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1. Econometrisch modelbouwproces 

In deze appendices staan de uitkomsten van de stappen van de gehanteerde modelbouwproces 

in detail beschreven. 

Algemene opmerkingen over de analyses 

1. In een aantal gevallen hadden de prijsreeksen die betrekking hebben op de primaire sector 

(de afboerderijprijzen, de producentenprijzen) missende waarden. In die gevallen zijn proxy’s 
gebruikt. In de hoofdtekst is beschreven hoe die proxy’s tot stand zijn gekomen. 

2. Om na te gaan of tijdreeksen ‘evolving’ (niet stabiel) zijn, wordt gebruik gemaakt van de 

zogeheten Augmented Dickey Fuller test. Hierbij maken we gebruik van de lag lengte 

bepaling volgens Perron, wat een standaardpraktijk is (zie bijvoorbeeld Kornelis et al. 2008). 

Deze toetsen worden op individuele tijdreeksen toegepast. Wanneer we vanaf stap 4 vector 

error correctie modellen toepassen beschouwen we ook de samenhang tussen individuele 

reeksen. Om dan een goede afweging te vinden tussen het aantal parameters (dat bij een 

vector model heel snel kan toenemen) en de beschrijving van de data, stellen we opnieuw de 

laglengte vast, en wel volgens het Akaike Informatie Criterium, wat eveneens een standaard 

praktijk is. In alle gevallen stellen we het maximum aantal lags vast op 4 weken wat een 

verdedigbaar aantal is gegeven het aantal te schatten parameters in de modellen en de grootte 

van de dataset. (Vier lags is ook in overeenstemming is met veel literatuur,  maar dat heeft er 

ook mee te maken dat heel veel studies met kwartaal of maandcijfers werken).  

3. Bij het bepalen van de lengte van de zogeheten “dust settling period” (of transitieperiode) 
van de impuls-respons analyse kunnen we in het geval van DVAR, Mixed VAR en VAR 

modellen gebruik maken van de bandbreedtes rond nul. Dit komt omdat de afhankelijke 

variabelen stabiel zijn, of stabiel gemaakt zijn (door de eerste verschillen te nemen), bijgevolg 

keren de respons patronen naar het nulniveau terug en geeft de bandbreedte aan wanneer de 

respons niet meer significant van nul verschilt. In het geval van de VECM modellen is dit 

echter niet altijd mogelijk, omdat in deze impulse-response analyse (uitgevoerd in het pakket 

JMulti), het respons effect niet naar nul hoeft te tenderen, maar naar een constante waarde. In 

dit laatste geval is de transitieperiode middels visuele inspectie vastgesteld. 

4. In de impulse respons analyse zijn alle responsperiodes op 50 weken gesteld. Gebleken is 

dat deze lengte voldoende lang is om de convergentie effecten te traceren. 

5. Bij de productgroepen komkommers en paprika’s zijn seizoensdummies in het VECM 
meegenomen als exogene variabele. In de hoofdtekst staat hoe deze seizoensdummies tot 

stand zijn gekomen. 

6. Pas wanneer er heel duidelijk in de visuele inspectie van de data een suggestie voor een 

lineaire tijdstrend was, en hiervoor een sterke onderbouwing kan geven, is deze in de analyse 

opgenomen.  

7. De asymmetrische prijsaanpassingen hebben in de analyses betrekking op de aanpassingen 

van de reeksen die een lange-termijn evenwichtsrelatie hebben (een zogeheten cointegrerende 
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relatie). Uit deze uitkomsten kunnen vervolgens de gevolgen voor de gehele marktketen 

afgeleid worden. 

8. Bij de visuele inspectie (stap 1) worden de prijzen van de verschillende schakels in de keten 

in een grafiek weergegeven, zodat we inzicht krijgen in de mogelijke samenhang in de 

dynamiek. In aantal gevallen bleek het echter wenselijk om de prijsreeksen in afzonderlijke 

grafieken weer te geven, zodat de individuele dynamiek beter tot uitdrukking kwam. 

9. Bij de grafische weergave van de impuls-respons analyse wordt in JMulti de initiele schok 

op een eenheid gesteld (dus als de prijzen in euro per kilo zijn, is de initiele schok 1 euro per 

kilo). In het pakket EViews8 wordt als initiele schok de standaard deviatie van de 

modelresiduen genomen. Voor het dynamische karakter van de prijsreeks geeft dit geen 

verschil, maar wel voor de interpretatie van het lange-termijn effect. Hier is in de 

beschrijvingen rekening mee gehouden. 
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Figuur B1.1: De uitgewerkte stappen in de analyse, modelspecificaties en de gehanteerde toetsen per 

stap.  
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2.  Samenvatting van de belangrijkste resultaten 

Overzichtstabel (Deel 1) 

Productgroep  Schakel  Stap 1 Visuele inspectie  Stap 2 zijn de reeksen 

evolving? 

 Stap 3 Bestaan er cointegrerende relaties? 

         

Kip kg  Producer  Geen lineaire trend 

Wel seizoensdummies 

 Ja  Nvt 

  Wholesaler  Geen lineaire trend 

Wel seizoensdummies 

 Nee   

  Retailer  Geen lineaire trend 

Wel seizoensdummies 

 Nee   

         
Eieren  Producer  Geen lineaire trend 

Geen seizoensdummies 

 Ja  Ja, tussen producer en wholesaler 

  Wholesaler  Geen lineaire trend 

Geen seizoensdummies 

 Ja   

  Retailer  Geen lineaire trend 

Geen seizoensdummies 

 ja   

         

         

Komkommers  Producer  Geen lineaire trend 
Wel seizoensdummies 

 Nee  Nvt 

  Wholesaler  Geen lineaire trend 

Wel seizoensdummies 

 Nee   

  Retailer  Geen lineaire trend 

Wel seizoensdummies 

 Nee   

         

         

Paprika’s  Producer  Geen lineaire trend 

Wel seizoensdummies 

 Nee  Nvt 

  Wholesaler  Geen lineaire trend 
Wel seizoensdummies 

 Nee   

  Retailer  Geen lineaire trend 

Wel seizoensdummies 

 Nee   

         

Uien  Producer  Geen lineaire trend 

Geen seizoensdummies 

 Ja  Ja, tussen producer en wholesaler 

  Wholesaler  Geen lineaire trend 

Geen seizoensdummies 

 Ja   

  Retailer  Geen lineaire trend 
Geen seizoensdummies 

 Ja   

         

Elstar appelen  Producer  Geen lineaire trend 

Geen seizoensdummies 

 Ja  Ja, tussen producer en retailer 

  Retailer  Geen lineaire trend 

Geen seizoensdummies 

 Ja   

         

Tafelaardappelen  Producer  Geen lineaire trend 

Geen seizoensdummies 

 Ja  Ja, tussen producer en wholesaler en tussen 

wholesaler en retailer 

  Wholesaler  Geen lineaire trend 
Geen seizoensdummies 

 Ja   

  Retailer  Geen lineaire trend 

Geen seizoensdummies 

 Ja   

         

Brood  Producer  Geen lineaire trend 

Geen seizoensdummies 

 Ja  Ja, tussen producer en grain en tussen grain, 

flour en bread 

  Grain  Geen lineaire trend 

Geen seizoensdummies 

 Ja   

  Flour  Geen lineaire trend 
Geen seizoensdummies 

 Ja   

  Bread  Geen lineaire trend 

Geen seizoensdummies 

 Ja   

  Retailer  Geen lineaire trend 

Geen seizoensdummies 

 Nee   
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Overzichtstabel (Deel 2) 

Productgroep  Schakel  Stap 4 Hoe ziet de structuur van 

het VECM eruit? 

 Stap 5. Hoeveel weken 

duurt het voordat een 

prijsschok is verwerkt? 

 Stap 6 Zijn er 

instantaneous effects? 

(vuistregelwaarde is 

0.16) 

         

Kip kg  Producer  Mixed VAR met producer in eerste 

verschillen en wholesaler en 
retailer in levels. 

 --> producer:6 weken 

--> wholesaler:ns 
--> retailer:ns 

 Het sterkste verband 

gevonden tussen retail 
en wholesaler (0.13) 

  Wholesaler    --> producer:ns 

--> wholesaler:6 weken 

--> retailer:ns 

  

  Retailer    --> producer:3 weken 

--> wholesaler:ns 

--> retailer:ns 

  

         

Eieren  Producer  VECM model met 1 
cointegrerende relatie 

 --> producer:20 weken 
--> wholesaler:20 weken 

--> retailer:ns 

 Nee 

  Wholesaler    --> producer:ns 

--> wholesaler:3 weken 

--> retailer:ns 

  

  Retailer    --> producer:ns 

--> wholesaler:ns 

--> retailer:10 

  

         

         
Komkommers  Producer  VAR model in levels  --> producer:6 weken 

--> wholesaler:6 weken 

--> retailer:6 weken 

 Ja, tussen producer en 

wholesaler (0.87) 

  Wholesaler    --> producer:5 weken 

--> wholesaler:5 weken 

--> retailer:5 weken 

  

  Retailer    --> producer: ns 

--> wholesaler:ns 

--> retailer:2 weken 

  

         

         

Paprika’s  Producer  VAR model met wholesaler en 

retailer in levels 

 --> producer:10 

--> wholesaler:15 

--> retailer:10 

 Ja, tussen producer en 

retailer (0.88) 

  Wholesaler    --> producer:ns 

--> wholesaler:8 

--> retailer:ns 

  

  Retailer    --> producer:10 

--> wholesaler:15 
--> retailer:9 

  

         

Uien  Producer  VECM  --> producer:10 

--> wholesaler:0 

--> retailer:0 

 Ja, tussen producer en 

wholesaler (0.29) 

  Wholesaler    --> producer:n.s. 

--> wholesaler:10 

--> retailer:10 

  

  Retailer    --> producer:n.s 
--> wholesaler:n.s. 

--> retailer:10 

  

         

Elstar appel  Producer  VECM  --> producer:5 

--> retailer:10 

 Ja, tussen producer en 

wholesaler (0.25) 

  Retailer    --> producer:7 

--> retailer:7 

  

         

Tafelaardappelen  Producer  VECM  --> producer:8 

--> wholesaler:n.s. 
--> retailer:n.s. 

 Ja, tussen wholesaler en 

retailer (0.30) 

  Wholesaler    --> producer:5 

--> wholesaler:2 

--> retailer:n.s. 

  

  Retailer    --> producer:15 

--> wholesaler:15 

--> retailer:15 

  

         

Brood  Producer  VECM (met Producer en Grain)  --> producer:10 weken 
--> grain: 10 weken 

 Nee 

  Grain  VECM (met Grain, Flour, Bread en  --> grain: 7 weken   
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Productgroep  Schakel  Stap 4 Hoe ziet de structuur van 

het VECM eruit? 

 Stap 5. Hoeveel weken 

duurt het voordat een 

prijsschok is verwerkt? 

 Stap 6 Zijn er 

instantaneous effects? 

(vuistregelwaarde is 

0.16) 

Retailer) --> Flour: 7 weken 

--> bread:n.s. 
--> retailer:n.s. 

  Flour    --> grain: n.s. 

--> Flour: 10 weken 

--> bread:n.s. 

--> retailer:n.s. 

  

  Bread    --> grain: n.s. 

--> Flour:n.s. 

--> bread:5 weken 

--> retailer:n.s. 

  

  Retailer    --> grain: n.s. 

--> Flour: n.s. 

--> bread:n.s. 

--> retailer:3 weken 
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Overzichtstabel (Deel 3) 

Productgroep  Schakel  Stap 7 visuele inspectie van de prijsafwijkingen 

tov de lange-termijn evenwichtsprijs 

 Stap 8 Zijn de aanpassingssnelheden symmetrisch? 

       

Kip kg  Producer  Nvt  Nvt 

  Wholesaler     

  Retailer     

       
Eieren  Producer  Uitgevoerd  symmetrisch 

  Wholesaler    asymmetrisch: positieve afwijkingen sneller 

gecorrigeerd dan negatieve afwijkingen 

  Retailer    Ns 

       

       

Komkommers  Producer  Nvt  Nvt 

  Wholesaler     

  Retailer     
       

       

Paprika’s  Producer  Nvt  Nvt 

  Wholesaler     

  Retailer     

       

Uien  Producer  Uitgevoerd  Geen asymmetrische prijsaanpassingen gevonden 

  Wholesaler    Geen asymmetrische prijsaanpassingen gevonden 

  Retailer    Geen asymmetrische prijsaanpassingen gevonden 

       
Appel Elstar  Producer  Uitgevoerd  Geen asymmetrische prijsaanpassingen gevonden 

  Retailer    Geen asymmetrische prijsaanpassingen gevonden 

       

Tafelaardappelen  Producer  Uitgevoerd  asymmetrische prijsaanpassingen gevonden: 

positieve afwijkingen worden sneller gecorrigeerd 

dan negatieve 

  Wholesaler    Geen asymmetrische prijsaanpassingen gevonden 

  Retailer    Geen asymmetrische prijsaanpassingen gevonden 

       
Brood  Producer  Uitgevoerd  asymmetrische prijsaanpassingen gevonden: 

negatieve afwijkingen worden sneller gecorrigeerd 

dan positieve 

  Grain    Geen asymmetrische prijsaanpassingen gevonden 

  Flour    asymmetrische prijsaanpassingen gevonden: 

positieve afwijkingen worden sneller gecorrigeerd 

dan negatieve 

  Bread    Geen asymmetrische prijsaanpassingen gevonden 

  Retailer    Geen asymmetrische prijsaanpassingen gevonden 
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3. Kipfilet 1 kilogram 

In deze productgroep worden de verkoopprijzen van drie schakels in de keten aan elkaar 

gerelateerd: 1. De prijzen van de pluimveeproducenten (Producer); 2. De prijzen van de 

kiptoeleveranciers (Wholesalers); 3. De prijzen van de kipfilet 1 kilo bij de retailers 

(Retailers). 

De namen producer, wholesaler en retailer worden gehanteerd om de toegepaste methodiek 

vergelijkbaar te houden met die van andere productgroepen. 

Stap 1. Visual inspection 

Visual inspection van deze drie prijzenreeksen laat zien dat de producentendata vrijwel 

dezelfde prijs voert van ca. 90 Eurocent voor een hele kip. De producentenprijzen laten in de 

tweede helft een verhoging zien dat mogelijk een relatie heeft met de verhoogde voerkosten. 

De retailprijzen vertonen grotere fluctuaties die veroorzaakt worden door de sales promoties. 

De wholesalerprijzen lijken een samenhang met de retailprijzen te hebben.  
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Stap 2. Zijn de reeksen evolving? 
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Om deze vraag te beantwoorden zijn zogeheten ADF unit-root testen uitgevoerd, waarbij het 

aantal lags die nodig zijn om de residuen white noise te krijgen bepaald zijn door middel van 

de procedure van Perron. De gebruikte kritieke waarde is -2.89 en de uitkomsten van de testen 

voor de producers, wholesalers en retailers zijn, respectievelijk -2.43(4 lags), -4.01(3 lags) en 

-7.97(1 lag).  

Gegeven de uitkomst van de unit-root test vertonen zowel de wholesaleprijzen als de 

retailprijzen stabiliteit (stationariteit). Dit betekent dat na onverwachte schokken beide prijzen 

terugkeren naar het niveau van voor de schokken. Producentenprijzen zijn als evolving te 

beschouwen. In deze stap van de analyse vinden we een empirische bewijslast dat de 

wholesaler en retailreeksen op de lange termijn stabiel zijn en dat hun onderlinge marge 

daarmee op lange termijn ook stabiel is.  

 

Stap 3. Bestaan er een of meerdere cointegrerende relaties tussen de evolving prijsreeksen? 

Op basis van de unit root testen waarbij twee van de drie reeksen als stabiel werden gevonden, 

dienen we te concluderen dat er geen cointegrerende relaties aanwezig kunnen zijn. Dit komt 

omdat alleen reeksen die evolving zijn een cointegrerende relatie kunnen hebben. 

 

Stap 4. Hoe ziet de structuur van het vector error correctie model (VECM) er uit? 

We nemen de producentenprijzen in de eerste verschillen in het model hebben op, omdat dit 

een niet-stationaire reeks is. Zouden we dat niet doen, dan wordt het lastig de 

significantieniveaus te interpreteren. Het vector error correction model wordt daarmee 

identiek aan een Mixed VAR model, wat de basis vormt voor de vervolgstappen. 

 

 
 Vector Autoregression Estimates 
 Date: 11/26/14   Time: 15:00  
 Sample (adjusted): 6 156  
 Included observations: 151 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

    
    

 
D(PS_KIPKG_
PRODUCER) 

PS_KIPKG_W
HOLESALER 

PS_KIPKG_R
ETAILER 

    
    D(PS_KIPKG_PRODUC

ER(-1))  0.123644  5.948354  16.03070 
  (0.08604)  (3.25465)  (11.9126) 
 [ 1.43713] [ 1.82765] [ 1.34569] 
    

D(PS_KIPKG_PRODUC
ER(-2))  0.273117  0.597717 -16.23895 

  (0.08600)  (3.25321)  (11.9074) 
 [ 3.17589] [ 0.18373] [-1.36377] 
    

D(PS_KIPKG_PRODUC
ER(-3))  0.151880  1.673254  5.391647 

  (0.08609)  (3.25657)  (11.9196) 
 [ 1.76429] [ 0.51381] [ 0.45233] 
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D(PS_KIPKG_PRODUC
ER(-4))  0.054269 -5.843715 -8.323567 

  (0.08353)  (3.15984)  (11.5656) 
 [ 0.64970] [-1.84937] [-0.71968] 
    

PS_KIPKG_WHOLESAL
ER(-1) -0.004395  0.775925  0.777501 

  (0.00217)  (0.08212)  (0.30059) 
 [-2.02432] [ 9.44810] [ 2.58656] 
    

PS_KIPKG_WHOLESAL
ER(-2)  0.001033  0.057157 -0.063887 

  (0.00278)  (0.10507)  (0.38459) 
 [ 0.37189] [ 0.54396] [-0.16612] 
    

PS_KIPKG_WHOLESAL
ER(-3)  0.000667  0.090616  0.560631 

  (0.00277)  (0.10488)  (0.38386) 
 [ 0.24058] [ 0.86404] [ 1.46050] 
    

PS_KIPKG_WHOLESAL
ER(-4) -0.001140 -0.196455 -0.745043 

  (0.00225)  (0.08510)  (0.31148) 
 [-0.50676] [-2.30851] [-2.39192] 
    

PS_KIPKG_RETAILER(-
1)  0.000499 -0.033717 -0.102846 
  (0.00060)  (0.02255)  (0.08255) 
 [ 0.83686] [-1.49501] [-1.24587] 
    

PS_KIPKG_RETAILER(-
2)  0.000187  0.009241 -0.064923 
  (0.00059)  (0.02241)  (0.08203) 
 [ 0.31493] [ 0.41231] [-0.79145] 
    

PS_KIPKG_RETAILER(-
3)  0.000372  0.016891  0.130383 
  (0.00059)  (0.02224)  (0.08141) 
 [ 0.63255] [ 0.75939] [ 1.60149] 
    

PS_KIPKG_RETAILER(-
4) -2.33E-05  0.074635  0.332134 
  (0.00059)  (0.02250)  (0.08234) 
 [-0.03913] [ 3.31773] [ 4.03377] 
    

C  0.013161  0.904574  1.510406 
  (0.00714)  (0.27008)  (0.98853) 
 [ 1.84344] [ 3.34932] [ 1.52793] 
    

BBQSEIZOEN -0.000723  0.000893 -0.124196 
  (0.00065)  (0.02459)  (0.09001) 
 [-1.11273] [ 0.03630] [-1.37973] 
    

FEESTMNDSEIZOEN -0.002268 -0.009114  0.053529 
  (0.00076)  (0.02886)  (0.10564) 
 [-2.97249] [-0.31578] [ 0.50672] 
    
     R-squared  0.361367  0.692264  0.278598 

 Adj. R-squared  0.295626  0.660586  0.204336 
 Sum sq. resids  0.001373  1.964792  26.32222 
 S.E. equation  0.003177  0.120196  0.439938 
 F-statistic  5.496784  21.85269  3.751563 
 Log likelihood  662.1491  113.5532 -82.37131 
 Akaike AIC -8.571512 -1.305341  1.289686 
 Schwarz SC -8.271782 -1.005611  1.589416 
 Mean dependent  0.000161  4.678738  5.593258 
 S.D. dependent  0.003786  0.206312  0.493205 



14 
 

    
     Determinant resid covariance (dof adj.)  2.75E-08  

 Determinant resid covariance  2.01E-08  
 Log likelihood  695.3054  
 Akaike information criterion -8.613316  
 Schwarz criterion -7.714127  

    
     

Stap 5. Hoeveel weken duurt het voordat een onverwachte prijsschok door de schakels in de 

marktketen is verwerkt? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden dienen alle gevonden parameterschattingen in 

overweging genomen te worden. Een inzichtelijke manier om dat te doen is een impuls-

response analyse, waarbij de respons op een impuls door middel van de gevonden 

parameterschattingen wordt gesimuleerd. Uit de grafieken kan dan afgeleid worden of het 

uiteindelijke effect van de schok uitdempt (terug gaat naar nul, het niveau voor de schok, of 

juist een blijvend effect is (de schok blijft in het systeem en gaat niet terug naar nul). In deze 

analyse is het pakket EViews8 gebruikt. De initiële schok is hier steeds de standaard deviatie 

van de modelresiduen. We bekijken schokken in achtereenvolgens producers, wholesalers en 

retailers: 
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Schokken in de groei in de producentprijzen dempen na ongeveer 5 weken uit. De wholesaler- 

en retailerprijzen reageren niet op een groei schok bij de producent.  
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Schokken in de wholesalerprijs dempen in de wholesalerprijsreeks uit na ongeveer zes weken. 

Deze schokken hebben geen carry-over invloed op de producer en retailprijzen (responses zijn 

niet significant). 
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De schokken in de retailerprijs vertonen een fluctuerend karakter, maar zijn veelal niet 

significant. De responses in wholesalers- en producentenprijzen zijn in de meeste gevallen 

niet significant, hoewel we het flucturerende karakter eveneens bij de wholesaler terugvinden. 

De responses in de wholesaler zijn in twee van de 50 weken significant verschillend van nul 

(week 5 en week 8). De schokken bij de retailer lijken niet na te ijlen bij de producer. In de 

volgende stap zullen we nagaan of de samenhang tussen de prijsreeksen zich wellicht binnen 

een week zou kunnen manifesteren. 
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Stap 6. Spelen mogelijke aanpassingsprocessen van de schakels in de keten zich binnen een 

week af?  
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De correlatiematrix van de modelresiduen tussen de schakels in de keten geeft aan of de 

carry-over effecten van schokken binnen een week doorvertaald worden. De gehanteerde 

kritieke waarde is 2/√(aantal observaties)=2/√156=0.16. 

Hier betekent dit dat geen van de correlaties boven de kritieke vuistregelgrens uitkomt, maar 

dat het verband tussen retail en wholesaler het sterkts is (0.14). 

Tabel Cross-correlaties (Instaneous effects) 

 

 
D(PS_KIPKG_
PRODUCER) 

PS_KIPKG_W
HOLESALER 

PS_KIPKG_R
ETAILER 

D(PS_KIPKG_PRODUCER)  1.000000  0.079203  0.046451 
PS_KIPKG_WHOLESALER  0.079203  1.000000  0.135564 

PS_KIPKG_RETAILER  0.046451  0.135564  1.000000 
 

Conclusies 

 Bij de retailer komen prijsfluctuaties voor, die goed te verklaren zijn door prijsacties. 

Deze fluctuaties kunnen ook waargenomen worden in het responspatroon van de 

retailers op prijsschokken in de retailprijzen, maar deze zijn in de meeste 

responsweken niet significant en het responseffect dempt op de lange termijn uit.  

 De retailer en de wholesaler vertonen stabiel prijsniveau op lange termijn, dit betekent 

dat hun onderlinge marge op lange termijn ook stabiel is. Ook hebben de onmiddelijke 

effecten (de effecten die zich binnen een week afspelen) een relatief hoge samenhang, 

hoewel ze niet boven de vuistregelgrens uitkomen. Er zijn dus empirische 

aanwijzingen voor een samenhang, maar deze aanwijzingen zijn statistisch gesproken 

niet heel sterk. 

  



20 
 

4. Eieren  

In deze productgroep worden de verkoopprijzen van drie schakels in de keten aan elkaar 

gerelateerd: 1. De prijzen van de eierproducenten (Producer); 2. De prijzen van de 

eierentoeleveranciers (Wholesalers); 3. De prijzen van de eieren bij de retailers (Retailers). 

De namen producer, wholesaler en retailer worden gehanteerd om de toegepaste methodiek 

vergelijkbaar te houden met die van andere productgroepen. 

Stap 1. Visual inspection 

Visual inspection van deze drie prijzenreeksen suggereren dat de drie prijsreeksen een 

instabiel karakter vertonen. De technische marktterm hiervoor is ‘evolving’, hierop zal in de 
vervolg stap getoetst worden. Verder suggereert de visual inspection dat de producer- en 

wholesalerprijzen over de loop van de tijd bij elkaar in de buurt blijven. Dit zou een lange-

termijn gezamelijke trend kunnen betekenen. 
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Stap 2. Zijn de reeksen evolving? 

Om deze vraag te beantwoorden zijn zogeheten ADF unit-root testen uitgevoerd, waarbij het 

aantal lags die nodig zijn om de residuen white noise te krijgen bepaald zijn door middel van 

de procedure van Perron. De gebruikte kritieke waarde is -2.89 en de uitkomsten van de testen 

voor de producers, wholesalers en retailers zijn, respectievelijk -2.90(1 lag), -2.20(1 lag) en -

1.20(4 lags).  

Gegeven de uitkomst van de unit-root test zijn de producentenprijzen een randgeval met 

betrekking tot stabiliteit (-2.90). Visuele inspectie suggereert echter dat de producenten- en 

wholesalerprijzen door dezelfde schokken beïnvloed worden, een indicatie voor een 

cointegrerende relatie. Daarom kiezen we  ervoor de producentenprijzen als evolving te 
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beschouwen en een mogelijke cointegrerende relatie met de wholesalersprijzen, die volgens 

de unit root test evolving is, te onderzoeken. 

Stap 3. Bestaan er een of meerdere cointegrerende relaties tussen de evolving prijsreeksen? 

Om deze vraag te beantwoorden hebben we de Johansen cointegratietoets uitgevoerd op de 

drie reeksen. De uitslag van deze test is als volgt: 

 

Date: 11/16/14   Time: 10:02   

Sample (adjusted): 6 156   

Included observations: 151 after adjustments  

Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant) 

Series: PS_PRODUCER PS_WHOLESALER PS_RETAIL   

Lags interval (in first differences): 1 to 4  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.202992  41.89803  35.19275  0.0082 

At most 1  0.029258  7.637626  20.26184  0.8528 

At most 2  0.020669  3.153800  9.164546  0.5524 

     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.202992  34.26040  22.29962  0.0007 

At most 1  0.029258  4.483826  15.89210  0.9284 

At most 2  0.020669  3.153800  9.164546  0.5524 

     
      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Op basis van deze test kan geconcludeerd worden dat er empirische bewijslast voor een 

cointegrerende relatie bestaat. In de vervolgstappen we dit nader onderzoeken. 

  

Stap 4. Hoe ziet de structuur van het vector error correctie model (VECM) er uit?  

Omdat we een cointegrerende relatie hebben gevonden, gaan we uit van een lange-termijn 

relatie in de marktstructuur. In de lange-termijn relaties worden ook een constante term 

opgenomen, die geïnterpreteerd kan worden als de constante marge die er tussen de 

opeenvolgende schakels in de keten zou kunnen bestaan. Het aldus ontworpen model is een 

vector error correction model, wat de basis vormt voor de vervolgstappen: 

 

 Vector Error Correction Estimates 

 Date: 11/24/14   Time: 11:09  

 Sample (adjusted): 6 156  

 Included observations: 151 after adjustments 
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 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

    
    Cointegrating Eq:  CointEq1   

    
    PS_PRODUCER(-1)  1.000000   

    

PS_WHOLESALER(-1) -1.111554   

  (0.03551)   

 [-31.3062]   

    

PS_RETAIL(-1) -0.039441   

  (0.06925)   

 [-0.56951]   

    

C  0.036040   

  (0.00955)   

 [ 3.77343]   

    
    

Error Correction: 

D(PS_PRODU

CER) 

D(PS_WHOLE

SALER) D(PS_RETAIL) 

    
    CointEq1 -0.021810  0.409551  0.002343 

  (0.07571)  (0.06930)  (0.04095) 

 [-0.28809] [ 5.91005] [ 0.05722] 

    

D(PS_PRODUCER(-1))  0.679835 -0.289222 -0.006399 

  (0.11236)  (0.10285)  (0.06078) 

 [ 6.05063] [-2.81216] [-0.10528] 

    

D(PS_PRODUCER(-2))  0.195665 -0.227363  0.053175 

  (0.10990)  (0.10059)  (0.05944) 

 [ 1.78047] [-2.26022] [ 0.89453] 

    

D(PS_PRODUCER(-3)) -0.384044 -0.214683  0.004393 

  (0.11278)  (0.10324)  (0.06101) 

 [-3.40513] [-2.07952] [ 0.07200] 

    

D(PS_PRODUCER(-4))  0.132517  0.265213 -0.058771 

  (0.11822)  (0.10821)  (0.06395) 

 [ 1.12096] [ 2.45090] [-0.91908] 

    

D(PS_WHOLESALER(-1))  0.011106  0.139078  0.002031 

  (0.07713)  (0.07060)  (0.04172) 

 [ 0.14399] [ 1.96994] [ 0.04868] 

    

D(PS_WHOLESALER(-2)) -0.041583 -0.140555  0.026726 

  (0.07072)  (0.06473)  (0.03825) 

 [-0.58801] [-2.17136] [ 0.69867] 

    

D(PS_WHOLESALER(-3)) -0.049940 -0.055875 -0.015954 

  (0.06590)  (0.06032)  (0.03564) 

 [-0.75786] [-0.92634] [-0.44758] 

    

D(PS_WHOLESALER(-4)) -0.117608 -0.082967  0.046766 

  (0.06250)  (0.05721)  (0.03381) 

 [-1.88179] [-1.45028] [ 1.38335] 

    

D(PS_RETAIL(-1)) -0.131545  0.131143 -0.174213 

  (0.16189)  (0.14818)  (0.08757) 

 [-0.81257] [ 0.88500] [-1.98946] 

    

D(PS_RETAIL(-2))  0.080906  0.124644  0.058465 

  (0.16579)  (0.15176)  (0.08968) 

 [ 0.48801] [ 0.82135] [ 0.65194] 

    

D(PS_RETAIL(-3))  0.081969  0.044765  0.152483 

  (0.16560)  (0.15159)  (0.08958) 
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 [ 0.49497] [ 0.29531] [ 1.70223] 

    

D(PS_RETAIL(-4)) -0.044953 -0.039984  0.053637 

  (0.16271)  (0.14894)  (0.08801) 

 [-0.27628] [-0.26846] [ 0.60943] 

    
     R-squared  0.516141  0.612571  0.073559 

 Adj. R-squared  0.474067  0.578882 -0.007001 

 Sum sq. resids  0.000856  0.000717  0.000250 

 S.E. equation  0.002490  0.002279  0.001347 

 F-statistic  12.26727  18.18289  0.913098 

 Log likelihood  697.8390  711.1941  790.6262 

 Akaike AIC -9.070715 -9.247604 -10.29969 

 Schwarz SC -8.810949 -8.987839 -10.03992 

 Mean dependent  0.000147  3.94E-05  7.52E-05 

 S.D. dependent  0.003434  0.003513  0.001342 

    
     Determinant resid covariance (dof adj.)  5.82E-17  

 Determinant resid covariance  4.44E-17  

 Log likelihood  2199.971  

 Akaike information criterion -28.56915  

 Schwarz criterion -27.70993  

    
     

Uit de cointegrerende relatie valt op te maken dat de rol van retail niet significant is, terwijl 

het verband tussen producer en wholesaler wel significant is (-1.11, t-waarde: -31.3). 

Bekijken we het aanpassingsproces dan valt op dat alleen de wholesaler zich met een 

significante snelheid naar het lange-termijn evenwicht toe beweegt (0.41, t-waarde:5.91). Dit 

suggereert dat het de wholesaler is die zich op lange termijn aanpast aan de lange-termijn 

effecten van prijsschokken.  

Stap 5. Hoeveel weken duurt het voordat een onverwachte prijsschok door de schakels in de 

marktketen is verwerkt? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden dienen alle gevonden parameterschattingen in 

overweging genomen te worden. Een inzichtelijke manier omdat te doen is een impuls-

response analyse, waarbij de respons op een impuls door middel van de gevonden 

parameterschattingen wordt gesimuleerd. Uit de grafieken kan dan afgeleid worden of het 

uiteindelijke effect van de schok uitdempt (terug gaat naar nul, het niveau voor de schok, of 

juist een blijvend effect is (de schok blijft in het systeem en gaat niet terug naar nul). We 

bekijken schokken in achtereenvolgens producers, wholesalers en retailers: 

 

 

Schokken in de producentprijzen dempen op lange termijn niet uit, maar convergeren naar een 

prijs van 1.51. De respons in de wholesalerprijzen convergeren naar een prijs van 1.48. Na 

ongeveer twintig weken is de prijsschok in de producer en wholesalerprijsreeksen 

geconvergeerd. Bij de retailers is er geen sprake van een dergelijke transitieperiode. Het lijkt 

erop alsof de retailers niet reageren op een schok bij de producenten.  
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Schokken in de wholesalerprijs dempen in de wholesalerprijsreeks uit na ongeveer drie 

weken. Deze schokken hebben geen carry-over invloed op de producer en retailprijzen. Het 

lange termijn nul-effect op deze reeksen wordt direct bereikt. Dit suggereert dat de wholesaler 

zich wel aan prijsschokken bij de producer aanpast, maar dat de producer zich niet aan 

schokken bij de wholesaler aanpast. 
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Prijschokken bij de retailer hebben op de retailer een lange-termijn effect van 1.1, dit wil 

zeggen: een prijsverhoging van 1 cent leidt tot een permanent effect van 1.1 cent, dit wordt na 

ongeveer 10 weken bereikt. Op de toekomstige ontwikkeling van de producenten en 

wholesalersprijzen heeft een dergelijke schok echter geen blijvend effect. Deze bevinding 

ondersteunt de observatie dat de lange-termijn dynamiek van de retailer afwijkt van de 

producer en wholesaler. 

 

Stap 6. Spelen mogelijke aanpassingsprocessen van de schakels in de keten zich binnen een 

week af?  

De correlatiematrix van de modelresiduen tussen de schakels in de keten geeft aan of de 

carry-over effecten van schokken binnen een week doorvertaald worden. De gehanteerde 

kritieke waarde is 2/√(aantal observaties)=2/√156=0.16. Geen van de correlaties komt boven 

de kritieke vuistregelgrens. We concluderen dat er geen instaneous effects zijn. 

 

Tabel Cross-correlaties (Instaneous effects) 

 PS_PRODUCER PS_WHOLESALER PS_RETAIL 

PS_PRODUCER  1.000000  0.015304 -0.030213 

PS_WHOLESALER  0.015304  1.000000  0.054076 

PS_RETAIL -0.030213  0.054076  1.000000 

 

Stap 7. Visuele inspectie van de afwijkingen ten opzichte van de lange-termijn 

evenwichtsprijs 

We regresseren de wholesalerprijs op de producerprijs en een constante (die de constante 

marge representeert). De retailprijs nemen we niet op in deze lange-termijn relatie, omdat de 

voorgaande stappen aangeven dat deze prijs zijn “eigen koers” lijkt te varen. Vervolgens 
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bekijken we de residuen van dit regressiemodel. Op basis van de modelresiduen creëren we 

twee reeksen: een reeks met positieve afwijkingen (u_pos) en een reeks met negatieve 

afwijkingen (u_neg): 
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Voor de volledigheid volgt hier het model van de lange-termijn evenwichtsrelatie: 

 

Dependent Variable: PS_WHOLESALER  

Method: Least Squares   

Date: 11/24/14   Time: 13:22  

Sample: 1 156   

Included observations: 156   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.036743 0.002277 16.13358 0.0000 

PS_PRODUCER 0.745126 0.036761 20.26922 0.0000 

     
     R-squared 0.727357     Mean dependent var 0.081162 

Adjusted R-squared 0.725587     S.D. dependent var 0.014777 

S.E. of regression 0.007741     Akaike info criterion -6.871895 

Sum squared resid 0.009228     Schwarz criterion -6.832794 

Log likelihood 538.0078     Hannan-Quinn criter. -6.856014 

F-statistic 410.8411     Durbin-Watson stat 0.299961 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

De wholesalersprijs is gelijk aan .75 keer de producentenprijs plus een constante marge van 

3.6 eurocent. Dus: . 

 

Stap 8. Zijn de aanpassingssnelheden van de prijsreeksen die een lange-termijn 

evenwichtsrelatie hebben symmetrisch rondom de lange-termijn evenwichtsprijs? 
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Om deze vraag te beantwoorden zijn de twee lange-termijn relaties u_pos en u_neg als 

verklarende variabelen aan een VAR in de eerste verschillen (zogeheten DVAR, Differenced 

VAR) toegevoegd. Deze lange termijn relaties worden genormaliseerd op de bijbehorende 

afhankelijke variabele. Dit betekent dat de positieve en negatieve afwijkingen die in de 

vergelijking voor de producer terecht komen zijn verkregen door een regressie van de 

producer op de wholesaler en een constante, terwijl de positieve en negatieve afwijkingen die 

in de vergelijking voor de wholesaler terechtkomen verkregen worden door een regressie van 

de wholesaler op de producer. Ook is er in de VAR een constante voor de retailers 

toegevoegd, omdat de retailprijzen anders geen driftterm zouden hebben. Het model ziet er als 

volgt uit en is SUR geschat: 

 

System: UNTITLED   

Estimation Method: Seemingly Unrelated Regression 

Date: 11/24/14   Time: 13:44  

Sample: 6 156    

Included observations: 151   

Total system (balanced) observations 453  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C(1) 0.158576 0.088644 1.788909 0.0744 

C(2) -0.091992 0.084773 -1.085149 0.2785 

C(3) -0.481851 0.078686 -6.123706 0.0000 

C(4) -0.012947 0.077156 -0.167806 0.8668 

C(5) 0.091671 0.059687 1.535858 0.1253 

C(6) -0.057716 0.055360 -1.042561 0.2978 

C(7) -0.080375 0.053442 -1.503971 0.1334 

C(8) -0.162600 0.050347 -3.229586 0.0013 

C(9) -0.066370 0.130647 -0.508013 0.6117 

C(10) 0.080942 0.132629 0.610287 0.5420 

C(11) 0.036133 0.133229 0.271206 0.7864 

C(12) -0.082618 0.131489 -0.628329 0.5301 

C(15) -0.000182 0.000237 -0.769068 0.4423 

C(16) 0.382760 0.044788 8.546068 0.0000 

C(17) 0.312169 0.056800 5.495941 0.0000 

C(18) 0.528703 0.092236 5.732043 0.0000 

C(19) 0.327269 0.088329 3.705095 0.0002 

C(20) 0.211796 0.084741 2.499336 0.0128 

C(21) 0.706744 0.083480 8.466023 0.0000 

C(22) -0.172949 0.065527 -2.639367 0.0086 

C(23) -0.292803 0.059647 -4.908958 0.0000 

C(24) -0.076270 0.057502 -1.326377 0.1855 

C(25) -0.067390 0.054087 -1.245952 0.2135 

C(26) -0.123732 0.142310 -0.869453 0.3851 

C(27) -0.181800 0.143935 -1.263074 0.2073 

C(28) -0.232094 0.143716 -1.614952 0.1071 

C(29) -0.223884 0.141740 -1.579543 0.1150 

C(30) 0.433468 0.055200 7.852710 0.0000 

C(31) 0.225331 0.061976 3.635762 0.0003 

C(32) -0.000625 0.000281 -2.224486 0.0267 

C(35) -0.004784 0.043295 -0.110504 0.9121 

C(36) 0.054511 0.049015 1.112127 0.2667 

C(37) 0.006076 0.049460 0.122840 0.9023 

C(38) -0.056778 0.048406 -1.172960 0.2415 

C(39) 0.001557 0.037069 0.042011 0.9665 

C(40) 0.026267 0.035124 0.747829 0.4550 

C(41) -0.015853 0.034022 -0.465966 0.6415 

C(42) 0.046886 0.031922 1.468754 0.1427 

C(43) -0.176816 0.083194 -2.125353 0.0342 

C(44) 0.055116 0.084457 0.652591 0.5144 
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C(45) 0.149350 0.084563 1.766144 0.0781 

C(46) 0.051674 0.083669 0.617599 0.5372 

C(49) 6.94E-05 0.000105 0.660103 0.5096 

     
     Determinant residual covariance 2.63E-17   

     
          

Equation: D(PS_PRODUCER) = C(1)*D(PS_PRODUCER(-1)) + C(2) 

        *D(PS_PRODUCER(-2)) + C(3)*D(PS_PRODUCER(-3)) + C(4) 

        *D(PS_PRODUCER(-4)) + C(5)*D(PS_WHOLESALER(-1)) + C(6) 

        *D(PS_WHOLESALER(-2)) + C(7)*D(PS_WHOLESALER(-3)) + 

        C(8)*D(PS_WHOLESALER(-4)) + C(9)*D(PS_RETAIL(-1)) + C(10) 

        *D(PS_RETAIL(-2)) + C(11)*D(PS_RETAIL(-3)) + C(12) 

        *D(PS_RETAIL(-4)) + C(15) + C(16)*UPW_POS + C(17) 

        *UPW_NEG   

Observations: 151   

R-squared 0.652149     Mean dependent var 0.000147 

Adjusted R-squared 0.616341     S.D. dependent var 0.003434 

S.E. of regression 0.002127     Sum squared resid 0.000615 

Durbin-Watson stat 1.408702    

     

Equation: D(PS_WHOLESALER) = C(18)*D(PS_PRODUCER(-1)) + 

        C(19)*D(PS_PRODUCER(-2)) + C(20)*D(PS_PRODUCER(-3)) + 

        C(21)*D(PS_PRODUCER(-4)) + C(22)*D(PS_WHOLESALER(-1)) 

        + C(23)*D(PS_WHOLESALER(-2)) + C(24)*D(PS_WHOLESALER 

        (-3)) + C(25)*D(PS_WHOLESALER(-4)) + C(26)*D(PS_RETAIL( 

        -1)) + C(27)*D(PS_RETAIL(-2)) + C(28)*D(PS_RETAIL(-3)) + 

        C(29)*D(PS_RETAIL(-4)) + C(30)*UWP_POS + C(31)*UWP_NEG  

        + C(32)   

Observations: 151   

R-squared 0.609033     Mean dependent var 3.94E-05 

Adjusted R-squared 0.568786     S.D. dependent var 0.003513 

S.E. of regression 0.002307     Sum squared resid 0.000724 

Durbin-Watson stat 1.658151    

     

Equation: D(PS_RETAIL) = C(35)*D(PS_PRODUCER(-1)) + C(36) 

        *D(PS_PRODUCER(-2)) + C(37)*D(PS_PRODUCER(-3)) + C(38) 

        *D(PS_PRODUCER(-4)) + C(39)*D(PS_WHOLESALER(-1)) + 

        C(40)*D(PS_WHOLESALER(-2)) + C(41)*D(PS_WHOLESALER( 

        -3)) + C(42)*D(PS_WHOLESALER(-4)) + C(43)*D(PS_RETAIL( 

        -1)) + C(44)*D(PS_RETAIL(-2)) + C(45)*D(PS_RETAIL(-3)) + 

        C(46)*D(PS_RETAIL(-4)) + C(49)  

Observations: 151   

R-squared 0.076203     Mean dependent var 7.52E-05 

Adjusted R-squared -0.004127     S.D. dependent var 0.001342 

S.E. of regression 0.001345     Sum squared resid 0.000250 

Durbin-Watson stat 1.941939    

     
      

 

Wederom valt uit het model op te maken dat retailprijzen hun eigen koers lijken te varen. De 

R
2
 voor de retailer vergelijking is erg laag (0.08). Dit suggereert dat informatie over het 

verleden van deze drie prijsreeksen niet erg informatief is voor de actuele prijsvoering van de 

retailer. Door middel van een Wald test toetsen we of de asymmetrische 

aanpassingssnelheden bij de producer en wholesaler significant van elkaar verschillen 

(nulhypothese is dat de coefficienten van u_pos en u_neg gelijk aan elkaar zijn).  

Voor de producent  geldt (c(16)=c(17)): 

 

Wald Test:   

System: SYS01   
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Test Statistic Value df Probability 

    
    Chi-square  1.457417  1  0.2273 

    
     

 

Volgens de test is er geen sprake van asymmetrie.  Voor de wholesaler geldt (c(30)=c(31)): 
 

 

Wald Test:   

System: SYS01   

    
    Test Statistic Value df Probability 

    
    Chi-square  7.431208  1  0.0064 

    
     

 

Volgens de test is er sprake van asymmetrie. Bekijken we de waarden van de coefficienten in 

het model dan blijkt dat een positieve prijsafwijking sneller wordt gecorrigeerd dan een 

negatieve prijsafwijking (.43 versus .23). 

Conclusies: 

 De producenten en wholesalers hebben een lange-termijn relatie 

 De wholesalersprijzen passen zich aan de producentenprijzen aan 

 Bij een voor de wholesalersprijzen negatieve afwijking van de lange-

termijnevenwichtsprijs duurt het langer voordat de prijzen weer in evenwicht zijn ten 

opzichte van een positieve afwijking. 
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5. Komkommer 

In deze productgroep worden de verkoopprijzen van drie schakels in de keten aan elkaar 

gerelateerd: 1. De prijzen van de komkommerproducenten (Producer); 2. De prijzen van de 

komkommertoeleveranciers (Wholesalers); 3. De prijzen van de komkommers bij de retailers 

(Retailers). 

De namen producer, wholesaler en retailer worden gehanteerd om de toegepaste methodiek 

vergelijkbaar te houden met die van andere productgroepen. 

Stap 1. Visual inspection 

Het dynamische patroon van de drie prijzen lijken met elkaar in overeenstemming te zijn. Dit 

laatste zou kunnen betekenen dat een deel van een onverwachte prijsschok het prijsniveau op 

lange termijn beïnvloedt, de technische marktterm hiervoor is ‘evolving’. Ook lijken de drie 
prijsreeksen gedurende de steekproefperiode een seizoenspatroon te vertonen.  
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Stap 2. Zijn de reeksen evolving? 

Om deze vraag te beantwoorden zijn zogeheten ADF unit-root testen uitgevoerd, waarbij het 

aantal lags die nodig zijn om de residuen white noise te krijgen bepaald zijn door middel van 

de procedure van Perron. De gebruikte kritieke waarde is -2.89 en de uitkomsten van de testen 

voor de producenten, wholesalers en retailers zijn, respectievelijk -4.68(1 lag) -5.06(1 lag) en 

-2.91(4 lags).  

Gegeven de uitkomst van de unit-root test vertonen alle prijsreeksen stabiliteit. De prijzen 

keren op lange termijn terug naar een basisniveau.  

Stap 3. Bestaan er een of meerdere cointegrerende relaties tussen de evolving prijsreeksen? 

Op basis van de unit root testen waarbij twee van de drie reeksen als stabiel werden gevonden, 

dienen we te concluderen dat er geen cointegrerende relaties aanwezig kunnen zijn. Dit komt 

omdat alleen reeksen die evolving zijn een cointegrerende relatie kunnen hebben. 

Stap 4. Hoe ziet de structuur van het vector error correctie model (VECM) er uit?  

Omdat we stationaire prijsreeksen hebben wordt het vector error correction model identiek 

aan een VAR model in levels.  

 

 Vector Autoregression Estimates 

 Date: 11/24/14   Time: 15:07  

 Sample (adjusted): 5 156  

 Included observations: 152 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

    
    

 

PS_KOM_PRO

DUCER 

PS_KOM_WH

OLESALER 

PS_KOM_RET

AILER 

    
    PS_KOM_PRODUCER(-1)  1.191369  0.671492  0.607906 

  (0.16461)  (0.13455)  (0.22621) 

 [ 7.23774] [ 4.99052] [ 2.68733] 

    

PS_KOM_PRODUCER(-2) -0.572316 -0.522457 -0.186322 

  (0.19692)  (0.16096)  (0.27061) 

 [-2.90641] [-3.24578] [-0.68851] 

    

PS_KOM_PRODUCER(-3)  0.570713  0.407395  0.799815 

  (0.20121)  (0.16448)  (0.27652) 

 [ 2.83637] [ 2.47690] [ 2.89243] 

    

PS_KOM_PRODUCER(-4)  0.434344  0.325994 -0.166316 

  (0.19220)  (0.15711)  (0.26413) 

 [ 2.25988] [ 2.07496] [-0.62967] 

    

PS_KOM_WHOLESALER

(-1) -0.019141  0.578341  0.072051 

  (0.20360)  (0.16643)  (0.27980) 

 [-0.09401] [ 3.47505] [ 0.25751] 

    

PS_KOM_WHOLESALER

(-2) -0.005398 -0.039258 -0.161708 

  (0.23854)  (0.19499)  (0.32782) 

 [-0.02263] [-0.20133] [-0.49328] 
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PS_KOM_WHOLESALER

(-3) -0.358452 -0.270171 -0.567661 

  (0.23219)  (0.18980)  (0.31910) 

 [-1.54377] [-1.42344] [-1.77897] 

    

PS_KOM_WHOLESALER

(-4) -0.484721 -0.304094  0.013715 

  (0.18739)  (0.15318)  (0.25752) 

 [-2.58674] [-1.98526] [ 0.05326] 

    

PS_KOM_RETAILER(-1) -0.129173 -0.118417  0.108234 

  (0.06298)  (0.05148)  (0.08656) 

 [-2.05092] [-2.30007] [ 1.25046] 

    

PS_KOM_RETAILER(-2) -0.022455  0.008351  0.240099 

  (0.06186)  (0.05056)  (0.08501) 

 [-0.36301] [ 0.16515] [ 2.82441] 

    

PS_KOM_RETAILER(-3)  0.049746  0.024723  0.104026 

  (0.05893)  (0.04817)  (0.08099) 

 [ 0.84410] [ 0.51319] [ 1.28441] 

    

PS_KOM_RETAILER(-4)  0.040249 -0.008765  0.012483 

  (0.05484)  (0.04482)  (0.07536) 

 [ 0.73400] [-0.19554] [ 0.16565] 

    

C  0.416605  0.440591  0.591333 

  (0.11536)  (0.09430)  (0.15853) 

 [ 3.61137] [ 4.67230] [ 3.72998] 

    

KOMSEASON1  0.014889 -0.027172  0.096296 

  (0.03299)  (0.02697)  (0.04533) 

 [ 0.45135] [-1.00767] [ 2.12415] 

    
     R-squared  0.825587  0.852234  0.759894 

 Adj. R-squared  0.809157  0.838314  0.737275 

 Sum sq. resids  2.076772  1.387690  3.922232 

 S.E. equation  0.122675  0.100278  0.168588 

 F-statistic  50.24815  61.22370  33.59580 

 Log likelihood  110.5943  141.2356  62.27004 

 Akaike AIC -1.270978 -1.674152 -0.635132 

 Schwarz SC -0.992463 -1.395637 -0.356617 

 Mean dependent  0.688741  0.879629  1.434734 

 S.D. dependent  0.280813  0.249385  0.328909 

    
     Determinant resid covariance (dof adj.)  1.07E-06  

 Determinant resid covariance  8.02E-07  

 Log likelihood  419.7030  

 Akaike information criterion -4.969777  

 Schwarz criterion -4.134231  

    
     

 

 

Stap 5. Hoeveel weken duurt het voordat een onverwachte prijsschok door de schakels in de 

marktketen is verwerkt? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden dienen alle gevonden parameterschattingen in 

overweging genomen te worden. Een inzichtelijke manier omdat te doen is een impuls-

response analyse, waarbij de respons op een impuls door middel van de gevonden 

parameterschattingen wordt gesimuleerd. Uit de grafieken kan dan afgeleid worden of het 

uiteindelijke effect van de schok uitdempt (terug gaat naar nul, het niveau voor de schok, of 
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juist een blijvend effect is (de schok blijft in het systeem en gaat niet terug naar nul). In deze 

analyse is het pakket EViews8 gebruikt. De initiële schok is hier steeds de standaard deviatie 

van de modelresiduen. We bekijken schokken in achtereenvolgens producers, wholesalers en 

retailers: 

-.05

.00

.05

.10

.15

.20

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Response of PS_KOM_PRODUCER to PS_KOM_PRODUCER

-.04

.00

.04

.08

.12

.16

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Response of PS_KOM_WHOLESALER to PS_KOM_PRODUCER

-.04

.00

.04

.08

.12

.16

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Response of PS_KOM_RETAILER to PS_KOM_PRODUCER

Response to Generalized One S.D. Innovations ± 2 S.E.

 



35 
 

Schokken in de producerprijs dempen in de producerprijsreeks uit na ongeveer zes weken. 

Deze schokken hebben een carry-over invloed op de wholesaler en retailprijzen van ongeveer 

zes weken. 
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Schokken in de wholesalerprijs dempen in de wholesalerprijsreeks uit na ongeveer vijf weken. 

Deze schokken hebben een carry-over invloed op de retailprijzen van ongeveer vijf weken. 
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De schokken in de retailerprijs dempen in de retailerprijsreeks uit na ongeveer twee weken. 

De wholesalers en producers reageren hier niet significant op. Dus: producer en wholesaler 

gaan gelijk op, retailer volgt anderen, maar anderen volgen de retailer niet. 

Stap 6. Spelen mogelijke aanpassingsprocessen van de schakels in de keten zich binnen een 

week af?  

De correlatiematrix van de modelresiduen tussen de schakels in de keten geeft aan of de 

carry-over effecten van schokken binnen een week doorvertaald worden. De gehanteerde 

kritieke waarde is . 

Hier betekent dit dat we een sterk gelijktijdig verband vinden tussen de producent en de 

wholesaler (.87)  

 

Tabel Cross-correlaties 

 PS_KOM_PRODUCER PS_KOM_WHOLESALER PS_KOM_RETAILER 

PS_KOM_PRODUCER  1.000000  0.866153  0.038978 

PS_KOM_WHOLESALER  0.866153  1.000000  0.019480 

PS_KOM_RETAILER  0.038978  0.019480  1.000000 

 

 

 

Conclusies 

 De reeksen vertonen hun prijsstabiliteit op lange termijn, maar er zijn wel carry-over 

effecten op de korte termijn. 

 De producent en de wholesaler vertonen een sterk instantaneous effect. Dit betekent 

dat ze een sterke samenhang hebben dat zich binnen een week afspeelt. 
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6. Paprika 

In deze productgroep worden de verkoopprijzen van drie schakels in de keten aan elkaar 

gerelateerd: 1. De prijzen van de paprikaproducenten (Producer); 2. De prijzen van de 

paprikatoeleveranciers (Wholesalers); 3. De prijzen van de paprika’s bij de retailers 
(Retailers). 

De namen producer, wholesaler en retailer worden gehanteerd om de toegepaste methodiek 

vergelijkbaar te houden met die van andere productgroepen. 

Stap 1. Visual inspection 

Visual inspection van deze drie prijzenreeksen laat zien dat de producentendata een aantal 

missing values heeft en deze bij verdere analyse niet wordt meegenomen. De 

wholesaleprijzen en producentenprijzen lijken elkaar te volgen. Dit laatste zou kunnen 

betekenen dat een deel van een onverwachte prijsschok het prijsniveau op lange termijn 

beïnvloedt, de technische marktterm hiervoor is ‘evolving’. De drie prijsreeksen lijken allen 
gedurende de steekproefperiode een seizoenspatroon te vertonen. De retailprijzen vertonen 

grotere fluctuaties dan de andere prijzen. Dit lijkt te suggereren dat de marktonzekerheid 

omtrent stabiele prijzen groter  is bij de retailers dan bij de producenten en wholesalers. 
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Stap 2. Zijn de reeksen evolving? 

Om deze vraag te beantwoorden zijn zogeheten ADF unit-root testen uitgevoerd, waarbij het 

aantal lags die nodig zijn om de residuen white noise te krijgen bepaald zijn door middel van 

de procedure van Perron. De gebruikte kritieke waarde is -2.89 en de uitkomsten van de testen 

zijn, respectievelijk -3.73 (1 lag), -3.27(3 lags), -3.68(1 lag).  

Gegeven de uitkomst van de unit-root test vertonen zowel de prijsreeksen stabiliteit.  

Stap 3. Bestaan er een of meerdere cointegrerende relaties tussen de evolving prijsreeksen? 

Op basis van de unit root testen waarbij twee van de drie reeksen als stabiel werden gevonden, 

dienen we te concluderen dat er geen cointegrerende relaties aanwezig kunnen zijn. Dit komt 

omdat alleen reeksen die evolving zijn een cointegrerende relatie kunnen hebben. 

Stap 4. Hoe ziet de structuur van het vector error correctie model (VECM) er uit?  

Omdat we stationaire prijsreeksen hebben wordt het vector error correction model identiek 

aan een VAR model in levels.  

 

 

 
 Vector Autoregression Estimates 
 Date: 11/28/14   Time: 09:33  
 Sample (adjusted): 3 156  
 Included observations: 154 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

    
    

 
PS_PA_PRO

DUCER 
PS_PA_WHO

LESALER 
PS_PAPRIKA
_RETAILER 

    
    PS_PA_PRODUCER(-1)  1.398075  1.112910  0.279455 
  (0.16667)  (0.16988)  (0.43671) 
 [ 8.38813] [ 6.55134] [ 0.63991] 
    

PS_PA_PRODUCER(-2) -0.448933 -0.643638  0.444481 
  (0.18065)  (0.18412)  (0.47334) 
 [-2.48505] [-3.49568] [ 0.93903] 
    

PS_PA_WHOLESALER(
-1) -0.245281  0.167045  0.122049 

  (0.15884)  (0.16189)  (0.41619) 
 [-1.54418] [ 1.03181] [ 0.29325] 
    

PS_PA_WHOLESALER(
-2)  0.135973  0.223354 -0.279704 

  (0.15522)  (0.15821)  (0.40671) 
 [ 0.87597] [ 1.41178] [-0.68772] 
    

PS_PAPRIKA_RETAILE
R(-1)  0.014590  0.024383  0.341034 

  (0.02961)  (0.03018)  (0.07758) 
 [ 0.49275] [ 0.80798] [ 4.39591] 
    

PS_PAPRIKA_RETAILE
R(-2)  0.022260  0.028138  0.317523 

  (0.02762)  (0.02815)  (0.07236) 
 [ 0.80598] [ 0.99961] [ 4.38784] 
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C  0.077786  0.148798  0.591529 
  (0.08467)  (0.08630)  (0.22185) 
 [ 0.91868] [ 1.72423] [ 2.66633] 
    

PAPSEASON1  0.058280  0.002855  0.088526 
  (0.03645)  (0.03715)  (0.09551) 
 [ 1.59875] [ 0.07684] [ 0.92684] 
    
     R-squared  0.839526  0.852094  0.697409 

 Adj. R-squared  0.831832  0.845002  0.682901 
 Sum sq. resids  5.698017  5.919071  39.11806 
 S.E. equation  0.197554  0.201349  0.517621 
 F-statistic  109.1148  120.1588  48.07127 
 Log likelihood  35.33971  32.40899 -112.9982 
 Akaike AIC -0.355061 -0.317000  1.571405 
 Schwarz SC -0.197297 -0.159236  1.729169 
 Mean dependent  1.309553  1.590200  3.889530 
 S.D. dependent  0.481741  0.511432  0.919210 

    
     Determinant resid covariance (dof adj.)  9.86E-05  

 Determinant resid covariance  8.40E-05  
 Log likelihood  67.07644  
 Akaike information criterion -0.559434  
 Schwarz criterion -0.086143  

    
     

 

 

Stap 5. Hoeveel weken duurt het voordat een onverwachte prijsschok door de schakels in de 

marktketen is verwerkt? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden dienen alle gevonden parameterschattingen in 

overweging genomen te worden. Een inzichtelijke manier omdat te doen is een impuls-

response analyse, waarbij de respons op een impuls door middel van de gevonden 

parameterschattingen wordt gesimuleerd. Uit de grafieken kan dan afgeleid worden of het 

uiteindelijke effect van de schok uitdempt (terug gaat naar nul, het niveau voor de schok, of 

juist een blijvend effect is (de schok blijft in het systeem en gaat niet terug naar nul). In deze 

analyse is het pakket EViews8 gebruikt. De initiële schok is hier steeds de standaard deviatie 

van de modelresiduen. We bekijken schokken in achtereenvolgens producers, wholesalers en 

retailers: 
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Het duurt ongeveer 10 weken voordat een schok in de producentenprijs bij de producenten is uitgewerkt. Bij de retailer duurt dat 

ongeveer 15 weken en bij de wholesaler ongeveer 10 weken. 
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Het duurt ongeveer 9 weken voordat een schok in de wholesalerprijzen is uitgewerkt bij de 

wholesalers. Bij de producers duurt dit ongeveer 10 weken en bij de retailers ongeveer 15 

weken. De wholesaler heeft dus effect op zowel retailer als producerprijzen. 
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Het duurt ongeveer 8 weken voordat een schok bij de retailers is uitgewerkt in de retailers prijsreeks. De producent en de wholesaler 

reageren niet op dergelijke schokken. 
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Stap 6. Spelen mogelijke aanpassingsprocessen van de schakels in de keten zich binnen een 

week af?  

De correlatiematrix tussen de schakels in de keten geeft aan of de carry-over effecten van 

schokken binnen een week doorvertaald worden. De gehanteerde kritieke waarde is 

. Er is derhalve een sterk instantaneous effect tussen 

wholesaler en producer (0.88). 

Tabel cross-correlaties 

 

 
PS_PA_PRO

DUCER 
PS_PA_WHO

LESALER 
PS_PAPRIKA
_RETAILER 

PS_PA_PRODUCER  1.000000  0.875778  0.026416 
PS_PA_WHOLESALER  0.875778  1.000000  0.004987 

PS_PAPRIKA_RETAILER  0.026416  0.004987  1.000000 
 

 

Conclusies 

 De reeksen volgen hun eigen lange termijn pad. 

 De retailers vertonen de langste prijsaanpassingsprocessen. 

 De wholesalers en de producenten hebben een sterk verband dat zich binnen een week 

manifesteert. 
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7. Uien 

In deze productgroep worden de verkoopprijzen van drie schakels in de keten aan elkaar 

gerelateerd: 1. De inkoopprijzen van de toeleveranciers (proxy voor Producer); 2. De prijzen 

van de toeleveranciers (Wholesalers); 3. De prijzen van de retailers (Retailers). 

De namen producer, wholesaler en retailer worden gehanteerd om de toegepaste methodiek 

vergelijkbaar te houden met die van andere productgroepen. 

Stap 1. Visual inspection 

De prijsreeksen lijken evolving te zijn. Dit zou kunnen betekenen dat een deel van een 

onverwachte prijsschok het prijsniveau op lange termijn beïnvloedt. De prijsreeksen van de 

retailer lijken gedurende de steekproefperiode een seizoenspatroon te vertonen, maar hiervoor 

is geen verklaring gevonden (volgens LEI-experts). Daarom nemen we geen seisoenspatronen 

mee in het onderzoek. 
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Stap 2. Zijn de reeksen evolving? 

Om deze vraag te beantwoorden zijn zogeheten ADF unit-root testen uitgevoerd, waarbij het 

aantal lags die nodig zijn om de residuen white noise te krijgen bepaald zijn door middel van 

de procedure van Perron. De gebruikte kritieke waarde is -2.89 en de uitkomsten van de testen 

voor de producers, wholesalers en retailers zijn, respectievelijk -1.89(1 lag), -2.42(2 lags) en -

2.35(1 lag). Gegeven de uitkomst van de unit-root test zijn alle prijsreeksen evolving.  

Stap 3. Bestaan er een of meerdere cointegrerende relaties tussen de evolving prijsreeksen? 

Om deze vraag te beantwoorden hebben we de Johansen cointegratietoets uitgevoerd op de 

drie reeksen. De uitslag van deze test is als volgt: 

 

Date: 11/25/14   Time: 09:18   

Sample (adjusted): 6 156   

Included observations: 151 after adjustments  

Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant) 

Series: PS_UIEN_PRODUCER PS_UIEN_WHOLESALER 

PS_UIEN_RETAILER  

Lags interval (in first differences): 1 to 4  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None  0.104564  33.31324  35.19275  0.0787 

At most 1  0.082411  16.63615  20.26184  0.1467 

At most 2  0.023878  3.649330  9.164546  0.4668 

     
      Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None  0.104564  16.67710  22.29962  0.2528 

At most 1  0.082411  12.98682  15.89210  0.1357 

At most 2  0.023878  3.649330  9.164546  0.4668 

     
      Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

 

De empirische bewijslast voor een lange-termijnevenwichtsrelatie is niet sterk, terwijl de trace 

test aangeeft dat er een cointegrerende relatie bestaat op een 10% niveau, geeft de maximum 

eigenvalue test duidelijk aan dat er geen cointegrerende relatie bestaat. De visuele inspectie 

duidt evenwel op een relatie tussen producer en wholesaler. Daarom besluiten we toch verder 

te gaan met een enkele cointegrerende relatie.  

Stap 4. Hoe ziet de structuur van het vector error correctie model (VECM) er uit?  
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Omdat we een cointegrerende relatie hebben gevonden, gaan we uit van een lange-termijn 

relatie in de marktstructuur. In de lange-termijn relaties worden ook een constante term 

opgenomen, die geïnterpreteerd kan worden als de constante marge die er tussen de 

opeenvolgende schakels in de keten zou kunnen bestaan. Het aldus ontworpen model is een 

vector error correction model, wat de basis vormt voor de vervolgstappen: 

 

 

 Vector Error Correction Estimates 

 Date: 11/25/14   Time: 09:24  

 Sample (adjusted): 6 156  

 Included observations: 151 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

    
    Cointegrating Eq:  CointEq1   

    
    PS_UIEN_PRODUCER(-1)  1.000000   

    

PS_UIEN_WHOLESALER(-1) -0.448106   

  (0.14262)   

 [-3.14205]   

    

PS_UIEN_RETAILER(-1) -0.093396   

  (0.06122)   

 [-1.52567]   

    

C  0.033308   

  (0.03513)   

 [ 0.94815]   

    
    Error Correction: D(PS_UIEN_PRODUCER) D(PS_UIEN_WHOLESALER) D(PS_UIEN_RETAILER) 

    
    CointEq1 -0.203544 -0.084835  0.321304 

  (0.06577)  (0.07030)  (0.12657) 

 [-3.09488] [-1.20669] [ 2.53853] 

    

D(PS_UIEN_PRODUCER(-1))  0.037289  0.289238 -0.314940 

  (0.08752)  (0.09356)  (0.16843) 

 [ 0.42605] [ 3.09158] [-1.86981] 

    

D(PS_UIEN_PRODUCER(-2))  0.081373  0.172691 -0.462364 

  (0.08991)  (0.09611)  (0.17302) 

 [ 0.90510] [ 1.79690] [-2.67227] 

    

D(PS_UIEN_PRODUCER(-3))  0.091742  0.144215 -0.177787 

  (0.09083)  (0.09709)  (0.17480) 

 [ 1.01007] [ 1.48536] [-1.01710] 

    

D(PS_UIEN_PRODUCER(-4)) -0.299274  0.095755  0.023607 

  (0.08795)  (0.09401)  (0.16926) 

 [-3.40281] [ 1.01852] [ 0.13948] 

    

D(PS_UIEN_WHOLESALER(-1)) -0.035791 -0.277775  0.219889 

  (0.08612)  (0.09206)  (0.16574) 

 [-0.41559] [-3.01732] [ 1.32671] 

    

D(PS_UIEN_WHOLESALER(-2)) -0.018211 -0.104402  0.102345 

  (0.08570)  (0.09161)  (0.16493) 

 [-0.21249] [-1.13962] [ 0.62053] 

    

D(PS_UIEN_WHOLESALER(-3)) -0.115271 -0.218904 -0.296123 

  (0.08410)  (0.08990)  (0.16186) 

 [-1.37059] [-2.43489] [-1.82955] 

    

D(PS_UIEN_WHOLESALER(-4))  0.000288 -0.054257 -0.045982 
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  (0.08060)  (0.08616)  (0.15512) 

 [ 0.00358] [-0.62973] [-0.29643] 

    

D(PS_UIEN_RETAILER(-1))  0.038585  0.100260  0.144897 

  (0.04325)  (0.04623)  (0.08323) 

 [ 0.89216] [ 2.16867] [ 1.74088] 

    

D(PS_UIEN_RETAILER(-2)) -0.007185 -0.023479  0.065700 

  (0.04375)  (0.04677)  (0.08420) 

 [-0.16422] [-0.50203] [ 0.78029] 

    

D(PS_UIEN_RETAILER(-3)) -0.021961  0.079723  0.059519 

  (0.04320)  (0.04618)  (0.08314) 

 [-0.50834] [ 1.72629] [ 0.71586] 

    

D(PS_UIEN_RETAILER(-4)) -0.007586  0.055221  0.093012 

  (0.04325)  (0.04623)  (0.08324) 

 [-0.17539] [ 1.19437] [ 1.11742] 

    
     R-squared  0.227866  0.174677  0.163116 

 Adj. R-squared  0.160724  0.102909  0.090344 

 Sum sq. resids  0.113716  0.129942  0.421172 

 S.E. equation  0.028706  0.030686  0.055245 

 F-statistic  3.393782  2.433933  2.241459 

 Log likelihood  328.6855  318.6154  229.8309 

 Akaike AIC -4.181265 -4.047886 -2.871932 

 Schwarz SC -3.921500 -3.788120 -2.612166 

 Mean dependent -0.000415 -0.000329  0.000367 

 S.D. dependent  0.031334  0.032398  0.057923 

    
     Determinant resid covariance (dof adj.)  2.16E-09  

 Determinant resid covariance  1.65E-09  

 Log likelihood  884.0721  

 Akaike information criterion -11.14003  

 Schwarz criterion -10.28080  

    
     

 

Uit de cointegrerende relatie valt op te maken dat de rol van retail niet significant is, terwijl 

het verband tussen producer en wholesaler wel significant is (-0.45, t-waarde: -3.14). 

Bekijken we het aanpassingsproces dan valt op dat zowel producer als retailer zich met een 

significante snelheid naar het lange-termijn evenwicht toe beweegt (-0.20, t-waarde:-3.10 en 

0.32, t-waarde: 2.54). Dit suggereert dat zowel de producer als de retailer zich aanpassen aan 

het lange-termijn evenwicht. In een extra analyse (niet in de tabel) zijn we nagegaan of deze 

retailerresponse stand houdt wanneer we de retailer prijsreeks uit de cointegrerende relatie 

halen (juister geformuleerd: op nul restricteren). Dan blijkt dat de response van de retailer niet 

langer significant is. In deze stap van de analyse concluderen we derhalve dat de producer de 

schakel is die zich op lange termijn naar de evenwichtsrelatie met de wholesaler toe beweegt.   

Stap 5. Hoeveel weken duurt het voordat een onverwachte prijsschok door de schakels in de 

marktketen is verwerkt? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden dienen alle gevonden parameterschattingen in 

overweging genomen te worden. Een inzichtelijke manier omdat te doen is een impuls-

response analyse, waarbij de respons op een impuls door middel van de gevonden 

parameterschattingen wordt gesimuleerd. Uit de grafieken kan dan afgeleid worden of het 

uiteindelijke effect van de schok uitdempt (terug gaat naar nul, het niveau voor de schok, of 
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juist een blijvend effect is (de schok blijft in het systeem en gaat niet terug naar nul). We 

bekijken schokken in achtereenvolgens producers, wholesalers en retailers: 

 

Een schok in de producentenprijzen dempt na ongeveer 4 weken uit. Wholesaler en retailer 

hebben geen significante responseffecten. 
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Een schok in de wholesalersprijs tendeert naar een permanent effect van 0.62. Dus een 

prijsstijging van 1 euro leidt op lange termijn tot een permanent effect van 62 eurocent. De 

retailer reageert hierop, wat leidt tot een permanente prijsdaling van 1 euro. Dit is een vreemd 

resultaat daarom hebben we in een extra analyse de impuls-responses berekend van een 

VECM zonder de retailprijsreeks in de cointegrerende relatie. Hierin bleek de retailersprijzen 

niet langer significant te zijn: 

 

(Voor de gepresenteerde resultaten met betrekking tot de schokken in producers en 

retailprijzen bleken de uitkomsten niet te veranderen) 
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Een schok in de retailersprijs tendeert naar een permanent effect van 0.76. Dus een 

prijsstijging van 1 euro leidt op lange termijn tot een permanent effect van 76 eurocent. Op 

deze impuls vinden we geen responseffecten bij de producer of wholesaler. Wederom lijken 

de retailprijzen hun eigen koers te varen. 

Stap 6. Spelen mogelijke aanpassingsprocessen van de schakels in de keten zich binnen een 

week af?  

De correlatiematrix van de modelresiduen tussen de schakels in de keten geeft aan of de 

carry-over effecten van schokken binnen een week doorvertaald worden. De gehanteerde 

kritieke waarde is . Hier betekent dat alleen de correlatie 

tussen producer en wholesaler boven de kritieke vuistregelgrens uitkomt (.29).  

 

Tabel Cross-correlaties (Instaneous effects) 

 

 

PS_UIEN_PRO

DUCER 

PS_UIEN_WH

OLESALER 

PS_UIEN_RET

AILER 

PS_UIEN_PRODUCER  1.000000  0.287863  0.004561 

PS_UIEN_WHOLESALER  0.287863  1.000000 -0.068985 

PS_UIEN_RETAILER  0.004561 -0.068985  1.000000 

 

 

Stap 7. Visuele inspectie van de afwijkingen ten opzichte van de lange-termijn 

evenwichtsprijs 

We regresseren de wholesalerprijs op de producerprijs en een constante (die de constante 

marge representeert). De retailprijs nemen we niet op in deze lange-termijn relatie, omdat de 

voorgaande stappen aangeven dat deze prijs binnen de cointegrerende relatie niet significant 

is. Vervolgens bekijken we de residuen van dit regressiemodel. Op basis van de 

modelresiduen creëren we twee reeksen: een reeks met positieve afwijkingen (uwp_pos) en 

een reeks met negatieve afwijkingen (uwp_neg): 
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Voor de volledigheid volgt hier het model van de lange-termijn evenwichtsrelatie: 

 

 

Dependent Variable: PS_UIEN_WHOLESALER  

Method: Least Squares   

Date: 11/25/14   Time: 09:45  

Sample (adjusted): 1 156   

Included observations: 156 after adjustments 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.085505 0.009856 8.675156 0.0000 

PS_UIEN_PRODUCER 0.983025 0.072405 13.57672 0.0000 

     
     R-squared 0.544819     Mean dependent var 0.205508 

Adjusted R-squared 0.541864     S.D. dependent var 0.080477 

S.E. of regression 0.054472     Akaike info criterion -2.969533 

Sum squared resid 0.456944     Schwarz criterion -2.930432 

Log likelihood 233.6236     Hannan-Quinn criter. -2.953652 

F-statistic 184.3273     Durbin-Watson stat 0.494735 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

De wholesalersprijs is gelijk aan .98 keer de producentenprijs plus een constante marge van 

8.6 eurocent. Dus: . 

 

Stap 8. Zijn de aanpassingssnelheden van de prijsreeksen die een lange-termijn 

evenwichtsrelatie hebben symmetrisch rondom de lange-termijn evenwichtsprijs? 

Om deze vraag te beantwoorden zijn de twee lange-termijn relaties uwp_pos en uwp_neg als 

verklarende variabelen aan een VAR in de eerste verschillen (zogeheten DVAR, Differenced 

VAR) toegevoegd. Deze lange termijn relaties worden genormaliseerd op de bijbehorende 
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afhankelijke variabele. Dit betekent dat de positieve en negatieve afwijkingen die in de 

vergelijking voor de producer terecht komen zijn verkregen door een regressie van de 

producer op de wholesaler en een constante, terwijl de positieve en negatieve afwijkingen die 

in de vergelijking voor de wholesaler terechtkomen verkregen worden door een regressie van 

de wholesaler op de producer. Ook is er in de VAR een constante voor de retailers 

toegevoegd, omdat de retailprijzen anders geen driftterm zouden hebben. Het model ziet er als 

volgt uit en is SUR geschat: 

 

System: UNTITLED   

Estimation Method: Seemingly Unrelated Regression 

Date: 11/25/14   Time: 09:54  

Sample: 6 156    

Included observations: 151   

Total system (balanced) observations 453  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C(1) -0.224411 0.072510 -3.094911 0.0021 

C(2) -0.196584 0.075747 -2.595280 0.0098 

C(3) -0.188756 0.076658 -2.462305 0.0142 

C(4) -0.404437 0.071734 -5.637997 0.0000 

C(5) 0.137133 0.072990 1.878795 0.0610 

C(6) 0.145822 0.073573 1.982006 0.0481 

C(7) 0.028490 0.072875 0.390942 0.6960 

C(8) 0.079178 0.070057 1.130191 0.2591 

C(9) 0.005919 0.038082 0.155440 0.8766 

C(10) -0.051414 0.038836 -1.323870 0.1863 

C(11) -0.015493 0.037963 -0.408120 0.6834 

C(12) -0.000423 0.038096 -0.011098 0.9912 

C(15) -0.003735 0.003334 -1.120241 0.2633 

C(16) 0.465846 0.086992 5.355013 0.0000 

C(17) 0.225970 0.113276 1.994863 0.0467 

C(18) 0.302467 0.078724 3.842118 0.0001 

C(19) 0.206248 0.081152 2.541504 0.0114 

C(20) 0.180431 0.083000 2.173864 0.0303 

C(21) 0.054906 0.078100 0.703028 0.4824 

C(22) -0.326455 0.080347 -4.063044 0.0001 

C(23) -0.160582 0.081304 -1.975086 0.0489 

C(24) -0.265150 0.079718 -3.326074 0.0010 

C(25) -0.084314 0.076807 -1.097745 0.2730 

C(26) 0.112583 0.041460 2.715444 0.0069 

C(27) 0.002608 0.042468 0.061408 0.9511 

C(28) 0.079788 0.041362 1.929010 0.0544 

C(29) 0.059634 0.041416 1.439894 0.1507 

C(30) 0.182370 0.072494 2.515652 0.0123 

C(31) 0.203498 0.072875 2.792431 0.0055 

C(32) -8.15E-05 0.003175 -0.025667 0.9795 

C(35) -0.130204 0.148580 -0.876323 0.3814 

C(36) -0.275679 0.153184 -1.799663 0.0726 

C(37) 0.006599 0.155508 0.042436 0.9662 

C(38) 0.184500 0.153501 1.201943 0.2301 

C(39) 0.085809 0.153652 0.558464 0.5768 

C(40) -0.023273 0.153881 -0.151243 0.8799 

C(41) -0.400405 0.153123 -2.614923 0.0093 

C(42) -0.111649 0.149590 -0.746365 0.4559 

C(43) 0.159755 0.081204 1.967332 0.0498 

C(44) 0.078166 0.082211 0.950793 0.3423 

C(45) 0.056689 0.081311 0.697184 0.4861 

C(46) 0.078555 0.081222 0.967158 0.3340 

C(49) 0.000100 0.004398 0.022808 0.9818 

     
     Determinant residual covariance 1.09E-09   
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Equation: D(PS_UIEN_PRODUCER) = C(1)*D(PS_UIEN_PRODUCER( 

        -1)) + C(2)*D(PS_UIEN_PRODUCER(-2)) + C(3) 

        *D(PS_UIEN_PRODUCER(-3)) + C(4)*D(PS_UIEN_PRODUCER( 

        -4)) + C(5)*D(PS_UIEN_WHOLESALER(-1)) + C(6) 

        *D(PS_UIEN_WHOLESALER(-2)) + C(7)*D(PS_UIEN_WHOLESA 

        LER(-3)) + C(8)*D(PS_UIEN_WHOLESALER(-4)) + C(9) 

        *D(PS_UIEN_RETAILER(-1)) + C(10)*D(PS_UIEN_RETAILER(-2))  

        + C(11)*D(PS_UIEN_RETAILER(-3)) + C(12)*D(PS_UIEN_RETAIL 

        ER(-4)) +  C(15) + C(16)*UPW_POS + C(17)*UPW_NEG 

Observations: 151   

R-squared 0.347093     Mean dependent var -0.000415 

Adjusted R-squared 0.279882     S.D. dependent var 0.031334 

S.E. of regression 0.026590     Sum squared resid 0.096157 

Durbin-Watson stat 1.621223    

     

Equation: D(PS_UIEN_WHOLESALER) = C(18)*D(PS_UIEN_PRODUC 

        ER(-1)) + C(19)*D(PS_UIEN_PRODUCER(-2)) + C(20) 

        *D(PS_UIEN_PRODUCER(-3)) + C(21)*D(PS_UIEN_PRODUCER 

        (-4)) + C(22)*D(PS_UIEN_WHOLESALER(-1)) + C(23) 

        *D(PS_UIEN_WHOLESALER(-2)) + C(24)*D(PS_UIEN_WHOLES 

        ALER(-3)) + C(25)*D(PS_UIEN_WHOLESALER(-4)) + C(26) 

        *D(PS_UIEN_RETAILER(-1)) + C(27)*D(PS_UIEN_RETAILER(-2))  

        + C(28)*D(PS_UIEN_RETAILER(-3)) + C(29)*D(PS_UIEN_RETAIL 

        ER(-4)) + C(30)*UWP_POS + C(31)*UWP_NEG + C(32) 

Observations: 151   

R-squared 0.267379     Mean dependent var -0.000329 

Adjusted R-squared 0.191963     S.D. dependent var 0.032398 

S.E. of regression 0.029123     Sum squared resid 0.115346 

Durbin-Watson stat 1.796820    

     

Equation: D(PS_UIEN_RETAILER) = C(35)*D(PS_UIEN_PRODUCER( 

        -1)) + C(36)*D(PS_UIEN_PRODUCER(-2)) + C(37) 

        *D(PS_UIEN_PRODUCER(-3)) + C(38)*D(PS_UIEN_PRODUCER 

        (-4)) + C(39)*D(PS_UIEN_WHOLESALER(-1)) + C(40) 

        *D(PS_UIEN_WHOLESALER(-2)) + C(41)*D(PS_UIEN_WHOLES 

        ALER(-3)) + C(42)*D(PS_UIEN_WHOLESALER(-4)) + C(43) 

        *D(PS_UIEN_RETAILER(-1)) + C(44)*D(PS_UIEN_RETAILER(-2))  

        + C(45)*D(PS_UIEN_RETAILER(-3)) + C(46)*D(PS_UIEN_RETAIL 

        ER(-4)) + C(49)   

Observations: 151   

R-squared 0.124040     Mean dependent var 0.000367 

Adjusted R-squared 0.047869     S.D. dependent var 0.057923 

S.E. of regression 0.056520     Sum squared resid 0.440838 

Durbin-Watson stat 2.017772    

     
      

De R
2
 voor de retailer vergelijking is erg laag (0.12). Dit suggereert dat informatie over het 

verleden van deze drie prijsreeksen niet erg informatief is voor de actuele prijsvoering van de 

retailer. Door middel van een Wald test toetsen we of de asymmetrische 

aanpassingssnelheden bij de producer en wholesaler significant van elkaar verschillen 

(nulhypothese is dat de coefficienten van upw_pos en upw_neg gelijk aan elkaar zijn voor de 

producer, en dat de coefficienten van uwp_pos en uwp_neg gelijk aan elkaar zijn voor de 

wholesaler).  

Voor de producent  geldt (c(16)=c(17)): 

 

 

Wald Test:   

System: SYS01   
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Test Statistic Value df Probability 

    
    Chi-square  2.093113  1  0.1480 

    
        

Null Hypothesis: C(16)=C(17)  

Null Hypothesis Summary:  

    
    Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 

    
    C(16) - C(17)  0.239875  0.165802 

    
    Restrictions are linear in coefficients. 

 

 

Volgens de test is er geen sprake van asymmetrie.  Voor de wholesaler geldt (c(30)=c(31)): 
 

 

 

Wald Test:   

System: SYS01   

    
    Test Statistic Value df Probability 

    
    Chi-square  0.032284  1  0.8574 

    
        

Null Hypothesis: C(30)=C(31)  

Null Hypothesis Summary:  

    
    Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 

    
    C(30) - C(31) -0.021128  0.117589 

    
    Restrictions are linear in coefficients. 

 

 

Volgens de test is er geen sprake van asymmetrie. Er zijn dus geen asymmetrische 

prijsaanpassingen gevonden in deze markt. 

Conclusies 

 De producenten en wholesalers hebben een lange-termijn evenwichtsrelatie 

 De producersprijzen passen zich aan de wholesalersprijzen aan 

 Er is geen empirische bewijslast gevonden voor een asymmetrische prijsaanpassing 

van de wholesalers. 



56 
 

8. Elstar appels  

In deze productgroep worden de verkoopprijzen van twee schakels in de keten aan elkaar 

gerelateerd: 1. De prijzen van de producenten (Producer); 2. De prijzen van de elstar bij de 

retailers (Retailers). De prijzen met wholesalers ontbreken, omdat elstar’s veelal rechtstreeks 

van de producent naar de retailer worden verhandeld.  

De namen producer en retailer worden gehanteerd om de toegepaste methodiek vergelijkbaar 

te houden met die van andere productgroepen. 

Stap 1. Visual inspection 

Visual inspection van de twee prijzenreeksen lijkt te suggereren dat het dynamische patroon 

van de prijzen met elkaar in overeenstemming is. Dat zou kunnen betekenen dat een deel van 

een onverwachte prijsschok het prijsniveau op lange termijn beïnvloedt, de technische 

marktterm hiervoor is ‘evolving’.  
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Stap 2. Zijn de reeksen evolving? 

Om deze vraag te beantwoorden zijn zogeheten ADF unit-root testen uitgevoerd, waarbij het 

aantal lags die nodig zijn om de residuen white noise te krijgen bepaald zijn door middel van 

de procedure van Perron. De gebruikte kritieke waarde is -2.89 en de uitkomsten van de testen 

voor de producers en retailers zijn, respectievelijk -2.66(1 lag) en -2.44(4 lags).  
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Aldus zijn de producentenprijzen en retailerprijzen als evolving te beschouwen met een 

mogelijke cointegrerende relatie. 

Stap 3. Bestaat er een cointegrerende relaties tussen de evolving prijsreeksen? 

Om deze vraag te beantwoorden hebben we de Johansen cointegratietoets uitgevoerd op de 

drie reeksen. De uitslag van deze test is als volgt: 

 

Date: 11/25/14   Time: 13:58   

Sample (adjusted): 6 156   

Included observations: 151 after adjustments  

Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant) 

Series: PS_ELSTAR_PRODUCER PS_ELSTAR_RETAILER   

Lags interval (in first differences): 1 to 4  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.176528  35.76534  20.26184  0.0002 

At most 1  0.041734  6.437182  9.164546  0.1596 

     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.176528  29.32816  15.89210  0.0002 

At most 1  0.041734  6.437182  9.164546  0.1596 

     
      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

 

Op basis van deze test kan geconcludeerd worden dat er empirische bewijslast voor een 

cointegrerende relatie bestaat. In de vervolgstappen we dit nader onderzoeken. 

Stap 4. Hoe ziet de structuur van het vector error correctie model (VECM) er uit?  

Omdat we een cointegrerende relatie hebben gevonden, gaan we uit van een lange-termijn 

relatie in de marktstructuur. In de lange-termijn relaties worden ook een constante term 

opgenomen, die geïnterpreteerd kan worden als de constante marge die er tussen de 

opeenvolgende schakels in de keten zou kunnen bestaan. Het aldus ontworpen model is een 

vector error correction model, wat de basis vormt voor de vervolgstappen: 

 

 Vector Error Correction Estimates 

 Date: 11/25/14   Time: 13:38 

 Sample (adjusted): 6 156 

 Included observations: 151 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
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   Cointegrating Eq:  CointEq1  

   
   PS_ELSTAR_PRODUCER

(-1)  1.000000  

   

PS_ELSTAR_RETAILER(

-1) -0.548380  

  (0.02928)  

 [-18.7276]  

   

C  0.174193  

  (0.04658)  

 [ 3.73953]  

   
   Error Correction: D(PS_ELSTAR_PRODUCER) D(PS_ELSTAR_RETAILER) 

   
   CointEq1 -0.223440  0.891431 

  (0.16015)  (0.18484) 

 [-1.39519] [ 4.82261] 

   

D(PS_ELSTAR_PRODUC

ER(-1)) -0.175228 -0.276246 

  (0.16115)  (0.18600) 

 [-1.08737] [-1.48522] 

   

D(PS_ELSTAR_PRODUC

ER(-2)) -0.062846 -0.227491 

  (0.14221)  (0.16414) 

 [-0.44193] [-1.38598] 

   

D(PS_ELSTAR_PRODUC

ER(-3)) -0.098127 -0.138602 

  (0.12470)  (0.14393) 

 [-0.78689] [-0.96298] 

   

D(PS_ELSTAR_PRODUC

ER(-4)) -0.061502  0.066247 

  (0.10137)  (0.11700) 

 [-0.60673] [ 0.56623] 

   

D(PS_ELSTAR_RETAILE

R(-1))  0.052029 -0.108982 

  (0.08372)  (0.09662) 

 [ 0.62150] [-1.12791] 

   

D(PS_ELSTAR_RETAILE

R(-2))  0.018341 -0.014592 

  (0.07635)  (0.08812) 

 [ 0.24022] [-0.16558] 

   

D(PS_ELSTAR_RETAILE

R(-3))  0.053232  0.048649 

  (0.07006)  (0.08086) 

 [ 0.75986] [ 0.60166] 

   

D(PS_ELSTAR_RETAILE

R(-4))  0.090191  0.125080 

  (0.06147)  (0.07095) 

 [ 1.46724] [ 1.76298] 

   
    R-squared  0.159782  0.356937 

 Adj. R-squared  0.112446  0.320708 

 Sum sq. resids  2.800239  3.730363 

 S.E. equation  0.140428  0.162081 

 F-statistic  3.375469  9.852263 

 Log likelihood  86.80219  65.14873 
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 Akaike AIC -1.030493 -0.743692 

 Schwarz SC -0.850655 -0.563854 

 Mean dependent  0.000189  0.002665 

 S.D. dependent  0.149058  0.196654 

   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  0.000486 

 Determinant resid covariance  0.000430 

 Log likelihood  156.7813 

 Akaike information criterion -1.798427 

 Schwarz criterion -1.378806 

   
    

 

Stap 5. Hoeveel weken duurt het voordat een onverwachte prijsschok door de schakels in de 

marktketen is verwerkt? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden dienen alle gevonden parameterschattingen in 

overweging genomen te worden. Een inzichtelijke manier omdat te doen is een impuls-

response analyse, waarbij de respons op een impuls door middel van de gevonden 

parameterschattingen wordt gesimuleerd. Uit de grafieken kan dan afgeleid worden of het 

uiteindelijke effect van de schok uitdempt (terug gaat naar nul, het niveau voor de schok, of 

juist een blijvend effect is (de schok blijft in het systeem en gaat niet terug naar nul). We 

bekijken schokken in achtereenvolgens producers en retailers: 
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Stap 6. Spelen mogelijke aanpassingsprocessen van de schakels in de keten zich binnen een 

week af?  

De correlatiematrix van de modelresiduen tussen de schakels in de keten geeft aan of de 

carry-over effecten van schokken binnen een week doorvertaald worden. De gehanteerde 

kritieke waarde is . Hier betekent dit dat we een gelijktijdig 

verband vinden tussen retailer en producer (.25). 

 

 PS_ELSTAR_PRODUCER PS_ELSTAR_RETAILER 

PS_ELSTAR_PRODUCER  1.000000  0.248947 

PS_ELSTAR_RETAILER  0.248947  1.000000 

 

 

 

Stap 7. Visuele inspectie van de afwijkingen ten opzichte van de lange-termijn 

evenwichtsprijs 

We regresseren de retailerprijs op de producerprijs en een constante (die de constante marge 

representeert). Vervolgens bekijken we de residuen van dit regressiemodel. Op basis van de 

modelresiduen creëren we twee reeksen: een reeks met positieve afwijkingen (upr_pos) en 

een reeks met negatieve afwijkingen (upr_neg): 
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Voor de volledigheid volgt hier het model van de lange-termijn evenwichtsrelatie: 

 

 

Dependent Variable: PS_ELSTAR_RETAILER  

Method: Least Squares   

Date: 11/25/14   Time: 15:54  

Sample: 1 156   

Included observations: 156   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.542719 0.054210 10.01143 0.0000 

PS_ELSTAR_PRODUCER 1.478005 0.075982 19.45197 0.0000 

     
     R-squared 0.710732     Mean dependent var 1.520244 

Adjusted R-squared 0.708854     S.D. dependent var 0.470604 

S.E. of regression 0.253928     Akaike info criterion 0.109206 

Sum squared resid 9.929836     Schwarz criterion 0.148307 

Log likelihood -6.518073     Hannan-Quinn criter. 0.125087 

F-statistic 378.3791     Durbin-Watson stat 1.317402 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

De retailersprijs is gelijk aan 1.47 keer de producentenprijs plus een constante marge van 54 

eurocent. Dus: . 

 

Stap 8. Zijn de aanpassingssnelheden van de prijsreeksen die een lange-termijn 

evenwichtsrelatie hebben symmetrisch rondom de lange-termijn evenwichtsprijs? 

Om deze vraag te beantwoorden zijn de twee lange-termijn relaties u1 en u2 als verklarende 

variabelen aan een VAR in de eerste verschillen (zogeheten DVAR, Differenced VAR) 

toegevoegd. Deze lange termijn relaties worden genormaliseerd op de bijbehorende 

afhankelijke variabele. Dit betekent dat de positieve en negatieve afwijkingen die in de 

vergelijking voor de producer terecht komen zijn verkregen door een regressie van de 
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producer op de retailer en een constante, terwijl de positieve en negatieve afwijkingen die in 

de vergelijking voor de retailer terechtkomen verkregen worden door een regressie van de 

retailer op de producer.  Het model ziet er als volgt uit en is SUR geschat: 

 

System: UNTITLED   

Estimation Method: Seemingly Unrelated Regression 

Date: 11/25/14   Time: 16:00  

Sample: 6 156    

Included observations: 151   

Total system (balanced) observations 302  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C(1) -0.535082 0.051791 -10.33159 0.0000 

C(2) -0.396361 0.057949 -6.839768 0.0000 

C(3) -0.307391 0.058713 -5.235523 0.0000 

C(4) -0.132178 0.053564 -2.467684 0.0142 

C(5) 0.097328 0.039549 2.460949 0.0145 

C(6) 0.064224 0.042299 1.518341 0.1301 

C(7) 0.057128 0.041625 1.372434 0.1710 

C(8) 0.060611 0.037477 1.617280 0.1069 

C(9) 0.695853 0.072845 9.552477 0.0000 

C(10) 0.787721 0.094077 8.373145 0.0000 

C(11) 0.005538 0.010223 0.541758 0.5884 

C(14) 0.570693 0.095001 6.007226 0.0000 

C(15) 0.475862 0.106695 4.460013 0.0000 

C(16) 0.350172 0.107495 3.257576 0.0013 

C(17) 0.332308 0.099177 3.350658 0.0009 

C(18) -0.406167 0.073339 -5.538216 0.0000 

C(19) -0.213570 0.079292 -2.693461 0.0075 

C(20) -0.062351 0.077274 -0.806888 0.4204 

C(21) 0.087078 0.069140 1.259452 0.2089 

C(24) 0.015054 0.018202 0.827024 0.4089 

C(25) 0.198202 0.075263 2.633471 0.0089 

C(26) 0.346519 0.095028 3.646507 0.0003 

     
     Determinant residual covariance 0.000106   

     
          

Equation: D(PS_ELSTAR_PRODUCER) = C(1)*D(PS_ELSTAR_PROD 

        UCER(-1)) + C(2)*D(PS_ELSTAR_PRODUCER(-2)) + C(3) 

        *D(PS_ELSTAR_PRODUCER(-3)) + C(4)*D(PS_ELSTAR_PROD 

        UCER(-4)) + C(5)*D(PS_ELSTAR_RETAILER(-1)) + C(6) 

        *D(PS_ELSTAR_RETAILER(-2)) + C(7)*D(PS_ELSTAR_RETAILE 

        R(-3)) + C(8)*D(PS_ELSTAR_RETAILER(-4)) + C(9)*UPR_POS + 

        C(10)*UPR_NEG + C(11)  

Observations: 151   

R-squared 0.668400     Mean dependent var 0.000189 

Adjusted R-squared 0.644714     S.D. dependent var 0.149058 

S.E. of regression 0.088847     Sum squared resid 1.105141 

Durbin-Watson stat 1.433708    

     

Equation: D(PS_ELSTAR_RETAILER) = C(14)*D(PS_ELSTAR_PROD 

        UCER(-1)) + C(15)*D(PS_ELSTAR_PRODUCER(-2)) + C(16) 

        *D(PS_ELSTAR_PRODUCER(-3)) + C(17)*D(PS_ELSTAR_PRO 

        DUCER(-4)) + C(18)*D(PS_ELSTAR_RETAILER(-1)) + C(19) 

        *D(PS_ELSTAR_RETAILER(-2)) + C(20)*D(PS_ELSTAR_RETAIL 

        ER(-3)) + C(21)*D(PS_ELSTAR_RETAILER(-4)) + C(24) + C(25) 

        *URP_POS + C(26)*URP_NEG  

Observations: 151   

R-squared 0.340780     Mean dependent var 0.002665 

Adjusted R-squared 0.293692     S.D. dependent var 0.196654 

S.E. of regression 0.165272     Sum squared resid 3.824090 

Durbin-Watson stat 1.922420    
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Door middel van een Wald test toetsen we of de asymmetrische aanpassingssnelheden bij de 

producer en retailer significant van elkaar verschillen (nulhypothese is dat de coefficienten 

van upw_pos en upw_neg gelijk aan elkaar zijn voor de producer, en dat de coefficienten van 

uwp_pos en uwp_neg gelijk aan elkaar zijn voor de retailer).  

Voor de producent  geldt (c(9)=c(10)): 

 

Wald Test:   

System: Untitled  

    
    Test Statistic Value df Probability 

    
    Chi-square  0.444635  1  0.5049 

    
        

Null Hypothesis: C(9)=C(10)  

Null Hypothesis Summary:  

    
    Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 

    
    C(9) - C(10) -0.091868  0.137772 

    
    Restrictions are linear in coefficients. 

 

 

Volgens de test is er geen sprake van asymmetrie.  Voor de retailer geldt (c(25)=c(26)): 
 

 

Wald Test:   

System: Untitled  

    
    Test Statistic Value df Probability 

    
    Chi-square  1.132554  1  0.2872 

    
        

Null Hypothesis: C(25)=C(26)  

Null Hypothesis Summary:  

    
    Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 

    
    C(25) - C(26) -0.148317  0.139367 

    
    Restrictions are linear in coefficients. 

 

Volgens de test is er geen sprake van asymmetrie. Er zijn dus geen asymmetrische 

prijsaanpassingen gevonden in deze markt. 

 

Conclusies 

 De producenten en retailers hebben een lange-termijn relatie 

 Er is geen empirische bewijslast gevonden voor een asymmetrische prijsaanpassing 

van de retailers. 
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9. Tafelaardappelen  

In deze productgroep worden de verkoopprijzen van drie schakels in de keten aan elkaar 

gerelateerd:  1. Een proxy voor de prijzen van de aardappelproducenten (Producer); 2. De 

prijzen van de aardappeltoeleveranciers (Wholesalers); 3. De prijzen van de aardappelen bij 

de retailers (Retailers). 

De namen producer, wholesaler en retailer worden gehanteerd om de toegepaste methodiek 

vergelijkbaar te houden met die van andere productgroepen. 

Stap 1. Visual inspection 

Visual inspection van de prijzenreeksen lijkt te suggereren dat het dynamische patroon van de 

prijzen van producer, wholesaler en retailer dat de reeksen evolving zijn. Dat zou kunnen 

betekenen dat een deel van een onverwachte prijsschok het prijsniveau op lange termijn 

beïnvloedt. Verder lijkt de grafiek te suggereren dat de reeksen op dezelfde manier op de 

schokken reageren, dat zou kunnen betekenen dat de reeksen een lange-termijn 

evenwichtsrelatie hebben, een zogeheten cointegrerende relatie. 
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Stap 2. Zijn de reeksen evolving? 

Om deze vraag te beantwoorden zijn zogeheten ADF unit-root testen uitgevoerd, waarbij het 

aantal lags die nodig zijn om de residuen white noise te krijgen bepaald zijn door middel van 

de procedure van Perron. De gebruikte kritieke waarde is -2.89 en de uitkomsten van de testen 
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voor de producers, wholesalers en retailers zijn, respectievelijk -2.20(3 lags), -2.73(1 lag) en -

2.14(4 lags).  

Aldus zijn de producentenprijzen, de wholesalerprijzen en retailerprijzen als evolving te 

beschouwen.  

Stap 3. Bestaan er een of meerdere cointegrerende relaties tussen de evolving prijsreeksen? 

Om deze vraag te beantwoorden hebben we de Johansen cointegratietoets uitgevoerd op de 

drie reeksen. De uitslag van deze test is als volgt: 

 

Date: 11/25/14   Time: 15:39   

Sample (adjusted): 6 156   

Included observations: 151 after adjustments  

Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant) 

Series: PS_AARD_PRODUCER PS_AARD_WHOLESALER PS_AARD_RETAILER  

Lags interval (in first differences): 1 to 4  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.174003  52.39832  35.19275  0.0003 

At most 1 *  0.127633  23.53260  20.26184  0.0171 

At most 2  0.019115  2.914267  9.164546  0.5968 

     
      Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.174003  28.86572  22.29962  0.0052 

At most 1 *  0.127633  20.61833  15.89210  0.0084 

At most 2  0.019115  2.914267  9.164546  0.5968 

     
      Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

 

Op basis van deze test kan geconcludeerd worden dat er empirische bewijslast voor twee 

cointegrerende relaties bestaat. In de vervolgstappen we dit nader onderzoeken. 

Stap 4. Hoe ziet de structuur van het vector error correctie model (VECM) er uit?  

Omdat we twee cointegrerende relaties hebben gevonden, gaan we uit van twee lange-termijn 

relaties in de marktstructuur. In de lange-termijn relaties worden ook een constante term 

opgenomen, die geïnterpreteerd kan worden als de constante marge die er tussen de 

opeenvolgende schakels in de keten zou kunnen bestaan. Het aldus ontworpen model is een 

vector error correction model, wat de basis vormt voor de vervolgstappen: 
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 Vector Error Correction Estimates 
 Date: 11/28/14   Time: 11:00  
 Sample (adjusted): 6 156  
 Included observations: 151 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

    
    Cointegration Restrictions:   

      B(1,2)=0,B(1,3)=1,B(2,1)=0,B(2,3)=1 
Convergence achieved after 1 iterations. 
Restrictions identify all cointegrating vectors 
Restrictions are not binding (LR test not available) 

    
    Cointegrating Eq:  CointEq1 CointEq2  
    
    PS_AARD_PRODUCER(

-1) -2.045949  0.000000  
  (0.26920)   
 [-7.60014]   
    

PS_AARD_WHOLESAL
ER(-1)  0.000000 -1.454992  

   (0.09565)  
  [-15.2119]  
    

PS_AARD_RETAILER(-
1)  1.000000  1.000000  
    

C -0.204353 -0.083057  
  (0.07686)  (0.04674)  
 [-2.65878] [-1.77683]  
    
    

Error Correction: 
D(PS_AARD_
PRODUCER) 

D(PS_AARD_
WHOLESALE

R) 
D(PS_AARD_
RETAILER) 

    
    CointEq1  0.050361  0.234939 -0.088289 
  (0.02061)  (0.07454)  (0.06246) 
 [ 2.44366] [ 3.15173] [-1.41361] 
    

CointEq2 -0.044399  0.528360  0.113263 
  (0.02855)  (0.10325)  (0.08651) 
 [-1.55536] [ 5.11728] [ 1.30926] 
    

D(PS_AARD_PRODUCE
R(-1))  0.021761  0.452826  0.116234 

  (0.07992)  (0.28908)  (0.24221) 
 [ 0.27228] [ 1.56642] [ 0.47989] 
    

D(PS_AARD_PRODUCE
R(-2))  0.024608  0.114363  0.167501 

  (0.07706)  (0.27874)  (0.23355) 
 [ 0.31932] [ 0.41028] [ 0.71720] 
    

D(PS_AARD_PRODUCE
R(-3))  0.033386  0.779674  0.037162 

  (0.07143)  (0.25837)  (0.21648) 
 [ 0.46737] [ 3.01761] [ 0.17166] 
    

D(PS_AARD_PRODUCE
R(-4)) -0.161911  0.185852 -0.072971 

  (0.07260)  (0.26260)  (0.22002) 
 [-2.23017] [ 0.70775] [-0.33166] 
    

D(PS_AARD_WHOLESA
LER(-1)) -0.032526 -0.119426  0.296277 
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  (0.03829)  (0.13849)  (0.11604) 
 [-0.84948] [-0.86232] [ 2.55326] 
    

D(PS_AARD_WHOLESA
LER(-2)) -0.056891 -0.052443  0.240368 

  (0.03403)  (0.12309)  (0.10313) 
 [-1.67173] [-0.42605] [ 2.33064] 
    

D(PS_AARD_WHOLESA
LER(-3))  0.087662 -0.126420  0.245027 

  (0.03005)  (0.10868)  (0.09106) 
 [ 2.91751] [-1.16323] [ 2.69087] 
    

D(PS_AARD_WHOLESA
LER(-4))  0.075720  0.048890  0.185755 

  (0.02408)  (0.08709)  (0.07297) 
 [ 3.14487] [ 0.56139] [ 2.54573] 
    

D(PS_AARD_RETAILER
(-1))  0.018774 -0.438538 -0.443708 

  (0.04781)  (0.17295)  (0.14490) 
 [ 0.39265] [-2.53569] [-3.06207] 
    

D(PS_AARD_RETAILER
(-2)) -0.044932 -0.011179 -0.271822 

  (0.04558)  (0.16485)  (0.13812) 
 [-0.98588] [-0.06781] [-1.96802] 
    

D(PS_AARD_RETAILER
(-3)) -0.025252  0.195473 -0.061410 

  (0.03973)  (0.14370)  (0.12040) 
 [-0.63559] [ 1.36025] [-0.51003] 
    

D(PS_AARD_RETAILER
(-4)) -0.060332  0.158269  0.066630 

  (0.03179)  (0.11499)  (0.09634) 
 [-1.89781] [ 1.37642] [ 0.69160] 
    
     R-squared  0.383660  0.528932  0.205090 

 Adj. R-squared  0.325175  0.484232  0.129661 
 Sum sq. resids  0.079517  1.040320  0.730313 
 S.E. equation  0.024092  0.087141  0.073012 
 F-statistic  6.559996  11.83294  2.718968 
 Log likelihood  355.6943  161.5605  188.2732 
 Akaike AIC -4.525752 -1.954444 -2.308255 
 Schwarz SC -4.246004 -1.674696 -2.028507 
 Mean dependent -0.000426 -0.000338 -0.000228 
 S.D. dependent  0.029328  0.121338  0.078262 

    
     Determinant resid covariance (dof adj.)  2.13E-08  

 Determinant resid covariance  1.59E-08  
 Log likelihood  713.0418  
 Akaike information criterion -8.782011  
 Schwarz criterion -7.782912  

    
     

 

Bekijken we het aanpassingsproces van de cointegrerende relaties dan valt op dat de producer 

en de wholesaler zich beiden met een significante snelheid naar hun lange-termijn evenwicht 

toe bewegen (0.07, t-waarde:2.44 en 0.34, t-waarde:3.15). In het geval van de tweede 

evenwichtsrelatie geeft het model aan dat alleen de wholesaler is die zich op lange termijn 

aanpast aan de lange-termijn effecten van prijsschokken in de relatie tussen wholesaler en 

retailer.  
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Stap 5. Hoeveel weken duurt het voordat een onverwachte prijsschok door de schakels in de 

marktketen is verwerkt? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden dienen alle gevonden parameterschattingen in 

overweging genomen te worden. Een inzichtelijke manier omdat te doen is een impuls-

response analyse, waarbij de respons op een impuls door middel van de gevonden 

parameterschattingen wordt gesimuleerd. Uit de grafieken kan dan afgeleid worden of het 

uiteindelijke effect van de schok uitdempt (terug gaat naar nul, het niveau voor de schok, of 

juist een blijvend effect is (de schok blijft in het systeem en gaat niet terug naar nul). We 

bekijken schokken in achtereenvolgens producers, wholesalers en retailers: 
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Stap 6. Spelen mogelijke aanpassingsprocessen van de schakels in de keten zich binnen een 

week af?  
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De correlatiematrix van de modelresiduen tussen de schakels in de keten geeft aan of de 

carry-over effecten van schokken binnen een week doorvertaald worden. De gehanteerde 

kritieke waarde is . De correlatiematrix laat zien dat geen 

van de correlaties boven de kritieke vuistregelgrens uitkomt. 

Tabel Cross-correlaties (Instaneous effects) 

 PS_AARD_PRODUCER PS_AARD_WHOLESALER PS_AARD_RETAILER 

PS_AARD_PRODUCER  1.000000 -0.005472  0.045800 

PS_AARD_WHOLESALER -0.005472  1.000000  0.304054 

PS_AARD_RETAILER  0.045800  0.304054  1.000000 

 

Stap 7. Visuele inspectie van de afwijkingen ten opzichte van de lange-termijn 

evenwichtsprijs 

We regresseren de wholesalerprijs op de producerprijs en een constante (die de constante 

marge representeert). Vervolgens bekijken we de residuen van dit regressiemodel. Op basis 

van de modelresiduen creëren we twee reeksen: een reeks met positieve afwijkingen 

(upw_pos) en een reeks met negatieve afwijkingen (upw_neg): 
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Voor de volledigheid volgt hier het model van de lange-termijn evenwichtsrelatie: 

 

Dependent Variable: PS_AARD_WHOLESALER  

Method: Least Squares   

Date: 11/25/14   Time: 21:33  

Sample: 1 156   

Included observations: 156   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.178307 0.039787 4.481529 0.0000 

PS_AARD_PRODUCER 1.039199 0.139154 7.467969 0.0000 

     
     R-squared 0.265865     Mean dependent var 0.461626 
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Adjusted R-squared 0.261097     S.D. dependent var 0.174190 

S.E. of regression 0.149733     Akaike info criterion -0.947195 

Sum squared resid 3.452655     Schwarz criterion -0.908094 

Log likelihood 75.88117     Hannan-Quinn criter. -0.931314 

F-statistic 55.77056     Durbin-Watson stat 0.703884 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

 

De wholesalersprijs is gelijk aan 1.04 keer de producentenprijs plus een constante marge van 

17 eurocent. 

Voor de tweede cointegrerende relatie regresseren we de retailerprijs op de wholesalersprijs 

en een constante (die de constante marge representeert). Vervolgens bekijken we de residuen 

van dit regressiemodel. Op basis van de modelresiduen creëren we twee reeksen: een reeks 

met positieve afwijkingen (uwr_pos) en een reeks met negatieve afwijkingen (uwr_neg): 
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Voor de volledigheid volgt hier het model van de lange-termijn evenwichtsrelatie: 

 

 

Dependent Variable: PS_AARD_RETAILER  

Method: Least Squares   

Date: 11/25/14   Time: 21:33  

Sample: 1 156   

Included observations: 156   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.358647 0.023736 15.10987 0.0000 

PS_AARD_WHOLESALER 0.863732 0.048126 17.94718 0.0000 

     
     R-squared 0.676539     Mean dependent var 0.757368 

Adjusted R-squared 0.674439     S.D. dependent var 0.182917 

S.E. of regression 0.104369     Akaike info criterion -1.669032 

Sum squared resid 1.677502     Schwarz criterion -1.629931 

Log likelihood 132.1845     Hannan-Quinn criter. -1.653151 
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F-statistic 322.1012     Durbin-Watson stat 1.357421 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

De wholesalersprijs is gelijk aan .86 keer de producentenprijs plus een constante marge van 

36 eurocent. Dus: ,  

 

Stap 8. Zijn de aanpassingssnelheden van de prijsreeksen die een lange-termijn 

evenwichtsrelatie hebben symmetrisch rondom de lange-termijn evenwichtsprijs? 

Om deze vraag te beantwoorden zijn de positieve en negatieve afwijkingen van de twee 

lange-termijn relaties als verklarende variabelen aan een VAR in de eerste verschillen 

(zogeheten DVAR, Differenced VAR) toegevoegd. Deze lange termijn relaties worden echter 

genormaliseerd op de bijbehorende afhankelijke variabele. Het model ziet er als volgt uit en is 

SUR geschat: 

 

System: SYS01    

Estimation Method: Seemingly Unrelated Regression 

Date: 11/25/14   Time: 21:49  

Sample: 6 156    

Included observations: 151   

Total system (balanced) observations 453  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C(1) -0.007586 0.072882 -0.104081 0.9172 

C(2) 0.021798 0.070061 0.311127 0.7559 

C(3) 0.002061 0.067405 0.030582 0.9756 

C(4) -0.187343 0.067391 -2.779956 0.0057 

C(5) 0.038096 0.021594 1.764204 0.0784 

C(6) 0.013484 0.024916 0.541176 0.5887 

C(7) 0.151688 0.023392 6.484629 0.0000 

C(8) 0.112381 0.021637 5.193919 0.0000 

C(9) 0.010396 0.027944 0.372030 0.7101 

C(10) -0.047121 0.031065 -1.516856 0.1301 

C(11) -0.024562 0.032136 -0.764313 0.4451 

C(12) -0.046870 0.029155 -1.607636 0.1087 

C(15) 0.189085 0.069881 2.705794 0.0071 

C(16) 0.021587 0.045747 0.471871 0.6373 

C(19) -0.005096 0.003408 -1.495479 0.1356 

C(20) -0.365417 0.205546 -1.777791 0.0762 

C(21) -0.533112 0.195524 -2.726577 0.0067 

C(22) -0.105150 0.193886 -0.542332 0.5879 

C(23) -0.410760 0.188853 -2.175027 0.0302 

C(24) -0.699495 0.061431 -11.38666 0.0000 

C(25) -0.523010 0.069874 -7.485058 0.0000 

C(26) -0.381517 0.067204 -5.676990 0.0000 

C(27) -0.119699 0.061894 -1.933929 0.0538 

C(28) 0.382701 0.081338 4.705087 0.0000 

C(29) 0.517727 0.088523 5.848473 0.0000 

C(30) 0.487959 0.090647 5.383040 0.0000 

C(31) 0.290858 0.083288 3.492214 0.0005 

C(32) 0.082971 0.067345 1.232025 0.2187 

C(33) 0.051978 0.106845 0.486477 0.6269 

C(36) 0.614324 0.114035 5.387149 0.0000 

C(37) 0.550640 0.144907 3.799964 0.0002 

C(38) -0.004575 0.008347 -0.548112 0.5839 

C(39) 0.102993 0.198769 0.518154 0.6046 

C(40) 0.018327 0.189924 0.096495 0.9232 
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C(41) 0.119740 0.185068 0.647006 0.5180 

C(42) -0.111013 0.182874 -0.607046 0.5442 

C(43) 0.133080 0.058518 2.274179 0.0235 

C(44) 0.105724 0.065500 1.614097 0.1073 

C(45) 0.091016 0.063875 1.424916 0.1549 

C(46) 0.109621 0.058930 1.860202 0.0636 

C(47) -0.452018 0.077899 -5.802622 0.0000 

C(48) -0.212801 0.085292 -2.494966 0.0130 

C(49) -0.007146 0.087780 -0.081407 0.9352 

C(50) 0.070850 0.079025 0.896548 0.3705 

C(53) 0.279756 0.091703 3.050681 0.0024 

C(54) 0.258721 0.077446 3.340650 0.0009 

C(57) -0.000891 0.007241 -0.123040 0.9021 

     
     Determinant residual covariance 4.88E-09   

     
          

Equation: D(PS_AARD_PRODUCER) = C(1)*D(PS_AARD_PRODUCE 

        R(-1)) + C(2)*D(PS_AARD_PRODUCER(-2)) + C(3) 

        *D(PS_AARD_PRODUCER(-3)) + C(4)*D(PS_AARD_PRODUCE 

        R(-4)) + C(5)*D(PS_AARD_WHOLESALER(-1)) + C(6) 

        *D(PS_AARD_WHOLESALER(-2)) + C(7)*D(PS_AARD_WHOLES 

        ALER(-3)) + C(8)*D(PS_AARD_WHOLESALER(-4)) + C(9) 

        *D(PS_AARD_RETAILER(-1)) + C(10)*D(PS_AARD_RETAILER( 

        -2)) + C(11)*D(PS_AARD_RETAILER(-3)) + C(12) 

        *D(PS_AARD_RETAILER(-4)) +  C(15)*UPW_POS + C(16) 

        *UPW_NEG  + C(19)   

Observations: 151   

R-squared 0.354612     Mean dependent var -0.000426 

Adjusted R-squared 0.288175     S.D. dependent var 0.029328 

S.E. of regression 0.024744     Sum squared resid 0.083265 

Durbin-Watson stat 1.807414    

     

Equation: D(PS_AARD_WHOLESALER) = C(20)*D(PS_AARD_PRODU 

        CER(-1)) + C(21)*D(PS_AARD_PRODUCER(-2)) + C(22) 

        *D(PS_AARD_PRODUCER(-3)) + C(23)*D(PS_AARD_PRODUCE 

        R(-4)) + C(24)*D(PS_AARD_WHOLESALER(-1)) + C(25) 

        *D(PS_AARD_WHOLESALER(-2)) + C(26)*D(PS_AARD_WHOLE 

        SALER(-3)) + C(27)*D(PS_AARD_WHOLESALER(-4)) + C(28) 

        *D(PS_AARD_RETAILER(-1)) + C(29)*D(PS_AARD_RETAILER( 

        -2)) + C(30)*D(PS_AARD_RETAILER(-3)) + C(31) 

        *D(PS_AARD_RETAILER(-4)) + C(32)*UWP_POS + C(33) 

        *UWP_NEG + C(36)*UWR_POS + C(37)*UWR_NEG + C(38) 

Observations: 151   

R-squared 0.682978     Mean dependent var -0.000338 

Adjusted R-squared 0.645125     S.D. dependent var 0.121338 

S.E. of regression 0.072283     Sum squared resid 0.700120 

Durbin-Watson stat 1.532387    

     

Equation: D(PS_AARD_RETAILER) = C(39)*D(PS_AARD_PRODUCER 

        (-1)) + C(40)*D(PS_AARD_PRODUCER(-2)) + C(41) 

        *D(PS_AARD_PRODUCER(-3)) + C(42)*D(PS_AARD_PRODUCE 

        R(-4)) + C(43)*D(PS_AARD_WHOLESALER(-1)) + C(44) 

        *D(PS_AARD_WHOLESALER(-2)) + C(45)*D(PS_AARD_WHOLE 

        SALER(-3)) + C(46)*D(PS_AARD_WHOLESALER(-4)) + C(47) 

        *D(PS_AARD_RETAILER(-1)) + C(48)*D(PS_AARD_RETAILER( 

        -2)) + C(49)*D(PS_AARD_RETAILER(-3)) + C(50) 

        *D(PS_AARD_RETAILER(-4)) + C(53)*URW_POS + C(54) 

        *URW_NEG + C(57)   

Observations: 151   

R-squared 0.312821     Mean dependent var -0.000228 

Adjusted R-squared 0.242082     S.D. dependent var 0.078262 

S.E. of regression 0.068134     Sum squared resid 0.631336 

Durbin-Watson stat 1.806613    
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Door middel van een Wald test toetsen we of de asymmetrische aanpassingssnelheden bij de 

producer en wholesaler significant van elkaar verschillen. 

Voor de producent  geldt (c(15)=c(16)): 

 

Wald Test:   

System: SYS01   

    
    Test Statistic Value df Probability 

    
    Chi-square  2.867045  1  0.0904 

    
        

Null Hypothesis: C(15)=C(16)  

Null Hypothesis Summary:  

    
    Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 

    
    C(15) - C(16)  0.167498  0.098922 

    
    Restrictions are linear in coefficients. 

 

 

 

Volgens de test is er sprake van asymmetrie op een 10% niveau.  Bekijken we de waarden van 

de coefficienten in het model dan blijkt dat een positieve prijsafwijking sneller wordt 

gecorrigeerd dan een negatieve prijsafwijking (.18 versus .02). 

Voor de wholesaler geldt (c(32)=c(33)): 
 

 

Wald Test:   

System: SYS01   

    
    Test Statistic Value df Probability 

    
    Chi-square  0.055602  1  0.8136 

    
        

Null Hypothesis: C(32)=C(33)  

Null Hypothesis Summary:  

    
    Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 

    
    C(32) - C(33)  0.030994  0.131440 

    
    Restrictions are linear in coefficients. 

 

Volgens de test is er geen sprake van asymmetrie. Dan nu de tweede cointegrerende relatie. 

Voor de wholesaler geldt (c(36)=c(37)): 
 

Wald Test:   

System: SYS01   

    
    Test Statistic Value df Probability 

    
    Chi-square  0.100983  1  0.7507 

    
        

Null Hypothesis: C(36)=C(37)  

Null Hypothesis Summary:  



75 
 

    
    Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 

    
    C(36) - C(37)  0.063684  0.200402 

    
    Restrictions are linear in coefficients. 

 

Volgens de test is er geen sprake van asymmetrie. Voor de retailer geldt (c(53)=c(54)): 
 

Wald Test:   

System: SYS01   

    
    Test Statistic Value df Probability 

    
    Chi-square  0.023824  1  0.8773 

    
        

Null Hypothesis: C(53)=C(54)  

Null Hypothesis Summary:  

    
    Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 

    
    C(53) - C(54)  0.021035  0.136284 

    
    Restrictions are linear in coefficients. 

 

Volgens de test is er geen sprake van asymmetrie.  

Conclusies: 

 De producenten en wholesalers hebben een lange-termijn evenwichtsrelatie 

 De wholesalers en de retailers hebben een lange-termijn relatie 

 Bij een voor de producersprijzen negatieve afwijking van de lange-

termijnevenwichtsprijs duurt het langer voordat de prijzen weer in evenwicht zijn ten 

opzichte van een positieve afwijking. 
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10. Granen en brood 

In deze productgroep worden de verkoopprijzen van vijf schakels in de keten aan elkaar 

gerelateerd: 1. De prijzen van de graanproducenten (een proxy van de afboerderijprijzen); 2. 

De prijzen van de graanhandelaren (Grain); 3. De prijzen van de meelhandelaren (Flour), 4. 

De prijzen van de broodtoeleveranciers (Bread), en 5. De prijzen van de retailers (Retail). 

Stap 1. Visual inspection 

Visual inspection van de prijzenreeksen suggereren dat de prijzen van Producers, Grain en 

Flour hetzelfde dynamieke patroon vertonen, terwijl Bread en Retail meer individueel patroon 

lijken te volgen. Er worden geen deterministische trends of seizoensdummies opgenomen, 

omdat hiervoor geen onderbouwing voor is. Wel valt op dat de prijsreeks voor brood in week 

88 een uitbijter heeft. Hoewel hier geen verklaring voor gegeven kon worden door de 

sectorexperts van het LEI, is voor deze zogeheten outlier een dummyvariabele in het model 

opgenomen. (In het finale model is gekeken of het weglaten van deze dummy de 

eindresultaten zou veranderen, dit bleek niet het geval te zijn). 
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Stap 2. Zijn de reeksen evolving?  
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Om deze vraag te beantwoorden zijn zogeheten ADF unit-root testen uitgevoerd, waarbij het 

aantal lags die nodig zijn om de residuen white noise te krijgen bepaald zijn door middel van 

de procedure van Perron. De gebruikte kritieke waarde is -2.89 en de uitkomsten van de testen 

zijn: 

Series Unit Root statistic (lags) Outcome 

Producer -1.65 (3) Evolving 

Grain -2.57 (1) Evolving 

Flour -1.44 (1) Evolving 

Bread -1.18 (3)  Evolving 

Retailer -3.52 (3)  Stationair 

 

Stap 3. Bestaan er een of meerdere cointegrerende relaties tussen de evolving prijsreeksen? 

Om deze vraag te beantwoorden hebben we de Johansen cointegratietoets uitgevoerd op de 

vier reeksen Proxy_Producer, Grain, Flour en Bread. De uitslag van deze test is als volgt: 

 

 

 
Date: 12/03/14   Time: 11:17   
Sample (adjusted): 6 156   
Included observations: 151 after adjustments  
Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant) 
Series: PROXY_PRODUCER PS_GRAIN PS_FLOUR PS_BREAD  
Lags interval (in first differences): 1 to 4  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.217732  74.74438  54.07904  0.0003 

At most 1 *  0.131097  37.66507  35.19275  0.0265 
At most 2  0.087791  16.44591  20.26184  0.1546 
At most 3  0.016883  2.571109  9.164546  0.6634 

     
      Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.217732  37.07931  28.58808  0.0032 

At most 1  0.131097  21.21917  22.29962  0.0702 
At most 2  0.087791  13.87480  15.89210  0.1011 
At most 3  0.016883  2.571109  9.164546  0.6634 

     
      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
 

 

De trace test geeft twee cointegrerende relaties aan op een 5% niveau en de rank test geeft 

twee cointegrerende relaties aan op een 10% niveau (p-waarde=0.07). Op basis van deze test 
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construeren we een VECmodel met twee cointegrerende relaties hebben tussen deze vier 

reeksen.  

Stap 4. Hoe ziet de structuur van het vector error correctie model (VECM) er uit?  

Omdat we twee cointegrerende relaties hebben gevonden, gaan we uit van twee lange-termijn 

relaties in de marktstructuur. Dit kan als volgt geinterpreteerd worden: tussen de vier evolving 

prijsreeksen bestaan twee stabiele evenwichtsrelaties die op lange termijn stabiel zijn. In de 

lange-termijn relaties worden ook een constante term opgenomen, die geïnterpreteerd kan 

worden als de constante marge die er tussen de opeenvolgende schakels in de keten zou 

kunnen bestaan. Bovendien hadden we gevonden dat Retail een stationaire reeks is. Dit 

betekent dat de Retail prijsreeks op lange-termijn stabiel is en voor deze reeks is derhalve 

geen informatie over relaties met andere prijsreeksen nodig om op een lange termijn 

evenwichtsprijs uit te komen. De Retailprijsreeks vormt hiermee zijn eigen cointegratierelatie. 

Het aldus ontworpen model is een vector error correction model met drie cointegrerende 

relaties: twee voor de relaties tussen de evolving reeksen en een voor de retail. We bekijken 

dit VECM, zonder dat we normalisaties op de cointegrerende vectoren hebben opgelegd. De 

uitkomsten kunnen al belangrijke informatie bevatten over de onderliggende relaties tussen de 

vijf prijsreeksen.  

 
 Vector Error Correction Estimates   
 Date: 12/02/14   Time: 10:02    
 Sample (adjusted): 6 156    
 Included observations: 151 after adjustments  
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  

      
      Cointegrating Eq:  CointEq1 CointEq2 CointEq3   
      
      PROXY_PRODUCER(-

1)  1.000000  0.000000  0.000000   
      

PS_GRAIN(-1)  0.000000  1.000000  0.000000   
      

PS_FLOUR(-1)  0.000000  0.000000  1.000000   
      

PS_BREAD(-1)  0.491805  0.391207  0.256576   
  (0.26140)  (0.22258)  (0.25122)   
 [ 1.88140] [ 1.75759] [ 1.02130]   
      

PS_RETAIL(-1) -1.828495 -1.955066 -2.155812   
  (0.51470)  (0.43826)  (0.49466)   
 [-3.55254] [-4.46098] [-4.35819]   
      

C  1.314172  1.501275  1.670582   
  (0.40198)  (0.34228)  (0.38633)   
 [ 3.26925] [ 4.38611] [ 4.32428]   
      
      

Error Correction: 
D(PROXY_PR

ODUCER) D(PS_GRAIN) 
D(PS_FLOUR

) 
D(PS_BREAD

) 
D(PS_RETAIL

) 
      
      CointEq1  0.015335  0.261897  0.212030 -0.059834  0.032011 
  (0.03911)  (0.07154)  (0.04814)  (0.08608)  (0.11377) 
 [ 0.39208] [ 3.66086] [ 4.40428] [-0.69513] [ 0.28138] 
      

CointEq2 -0.051512 -0.430878 -0.028783  0.040654  0.015474 
  (0.04689)  (0.08577)  (0.05772)  (0.10320)  (0.13639) 
 [-1.09859] [-5.02377] [-0.49869] [ 0.39394] [ 0.11345] 
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CointEq3 -0.018838  0.117792 -0.183658  0.037132  0.158227 

  (0.03668)  (0.06709)  (0.04515)  (0.08072)  (0.10669) 
 [-0.51361] [ 1.75576] [-4.06806] [ 0.46000] [ 1.48308] 
      

D(PROXY_PRODUCER(
-1)) -0.089398 -0.348101 -0.043412 -0.120840 -0.227111 

  (0.09648)  (0.17648)  (0.11876)  (0.21234)  (0.28065) 
 [-0.92658] [-1.97247] [-0.36555] [-0.56909] [-0.80924] 
      

D(PROXY_PRODUCER(
-2))  0.015431  0.270646 -0.175243 -0.188378 -0.182998 

  (0.09430)  (0.17250)  (0.11608)  (0.20755)  (0.27431) 
 [ 0.16363] [ 1.56900] [-1.50969] [-0.90764] [-0.66712] 
      

D(PROXY_PRODUCER(
-3))  0.119576 -0.168543 -0.238960  0.087573  0.147734 

  (0.09401)  (0.17196)  (0.11572)  (0.20690)  (0.27346) 
 [ 1.27197] [-0.98014] [-2.06504] [ 0.42326] [ 0.54025] 
      

D(PROXY_PRODUCER(
-4)) -0.041135 -0.013774 -0.181240 -0.088374  0.086513 

  (0.09511)  (0.17397)  (0.11707)  (0.20932)  (0.27665) 
 [-0.43252] [-0.07918] [-1.54816] [-0.42220] [ 0.31272] 
      

D(PS_GRAIN(-1))  0.033058  0.116524 -0.027427 -0.071668 -0.005482 
  (0.04813)  (0.08804)  (0.05924)  (0.10593)  (0.14000) 
 [ 0.68687] [ 1.32359] [-0.46296] [-0.67659] [-0.03916] 
      

D(PS_GRAIN(-2))  0.084488  0.170225  0.035537  0.048523  0.073507 
  (0.04534)  (0.08293)  (0.05581)  (0.09979)  (0.13189) 
 [ 1.86342] [ 2.05253] [ 0.63676] [ 0.48626] [ 0.55735] 
      

D(PS_GRAIN(-3))  0.112454  0.080921 -0.047255  0.015322 -0.028892 
  (0.04274)  (0.07817)  (0.05261)  (0.09406)  (0.12431) 
 [ 2.63131] [ 1.03516] [-0.89829] [ 0.16290] [-0.23241] 
      

D(PS_GRAIN(-4))  0.036878 -0.051972  0.038538 -0.031809  0.142168 
  (0.04193)  (0.07669)  (0.05161)  (0.09227)  (0.12195) 
 [ 0.87961] [-0.67771] [ 0.74676] [-0.34473] [ 1.16576] 
      

D(PS_FLOUR(-1)) -0.034134 -0.086065 -0.673140  0.166906  0.193721 
  (0.06890)  (0.12602)  (0.08480)  (0.15163)  (0.20040) 
 [-0.49545] [-0.68294] [-7.93762] [ 1.10076] [ 0.96665] 
      

D(PS_FLOUR(-2))  0.015793 -0.176209 -0.488291  0.354464 -0.097142 
  (0.08282)  (0.15149)  (0.10194)  (0.18227)  (0.24090) 
 [ 0.19070] [-1.16321] [-4.78998] [ 1.94475] [-0.40325] 
      

D(PS_FLOUR(-3))  0.014176 -0.065177 -0.249650  0.427631 -0.223673 
  (0.08450)  (0.15457)  (0.10402)  (0.18598)  (0.24580) 
 [ 0.16775] [-0.42167] [-2.40013] [ 2.29937] [-0.90997] 
      

D(PS_FLOUR(-4))  0.021207  0.156683 -0.169410  0.138860  0.035313 
  (0.06834)  (0.12501)  (0.08413)  (0.15042)  (0.19880) 
 [ 0.31029] [ 1.25333] [-2.01375] [ 0.92317] [ 0.17763] 
      

D(PS_BREAD(-1)) -0.007037  0.022401 -0.002554 -0.672954 -0.106782 
  (0.03465)  (0.06338)  (0.04265)  (0.07626)  (0.10080) 
 [-0.20307] [ 0.35342] [-0.05989] [-8.82414] [-1.05939] 
      

D(PS_BREAD(-2)) -0.008027 -0.022712 -0.009369 -0.374505  0.025840 
  (0.03892)  (0.07119)  (0.04791)  (0.08566)  (0.11321) 
 [-0.20624] [-0.31902] [-0.19557] [-4.37201] [ 0.22824] 
      

D(PS_BREAD(-3)) -0.007234 -0.118449 -0.003529 -0.326046 -0.031911 
  (0.03836)  (0.07016)  (0.04721)  (0.08441)  (0.11157) 
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 [-0.18861] [-1.68833] [-0.07476] [-3.86247] [-0.28602] 
      

D(PS_BREAD(-4)) -0.012766  0.054115  0.030984 -0.162470 -0.025667 
  (0.03423)  (0.06262)  (0.04214)  (0.07534)  (0.09957) 
 [-0.37294] [ 0.86425] [ 0.73533] [-2.15653] [-0.25777] 
      

D(PS_RETAIL(-1)) -0.080897 -0.149057 -0.050997  0.132808 -0.388530 
  (0.04437)  (0.08116)  (0.05461)  (0.09765)  (0.12906) 
 [-1.82332] [-1.83666] [-0.93379] [ 1.36007] [-3.01047] 
      

D(PS_RETAIL(-2)) -0.053751 -0.148853 -0.011460  0.102330 -0.182546 
  (0.04159)  (0.07607)  (0.05119)  (0.09152)  (0.12096) 
 [-1.29254] [-1.95688] [-0.22388] [ 1.11808] [-1.50909] 
      

D(PS_RETAIL(-3)) -0.030538 -0.134667  0.004760  0.132397 -0.144798 
  (0.03801)  (0.06953)  (0.04679)  (0.08366)  (0.11057) 
 [-0.80335] [-1.93675] [ 0.10173] [ 1.58252] [-1.30951] 
      

D(PS_RETAIL(-4)) -0.016012 -0.070244  0.015159  0.033886 -0.029646 
  (0.02898)  (0.05301)  (0.03567)  (0.06378)  (0.08430) 
 [-0.55251] [-1.32512] [ 0.42496] [ 0.53129] [-0.35169] 
      

D88  0.000839  0.022646  0.003298 -0.080238 -0.008648 
  (0.00582)  (0.01064)  (0.00716)  (0.01281)  (0.01693) 
 [ 0.14424] [ 2.12767] [ 0.46042] [-6.26537] [-0.51090] 
      
       R-squared  0.129883  0.394038  0.496982  0.498298  0.465241 

 Adj. R-squared -0.027697  0.284296  0.405885  0.407439  0.368394 
 Sum sq. resids  0.003638  0.012171  0.005512  0.017620  0.030780 
 S.E. equation  0.005352  0.009790  0.006588  0.011779  0.015568 
 F-statistic  0.824236  3.590608  5.455490  5.484281  4.803911 
 Log likelihood  588.5824  497.3999  557.2116  469.4671  427.3523 
 Akaike AIC -7.477913 -6.270197 -7.062405 -5.900226 -5.342415 
 Schwarz SC -6.998346 -5.790630 -6.582837 -5.420658 -4.862847 
 Mean dependent -0.000285 -7.37E-05  6.38E-05  0.000884  0.000312 
 S.D. dependent  0.005279  0.011572  0.008547  0.015302  0.019589 

      
       Determinant resid covariance (dof adj.)  3.71E-21    

 Determinant resid covariance  1.56E-21    
 Log likelihood  2545.847    
 Akaike information criterion -31.89201    
 Schwarz criterion -29.13450    

      
       

 

Dit VECModel bevat nog niet de parameter constraints op de cointegrerende relaties. Het is 

een model met zo weinig mogelijk restricties om een diagnose te stellen over de mogelijke 

samenhang in deze, relatief, complexe markt. Dit is derhalve een tussenmodel en het 

modelbouwproces. Dit VECModel laat zien dat de prijsreeks van de producers niet goed 

verklaard wordt door het model (Adj. R-squared is -0.028). Deze prijsreeks reageert in dit 

model niet significant op de drie cointegrerende relaties (de t-waarden zijn respectievelijk: 

0.39, -1.10, en -0.51). Bekijken we het korte-termijn verleden van deze prijsreeks (de vier lags 

in D(proxy_producer) dan zien we dat geen van deze lags significant is. (In een VECmodel 

waarbij we de restricties op de cointegrerende relaties oplegden, kwamen we tot dezelfde 

conclusie omtrent de prijsreeks van de producers). 

Om dit nader te onderzoek zijn er Wald testen uitgevoerd op de som van de vier lags van de 

verklarende prijsreeksvariabelen. Dus eerst een toets op de vier lags van D(proxy_producer), 

dan D(PS_Grain), dan de andere prijsreeksen t/m D(PS_Retail). De nulhypothese van deze 

toets is dat het korte-termijn verleden (gerepresenteerd door vier lags) geen verklaring biedt 

voor de prijsverandering in de producerprijsreeks. Het blijkt dat deze hypothese niet 

verworpen kan worden voor D(proxy_producer): 
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Wald Test:   
System: WALDVOORPROXYPRODUCER 

    
    Test Statistic Value df Probability 
    
    Chi-square  0.000425  1  0.9836 
    
        

Null Hypothesis: C(4)+C(5)+C(6)+C(7)=0 
Null Hypothesis Summary:  

    
    Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 
    
    C(4) + C(5) + C(6) + C(7)  0.004475  0.217091 
    
    Restrictions are linear in coefficients. 

 

Een mogelijke verklaring voor dit gebrek aan beschrijvingskracht zou kunnen zijn, dat de 

producersprijs in de eerste verschillen (dus: de wekelijkse verandering in de producerprijs van 

graan) geen seriele correlatie bevat. Om dit nader te onderzoeken is een zogeheten Q-toets op 

de producerprijsreeks in eerste verschillen uitgevoerd. De nulhypothese is: er is geen seriele 

correlatie. Deze hypothese kan niet worden verworpen: 
 
Date: 12/02/14   Time: 10:09    
Sample: 1 156      
Included observations: 155    

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
              .|.     |        .|.     | 1 -0.012 -0.012 0.0239 0.877 

       .|.     |        .|.     | 2 0.063 0.063 0.6560 0.720 
       .|*     |        .|*     | 3 0.142 0.144 3.8707 0.276 
       .|.     |        .|.     | 4 -0.006 -0.005 3.8758 0.423 

       
        

Dit betekent dat de verandering van de producerprijsreeks niet goed door zijn eigen recente 

verleden verklaard kan worden.  

 

Zoals gezegd hebben we voor de andere prijsreeksen ook de Waldtoetsen uitgevoerd met 

betrekking tot de producerprijs. Hieronder geven we per prijsreeks aan wat de voorspellende 

waarde is. Het blijkt dat de PS_Grain prijsreeks in de eerste verschillen wel een voorspellende 

waarde heeft, maar alle andere reeksen niet: 

 

De D(PS_Grain) prijsreeks heeft een voorspellende waarde voor de Producerprijsreeks:  
 
Wald Test:   
System: WALDVOORPROXYPRODUCER 

    
    Test Statistic Value df Probability 
    
    Chi-square  4.542831  1  0.0331 
    
     

De D(PS_Flour) prijsreeks heeft geen voorspellende waarde voor de Producerprijsreeks:  
 
Wald Test:   
System: WALDVOORPROXYPRODUCER 

    
    Test Statistic Value df Probability 
    
    Chi-square  0.005417  1  0.9413 
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De D(PS_Bread) prijsreeks heeft geen voorspellende waarde voor de Producerprijsreeks: 
 
Wald Test:   
System: WALDVOORPROXYPRODUCER 

    
    Test Statistic Value df Probability 
    
    Chi-square  0.101620  1  0.7499 
    
     

De D(PS_Retail) prijsreeks heeft geen voorspellende waarde voor de Producerprijsreeks: 
 
Wald Test:   
System: WALDVOORPROXYPRODUCER 

    
    Test Statistic Value df Probability 
    
    Chi-square  2.079917  1  0.1492 
    
     

De conclusie is dat de PS_Grain prijsreeks de beschikbare informatie geeft, die je nodig hebt 

om de Producerprijsreeks te kunnen verklaren. Een mogelijke verklaring voor deze 

samenhang zou kunnen zijn dat beide reeksen een relatie hebben met de wereldgraanprijs. 

Omdat de PS_Grain prijsreeks beter door het VECM verklaard kan worden dan de 

PS_Producer prijsreeks en de PS_Grain prijsreeks de informatie bevat die je nodig hebt om de 

PS_Producer prijsreeks te verklaren, wordt er voor gekozen de PS_Producerprijs uit het 

VECmodel te halen en met twee modellen verder te werken. Een model voor PS_Grain, 

PS_Flour, PS_Bread en PS_Retail en een model voor Producers en PS_Grain.  

 

Voor het eerste model gaan we terug naar stap 3. We bekijken deze keer een mogelijke 

cointegrerende relatie tussen PS_Grain, PS_Flour en PS_Bread. We nemen retail niet mee 

omdat die stationair is. De Johansen test geeft nu empirisch bewijsmateriaal voor een 

cointegrerende relatie op een 10% voor de rank test. De trace test geeft aan dat er geen 

cointegrerende relatie bestaat.  
 
Date: 12/02/14   Time: 13:22   
Sample (adjusted): 6 156   
Included observations: 151 after adjustments  
Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant) 
Series: PS_GRAIN PS_FLOUR PS_BREAD   
Lags interval (in first differences): 1 to 4  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.1  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None  0.125394  30.76200  32.26837  0.1391 

At most 1  0.057708  10.53083  17.98038  0.5877 
At most 2  0.010248  1.555394  7.556722  0.8634 

     
      Trace test indicates no cointegration at the 0.1 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.1 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.1  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
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     None *  0.125394  20.23117  20.05014  0.0948 

At most 1  0.057708  8.975434  13.90590  0.4365 
At most 2  0.010248  1.555394  7.556722  0.8634 

     
      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.1 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.1 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
 

 

We schatten een VECmodel met zo weinig mogelijk restricties om een diagnose te stellen 

over de mogelijke samenhang in deze, relatief, complexe markt. Dit is derhalve een 

tussenmodel en het modelbouwproces. Dit VECmodel, waarbij we wederom de stationaire 

PS_Retail reeks hebben opgenomen, ziet er als volgt uit: 

 
 
 Vector Error Correction Estimates  
 Date: 12/02/14   Time: 13:25   
 Sample (adjusted): 6 156   
 Included observations: 151 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

     
     Cointegrating Eq:  CointEq1 CointEq2   
     
     PS_GRAIN(-1)  1.000000  0.000000   
     

PS_FLOUR(-1)  0.000000  1.000000   
     

PS_BREAD(-1)  1.056906  1.083643   
  (0.34951)  (0.42567)   
 [ 3.02399] [ 2.54575]   
     

PS_RETAIL(-1) -3.399006 -3.900724   
  (0.68874)  (0.83882)   
 [-4.93511] [-4.65023]   
     

C  2.485474  2.841564   
  (0.53897)  (0.65641)   
 [ 4.61155] [ 4.32891]   
     
     Error Correction: D(PS_GRAIN) D(PS_FLOUR) D(PS_BREAD) D(PS_RETAIL) 
     
     CointEq1 -0.223644  0.123940  0.015685  0.115144 
  (0.06758)  (0.04474)  (0.07515)  (0.09787) 
 [-3.30947] [ 2.77011] [ 0.20872] [ 1.17649] 
     

CointEq2  0.170811 -0.116855 -0.019354  0.032899 
  (0.05816)  (0.03851)  (0.06468)  (0.08423) 
 [ 2.93684] [-3.03455] [-0.29924] [ 0.39057] 
     

D(PS_GRAIN(-1))  0.024900 -0.097781 -0.056793 -0.047130 
  (0.08933)  (0.05914)  (0.09933)  (0.12937) 
 [ 0.27875] [-1.65334] [-0.57174] [-0.36431] 
     

D(PS_GRAIN(-2))  0.127870 -0.009842  0.031237  0.032260 
  (0.08547)  (0.05659)  (0.09504)  (0.12378) 
 [ 1.49614] [-0.17392] [ 0.32867] [ 0.26062] 
     

D(PS_GRAIN(-3))  0.023891 -0.077646  0.005559 -0.082792 
  (0.08143)  (0.05391)  (0.09055)  (0.11793) 
 [ 0.29340] [-1.44020] [ 0.06139] [-0.70203] 
     

D(PS_GRAIN(-4)) -0.079049  0.028703 -0.060834  0.084380 
  (0.07914)  (0.05240)  (0.08801)  (0.11462) 
 [-0.99883] [ 0.54778] [-0.69124] [ 0.73617] 
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D(PS_FLOUR(-1))  0.044401 -0.599853  0.132213  0.304722 

  (0.12790)  (0.08468)  (0.14223)  (0.18523) 
 [ 0.34716] [-7.08378] [ 0.92960] [ 1.64508] 
     

D(PS_FLOUR(-2))  0.077702 -0.361293  0.279693  0.044339 
  (0.15104)  (0.10000)  (0.16796)  (0.21875) 
 [ 0.51444] [-3.61280] [ 1.66520] [ 0.20269] 
     

D(PS_FLOUR(-3))  0.168008 -0.108589  0.348261 -0.078995 
  (0.15288)  (0.10122)  (0.17000)  (0.22141) 
 [ 1.09897] [-1.07282] [ 2.04855] [-0.35678] 
     

D(PS_FLOUR(-4))  0.328061 -0.077543  0.076548  0.113379 
  (0.12679)  (0.08395)  (0.14100)  (0.18363) 
 [ 2.58734] [-0.92369] [ 0.54290] [ 0.61742] 
     

D(PS_BREAD(-1))  0.037329  0.026490 -0.665437 -0.165468 
  (0.06923)  (0.04584)  (0.07699)  (0.10027) 
 [ 0.53918] [ 0.57791] [-8.64331] [-1.65025] 
     

D(PS_BREAD(-2)) -0.018667  0.010770 -0.359575 -0.006736 
  (0.07587)  (0.05023)  (0.08437)  (0.10988) 
 [-0.24603] [ 0.21440] [-4.26187] [-0.06130] 
     

D(PS_BREAD(-3)) -0.122639  0.010264 -0.315144 -0.054330 
  (0.07488)  (0.04958)  (0.08327)  (0.10845) 
 [-1.63772] [ 0.20702] [-3.78445] [-0.50095] 
     

D(PS_BREAD(-4))  0.065831  0.045837 -0.159207 -0.030662 
  (0.06711)  (0.04443)  (0.07463)  (0.09720) 
 [ 0.98091] [ 1.03156] [-2.13327] [-0.31546] 
     

D(PS_RETAIL(-1)) -0.138262 -0.025266  0.085313 -0.307860 
  (0.08812)  (0.05834)  (0.09799)  (0.12762) 
 [-1.56902] [-0.43306] [ 0.87061] [-2.41226] 
     

D(PS_RETAIL(-2)) -0.150002  0.015426  0.076273 -0.128811 
  (0.08065)  (0.05340)  (0.08968)  (0.11680) 
 [-1.85998] [ 0.28890] [ 0.85049] [-1.10283] 
     

D(PS_RETAIL(-3)) -0.129046  0.031299  0.115704 -0.109695 
  (0.07349)  (0.04865)  (0.08172)  (0.10643) 
 [-1.75607] [ 0.64329] [ 1.41589] [-1.03069] 
     

D(PS_RETAIL(-4)) -0.060335  0.036318  0.025120 -0.011025 
  (0.05643)  (0.03736)  (0.06275)  (0.08173) 
 [-1.06923] [ 0.97209] [ 0.40031] [-0.13491] 
     

D88  0.023202  0.002970 -0.081110 -0.012502 
  (0.01142)  (0.00756)  (0.01270)  (0.01654) 
 [ 2.03155] [ 0.39274] [-6.38632] [-0.75582] 
     
      R-squared  0.267530  0.411413  0.481983  0.463857 

 Adj. R-squared  0.167647  0.331151  0.411345  0.390747 
 Sum sq. resids  0.014712  0.006449  0.018193  0.030860 
 S.E. equation  0.010557  0.006990  0.011740  0.015290 
 F-statistic  2.678448  5.125883  6.823229  6.344616 
 Log likelihood  483.0847  545.3505  467.0509  427.1573 
 Akaike AIC -6.146818 -6.971530 -5.934450 -5.406056 
 Schwarz SC -5.767160 -6.591872 -5.554792 -5.026399 
 Mean dependent -7.37E-05  6.38E-05  0.000884  0.000312 
 S.D. dependent  0.011572  0.008547  0.015302  0.019589 

     
      Determinant resid covariance (dof adj.)  1.71E-16   

 Determinant resid covariance  9.97E-17   
 Log likelihood  1924.744   
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 Akaike information criterion -24.35423   
 Schwarz criterion -22.63578   

     
      

Dit model geeft geen ongewoon lage R-squared schattingen zoals in het vorige model het 

geval was. Het model geeft een adequate beschrijving van deze markt en we zetten de 

volgende stap in het modelbouwproces. We restricteren de cointegratievectoren nu als volgt: 

een cointegrerende vector die de lange-termijn evenwichtsrelatie weergeeft tussen de drie 

evolving reeksen en een cointegrerende vector die van specifiek toepassing is op de 

stationaire PS_Retail reeks: 

 

 

 
 
 
 Vector Error Correction Estimates  
 Date: 12/02/14   Time: 13:51   
 Sample (adjusted): 6 156   
 Included observations: 151 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

     
     Cointegration Restrictions:    

      B(1,2)=1,B(2,3)=0,B(1,4)=0,B(2,4)=1,B(2,2)=0,B(2,1)=0 
Convergence achieved after 112 iterations.  
Restrictions identify all cointegrating vectors 
LR test for binding restrictions (rank = 2):  
Chi-square(2)  9.231319    
Probability  0.009896    

     
     Cointegrating Eq:  CointEq1 CointEq2   
     
     PS_GRAIN(-1) -1.265150  0.000000   
  (0.16073)    
 [-7.87125]    
     

PS_FLOUR(-1)  1.000000  0.000000   
     

PS_BREAD(-1) -0.356030  0.000000   
  (0.10887)    
 [-3.27032]    
     

PS_RETAIL(-1)  0.000000  1.000000   
     

C  0.200115 -1.051592   
  (0.08307)  (0.00743)   
 [ 2.40896] [-141.494]   
     
     

Error Correction: D(PS_GRAIN) 
D(PS_FLOUR

) 
D(PS_BREAD

) 
D(PS_RETAIL

) 
     
     CointEq1  0.191729 -0.093306  0.027862 -0.086861 
  (0.05544)  (0.03719)  (0.06125)  (0.08273) 
 [ 3.45802] [-2.50892] [ 0.45489] [-1.04989] 
     

CointEq2  0.084450 -0.053824 -0.057563 -0.197045 
  (0.04717)  (0.03164)  (0.05211)  (0.07039) 
 [ 1.79023] [-1.70107] [-1.10462] [-2.79935] 
     

D(PS_GRAIN(-1))  0.031965 -0.096714 -0.035909 -0.048457 
  (0.08957)  (0.06008)  (0.09895)  (0.13366) 
 [ 0.35687] [-1.60973] [-0.36291] [-0.36255] 
     

D(PS_GRAIN(-2))  0.134505 -0.006409  0.052214  0.021692 
  (0.08557)  (0.05740)  (0.09453)  (0.12769) 
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 [ 1.57187] [-0.11166] [ 0.55236] [ 0.16989] 
     

D(PS_GRAIN(-3))  0.033840 -0.071912  0.033401 -0.093882 
  (0.08167)  (0.05478)  (0.09023)  (0.12187) 
 [ 0.41433] [-1.31265] [ 0.37020] [-0.77032] 
     

D(PS_GRAIN(-4)) -0.070698  0.033444 -0.037411  0.074844 
  (0.07927)  (0.05317)  (0.08757)  (0.11828) 
 [-0.89189] [ 0.62902] [-0.42723] [ 0.63277] 
     

D(PS_FLOUR(-1))  0.021970 -0.599636  0.103992  0.316533 
  (0.12849)  (0.08619)  (0.14195)  (0.19174) 
 [ 0.17098] [-6.95728] [ 0.73261] [ 1.65088] 
     

D(PS_FLOUR(-2))  0.056889 -0.340278  0.272416 -0.029637 
  (0.15032)  (0.10083)  (0.16606)  (0.22430) 
 [ 0.37845] [-3.37484] [ 1.64048] [-0.13213] 
     

D(PS_FLOUR(-3))  0.150582 -0.084767  0.347964 -0.170401 
  (0.15144)  (0.10158)  (0.16730)  (0.22598) 
 [ 0.99432] [-0.83448] [ 2.07990] [-0.75406] 
     

D(PS_FLOUR(-4))  0.316240 -0.067423  0.071057  0.069456 
  (0.12624)  (0.08468)  (0.13946)  (0.18838) 
 [ 2.50500] [-0.79622] [ 0.50951] [ 0.36871] 
     

D(PS_BREAD(-1))  0.045105  0.007983 -0.666853 -0.087825 
  (0.06754)  (0.04530)  (0.07461)  (0.10078) 
 [ 0.66781] [ 0.17621] [-8.93742] [-0.87141] 
     

D(PS_BREAD(-2)) -0.016453  0.001049 -0.363263  0.032365 
  (0.07519)  (0.05043)  (0.08306)  (0.11220) 
 [-0.21881] [ 0.02081] [-4.37333] [ 0.28847] 
     

D(PS_BREAD(-3)) -0.123757  0.006003 -0.319929 -0.041870 
  (0.07458)  (0.05002)  (0.08239)  (0.11129) 
 [-1.65941] [ 0.12001] [-3.88323] [-0.37624] 
     

D(PS_BREAD(-4))  0.062440  0.044481 -0.166142 -0.032801 
  (0.06696)  (0.04492)  (0.07397)  (0.09992) 
 [ 0.93245] [ 0.99032] [-2.24592] [-0.32826] 
     

D(PS_RETAIL(-1)) -0.135227  0.042445  0.139106 -0.564740 
  (0.06445)  (0.04323)  (0.07120)  (0.09618) 
 [-2.09802] [ 0.98176] [ 1.95366] [-5.87184] 
     

D(PS_RETAIL(-2)) -0.151697  0.063127  0.107073 -0.320594 
  (0.06815)  (0.04571)  (0.07528)  (0.10169) 
 [-2.22598] [ 1.38101] [ 1.42227] [-3.15269] 
     

D(PS_RETAIL(-3)) -0.132397  0.063436  0.131728 -0.244880 
  (0.06736)  (0.04518)  (0.07441)  (0.10051) 
 [-1.96561] [ 1.40408] [ 1.77034] [-2.43644] 
     

D(PS_RETAIL(-4)) -0.063600  0.050747  0.028803 -0.076070 
  (0.05479)  (0.03675)  (0.06052)  (0.08175) 
 [-1.16090] [ 1.38097] [ 0.47591] [-0.93054] 
     

D88  0.023102  0.003178 -0.080848 -0.014219 
  (0.01139)  (0.00764)  (0.01258)  (0.01699) 
 [ 2.02868] [ 0.41606] [-6.42671] [-0.83676] 
     
      R-squared  0.272241  0.399789  0.492078  0.434532 

 Adj. R-squared  0.173001  0.317942  0.422816  0.357423 
 Sum sq. resids  0.014618  0.006577  0.017839  0.032547 
 S.E. equation  0.010523  0.007059  0.011625  0.015703 
 F-statistic  2.743257  4.884594  7.104579  5.635281 
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 Log likelihood  483.5719  543.8740  468.5367  423.1367 
 Akaike AIC -6.153270 -6.951974 -5.954129 -5.352804 
 Schwarz SC -5.773612 -6.572316 -5.574471 -4.973146 
 Mean dependent -7.37E-05  6.38E-05  0.000884  0.000312 
 S.D. dependent  0.011572  0.008547  0.015302  0.019589 

     
      Determinant resid covariance (dof adj.)  1.81E-16   

 Determinant resid covariance  1.06E-16   
 Log likelihood  1920.128   
 Akaike information criterion -24.29309   
 Schwarz criterion -22.57464   

     
      

 

De interpretatie van de eerste cointegrerende relatie is als volgt: 

 

 
 

 

, oftewel 

.  

Deze vergelijking vertelt ons dat de evenwichtsprijs van Flour op lange termijn wordt bepaald 

door een constante marge van -.20 en 1.27 maal de prijs vna Grain en 0.36 maal de prijs van 

Bread. De aanpassingscoefficienten geven aan dat zowel PS_Grain als PS_Flour zich aan 

deze evenwichtsrelatie aanpassen (de aanpassingscoefficienten zijn, respectievelijk 0.19 en -

0.093). Dit betekent dat deze twee reeksen zich op lange termijn aanpassen aan schokken in 

de PS_Bread prijsreeks.  

De aanpassingscoefficienten met betrekking tot de tweede cointegrerende relatie zijn alleen in 

het geval van PS_Retail significant (-0.20, t-waarde: -2.80). Dit was de verwachting 

aangezien deze tweede cointegrerende relatie volledig door de stationaire reeks PS_Retail 

wordt bepaald. 

 

Het tweede model tussen Proxy_producer en PS_Grain ziet er als volgt uit: 

 
 
 Vector Error Correction Estimates 
 Date: 12/02/14   Time: 14:04 
 Sample (adjusted): 6 156 
 Included observations: 151 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   
   Cointegrating Eq:  CointEq1  
   
   PROXY_PRODUCER(-1)  1.000000  
   

PS_GRAIN(-1) -1.294867  
  (0.21410)  
 [-6.04796]  
   

C  0.089568  
  (0.04954)  
 [ 1.80803]  
   
   Error Correction: D(PROXY_PRODUCER) D(PS_GRAIN) 
   
   CointEq1  0.018992  0.172669 
  (0.02426)  (0.04811) 
 [ 0.78287] [ 3.58930] 
   

D(PROXY_PRODUCER(-1)) -0.063371 -0.205680 
  (0.08863)  (0.17576) 
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 [-0.71499] [-1.17022] 
   

D(PROXY_PRODUCER(-2))  0.040793  0.408590 
  (0.08636)  (0.17126) 
 [ 0.47236] [ 2.38582] 
   

D(PROXY_PRODUCER(-3))  0.138640 -0.124064 
  (0.08604)  (0.17062) 
 [ 1.61132] [-0.72712] 
   

D(PROXY_PRODUCER(-4)) -0.036487  0.065098 
  (0.08669)  (0.17191) 
 [-0.42089] [ 0.37867] 
   

D(PS_GRAIN(-1))  0.012877 -0.053676 
  (0.04037)  (0.08005) 
 [ 0.31898] [-0.67051] 
   

D(PS_GRAIN(-2))  0.063523  0.053136 
  (0.03970)  (0.07872) 
 [ 1.60015] [ 0.67497] 
   

D(PS_GRAIN(-3))  0.095034 -0.004066 
  (0.03703)  (0.07343) 
 [ 2.56655] [-0.05537] 
   

D(PS_GRAIN(-4))  0.025406 -0.172694 
  (0.03678)  (0.07293) 
 [ 0.69077] [-2.36780] 
   
    R-squared  0.073704  0.241806 

 Adj. R-squared  0.021518  0.199091 
 Sum sq. resids  0.003873  0.015229 
 S.E. equation  0.005222  0.010356 
 F-statistic  1.412340  5.660895 
 Log likelihood  583.8587  480.4787 
 Akaike AIC -7.614022 -6.244751 
 Schwarz SC -7.434184 -6.064914 
 Mean dependent -0.000285 -7.37E-05 
 S.D. dependent  0.005279  0.011572 

   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  2.92E-09 

 Determinant resid covariance  2.58E-09 
 Log likelihood  1064.404 
 Akaike information criterion -13.81992 
 Schwarz criterion -13.40030 

   
    

Hier is de lange termijn evenwichtsrelatie  significant (-1.29, t-waarde: -6.05) en, zoals 

verwacht, de zogeheten fit voor Proxy_producer erg laag (Adjusted R_squared is 0.02).  

 

Stap 5. Hoeveel weken duurt het voordat een onverwachte prijsschok door de schakels in de 

marktketen is verwerkt? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden dienen alle gevonden parameterschattingen in 

overweging genomen te worden. Een inzichtelijke manier omdat te doen is een impuls-

response analyse, waarbij de respons op een impuls door middel van de gevonden 

parameterschattingen wordt gesimuleerd. Uit de grafieken kan dan afgeleid worden of het 

uiteindelijke effect van de schok uitdempt (terug gaat naar nul, het niveau voor de schok, of 

juist een blijvend effect is (de schok blijft in het systeem en gaat niet terug naar nul). We 

beschrijven achtereenvolgens de schokken in de PS_Grain, PS_Flour, PS_Bread en PS_Retail 
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met betrekking tot het eerste VECmodel en schokken in Proxy_Producer en PS_Grain met 

betrekking tot het tweede VECmodel: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Een schok in de PS_Grain convergeert naar een nieuw lange termijn evenwicht in zowel de 

PS_Grain prijsreeks als in de PS_Flour prijzenreeks (allebei na ongeveer 7 weken), maar de 

schok is niet significant voor PS_Bread en PS_retail. Een prijsschok van 1 leidt tot een nieuw 

evenwicht van ongeveer 0.4 bij de Grain en Flour. 
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Een schok in PS_Flour convergeert naar een lange-termijn effect in PS_Flour na ongeveer 10 

weken. Een prijsschok van 1 leidt tot een nieuw evenwicht van ongeveer 0.4. In alle andere 

reeksen is het respons-effect niet significant.  

 
 

Een schok in PS_Bread convergeert naar een lange-termijn effect na ongeveer 5 weken. Een 

prijsschok van 1 leidt tot een nieuw evenwicht van ongeveer 0.5. In alle andere reeksen is het 

respons-effect niet significant. 
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Een schok in PS_Retail dempt na ongeveer 3 weken uit. In alle reeksen is het respons-effect 

niet significant. 

 

 

Het tweede VECmodel geeft de volgende resultaten: 
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Een schok in Proxy_Producer convergeert naar een lange-termijn effect in Proxy_Producer en 

in PS_Grain na ongeveer 10 weken. Een prijsschok van 1 leidt tot een nieuw evenwicht van 

ongeveer 1.4 voor de Producer en 1.2 voor Grain. 

 

 
 

Een schok in PS_Grain dempt na ongeveer 5 weken uit en heeft geen significant responseffect 

in Proxy_Producer. Merk op dat in het eerste model een schok in PS_Grain niet uitdempt. 

Wellicht mist dit tweede model teveel informatie om de PS_Grain reeks goed te kunnen 

beschrijven. In de vervolgstappen gebruiken we daarom dit tweede model om iets over 

Proxy_Producer te kunnen zeggen en gebruiken we het eerste VECmodel om iets over 

PS_Grain te kunnen zeggen.  

Stap 6. Spelen mogelijke aanpassingsprocessen van de schakels in de keten zich binnen een 

week af?  

De correlatiematrix van de modelresiduen van het eerste VECmodel tussen de schakels in de 

keten geeft aan of de carry-over effecten van schokken binnen een week doorvertaald worden. 

De gehanteerde kritieke waarde is . De correlatiematrix laat 

zien dat geen van de correlaties boven de kritieke vuistregelgrens uitkomt. Er is geen directe 

prijsaanpassing binnen een week. 

Tabel Cross-correlaties (Instaneous effects) 

 
 PS_GRAIN PS_FLOUR PS_BREAD PS_RETAIL 

PS_GRAIN  1.000000 -0.053119  0.075059  0.046960 
PS_FLOUR -0.053119  1.000000 -0.036859  0.110409 
PS_BREAD  0.075059 -0.036859  1.000000  0.063918 
PS_RETAIL  0.046960  0.110409  0.063918  1.000000 
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Voor het tweede VECmodel is de cross-correlatie gelijk aan -0.030 wat niet boven de kritieke 

vuistregelgrens uitkomt. 

 

Stap 7. Visuele inspectie van de afwijkingen ten opzichte van de lange-termijn 

evenwichtsprijs 

Het bleek niet overzichtelijk te zijn om voor iedere positieve en negatieve afwijking een 

grafiek te maken. In plaats hiervan geven we voor iedere prijsreeksvariabele het bijbehorende 

regressiemodel. Merk op dat in deze cointegrerende relatie de prijsreeks Retail niet is 

opgenomen, omdat die stationair is. 

Normalisatie op PS_Grain (VECmodel 1): 

Dependent Variable: PS_GRAIN  
Method: Least Squares   
Date: 12/02/14   Time: 14:54  
Sample: 1 156   
Included observations: 156   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.073911 0.031161 2.371917 0.0189 

PS_FLOUR 0.893843 0.076191 11.73169 0.0000 
PS_BREAD -0.229465 0.049135 -4.670078 0.0000 

     
     R-squared 0.487626     Mean dependent var 0.230313 

Adjusted R-squared 0.480928     S.D. dependent var 0.024982 
S.E. of regression 0.017998     Akaike info criterion -5.178031 
Sum squared resid 0.049563     Schwarz criterion -5.119380 
Log likelihood 406.8864     Hannan-Quinn criter. -5.154209 
F-statistic 72.80490     Durbin-Watson stat 0.745654 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
 
 

    
Normalisatie op PS_Flour (VECmodel 1): 

 
Dependent Variable: PS_FLOUR  
Method: Least Squares   
Date: 12/02/14   Time: 14:54  
Sample: 1 156   
Included observations: 156   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.002140 0.024427 0.087619 0.9303 

PS_GRAIN 0.529804 0.045160 11.73169 0.0000 
PS_BREAD 0.322586 0.030901 10.43948 0.0000 

     
     R-squared 0.658115     Mean dependent var 0.373030 

Adjusted R-squared 0.653646     S.D. dependent var 0.023545 
S.E. of regression 0.013857     Akaike info criterion -5.701053 
Sum squared resid 0.029377     Schwarz criterion -5.642402 
Log likelihood 447.6821     Hannan-Quinn criter. -5.677232 
F-statistic 147.2595     Durbin-Watson stat 0.804151 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

Normalisatie op PS_Bread (VECmodel 1): 
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Dependent Variable: PS_BREAD  
Method: Least Squares   
Date: 12/02/14   Time: 14:54  
Sample: 1 156   
Included observations: 156   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.415662 0.035441 11.72824 0.0000 

PS_GRAIN -0.543708 0.116424 -4.670078 0.0000 
PS_FLOUR 1.289555 0.123527 10.43948 0.0000 

     
     R-squared 0.431594     Mean dependent var 0.771483 

Adjusted R-squared 0.424164     S.D. dependent var 0.036510 
S.E. of regression 0.027705     Akaike info criterion -4.315370 
Sum squared resid 0.117437     Schwarz criterion -4.256719 
Log likelihood 339.5989     Hannan-Quinn criter. -4.291549 
F-statistic 58.08687     Durbin-Watson stat 0.574369 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

Normalisatie op proxy_producer (VECmodel 2): 

 
Dependent Variable: PROXY_PRODUCER  
Method: Least Squares   
Date: 12/02/14   Time: 14:54  
Sample: 1 156   
Included observations: 156   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.051344 0.013658 3.759318 0.0002 

PS_GRAIN 0.683499 0.058958 11.59298 0.0000 
     
     R-squared 0.466014     Mean dependent var 0.208763 

Adjusted R-squared 0.462547     S.D. dependent var 0.025012 
S.E. of regression 0.018337     Akaike info criterion -5.147060 
Sum squared resid 0.051782     Schwarz criterion -5.107959 
Log likelihood 403.4707     Hannan-Quinn criter. -5.131179 
F-statistic 134.3972     Durbin-Watson stat 0.295909 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

Stap 8. Zijn de aanpassingssnelheden van de prijsreeksen die een lange-termijn 

evenwichtsrelatie hebben symmetrisch rondom de lange-termijn evenwichtsprijs? 

Om deze vraag te beantwoorden zijn de positieve en negatieve afwijkingen van de twee 

lange-termijn relaties als verklarende variabelen aan een VAR in de eerste verschillen 

(zogeheten DVAR, Differenced VAR) toegevoegd. Deze lange termijn relaties worden echter 

genormaliseerd op de bijbehorende afhankelijke variabele. Het eerste VECmodel ziet er als 

volgt uit en is SUR geschat (voor de volledigheid nemen we de stationaire prijsreeks Retail in 

dit model als verklarende variabele op): 

 
System: VECMODEL11   
Estimation Method: Seemingly Unrelated Regression 
Date: 12/02/14   Time: 15:07  
Sample: 6 156    
Included observations: 151   
Total system (balanced) observations 604  
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Linear estimation after one-step weighting matrix 
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) -0.334146 0.069060 -4.838484 0.0000 

C(2) -0.214937 0.068260 -3.148811 0.0017 
C(3) -0.267483 0.065236 -4.100260 0.0000 
C(4) -0.253441 0.061123 -4.146417 0.0000 
C(5) 0.014784 0.105955 0.139529 0.8891 
C(6) -0.031977 0.126357 -0.253070 0.8003 
C(7) 0.020277 0.129286 0.156836 0.8754 
C(8) 0.135204 0.109640 1.233162 0.2181 
C(9) 0.026076 0.055501 0.469839 0.6387 

C(10) -0.001025 0.063101 -0.016244 0.9870 
C(11) -0.073581 0.063374 -1.161052 0.2461 
C(12) 0.066193 0.056225 1.177294 0.2396 
C(13) -0.073071 0.047816 -1.528162 0.1271 
C(14) -0.032355 0.049896 -0.648441 0.5170 
C(15) 0.010133 0.047645 0.212683 0.8317 
C(16) 0.032730 0.045839 0.714031 0.4755 
C(17) 0.065044 0.044821 1.451202 0.1473 
C(18) 0.008723 0.009488 0.919407 0.3583 
C(19) 0.358816 0.082091 4.370932 0.0000 
C(20) 0.393593 0.085163 4.621655 0.0000 
C(27) 0.065105 0.044960 1.448043 0.1482 
C(28) 0.135375 0.043686 3.098851 0.0020 
C(29) 0.076579 0.043542 1.758746 0.0792 
C(30) 0.105119 0.040896 2.570436 0.0104 
C(31) -0.656701 0.071519 -9.182202 0.0000 
C(32) -0.383906 0.085585 -4.485660 0.0000 
C(33) -0.136343 0.087987 -1.549576 0.1218 
C(34) -0.069242 0.073179 -0.946197 0.3445 
C(35) 0.027781 0.037865 0.733685 0.4635 
C(36) 0.006283 0.042818 0.146746 0.8834 
C(37) -0.007017 0.042998 -0.163195 0.8704 
C(38) 0.043952 0.038583 1.139161 0.2552 
C(39) -0.017161 0.032484 -0.528291 0.5975 
C(40) 0.007680 0.033830 0.227019 0.8205 
C(41) -0.014531 0.032151 -0.451955 0.6515 
C(42) -0.024629 0.030961 -0.795461 0.4267 
C(43) 0.049306 0.030501 1.616523 0.1066 
C(44) 0.007258 0.006447 1.125777 0.2608 
C(47) 0.369346 0.075780 4.873915 0.0000 
C(48) 0.138333 0.076252 1.814149 0.0702 
C(53) -0.098828 0.074324 -1.329693 0.1842 
C(54) -0.004651 0.072691 -0.063980 0.9490 
C(55) -0.023718 0.071161 -0.333304 0.7390 
C(56) -0.045356 0.070250 -0.645634 0.5188 
C(57) 0.173241 0.121740 1.423040 0.1553 
C(58) 0.370652 0.146848 2.524045 0.0119 
C(59) 0.439051 0.149569 2.935452 0.0035 
C(60) 0.120486 0.122478 0.983736 0.3257 
C(61) -0.666100 0.064327 -10.35484 0.0000 
C(62) -0.369085 0.073242 -5.039266 0.0000 
C(63) -0.307779 0.073266 -4.200850 0.0000 
C(64) -0.159773 0.066011 -2.420382 0.0158 
C(65) 0.060266 0.055745 1.081098 0.2801 
C(66) -0.043358 0.057724 -0.751131 0.4529 
C(67) -0.000825 0.056236 -0.014666 0.9883 
C(68) -0.110286 0.053355 -2.067019 0.0392 
C(69) 0.099149 0.058148 1.705113 0.0888 
C(70) -0.075725 0.011184 -6.770925 0.0000 
C(75) 0.180987 0.066719 2.712664 0.0069 
C(76) 0.129329 0.069037 1.873329 0.0616 
C(79) 0.024027 0.106724 0.225137 0.8220 
C(80) 0.088812 0.104418 0.850548 0.3954 
C(81) -0.037983 0.101848 -0.372936 0.7093 
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C(82) 0.112849 0.100933 1.118055 0.2641 
C(83) 0.265769 0.175348 1.515672 0.1302 
C(84) -0.059907 0.208999 -0.286639 0.7745 
C(85) -0.175179 0.211717 -0.827418 0.4084 
C(86) 0.064674 0.175964 0.367540 0.7134 
C(87) -0.072025 0.092888 -0.775394 0.4385 
C(88) 0.045724 0.105543 0.433222 0.6650 
C(89) -0.020891 0.105294 -0.198407 0.8428 
C(90) -0.017410 0.094315 -0.184593 0.8536 
C(91) 0.250407 0.080161 3.123787 0.0019 
C(92) 0.255314 0.083398 3.061390 0.0023 
C(93) 0.094605 0.079508 1.189873 0.2346 
C(94) 0.183398 0.076541 2.396080 0.0169 
C(95) 0.225444 0.074251 3.036245 0.0025 
C(96) -0.009442 0.015757 -0.599225 0.5493 

     
     Determinant residual covariance 5.84E-17   
     
          

Equation: D(PS_GRAIN) = C(1)*D(PS_GRAIN(-1)) + C(2)*D(PS_GRAIN( 
        -2)) + C(3)*D(PS_GRAIN(-3)) + C(4)*D(PS_GRAIN(-4)) + C(5) 
        *D(PS_FLOUR(-1)) + C(6)*D(PS_FLOUR(-2)) + C(7) 
        *D(PS_FLOUR(-3)) + C(8)*D(PS_FLOUR(-4)) + C(9) 
        *D(PS_BREAD(-1)) + C(10)*D(PS_BREAD(-2)) + C(11) 
        *D(PS_BREAD(-3)) + C(12)*D(PS_BREAD(-4)) + C(13) 
        *PS_RETAIL(-1) + C(14)*PS_RETAIL(-2) + C(15)*PS_RETAIL(-3)  
        + C(16)*PS_RETAIL(-4) + C(17) + C(18)*D88 + C(19)*UG_POS + 
        C(20)*UG_NEG   
Observations: 151   

R-squared 0.420727     Mean dependent var -7.37E-05 
Adjusted R-squared 0.336710     S.D. dependent var 0.011572 
S.E. of regression 0.009424     Sum squared resid 0.011635 
Durbin-Watson stat 1.383658    

     
Equation: D(PS_FLOUR) = C(27)*D(PS_GRAIN(-1)) + C(28) 
        *D(PS_GRAIN(-2)) + C(29)*D(PS_GRAIN(-3)) + C(30) 
        *D(PS_GRAIN(-4)) + C(31)*D(PS_FLOUR(-1)) + C(32) 
        *D(PS_FLOUR(-2)) + C(33)*D(PS_FLOUR(-3)) + C(34) 
        *D(PS_FLOUR(-4)) + C(35)*D(PS_BREAD(-1)) + C(36) 
        *D(PS_BREAD(-2)) + C(37)*D(PS_BREAD(-3)) + C(38) 
        *D(PS_BREAD(-4)) + C(39)*PS_RETAIL(-1) + C(40)*PS_RETAIL( 
        -2) + C(41)*PS_RETAIL(-3) + C(42)*PS_RETAIL(-4) + C(43) + 
        C(44)*D88 +  C(47)*UF_POS + C(48)*UF_NEG 
Observations: 151   

R-squared 0.511568     Mean dependent var 6.38E-05 
Adjusted R-squared 0.440726     S.D. dependent var 0.008547 
S.E. of regression 0.006392     Sum squared resid 0.005352 
Durbin-Watson stat 1.691093    

     
Equation: D(PS_BREAD) = C(53)*D(PS_GRAIN(-1)) + C(54) 
        *D(PS_GRAIN(-2)) + C(55)*D(PS_GRAIN(-3)) + C(56) 
        *D(PS_GRAIN(-4)) + C(57)*D(PS_FLOUR(-1)) + C(58) 
        *D(PS_FLOUR(-2)) + C(59)*D(PS_FLOUR(-3)) + C(60) 
        *D(PS_FLOUR(-4)) + C(61)*D(PS_BREAD(-1)) + C(62) 
        *D(PS_BREAD(-2)) + C(63)*D(PS_BREAD(-3)) + C(64) 
        *D(PS_BREAD(-4)) + C(65)*PS_RETAIL(-1) + C(66)*PS_RETAIL( 
        -2) + C(67)*PS_RETAIL(-3) + C(68)*PS_RETAIL(-4) + C(69) + 
        C(70)*D88 +  C(75)*UB_POS + C(76)*UB_NEG 
Observations: 151   

R-squared 0.554943     Mean dependent var 0.000884 
Adjusted R-squared 0.490392     S.D. dependent var 0.015302 
S.E. of regression 0.010923     Sum squared resid 0.015631 
Durbin-Watson stat 1.536073    

     
Equation: PS_RETAIL = C(79)*D(PS_GRAIN(-1)) + C(80) 
        *D(PS_GRAIN(-2)) + C(81)*D(PS_GRAIN(-3)) + C(82) 
        *D(PS_GRAIN(-4)) + C(83)*D(PS_FLOUR(-1)) + C(84) 
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        *D(PS_FLOUR(-2)) + C(85)*D(PS_FLOUR(-3)) + C(86) 
        *D(PS_FLOUR(-4)) + C(87)*D(PS_BREAD(-1)) + C(88) 
        *D(PS_BREAD(-2)) + C(89)*D(PS_BREAD(-3)) + C(90) 
        *D(PS_BREAD(-4)) + C(91)*PS_RETAIL(-1) + C(92)*PS_RETAIL( 
        -2) + C(93)*PS_RETAIL(-3) + C(94)*PS_RETAIL(-4) + C(95) + 
        C(96)*D88   
Observations: 151   

R-squared 0.464468     Mean dependent var 1.038833 
Adjusted R-squared 0.396016     S.D. dependent var 0.020188 
S.E. of regression 0.015689     Sum squared resid 0.032739 
Durbin-Watson stat 2.043444    

     
      

Door middel van een Wald test toetsen we of er empirische bewijslast is voor asymmetrische 

aanpassingssnelheden ten opzichte van de lange-termijn evenwichtsrelatie.  

Voor PS_Grain geldt (c(19)=c(20)): 

 
Wald Test:   
System: VECMODEL11  

    
    Test Statistic Value df Probability 
    
    Chi-square  0.066550  1  0.7964 
    
        

Null Hypothesis: C(19)=C(20)  
Null Hypothesis Summary:  

    
    Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 
    
    C(19) - C(20) -0.034778  0.134811 
    
    Restrictions are linear in coefficients. 

 

Er is geen sprake van asymmetrie. 

Voor PS_Flour geldt (c(47)=c(48)): 

 
Wald Test:   
System: VECMODEL11  

    
    Test Statistic Value df Probability 
    
    Chi-square  3.132447  1  0.0767 
    
        

Null Hypothesis: C(47)=C(48)  
Null Hypothesis Summary:  

    
    Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 
    
    C(47) - C(48)  0.231013  0.130525 
    
    Restrictions are linear in coefficients. 

 

Volgens de test is er sprake van asymmetrie op een 10% niveau.  Bekijken we de waarden van 

de coefficienten in het model dan blijkt dat een positieve prijsafwijking sneller wordt 

gecorrigeerd dan een negatieve prijsafwijking (.36 versus .13). 
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Voor PS_Bread geldt (c(75)=c(76)): 

 
Wald Test:   
System: VECMODEL11  

    
    Test Statistic Value df Probability 
    
    Chi-square  0.197094  1  0.6571 
    
        

Null Hypothesis: C(75)=C(76)  
Null Hypothesis Summary:  

    
    Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 
    
    C(75) - C(76)  0.051659  0.116361 
    
    Restrictions are linear in coefficients. 

 

Er is geen sprake van asymmetrie. 

Het tweede VECmodel ziet er als volgt uit en is SUR geschat: 

 
System: VECMODEL21   
Estimation Method: Seemingly Unrelated Regression 
Date: 12/02/14   Time: 15:21  
Sample: 6 156    
Included observations: 151   
Total system (balanced) observations 302  
Linear estimation after one-step weighting matrix 

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) -0.167789 0.076003 -2.207669 0.0281 

C(2) -0.018692 0.076802 -0.243384 0.8079 
C(3) -0.081856 0.074136 -1.104141 0.2704 
C(4) -0.221198 0.073432 -3.012289 0.0028 
C(9) -7.68E-05 0.000899 -0.085403 0.9320 

C(12) 0.007958 0.034099 0.233389 0.8156 
C(13) 0.041802 0.034377 1.216002 0.2250 
C(14) 0.062323 0.033783 1.844790 0.0661 
C(15) -0.003181 0.032814 -0.096942 0.9228 
C(20) 0.001159 0.000683 1.698077 0.0906 
C(21) -0.008112 0.040983 -0.197932 0.8432 
C(22) 0.189675 0.051548 3.679560 0.0003 

     
     Determinant residual covariance 2.90E-09   
     
          

Equation: D(PS_GRAIN) = C(1)*D(PS_GRAIN(-1)) + C(2)*D(PS_GRAIN( 
        -2)) + C(3)*D(PS_GRAIN(-3)) + C(4)*D(PS_GRAIN(-4)) + C(9) 
Observations: 151   

R-squared 0.082608     Mean dependent var -7.37E-05 
Adjusted R-squared 0.057474     S.D. dependent var 0.011572 
S.E. of regression 0.011234     Sum squared resid 0.018427 
Durbin-Watson stat 1.889366    

     
Equation: D(PROXY_PRODUCER) = C(12)*D(PS_GRAIN(-1)) + C(13) 
        *D(PS_GRAIN(-2)) + C(14)*D(PS_GRAIN(-3)) + C(15) 
        *D(PS_GRAIN(-4)) + C(20) + C(21)*UP_POS + C(22)*UP_NEG 
Observations: 151   

R-squared 0.141400     Mean dependent var -0.000285 
Adjusted R-squared 0.105625     S.D. dependent var 0.005279 
S.E. of regression 0.004993     Sum squared resid 0.003590 
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Durbin-Watson stat 2.009838    
     
      

Voor Proxy-producer geldt (c(21)=c(22)): 

 
Wald Test:   
System: VECMODEL21  

    
    Test Statistic Value df Probability 
    
    Chi-square  6.107794  1  0.0135 
    
        

Null Hypothesis: C(21)=C(22)  
Null Hypothesis Summary:  

    
    Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 
    
    C(21) - C(22) -0.197787  0.080030 
    
    Restrictions are linear in coefficients. 

 
 
 

Volgens de test is er sprake van asymmetrie op een 5% niveau.  Bekijken we de waarden van 

de coefficienten in het model dan blijkt dat een negatieve prijsafwijking sneller wordt 

gecorrigeerd dan een positieve prijsafwijking (0.19 versus -0.008).  

Conclusies: 

 Deze markt lijkt uit twee deelmarkten te bestaan: een omtrent de relatie tussen 

producenten en graanhandelaren en een andere tussen graanhandelaren, 

meelproducenten en broodverkopers;  

 De retailprijsreeks is als enige stabiel op lange termijn.  

 Bij een voor de meelprijzen negatieve afwijking van de lange-termijnevenwichtsprijs 

duurt het langer voordat de prijzen weer in evenwicht zijn ten opzichte van een 

positieve afwijking. 

 Bij een voor de producentenprijzen positieve afwijking van de lange-

termijnevenwichtsprijs duurt het langer voordat de prijzen weer in evenwicht zijn ten 

opzichte van een negatieve afwijking. 
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