ESG under COVID-19
– er det stadig vigtigt at tænke på Environment, Social og Governance?

MSCI1 har netop offentliggjort en undersøgelse2 af sammenhængen mellem ESG (selskabernes ESG-rating) og performance. Studiet
viste, at selskaber med en højere rating i hhv.
E (miljø) S (sociale forhold) og G (selskabsledelse) indikatorerne hos MSCI også har leveret et bedre afkast. Selskaberne i den øvre
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1) MSCI er en dataleverandør på bl.a. ESG-ratings og analyser
2) https://www.msci.com/documents/10199/7b77de78-0c6e-0a45-f4dd-e65025552bae

ESG-investeringer har de seneste år opnået stor opmærksomhed
fra investorerne. Kilder som Morningstar bekræfter, at der i 2019
var rekordhøj tilstrømning til ESG-fonde, både i Europa og USA.

delse på det fremtidige afkast - herunder
faktorer, der vurderes som væsentlige ud fra
et ESG-perspektiv.
Et kig på E, S og G
De seneste år har miljømæssige faktorer
stået i rampelyset, hvor investorer især har
fokuseret på at analysere klimaændringer og
de potentielle medfølgende konsekvenser
for selskabernes omsætning og omkostninger. Et eksempel på en miljømæssig risiko
er klimaændringernes effekt på råvarer som
majs, soja, byg og malt, der især er relevant
for fødevareproducenter og andre industrier,
der er afhængige af disse afgrøder.
Selvom miljømæssige risici stadig er relevante, har sociale faktorer fået øget opmærksomhed de seneste måneder, hvor investorerne i stigende grad er begyndt at kigge
på risici forbundet med COVID-19 og betydningen for det enkelte selskab. Sikkerhed på
arbejdspladsen er blevet en af de vigtigste
faktorer, der tidligere primært var et fokusområde for industrier som energi, men som
under pandemien er blevet relevant for samtlige industrier, der må tage stilling til, hvordan
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ansvarlighed 
Faktorer som miljø, sociale forhold og
ansvarlig ledelse er væsentlige elementer
for vurdering af et selskabs potentiale og
risikoprofil. Vores investeringsrådgiver
indgår i PRI samarbejdet for professionelle
investorer med henblik på at fremme FNs
principper for ansvarlig investering. Læs
mere herom på: www.unpri.org

 ESG manager Lotte Beck og portefølje manager Åsa Annerstedt, som er en del af investeringsteamet i Luxembourg, opsummerer
pandemiens indflydelse på følgende måde
”COVID-19 var med til at sætte fokus på vigtigheden af ESG. Krisen vil sætte et blivende
aftryk på industrierne, hvis menneskeheden
er vis nok til at tage ved lære af den og tilpasse sig”.
COVID-19s betydning for selskaberne
og investeringsprocessen
COVID-19 har også påvirket selskaberne, hvor
flere – også store – selskaber har været nødsaget til at nedlægge produktionen, sende
ansatte hjem eller producere nye produkter,
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