
1 TITLE   |   DATE

De energietransit ie: niet al leen hernieuwbare energie

Auteur: Bas Gradussen CFA, Senior Portfolio Manager SRI
20-07-2021

Bron: Schroders, IEA, IRENA

 Om de opwarming van de aarde te beperken is de energietransitie

onontbeerlijk. De energietransitie uit 3 stappen bestaat:

1. Vervangen van elektriciteit opgewekt uit fossiele brandstoffen door

elektriciteit uit hernieuwbare bronnen

2. Vergroten van het aandeel van elektriciteit in de energiemix

3. Vergroten efficiency van het energiegebruik

 De eerste stap krijgt al volop aandacht, de tweede en met name derde

stap bieden echter in onze ogen goede kansen voor beleggers.

 Een bekend onderdeel van de tweede stap is de elektrificatie van

personenauto’s. Autofabrikanten zijn volop bezig met de ontwikkeling

van elektrische auto’s. Omdat deze fabrikanten vaak ook nog veel

auto’s met verbrandingsmotoren verkopen geven wij hier de voorkeur

aan de toeleveranciers voor essentiële onderdelen (zoals kabels en

chips) van deze elektrische auto’s.

 Ook voor de trein zien wij goede mogelijkheden op dit gebied. Vooral

hogesnelheidslijnen als vervanger voor korte en middellange afstand

vluchten lijken kansrijk. Dit biedt kansen voor bedrijven die actief zijn in

de trein infrastructuur.

 Als laatste mag ook de energie-efficiëntie zeker niet vergeten worden.

Zoals de grafiek laat zien zal een deel van de CO2 reductie door het

efficiënter gebruik van energie gehaald moeten worden. Betere isolatie

van gebouwen en het energiezuiniger maken van productieprocessen

zijn hierbij belangrijke speerpunten.

 Al met al zien wij dat in de industriesector tal van mogelijkheden zijn

om in redelijk gewaardeerde bedrijven te investeren die kunnen

profiteren van de energietransitie.

Efficiëntie van energieconsumptie

Benodigde hoeveelheid energie per eenheid van het BNP
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Disclaimer
Dit document is opgesteld door InsingerGilissen, bijkantoor van Quintet Private Bank (Europe) S.A., (“InsingerGilissen”). Ins ingerGilissen staat onder toezicht van de ECB en CSSF en 

onder beperkt toezicht van AFM en de DNB. InsingerGilissen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, KvK-nummer 80510132, kantoorhoudende aan de 

Herengracht 537 (1017 BV) te Amsterdam. Quintet Private Bank (Europe) S.A. is statutair gevestigd te Luxemburg. Dit document heeft uitsluitend een informatief karakter en is niet 

bedoeld om u een financieel product aan te bevelen, een (beleggings)advies te geven of u een beleggingsdienst te verlenen. In geval een product, dienst of advies wordt genoemd, 

kan dit alleen worden gezien als samenvatting en nooit als de volledige informatie met betrekking tot dat product, advies of die dienst. Alle (beleggings)beslissingen op basis van de 

genoemde informatie zijn voor uw rekening en risico. U dient zelf te (laten) bepalen of het product of de dienst voor u geschikt is. InsingerGilissen is houder van het auteursrecht op de 

gehele inhoud van dit document, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Dit document is gebaseerd op algemeen bekende en/of door InsingerGilissen betrouwbaar geachte 

bronnen. Hoewel alle redelijke zorg is betracht ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de gegevens, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van dit 

document, voor zover het op die bronnen is gebaseerd. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden 

geen garantie voor de toekomst. Valutaschommelingen kunnen van invloed zijn op het rendement. Dit document is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het is niet toegestaan 

om de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, te vermenigvuldigen of verder te verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 

InsingerGilissen. De opgenomen informatie is aan veranderingen onderhevig en InsingerGilissen heeft na de publicatiedatum van de tekst geen verplichting om de informatie 

overeenkomstig aan te passen of daarover te informeren. De presentatie omvat zowel deze tekst als de eventuele voordracht daarvan inclusief mogelijk aanvullende opmerkingen. 


