Duurzaam beleggen
en rendement by LFDE,

een jaar later...

De studie 'Duurzaam beleggen en rendement by LFDE',
oog in oog met de crisis
De studie is per 31 maart 2020 bijgewerkt
De financiële markten beleefden in het eerste kwartaal van 2020 de snelste daling in hun geschiedenis (-20% in slechts 20
dagen). De prestatiegeschiedenis van onze studie Duurzaam beleggen en rendement begint in 2010; dit is dus de eerste keer dat onze fictieve portefeuilles aan zo'n ernstige crisis worden blootgesteld. De beursreactie van de bedrijven
die deel uitmaken van deze portefeuilles zegt dus veel over de prestaties van duurzaam beleggen in tijden van crisis.

Outperformance die overal tegen bestand is!
Deze beurscrash heeft laten zien dat we terecht overtuigd zijn van de veerkracht van bedrijven met de beste ESG-profielen (ecologisch, sociaal en governance). Over 10 jaar genereert de portefeuille met de beste ESG-profielen (TOP 40)
een rendement dat 3,8 keer zo hoog is als dat van de portefeuille met de slechtste ESG-profielen (FLOP 40). Deze kloof
is aanzienlijk groter geworden, want eind 2019 was het 2,6 keer.

Wat het risico betreft is de risico-rendementsverhouding stabiel gebleven. Net als in 2019 is deze verhouding voor de
portefeuille met de beste ESG-scores 2,3 keer zo hoog als die van de portefeuille met de slechtste scores.

Prestaties Q1 2020
In het eerste kwartaal van 2020
presteerde de TOP 40-portefeuille
(-19,1%) aanzienlijk beter dan de
FLOP 40 (-27,9%). Bovendien werd
de FLOP 40 net als in 2019 over
die periode verslagen door alle
Europese beursindices.
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Wat is er in 2019 gebeurd?
Verantwoord beleggen en rendement, de uitkomst van een gevestigde mening
De eerste versie van de studie 'Duurzaam beleggen en rendement by LFDE' die begin 2019 is gepubliceerd, heeft het
bewezen: wanneer rekening werd gehouden met ecologische, sociale en governancecriteria (ESG), daalde de waarde niet, maar werden de prestaties op de langere termijn juist positief beïnvloed. In deze studie is de relatie belicht
tussen ondernemingen met echte ESG-ambities en hun prestaties op de beurs. Over een periode van negen jaar
genereerde de portefeuille met de beste ESG-profielen (TOP 40) een rendement dat 2,3 keer zo hoog was als dat van
de slechtste ESG-profielen (FLOP 40).

Een jaar later werd de outperformance van de beste ESG-profielen nóg duidelijker
De outperformance van de beste ESG-profielen wordt bevestigd en onderstreept.Over een periode van 10 jaar genereert
de portefeuille met de beste ESG-profielen een rendement dat 2,6 keer zo hoog is als dat van de slechtste ESG-profielen.

Wat de risico's betreft, zijn de indicatoren niet noemenswaardig veranderd. Over een periode van 10 jaar is de risico-rendementsverhouding van de portefeuilles met de beste ESG-scores 1,6 keer beter dan die van de portefeuille
met de laagste scores. De risico-rendementsverhouding over 10 jaar voor de TOP 40 is uitstekend: 1,11 tegen 0,7 voor de
FLOP 40, 0,6 voor de MSCI Europe SRI en 0,5 voor de MSCI Europe.

Sociaal, altijd het beste criterium
Afzonderlijk genomen zijn de ecologische, sociale en governancecriteria alle een bron van langetermijnprestaties, en
zoals de eerste editie van onze studie heeft laten zien, blijft het criterium 'sociaal' de meeste waarde scheppen.Over
10 jaar presteert de portefeuille met de hoogste sociale scores het best (+333%), gevolgd door de hoogste governancescores (+262%) en de beste ecologische scores (+233%).

Het synergie-effect tussen de drie criteria E, S en G wordt bevestigd
Van alle gesimuleerde portefeuilles creëert de TOP 40 over 10 jaar de meeste waarde (+354%), gevolgd door de portefeuille met de beste sociale scores (+333%). De unieke weging van La Financière de l'Échiquier,die 60% van de ESG-score toekent aan governance en de resterende 40% verspreidt over ecologisch en sociaal, genereert daarom op de lange
termijn veel waarde.

De studie sterkt onze mening dat we heel alert moeten zijn op slechte governance
Van alle geteste portefeuilles leverde de portefeuille met de laagste governancescores het slechtste rendement over 10 jaar
(+126%). Op de lange termijn is het dus verstandig om ons verre te houden van bedrijven met de slechtste governance.

De prestaties van 2019 onder de loep
De resultaten zijn spectaculair.De portefeuille met de beste ESG-profielen (TOP 40) steeg met bijna 39% en die met
de slechtste profielen (FLOP 40) met iets meer dan 20%. Ten opzichte hiervan presteerden de benchmarkindices beter dan de FLOP 40, maar minder dan de TOP 40: de MSCI Europe steeg met 26%, de MSCI Europe SRI verdiende 30%.
De 10-jaars cumulatieve performance van de portefeuille met de slechtste ESG-profielen (+137%) bleef achter bij die van de MSCI Europe SRI-index (+154%) als gevolg van de ondermaatse prestaties van de FLOP 40 in
2019 (+20,4% vs. +29,7% voor de index, d.w.z. 9,3% underperformance). In dezelfde periode daalde de gemiddelde
ESG-score van de FLOP 40-portefeuille echter met 0,9 punt - van 5,0/10 in 2018 tot 4,1/10 in 2019 - vanwege de rating van nieuwe bedrijven met slechte ESG-profielen. Onze conclusies over de impact van slechte ESG-werkwijzen
(vastgelegd in onze score) op de beursprestaties van ondernemingen worden dan ook bevestigd.

Wie leverden in 2019 de grootste bijdrage aan het rendement1?
ESG-score: 8,1/10 | Prestaties in 2019: +95,3%
De producent van lithografiemachines voor de halfgeleiderindustrie beschikt over sterke controle
en evenwicht, dankzij de raad van bestuur die bestaat uit onafhankelijke bestuurders met relevante
technische vaardigheden (halfgeleiders, elektronica, academisch). De bedrijfscultuur is zeer sterk en het
milieubeleid van de groep omvat ambitieuze becijferde langetermijndoelstellingen. De levenscyclus van
de producten wordt perfect beheerd, aangezien 98% van de machines die sinds het begin in 1984 zijn
geproduceerd, nog altijd in bedrijf is.

ESG-score: 7,6/10 | Prestaties in 2019: +69,9%
De fabrikant van producten bestemd voor de fabricage van biologicals (filters, membranen, zakjes voor
eenmalig gebruik) heeft een goede governance, onderscheidt zich door uitstekende resultaten op het
gebied van belangrijke milieucriteria, met name waterverbruik, en weet medewerkers aan te trekken en
te binden, twee grote knelpunten in deze snelgroeiende sector. Het bedrijf werkt aan de ontwikkeling
van producten op basis van bioplastics om de toename van afval van zijn activiteit te compenseren.

ESG-score: 7,7/10 | Prestaties in 2019: +66,2%
Duurzaamheid is verankerd in de strategie van deze producent van vitaminen en materialen voor menselijke
en dierlijke voeding en de farmaceutische industrie. De strategie is gericht op winst, milieu en mensen.
DSM heeft vrijwillig een interne koolstofprijs vastgesteld die van invloed is op de beleggingsbeslissingen
van het bedrijf. Op HR-gebied zijn de resultaten uitstekend: het personeelsverloop is zeer laag en het
opleidingsniveau is hoog.

Welke lering kunnen we hieruit trekken?
In 2019 heeft LFDE zijn engagement voor verantwoord beleggen verdiept:
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Dit engagement heeft zich ook buiten onze muren uitgebreid: de Ecole de l’ISR, een innovatieve onderwijsinstelling van
LFDE, dat de resultaten van de studie verwerkt, heeft sinds de start meer dan 999 financiële professionals opgeleid.
1

Van de TOP 40
Exclusief systematische strategie en allocatiefondsen
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Bronnen: La Financière de l’Echiquier, Bloomberg. Cijfers per 31/03/2020. Het rendement voor 2019 wordt berekend als totaalrendement (total return) van
31/12/2018 tot en met 31/12/2019.
Waarschuwingen:Het resultaat van de analyses in dit document steunt op de beste bronnen die wij in ons bezit hebben en op een eigen
analysemethodologie van ecologische, sociale en governancecriteria.Er wordt in de prestaties van een aandeel ook nog met andere criteria rekening
gehouden.Prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Ze mogen dan ook niet het centrale
element in de beleggingsbeslissing vormen.
Over de methode:De studie omvat alle interne ratings die het beheerteam tussen 1 januari 2010 en 31 december 2019 heeft gerealiseerd, d.w.z. een
steekproef van 885 bedrijven. De ratings hebben betrekking op de gehele ratingbasis, zonder uitsluitingen op basis van sectoren en normen.Sinds
01/01/2019 worden behalve de interne ratings door het SRI-team ook ESG-ratings die in "ESG-integratie" worden uitgevoerd in aanmerking genomen;
dit betekent dat een deel van de E- en S-ratings afkomstig kan zijn van externe ratingbureaus. Het eind 2017 gestarte ESG-integratieprogramma is nu
gestabiliseerd. De ESG-dekking van alle portefeuilles bedraagt meer dan 90%. Alleen ratings van minder dan 3 jaar worden in aanmerking genomen.
Bovendien weerspiegelt de rating niet langer het profiel van het bedrijf dat zijn ESG-werkwijzen mogelijk ingrijpend heeft gewijzigd. Dit zijn grote en
kleine beursgenoteerde ondernemingen, meestal Europees.
De portefeuilles zijn gelijkelijk gewogen en uitsluitend op basis van het filter met ESG-scores opgesteld; ze zijn voor 100% belegd, bestaan uitsluitend
uit aandelen en worden regelmatig herschikt (van 2010 tot eind 2015, jaarlijks en vervolgens vanaf 01/01/2016 elk kwartaal opnieuw). Er worden geen
beheervergoedingen of bijkomende provisies van het rendement afgetrokken, wat wordt opgevat als herbelegd dividend (nettorendement)

