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Yritysten keskinäinen ESG-järjestys on monissa 
sijoitusstrategioissa oleellista
… mutta eri luokittajat laittavat yritykset eri järjestykseen !
Esimerkki: 10 yritystä (USA), 3 luokitus-laitosta, ”negative E
screen”, jossa salkusta jätetään pois 3 huonointa (30%) yritystä

Lähde: Hjulgren, Markus, and Markku Kaustia, 2020, ”Global 
ESG rating discrepancy and the CSR-CFP relation”



Reittauslaitosten menetelmät ja näkemykset 
eroavat toisistaan

Yritysten suhteelliseen 
järjestykseen perustuvat 
implisiittiset korrelaatiot 
(kolme luokituslaitosta) 
toimialoittain;
N = 4,021; 2015-2018

Lähde: Hjulgren, Markus, and Markku Kaustia, 2020, ”Global 
ESG rating discrepancy and the CSR-CFP relation”



E-dimensio ja osakkeen riskikorjattu ylituotto

48kk	(2016-2019),	markkina-arvo	-painotettu	
keskiarvo,	vuosituottona

3	eri	luokittajaa
– Top	10%	- Bottom 10%	-strategia:	-0.8%,	tai	-0.1%,	
tai	+1.7%

– Top	30%	- Bottom 30%	-strategia:	-0.6%,	tai	-0.2%,	
tai	-1.0%



E-dimensio ja yrityksen operatiivinen 
performanssi, korrelaatiot
ROA:	-0.02,	0.03*,	-0.03*

– Kontrolloitaessa muut tekijät (koko,	velkaisuus,	
investoinnit,	käyttökate): 0.01,	0.02*,	0.02*

ROE:	0.04*,	0.06*,	0.05*

EBIT/Sales:	0.01,	0.03*,	0.00

EV/EBITDA:	-0.01,	-0.03*,	-0.05*



E-dimensio ja yrityksen riskipitoisuus, 
korrelaatiot
Osakkeen	volatiliteetti:	-0.10*,	-0.11*,	-0.10*

Osakkeen	beta:	0.02,	-0.02,	-0.04*



ESG ylituotto (hyvät – huonot), kumulatiivinen
”Rahastot & co.”
suosimissa 
osakkeissa:
+1.3% pa.

”Pankit & co.” 
suosimissa 
osakkeissa:
-0.3% pa.



Teoria

“Whether or not the pandemic sharpens investors’ focus on
the ESG factors remains to be seen. It’s possible investors
could have the opposite reaction in the months and years
ahead, viewing ESG and a focus on social policies as an
impediment to a company’s financial recovery”

- Katherine Klein, vice dean of the Wharton Social Impact
Initiative at the U. of Pennsylvania’s Wharton School



Tulokset? ESG:n vaikutus osaketuottoon
18.3.-31.3	romahdus,	riskikorjattu	ylituotto +4.5%	(1

Pidemmällä	tähtäimellä:	-7%	(2

ESG:llä	ei	vaikutusta	romahduksessa,	negatiivinen	
vaikutus	toipumisvaiheessa (3

Silloin	käytössä	olleella	Refinitiv ESG-datalla	+0.6%,	
4/2020	retroaktiivisesti korjatulla	datalla	+1.7%	(4

Lähteet:	1)	Albuquerque,	R.	A.,	Y.	J.	Koskinen,	S.	Yang,	and	C.	Zhang,	2020,	“Resiliency	of	
environmental	and	social	stocks:	An	analysis	of	the	exogenous	COVID-19	market	crash”,	
Review	of	Corporate	Finance	Studies 9,	593-621. 2)	Jurvanen,	H.,	2020,	”Corporate	social	
responsibility	as	a	signal	of	value	during	market	shocks”,	M.Sc.	Thesis,	Aalto	University,	
Department	of	Finance.	3)	Demers,	E.,	J. Hendrikse, P. Joos,	and	B.	Lev,		2020,	”ESG	Didn’t	
Immunize	Stocks	Against	the	COVID-19	Market	Crash”, NYU	Stern	School	of	Business.	4)	
Berg,	F., K. Fabisik, and Z. Sautner,	2020,	”Rewriting	History	II:	The	(Un)Predictable	Past	of	
ESG	Ratings”, European	Corporate	Governance	Institute.



Refinitiv (ASSET4) 4/2020 takautuvasti 
implementoitu metodologiamuutos dataan

Samoja	yrityksiä	2018	
ja	2020	tietokanta-
versioissa,	%

[2011-2017,	S&P	
1,500	–indeksin	
yritykset]

Lähde: Berg, F., K. Fabisik, and Z. Sautner, 2020, ”Rewriting History II: The (Un)Predictable 
Past of ESG Ratings”, European Corporate Governance Institute.



Corona-sokin vaikutus – romahdus ja 
toipumisvaihe ESG ylituotto

Lähde: Jurvanen, Henri, 2020, ”Corporate social responsibility as a signal of value 
during market shocks”, M.Sc. Thesis, Aalto University, Department of Finance

Eurooppa +3%

USA -7%



ESG-sijoittaminen — mittarit ja tulokset

Mittareita	voi	ja	pitää	kritisoida,	hajontaa	on	paljon
– Kehitys	tulee	kuitenkin olemaan	nopeaa,	esim.	AI

– Lisäarvoa	asiantuntevalla ESG-analyysillä

Paljon	vapausasteita —>	paljon	erilaisia	mahdollisia	
tuloksia	historiadatalla

– Iso	riski	false	discoveries –ilmiölle (Data	mining	bias,	
backfill	bias,	etc.)

– Ei	kannata	olla	liian	data	driven,	kuitenkin	mutu tai	
alt.	facts on	aina	huonompi	vaihtoehto

– Teoriasta	on	hyötyä	!


