
Praktijkvoorbeeld – analyse duurzame en financiële kenmerken Merck & Co 
 

We hebben een praktijkvoorbeeld van het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Merck & co 

uitgewerkt met behulp van de informatie uit het DBAC-dashboard op datum 27/12/2022. 

In de koersgrafiek van Merck zie je:   

• Groene lijn: koers Merck 

• Blauwe lijn: 50-daags gemiddelde 

• Gele lijn: 200-daags gemiddelde 

Op basis van deze grafiek kunnen we vaststellen dat het momentum (koerstrend) van Merck in 2022 

grotendeels positief was en in 2020 geruime tijd negatief.  

 

Kengetallen 

Met een omzetgroeiverwachting van 9,0%, een 

verwachte winstgroei van 16,0% heeft Merck redelijke 

groeivooruitzichten. De Brutomarge van 73% is hoog en 

geeft blijk van een winstgevend product. In het geval 

van Merck wordt dat beschermd door patenten.  

De rentabiliteit van het eigen vermogen is met 39% 

aanzienlijk hoger dan de cost of capital van 6%, dus 

Merck voldoet aan de eerder genoemde 

kwaliteitskenmerken. 

 Met een koers/winst-verhouding van 15,2 is Merck niet 

duur, maar het is ook geen uitgesproken waarde-

aandeel. 



Analistenrating 

Analistenverwachtingen zijn geen wetenschappelijk 

bepaalde factor. Echter is het een goed teken als 

analisten positief zijn over een bedrijf. Zoals eerder 

gezegd reageert de markt vooral op veranderingen in 

de verwachtingen van het management en analisten.  

In het bovenstaande plaatje zien we dat in de 

voorgaande maand 2 analisten hun winstverwachting 

positief hebben bijgesteld tegenover geen 

downgrades. Dat is een goed signaal en leidt 

doorgaans tot een koersstijging.  

 

Duurzaamheid 

Bij deze analyse nemen we ook Duurzaamheid mee. In het volgende hoofdstuk gaan we hier dieper 

op in. In het dashboard maken we onder andere het gebruik van energie en water, de CO2-uitstoot 

en de afvalproductie inzichtelijk. Verder laten we de ESG-score zien, het ESG-momenten en de score 

op E, S en G. We zetten de score af tegenover de benchmark en in absolute zin. 

 

Externe beoordelaars 

Sustainalytics bepaalt een risicoscore op het gebied van duurzaamheid. Hoe lager de score, hoe beter. 

Een score van 21,6 betekent een gemiddeld duurzaamheidsrisico. Verder is te zien dat Merck op plaats 

90 staat van 100 bedrijven in dezelfde sector. In de hele database van Sustainalytics staat Merck op de 

4827e plaats van 15.613 bedrijven. 



 

 

Bron: Sustainalytics.com 

S&P Global kijkt vooral wat er allemaal wel (of niet) aan duurzaamheid gedaan wordt. Een score van 

43 is beter dan gemiddeld, maar niet uitzonderlijk. S&P Global geeft daarnaast inzicht in het duurzame 

beleid van Merck op verschillende aandachtsgebieden die S&P Global relevant acht voor Merck. 

 

https://www.sustainalytics.com/esg-ratings


 

Bron: spglobal.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

De informatie in dit document is met zorg samengesteld door de DuurzaamBeleggenAcademie, het 

kan echter dat in het document een fout of onvolkomenheid is opgenomen. De 

DuurzaamBeleggenAcademie garandeert dan ook niet dat de informatie in dit document juist en 

volledig is. De informatie in dit document vormt geen beleggingsadvies of een 

beleggingsaanbeveling.  

De DuurzaamBeleggenAcademie biedt geen enkele garantie dat de in dit document beschreven 

beleggingsstrategie leidt tot een positief beleggingsresultaat. 

Aan beleggen zijn financiële risico’s verbonden. Het risico bestaat dat uw inleg geheel of gedeeltelijk 

verloren gaat.  

https://www.spglobal.com/esg/solutions/data-intelligence-esg-scores?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Brand_ESG_Search&utm_term=s%26p%20global%20esg%20scores&utm_content=534418150272&gclid=CjwKCAiAioifBhAXEiwApzCztowbjD1zW1sqsfV1JzypgkXzWx0Z4Zi7J2wXxIpaUkSclRK009ysdxoCT04QAvD_BwE&gclid=CjwKCAiAioifBhAXEiwApzCztowbjD1zW1sqsfV1JzypgkXzWx0Z4Zi7J2wXxIpaUkSclRK009ysdxoCT04QAvD_BwE


 


