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Sammanfattning 
Detta arbete utförs efter en förfrågan från Uddeholm Tooling om att försöka kartlägga riskerna på 

inköpsmarknaden för metallerna krom, molybden och vanadin. Då detta anses vara mycket svårt 

föreslås här istället en kartläggning av marknaden för respektive metall, detta för att ge en bild av 

hur marknaden ser ut och vilka aktörer som finns.  

Frågorna som behandlas är var bryts, förädlas, konsumeras respektive metall? Hur varierar priserna, 

beskrivs priserna bäst med en random walk eller med en mean reverting stokastisk process.  

Det visar sig relativt snart att det är mycket problematiskt att inhämta relevant data. Speciellt då 

dessa metaller inte handlas öppet utan där kontrakten mellan köpare och säljare är konfidentiella. 

Priserna som rapporteras baseras på månatliga intervjuer med köpare, säljare och traders som utförs 

av branschmagasin. Detta leder till att det rapporterade priset ofta är stationärt under långa 

tidsperioder, det kan emellertid antas att det reella priset är betydligt mer volatilt och förändras från 

dag till dag. Dessa metaller kan även handlas i olika typer av föreningar och med olika renhetsgrader 

vilket ytligare försvårar studierna. Då det inte finns en marknadsplats där metallerna kan handlas kan 

även antagas att priset kan skilja sig beroende på var och av vem man köper. 

Detta leder till att det statistiska test som genomfördes i denna studie fick ett ofullständigt resultat, 

med låg korrelation mellan modell och verklighet. Det gick därför inte att avgöra om priset kan 

beskrivas som mean reverting. Andra studier pekar dock på att mean reversion är en mer träffsäker 

stokastisk process för att beskriva priserna på dessa metaller än vad än random walk är.  

En kartläggning av marknaden för dessa metaller visar tydligt att Kina är en signifikant aktör i 

samtliga fall. Då alla tre metaller främst används som legeringsämne i konstruktions- och rostfrittstål 

har dessa marknader stor betydelse för marknaden för respektive metall. Kina är den största 

konsumenten och producenten av både rostfritt och konstruktionsstål, dessutom är Kina stora vid 

framställningen av respektive metall. Resultatet visar på tydliga kopplingar mellan priset på 

respektive metall och på Kinas ökande konsumtion av stål. 
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Figurlista 
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Figur 2: visar årlig brytning av Krom i kton. (2008 års brytning är ett uppskattat värde) (U.S. 
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Figur 3: visar priset på Krom från Kina (aluminotermisk) i USD/Kg (Thomson Reuters 2009) 

Figur 4: visar efterfrågan på rostfrittstål. (ISSF ) 

Figur 5: visar årlig gruvproduktion av molybden i ton. (U.S. Geological Survey ) 
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Figur 7: visar priset på molybdenoxid och ferromolybden i USD/Kg. (Thomson Reuters 2009) 

Figur 8: visar världsproduktionen av stål samt Kinas produktion. (World Steel Association ) 

Figur 9: visar procentuella andelen varje region har av världsproduktionen av stål för 2009.            

(World Steel Association ) 

Figur 10: visar den årliga gruvproduktionen av Vanadin i ton. (U.S. Geological Survey ) 
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(Thomson Reuters 2009) 

Figur 12: illustrerar skillnaden mellan random walk och mean reversion. (Andersson 2007)  
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1 Inledning 

I det första kapitlet kommer en bakgrundsbeskrivning av det problemområde som behandlas i detta 

examensarbete. Inledningsvis kommer en ämnesintroduktion följt av en problemdiskussion. 

1.1 Uddeholm 
Uddeholm en världsledande leverantör och tillverkare av verktygsstål med ca 3 500 anställda över 

hela världen. Företaget kan spåra sina rötter nästan 350 år tillbaka till 1668. Företagets verksamheter 

är i huvudsak koncentrerade till Hagfors i Värmland där Uddeholms tillverkning, forskning och 

utvecklingsarbete sker. 

Sedan 1991 ingår Uddeholm Tooling i den österrikiska stålkoncernen Böhler-Uddeholm AG, ett 

ledande internationellt specialstålföretag och världsledande på marknaden vad gäller verktygsstål 

med en marknadsandel på ca 34 %. Böhler-Uddeholm AG är sedan 2008 en del av stålkoncernen 

Voestalpine AG med säte i Linz och med ca 40 000 anställda. 

1.2 Problembakgrund 
Tittar man på priset för vissa metaller se figur 1 ser man att marknaden verkar vara väldigt volatil. 

Detta skapar problem med bland annat planering och budgetering för företag som är beroende av 

metallerna i sin produktion. Med dessa stora svängningar finns det klara fördelar för företag som 

lyckas väl med sina inköp, då detta kan skapa kostnadsfördelar gentemot konkurrenterna. 

 

Figur 1: visar priset på molybdenoxid. (Thomson Reuters 2009) 

 

För att lyckas väl måste man ha en förståelse för hur marknaden ser ut. Det betyder att man måste 

känna till marknadens olika aktörer samt ha en förståelse för vad som påverkar priset. 
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1.3 Problembeskrivning 
Inköp av råvaror på en ständigt fluktuerande marknad är oftast ett komplext uppdrag, där kunskap 

om marknaden är oumbärligt. Det fundamentala problemet är att minimera 

genomsnittsinköpskostnad på långsikt, detta utan att ge avkall på kvalitet eller leveranstid (Van 

Weele 2005). Framgång beror på förmågan att förutse framtida prisrörelser och utarbeta strategier 

för att utnyttja dessa.  

Detta har på senare år blivit mer komplext med hög volatilitet på priserna. Detta kan bero på ett 

flertal faktorer som en ökad globalisering vilket har ökat komplexiteten på marknaden och antalet 

konkurrenter, dessutom har företag börjat lägga större strategisk vikt på bland annat inköp. Det 

beror också på den enorma tillväxt som sker i tillexempel Kina vilket är ett land som slukar enorma 

mängder råmaterial. 

Inköp av råmaterial har ofta en direkt påverkan på slutproduktens pris och dessutom involverar stora 

summor pengar. Pågrund av dessa anledningar räknas råvaror ofta som strategiska varor i 

organisationen (Van Weele 2005). Det är därför av stor vikt att lyckas väl med inköpen för att om inte 

skaffa sig ett strategiskt övertag över konkurrenterna, i vart fall inte halka efter. 

Inköp av råvaror kan delas upp i tre separata beslut. Det första är vad som skall köpas, även om man 

är intresserad av en specifik metal och det i många fall inte finns substitut, så kan metallen i vissa fall 

köpas både som ren eller i olika föreningar med olika renhet. Det är inte alltid givet vad som i 

slutändan har lägst kostnad vilket medför att det är av vikt att välja rätt kombination av varor (Gao & 

Tang 2003). Det andra beslutet är att välja rätt kvantitet av den givna varan. Ska man köpa ett större 

parti och lägga på lager i tron att priset kommer att stiga eller ska man köpa ”just in time”. För många 

företag i västvärlden är det uteslutande så att man inte skal binda kapital i varulager utan använda 

”just in time” I Kina däremot är det vanligt förekommande att man lagrar råvaror. Detta kan leda till 

en ökad pris volatilitet. Det tredje beslutet som inköparen måste ta ställning till är valet av 

leverantör. Olika leverantörer kan ha olika produkter, leveranstider och pris vilket leder till att man 

behöver hitta rätt leverantör till rätt produkt. Det är dessutom inte alltid samma leverantör som har 

den bästa kombinationen av produkt, pris och kvalitet vilket medför att man ständigt måste 

utvärdera och också omvärdera sina leverantörer. 

En annan viktig fråga som man bör ta ställning till är huruvida man skall använda sig av termins- eller 

spottmarknaden när man utför sina inköp. Det finns givetvis för- och nackdelar med båda. Generellt 

kan man säga att man får betala en premium för att använda terminsmarknaden. Detta kan dock 

vara att föredra för att underlätta planering och prissättning genom att i förväg veta vad man 

kommer att betala för en råvara, eller om man misstänker att priset kommer att höjas framöver. 

Givetvis finns det en risk att priset i framtiden kommer att sjunka. 

För att bemöta dessa problem är det av betydande vikt att man har kunskap om hur marknaden för 

respektive metall ser ut. Var bryts den, var förädlas den. Vilka aktörer finns på marknaden, både 

köpare och säljare. Vad används metallen till i huvudsak? Om en metall används extensivt i 

byggmaterial kan man misstänka att priset kommer att öka om byggandet ökar. Genom att ha 

förståelse för marknadens dynamik och även ha korrekta analyser av dagsläget kan man utifrån den 

kunskapen ta alla de strategiskt relevanta beslut som är av stor vikt för företaget.   
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1.4 Syfte/Mål 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka marknaden för några för Uddeholm intressanta 

metaller (Krom, Molybden och Vanadin). Målet är att kunna ge en bild av marknaden, visa vilka 

aktörer som finns och om priset kan beskrivas men en mean reverting eller random walk stokastisk 

process. 

1.5 Frågeställning 
De frågor jag hoppas kunna besvara i detta examensarbete är 

 Hur ser marknaden ut för metallerna molybden, vanadin och krom? Var bryts dem, var 

förädlas dem och var konsumeras dem? 

 Hur ser utbudet och efterfrågan ut för dessa råvaror, hur sätts priset? 

 Kan priset på dessa råvaror beskrivas som en random walk eller som mean reverting? 

 Är priserna på dessa varor korrelerade i någon större utsträckning? 
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2 Genomförande 

I detta kapitel kommer en beskrivning av tillvägagångssättet i arbetet samt en förklaring till varför en 

viss metod tillämpas. Genomförandet kan delas up i två delar, en beskrivande kartläggning och en 

statistisk hypotesprövning för att se huruvida priserna kan beskrivas som mean reverting. 

2.1   Beskrivande kartläggning. 
Del 1 av arbetet är en beskrivande kartläggning av marknaderna för respektive metall där 

resultatet/beskrivningen är uppdelade i tre delar utbud, efterfrågan och pris. Denna del bygger i stort 

på data inhämtat från organisationer som U.S. Geological Survey, samt olika intresseorganisationer 

som tillexempel IMOA (International Molybdenum Association). 

Syftet med denna del av arbetet är att se i vilka länder metallerna bryts, var de förädlas samt var de 

konsumeras och till vad. Detta är av intresse för att kunna förutse vilka effekter olika händelser kan 

ha på marknaden för metallen. Om vi tillexempel tittar på krom där Sydafrika står för 50 % av 

produktionen är det ett rimligt antagande att händelser i Sydafrika kommer att ha en stor inverkan 

på utbudet och priset på krom. Detsamma gäller efterfrågan, om ett land står för en stor del av 

efterfrågan är det rimligt att anta att händelser i det landet kan ha stora konsekvenser för efterfrågan 

och även priset på metallen ifråga. Med händelser menas i dessa fall saker som tillexempel 

naturkatastrofer, införande av skatter och tullar, skiftande preferenser mm. 

I denna del redovisas även priserna på metallerna. Detta har till syfte att bland annat illustrera 

eventuella mönster i priset samt att kunna ge exempel på händelser som sammanfaller med 

skiftningar i priset för att illustrera vilken effekt olika händelser kan ha på priset. Denna illustration 

kan vara av intresse för att få en uppfattning om storleken på skiftningen i pris som olika händelser 

kan ge upphov till. 

Syftet är också till att ge en övergripande bild av marknaden. Även om det med bakgrund av detta 

inte går att dra några långtgående slutsatser vad det gäller hur marknaden kan komma att utvecklas i 

framtiden kan det ändå vara av intresse att få en bild av vilka marknadens aktörer är och vilka som 

påverkar priset. 

2.2 Statistisk hypotesprövning 
Denna del kommer att behandla frågan vilken stokastisk process, mean reverting eller random walk 

som bäst beskriver priset. 

Nyttan med att veta vilken av de båda stokastiska processerna som bäst beskriver priset ligger i att 

om processen skulle visa sig vara mean reverting så kommer priset att tendera att fluktuera kring ett 

historiskt medelvärde vilket bör vara marginalproduktionskostnaden. Detta betyder dels att priset i 

viss mån går att förutsäga och att på lång sikt borde den totala medelinköpskostnaden sammanfalla 

med producentens marginalproduktionskostnad.  

För att avgöra om processen är mean reverting eller ej kommer en statistisk hypotesprövning att 

genomföras. Det är en vanlig statistisk metod som tillämpas när man vill kunna dra slutsatser om en 

population (datamängd) baserat på ett stickprov av populationen. I detta fall är populationen hela 

pristidsserien och stickprovet är de observerade månatliga priserna tagna mellan november 1996 och 

november 2007 se Appendix A. Därefter bestäms den hypotes om populationen som man vill testa, 

hypotesen betecknas noll hypotes   . Därefter måste man bestämma det man kallar för kritiskt 
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värde, detta är ett värde som beskriver hur mycket observationen i stickprovet får skilja sig från noll 

hypotesen innan vi måste förkasta noll hypotesen. För att välja det kritiska värdet    börjar man med 

att bestämma signifikansnivån  , denna beskriver sannolikheten att nollhypotesen förkastas trots att 

den är sann. Därefter beräknas    utifrån bestämd signifikansnivå. Ofta testas hypotesen mot fler 

signifikansnivåer tillexempel 1 %, 5 % och 10 %.  

Det så kallade Dikey and Fuller testet har valts att genomföras där noll hypotesen   är att 

koefficienten       i den autoregressiva modellen 

            

Vilket kan skrivas som  

               

Där   är tiden,   en koefficient och    är en felterm som betecknar regressionskurvans avvikelse. För 

detta test finns det kritiska värdet tabulerat för olika signifikansnivåer och storlekar på stickprovet. 

Koefficienten   beräknas genom minsta kvadrat metoden. 
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3 Kartläggning 

I detta kapitel kommer en beskrivning av marknaderna för de tre metaller som behandlas i detta 

arbete. Här beskrivs var metallen bryts, var metallen konsumeras och till vad. En bild av priset på 

metallen för de senaste åren presenteras även, samt ett försök att förklara vissa prishändelser. 

3.1 Krom (Cr) 
Krom är ett metallisktgrundämne som har ett stort användningsområde inom både metall- och 

kemiindustrin och används främst vid framställningen av rostfrittstål samt ickejärnlegeringar. Andra 

användningsområden inkluderar legeringsstål, ytbehandling av stål, mm. Ca 94 % av det krom som 

bryts går till metallindustrin och där går majoriteten till produktionen av rostfrittstål (U.S. Geological 

Survey ). 

Krom är inte öppet handlat utan köpekontrakten är konfidentiella mellan köpare och säljare. 

Handelsmagasin rapporterar ett sammanställt pris baserat på intervjuer med köpare, säljare och 

traders som rapporterar värdet på det material som de importerar eller exporterar (U.S. Geological 

Survey ). 

3.1.1 Efterfrågan 

Efterfrågan på krom har på senare år stadigt ökat där de största konsumenterna är Japan 11 %, Kina 

9 % och USA 5 %, främst i takt med en ökad produktion och konsumtion av rostfrittstål. Det är även 

dessa tre länder som står för den största konsumtionen av rostfrittstål (Kina 22 %, Japan 11 %, USA 

11 %) (U.S. Geological Survey ).  

3.1.2 Utbud 

Brytningen av krommalm har haft en tillväxttakt på ca 5 % och har ökat från ca 9 500 kton 1994 till en 

uppskattad nivå på 21 500 kton 2008. 

Brytning av krommalm sker i ett flertal länder där Sydafrika, Kazakstan och Indien står för ca 80 % 

och där Sydafrika ensam står för ca 50 % av världens brytning. 

 

Figur 2: Figuren visar årlig brytning av Krom i kton (U.S. Geological Survey ). 

Med en sådan stor procentuell andel av världsproduktionen av krommalm har Sydafrika ett stort 

inflytande på priset på krom. Om tillexempel det skulle bli problem med brytningen av krom i 
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Sydafrika skulle övriga länder behöva öka sin produktion men en faktor 1,75 för att kompensera för 

bortfallet. (Papp et al. ) 

Majoriteten av det metalliska kromet produceras i USA (elektrolytiskt), Kina, Frankrike, Ryssland och 

Storbritannien (aluminotermisk process). Produktionen av metalliskt krom var 2006 ca 40 000 t.(U.S. 

Geological Survey )  

De länder som står för den största produktionen av rostfrittstål vilket är kromets främsta 

tillämpningsområde är Japan 16 %, Kina 13 % och USA 9 % av den totala världsproduktionen (U.S. 

Geological Survey ). 

3.1.3 Pris 

Krommarknaden beror i stort på marknaden för rostfrittstål vilket innebär att en förhöjd efterfrågan 

och produktion av rostfrittstål leder till en ökad efterfrågan på krom och ofta ett högre pris. För 

producenterna av rostfrittstål är dessa prisökningar på krom inte till något större problem eftersom 

det är drivet av en ökad efterfrågan på rostfrittstål vilket leder till att även det priset ökar och 

kompenserar producenterna för deras ökade inköpskostnader. För producenter av andra material 

som verktygstål är det däremot svårare eftersom ökningen av priset på krom inte har någon koppling 

till en ökad efterfrågan på verktygsstål detta innebär att det är betydligt svårare att flytta över den 

ökade inköpskostnaden till kunderna.  

 
Figur 3: Figuren visar priset på Krom från Kina (aluminotermisk) i USD/Kg (Thomson Reuters 2009) 

I figur 3 ser vi att priset har ökat i två steg, dels har vi en ökning vid 2003 vilket vi också kommer att 

se i priset på de övriga metallerna, den är dock inte lika dramatisk här som i övriga två. Den ökningen 

är ofta förklarad med att Kinas ökade stålkonsumtion blir kännbar. Att detta främst gäller 

standardstål och inte rostfritt i samma utsträckning skulle kunna ge en förklaring till varför att 

ökningen för krom inte är lika hög. Nästa stora ökning kommer i slutet av 2007 vilket skulle kunna ha 

en viss förklaring i den elbrist som rådde i Sydafrika vilket resulterade i att gruvor fick hålla stängt i 

början av 2008 för att spara på elen. Det vi ser i slutet på 2008 är något som kommer igen på alla 

serier nämligen finanskrisen vilket leder till dramatiskt minskad efterfrågan och därmed faller priset 

kraftigt. 
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Figur 4: Figuren visar efterfrågan på rostfrittstål. (ISSF ) 

Figurerna 3 och 4 illustrerar ett inte alltför tydligt samband mellan efterfrågan på rostfrittstål och 

priset på krom. Anledningen till att sambandet inte är tydligare i figurerna kan ha sin förklaring i att 

krom som så många andra metaller säljs i många olika typer av föreningar och renheter vilket gör det 

svårt att visa ett enkelt pris för krom, dessutom ger det faktum att krom ej handlas öppet upphov till 

trögheter i marknaden. Figur 4 illustrerar även att ISSF (International Stainless Steel Forum) 

prognostiserar en fortsatt ökad efterfråga på rostfrittstål efter en kort minskning i och med 

finanskrisen. Detta innebär att vi eventuellt kommer att se ett stigande pris på krom även i 

fortsättningen, även om inte produktionen ökar i samma takt.  

3.2 Molybden (Mo) 
Molybden är ett metallisktgrundämne som främst används som legeringsämne i stål, gjutjärn, och 

såkallade ”superalloys” för att öka värmetåligheten, styrkan, hårdheten samt slit och 

korrosionsbeständigheten. För att uppnå önskad metallurgisk effekt används molybden, främst i 

form av molybdenoxid eller ferromolybden, i kombination med andra metaller som krom, mangan, 

nickel, niob, volfram samt andra legeringsmetaller. I och med att molybden har en förbättrande 

effekt på en mängd olika legeringar har det lett till att ämnet har en betydande roll i den moderna 

industriella tekniken som kräver allt mer av de material som används, högre stresstålighet, högre 

temperaturer och hög korrosionsbeständighet. Dessvärre har få av molybdens användningsområden 

godtagbara substitut (IMOA ).  

3.2.1 Efterfrågan 

Då majoriteten av det molybden ca 75 % som bryts i värden används som legeringsämne i stål (både 

rostfritt och övriga) har Kina en stor påverkan på molybdenmarknaden. Detta då Kina konsumerar ca 

25 % av allt stål och 22 % av rostfritt som produceras. Ingen av de övriga konsumenterna kommer 

upp i över 11 % av konsumtionen varken vad det gäller rostfritt eller övriga stål produkter (Papp et al. 

).  

3.2.2 Utbud 

Brytningen av molybden har haft en tillväxttakt på ca 3,9 % sedan 1994 och den totala brytningen har 

ökat från ca 105kton till ca 212kton.  
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Brytning av molybden sker i ett tiotal länder, främst i USA, Kina och Chile som tillsammans står för ca 

80 % -90 % av världsproduktionen. 

 

Figur 5: visar årlig gruvproduktion av molybden i ton. (U.S. Geological Survey ) 

Ca 25 % av molybdenkonsumtionen går till tillverkning av rostfrittstål. Ca 35 % går till tillverkning av 

konstruktionsstål, och 15 % går till verktygsstål och snabbstål. Resterande 25 % går till bland annat 

olika kemikalieapplikationer och så kallade ”Supperalloys” (IMOA ). 

 

Figur 6: Figuren visar molybdens olika användningsområden uppdelade i andel av konsumtionen (IMOA ). 

Då molybden både bryts som en primärprodukt ca 45 % och som biprodukt ca 55 % vid brytning av 

koppar har även kopparmarknaden betydelse för produktionen av molybden. Om efterfrågan på 

koppar minskar kommer även produktionen av molybden att minska vilket medför ett ökat pris. 

En intressant notis när det gäller molybden är att Kina är bland de största i alla led, det bryts ca 30 % i 

Kina, och det mesta av materialet går till att producera stål vilket till stor del sker i Kina. Slutligen 

konsumeras ca 45 % av stålet i Kina. 

Det som saknas är siffror och platser för rostningen av molybdenmalmen till molybdenoxid. Flera 

branschorganisationer har dessutom utryckt en oro för bristande rostningskapacitet. Det har dock 
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inte gått att införskaffa information om hur stor kapaciteten är idag, det enda som har gått att få 

fram är att det inte har skett någon större utbyggnad av kapaciteten så sent som 2009.  

3.2.3 Pris 

Precis som Krom kan man se ett samband mellan efterfrågan på rostfrittstål och priset på molybden. 

Om man igen studerar figur 4 ser man att den stora prisstegringen vi ser i figur 7 sammanfaller med 

början av konsumtionsökningen av rostfrittstål. 

 

Figur 7: visar priset på molybdenoxid och ferromolybden i USD/Kg. (Thomson Reuters 2009) 

 

Figur 8: Figuren visar världsproduktionen av stål samt Kinas produktion. (World Steel Association ) 

Tittar vi i figur 8 ser vi tydligt att Kinnas produktion av stål tar fart runt 2002 och i slutet av 2009 står 

för ca 45 %. Detta i kombination med den uttalade oron av bristande förädlingskapacitet kan vara en 

trolig förklaring till det kraftigt stigande priset som observeras i figur 7.  
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Det är intressant att se hur finanskrisen har påverkat priset på molybden som ser ut att ha fallit fritt i 

slutet på 2008.  

3.3 Vanadin (V) 
Vanadin är ett metallisktgrundämne som används i stållegeringar för att öka styrkan och 

stresståligheten. Vanadin har historisktsätt används främst i axlar, kugghjul och kullager. Idag har 

dock vanadins användningsområde fått en större bredd, bland annat inom flygindustrin där vanadin 

är ett viktigt legeringsämne till titan.(Moskalyk & Alfantazi 2003) 

3.3.1 Efterfrågan 

Vanadin precis som krom och molybden har sitt största användningsområde som legeringsämne i 

stål, vilket medför att också vanadinmarknaden i stort påverkas av marknaden för stål. Detta betyder 

ytligare en gång att den största konsumenten är Kina. 

 

Figur 9: Figuren visar procentuella andelen varje region har av världsproduktionen av stål för 2009.(World Steel Association 

) 

Som vi ser i figur 9 producerade Kina över 45 % av allt stål 2009 vilket kan gemföras med hela EU som 

kommer på andra plats med mer blygsamma 11 %. Detta illustrerar den stora påverkan Kina har på 

stålmarknaden, och i förlängningen även på vanadinmarknaden.  

3.3.2 Utbud 

Vanadinbrytningen domineras av tre länder Sydafrika, Kina och Ryssland som tillsammans står för ca 

95 % av världsproduktionen (U.S. Geological Survey ). Vanadin bryts till största delen som en primär 

produkt vilket innebär att huvudsyftet med gruvan och brytningen är för att bryta vanadin vilket 

leder till att brytningen av vanadin inte i samma utsträckning påverkas av brytningen av någon annan 

metall, tillskillnad från molybden som primärt bryts som en biprodukt till koppar och därför påverkas 

av kopparmarknaden. 
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Figur 10: Figuren visar den årliga gruvproduktionen av Vanadin i ton. (U.S. Geological Survey ) 

Brytningen av vanadin har ökat från ca 33 900 ton till 55 500 ton och har haft en tillväxttakt på strax 

under 4 %.  

Det är oklart huruvida den dipp vi ser i Kinas produktion från 2002 är korrekt. Mycket pekar på att 

Kina till stor del har reviderat tidigare uppgivna nivåer. Det går därför inte att säga huruvida nivåerna 

innan 2002 var korrekta. 

3.3.3 Pris 

Tittar vi på priset på vanadin (se figur 11) ser vi igen en dramatisk prisstegring i slutet på 2003. Detta 

sammanfaller med en ökad produktion och efterfrågan på stål som vi ser i figur 8. Att priset stiger så 

kraftigt är svårt att förklara men om vi tittar i figur 9 ser vi att ökningen i produktion i stål 

sammanfaller med en minskning i produktionen av vanadin vilket leder till en brist på vanadin vilket 

får priset att skjuta i höjden. 

 

Figur 11: Figuren visar priset på Vanadin (både ferro 80 % (svart) och pentoxide (grå)) i USD/Kg. (Thomson Reuters 2009) 

I figur 10 ser vi dock en snabb produktionsökning från 2004 till 2005 vilket skulle kunna vara 

anledningen till att priset pressats ner igen. 

-

10 000 

20 000 

30 000 

40 000 

50 000 

60 000 

70 000 

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Övriga

Sydafrika

Ryssland

Kina

0

20

40

60

80

100

120

140

1
9

9
3

-1
0

-0
1

1
9

9
4

-0
7

-0
1

1
9

9
5

-0
4

-0
1

1
9

9
6

-0
1

-0
1

1
9

9
6

-1
0

-0
1

1
9

9
7

-0
7

-0
1

1
9

9
8

-0
4

-0
1

1
9

9
9

-0
1

-0
1

1
9

9
9

-1
0

-0
1

2
0

0
0

-0
7

-0
1

2
0

0
1

-0
4

-0
1

2
0

0
2

-0
1

-0
1

2
0

0
2

-1
0

-0
1

2
0

0
3

-0
7

-0
1

2
0

0
4

-0
4

-0
1

2
0

0
5

-0
1

-0
1

2
0

0
5

-1
0

-0
1

2
0

0
6

-0
7

-0
1

2
0

0
7

-0
4

-0
1

2
0

0
8

-0
1

-0
1

2
0

0
8

-1
0

-0
1

2
0

0
9

-0
7

-0
1



~ 13 ~ 
 

Tittar vi närmare på figur 11 ser vi att prischocker har en förmåga att relativt snabbt återgå till mer 

normala nivåer. Detta skulle kunna vara en indikation på att priset är mean reverting. Det är dock en 

alldeles för kort tidsserie för att göra bra uppskattningar.   
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4 Mean Reverting eller en Random Walk 

I detta kapitel kommer begreppen Mean Reversion och Random Walk att förklaras. Ett försök att med 

hjälp av ett statistiskt enhetsrootstest (Dickey Fuller) visa huruvida priserna på de tre för arbetet 

intressanta metallerna är mean reverting eller en random walk kommer också att utföras. 

4.1 Teori 
Den fråga som kommer att behandlas i detta kapitel är huruvida priserna för krom, molybden och 

vanadin följer en mean reverting stokastisk process eller en random walk. Skillnaden mellan dessa 

från ett ekonomiskt perspektiv är vilken effekt en prischock kommer att ha på priserna långt in i 

framtiden. När det gäller random walk kommer effekten av chocken att vara permanent, detta 

illustreras av ekvation 5.2 där en prischock vid tiden     förändrar det förväntade värdet      vid 

tiden t med samma storlek som prischocken.(Andersson 2003) 

                    (5.1) 
Ekvation 5.1 beskiver en random walk tidsserie i diskret tid där u är normaldistribuerat vitt brus med aritmetiskt medel 0 

och variansen   . För en random walk med perioden   man ekvation 5.1 skrivas som  

                       

   

   

 (5.2) 

Två viktiga egenskaper med ekvation 5.2 och random walk är dels att felen (      -termen) adderas och dels att variansen 

i det förväntade värdet      växer linjärt. (Andersson 2003) 

Eftersom den osynliga koefficienten framför uttrycket        i ekvation 5.1 är 1 kommer varje 

förändring av        att resultera i en lika stor förändring av det förväntade värdet     . Detta är 

en fundamental del av en random walk stokastisk process. Att koefficienten är lika med ett betyder 

att uttrycket har en enhetsroot. Detta samband kommer att utnyttjas senare för att försöka 

bestämma huruvida den stokastiska process som bäst instämmer med priset är mean reverting eller 

en random walk. 

Om processen istället är mean reverting gäller följande samband. 

                        (5.3) 
I ekvation 5.3 är      igen        .      kan också uttryckas som en funktion        genom att itererande substituera 

       med       . Uttrycket blir då 

                                    

                                    

                         

(5.4) 

Om      , när    , kommer ekvation 5.4 att konvergera till 

 
     

 

   
 

 

      
  

 

   
       (5.5) 

Där          
  

     .(Andersson 2003) 

I detta fall kommer en chock vid tiden     att gradvis försvinna. I gränsvärdet 5.5 är      

oberoende av vad som inträffar vid tiden    . I figur 12 illustreras denna skillnad, en stor prischock 

inträffar vid tiden    , här ser vi att random walk processen inte har återhämtat sig vid tiden   

medans mean reverting processen reverserar mot den långsiktiga tillväxttakten. 
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Rent intuitivt bör mean reversion processen vara den som bäst stämmer överens med verkligheten, 

vilket också får stöd från ekonomisk teori. Om priset på en råvara plötsligt skulle stiga över 

marginalproduktionskostnaden kommer nya aktörer få ett incitament att träda in på marknaden 

vilket betyder att utbudet på marknaden kommer att öka och priset kommer att reversera ner mot 

marginalproduktionskostnaden. Om priset däremot skulle sjunka kommer vissa aktörer att behöva 

lämna marknaden vilket kommer leda till lägre volymer och att priset stiger till sitt jämviktsläge. 

Detta handlar om det klassiska tillgång och efterfrågan resonemanget. Det kan dock finnas störande 

faktorer som tillexempel inträdes- och utträdesbarriärer som gör reverseringsprocessen trög. En 

annan typ av chock som inte reverserar är teknikförbättringar vars påverkan är permanent, det som 

händer är att marginalproduktionskostnaden förskjuts nedåt vilket permanent kommer sänka priset. 

 Andra aspekter som påverkar priset är hur marknaden ser ut. Om det exempelvis endast finns ett 

fåtal väldigt stora producenter av en råvara och inträdesbarriärerna är stora kan det finnas 

incitament för producenterna att hålla volymerna nere för att på så vis driva upp priset, detta då det 

för många industrier gäller att priset har en större påverkan på vinsten än volymen, då ett ökat pris 

inte medför en ökad produktionskostnad, detta kan leda till att man vill hålla volymerna nere. Ett 

annat problem är att många råvaror inte handlas öppet utan är konfidentiella kontrakt mellan köpare 

och säljare. Aktiviteter såsom skatter, import- och exportkvoter eller tullar kan också påverka 

prisbildningen. Allt detta kan leda till att marknaden inte fungerar tillräckligt effektivt för att kunna 

modeleras med en mean reverting stokastiskprocess. 

  

Figur 12: Figuren illustrerar skillnaden mellan random walk och mean 
reversion. (Andersson 2007) 
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4.1.1 Optioner och Terminskontrakt 

Optioner är en typ av finansiellt instrument som klassas som derivat då dess värde beror av en 

underliggande tillgång. Optionen ger innehavaren rätt men inte skyldighet att köpa/sälja den 

underliggande tillgången till ett förutbestämt pris innan det bestämda utgångsdatumet på optionen 

löper ut.  

Om marknadspriset på den underliggande tillgången är högre än det på optionen specificerade priset 

kommer innehavaren av en köpoption att nyttja sin rätt och köpa de underliggande tillgångarna som 

sedan kan säljas på marknaden till ett högre pris. Omvänt kommer en innehavare av en säljoption att 

nyttja sin rätt att sälja om marknadspriset är lägre än de på optionen specificerade priset, 

innehavaren kan då köpa tillgången på marknaden och sälja den till utställaren av optionen till ett 

högre pris.  I realiteten sker dock oftast ingen egentlig transaktion av den underliggande tillgången, 

utställaren av optionen ersätter istället innehavaren av optionen med kontanter till motsvarande 

värde.  

Den som ställer ut en option är skyldig att sälja eller köpa den underliggande tillgången om 

innehavaren av optionen väljer att nyttja sin rätt. För detta tar utställaren betalt (en premium) som 

är den summan man betalar för att köpa optionen. Det innebär att det maximala belopp som man 

kan förlora som köpare av en option är den premium man betalar för optionen medans den 

maximala förlusten för utställaren av optionen teoretiskt sätt är obegränsad. Värderingen av 

optionen blir då en följd av den risk utställaren tar.  

Det finns ett flertal olika metoder för att prissätta en option men en av de vanligaste är Black-Scholes 

modellen som bygger på att man kan värdera en europeisk köpoption genom att skapa en artificiell 

riskneutral portfölj vars utbetalningar matchar dem av optionen, priset på optionen blir då en direkt 

följd av värdet på portföljen. Det är dock ett krav att den stokastiska process som beskriver värdet på 

tillgångarna i portföljen är känd. Detta leder till att det går att testa vilken stokastisk process som 

bäst beskriver en tillgång genom att se med vilken precision betalningsströmmarna på optionen 

matchar dem på portföljen.  

Terminskontrakt är ett liknande derivat. Skillnaden mellan en option och en termin är att vid handel 

med terminer förbinder sig både innehavaren och utställaren att fullfölja kontraktet, när tiden på 

terminen löper ut måste innehavaren av terminen köpa eller sälja den underliggande tillgången 

enligt terminen specificerade priser och kvantiteter.  

Ett terminskontrakts pris beror av det förväntade arbitrage fria värdet av den underliggande 

tillgången vin slutet av terminens löptid. Det tillkommer emellertid avgifter och priset på en termin 

har i regel en viss premium som skall ersätta utställaren av en termin som i vissa fall kan ha 

kostnader associerade med till exempel lagerhållning av den underliggande tillgången. Vid slutet av 

terminens löptid kommer priset på terminen och spott priset på den underliggande tillgången att 

konvergera av naturliga skäl då det annars skulle finnas en arbitrage möjlighet.  
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4.1.2 Hedging 

En hedge är en position man tar på en marknad för att reducera eller eliminera risken för 

prisfluktuationer man har på en annan marknad.  

Ett vanligt exempel är en bonde, som beroende av det förväntade utbudet och efterfrågan i 

framtiden, beslutar sig för att odla och sälja vete. För att försäkra sig från risken att priset faller, kan 

bonden sälja ett terminskontrakt på den mängd vete som han förväntar sig kunna skörda och till det 

dagsaktuella priset på terminer. Detta leder till att bonden har låst in priset på sin skörd redan vid 

sådden. Oavsätt om priset rasar innan skörden är bonden garanterad att kunna sälja till det på 

terminen specificerade priset. Om priset däremot skulle öka går bonden miste om den vinsten han 

skulle ha gjort om han inte använt sig av terminsmarknaden. 

Omvänt kan en köpare av vete eliminera risken för att priset stiger i framtiden genom att köpa ett 

terminskontrakt redan idag och låsa in priset på det vete som man behöver i framtiden. Givetvis så 

tjänar man heller inget om priset i framtiden sjunker. 

Ett annat exempel är att köpa aktier i företag ABC i tron att värdet på aktierna kommer att öka i 

framtiden. För att försäkra sig mot risken att priset faller kan man köpa en säljoption på samma aktie 

vilket leder till att även om värdet på aktien ABC rasar så kommer du ändå att kunna sälja dina aktier 

till det på säljoptionen specificerade priset. Andra exempel är företag som vill försäkra sig från 

valutarisker eller ränterisker. 

Det finns dock vissa nackdelar med att hedga sina positioner. I de första två exemplen visar det sig 

att bonden förlorar på terminshandeln om priset på vete stiger och köparen förlorar omvänt om 

priset sjunker. Som nämndes på föregående sida så får man dessutom betala en premium på options 

och terminskontrakt. Det är därför av stor vikt att man funderar över om fördelarna med att hedga 

överväger nackdelarna.  
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4.2 Tester 
För att avgöra huruvida en tidsserie är mean reverting eller ej finns det ett antal olika tester som kan 

utföras. I denna del av kapitlet utförs ett såkallat Dickey and Fuller enhetsrootstest. Här kommer 

även ett korrelationstest att genomföras för att visa hur priserna är beroende av varandra och av 

produktionen av stål 

4.2.1 Korrelation 

En intressant aspekt är hur priserna på dessa metaller är korrelerade till varandra och om dem är 

korrelerade till produktionen av stål. För att besvara denna fråga utfördes ett enkelt linjärt 

regressionstest. Detta görs genom att med minsta kvadratmedoden skatta en linje som beskriver det 

eventuella linjära sambandet mellan de två serierna, korrelationskoefficienten anger sedan hur väl 

vår regressionslinje stämmer med de två serierna.  Ett värde på nära 0 indikerar att inget samband 

mellan serierna går att fastställa, ett värde på +1 indikerar ett perfekt positivt samband, -1 indikerar 

ett perfekt negativt samband. 

  Krom Molybden Vanadin Stål 

Krom 1 

   Molybden 0,60 1 

  Vanadin 0,66 0,84 1 

 Stål 0,63 0,85 0,65 1 

Tabell 1: Tabellen visar de kalkylerade korrelationskoefficienterna 

Resultatet från korrelationstestet som presenteras ovan visar att det förmodligen finns ett linjärt 

samband mellan vissa av serierna framförallt Molybden och Vanadin. För att illustrera resultatet 

tydligare kan man kvadrera den linjära korrelationskoefficienten och då få det man kallar för 

förklaringsgraden. Förklaringsgraden kan anges i procent och utrycker då hur stor del av variationen i 

den beroende variabeln kan förklaras med variationer i den oberoende.  

  Krom Molybden Vanadin Stål 

Krom 100% 

   Molybden 36% 100% 

  Vanadin 43% 70% 100% 

 Stål 40% 73% 42% 100% 

Tabell 2: Tabellen illustrerar förklaringsgraden 

Resultatet av kvadreringen visar tydligt att 70 % av prisvariationen på Molybden kan förklaras med 

prisvariationen på Vanadin. Ett annat tydligt samband är det mellan priset på Molybden och 

produktionen av stål där förklaringsgraden ligger på hela 73 % vilket var förvånansvärt högt. Det 

faktum att korrelationen mellan produktionen av stål och priset på Vanadin är lägre en mellan 

produktionen av stål och priset på Molybden skulle kunna bero av att brytningen av Molybden är 

fördelad över ett större antal länder medans brytningen av Vanadin till stor del är beroende av Kina 

och Sydafrika vilket skulle kunna leda till att priset på vanadin till större del beror av utbudet medans 

priset på molybden till större del beror på efterfrågan. 
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4.2.2 Dickey and Fuller enhetsroots test  

Dickey fuller testet bygger på den autoregressiva modellen. (Dickey & Fuller 1979) 

                               

Där        är ett reellt tal och    är en serie av oberoende normalfördelade slumpvariabler med 

aritmetiskt medelvärde noll och varians   . Serien    konvergerar när     mot en stationär 

tidsserie om        om        är serien inte stationär och variansen av    är    , vilket innebär 

att variansen ökar linjärt med tiden  . Serien när     är vad vi kallar för en random walk.  

För att uppskatta   används minsta kvadrat medoden vilket ger det uppskattade värdet  ^. Minsta 

kvadrat metoden bygger på att man kvadrerar och summerar residualen mellan regressionskurvan 

och det observerade värdet, sedan väljer man det  ^-värde som gav upphov till lägst kvadratsumma. 

värdet.  ^ ges alltså av följande 

         
 

 

   

 

  

       

 

   

         

Noll hypotesen i detta test är att        med andra ord att modellen har en enhetsroot (random 

walk).  

Regressionen gav följande värden. 

Tabell 3: visar resultatet av regressionsanalysen för krom 

Krom Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 

Intercept 0,09555 0,09536 1,00201 0,31791 

  -0,01337 0,01486 -0,89970 0,36969 

 

Tabell 4: visar resultatet av regressionsanalysen för molybden 

Molybden Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 

Intercept 0,94315 0,76146 1,23861 0,21737 

  -0,02592 0,01759 -1,47352 0,14265 

 

Tabell 5: visar resultatet av regressionsanalysen för vanadin 

Vanadin Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 

Intercept 1,86697 1,01465 1,84002 0,06769 

  -0,06610 0,02862 -2,30955 0,02224 

 

I ovanstående tabeller observeras att   i samtliga fall är lägre än 1 vilket skulle indikera mean 

reversion. Nu är det dessvärre inte så simpelt, för att kunna göra en bedömning måste vi studera t-

kvoten. 
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T-kvoten   
 

 
 skall jämföras med ett tabellerat kritiska värdet. Om |t-värde| > det kritiska värdet 

kan nollhypotesen förkastas, det vill säga modellen är inte en random walk.  

Tabell 6: visar tabellerade kritiska värden för tre olika signifikansnivåer (Dickey & Fuller 1981). 

Stickprovsstorlek 

N 

Sannolikheten för lägre värden 

0,90 0,95 0,99 

25 2,77 3,20 4,05 

50 2,75 3,14 3,87 

100 2,73 3,11 3,78 

250 2,73 3,09 3,74 

500 2,72 3,08 3,72 

I detta test har vi en stickprovsstorlek på 156 observationer vilka pressenteras i appendix A, detta 

betyder att t-kvoten bör vara större än 2,73 för att kunna avisa nollhypotesen för signifikans nivån 10 

%. Då alla t-kvoter är under signifikansnivån går det inte att avisa att det finns en enhetsroot, testet 

visade alltså inte att tidsserierna var mean reverting utan snarare random walk.  

Det stora problemet är att standardfelet i samtliga fall är väldigt stort i förhållande till   vilket leder 

till att även osäkerheten i testet är väldigt stort. Ett ytterligare problem med testet var att det endast 

gav en förklaringsgrad mellan stickprovet och den autoregressiva modellen på 1-3 %.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det genomförda enhetsrootstestet ej gav något svar på 

huruvida priset bäst beskrivs som mean reverting eller random walk. 

Det finns vissa svagheter i detta test bland annat så antas    vara oberoende med konstant varians 

(homoskedastisk). Denna svaghet har inte mer gedigna test som tillexempel Phillips-Perron testet 

som tillåter att    är autokorrelerad och heteroskedastisk. Dock har även dessa test stora svagheter 

när det gäller att påvisa mean reversion.  

Att just detta test valdes var pågrund av den begränsade mängden data. Det antogs därför vara av 

ringa betydelse vilket av testerna som genomfördes, då Dickey and Fuller är enklare och mer känt 

valdes detta. Dessutom är mer pålitliga tester som tillexempel Phillps-Perron testet baserade på 

Dickey and Fuller. 

4.2.3 Hedging test 

Den allmänna koncensusen rörande enhetsrootstest av denna typ är att det generellt krävs väldigt 

långa tidsserier för att kunna förkasta en enhetsroot, (Andersson 2003) menar att det även i fallen 

där man har långa tidsserier är svårt att förkasta en enhetsroot på grund av de inbyggda svagheterna 

i testen. Han utför själv en studie där han testar ett antal olika tester på en tillsynes fullt tillräklig 

datamängd. Resultatet är docka att även med det mest pålitliga testet, ett så kallat Phillips-Perron 

testet (Phillips & Perron 1988) lyckas han bara förkasta en enhetsroot i 14 % av de 150 tidsserier som 

han testar. (Andersson 2007) 

Henrik Andersson föreslår istället ett icke statistiskt test som går ut på att testa hedgingfelet för ett 

optionskontrakt. Optionsteori baseras på iden att en option kan återskapas syntetiskt genom att 

skapa en portfölj vars utbetalning matchar den av optionskontraktet. Som nämnts tidigare bygger 

detta dock på att den stokastiska processen av den underliggande tillgången i portföljen är känd. Det 

är därför ett rimligt antagande att det går att testa den stokastiska processen genom att jämföra 
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värdet på portföljen med utbetalningen från optionen. Om prisprocessen är korrekt specificerad 

borde skillnaden mellan de båda vara liten. (Andersson 2003) 

Resultatet av studien visade att en mean reverting process i 162 fall gav det minsta absoluta 

medelfelet med 3,3 % mot 7,5 %. (Andersson 2007) 

Studien visar att de för denna studie relevanta metaller har följade felmarginaler. 

 Mean Reverting Random Walk 

Krom 10,8 % 24,2 % 

Molybden 0,2 % -0,2 % 

Vanadin 1,4 % 6,7 % 

 

Som synes i tabellen passar en mean reverting modell bättre för både vanadin och krom medans det 

för molybden inte spelar någon roll då felmarginalen i båda fallen är mycket låg. 
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5 Diskussion/slutsats 
I detta arbete har marknaden för tre metaller krom, molybden och vanadin beskrivits. I det inledande 

kapitlet presenterades metallerna och vilka som var de stora aktörerna för respektive metall.  

Tittar vi på vad som driver efterfrågan på dessa tre metaller ser vi att för krom är det rostfrittstål som 

driver efterfrågan medans det för molybden och vanadin främst är konstruktionsstål som driver 

efterfrågan.  

En intressant aspekt av att veta vad som driver efterfrågan på en viss råvara är att om priset på 

råvaran drivs upp av efterfrågan spelar det inte så stor roll för producenterna eftersom efterfrågan 

på deras produkt också har stigit vilket ofta medför ett ökat pris. Detta leder till att den ökade 

inköpskostnaden naturligt flyttar över till konsumenterna. Om man däremot producerar en produkt 

vars efterfrågan inte har ökat blir det mer problematiskt att flytta den ökande kostnaden till kunden. 

Även om man i branschen oftast jobbar med legeringstillägg vilket innebär att en vis del av priset är 

rörligt och baseras på priset för inputråvarorna är det inte lätt, speciellt inte i en tuff konkurrens 

situation. 

Ett tydligt resultat av vem som styr efterfrågan är Kina. Kina står inte bara för den största 

konsumtionen av både rostfrittstål och konstruktionsstål utan även för den största produktionen. I 

fallet med molybden och vanadin är man även en av de största på utbudssidan. Den stora ökning i 

framförallt efterfrågan startar i början av 2000-talet, och som vi ser i figur 11 börjar produktionen av 

framförallt stål att ta fart kring 2002. Det är rimligt att anta att detta kan förklara den stor del av det 

prisstegringar vi observerar kring denna period i samtliga tidsserier. 

För att testa hur väl korrelerade priserna på metallerna är med varandra och med produktionen av 

stål gjordes ett enkelt linjärt regressionstest. För metallprisernas korrelation med produktionen av 

stål erhölls följade förklaringsgrader, Krom 40 %, Vanadin 42 % och för molybden 73 %. Detta betyder 

att 73 % av priset på molybden kan förklaras med produktionen av stål. Då både molybden och 

vanadin i stort beror av konstruktionsstål och ej är substitut är det rimligt att anta att priset på dess 

båda råvaror är korrelerade. Ytterligare ett regressionstest avslöjade en förklaringsgrad mellan 

molybden och vanadin på 70 %, mellan krom och molybden 36 % och mellan krom och vanadin 43 %. 

Denna stora korrelation mellan metallerna gör det problematiskt för producenter som är beroende 

av alla tre. Om alla tre samtidigt ökar i pris kan detta ha stora konsekvenser för det totala 

inköpspriset.  

Dickey and Fuller testet som genomfördes för att eventuellt kunna avgöra huruvida priserna bäst 

kunde beskrivas som mean reverting eller som en random walk, lyckades inte med att förkasta noll 

hypotesen att den stokastiska processen hade en enhetsroot. Dock hade vanadin ett p-värde på 

0,02224 vilket är en indikation på att noll hypotesen förmodligen inte är sann vid en 10 % och 5 % 

signifikansnivå. Detta resultat tillsammans med den låga förklaringsgraden mellan modellen och 

observationerna visar på svagheterna i testet och behovet av långa och effektiva tidsserier.  

Studien (Andersson 2003) visar dock på den låga styrkan i enhetsrootstesten och med hjälp av 

hedginfelstestet lyckas Henrik Andersson att visa att mean reverting stokastiska processer är 

vanligare en enhetsrootstesten visar. Detta är helt i linje med hur vi intuitivt förutsätter att en 

marknad skall fungera.  
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Det är dock många trögheter i råvarumarknaden. Tillexempel är det oftast ett fåtal stora aktörer som 

bryter metallerna. Dessutom är de flesta metaller inte öppet handlade utan köpekontrakten är 

konfidentiella mellan köpare och säljare vilket försvårar informationsflödet. Detta gör att information 

om priser inte är lika öppen och snabbt distribuerat som man skulle önska på en välfungerande 

marknad. En liten notis är dock att molybden från och med februari 2010 kan handlas på LME 

(London Metal Exchange), detta kommer underlätta dels för att det finns en plats där terminshandel 

kan ske vilket enligt gällande teorier bör leda till bättre information om priset samt ett pris som 

uppdateras oftare. 

En annan intressant aspekt av att se om priset är mean reverting eller random walk är att det i detta 

fall med råvarumarknaden skulle kunna ses som ett test på hur välfungerade marknaden är. Om 

priset bäst kan modelleras med en mean reverting stokastisk process är det rimligt att anta att 

marknaden är någorlunda effektiv. En marknad som domineras av ett oligopol skulle tillexempel med 

all säkerhet inte vara mean reverting.  

Testerna och resultaten i denna studie är starkt begränsade av det faktum att det i många fall saknas 

tillräkligt med data för att genomföra en noggrannare studie. När det tillexempel gäller priserna 

skulle det vara nödvändigt att jobba med betydligt längre tidsserier för att kunna dra relevanta 

slutsatser. Dessutom karakteriseras tidserierna av långa perioder med stationära priser vilket 

förmodligen inte reflekterar det egentliga priset utan beror på trögheter i informationsflödet. Det 

svaga resultatet i Dieckey and Fuller testet illustrerar problemet med otillräcklig data när 

prischockerna i slutet av den studerade perioden får allt för stor betydelse. Många studier pekar 

istället på att priserna på råvarorna inte har ökat utan snarare minskat om man tittar på dem över en 

100 års period och korrigerar för inflation. 
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Appendix. A   

Här presenteras de tidsserier för krom, molybden och vanadin som har använts i arbetet. Alla tre 

serier börjar 1996-11-20, slutar 2009-11-20 och bestå av månatliga observationer tagna den 20:e om 

totalt 157st. (Thomson Reuters 2009) 

Namn Chrome China CIF NWE 

U$/Kg - DS MID PRICE 

Molybdenum Fe65 CIF NWE 

U$/Kg- DS MID PRICE 

Vanadium Fe 80 CIF NWE 

U$/KG - DS MID PRICE 

Code CHREUCH MLYFEEU VANFE80 

1996-11-20 6,08 10,15 15,30 

1996-12-20 6,25 10,75 15,30 

1997-01-20 6,60 11,50 16,50 

1997-02-20 6,60 11,50 18,38 

1997-03-20 6,80 11,25 19,00 

1997-04-20 6,75 11,70 19,00 

1997-05-20 6,75 11,70 18,50 

1997-06-20 6,75 11,78 18,50 

1997-07-20 6,75 11,78 19,25 

1997-08-20 6,75 11,55 19,75 

1997-09-20 6,75 11,55 19,60 

1997-10-20 6,73 10,60 20,05 

1997-11-20 6,90 10,05 21,40 

1997-12-20 7,00 10,25 27,50 

1998-01-20 7,05 10,25 31,00 

1998-02-20 7,05 10,25 31,00 

1998-03-20 7,05 11,50 28,50 

1998-04-20 6,90 11,50 31,00 

1998-05-20 6,30 10,75 31,50 

1998-06-20 6,10 10,70 29,00 

1998-07-20 5,73 9,50 27,50 

1998-08-20 5,35 9,15 26,50 

1998-09-20 5,20 8,45 24,50 

1998-10-20 5,20 7,00 21,00 

1998-11-20 4,85 6,40 14,75 

1998-12-20 4,65 8,05 13,30 

1999-01-20 4,50 7,75 13,00 

1999-02-20 4,50 8,15 12,63 

1999-03-20 4,60 7,95 12,00 

1999-04-20 4,90 7,65 11,20 

1999-05-20 5,40 7,60 10,45 

1999-06-20 5,70 7,80 10,35 

1999-07-20 5,70 7,45 10,45 

1999-08-20 5,55 7,50 10,40 

1999-09-20 5,55 7,45 9,55 

1999-10-20 5,55 7,30 9,30 
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1999-11-20 5,15 7,00 8,80 

1999-12-20 4,40 7,00 7,65 

2000-01-20 4,40 7,10 7,90 

2000-02-20 4,30 7,05 10,50 

2000-03-20 4,45 7,08 12,35 

2000-04-20 4,45 6,90 12,20 

2000-05-20 4,45 6,90 12,20 

2000-06-20 4,48 7,35 11,00 

2000-07-20 4,48 7,35 10,35 

2000-08-20 4,48 7,20 10,20 

2000-09-20 4,48 7,03 8,65 

2000-10-20 4,48 7,00 8,10 

2000-11-20 4,48 6,70 8,10 

2000-12-20 4,48 6,30 8,10 

2001-01-20 4,33 6,30 8,00 

2001-02-20 4,30 6,70 8,00 

2001-03-20 4,30 6,65 8,30 

2001-04-20 4,30 6,65 8,30 

2001-05-20 4,30 6,65 8,30 

2001-06-20 4,30 6,65 8,30 

2001-07-20 4,30 6,65 8,30 

2001-08-20 4,30 6,65 8,30 

2001-09-20 4,30 6,65 8,30 

2001-10-20 4,30 6,65 8,30 

2001-11-20 4,30 6,65 8,30 

2001-12-20 4,30 6,65 8,30 

2002-01-20 4,30 6,65 8,30 

2002-02-20 4,15 7,75 6,20 

2002-03-20 4,18 7,75 6,40 

2002-04-20 4,18 7,55 6,95 

2002-05-20 4,10 8,45 8,55 

2002-06-20 4,10 17,25 9,05 

2002-07-20 4,00 12,25 8,55 

2002-08-20 4,00 11,25 8,55 

2002-09-20 4,00 11,50 7,75 

2002-10-20 4,00 11,50 7,75 

2002-11-20 4,00 10,00 7,75 

2002-12-20 4,00 8,85 9,75 

2003-01-20 3,65 8,95 9,75 

2003-02-20 3,65 10,30 9,95 

2003-03-20 3,65 12,50 13,25 

2003-04-20 3,65 12,75 13,25 

2003-05-20 3,35 12,25 13,25 

2003-06-20 3,35 13,25 9,75 

2003-07-20 3,35 13,25 9,75 
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2003-08-20 3,35 13,25 10,65 

2003-09-20 3,35 15,75 10,65 

2003-10-20 3,65 15,75 10,65 

2003-11-20 3,65 15,25 10,65 

2003-12-20 3,65 17,00 10,65 

2004-01-20 4,15 20,25 14,00 

2004-02-20 4,15 18,75 23,50 

2004-03-20 4,30 25,50 25,50 

2004-04-20 4,30 39,50 26,75 

2004-05-20 4,30 33,50 25,50 

2004-06-20 4,90 49,50 23,50 

2004-07-20 4,90 46,00 23,50 

2004-08-20 4,90 48,00 18,50 

2004-09-20 5,00 49,50 22,25 

2004-10-20 5,00 62,00 29,00 

2004-11-20 5,00 71,50 39,50 

2004-12-20 5,00 93,00 47,50 

2005-01-20 5,00 88,00 50,50 

2005-02-20 5,00 69,00 53,50 

2005-03-20 6,70 82,50 94,00 

2005-04-20 6,95 75,50 130,00 

2005-05-20 6,95 89,50 115,00 

2005-06-20 6,95 96,50 100,00 

2005-07-20 6,95 79,50 67,50 

2005-08-20 6,95 73,50 40,00 

2005-09-20 6,95 87,00 57,50 

2005-10-20 6,95 77,00 62,50 

2005-11-20 6,95 72,00 53,50 

2005-12-20 6,95 69,50 46,00 

2006-01-20 6,65 53,00 39,00 

2006-02-20 6,65 63,50 49,00 

2006-03-20 6,65 53,50 46,00 

2006-04-20 6,40 53,50 45,00 

2006-05-20 6,40 60,00 45,00 

2006-06-20 6,40 60,00 41,00 

2006-07-20 6,60 58,00 36,50 

2006-08-20 6,80 61,50 36,00 

2006-09-20 6,80 63,00 40,00 

2006-10-20 6,80 59,50 37,00 

2006-11-20 6,80 62,00 37,00 

2006-12-20 6,80 59,50 34,00 

2007-01-20 6,80 61,00 31,00 

2007-02-20 6,80 61,00 31,00 

2007-03-20 6,80 79,00 39,50 

2007-04-20 6,80 71,50 39,50 
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2007-05-20 6,80 73,50 39,00 

2007-06-20 7,25 76,25 39,00 

2007-07-20 7,75 72,50 38,50 

2007-08-20 7,75 72,00 37,00 

2007-09-20 8,00 73,50 37,00 

2007-10-20 8,00 74,00 39,00 

2007-11-20 8,00 75,00 38,50 

2007-12-20 9,00 73,75 36,50 

2008-01-20 10,50 79,50 39,50 

2008-02-20 10,50 79,50 85,00 

2008-03-20 10,50 79,50 82,50 

2008-04-20 11,00 80,00 62,50 

2008-05-20 11,00 77,00 68,00 

2008-06-20 11,00 79,00 82,00 

2008-07-20 12,50 79,00 75,50 

2008-08-20 13,50 80,00 65,00 

2008-09-20 13,50 80,00 65,00 

2008-10-20 13,50 73,00 62,00 

2008-11-20 11,00 27,00 39,00 

2008-12-20 9,45 26,00 30,00 

2009-01-20 8,50 26,00 27,00 

2009-02-20 8,00 22,00 25,00 

2009-03-20 7,75 21,50 23,00 

2009-04-20 7,75 20,00 19,00 

2009-05-20 7,63 23,50 18,75 

2009-06-20 7,50 26,25 21,75 

2009-07-20 7,70 29,00 27,00 

2009-08-20 7,80 41,00 33,75 

2009-09-20 8,10 36,00 34,75 

2009-10-20 8,50 30,75 27,00 

2009-11-20 8,35 27,50 23,45 

 

 


