklen fortæller samtidig noget om den kæmpe 
efterspørgsel der har været siden og vil være fremadrettet.  

Heraf min bekymring for at mange købere, derved vil drive prisen op og dermed få 
afkastpotentialet til at flade ud. 

Ifølge en analyse lavet for Landbrug og Fødevarer forrige år, sagde 95% af de 
adspurgte danskere at de allerede havde eller ville ændre deres vaner for at tage 
hensyn til miljø, klima og bæredygtighed. 
Det er voldsomt mange og de fleste vil nok udlede at man som virksomhed, uagtet 
hvad man producerer eller sælger, er nødt til at have det med i sine scenarier. 
Danskerne må antages at være et meget lille udsnit af verdens samlede befolkning, 
men temaet er aktuelt i alle lande.3 
 
Vi må alt andet lige kunne udlede fra dette at i hvert fald danskerne vil have et 
økologisk, bæredygtigt fokus fremadrettet og at villigheden til også at skille sig af 
med de investeringer der ikke er ESG venlige er markant til stede. Efterspørgsel kan 
nok findes netop her. 
Ligeledes kunne vi finde lignende artikler fra hele verden, det er kun pladsen her i 
opgaven der sætter begrænsningen. 

 
2 Kilde: https://www.forsikringogpension.dk/nyheder/fp-pensionsbranchen-investerer-fem-gange-mere-i-
groen-end-i-sort-energi/ 

3 Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer 2019. Base 1.553’ 
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Men hvordan kan vi gennemskue hvad der miljøvenligt og ansvarligt?  
 
Ifølge en rapport fra Klima, Energi og Forsyningsministeriet og FSR synes 73% af de 
adspurgte at det er svært at gennemskue en virksomheds CO2 udledning. 
Hvorfor det høje fokus på rating og ESG-scoring netop findes her.4 
 
 
3.2 ESG’s definition og rating 
 
Med afsæt i de mange artikler kan vi slå fast at der er brug for en form for generel 
rating, og klare rammer for hvordan man eksempelvis kan se om et selskab bidrager 
eller fratrækker i CO2 regnskabet og om et selskab reelt er ansvarligt. 
 
ESG er blevet overskriften og metoden hvorpå vi kan dekomponere en virksomheds 
ansvarlighed i flere kategorier. 
 
I dag er det subjektivt hvordan man som fondsudbyder ESG klassificere aktiverne og 
argumentere for valg af dem i porteføljekonstruktion. 
Det kan derfor være svært at gennemskue indholdet og sammenligne fonde på tværs 
uden et relevant benchmark. 
 
MSCI, Morningstar m.fl. har lavet rating af selskaber, således at vi har en mulighed 
for at kigge ind i om de investeringer vi har eller anskaffer os, er både ansvarlige og 
miljøbevidste, men samtidig er det også en mulighed for at have noget at 
sammenligne vores porteføljer op imod. 
 
I denne opgave er valgt MSCI’s version, da MSCI nok er den største og den mest 
dominerende indeks konstruktør globalt set og ifølge deres egne undersøgelser og 
analyser bruger de fleste portefølje managers, MSCI-indeks som benchmark for egne 
porteføljer. 
 
Derfor mener jeg også at de troværdige og ned ad den sti, i den antagelse, at deres 
ESG-score kunne blive brugt nu og fremadrettet som benchmark, hos mange 
fondsudbydere, hvis ikke de fleste.5 
 
ESG er en forkortelse for Environmental (miljø), Social (sociale forhold) og 
Governance (god selskabsledelse).  
 
ESG Rating kan forgå på mange måder, men grundlæggende således at hver at de tre 
områder rates hver for sig og jo bedre den samlede score er, jo mere ansvarligt 
vurderes virksomheden samlet set at være. 
 
MSCI scorer virksomhederne på hvert enkelt af de tre områder; E, S og G og lægger 
dem sammen til en total score - ratet som noget man måske genkender fra 
obligationsuniverset – et resultat gående fra AAA – CCC, hvor AAA er bedst, A-BB er 

 
4 Kilde: Klima, Energi og Forsyningsministeriet og FSR - danske revisorer 
5 (MSCI, 2021) 
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gennemsnitlig og CCC-virksomheder vurderes at have så væsentlige mangler, at de 
bidrager negativt på miljø og samfund. 
 
Man kigger på signifikante risici for en virksomhed i dens  
sektor. 
 
 

 6 
 
 
AA og AAA er bedst og tilsiger at virksomheden er ledende i dens sektor i at håndtere 
de mest signifikante risici indenfor ESG. 
 
A, BBB og BB er middel og indikerer at en virksomhed relativt set har blandet historik 
udi håndtering af ESG-risici. 
Relativt set betyder det, at du i hver sektor udvælger de 20% bedste virksomheder. 
 
B og CCC er dårligst og her ses virksomheden til at have stor risiko for eller slet ikke 
at have kunnet håndtere ESG-risici. 
 
 
 
 
 

 
6 (MSCI, 2021) 
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7 
 
 
Scoren foregår ud fra ovenstående scorecard. 
 
Hver af de tre søjler E, S, G, har 10 emner/under kategorier, der så har 35 ESG-
hoved problemer/ nøgleproblematikker, der hver især scores på en skala fra 1-10. 
 
De 35 underkategorier vægtes i forhold til den indvirkning det har på sektoren relativt 
til de andre i sektoren, samt om de har en positiv eller negativ indvirkning på miljø og 
samfund. 
 
Således ender et samlet resultat for søjlen med at være et vægtet gennemsnits tal for 
de underliggende kategorier og nøgleproblematikker. 
Hvis vi tager et ydereligere dyk ind i hver af de tre søjler får vi at de ser ud som 
følger: 
 
 
 
3.2.1 E - Environmental/Miljø 
Her kigger man på 4 hovedemner 
En af dem er klimaændringer, hvor man så igen flager de underliggende 
problematikker relateret til emnet fx CO2 udledning, miljøpåvirkning, vandforbrug, 
affald mv. 
 

 
7 (MSCI, 2021) 
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3.2.2 S - Social/Sociale forhold 
Igen her har søjlen 4 hovedemner, der så underliggende har hovedproblemstillingerne 
relateret til emnet fx, virksomhedens arbejdsforhold, datasikkerhed, virksomhedens 
ansvarlige investeringer, adgang til sundhedsvæsen mv. 
 
3.2.3 G – Governance/ Selskabsledelse  
Under G finder vi to hovedemner, der så har underliggende problematikker fx 
lønforhold, ledelse, bestyrelse, skatteforhold og selskabs etik mv. 
 
Det er vigtigt at notere sig, at man for E og S ser på virksomheder i deres specifikke 
sektor og sammenligner virksomhederne indenfor sektoren. 
Fx Vand er en afgørende faktor for visse sektorer, men kan være irrelevant for andre. 
 
For G rates alle virksomheder over en bred kam og ikke indenfor deres specifikke 
sektor, da virksomhedsledelse og virksomhedsadfærd er sammenligneligt på tværs af 
alle sektorer. 
 
Grundlæggende er det svært at bestemme hvor stor en indvirkning en risiko eller 
mulighed vil have på miljø og samfund og der er mange delte meninger om det, 
hvorfor et globalt regelsæt burde diskuteres, i EU er vi i fuld gang med at sætte fælles 
rammer.8 
I opgaven ser jeg ikke på de enkelte underemner men kigger udelukkende på de store 
strøg, nemlig det endelig tal for henholdsvis E, S og G og deres samlede rating. 
 
 
3.3 Portefølje teori 
 
Den grundlæggende porteføljeteori handler om sammenhængen mellem risiko og 
afkast. 
En investering er forbundet med en given risiko og grundlæggende gælder det at jo 
højere det forventede afkast er, jo højere er risikoen. 
Ved at sprede sig mellem flere værdipapirer kan man få et højere samlet afkast i 
forhold til risikoen. 
 
Denne påstand understøttes af den moderne porteføljeteori’s fader Harry Markowitz. 
Han udgiver i 1952 artiklen ”portfolio Selection”, hvori han påviser at afkast i en 
portefølje kan optimeres gennem spredning.9 
Ved anvendelse af porteføljens middelværdi og varians, beregnes porteføljens 
forventede afkast og risiko. 
Dette kalder han middelværdi- variansmodellen og det er i dag den der er platform for 
moderne porteføljeteori. 
Markowitz viser hvorledes man kan måle risiko på enkelt aktier og ved kombination i 
portefølje sammenhæng kan maximere det forventede afkast, ud fra en given risiko. 
Deraf kommer hypotesen om at et højt afkast ikke nødvendigvis behøver at være 
godt, hvis det samtidig kommer med høj risiko og at vi i stedet skal forsøge at finde 
den optimale portefølje også kaldet, Den efficiente portefølje, ud fra vores egen risiko 
præference. 

 
8 190618-sustainable-finance-teg-report-green-bond-standard_en.pdf 
9 Harry Markowitz” portfolio Selction” The journal og Finance, 2. Marts 1970. 
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3.3.1 Risiko 
 
Risiko deles op i to, en usystematisk og en systematisk. 
 
Usystematisk risiko er forbundet med det enkelt aktiv. Fx selskabs-, sektor- eller 
lande bestemt og kan bort diversificeres, ved at sprede investeringer på tværs af 
selskaber, sektorer og lande og en god tommelfingerregel jeg har lært, er at ca. 20 
forskellige aktier vil eliminere denne risiko, men det facit er ikke entydigt. 
 
Systematisk risiko eller markedsrisiko vil ramme alt, historiske eksempler vi har set 
her kunne eksempelvis være: IT-boblen i 1980’erne, terrorangrebet 9/11-2001 eller 
finanskrisen i 2008.  
Disse events ramte alle selskaber på grund af den faldende tillid til vækst og den 
stigende frygt for fremtiden. 
Systematisk risiko kan man ikke bortdiversificere sig ud af. 
 
Nedenstående figur viser hvorledes den usystematiske risiko falder i takt med at 
antallet af aktier stiger. 
 

 
Figur 1 

Figur 1;  systematisk risiko - https://cdn.corporatefinanceinstitute.com/assets/Screen-Shot-2018-09-26-at-10.09.31-AM.png 

 
Skal man sammensætte en optimal portefølje vil man ud fra Markowitz’s teori skal 
man have styr på nogle begreber. 
 
3.3.2 Beta (𝛽) 
Systematisk risiko måles i beta værdi. 
Beta er et aktivs korrelation med afkastet i markedet.  
Derfor udtryk for hvor meget aktivet svinger i forhold til markedet. 
 
Betaværdien fortæller dermed noget om aktiens risiko, i investeringsterm kaldes det 
volatilitet (udsving). 
 
MSCI World Index har en betaværdi på 1. 
 
En aktie med betaværdi > 1, vil have volatilitet der er større end index.  
Den vil altså svinge mere end index. 
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Hvis en aktie derimod har en betaværdi < 1, da vil volatilitet være mindre end index, 
den vil altså svinge mindre end index. 
 
Aktie med betaværdi på 1, vil svinge som index og derved have samme 
volatilitet/risiko som index. 
 
Jo højere beta, jo højere risiko i forhold til benchmark og dermed højere forventet 
afkast, som følge af den øgede risiko i porteføljen, alt andet lige. 
 
3.3.3 Korrelation (𝜌)  
Når vi taler om diversificering er det relevant at tale om korrelation. 
Korrelation siger noget om to aktivers samvariation, altså hvordan de bevæger sig i 
forhold til hinanden. 
 

• -1= perfekt korrelation 
•  0= ingen korrelation 
• +1= perfekt korrelation 

 
Ved sammensætning af porteføljer er det derfor væsentligt at sammensætte aktiverne 
således at de har en negativ, lav eller ingen korrelation. I de tilfælde vil man få en 
portefølje hvor det forventede afkast er det vejede gennemsnit af aktivernes egne 
forventede afkast, men med en standardafvigelse lavere en gennemsnittet. 
Det kaldes også den kritiske rand, den vender jeg tilbage til i forbindelse med 
porteføljekonstruktion. 
 
3.3.4 Risikofri rente(r) 
Den risikofri rente er afkastet på en risikofri investering, svarende til det afkast, jeg 
får, for ikke at gøre noget og til eksempel lader mine penge stå kontant i banken. 
Der ses i opgaven dog bort fra de nuværende negative renter, da disse er individuelt 
sat af bankerne. 
Men der kunne argumenteres for at den risikofri rente, kunne sættes til 
pengemarkedsrenten. 
 
Den risikofri rente i denne opgave er som tidligere nævnt sat til 0 (nul). 
 
 
3.3.5 CAPM (Capital Asset Pricing Model) 
 
I 1960’erne udvikles CAPM10 til beregning af forholdet mellem risiko på et givent aktiv 
og dets forventede afkast/afkastkrav. 
Ved anvendelse at denne kan vi fastlægge investors afkastkrav og dermed vores 
forventede afkast til investeringen. 
 
CAPM har en lang række af antagelser der danner grundlag for modellen og for ikke at 
gentage mig selv, så kommer vi nærmere ind på disse antagelser, under kritikken af 
modellen. 
 

 
10 Bodie, Kane, Markus” investments”. 12 udgave 
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Afkastkravet beregnes som den risikofri rente plus beta for mit aktiv, gange forskellen 
mellem det forventede afkast på markedet og den risikofri rente. 
 
 

𝐸(𝑅!) = 𝑅" + 𝛽! ∗ (𝐸(𝑅#) − 𝑅" 
 
Hvor 𝑅# er afkastet på markedsporteføljen, 𝑅" er det risikofrie afkast og 𝛽! (beta) 
 
Modellen fortæller os at, der for et givent risiko aktiv, gives en risikopræmie der 
kompenserer os for investeringen, fremfor hvis vi havde investeret i et risikofrit aktiv. 
 
Risikopræmien vil variere proportionalt med beta, dette skyldes at man kan bort-
diversificere den usystematiske risiko i et efficient marked, derfor vil risikopræmien 
kun afspejle den systematiske risiko. 
Denne relation mellem Beta og afkastkravet kaldes Security Market Line, forkortet i 
daglig tale til SML11 
 
En af de ting som SML kan bruges til, er at beregne, enkelt aktivers forventede afkast 
ud fra størrelsen af deres systematiske risiko. 
 
Nedenstående er illustration af denne relation. 
 

 

 
Figur 2; SML12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Michael Christensen” Aktieinvestering, teori og praktisk anvendelse”. 5. udgave 
12 https://www.hrpub.org/download/20140801/UJAF1-12202421.pdf 
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3.3.6 Kritik af CAPM 
 
Antagelserne i og forudsætningerne for CAPM gør den nem og enkel at benytte, men 
den er en forenkling og i praksis er det et par ting vi skal være opmærksom på ved 
anvendelse af CAPM. 
 
Gennemgang og kritik af antagelsespunkterne: 
 
Antagelsen om homogene forventninger.  
Homogene forventninger forudsætter at alle i markedet har ens forventninger til risiko 
og afkast. 
Det er ikke i praksis korrekt. 
 
Efficiente markeder er en vigtig antagelse i modellen, hvilket betyder at det antages 
at al information er tilgængelig for alle og at det afspejles i prisen på aktivet. 
 
Transaktionsomkostninger er der ikke taget højde for og de vil ændre prisbilledet, da 
der ved køb og salg af aktiver vil være transaktionsomkostninger, som vil ændre sig 
fra transaktion til transaktion, alt afhængig af investor. 
 
Skattestruktur er der heller ikke taget højde for og differentierede skattestrukturer 
kan give et forskelligt efterskat-afkast og derved skabe forskel i sammensætningen af 
en optimal portefølje.  
 
Det er ligeledes antaget at investor kan låne og udlåne til den risikofri rente til enhver 
tid. 
Det er i praksis ikke muligt at låne og udlåne til den samme risikofri rente og det vil 
ændre på den optimale markedsportefølje. 
 
Modellen forudsætter også at alle aktiver kan handles og opdeles, da alle aktiver der 
findes, er en del af markedsporteføljen og at de alle har mulighed for at differentiere 
sig fuldt ud.  
Det er i praksis ikke muligt og vil ændre på den optimale portefølje.  
Et eksempel herpå, er at man i praksis ikke kan købe en halv Vestas aktie, men 
modellen antager netop dette. 
 
Ligeledes tilsiger modellen, at investor kan benytte sig af shortselling. 
Det er ikke altid muligt, da det vil betyde at investor rent faktisk, skal have mulighed 
for at låne aktivet. 
I praksis er der er en begrænsning på udlåns-udbuddet. 
 
Ved brug af shortselling skal man huske at man i en kort- position, alt andet lige, vil 
have en højere risiko end en lang-position, da der egentlig ikke er en grænse for hvor 
meget et aktiv kan stige i pris, det vil altså kræve at man tilsidesætter al kapital til 
denne mulige risiko, hvorfor man så ikke vil kunne bruge kapitalen til at investere i 
andre aktiver. 
Ligeledes er det faktisk ikke altid er tilladt i investeringsforeninger at benytte 
shortselling grundet lovgivning eller egne indskærpelser. 
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Vigtigt er det også at nævne Beta-antagelsen. 
Det antages i modellen at Beta altid er uændret. 
Beta er ikke statisk, da den er afhængig af de fundamentale karakteristika for det 
aktiv den repræsenterer. Ændrer en virksomhed på deres kapitalstruktur, da vil det 
også ændre betaværdien for virksomhedens aktie.13 
Hvorfor at beta normalt er baseret på empirisk data, der er afhængig af den 
tidshorisont man kigger tilbage på. 
 
Man kan vel dårligt tale om kritik af CAPM uden at sige ”Rolls-kritik”. 
Richard Roll er en af de mest benyttede kritikere af modellen. 
Grundstenen i hans kritik er, om for vidt, det reelt er muligt at definere en reel 
markedsportefølje som benchmark, idet markedsporteføljen udgøres af alle aktiver. 
Og hvis dette benchmark ikke udgøres af den reelle efficiente markedsportefølje, så 
vil den lineære sammenhæng af betaværdier ikke fremkomme og så vil modellen slet 
ikke kunne anvendes. 
 
Dog findes der til dato ikke et bedre alternativ, hvorfor modellen anvendes og vil blive 
det fremadrettet, til et bedre alternativ opstår.14 
 
 
 
3.3.7 Efficiente rand 
 
Sammenhængen mellem afkast og risiko kan angives og illustreres i den efficiente 
rand. 
Den består af en samling af porteføljer, der alle er optimale ud fra et givent niveau af 
risiko og afkast. 
De porteføljer er det Markowitz fortæller os er efficiente porteføljer og det er dem vi 
som investorer skal vælge, enten ud fra et afkast fokus, hvor vi vælger den portefølje 
med det højeste afkast til en given risiko - Eller ud fra et risikofokus, hvor vi vil vælge 
den portefølje med mindst risiko og til et givent afkast. 
Hvilken portefølje der vælges, vil afhænge af vores risikoaversion. 
 
Længest til venstre på den efficiente rand, finder vi porteføljen der indeholder 100% 
af det mindst risikofyldte aktiv og dermed lavest afkast.  
Længest til højre, finder vi det omvendte scenarie, hvor porteføljen indeholder 100 % 
af det mest risikofyldte aktiv. 
Minimumvariansporteføljen (MVP) er den portefølje, der ved at udnytte aktiverne 
samvarians, som nævnt tidligere under Korrelation, giver netop denne portefølje den 
lavest mulige risiko, altså mindre risiko end det mindst risikofyldte aktiv men dog med 
et højere afkast. 
 
Den efficiente rand går netop fra punktet MVP og opad. 
 
CML – Capital Market Line er den tanget linje hvori vi tager højde for benyttelse af det 
risikofrie aktiv.  

 
13 Elton, gruber, Brown, Goetzmann ” Mordern portefolio Theory and investments analysis” 
14 Bodie, Kane, Markus” investments” 12.udgave 



 17 

Kan vi låne og udlåne til den risikofrie rente, vil vores optimal portefølje ligge på CML, 
da denne vil give en bedre kombination af afkast og risiko. 
 
CML tangerer den efficiente rand i markedsporteføljen og er udtryk for en kombination 
af markedsporteføljen og den risikofri rente. 
 
Hvis vi låner i den risikofrie rente og dermed gearer vor investering i 
markedsporteføljen, vil vi placere os længere ude på tangenten end 
markedsporteføljen. 
 
Nedenstående er en illustration af dette. 
 

 
Figur 3 

Figur 3; Illustration af Effeciente rand, fra online billeder tilgængelige i word 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under CC BY-SA 
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3.4 Nøgletal 
 
I alle lærebøger indenfor porteføljeteori vil man støde på nøgletal til brug for 
performance måling, typisk de tre klassiske der relaterer sig til CAPM (Capital Asset 
Pricing Model) 
Sharpe ratio, Treynor Ratio og Jensens Alpha. 
 
To mere moderne nøgletal er Tracking Error og Information Ratio.  
Her er der tale om risikomål og ikke som sådan performance mål. 
Men de ses ofte netop i forbindelse med investeringsforeninger og derfor relevante at 
have med her. 
 
Til sidst kigger vi også på M2 og benchmark risk. 
 
 
3.4.1 Sharpe Ratio  
 
Defineret som en porteføljes merafkast i forhold til en risikofri investering delt med 
standardafvigelsen på dette mer-afkast. 
Sharpe fortæller os hvor meget mer-afkast vi får pr. risiko enhed. 
 
Realiseret afkast minus risikofri rente divideret med standardafvigelse for porteføljen. 
 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝 = 	
𝜇 − 𝑟
𝜎

 
 
Hvor 𝜇 er afkast på porteføljen, 𝑟 er den risikofrie rente og 𝜎 er standardafvigelsen for 
porteføljen 
 
3.4.2 Treynor Ratio 
 
Defineret som en porteføljes merafkast i forhold til den risikorente og delt med 
porteføljens Beta. 
Treynor fortæller os hvor meget mer-afkast vi får per beta enhed.  
 
Realiseret afkast minus risikofri rente divideret med beta for porteføljen. 
 
 
 

𝑇𝑟𝑒𝑦𝑛𝑜𝑟 = 	
𝜇 − 𝑟
𝛽

 

Hvor 𝛽 er beta for porteføljen 
 
3.4.3 Jensens Alpha 
 
Det er porteføljens mer-afkast i forhold til benchmark for porteføljen. 
Det vil altså sige det mer-afkast jeg kan forvente i min portefølje sat i forhold til det 
afkast benchmark porteføljen giver når jeg justerer for beta. 
En porteføljes beta er nemlig typisk forskellig fra benchmark. 
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𝐽𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛$𝑠	𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 = 𝜇 − ;𝑟 + 𝛽 ∗ (𝜇# − 𝑟)< 
 
Hvor 𝜇# er afkast på markedsporteføljen 

 
3.4.4 Tracking Error 
 
Som tidligere nævnt er Tracking Error et risikomål og fortæller noget om hvor meget 
porteføljen afkast svinger i forhold til benchmark afkastet. 
En lav Tracking Error tyder på at man er tæt på benchmark. 
Det er et meget relevant nøgletal for investeringsforeninger, fordi det siger noget om 
hvor aktiv fondsudbyderen er. 
Tracking Error måles som standardafvigelsen på mer-afkastet i forhold til benchmark. 
 
Det præsenteres som et årligt tal, men beregnes på den månedlige forskel mellem 
porteføljens afkast og benchmark afkast, hvorefter standardafvigelsen beregnes på 
den månedlige forskel og det er den standardafvigelse vi kalder Tracking Error. 
 
 

𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔	𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟	(	𝑇𝐸) = 𝜎(𝑑) = 	B
∑ ;𝑑! − �̅�<%
!&'
𝑛 − 1

	 

 
 
𝑑! =	𝑟(,! −	𝑟*,!  og  �̅� = 	 '

%
	∑ 𝑑!%

!&' 	 
 
Hvor 𝑟(,! porteføljens afkast til tid 𝑖 og 	𝑟*,! er benchmarks afkast til tid 𝑖 
 
3.4.5 Information Ratio 
 
Information ratio er porteføljens difference afkast i forhold til benchmarkafkastet delt 
med standardafvigelsen på differenceafkastet. 
Grundlæggende porteføljens out performance divideret med Tracking Error. 
Igen præsenteres også dette tal også som årligt, selvom det regnes på månedsbasis. 
Den eskalering sker ved at gange med kvadratrod 12. 
 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛	𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜	(𝐼𝑅) = 	
�̅�

𝜎(𝑑)
= 	

�̅�
𝜎+,

 

 
3.4.6 M2 
 
M2 er et nyt nøgletal der introduceres i 199715 det har efterhånden fundet indpas som 
performance mål på investeringsforeninger. 
Man kan sige at det er et risikojusteret merafkast. 
Det fortæller hvor meget mer-afkast vi får, hvis vi gearer en portefølje til samme 
standardafvigelse som benchmark. 

 
15 Franco Modigliani & Leah Modigliani: ” Risk-Adjusted Performance”; The Journal of Portefolio Management, 
Winter 1997. 
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𝑀- =

𝜎.
𝜎/
(𝜇 − 𝑟) = 𝑆𝑅 ∗ 𝜎. 

 
Hvor 𝑆𝑅	er Sharpe Ratio og 𝜎.	er standardafvigelse på benchmark 
 
3.4.7 Benchmark risk 
 
Benchmark risk siger noget om hvor stor en afvigelse porteføljen har til benchmark og 
hvor risikofyldt den er. 
 

𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘	𝑅𝑖𝑠𝑘 = ;𝑎( − 𝑎0#< ∗ 𝐶𝑜𝑣 ∗ ;𝑎( − 𝑎0#<
+ 

 
Hvor 𝑎( er andelene af aktierne i porteføljen, 𝑎0# er andelene af aktier i benchmark. 
𝐶𝑜𝑣 er kovariansen mellem alle aktier i benchmark. 
Dette tal vil man normalt regne i matrice-form. 
 
 
3.5 Andre relevante tal 
 
3.5.1 P/E 
 
Tallet fortæller os, hvor meget vi betaler for et selskabs indtjening. 
P/E = pris/overskud - prisen pr. overskudskrone.  
Jo højere P/E jo højere pris pr overskudskrone. 
P/E kan derfor bruges til en nem sammenligning af to aktier i samme sektor. 
 

𝑃
𝐸
=

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟 ∗ 𝑝𝑟𝑖𝑠	𝑝𝑟. 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒
𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑𝑑𝑒𝑡	𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟	𝑠𝑘𝑎𝑡

 

 
 
 
P/E og kurs regnes ikke i opgaven, der bruges i stedet de allerede oplyste tal fra 
Bloomberg, da det ikke er opgavens fokus at værdiansætte de enkelte selskaber, men 
at se på udviklingen i pris i forhold til ESG. 
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4 Analyse 
 
Fra teori til praksis. 
 
Vi bevæger os nu ind i analysedelen og kigger ind i et rent ESG-univers. 
Først kigges der kort på om vi kan se tendenser på enkelt aktiers prisudvikling i 
forhold til deres ESG-score. 
Herefter vil der skulle defineres et nyt benchmark til brug for konstruktion af 
investeringsafdeling ESG venlig med de valgte rammer. 
 
4.1 ESG Enkelt aktier 
 
Lad os starte med at kigge kort på enkeltaktierne. 
 
Selskaber i samme sektor bør have samme idiosynkratiske risici og samme 
muligheder, hvorfor at en prisforskel er udtryk for en forventning om at et selskab 
frem for et andet er bedre til at udnytte deres muligheder og dermed øge 
indtjeningen. 
 
Aktier i samme sektor vil forventes at handle til samme P/E, ud fra en, alt andet lige, 
betragtning. 
 
Aktiernes P/E kombineres med ESG score for heraf at, undersøge om der kan ses en 
sammenhæng mellem ESG-score og P/E. 
 
Herefter tages et kort kig ind i ændringer, i kursværdier, for aktier i samme sektor 
men med forskellig ESG score.  
 
Siden efterspørgsel på højt ratede ESG-aktier er steget, kunne man tænke sig at 
kursen stiger i takt med ratingen. 
 
Det er vigtigt at huske at P/E ikke er udtryk for om en aktie er dyr eller ej, men en høj 
P/E kan være udtryk for at forventningerne til selskabets vækst er høje. 
Tallet kan midlertidig ikke stå alene og stå til grund for investering, typisk vil man 
holde tallet op imod egenkapitalens forrentningsprocent (ROE). 
Fx vil en høj P/E og lav ROE, indikere at selskabet har lav indtjening, men at der er 
høje forventninger om en fremtidig vækst. 
 
Vi går ikke yderligere ind i det, men kigger på de i Bloomberg oplyste P/E, for at se 
om der er sammenhæng mellem P/E og ESG. 
Tesen her er at, de bedst ratede ESG-aktier, vil have højere P/E end de tilsvarende 
lavere ratede, da den øgede efterspørgsel har hævet kursen. 
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Figur 4, P/E udvikling, egen tilvirkning, baseret på Bloomberg data. 

 
I figuren har vi to forskellige selskaber inden for samme sektor, samt det tilhørende 
sektor specifikke index MSCI Materials. 
 
Udviklingen i P/E ses tilbage fra Q3 2017, blot for at skrue tiden tilbage til dengang 
hvor de alle lå på samme niveau.  
Index ses stabilt hen over perioden i modsætning til de valgte aktier. 
Dupont P/E er steget kraftigt og RPM Industrial udvikler sig i takt med index. 
Dupont og RPM Industrial er tilfældigt udvalgt, blot for at se på to aktier i samme 
sektor. 
Dupont er A-ratet og RPM Industrial er BB-ratet. 
 
Forbeholdet ved denne figur er at P/E kunne være pumpet op af forskellige årsager, fx 
hvis Dupont selv har ligget og opkøbt egne aktier eller der kunne være andre meget 
selskabsspecifikke events fx opkøbs bud eller lign. 
 
Lad os se på kursudviklingen for samme selskaber 
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Figur 5, www.bloomberg.com 

 
Her kan vi så konstatere at det ikke er kursen i dette tilfælde, der har drevet 
udviklingen i P/E. 
 
Det indikerer at vi måske skal kigge mere direkte på kursudvikling sammenholdt med 
ESG. 
 
4.1.1 Kurs 
 
Vi kigger nu nærmere på de mere populære enkelt aktier. 
Tech aktier må vel siges at være hypede de par sidste år. 
De har historisk set haft udfordringer med P/E værdierne, der har været skyhøje, fordi 
der har været handlet på forventet indtjening og ikke reel indtjening.16  
 
Derfor har vi her valgt at se på kursudviklingen. 
 
  
 
 

 
16 (Østergaard, 2001) 
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Figur 6, udfærdiget ved hjælp af Bloomberg17 

 

 
Ovenstående er snapshot fra Bloomberg af to selskaber, der har været og stadig 
omtales en del. 
Nemlig Microsoft og Facebook. 
Det er vigtigt her at vide at de til sammenligningsformålet er normaliseret til at starte 
i kurs 100. 
 
De to selskaber er udvalgt blandt de 6 største i MSCI World index og herfra er de 
valgt ud fra at have den højeste og den laveste ESG-rating. 
Microsoft er AAA og Facebook er B. 
 
Frem til 2018 følges de pænt ad og følger samme trend. 
Herfra ser vi at Microsoft stiger betydeligt og lægger med en stejlere opadgående 
kurve til Facebook, men grundlæggende ser det ud til at de følges de ad i 
ændringer/udsving. 
 
Kunne det være en forsigtig indikation af at vi vægter ESG-rating højt og fortrækker 
selskaberne med de bedste ratinger?  
En kursstigning her kunne jo tyde på det. 
Dog kan det også skyldes at Microsoft har gennemgået en udvikling på andre ting end 
ESG. 
Man skal derfor også her være forsigtig med at konkludere entydigt. 
 
 

 
17 Bloomberg L.P. 
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Tabel 1, egen tilvirkning. 

 
Af de 6 største selskaber i MSCI World som ses af tabellen, ser vi at Facebook scorer 
højt på E’et, men meget lavt på S’et, relativt til de andre 5. 
 
Det trækker Facebook’s samlede rating ned på B. 
 
Microsoft har reelt en lavere score på E, fordi der potentielt kan være mere 
eksponerede udi elektronisk affald. 
Elektronisk affald er som vi så under rating, en af de underliggende kategorier under 
emnet Environmental (E). 
Elektronisk affald vil derfor tælle ned i E-regnskabet, da det er svært nedbrydeligt i 
naturen og derfor skidt for miljøet. 
 
Til gengæld scorer Microsoft højt på S’et og svagt bedre på G’et, relativt til de andre i 
tabellen, hvorfor Microsoft ender på den bedste samlede rating. 
Vi skal huske på at ESG er en samlet vurdering af et selskabs ansvarlighed målt på 
flere parametre. 
 
En anden bemærkning vil være at der her er tale om to forskellige sektorer nemlig 
Technologies vs. Communications. 
 
Enkelt-aktier bør som udgangspunkt holdes op mod hinanden indenfor samme sektor. 
Selskaber i samme sektor bør, som tidligere nævnt, have samme idiosynkratiske risici 
og samme vækstmuligheder. 
 
Vi ser nu på tre eksempler, hvor vi sammenholder kursudviklingen mellem to 
selskaber i samme sektor, henholdsvis dårligst ratet mod bedst ratet. 
Det er vigtigt her at vide at de til sammenligningsformålet også her er normaliseret til 
at starte i kurs 100. 
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Figur 7, udfærdiget ved hjælp af Bloomberg18 

 

TEXAS INSTRUMENTS INC (AAA) vs. WESTERN DIGITAL CORP (BBB) 
 

 
 
 

 
Figur 8, udfærdiget ved hjælp af Bloomberg19 

 
 

MICROSOFT CORP (AAA) Vs. ORACLE CORP (BBB) 
 
 
 

 
18 Bloomberg L.P. 
19 Bloomberg L.P. 
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Figur 9, udfærdiget ved hjælp af Bloomberg20 

 
NVIDIA CORP (AAA) vs. WESTERN DIGITAL CORP (BBB) 

 
 
De tre er snapshots er taget i perioden fra 11.4.2016 til 11.4.2021. 
Perioden på fem år er valgt, fordi den dækker over en periode, hvor der har været 
øget fokus på ESG. 
 
Selskaberne ser ud til at følges ad, for så at divergere i kurs, vi ser at de bedst ratede 
løber fra de dårligst ratede. 
Kursudviklingen for hvert selskab er individuelt, men det bemærkes at Corona 
nedlukninger i start 2020, havde betydning for alle, da tiltro til væksten fremover 
forsvandt for en stund. 
 
Her skal det nævnes at Corona ikke sammenlignes med finanskrisen, da sidstnævnte 
var en finansiel krise og Corona en sundhedskrise, men til trods for denne forskel 
rammer det aktierne systematisk. 
 
Der kommenteres ikke yderligere på kriser eller bobler, det skal blot bemærkes i 
denne sammenhæng. 
Det er den ulige kursudvikling der er relevant her. 
 
Lad os lige holde fast i kursudviklingen. 
Kan denne beskrives af E, S, og G vægtene? 
 
Hvis vi nu ser E, S, G vægtene som faktorer, da vil vi kunne bruge en modificeret 
model inspireret af Fama French. 
Fama French er en 3 faktormodel, der bygger videre på CAPM og bruges til at beskrive 
aktie afkast21 
 

 
20 Bloomberg L.P. 
21 Bodie, Kane, Marcus; Investments, 12. udgave. 
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Der er brugt alle aktier i MSCI World index, dog fratrukket de aktier der ikke har ESG 
rating, aktier der ikke havde en aktiekurs fra startdato i perioden og vi har også 
fjernet dem der er steget mere end 1000 %. 
Herved ca. 10 % fjernet af den samlede mængde. 
 
Det procentvise afkast er regnet som ét samlet afkast for perioden 4.1.2016 – 
23.4.2021 
 
Der er lavet en regression på de fire input-variable mod det procentvise afkast: 
Aktiernes E, S og G-score samt deres beta  
Beta er regnet på to års data mod MSCI World. 
 
 

 
Figur 10, Regressionsresultat, egen tilvirkning. 

 
 
Kigger vi ind i vægtene, ses at Beta er den drivende faktor for hvordan aktierne har 
klaret sig, hvilket giver god mening, da høje betaer performer bedst i 
højkonjunkturer. 
Interessant er det at se, at G’et vægter mest ud af E, S og G. 
 
G’et står for Governance og går her tilsyneladende aldrig af mode. 
God selskabsledelse betaler sig altid og det ses i kursen. 
 
Pudsigt er det at se, at E’et rent faktisk bidrager negativt i dette eksempel, hvilket 
kunne tolkes som en indikation af at investorer anser de miljøvenlige virksomheder 
som værende enten mindre effektive og/eller mere omkostningstunge. 
 
Metoden kan kritiseres og man skal være påpasselig med at konkludere noget 
entydigt. Adjusted R Square på 0.01753 viser os at modellen ikke er god til at 
beskrive data. 
Hovedproblemet er at ESG-rating er taget som dags dato og aktiekursens bevægelse 
er fra de seneste 5 år. 
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Det kunne være løst hvis der været en ESG-rating der gik lige så langt tilbage som 
kursen, det havde givet et mere rent billede med flere reelle observationer og 
mulighed for at følge om en eventuel ændring i rating var afspejlet i tilsvarende 
ændring i kurs. 
 
En hurtig konklusion på enkeltaktierne er, at de bedst ratede selskabers kurs stiger 
mest og at god selskabsledelse stadig ser ud til at være den mest afgørende faktor. 
 
Det kan selvfølgelig også her være at selskabernes regnskaber har været bedre, 
grundet konjunkturen. 
Eller kan vi befinde os i en ESG-opkøbsfase, hvor vi har og til stadighed efterspørger 
”bedst for Miljø, Social og Governance” (ESG). 
Et fremtidigt højt afkast er måske ikke det eneste vi efterspørger. 
 
En højt ESG-ratet aktie vil hæve den samlede ESG-rating for en portefølje og gøre 
porteføljen mere attraktiv for visse investorer. 
Ligeledes kan fondsudbyderne have ESG med i deres udbuds pallette hvilket så også 
gør dem mere attraktive. 
 
Investering handler grundlæggende om afkast og risiko. 
Investerer vi i ét selskab, én sektor, eller ét land så står vi last og brast med det og 
krydser fingre for at det klarer sig bedst hele tiden og ikke bliver mødt af udfordringer 
i fremtiden. 
I værste tilfælde kan en trist udvikling nemlig koste os investeringen. 
Det kan derfor være godt ikke at ”lægge alle sine æg i en kurv”, hvorfor man kigger 
ind i diversificeringens fordele. 
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4.2 ESG Index 
 
Lad os starte med at definere et benchmark og se hvordan det er fordelt på sektor og 
lande. 
Der er alene her udvalgt aktier der har en ESG-score AA eller AAA, da de er leaders i 
henhold til MSCI ESG Score. 
 
Det samlede MSCI-World index, indeholder 1589 aktier fordelt på tværs af 11 sektorer 
og 23 lande. 
Med de nye fastsatte rammer om en score på AAA eller AA, indsnævres antallet til 490 
aktier stadig fordelt på 11 sektorer og 23 lande. 
Fordelingen mellem de to bedste ratinger i index er; AA (64,9%) og AAA (35,1%). 
 
 

 
Figur 11,ESG Lande fordeling,  egen tilvirkning. 

 

Figuren viser landefordelingen under de nye rammer. 
Det ses at vi ved fastsættelse af nye rammer, indsnævrer USA og derved får vi 
relativt flere europæiske selskaber i benchmark. 
USA går fra en vægt på 66 % i MSCI World, til blot at fylde 49% i det nye benchmark 
Europa går fra 19% til 36%. 
Man kan sige at vi går fra USA til Europa. 
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Figur 12, ESG Sektor fordeling, egen tilvirkning 

Her ser vi den nye sektorfordeling. 
 
Technologies udgør den største stigning. 
Der er lille stigning i den finansielle sektor og omvendt et voldsomt fald i 
Communications service, det vil vi senere se i figuren for S’et, kan skyldes lav score i 
S for sektoren. 
 
Lav score i S kan forklares med at man i denne industri er eksponeret overfor 
udfordringer med personlige data og den lovgivning der er lagt ned over måden de 
skal håndteres på. 
Det er en udfordring for de selskaber der befinder sig i sektoren, som fx Facebook. 
 
 
 
4.2.1 E – S – G – en portefølje hver for sig eller samlet. 
 
Som tidligere nævnt er ESG en samlet vurdering af de tre hovedemner E, S og G. 
Derfor vil det være interessant at bryde universet ned endnu engang i hver af de tre 
kategorier. 
 
Vi kigger derfor på dem individuelt. 
Der er stillet to betingelser for at en aktie kan indgå i den enkelte E, S eller G 
portefølje vist nedenstående. 
 

1. ESG overordnet score skal være AA eller AAA 
2. Den pågældende faktor E, S eller G skal score over 7,5  

(7,5 svarer til AA eller AAA-rating) 
 
Betingelserne er sat fordi et selskab kan have scoret under 7,5 i den individuelle 
kategori men have en samlet rating på AA eller AAA 
En samlet score på AA eller AAA vi give dem en plads i det det nye benchmark. 
 
I det næste er E, S og G dekomponeret på land og sektor. 
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E fordelt på land og sektor 
 

 
Figur 13, E- lande fordeling, egen tilvirkning. 

 
Umiddelbart ser det ud til at E’et følger det nye benchmark. 
 
 

 
Figur 14, E-sektor fordeling,  egen tilvirkning. 

 
Under sektor fordelingen, ser det ud til at der sker lidt mere.  
Specielt noteres det at Financials fylder meget. 
Det kan skyldes, at Financials ikke påvirker miljøet i samme grad som andre sektorer. 
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S-fordelt på land og sektor 
 

 
Figur 15, S- lande fordeling, egen tilvirkning. 

 
S’et ser ud til at være drivkraften bag det skift fra USA til Europa, vi så tidligere da vi i 
første omgang satte nye rammer op. 
 
Vægtens øges særligt for Holland, Tyskland og Spanien. 
 
En hurtig forklaring kunne være at S’et bl.a. indikerer arbejdsforhold. 
Arbejdsforhold i Europa ser herved ud til at være bedre 
Hvilket kan skyldes at lovgivning på området og fagforeninger er mere udbredt. 
En mere matematisk forklaring kunne ligge i at Microsoft, der er et amerikansk 
selskab og dermed ligger i USA-vægten, udgør over 10 % af index alene. 
Microsoft er ikke repræsenteret i S’et, da deres score er lavere end de 7,5 der var sat 
som krav. 
 
 

 
Figur 16, S – sektor fordeling, egen tilvirkning. 
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I sektor fordelingen på S’et ser vi pudsigt nok at Information Technology har den 
største vægt. 
Sektoren udgør hele 44, 61% af det samlede S. 
 
Ved nærmere analyse ser man at ud af 490 aktier mulige, er der kun er 83 der klarer 
cuttet og ud af dem udgøres Information Technology alene af 8 aktier. 
 
 

G fordelt på land og sektor 
 

 
Figur 17, G-lande fordeling, egen tilvirkning. 

Ser man alene på G’et, er der kun 54 selskaber der lever op til kravet om en score på 
7,5 eller mere. 
Derfor er billedet noget sløret, da de kun udgør knap 10% af den nye benchmark. 
UK(Britain) ser ud til at score højt i G’et og en forklaring kan være at landet udgøres 
af aktier i de sektorer der klarer sig godt i G, heriblandt Financials. 
 
 

 

Figur 18,G-sector fordeling, egen tilvirkning. 
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G’et fordelt på sektor, lider samme udfordring, som landefordelingen, da det er en 
meget lille delmængde. 
Pudsigt er det at Tech sektoren scorer ubønhørligt lavt på G. 
Man fristes til at tænke om netop Tech-selskaber optimerer på skat, ved at placere 
underselskaberne i lande med mere fordelagtig skat. 
 
Den finansielle sektor scorer højt, hvilket kan skyldes at sektoren er stramt reguleret. 
Det samme gælder sektorerne Industri, Forbrugsgoder og Forbrugerservice. 
 
Hvis vi kigger tilbage på selve MSCI’s rating for ESG, da lærte vi at G, rates på alle 
virksomheder på tværs og ikke for deres specifikke sektor, da virksomhedsledelse og 
virksomhedsadfærd er sammenligneligt på tværs af alle sektorer. 
 
Alle virksomheder i alle sektorer og i alle lande er udsat for samme metrik og god 
selskabsledelse er vel god selskabsledelse, dermed kan selskaber let sammenlignes på 
tværs af sektor og land. 
 
På de ovenstående figurer har vi set nærmere ind i opsplitning af E, S og G på sektor 
og lande basis, hermed ser vi også den forskel, som rammerne kan skabe i udbuddet 
af aktier i hvert af kategorierne. 
Derfor er det interessant at se på, om der er forskel på afkast for de tre kategorier E, 
S og G. 
 

 
Figur 19, Backtest E, S og G, egen tilvirkning. 

 
I ovenstående backtest ser vi hvordan E, S og G, vil klare sig som selvstændige 
porteføljer i forhold til det nye benchmark. 
 
S-porteføljen ser ud til at klare sig bedst i afkast ud af de tre - men den er stadig 
under benchmark. 
 
En hurtig antagelse er, at diversifikationseffekten spiller ind her, vi får dem, der over 
en bred kam, scorer højt - da vi får de selskaber der klarer sig godt på alle parametre. 
Vi udelukker ikke her dem, der scorer højest på specifikke parametre. 
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En portefølje alene baseret på bedst i E, S eller G vil altså ikke bare klare sig dårligere 
på afkast end den samlede benchmark portefølje, men også begrænse udbuddet af 
aktier yderligere. 
 
Grundlæggende er ESG en holistisk betragtning til selskaberne på alle parametre og 
ikke kun baseret på miljø, socialt ansvar eller selskabsledelse. 
Ønsker man at investere i de mest ansvarlige virksomheder vil man også være nødt til 
at se dem i et bredere perspektiv. 
 
 
4.2.2 Det nye index og backtest 
 
Det nye benchmark er baseret ud fra en samlet ESG-score. 
 
Argumenterne for nødvendigheden af det nye benchmark kan findes i at vi fandt 
forskelle i sektor og landefordelingen, da vi satte de nye rammer op. 
Man vil derfor være nødt til at kigge ind i om de forskelle også materialisere sig i 
afkast, drawdowns og performance. 
 
Et af de spørgsmål der først melder sig er hvordan afkastet så ville have set ud, havde 
vi haft vores nye benchmark for 10 år siden. 
 
Antagelser for back test er at de vægte der er i dag gældende for de enkelte aktier, 
har været gældende historisk. 
 
Aktier der ikke har eksisteret i hele perioden, indgår kun fra tidspunktet hvor de kom 
på fondsbørsen. 
 
Det er vigtigt at nævne at backtest blot er ”backtest”, lavet simpelt, da vi har taget de 
nuværende vægte og brugt tilbage i tid og på den måde høstet en gevinst fra aktier 
der ER steget. 
Den korrekte måde havde været at bruge historiske vægte. 
 
Argument for at der er gjort som der er gjort, er for at holde det simpelt og at der er 
begrænset data på de historiske vægte og ingen historisk ESG-score. 
 
Performance for selve benchmark er knap så relevant, da det handler om at finde 
udvalget af ESG-aktierne og ikke konstruere et højt performende index. 
 
Grundlæggende er opgaven her at skabe et repræsentativt index for at have et 
investeringsunivers til at investere i og et relevant benchmark at måle sig op imod. 
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Figur 20, Backtest index vs. MSCI World,egen tilvirkning. 

 
Ovenstående Back test på vores index, giver et indblik i afkastet og hvordan det ville 
have set ud, hvis vi havde haft vores index’et tilbage i tid. 
Man må nå til en erkendelse af, at index under de nye fastsatte rammer og 
forudsætninger havde klaret sig bedre end det almindelige MSCI World index. 
Hvilket viser vigtigheden af et selvstændigt index, da MSCI World her ikke er 
repræsentativt. 
Kigger man på drawdowns, bemærkes at det nye index har større drawdowns en 
MSCI, hvilket kan tilskrives det begrænsede univers. 
 
Som tidligere nævnt, har der i det sidste stykke tid været meget opkøb af ESG-
korrekte aktiver og som det ses ud af kurserne kan de være steget alene med 
baggrund i efterspørgsel og derfor må man sondre på om der er tale om et tematisk 
opkøb. 
Vi må forholde os til at vi er for tidligt i ESG verdenen til at kunne sige noget entydigt. 
 
Beta og fordeling mellem AA og AAA ratede aktier. 
 
Beta 
 

 
Figur 21, Egen tilvirkning 

Beta ændrer sig under de nye rammer, det fortæller os at der er mindre systematisk 
risiko ved en investering direkte i det nye index kontra MSCI World.  
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Sharpe Ratio 
 
 

 
Figur 22, egen tilvirkning. 

 
Sharpe Ratio ender på 1,17, hvilket er højere end MSCI World. 
Derfor er der altså ikke tale om et højere afkast grundet højere risiko, men faktisk 
højere afkast pr risikokrone. 
Det er tungtvejende argument for at der skal bruges det nye index som benchmark. 
 
Index performer tilsyneladende bedre under de nye rammer. 
Som tidligere nævnt må der sondres om vi er i midt i en tematisk opkøbsfase, der 
slutter den dag, vi har fået den andel af ESG vi søger eller om der er tale om en 
transformation fra et ikke-ESG-fokus til et ESG-fokus, eller begge dele. 
 
 
Index top 10 
 
 

 
Figur 23, egen tilvirkning. 

 
 

Her ser vi de 10 største bidragsydere til det nye index, særligt bemærkes det at 
Microsoft fylder forholdsvis meget og at top-10 primært udgøres af amerikanske 
selskaber (80%). 
60% af bidragsyderne ligger i sektoren Information Technology. 
Som privat investor vil man ikke kunne købe index, så det er oplagt at lave en 
veldiversificeret portefølje baseret på de globale aktier som en investeringsforenings 
afdeling. 
 
I Investeringsforeningen PFA Invest er der i dag kun mulighed for at købe en pulje af 
globale aktier, der ikke er defineret ved ESG, nemlig PFA Invest Globale Aktier. 
Da PFA Invest Globale Aktier i dag bruger MSCI World som benchmark kunne det 
være en oplagt mulighed at lave en ESG-version og bruge det nye index som 
benchmark. 
Da vi det netop er vist at MSCI World og det nye index ikke har samme risikoprofil. 
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PFA ønsker at investere i det de kalder ”solutionleaders”. 
I det nye ESG- index, er netop valgt ”Leaders” i MSCI-optik og derfor forsøges det at 
konstruere en ny Afdeling til Investeringsforeningen PFA Invest – ud fra PFA Invests 
investeringsmæssige rammer, men filtreret gennem vores nye ESG-filter (Den ny 
index/Benchmark) 
 
 
4.3 Den ESG venlige investeringsforening. 
 
Lidt om investeringsforeninger. 

En investeringsforening er grundlæggende en pulje (kaldet afdeling) hvori alle 
investorers penge samles og investeres i værdipapirer, der så er delt op i beviser med 
lige store andele og med samme rettigheder. 

På den måde deler man både tab, gevinster og omkostninger. 

Der findes et utal af kombinationer af aktiver – men til den nye investeringsafdeling er 
alene valgt aktier som aktiv, for ikke at øge kompleksiteten yderligere. 

Fordele ved en investering i investeringsforening er typisk den spredning aktiverne 
har og for den private investor, der ikke kan købe alle aktiverne og dermed opnå den 
diversitet, er den altså velegnet til små som store beløb. 

Investeringsforeninger kan nemt købes og sælges og man får også fordelen af det er 
professionelle investorer der udvælger indholdet. 

Og meget vigtigt er det at investeringsforeninger er underlagt tilsyn og kontrol. 

Den type foreninger kaldes også UCITS, det står for Undertakings for Collective 
Investment in Transferable Securities og henviser til det fælles EU-regelsæt der er for 
investeringsforeninger.22 

I dem står blandt reglerne for risikospredningen23 man som investeringsforening er 
underlagt, så man således som forbruger/ investor opnår den spredning, som man 
grundlæggende køber ind i ved at købe en investeringsforening (UCITS). 

Da PFA Invest Globale Aktier er en sådan, er der her valgt de samme rammer som 
den har, for hvad angår antal og spredning af aktiverne. 

 

Den nye investeringsafdeling. 

Der udfærdiges en ny investeringsafdeling (herefter kaldet ESG Venlig) ud fra de 
rammer PFA Invest Globale aktier (herefter kaldt IPI Globale) har sat i deres prospekt. 

Rammerne er vedlagt som bilag (PFA Invest)24 

Herefter kigges der på konsekvenserne af de ESG rammer der er lagt for den nye 
portefølje. 

 
22 https://www.finanstilsynet.dk/lovgivning/information-om-udvalgte-tilsynsomraader/kollektive-investeringer/ucits 
 
23 https://www.elov.dk/investeringsforeningsloven/147/ 
24 (PFA Invest) 
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Der regnes på relevante nøgletal, historisk afkast backtestes og der sammenlignes 
med IPI Globale. 
 
Indledningsvis skal det siges at teori og praksis er ofte to vidt forskellige ting. 
I konstruktionen af en optimal portefølje ville det have være korrekt at have medtaget 
alle aktier i det nye index, men kompleksiteten ved de mange aktier har sat grænser 
og har derfor ikke kunnet lade sig gøre fuldstændigt da ville have krævet at jeg kunne 
gøre brug af af MathLab eller VBA og det er jeg desværre ikke i stand til at kode i. 
 
Derfor en kort beskrivelse af metode for de tre porteføljer. 
Covarians matrice er regnet på 5 års historisk data. 
Afkastforventningerne for MSCI World er taget direkte fra 
samfundsforudsætningerne25  
Der er regnet Alfa og Beta i forhold til MSCI World på 2 års data og ud fra det, er der 
lavet et forventet afkast for hver enkel aktie. 
 
3 porteføljer er genereret. 
 
Der er lavet en portefølje kaldet Optimering 
Det er en optimering af Sharpe ratio uden begrænsninger for alle 490 aktier, men da 
investeringsforeningen PFA Invest ikke må gøre brug af shortselling, kan den 
optimerede portefølje ikke bruges som investeringsafdeling. Den er blot med til 
sammenligningsgrundlag 
 
Porteføljen kaldet 74 største. 
Da IPI Globale må have mellem 25-75 aktier ifølge deres prospekt, er der valgt 74 
aktier – for ikke at ramme grænsen – der vægter højest i det nye index og ud fra dem 
lavet en portefølje med de relative vægte der findes i index. 
 
ESG venlig 
Udfordringer er at nogle selskaber vægter meget – fx Microsoft vægter over 10% i det 
nye index, hvilket ikke kan lade sig gøre jf. tidligere nævnte spredningsregler for 
UCITS26. 
Der laves derfor en optimering under en række af bi-betingelser: 
- Max. 5 % vægt for hver enkelt aktie 
- Afvigelse fra benchmark i sektorfordeling på max. +/- 10 %. 

 
Reglen om de enkelte aktier der vægter mere end 5% og ikke må vægte mere end 
20% samlet er ikke relevant i denne sammenhæng grundet den første bi-betingelse 
på max 5 % i hver enkelt aktie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 www.afkastforventninger.dk 
26  https://www.elov.dk/investeringsforeningsloven/147/ 
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4.4 Præsentation ESG venlig  
 
4.4.1 Beholdningsliste top 15 (pr. 31.03.2021) 
 

 
Figur 24, beholdningslistens top 15, egen tilvirkning 

 
Kommentar til ovenstående:  
Her rammer 5%’s reglen, derfor ses at de 14 største selskaber alle har en 5% vægt. 
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4.4.2 Landefordeling 
 
 

 
Figur 25, Landefordeling  i ESG Venlig, egen tilvirkning. 

 
 
Der første man lægger mærke til her, er måske eksponeringen i Japan, det skyldes 
grundlæggende at ESG Venlig indeholder et fåtal aktier, blot 28, hvoraf de 18% 
placeret i Japan. 
Benchmark har blot 7%, men udgør også 490 aktier. 
 
 
4.4.3 Sektorfordeling 
 
 

 
Figur 262728 

 
Ovenstående er de forskellige porteføljers sektorfordeling 

 
27 Tal MSCI World er fra www.msci.com 
28 Tal PFA Globale Aktier er fra www.pfainvest.dk 



 43 

Forsyningsselskaber (utilities) er her vi finder den største optimering, der ligger 
selskaberne med lav volatilitet og højt afkast, hvilket er godt for Sharpe Ratio. 
Kigger vi nærmere på Optimering, da ses at det netop er her man burde have skruet 
op for allokeringen. 
ESG Venlig har ikke denne allokering, da den er ramt af sin begrænsning på den 
maximale 10% afvigelse fra vores benchmark. 
 
 
Nedenstående er ESG Venlig alene, blot for at illustrere anderledes, for overblikkets 
skyld. 
 
 
 

 
Figur 27, Sektorfordeling for ESG venlig, egen tilvirkning. 
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4.4.4 Backtest 
 
Backtester man porteføljerne, under antagelsen om at holde vægtene konstant over 
tid, som i tidligere backtest, da vil de se ud som nedenstående. 
 

 
Figur 28, Backtest ESG Porteføljer inkl. Benchmark, egen tilvirkning29 

 
 
Umiddelbart ser ESG venlig ud til at følge sit benchmark indtil midt i 2018. 
Vi husker at der er optimeret på tidligere afkast, hvilket gør at ESG Venlig 
outperfomer sit benchmark i sidste periode af backtesten, midt i år 2018. 
Det er værd at bemærke at porteføljen 74 største, stort set følger MSCI World. 
Porteføljen Optimering, der ikke er underlagt begrænsning, ser ikke ud til at slå 
hverken sit benchmark eller ESG Venlig. 
Husk på at Optimering, er i dags afkast, brugt tilbage i tid. 
Man kan vel sige at man derved får glæde af i dags pickups historisk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 MSCI tal er taget fra Bloomberg L.P. 31.3.2021. 
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4.4.5 Performance 
 
 

 
Figur 29 , performance tabel 3031 

 
Performance oversigten viser hvorledes ESG venlig klarer sig i forhold til andre 
porteføljer. 
Ved nærmere kig på ESG Venlig og IPI Globale finder vi at: 
 
Sharpe Ratio (SR) ser ud til at ligge godt, jo højere jo bedre. 
IPI Globale ligger også en smule højere end deres benchmark, så man kan udlede at 
begge porteføljer er bedre end deres respektive benchmark. 
 
Treynor Ratio (TR) skal som udgangspunkt ligge højere for porteføljen end 
benchmark, det gør ESG Venlig, hvilket indikerer at ESG Venlig belønnes for den risiko 
der er taget, målt i Beta. Så vi forventer altså at få mere afkast pr. risikokrone. 
IPI Globale har MSCI World som respektivt benchmark og tallene viser her at deres TR 
ligger lige under. De belønnes derfor ikke med mer-afkast pr. risikokrone. 
 
Jensen Alpha (Alpha) er positivt, dog småt, så ESG Venlig lever mere end benchmark. 
IPI Globale har negativt Alpha, så de leverer under benchmark. 
ESG performer altså bedst af de to. 
 
Tracking Error (TE), der er et relativt risikomål, fortæller her at med 66,7 % 
sandsynlighed vil vi kunne forvente at det årlige afkast ligger inden for +/-15,67 % af 
benchmarks afkast. 
Det må derved forventes noget udsving i afkast i forhold til benchmark. 
 

 
30 Tal fra MSCI World er fra www.MSCI.com      
31 Tal PFA Globale aktier er fra www.pfainvest.dk 
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IPI Globale har til sammenligning en TE på +/-4,05%, og det indikerer at de har en 
mere forsigtig investeringsstrategi end ESG Venlig, i forhold til deres respektive 
benchmark. IPI Globale’s afkast vil svinge knap så meget. 
 
Risikoaversion vil være bestemmende for hvilken af de to man vælger. 
 
Information Ratio (IR), fortæller om vi belønnes for at have en høj TE. 
IR er 0,174. Det er positivt da vi trods alt har outperformet benchmark, men dog er 
det ikke meget.  
IPI Globale har underperformet, da deres tal er negativt -0,338. 
 
M2 er positivt, så vi får altså et merafkast pr. risikokrone geare vi til benchmark. 
 
Benchmark Risk, er ikke et nøgletal, men det tal fortæller os hvor meget vi ligger fra 
benchmark og da tallet her er højt, indikerer det at vi ikke lægger tæt på benchmark, 
i forhold til den risiko der tages. 
Det er i tråd med TE, hvor vi så at vores udsving var store. 
 
 
4.4.6 Den efficiente rand 
 
Hvis man optegner den efficiente rand for hele det nye ESG-univers (490 aktier) 
Finder man at, porteføljen Optimering ligger på den efficiente rand helt i tråd med 
teorien. 
 
 

 
Figur 30, den efficiente rand for ESG-univers, egen tilvirkning. 

 
 
Begrænsningerne for ESG Venlig gør at det ikke er muligt at komme tættere på 
randen, dog skal det nævnes at ESG Venlig ligger tættere på end de andre porteføljer. 
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Figur 31, Efficiente rand for ESG Venlig 

 
Zoomer vi lidt ind på ESG Venlig og kigger på den efficiente rand for denne portefølje, 
ser vi tydeligt effekten af den optimering der har været af de 74 største, vi går både 
op i forventet afkast og ned i standardafvigelse. 
Det er svært at konkludere meget her andet end at teorien virker. 
Selv med de mange begrænsninger der er lagt ned over ESG Venlig er det dog stadig 
muligt at lave en portefølje som risikojusteret klare sig bedre end benchmark. 
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5 Afslutning 
 
5.1 Konklusion 
 
Opgavens overordnede formål var at undersøge effekten af en ESG Score. 
 
I begyndelsen kiggede vi på enkelt aktier for at se om der var en umiddelbar 
sammenhæng mellem prisudviklingen og ESG-scoren. 
Store kursstigninger og høje P/E’er fortalte blot at prisen kan være højere nu end 
tidligere hvis vi skal købe ESG leaders. 
Umiddelbart kunne det ikke entydigt konkluderes at ESG-scoring var årsagen til 
kursstigninger, der mangler simpelthen empiri. 
Det er vigtigt at huske at vi er tidligt i forhold til ESG-scoring. 
 
For så vidt om det kunne udledes hvilken at de tre E, S eller G der er den afgørende 
faktor for kursændringerne, kunne det ikke umiddelbart vurderes og metoden kan 
kritiseres. Under regressionen, fandt vi at G vægtede mest, men Model-fit var lavt. 
 
Til brug for konstruktion af en ny portefølje bestående af de bedst performende aktier 
med den højeste ESG Score, de såkalte leaders, var det nødvendigt først at skabe et 
univers at vælge fra. 
Under udarbejdelsen fandtes at det nye index adskilte sig markant fra MSCI World på 
flere punkter. 
Under de nye rammer indsnævrede universet sig fra 1589 aktier til blot 490 aktier. 
 
For at opnå en dybere forståelse af det nye index, blev det dekomponeret på de tre 
faktorer E, S og G. 
Da de dekomponeres på land og sektor fandtes at ESG-valget havde betydelig 
konsekvens og indskærpede universet yderligere. 
Back-test viste at E, S og G porteføljerne ikke klarede sig nær så godt hver for sig 
som samlet. 
Det måtte hurtig konkluderes at ESG skal betragtes som en helhed og at de enkelte 
temaer ikke kan stå alene. 
 
Index sat i forhold til MSCI World, har lavere beta, lavere standard afvigelse og højere 
Sharpe. 
Alle 3, underbyggede de argumentet for at den nye portefølje, havde brug for et nyt 
respektivt benchmark. 
 
Der blev udarbejdet 3 forskellige bud på ESG venlige porteføljer. En portefølje hvor 
der optimeredes på Sharp ratio uden begrænsninger (Optimering), en portefølje hvor 
der blot blev udvalgt de 74 største aktier i index (74 Største) og en portefølje hvor de 
74 største aktier optimeredes under samme betingelser som en USITS-fond (ESG 
Venlig). 
 
Optimering er den optimale portefølje hvor der både er gået kort og lang i alle de 490 
aktier, hvilket ikke er tilladt under USITS-reglerne. Den viser dog hvad vi kan forvente 
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af en optimal portefølje og hvad vi som investor går glip af ved de begrænsninger der 
ligger i USITS reglerne. 
 
Med 74 største ses at man ikke blot kan vælge de store selskaber og dermed forvente 
at få et benchmark lignende afkast. 
 
Optimeringen i ESG venlig gør at der blot er 28 aktier i porteføljen hvilket er et lavt 
antal i forhold til de 74 mulige, der jo var en delmængde af de 490 mulige aktier i 
ESG-universet. 
Der er altså ingen tvivl om at et ESG-valg har konsekvenser for diversifikationen.  
 
Risikonøgletal viser at denne optimeringsøvelse kan betale sig, men backtesten viste 
at det ikke var uden øget usikkerhed i afkast. 
 
Optimering er den portefølje der klarer sig bedst af alle, målt i Sharpe. 
ESG venlig klarer sig næstbedst også bedre end IPI Globale. 
 
Den efficiente rand viser tydeligt hvordan de forskellige porteføljer ligger i forhold til 
hinanden når afkast holdes op mod risiko.  
Under sammenligning med IPI Globale Aktier, ses konsekvensen af et ESG-valg. 
Her ses det tydeligt at det er muligt at vælge de bedst scorede ESG-aktier og få en 
investering uden at skulle give afkald på afkastet. 
 
Der er regnet relevante nøgletal for alle porteføljer og TE ender med at være 
udslagsgivende for konklusionen om at der med et ESG-valg følger mere usikkerhed 
pga. det lave antal aktier i porteføljen. 
 
 
 
5.2 Perspektivering 
 
Hovedproblemstillingen gennem hele opgaven er at ESG-rating er nyt og der ikke 
findes nok kvantitativ historisk data. 
 
Der må sondres om der er tale om en tematisk opkøbsfase eller om teknologien vil 
følge med udviklingen i efterspørgslen på de gode ESG aktiver og dermed gøre ESG 
valg til ny standard. 
Ligegyldigt hvilken overbevisning man har, må vi tænke over at teknologien risikerer 
måske ikke kan følge med i samme hastighed som efterspørgslen og gøre os klart at 
et valg ikke kommer uden et fravalg. 
I denne opgave konkluderes det at fravalget består i at fravælge den sikkerhed på 
afkast som en bredere portefølje kan give. 
 
Metoden brugt til optimering kunne være lavet anderledes fx stockpicked de selskaber 
med størst potentiale for fremtidig performance, men det havde krævet at man havde 
lavet regnskabsanalyse på alle selskaberne, hvilket begrænses af rammerne for 
opgaven. 
Alternativt kunne en fuld optimering på det nye index havde været en god løsning og 
uden begrænsninger i Solveren i excel, havde det også været den løsning jeg havde 
valgt. 
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Om de to metoder til portefølje konstruktion havde ændret på konklusionen er svært 
at sige. 
Uagtet må det konkluderes at havde de mest optimale aktier i MSCI World, alle været 
Leades i ESG, da havde en PM’er selvfølgelig kun valgt ESG leaders. 
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7 Bilag 
 
7.1 Bilagsoversigt 
Bilag 1 PFA Invest Prospekt af 26. marts 2021.pdf 
Bilag 2 Faktaark IPI Globale Aktier.pdf 
Bilag 3 IPI Globale Portefølje.pdf 
Bilag 4 Central Investorinformation.pdf 
 
7.2 Digitale bilag 
Bilag 1: MSCI World data excel 
Bilag 2: ESG AA og AAA data excel 
 
 


