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Το ESG στους Τομείς του Corporate Valuation και Equity Research 

 

Η VRS (Valuation & Research Specialists) – www.vrs.gr, αςχολείται με τουσ τομείσ του 

Corporate Valuation και Equity Research όπου αναλφει και αποτιμά για λογαριαςμό 

επενδυτϊν, fund managers και asset managers περιουςιακά ςτοιχεία όπωσ εταιρίεσ 

ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο, ιδιωτικζσ εταιρίεσ, ακίνθτα περιουςιακά ςτοιχεία, κακϊσ 

και άυλα αγακά. Η VRS επιλζγει το universe των ειςθγμζνων και μθ ειςθγμζνων εταιριϊν 

που αναλφει με κριτιρια ESG (Environment, Society, Governance). 

Η VRS ςυνομιλεί και επικοινωνεί με άνω των 400 funds διεκνϊσ, κυρίωσ ςτισ αγορζσ τθσ 

Ευρϊπθσ και τθσ Βόρειασ Αμερικισ και προτείνει ςτουσ αντίςτοιχουσ fund managers και 

asset managers μζςω του research και των αναλφςεϊν τθσ, sustainable investments. Επίςθσ 

οι ίδιοι οι επενδυτζσ αποδίδουν ςιμερα μεγαλφτερθ ςθμαςία ςε επενδφςεισ βάςει 

κριτθρίων ESG και αντίςτοιχα δίνουν μικρότερθ βαρφτθτα ςε επενδφςεισ που δεν πλθροφν 

τα εν λόγω κριτιρια. 

Στο Χρθματιςτιριο, θ αξία ι υπεραξία μιασ “sustainable” ειςθγμζνθσ επιχείρθςθσ τείνει να 

είναι μεγαλφτερθ, διότι εκεί διοχετεφονται τα κεφάλαια των επενδυτϊν ςε ςφγκριςθ με το 

χαμθλότερο αγοραςτικό ενδιαφζρον που παρατθρείται για μετοχζσ επιχειριςεων non-

sustainable. Η δε επιλογι επενδφςεων βάςει κριτθρίων ESG μεγιςτοποιεί και κζτει ςε πιο 

ορκολογικι βάςθ τθ ςχζςθ μεταξφ απόδοςθσ και ρίςκου για τουσ επαγγελματίεσ αλλά και 

τουσ ιδιϊτεσ επενδυτζσ. 

Ο εκτιμθτισ τθσ αξίασ ενόσ sustainable investment κα αναγνωρίςει ζμμεςα ςτισ υποκζςεισ 

του χρθματοοικονομικοφ μοντζλου του και τθσ ζκκεςισ του τα κριτιρια ESG και πϊσ αυτά 

ικανοποιοφνται. Επίςθσ θ αγορά φαίνεται να ηθτάει πλζον περιςςότερεσ αποτιμιςεισ ι 

αναλφςεισ για sustainable investments ι sustainable επιχειριςεισ. 

Μια εταιρία με υψθλοφσ δείκτεσ compliance, awareness και sensitivity ςε ηθτιματα ESG 

διευκολφνει τθν υιοκζτθςθ πιο διατθριςιμων υποκζςεων ςτα χρθματοοικονομικά μοντζλα 

και αυτό περαιτζρω ιςχυροποιεί, αν όχι αυξάνει, τθν αξία τθσ. 

Για παράδειγμα ςτο μοντζλο DCF ζνασ τρόποσ για να αποτυπωκεί το γεγονόσ ότι μία 

επιχείρθςθ ζχει υψθλοφσ δείκτεσ ESG είναι μζςω τθσ ενςωμάτωςθσ υποκζςεων 

χαμθλότερου ρίςκου ςτο προεξοφλθτικό επιτόκιο WACC τθσ υπό εξζταςθσ εταιρίασ, με 

αποτζλεςμα τθν άνοδο τθσ δίκαιθσ αξίασ τθσ, ceteris paribus. Αναφορικά με το ίδιο μοντζλο 

αποτίμθςθσ, ζνασ δεφτεροσ τρόποσ μπορεί να είναι μζςω τθσ αναπροςαρμογισ των 

ταμειακϊν ροϊν για το μζλλον τθσ εν λόγω επιχείρθςθσ. 
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Αςφαλϊσ, ιςχφει και το αντίςτροφο. Για παράδειγμα, τι μπορεί να ςθμαίνει για τθν αξία 

μιασ επιχείρθςθσ φδρευςθσ όταν πρόκειται να μειωκοφν οι διακζςιμεσ ποςότθτεσ νεροφ ςε 

μία περιοχι του πλανιτθ όπου θ εν λόγω εταιρία δραςτθριοποιείται; 

Επιπρόςκετα, ςτθν αποτίμθςθ μιασ επιχείρθςθσ μζςω των πολλαπλαςιαςτϊν (όπωσ P/E, 

EV/EBITDA), ζνασ αναλυτισ ι asset manager μπορεί να τεκμθριϊςει το επιχείρθμα και 

ςυνεπϊσ να προςδϊςει ζνα premium ςτον πολλαπλαςιαςτι μιασ εταιρίασ που είναι 

sustainable investment με υψθλό ςκορ ςε ESG factors. 

Συνεπϊσ κακίςταται εμφανισ ο ιδιαίτερα ςθμαντικόσ αλλά και ςυνεχϊσ αυξανόμενοσ 

ρόλοσ των κριτθρίων ESG ςτουσ τομείσ του Corporate Valuation και Equity Research 

διεκνϊσ, με αποτζλεςμα οι επιχειριςεισ ανά τον κόςμο να λαμβάνουν ςυγκεκριμζνεσ 

δράςεισ προσ τθ βελτίωςθ του βακμοφ ικανοποίθςθσ που επιτυγχάνουν ςτα ηθτιματα που 

ςυνδζονται με τουσ εν λόγω ESG παράγοντεσ. 

 

 

     

     


