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ESG beleggen: eerder een 
plus dan een min

DUURZAAM BELEGGEN

Beleggers die investeren in bedrij-
ven die aansluiten bij hun per-
soonlijke overtuigingen en waar-

den en als dusdanig duurzaamheid 
hoog in het vaandel dragen, voelen zich 
ongetwijfeld goed. Het is echter van es-
sentieel belang voor beleggers om naar 
de cijfers te kijken. Dat duurzaam of ESG 
beleggen niet moet onderdoen voor 

traditioneel beleggen blijkt uit een stu-
die van MSCI waaruit we hier de belang-
rijkste punten weergeven.

In deze studie werd onderzocht hoe 
ESG-attitudes van bedrijven impact 
hebben op hun beursnotering. Hiervoor 
creëerden zij drie zogenaamde 'trans-
missiekanalen' binnen een standaard 

discounted cash flow (DCF)1 -model: 
het cashflowkanaal, het risicokanaal en 
waarderingskanaal. De eerste twee zijn 
idiosyncratisch, wat wil zeggen dat ze 
bedrijfsspecifiek zijn. Het derde is syste-
misch wat wil zeggen dat die slaat op 
bvb. de gehele beleggingsstrategie. 

Deze drie transmissiekanalen zijn:

1 Discounted cash flow (DCF) is een waarderingsmethode om de waarde van een investering te bepalen op basis van haar toekomstige kasstromen 
2 Staartrisico of ‘tail risk’ slaat op extreme gebeurtenissen die zich statistisch gezien niet vaak voordoen bvb. natuurrampen, de meltdown van een kernreactor …
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Cash-flow-kanaal
Het cashflowtransmissiekanaal kan als volgt worden samengevat :

1. Bedrijven met een sterk ESG-profiel 
zijn competitiever dan hun concurren-
ten. Dit concurrentieel voordeel kan bij-
voorbeeld het gevolg zijn van een effi-
ciënter gebruik van hulpbronnen, een 
betere opleiding van de medewerkers 
of een beter innovatiebeheer. Bij uitbrei-
ding hierop zijn bedrijven met een hoge 
ESG-score doorgaans beter in het ont-
wikkelen van bedrijfsplannen op lange 
termijn.
2. Bedrijven met een hoge ESG-score 
gebruiken hun concurrentieel voordeel 

om een hoger rendement te genereren, 
wat uiteindelijk zal leiden tot een hogere 
winstgevendheid.
3. Hogere winstgevendheid resulteert in 
hogere dividenden.
In de MSCI studie wordt aangegeven 
dat het ‘concurrentieel voordeel’ van 
bedrijven met een hoge ESG-score niet 
makkelijk meetbaar is; daarom concen-
treert de analyse zich op de tweede en 
derde stap van het cashflowkanaal, met 
name de hogere winstgevendheid en  
de hogere dividenden.

Sterk ESG profiel 1. Competitiever
2. Hogere 
winstgevendheid

3. Hogere 
dividenden

Risicokanaal
Het tweede bedrijfsspecifieke transmissiekanaal verduidelijkt hoe bedrijven met een 
hoge ESG-score hun bedrijfs- en operationele risico's beheren. Hun aandelenkoer-
sen laten doorgaans een lager idiosyncratisch staartrisico zien, zoals hieronder ver-
duidelijkt:

1. Bedrijven met sterke ESG-kenmerken 
beschikken doorgaans over bovenge-
middelde normen op het vlak van risi-
cobeheersing en de naleving hiervan 
binnen het bedrijf. 
2. Als gevolg van betere normen op het 
vlak van risicobeheersing zullen bedrij-
ven met een hoge ESG-score minder 

vaak betrokken worden bij ernstige inci-
denten zoals fraude, verduistering, cor-
ruptie of rechtszaken.
3. Minder frequente incidenten zullen 
dan uiteindelijk leiden tot minder spe-
cifieke nadelen en/of staartrisico’s voor 
de aandelenkoers van het bedrijf.

Sterk ESG profiel 1. Beter risicobeheer
2. Lager risico van 
grote incidenten

3. Minder 
staartrisico

Waarderingskanaal

1. Bedrijven met een sterk ESG-profiel 
zijn minder kwetsbaar voor systemische 
marktschokken en vertonen daarom 
een   lager systemisch risico. Zo zijn ener-
gie- of grondstoffenefficiënte bedrijven 
minder kwetsbaar voor veranderingen 
in energie- of grondstoffenprijzen dan 
bedrijven die hier minder adequaat 
mee omgaan en daarom vertoont hun 

aandelenkoers doorgaans een lager 
systemisch marktrisico.
2. Tenslotte leiden lagere kapitaalkosten 
direct tot de laatste stap van het trans-
missiemechanisme: in een DCF-mo-
delkader zou een bedrijf met lagere 
kapitaalkosten een hogere waardering 
hebben.

Sterk ESG profiel
1. Laag 
systeemrisico

2. Lage 
kapitaalkosten

3. Hoge 
waardering

Hogere 
investeringsbasis
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ESG EN FINANCIELE PRESTATIES
En toch is er nog steeds discussie. Lei-
den beleggingen in bedrijven met een 
goede ESG-score al dan niet tot be-
tere rendementen? In de MSCI studie 
werd een 10-jarige backtest uitgevoerd 
met maandelijkse herbalancering van 
vijf ESG-kwintiel portefeuilles. Deze vijf 
deelportefeuilles zijn gelijk gewogen. Q5 
omvat het kwintiel (=20%) met bedrijven 
met de hoogste = beste ESG-score. Het 
Q1 kwintiel omvat de 20% minst ESG-per-
formante bedrijven. Omdat regionale 
verschillen zich kunnen voordoen, werd 
de studie opgesplitst voor twee regio's: 
enerzijds voor Amerikaanse aandelen 
en anderzijds voor aandelen uit de MSCI 
World ex-VS-index.

Grafieken 1 voor de VS en 2 voor de rest 
van de wereld tonen de prestaties van 
de vijf ESG-kwintiel-deelportfolio’s over 
de periode 2007 - 2017.

In beide regio's presteerde het hoog-
ste ESG-geclassificeerde bedrijfskwin-
tiel (Q5) beter gedurende de tienjarige 
backtestperiode dan de andere kwin-
tielen. In tegenstelling tot de rest van 
de wereld was er weinig verschil in de 
prestaties in de VS voor de verschillende 
ESG-kwintielen. Er was zelfs geen statis-
tisch significant prestatieverschil tussen 
kwintielen Q1 tot Q4.

Over het algemeen presteerden bedrij-
ven met een hogere ESG-score beter 
dan die met lagere ratings.

CONCLUSIE
Er zijn voldoende elementen om aan te 
nemen dat rendementen van duurzame 
beleggingen op zijn minst vergelijkbaar 
zijn met de rendementen van beleggin-
gen die niet geselecteerd worden op 
basis van ESG criteria. Dat is ook logisch 
want hierdoor worden o.m. staartrisico's 
zoals milieuongevallen of bestraffing bij 

overtreding van regelgeving vermeden. 
Uitstekende ESG-normen kunnen bij de 
analyse van een bedrijf daarenboven 

dienen als leidraad om de kwaliteit van 
het management en de lange termijn 
duurzaamheid van een bedrijf kwantita-
tief bevestigd te zien.

Overigens, met de opkomst van sociale 
media kunnen bedrijven die zich mis-
dragen zich steeds minder onttrekken 
aan het toezicht van hun investeerders. 
Aangezien de waardering van een be-
drijf in toenemende mate afhankelijk is 
van  immateriële activa zoals bv. merk-
reputatie, maatschappelijke relevan-
tie e.a., zijn milieu- en sociale prestaties 
vandaag de dag belangrijker dan ooit. 
Bovendien willen mensen niet alleen 
hun geld steken in duurzame bedrijven 
die hun waarden delen, maar ze willen 
ook bij of met hen werken. Bedrijven met 
hoge ESG-normen kunnen bovendien 
profiteren van een halo-effect, noem 
het kortweg een positieve a priori bij het 
aantrekken van toptalent of het vinden 
van financiering.

Op korte termijn kan de vraag naar on-
dernemingen met een uitgesproken 
duurzaam karakter leiden tot een pro-
bleem van liquiditeit. De vraag is im-
mers groter dan het aanbod. Het hoeft 
geen betoog dat bedrijven echter ook 
in de verleiding zullen komen om een 
ESG-label op een project te plakken lou-
ter in een poging om investeerders aan 
te trekken en goede PR te genereren - 
een praktijk die bekend staat als ‘green-
washing’. Ernstige analisten zullen hierin 
niet meegaan. •

Grafiek 1 Historical performance of ESG Rating Quintiles for 
the US

Grafiek 2 Historical performance of ESG Rating Quintiles for 
World ex US

Met de opkomst 
van sociale media 
kunnen bedrijven 

die zich misdragen 
zich steeds minder 
onttrekken aan het 
toezicht van hun 

investeerders. 
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Disclaimer

Focus. magazine is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennoot-

schap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA 

(Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). 

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als ‘onderzoek op beleggingsge-

bied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire 

mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijk-

heid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. 

Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de 

verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. 

Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde fi-

nanciële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publica-

tie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige 

verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aande-

len) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet 

een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele 

risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat 

zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde 

kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aan-

bevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gere-

aliseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toe-

komst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven 

scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen 

als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld 

worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. 

Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendemen-

ten beïnvloeden. 

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. 

Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, 

kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet 

gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld wor-

den voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens 

in deze publicaties. 

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande 

uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publica-

tie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht 

van de Belgische rechtbanken.
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