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RESUMO

Alavanagem em hedge funds tem preoupado investidores e estudiosos nos últimos

anos. Exemplos reentes de estratégias desse tipo se mostraram vantajosos em períodos

de poua inerteza na eonomia, porém desastrosos em époas de rise. No ampo das

�nanças quantitativas, tem-se prourado enontrar o nível de alavanagem que otimize

o retorno de um investimento dado o riso que se orre. Na literatura, os estudos têm

se mostrado mais qualitativos do que quantitativos e pouo se tem usado de métodos

omputaionais para enontrar uma solução. Uma forma de avaliar se alguma estratégia

de alavanagem aufere ganhos superiores do que outra é de�nir uma função objetivo

que relaione riso e retorno para ada estratégia, enontrar as restrições do problema e

resolvê-lo numeriamente por meio de simulações de Monte Carlo. A presente dissertação

adotou esta abordagem para tratar o investimento em uma estratégia long-short em um

fundo de investimento de ações em diferentes enários: diferentes formas de alavanagem,

dinâmias de preço das ações e níveis de orrelação entre esses preços. Foram feitas

simulações da dinâmia do apital investido em função das mudanças dos preços das ações

ao longo do tempo. Considerou-se alguns ritérios de garantia de rédito, assim omo a

possibilidade de ompra e venda de ações durante o período de investimento e o per�l

de riso do investidor. Finalmente, estudou-se a distribuição do retorno do investimento

para diferentes níveis de alavanagem e foi possível quanti�ar qual desses níveis é mais

vantajoso para a estratégia de investimento dadas as restrições de riso.

Palavras-have: Alavanagem. Fundos de investimento. Monte Carlo. Riso de

merado.



ABSTRACT

Leverage in hedge funds has been a matter of onern for investors and sholars in

past years. Reent examples of suh strategies have proved advantageous in periods of low

unertainty in the eonomy, but disastrous in times of risis. In the �eld of quantitative

�nane, researhers have been trying to �nd a level of leverage that optimizes the return

of an investment given the risk. In the literature, studies have been more qualitative than

the quantitative , and have made little use of omputational methods. One way to assess

whether a leverage strategy earns higher returns than another is to de�ne the objetive

funtion that relates risk and return for eah strategy, �nd the onstraints for the problem

and solve it numerially through Monte Carlo simulations. This dissertation has adopted

this approah to treat the investment in a long-short equity strategy in di�erent senarios:

di�erent forms of leverage, stok pries dynamis and levels of orrelation between these

pries. Dynamis simulations of invested apital due to hanges in stok pries over time

were made. Some riteria of redit guarantee, the possibility of buying and selling stoks

during the investment period and the risk pro�le of the investor were onsidered in the

simulations. Finally, we studied the distribution of the return on investment for di�erent

levels of leverage and it was possible to quantify whih of these levels is more advantageous

to the investment strategy given the onstraints of risk.

Key-words: Leverage. Hedge funds. Monte Carlo. Market risk.
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1 Introdução

Long-Short é uma estratégia de investimento realizada por meio de operações om

ações e/ou derivativos de ações em bolsas de valores. Essa estratégia ostuma apresentar

riso inferior ao das operações simples de ompra de ações. Os fundos long-short são

fundos que �am omprados (long, em inglês) e vendidos (short) ao mesmo tempo. O

objetivo do gestor é gerar retornos pela diferença entre as rentabilidades das ações om-

pradas e vendidas. Essa estratégia tende a anular ou diminuir o impato das altas e baixas

do merado sobre a arteira de investimentos, permitindo que a maior parte do resultado

dependa da apaidade do gestor de enontrar ações om melhor desempenho que o mer-

ado ou que as posições vendidas. Fiar omprado em ações é relativamente simples e

trivial. Fiar vendido, porém, é um tanto mais trabalhoso. É preiso enontrar quem

alugue as ações, negoiar taxas e prazos e depositar garantias mínimas exigidas pelas

instituições �naneiras, ou mesmo, om maior omplexidade, inluir apital de tereiros

(empréstimos) na omposição do montante total.

A inlusão de alavanagem neste problema pode aumentar, onsideravelmente, o re-

torno médio do fundo. Por outro lado, isso também potenializa as hanes de falênia ou

perda parial de apital. Um aso real envolvendo este tipo de operação é a dos fundos

da GWI. O GWI Leverage omeçou a funionar em 13/02/2004, e apresentou as seguintes

rentabilidades anuais até o ponto máximo da bolsa, que oorreu em 20/05/2008:

1

Tabela 1: Retorno do fundo da GWI e Ibovespa

Ano GWI Ibovespa

2004 51% 16%

2005 35% 28%

2006 79% 33%

2007 90% 44%

2008 (até 20/05) 25% 15%

1

Fonte: www.drmoney.om.br/investimentos/riso/fundos-gwi-o-estrago-ausado-pela-alavanagem.

Aessado em 28/06/2014.
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Claramente, nota-se que o desempenho deste fundo em uma estratégia alavanada teve

um retorno bem aima do merado no período analisado. Da mesma forma, a quantidade

de lientes e o patrim�nio do fundo reseram onsideravelmente nesse período.

Tabela 2: Retorno do fundo da GWI e Ibovespa

Ano Quantidade de lientes Patrim�nio Líquido

2004 104 13.052.418

2005 139 42.861.478

2006 198 111.086.912

2007 566 290.756.042

2008 (até 20/05) 611 387.493.127

Com a queda da bolsa de valores no dia 08/10/08 e após a ota se desvalorizar 94%,

o administrador pediu o fehamento do fundo para apliações e resgates (nesse mesmo

período, houve desvalorização da bolsa em 48%). Até o dia 27/10/08 (ponto mínimo da

bolsa), a ota havia se desvalorizado mais 50%. Neste dia, o patrim�nio líquido, que havia

atingido quase R$ 400 milhões no pio, estava em pouo mais de R$ 11 milhões, sem ter

havido resgates relevantes, ou seja, evaporaram-se quase R$ 380 milhões em pouo mais

de 4 meses.

O aso do fundo da GWI ilustra situações de riso importantes ao se estudar alavana-

gem em estratégias de fundos de investimento. No período em que a eonomia estava bem

o retorno do fundo era bem positivo e adiionado ao retorno da alavanagem se tornou

algo ainda mais atrativo. Porém no período de rise, o impato negativo no resultado do

fundo também foi agravado em níveis de mesma dimensão ou maiores. Neste ontexto,

os maiores interessados em estudar mais profundamente este assunto são os gestores de

fundos que desejam ampliar seu apital om estratégias ombinadas om alavanagem,

banos e bolsa de valores que querem oneder rédito aos gestores dos fundos e admi-

nistrar a ompra e venda de ações para os mesmos e organismos e agentes reguladores

interessados em garantir que sejam respeitados as regras e garantias de empréstimo pelos

banos om os gestores. Por simpliidade, mas sem perda de generalidade, será onside-

rado ao longo do trabalho que os banos, bolsas ou instituições �naneiras respeitem e

estejam preoupadas om o que é imposto pelos agentes reguladores.

Objetivo e Metodologia

O objetivo deste trabalho é quanti�ar o nível de alavanagem ótimo que um investidor

deve ter em uma estratégia de fundos de investimento e avaliar se para algum nível o

investidor possui um retorno superior. Para atingir esse objetivo implementou-se uma



1 Introdução 10

ferramenta omputaional que auxilie na tomada de deisão ao onsiderar uma série de

parâmetros. Alguns dos tópios estudados para o desenvolvimento do trabalho foram:

Estratégias em hedge funds, teoria da medida, equações difereniais pariais, álulo

estoástio, equações difereniais estoástias e métodos numérios.

Iniialmente, apresenta-se o problema de otimização a partir de uma função objetivo

que deve ser maximizada, onsiderando-se um onjunto de restrições de merado, ins-

tituições �naneiras e do próprio investidor. O problema é, então, resolvido por meio

de simulações numérias das trajetórios do apital próprio do investidor seguindo uma

dinâmia pré-estabeleida. Alguns gatilhos são aionados omo forma de deisão para

o investidor, omo por exemplo, omprar ou vender uma erta quantidade de ações res-

peitando algumas restrições do problema. A dinâmia da simulação é extendida por um

período de tempo e depois repetida algumas vezes. Assim, é possível estudar melhor a

distribuição da variável de apital do investidor.

A metodologia se segue de�nindo algumas premissas básias do problema. Considerou-

se no modelo que o gestor do fundo e o investidor são o mesmo indivíduo, assim omo

a instituição �naneira �a enarregada por regular os níveis de garantias e olaterais

nas questões de rédito para o investidor. São esolhidos os parâmetros de entrada e os

parâmetros de estudo de impato, e a análise é dividida em diferentes asos de forma a

melhor avaliar tais impatos. Alguns parâmetros ontribuem para que o investidor tenha

maiores retornos na estratégia, porém om pior riso. Por outro lado, outros parâmetros

vão direionar o investidor a ter um retorno menor, porém mais erto. O investidor terá

sempre um tradeo� entre riso de perda e retorno de apital próprio em que a deisão de

esolha �nal partirá do seu per�l de riso e ao onsiderar todas as restrições impostas no

problema.

A proposta de análise foi a de de�nir diferentes deisões de níveis de alavanagem

para o investidor nestes diferentes enários. Em enários em que a inerteza é maior,

é preferível que o investidor não se alavanque de uma forma agressiva devido à grande

possibilidade de perda. No sentido ontrário, alavanar-se quando a volatilidade do apital

próprio é baixa traz menores retornos om o riso menos inerto.
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2 Revisão Bibliográ�a

O termo hedge fund é omumente usado para desrever uma variedade de diferentes

tipos de veíulos de investimento que ompartilham algumas araterístias semelhantes.

Na prátia, um hedge fund é um fundo de investimento ujo objetivo é obter a maior

rentabilidade possível utilizando-se de todas as possibilidades de investimento ao alane

do investidor, ou seja, reorrem-se aos mais variados instrumentos e ténias de merado

om o objetivo de reduzir a volatilidade (riso) do investimento e, em simultâneo, obter

um rendimento atrativo e independente da evolução dos merados �naneiros. Em geral,

onsidera-se que os hedge funds são fundos relativamente omplexos e mais adequados a

investidores pro�ssionais ou om elevado patrim�nio. Hoje em dia, esse termo tornou-se

mais genério para diversos fundos não tradiionais, por exemplo, fundos que exploram

ine�iênias de merado através de estratégias so�stiadas de abordagem e/ou om gran-

des apostas direionais são também lassi�ados nesse grande e heterogêneo grupo de

hedge funds. Como não existe uma de�nição lara na legislação de investimentos sobre

esses fundos, o portifólio de investimento de um hedge fund pode ir desde títulos públios

do governo, âmbio, futuros e opções, arbitragem, ommodities, ou mesmo outros hedge

funds.

O merado norte-ameriano foi o pioneiro para a indústria de hedge funds e desde

então o primeiro lugar do mundo, tanto em relação ao volume �naneiro dessa indústria,

quanto em relação ao número de fundos existentes. Nos EUA, esse tipo de fundo sofre

muito menos restrições ou �salizações do que os demais, porém para ser quali�ado

omo hedge fund, um fundo deve possuir menos de 500 investidores, não pode fazer oferta

públia ou qualquer tipo de propaganda, bem omo, seus investidores devem entender de

merado e se quali�arem omo quali�ed investors buyers (QIB).

Petersen(2007) omenta que no merado norte-ameriano, os hedge funds podem ser

lassi�ados de aordo om a estratégia que seguem, entre as quais, as prinipais, são:

Merger Arbitrage: a qual onsiste em posições longas para ações de empresas que
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estejam a ser alvo de aquisição ou fusão e de posições urtas em ações das respetivas

empresas adquirentes ou nas quais se vão inorporar as empresas a fusionar. Os ganhos

esperados estão assoiados à expetativa de que as ações das empresas alvo de oferta de

aquisição ou fusão se valorizem e de que as ações das empresas om posição dominante

no evento orporativo se desvalorizem.

Distressed Seurities: estratégia na qual o gestor investe em ativos de empresas que

estejam em situação eon�mio-�naneira ou operaional débeis. Os ganhos assoiados

a esta estratégia suedem aso as ações que foram adquiridas a desonto, em virtude da

pressão vendedora que existe nestes asos, se venham a valorizar em função da reorgani-

zação ou da reuperação das empresas.

Maro Investing: trata-se da estratégia mais ampla de todos os hedge funds. Os gestores

destes fundos atuam a uma esala global prourando identi�ar situações de ine�iênia

nos preços dos valores mobiliários e anteipar os efeitos que eventos maroeon�mios e

polítios possam ter sobre esses preços por forma a realizarem ganhos.

Fixed - Inome Arbitrage: onsiste na tomada de posições longas e urtas em ati-

vos de rendimento �xo ujo preço se enontra historiamente orrelaionado, mas em que

o gestor anteipa vir a oorrer alterações nessa orrelação. Os ganhos de arbitragem são

geralmente ampli�ados pela utilização de alavanagem, uma vez que as alterações de

orrelação são, em regra , muito reduzidas.

Convertible Arbitrage: trata-se de uma estratégia em que o gestor ombina posições

longas em obrigações onvertíveis em ações om posições urtas nessas mesmas ações. Os

ganhos de arbitragem resultam do fato do preço do instrumento híbrido, uma vez que

assume simultaneamente araterístias de uma obrigação e ação, air de forma menos

intensa do que o da ação.

Long - Short Equity: onstituir posições ompradoras ou vendedoras sobre ações sus-

eptíveis de se apreiarem ou de se depreiarem. Ténia que se alimenta de numerosas

anomalias dos merados, reforçadas em período de forte volatilidade. É neessária uma

boa espeialização do gestor no que tange à identi�ação de anomalias, pois o universo

de investimento é muito largo, autorizando diferentes estilos de gestão.

Note-se que existem diferentes tipos de estratégias para os hedge funds. Nesta dis-
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sertação, o foo será dado para os fundos om estratégias Long - Short Equity ou fundos

long-short de ações.

A indústria de hedge funds é ainda uma indústria reente e em desenvolvimento quando

omparada à indústria de fundos tradiionais. Apesar do termo existir de muito tempo

atrás om publiações nos anos 60

1

, por diversas situações de rises eon�mias, tenologia

e dados, o tema ganhou maior força nas últimas déadas em que surgiram diferentes tra-

balhos dediados a esse assunto. Liang (1998), Ineihen (2002), Shneeweis et al. (2003)

e Fung e Hsieh (2004) publiaram alguns trabalhos a repeito de hedge funds. Os estudos

para o Brasil ainda são pouo reentes, inlusive em virtude da indisponibilidade de da-

dos. Contudo, a literatura que fundamenta todos os estudos nessa área data muito antes

do desenvolvimento dessa indústria. Os alieres foram riados por Markowitz (1952) e

por Sharpe (1964). Markowitz (1952) relaiona riso e retorno esperado de um portfólio

de ações, riando assim o que hamamos de Fronteira E�iente. Na déada de 50, os

omputadores não eram tão e�ientes, não possuíam tanta apaidade de proessamento

e eram extremamente aros, logo alular diversas otimizações de arteiras não era trivial.

Assim, Sharpe (1964) desenvolveu um modelo simpli�ado, ujo ponto prinipal é argu-

mentar que os retornos das ações são relaionados om um fator omum, o que depois

seria hamado de arteira de merado. Com esse proedimento não seria neessário o ál-

ulo de diversas matrizes de ovariânia, diferentemente do trabalho de Markowitz (1952).

Desse trabalho surgiu o Capital Asset Priing Model (CAPM), no qual se relaionam de

maneira formal os retornos de uma ação om o retorno de merado.

Loomis (1966) publiou o primeiro artigo a respeito de hedge fund, intitulado de �The

Jones Nobody Keeps Up With�. Nesse artigo é desrito a forma om que Alfred Winslow

Jones deveria gereniar seu fundo: o Jones Hedge Fund. O fundo podia ter tanto posições

ompradas em ações quanto vendidas. Nessa perspetiva, pode-se dizer que esse foi o

primeiro hedge fund onheido na história. Esse fundo tinha o mesmo prinípio dos fundos

long-short atuais. Porém, om o merado em rise na déada de 70, muitos hedge funds

foram liquidados e o interesse por esse tipo de veíulo foi reduzido.

Apenas na metade da déada de 90 é que se voltou a ter um interesse mais forte pelos

hedge funds. Esse interesse dos investidores também atraiu o interesse da aademia por

esse assunto, prinipalmente om o objetivo de analisar se esse tipo de veíulo é realmente

uma fonte de retornos superiores. Shneeweis e Martin (2000) enontram evidênias em-

pírias que portfólios nos Estados Unidos om hedge funds em sua omposição apresentam

1

Um maior detalhamento da história dos hedge fund pode ser enontrado em (LHABITANT, 2006)
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um desempenho superior em termos de retorno esperado, volatilidade e índie de Sharpe,

omparado a portifólios om apenas fundos tradiionais de renda �xa e ações. Outro

artigo, omo Liang (1998), enontra evidênias que hedge funds onseguem prover retor-

nos positivos, om volatilidade inferior aos índies de ações e om um orrelação baixa

om esses mesmos índies. De fato, os resultados de Fung e Hsieh (2002) indiam que os

retornos de hedge funds não podem ser ompletamente expliados por fatores de merado.

Segundo Anson (2006), os hedge funds, no Brasil, seriam veíulos de investimentos

privados para gereniar arteiras onentradas de títulos públios e privados, e seus res-

petivos instrumentos de derivativos, que podem possuir posições tanto ompradas quanto

vendidas e que podem utilizar alavanagem. Uma ategoria, ou uma sublasse dos hedge

funds, seriam os fundos long-short de ações. Os fundos long-short de ações seriam fundos

que teriam omo prinipal estratégia utilizar posições, tanto ompradas (Long), omo

vendidas (Short) em ações de empresas e índies de ações, tanto no merado à vista,

quanto no merado de derivativos, para rentabilizar suas arteiras.

Estudando os fundos long-short, Jaobs e Levy (1999) examinaram os vários aspetos

de investir em fundos long-short omo estratégias que podem ser implementadas e os

benefíios desse tipo de estratégia. Eles ainda propuseram um modelo para otimizar uma

arteira om posições ompradas e vendidas no merado aionário, riando um portfólio

neutro a movimentos de merado. Penna (2007) testa a neutralidade dos fundos long-

short no Brasil, enontrando que a maioria dos fundos possui dependênia aos retornos de

merado. Leusin e Brito (2008) apliam o modelo desenvolvido por Henriksson e Merton

(1981) para avaliar o desempenho de diversos fundos de ações no Brasil, enontrando

evidênias que pouos gestores possuem tal apaidade de avaliação. Gomes e Cresto

(2010) estudam omo os retornos dos fundos são expliados pelos retornos de merado.

Como omentado anteriormente, alavanar-se também é um elemento utilizado em

estratégias de hedge funds. Alavanagem permite que os hedge funds aumentem suas

exposições e, omo onsequênia direta, ampliar seus risos. Nos próximos parágrafos são

mostrados algumas das de�nições de alavanagem no meio aadêmio. A de�nição formal

para esta dissertação é feita no apítulo 3.

Ross et al. (2000) argumentam que a alavanagem é a intensidade om a qual a

empresa está endividada. Quanto mais �naniamento por meio de apital de tereiros

a empresa utilizar, maior será a alavanagem �naneira empregada. Segundo Smith e

Deutshmann (2008), alavanagem é o ato de apturar uma maior quantidade de exposição

a um investimento. Alavanagem é um termo que é muitas vezes ritiado, prinipalmente
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quando menionado em onjunto om hedge fund. No entanto, a maioria das pessoas usam

alavanagem �naneira no seu dia-a-dia de diversas formas. Por exemplo, a ompra de

uma asa om uma hipotea é um investimento alavanado. Embora ertamente possa

ampli�ar os risos, o prudente uso de alavanagem em gestão de arteiras também pode

proporionar benefíios signi�ativos para os investidores.

Gitman (2001) de�ne o oneito de alavanagem omo a apaidade que a empresa

possui para usar os ativos ou reursos om um usto �xo, a �m de aumentar os retor-

nos de seus proprietários. Variações na alavanagem aarretam mudanças no nível do

retorno e do riso assoiado. Riso neste ontexto refere-se ao grau de inerteza assoi-

ado à apaidade da empresa umprir suas obrigações �xas de pagamento. Geralmente,

quando se eleva a alavanagem, o resultado é um aumento no riso e retorno; reduções

na alavanagem resultam num menor riso e retorno. A quantidade de alavanagem na

estrutura de uma empresa pode afetar signi�ativamente seu valor. Gitman (2001) ainda

diz que a probabilidade de que uma empresa venha a falir devido à inapaidade de saldar

seus ompromissos onforme forem venendo depende tanto do riso operaional omo do

riso �naneiro. Obviamente, existe um nível ótimo de alavanagem operaional e �nan-

eira, em que se ultrapassando este limite, a empresa inorrerá em maiores risos, seja

operaional ou �naneiro.

Shneeweis et al. (2005) estudaram a relação entre riso ajustado ao retorno e alavan-

agem. A partir de testes estatístios, onluem que as estratégias de maior riso tendem

a ter menor alavanagem do que as estratégias de menor riso e que dentro das estratégias,

o nível de alavanagem empregado não possui relação ao riso ajustado pelo retorno.

Barbariano (2009) omenta que o nível de alavanagem em estratégias de fundos de

investimento varia muito podendo hegar em até 15 vezes o patrim�nio líquido. Na tabela

3, tem-se uma ideia do nível de alavanagem para alguns tipos de fundo.

Tabela 3: Níveis de alavanagem em diferentes fundos

Tipos de Fundos Alavanagem Típia Alavanagem Máxima

Convertible Arbitrage 4x 6x

Distressed Seurities 1x 1.5x

Merger Arbitrage 1.3x 2x

Fixed - Inome Arbitrage 8x 15x

Long-Short Equity 1.3x 5x

Fonte: NEPC, baseado em dados de hedge funds, fundos de hedge funds e prime broker.

Considerando tudo o que foi mostrado anteriormente, identi�ou-se que os trabalhos

om temas que envolvem alavanagem em estratégias long-short dão uma intuição do
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que oorre om as variáveis do problema (retorno e riso) sem quanti�á-las, omo por

exemplo em (BARBARIANO, 2009). No que foi pesquisado na literatura, tem-se o foo

muito grande ao tema Alavanagem Finaneira ombinado a indiadores ontábeis,

ou seja, omo a alavanagem impata os indiadores ontábeis de uma empresa om o

intuito de relaionar a dívida (apital de tereiros) om o apital próprio. Neste ontexto,

a alavanagem seria um meanismo que por um lado aumenta o endividamento de uma

empresa e traz maiores reeitas por outro (HARRIS; RAVIV, 1991; MARION, 1997;

BATISTA et al., 2005).

Existem também, na literatura, abordagens que relaionam alavanagem om bene-

fíios �sais e ganhos em termos de ustos. Lan, Wang e Yang (2011) desenvolveram

um modelo om alavanagem dinâmia em hedge funds a �m de estudar os ganhos em

taxas administrativas e inentivo �sais. Eles mostram que quanto melhor o desempe-

nho do fundo, o gestor aumenta ainda mais sua alavanagem. Por outro lado, quando o

desempenho não é bom, menor é a propensão do gestor do fundo para se alavanar.

Não foi enontrado um trabalho que mostrasse de forma quantitativa quais os impatos

que se tem ao alavanar-se em uma estratégia long-short ou se existe algum nível ótimo de

alavanagem em que se maximiza o retorno da estratégia. Os trabalhos itados dão uma

intuição da dinâmia do riso e retorno para um deterninado problema sem apresentar

uma resposta onreta de até que ponto um investidor pode se alavanar de forma a

garantir maiores ganhos. Em termos de pesquisa, muito se tem estudado a respeito de

alavanagem �naneira, porém pouos resultados numérios têm sido mostrados. Sendo

assim, existe uma oportunidade de apresentar um trabalho que quanti�que as deisões

em uma estratégia de fundos de investimento de forma a direionar um investidor para

uma estratégia que traga maiores retornos ponderados pelo riso que se orre.
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3 Desenvolvimento do Problema e

do Modelo

O objetivo deste apítulo é detalhar o que foi omentado no apítulo 1, fazendo as

de�nições apropriadas para expliar o problema om maior profundidade. A primeira

seção apresenta o onjunto de parâmetros do problema, juntamente om suas de�nições.

Na segunda seção, é apresentado o problema de otimização, a função objetivo e as suas

restrições. A tereira seção detalha o modelo que soluiona o problema de otimização. E,

�nalmente, a quarta seção relata a forma de apresentação dos resultados e o método de

esolha da deisão �nal.

3.1 De�nições

Nesta seção, são feitas as de�nições das variáveis e parâmetros do problema.

Formas de empréstimo para fundos de investimento

Smith e Deutshmann (2008) mostram algumas maneiras de se alavanar em um fundo

de investimento. Para o modelo proposto são onsideradas duas formas: empréstimos e

aluguel de ações.

Empréstimo: Forma de alavanagem atribuída a uma taxa �xa de empréstimo re, ou

seja, para alavanar-se desta forma é neessário pagar perentuais �xos do valor aptado

na instituição �naneira.

Aluguel de ações:

1

O investidor tem o direito de possuir uma ação por um espaço de

tempo e devolvê-la depois deste período. Trata-se de vender estas ações para se

1

Para maiores detalhes om relação ao aluguel de ações no Brasil, sugere-se a leitura Manual de

Aluguel de Ativo (www.bmfbovespa.om.br/pt-br/servios/download/BMFBOVESPA-Manual-Aluguel-

de-Ativos.pdf).
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alavanar e depois omprá-las para devolvê-las. As duas etapas do proesso de aluguel

de ação podem ser representadas por

1. Aluga ação

//

Venda da ação alugada

//

Compra da ação prinipal.

2. Venda da ação prinipal

//

Compra da ação alugada

//

Devolução da ação alugada.

Note-se que a taxa de juros do empréstimo passa a ser a taxa de retorno da ação alu-

gada, aso a ação alugada suba de preço, será neessário omprá-la por um valor maior ao

vendido, aso aia de preço, será omprado por um valor menor. A dinâmia do aluguel

de ação é apresentada na seção 3.3 om maiores detalhes.

Variáveis Temporais

O onjunto de variáveis a seguir são aquelas que, no modelo, sofrem mudanças no

tempo. O detalhamento da dinâmia dessas variáveis é apresentada em detalhes na seção

3.3.

Patrim�nio Líquido (PLt): Reursos de apital próprio do investidor no instante t.

Passivot: Reursos oriundos de tereiros (empréstimo, por exemplo) no instante t.

Ativot: O onjunto de bens, valores, réditos e direitos. A relação

Ativot = Passivot + PLt. (3.1)

é válida para qualquer instante t. Portanto, o ativo também pode ser enarado omo a

soma do apital próprio om os reursos de tereiros.

St: Preço da ação prinipal no instante t.

Qt: Quantidade da ação prinipal no instante t. O produto da quantidade de ações

prinipal pelo seu preço que representa o apital total em ações é de�nido por

Acaot = Qt · St. (3.2)

Sa,t: Preço da ação alugada no instante t.

Qa,t: Quantidade da ação alugada no instante t.

Bankt: Capital na onta banária no instante t.

Alavanagem (At): É o número de vezes que o apital de tereiros representa do
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apital próprio em determinado instante do tempo t, ou seja, é a razão entre o passivo e

o patrim�nio líquido no instante t.

At =
Passivot

PLt

. (3.3)

Alavanagem omo omentado no apítulo 2 possui diversas de�nições. De forma a sim-

pli�ar o modelo, sem perda de generalidade, onsiderou-se a de�nição da equação 3.3

adequada e equivalente às outras de�nições disutidas anteriormente.

Índie de obertura (ICt): Em estratégias de investimento envolvendo hegde funds é

omum a exigênia de um olateral omo garantia de pagamento de, por exemplo, um

empréstimo. A prinipal razão de se tomar um olateral é a redução de riso de rédito,

espeialmente durante a époa dos defaults de dívida, a rise ambial e fraassos de

grandes fundos de investimento. Em geral, banos não fazem negóios sem este tipo de

aordo om garantias, prinipalmente, em asos de hegde funds. A ideia fundamental de

gestão de garantias é muito simples, ou seja, dinheiro ou títulos são passados de uma

ontraparte a outro omo garantia de uma exposição de rédito.

O Bano Central do Brasil

2

, seguindo reomendações dadas por Basiléia III, exige

requerimentos mínimos de liquidez alulados por índies de obertura omo forma de

aperfeiçoar a apaidade das instituições �naneiras de absorver hoques provenientes do

próprio sistema �naneiro ou dos demais setores da eonomia, propiiando a manutenção

da estabilidade �naneira. Espera-se que a observânia de ritérios mínimos para a ma-

nutenção de um olhão de liquidez, aliada à melhor qualidade do apital e às medidas

maroprudeniais, reduza a probabilidade e a severidade de futuras rises banárias e seus

poteniais efeitos negativos sobre os demais setores da eonomia.

Considere um onjunto de n instrumentos �naneiros (f) que somados formam o ativo

de um investidor em um instante t,

Ativot =
n

∑

i=1

fi,t. (3.4)

Considere ainda que para ada instrumento �naneiro i exista um fator de liquidez de-

nominado haircuti. Uma forma prátia e simpli�ada de alular o índie de obertura

2

Informações retiradas do site http://www.bb.gov.br/. Os detalhes da lei om respeito a olaterais

e garantias, assim omo os omponentes e álulos dos índies podem ser vistos no Edital de Consulta

Públia 45
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deste investidor no instante t é

ICt =

n
∑

i=1

(1− haircuti) · fi,t

Passivot
. (3.5)

Portanto, o índie de obertura é uma relação ponderada pela liquidez dos bens, di-

reitos e títulos do investidor sobre a sua dívida no instante t. A relação dada pelo índie

de obertura possibilita que órgãos reguladores e instituições �naneiras saibam qual a

saúde �naneira de um gestor de fundo ou investidor e, dessa forma, oneder ou não

rédito para o �naniamento de um fundo de investimento. A apliação deste oneito

será feita om maiors detalhes na seção 3.2.

Parâmetros de entrada do modelo

Os parâmetros de�nidos a seguir são os inputs de entrada para o modelo apresentado

na seção 3.3.

a: Nível de alavanagem mínimo do investidor. Além de ser um parâmetro de entrada, o

parâmetro a é uma restrição do quanto o investidor gostaria de estar alavanado e

também é o parâmetro solução do qual o modelo se propõem a estudar.

ic: Índie de obertura mínimo exigido pela insituição �naneira. Este parâmetro de

entrada também age omo uma restrição do problema.

Patrim�nio líquido mínino desejado (PLmin): É o valor em que o investidor

deseja omo mínimo aeitável ao �m de um período de investimento, ou seja, é o valor

de patrim�nio líquido que o investidor desejaria ter no pior enário.

Expetativa de ganho (p+
): É uma restrição dada pelo investidor. Representa a

expetativa que o investidor possui de ter um patrim�nio líquido superior a PLmin ao

�nal do período de investimento. A apliação das retrições será melhor detalhada na

seção 3.2.

PL0: Patrim�nio líquido do investidor no instante t = 0.

S0: Preço da ação prinipal no instante t = 0.

µ: Taxa de retorno média da ação prinipal.

σ: Volatilidade da ação prinipal.

mS: Multipliador do preço da ação alugada.
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mµ: Multipliador da taxa de retorno média da ação alugada.

mσ: Multipliador da volatilidade da ação alugada.

Sem perda de generalidade pode-se dizer que

Sa,0 = mS · S0, µa = mµ · µ e σa = mσ · σ, (3.6)

em que Sa,0 é o preço da ação alugada no instante t = 0, µa é a taxa de retorno média da

ação alugada σa é a volatilidade da ação alugada.

Note-se que se optou por de�nir as araterístias da ação alugada em termos da ação

prinipal a partir dos multipliadores mS, mµ e mσ. Estas araterítias foram assim

de�nidas, pois pode-se imaginar que a ação prinipal possui um omportamento médio

do merado sendo que a ação alugada possui araterístias proporionais a essa média

de merado.

Coe�iente de Correlação (ρ): Mede a orrelação entre a ação prinipal e a ação

alugada.

λ: Representa a quantidade média de saltos que o preço de uma ação pode ter em um

determinado período.

βY : Valor esperado do tamanho do salto.

σY : Desvio-padrão do tamanho do salto.

A relação desses três últimos parâmetros �a lara na seção 3.3.

r: Taxa de retorno livre ao riso.

re: Taxa de juros de empréstimo.

Custo: Custo de transação ao omprar ou vender ações. Perentual do preço da ação.

Este usto é obrado tanto para transações om a ação prinipal omo para a ação

alugada.

Hairut: É um fator de ponderação do valor dos títulos no álulo do índie de

obertura. Ele pode variar entre [0,1) de tal forma que quanto mais arrisado for um

título, maior o hairut assoiado.

rmin: Meta de retorno mínimo espei�ada pelo investidor para o álulo de ganho.
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T : Horizonte temporal das simulações.

N : Número de simulações.

3.2 Abordagem e araterização do problema

Considere que um investidor em um instante de tempo t = 0 possua um patrim�nio

líquido igual a PL0. Este investidor tem a intenção de aptar reursos de apital de

tereiros a partir de um nível de alavanagem a, ou seja,

Passivo0 = a · PL0, (3.7)

e utilizar o montante total (patrim�nio líquido somado ao valor emprestado) para investir

em um fundo de investimento atrelado a uma ação prinipal om parâmetros S0, µ e σ

por um instante de tempo igual a T . O investidor possui uma aversão ao riso arate-

rizada pela sua expetativa de ganho, p+, que restringe resultados muito arrisados. A

probabilidade de ganho do investidor é alulada por meio de uma medida araterizada

por mg (na seção 3.4 é detalhado omo é feito o álulo desta medida). A instituição

�naneira submete uma restrição de garantia em que o índie de obertura para todo

instante t (ICt) deverá permaneer em um patamar mínimo igual a ic. O objetivo do

investidor é maximizar o seu patrim�nio líquido ao �nal do período T esolhendo um nível

de alavanagem mínimo (a) onsiderando as restrições da instituição �naneira e de seu

próprio per�l de riso. Logo, o problema pode ser representado por

Maximizar FPL(·)

s.a ICt ≥ ic, At ≥ a e mg ≥ p+. (3.8)

Em que, FPL(·) é a função objetivo que representa o patrim�nio líquido do investidor em

função dos diversos parâmetros apresentados.

A equação 3.8 representa um problema de otimização em um sistema dinâmio uja

a solução não possui uma forma analítia. A apresentação detalhado da dinâmia é feita

na seção 3.3. A proposta de trabalho é araterizar e resolver o problema da equação 3.8

por meio de uma solução numéria utilizando simulações de Monte Carlo.

É neessário de�nir o sistema dinâmio em uma forma disreta, e atribuir uma quan-

tidade su�iente de simulações para entender e analisar a distribuição de probabilidade
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da variável de interesse (neste aso o patrim�nio líquido). Estas distribuições irão variar

de aordo om os diversos parâmetros de�nidos na seção 3.1. O objetivo das simulações

é estudar se para algum nível de alavanagem a o investidor terá um ganho superior

omparada a outros níveis.

Assim, para a forma numéria do sistema, é neessário enontrar uma medida que

relaione o resultado de N simulações do modelo om a variável que se deseja maximizar

(patrim�nio líquido), ou seja, é neessário enontrar uma medida que represente a função

objetivo do investidor. Na literatura, as medidas mais utilizadas para relaionar parâme-

tros de riso e retorno em uma estratégia são: índie de Sharpe, índie de Sortino e a

medida Ômega. O índie de Sharpe é um dos índies mais utilizados nos trabalhos muito

devido à simpliidade de álulo. Seja rPL
T a taxa de retorno do patrim�nio líquido entre

os instantes t = 0 e t = T , ou seja,

rPL
T = ln(

PLT

PL0

), (3.9)

o índie de Sharpe é alulado por

Sharpe =
E[rPL

T ]− r

σPL

, (3.10)

em que E[rPL
T ] é o valor esperado do retorno do patrim�nio líquido em N simulações, r é

a taxa de retorno livre de riso e σPL é o desvio-padrão da distribuição dos retornos do

patrim�nio líquido. O ponto negativo do índie de Sharpe é que ele não difere retornos

aima ou abaixo da média, ou seja, retornos muito altos penalizam o índie devido ao

aumento do desvio-padrão.

O índie de Sortino tenta suprir essa de�iênia do índie de Sharpe ao onsiderar no

álulo do desvio-padrão apenas os retornos que são inferiores a uma meta espei�ada

pelo investidor, dado que para ele retornos aima da meta são desejáveis. Considere que

a meta seja dada por rmin.

De�ne-se omo downside deviation a medida de riso desses retornos abaixo da meta

estabeleida. Por ser uma medida assimétria, seu alane é delimitado pelo rmin, o que

aarreta que a volatilidade aima do limite não penaliza o riso alulado, �ando as

variações positivas absorvidas apenas pelo retorno esperado. Seu álulo é

Downside Deviation =

√

√

√

√

1

m

m
∑

i=1

min(0; (rPL
i − rmin))2 (3.11)

em que m representa o número de observações da taxa de retorno rPL
i e i diferentes
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instantes de tempo. O índie de Sortino pode então ser alulado omo:

Sortino =
E[rPL

T ]− r

Downside Deviation
. (3.12)

O ponto negativo do índie de Sortino é que ele onsidera apenas a média e variânia para

desrever ompletamente a distribuição dos retornos.

A medida Ômega sana as de�iênias das medidas anteriores, pois sua estrutura é

apaz de abranger todos os momentos da distribuição de retornos. Assim omo o índie

de sortino, a medida Ômega onsidera um limite de perda, rmin, e assim onsidera os

retornos aima e abaixo deste limite, dando uma probabilidade ponderada de perdas e

ganhos. Analitiamente, a medida Ômega é de�nida por:

Ω(rmin) =

∫ b

rmin

(1− F (x))dx

∫ rmin

a

F (x)dx

. (3.13)

Em que F é a distribuição aumulada dos retornos no intervalo [a, b]. Maiores detalhes

podem ser vistos em (PEREIRA, 2011). A medida Ômega também pode ser alulada

numeriamente de forma a depender dos diversos parâmetros de entrada de�nidos na

seção 3.1. A forma numéria da medida Ômega é de�nida por, Ω, em que é omitido os

diversos parâmetros de álulo da medida. O detalhamento do álulo númerio de Ω é

mostrada na seção 3.3.

Foram feitos vários testes om as três medidas apresentadas e determinou-se a me-

dida Ômega a mais adequada. A esolha da medida Ômega deu-se por ela apturar os

movimentos médios do patrim�nio líquido do investidor ponderados pelos seus desvios-

padrão, diferentemente das outras duas medidas que penalisam muito os resultados om

altas variações de patrim�nio líquido.

Passa-se agora a implementar omputaionalmente um sistema dinâmio disreto que

desreva o aminho perorrido pelo patrim�nio líquido sob os diversos parâmetros e res-

trições. Considera-se omo melhor solução aquela que possuir o maior Ômega dado o

onjunto de restrições, ou seja,

Maximizar Ω

s.a ICt ≥ ic, At ≥ a e mg ≥ p+. (3.14)
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3.3 O modelo

Nesta seção, é mostrado o modelo proposto para resolver o problema apresentado na

seção 3.2. Iniialmente, são disutidas as premissas neessárias para o desenvolvimento

do modelo assim omo a expliação das etapas do modelo em si.

Premissas

(1) O gestor do fundo e investidor serão o mesmo indivíduo, não será onsiderado a

possibilidade de on�ito de agênia.

3

Ao longo da dissertação ele é denominado

omo investidor. Da mesma forma, a instituição �naneira agregará as atribuições

de de�nir os níveis mínimos de garantia dos órgãos reguladores.

(2) O investidor tem apenas a opção de omprar um tipo de ação atrelada ao fundo

de investimento, exeto pelo aso em que a forma de alavanagem for por meio de

aluguel de ação, em que são onsideradas duas ações distintas.

(3) O preço das ações segue um movimento browniano geométrio, ou seja,

dSt

St

= µ · dt+ σ · dWt, (3.15)

em que Wt é um proesso de Wiener. O instante de tempo t representa o número

de dias após o iníio da estratégia. A solução da equação 3.15 é

St = S0 · exp

(

(µ−
σ2

2
) · t+ σWt

)

. (3.16)

Para maiores detalhes onsulte (SHREVE, 2004 e 2005). Algumas vezes, preços de

ações sofrem mudanças de patamar devido a anúnios na mídia, deretação de falên-

ia, fusões e aquisições, entre outras situações que impatam fortemente o merado

�naneiro. Uma forma de modelar esses movimentos é onsiderar na equação 3.15

a possibilidade de oorrerem saltos eventuais ao longo da trajetória. Jump Proess

são proessos estoástios que produzem saltos (jumps) disretos, mas infrequentes,

ao longo do tempo. Os saltos podem ser de tamanhos �xos ou aleatórios, em que

o instante de hegada dos saltos segue uma distribuição de Poisson. Considere a

3

O on�ito de agênia é o onfronto de interesses entre os aionistas de uma empresa e os seus

gestores. Os gestores, prinipalmente quando são remunerados em função do seu desempenho, tendem

a orientar as suas ações para resultados �naneiros a urto prazo em detrimento do valor da empresa

no longo prazo. Os investidores, por seu lado, foam-se no seu investimento e dele esperam resultados

sustentáveis.
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seguinte equação diferenial estoástia

dSt

St

= µdt+ σdWt + JtdNt −E[JtdNt], (3.17)

em que Jt é a distribuição de probabilidade do salto no tempo t e Nt é a distribuição

da quantidade de saltos no instante t. Maiores detalhes podem ser onferidos em

(TANKOV, 2003). É possível mostrar que

ln(Jt + 1) = Yt ∼ N(βY , σ
2
Y ) e Nt ∼ Poisson(λ). (3.18)

A magnitude do salto é uma variável aleatório om distribuição Log-normal om

parâmetros βY (média) e σ2
Y (variânia). A dinâmia do preço da ação prinipal ao

onsiderar saltos seguirá a equação 3.17 que é a desrição da fórmula de It�-Doeblin

para proessos om saltos, uja solução é

St = S0 · exp

(
∫ t

0

(

µ−
1

2
σ2
s − λ(eβY + 1

2
σ2
Y − 1)

)

ds+

∫ t

0

σsdWs

) Nt
∏

i=1

eYi . (3.19)

(4) O preço da ação alugada não possui saltos.

(5) Diariamente, o investidor pode omprar ou vender ações ou destinar seu apital a

uma onta banária ujo retorno é igual a taxa livre de riso r.

(6) Por simpli�ação, onsidera-se que o período de um mês possui 30 dias e que as

taxas de juros são ontinuamente apitalizadas. O período das simulações é de T =

720 dias ou 2 anos.

(7) O investidor não pode pagar parte do empréstimo nem quitar sua dívida até o �m

deste período.

(8) Sempre que possível, o investidor faz ompras de ações de forma a estar alavanado

no mínimo a vezes o seu patrim�nio líquido.

(9) O investidor sempre respeita as regras de garantia impostas pela instituição �nan-

eira (ic e haircut). Caso o investidor não possa umprir om estas regras ele deverá

vender quantidades de ações neessárias para se enquadrar ao índie mínimo exigido.

(10) O haircut para a onta banária será sempre igual a zero.

(11) O investidor possui duas formas de se alavanar: empréstimo ou aluguel de ações.
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O modelo desta dissertação foi desenvolvido em linguagem C++
. O algoritmo �nal,

juntamente om as funções utlizadas, podem ser onferidos nos apêndies ao �nal deste

trabalho.

Coneitualmente, o modelo possui as seguintes etapas:

1. Iníio da simulação em t = 0.

2. Dinâmia iniial das variáveis.

3. Rebalaneamento: ompra e venda de ações.

4. Cálulo das medidas de riso.

1. Iníio da simulação em t = 0

A simulação iniia, em t = 0, om a delaração do apital próprio do investidor, ou

seja, o patrim�nio líquido do investidor no instante t = 0 (PL0). Dessa forma, o apital

de tereiros ou passivo do investidor é

Passivo0 = PL0 · a. (3.20)

O passivo, neste aso, representa o empréstimo feito pelo investidor, ou seja, a dívida

do investidor. Então, onsiderando o montante total do investidor (apital próprio e

de tereiros), o investidor ompra a maior quantidade possível de ações, sendo que esta

quantidade é um número inteiro. Para ada ação omprada, o investidor terá de pagar um

perentual do preço da ação omo usto de transação. De�ne-se a quantidade de ações

ompradas no instante t = 0 omo:

Q0 = ⌊
PL0 + Passivo0

S0 + custo · S0

⌋, (3.21)

em que ⌊·⌋ representa a função hão que onverte um número real no maior número

inteiro menor do que ele. O apital sobressalente que o investidor não onsegue empregar

na ompra de ações é oloado na onta banária. Dessa forma,

Bank0 = PL0 + Passivo0 −Q0 · S0 − custo ·Q0 · S0, (3.22)

em que Bank0 representa o apital na onta banária do investidor em t = 0.

No aso em que se onsidera aluguel de ações omo forma de aptar apital de tereiros,

o investidor aluga a maior quantidade possível da ação que pode ser alugada e depois a
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vende para omprar a ação prinipal, onsiderando seu nível de alavanagem. Dessa

forma, de�ne-se Qa,0 omo a quantidade de ações alugadas em t = 0.

Qa,0 = ⌊
PL0 · a

Sa,0 + custo · Sa,0

⌋. (3.23)

Neste ontexto, o passivo do investidor passa a ser o valor orrespondente à ompra da

ação alugada (inluindo o usto de transação de omprar estas ações), ou seja,

Passivo0 = Qa,0 · Sa,0 + custo ·Qa,0 · Sa,0. (3.24)

No modelo, a mudança ao onsiderar aluguel de ações é feita substituindo a fórmula do

passivo da equação 3.20 pela equação 3.24. As equações 3.21 e 3.22 se mantém inalteradas

dado que o passivo foi alterado.

2. Dinâmia iniial das variáveis

Passado o primeiro dia, t = 1, as variáveis do problema sofrem suas devidas alterações.

A primeira variável a ser alterada é o preço da ação prinipal. O preço da ação prinipal

seguirá a dinâmia proposta pela equação 3.16, porém se a suposição a repeito do preço

for de que ele é um Jump Proess então sua dinâmia será de�nida pela equação 3.19.

O apital na onta banária sofre um ajuste exponenial seguindo a taxa r,

Bank1 = Bank0 · e
r·∆t , (3.25)

em que ∆t representa a variação do espaço de tempo. Para o modelo onsiderou-se que

as taxas são anuais, de tal modo que ∆t =
1

360
.

Da mesma forma, o passivo (ou dívida) em sua forma de empréstimo se ajusta seguindo

a taxa re,

Passivo1 = Passivo0 · e
re·∆t . (3.26)

A equação anterior será substituída por outra aso tenha-se esolhido aluguel de ações.

O preço da ação alugada também será alterado seguindo a equação 3.16 om onsequente

ajuste da dívida.

Passivo1 = Passivo0 −Qa,0 · Sa,0 +Qa,0 · Sa,1. (3.27)

Vale observar que o usto de transação, que é omponente do passivo no instante t = 0,

não deve ser atualizado, pois é apliável exlusivamente ao momento da transação iniial.
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O ativo é a soma do valor que o investidor possui pela quantidade da ação prinipal

e o valor da sua onta banária, ou seja,

Ativo1 = Acao1 +Bank1, (3.28)

em que, Acao1 = Q0 · S1. E, �nalmente, o patrim�nio líquido será a diferença entre o

ativo e o passivo,

PL1 = Ativo1 − Passivo1. (3.29)

3. Rebalaneamento: ompra e venda de ações

Dada a atualização das variáveis em t = 1, é neessário veri�ar o valor do índie de

obertura e da alavanagem do investidor (restrições do problema) e então onstatar a

neessidade de ompra ou venda de ação. Dado que, neste ontexto,

IC1 =
Bank1 + (1− haircut) ·Acao1

Passivo1
e A1 =

Passivo1

PL1
. (3.30)

Calulados os dois índies, as seguintes deisões são tomadas:

Compra de ação: Caso o índie de obertura esteja aima do mínimo permitido,

IC1 > ic, e a alavanagem seja menor do que aquela aeita pelo o investidor, A1 < a. O

investidor omprará a quantidade possível de ações empregando o apital em sua onta

banária ou tomando dinheiro emprestado da instituição �naneira até que o índie de

obertura hegue ao seu patamar mínimo ou que seja ultrapassado o índie de alavana-

gem do investidor.

Em aluguel de ações, o investidor omprará e venderá quantidades da ação alugada de tal

forma a adquirir a ação prinipal (Proesso 1 da de�nição de aluguel de ação), respeitando

as mesmas ondições do índie de obertura e alavanagem menionados anteriormente.

Venda de ação: Caso o índie de obertura esteja abaixo do mínimo permitido, IC1 < ic,

o investidor terá que vender ações de tal forma a hegar ao patamar aeitável do índie de

obertura ou até que se esgote o seu portfólio de ações. O montante de venda irá para a

sua onta banária. Eventualmente, se o investidor vender todas as suas ações, ele poderá

omprá-las de volta em um próximo instante de tempo, aso ele atenda as restrições do

índie de obertura.
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O detalhamento das duas dinâmias de ompra e venda de ações pode ser onferido

no algortimo do modelo no apêndie da dissertação. Importante ressaltar que o usto

de transação é apliado para toda transação de ompra e venda de ação. Após esses

proedimentos, os valores das quantidades Q0 e Qa,0 são atualizados para Q1 e Qa,1. As

demais variáveis podem ter sido impatadas nesta etapa de rebalaneamento, omo por

exemplo, a onta banária do investidor, aso o investidor tenha vendido alguma ação ou

o passivo, aso tenha feito algum empréstimo para omprar mais ações. O patrim�nio

líquido do período é realulado onsiderando estas mudanças no ativo e no passivo.

Finalizados os rebalaneamentos e áulos, o tempo t é aresido om uma unidade

e, novamente, as variáveis do problema são submetidas às mudanças orrespondentes até

o �nal do período de dois anos ou t = 720. Este ponto representa o �nal de uma simulação.

4. Cálulo das medidas de riso

Após simular os proedimentos anteriores por uma quantidade su�iente de vezes

dada por N . Faz-se neessário o álulo de algumas métrias relaionadas ao patrim�nio

líquido do investidor, são elas: média, mínimo, máximo, desvio-padrão, �mega e medida

de ganho. As quatro primeiras métrias são importantes, pois a partir delas é possível

entender melhor omo é a distribuição dos valores do patrim�nio líquido, no sentido de

identi�ar o quão afastados os valores simulados estão da média,

PLT =
N
∑

i=1

PL
(i)
T

N
, (3.31)

em que PL
(i)
T representa o patrim�nio líquido no momento T da i-ésima simulação. O

álulo do desvio-padrão é

σPLT
=

N
∑

i=1

(PL
(i)
T −média)2

N
. (3.32)

O máximo, neste ontexto, representa o maior valor simulado do patrim�nio líquido em

um instante de tempo T , ou seja, é possível ter uma ideia do maior ganho possível na

dinâmia do problema,

maxPLT
= max

i=1,2,...,N
PL

(i)
T . (3.33)

Da mesma forma, o mínimo representa o valor mais baixo simulado, e a partir dele é

possível identi�ar a maior perda,

minPLT
= min

i=1,2,...,N
PL

(i)
T . (3.34)
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Para uma instituição �naneira, o mínimo é uma métria importante dado que existe um

interesse muito grande de que o patrim�nio líquido do investidor seja um valor positivo.

Caso este valor seja muito negativo ou aso que em várias simulações o patrim�nio líquido

esteja abaixo de zero, a instituição �naneira terá indíios para deson�ar da apaidade

de pagamento do investidor no futuro.

A medida Ômega, Ω, omo omentado na seção 3.2, quanti�a a relação de riso-

retorno em ada onjunto de N simulações. Ela irá quanti�ar os ganhos e as perdas

de patrim�nio líquido em ada simulação, de tal forma que será atribuído um valor �nal

que é a razão entre estes ganhos e perdas no onjunto total de simulações. De�ne-se g

omo sendo o ganho dado um retorno maior que rmin, de forma análoga de�ne-se l omo

a perda dado um retorno menor do que rmin. Em que,

g = max(rPL
T − rmin; 0) e l = max(rmin − rPL

T ; 0), (3.35)

lembrando que rPL
t é a taxa de retorno do patrim�nio líquido no instante T e rmin é a meta

de retorno espei�ada pelo investidor para o álulo da medida Ômega. Numeriamente,

é possível alular a medida Ômega da seguinte forma.

Ω =

N
∑

i=1

gi

N
∑

i=1

li

. (3.36)

Quanto maior este valor, mais representativa é a parte de ganhos do patrim�nio líquido.

Portanto, a estratégia om maior Ω é a aquela que traz maior ganho.

Finalmente, o investidor não aeita determinados níveis de perda. A medida de ganho

(mg) representa o perentual de vezes em que o patrim�nio líquido da simulação foi maior

do que o mínimo desejado (PLmin) no instante T , ou seja,

mg =

N
∑

i=1

1
{PL

(i)
T

>PLmin}

N
. (3.37)

em que 1 representa a função indiadora. Uma vez que no problema de otimização, a

expetativa de ganho do investidor (p+) é uma restrição imposta pelo investidor, espera-

se que a medida de ganho da estratégia seja superior a esta expetativa, ou seja, mg ≥ p+.

Sendo assim, por maior que seja Ω resultante das simulações, o investidor apenas onsidera

as estratégias uja a medida de ganho é maior ou igual a sua expetativa de ganho.
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3.4 Apresentação dos resultados

Nesta seção, é mostrada a forma de análise dos resultados gerados pelo modelo da

seção 3.3. Como já observado, o problema possui uma grande quantidade de parâme-

tros para serem analisados, o que pode di�ultar uma análise onjunta das informações.

Optou-se por, iniialmente, separar o problema em três asos diferentes ao onsiderar a

forma de aptação do apital de tereiros e a dinâmia do preço da ação prinipal, são

eles:

I. Empréstimo na dinâmia sem saltos.

II. Empréstimo na dinâmia om saltos.

III. Aluguel de ação na dinâmia sem saltos.

Ao separar o problema nestes três asos, é possível analisar as diferenças das simu-

lações, do resultado �nal das métrias de�nidas e a esolha do investidor em diferentes

aspetos. A apresentação destes três enários é feita om maiores detalhes no apítulo 4.

Dado que o parâmetro resposta do problema é o nível de alavanagem a que o investi-

dor deve esolher, a segunda parte da demonstração dos resultados é a análise ombinada

deste parâmetro resposta om alguns outros parâmetros que possuem grande impato

na resolução do problema. Os dois parâmetros esolhidos foram: índie de obertura e

volatilidade da ação prinipal. O índie de obertura, por ser uma das restrições do pro-

blema original, é um parâmetro que, laramente, impata o resultado omo um todo. A

volatidade da ação prinipal, ao de�nir o omportamento do preço dessa ação, é um dos

parâmetros de riso mais importante do problema.

A análise ombinada destes parâmetros é feita a partir de um grid em que são es-

olhidos diferentes valores para o parâmetro resposta do problema, a alavanagem a e

diferentes valores para os parâmetros de índie de obertura e volatilidade da ação prin-

ipal. A Figura 1 apresenta um exemplo dos dois grids de análise.

Uma vez que a função objetivo é maximizar Ω sujeita às restrições. A deisão �nal

é a ombinação do grid da medida Ômega (que já onsidera a restrição de índie de

obertura e da alavanagem mínima) e o grid da medida de ganho. A Figura 2 onsidera

uma situação em que a expetativa de ganho do investidor é de 50%. No grid da medida

Ômega, observa-se que a estratégia om maior Ω é a de a = 2.5 e ic = 1.1, porém para

esta estratégia mg = 21%. Como mg < p+, esta estratégia não pode ser onsiderada. Os
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Figura 1: Grid de deisão

valores de Ω em que é onsiderada a restrição de p+ podem ser vistos no grid deisão �nal.

Para as estratégias em que a medida de ganho é menor do que a expetativa de ganho

do investidor é atribuído um valor igual a zero. Portanto, neste exemplo a estratégia que

otimiza o problema onsiderando as restrições é a = 1.5 e ic = 1.1.

Adiionalmente, apresenta-se as métrias relaionadas ao patrim�nio líquido omen-

tadas na seção 3.3: média, mínimo, máximo e desvio-padrão em grids da mesma forma

que a medida Ômega e a medida de ganho. Essas métrias, omo já menionado anteri-

ormente, ajudam a entender melhor a distribuição do patrim�nio líquido no problema e

auxiliam na análise dos resultados.



3.4 Apresentação dos resultados 34

Figura 2: Esolha da deisão �nal
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4 Apliação do modelo em asos

espeí�os

O objetivo deste apítulo é mostrar apliações do modelo desenvolvido no apítulo 3

em alguns asos prátios.

4.1 Caso 1: Empréstimo na dinâmia sem saltos

Neste primeiro aso, é onsiderado omo forma de alavanagem o empréstimo. Por-

tanto, a variável do passivo tem uma dinâmia regida pela taxa de juros de empréstimo

re, ou seja,

Passivot+1 = Passivot · e
re·∆t. (4.1)

Relembrando que para o modelo ∆t =
1

360
.

A dinâmia do preço da ação é dada pela equação diferenial estoástia da equação

3.15, uja solução numéria é alulada da seguinte forma,

St+1 = St · (1 + µ ·∆t + σ ·
√

∆t · ǫ), (4.2)

em que ǫ é um número aleatório om distribuição Normal Padrão.

A proposta deste aso é analisar os impatos ausados pelo índie de obertura (ic) e

pela volatilidade do preço da ação (σ) na esolha do investidor para seu nível de alavana-

gem ótimo. Para a análise de impato do índie de obertura é esolhido um valor médio

de volatilidade. Da mesma forma, para a análise de impato da volatilidade é esolhido

um valor de índie de obertura que não afete os resultados da volatilidade

1

. Estes valores

foram esolhidos após inúmeros testes omo σ = 30% e ic = 1.0.

Note que este é o aso mais simples para o modelo, pois ele não onsidera os parâmetros

1

Por exemplo, em um mundo de baixa volatilidade, a obrança por garantias sequer teria razão de

existir dado a baixa inerteza dos resultados ou se o índie de obertura for muito alto (muito restritivo),

a volatilidade poderia aumentar inde�nidamente e mesmo assim não onseguir impatar os retornos.
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da dinâmia om saltos nos preços, nem os parâmetros da dinâmia do aluguel de ações.

Dessa maneira, é possível analisar os impatos dos parâmetros ic e σ de forma isolada

utilizando os grids apresentados no apítulo 3.

4.2 Caso 2: Empréstimo na dinâmia om saltos

O segundo aso onsidera a existênia de saltos no preço da ação, enquanto o passivo

segue a dinâmia proposta pela equação 4.1.

Dado que ao onsiderar a possibilidade de jumps na dinâmia do preço da ação, a

dinâmia deste preço seguirá a equação diferenial estoástia da equação 3.17.

Para a dinâmia om saltos, são neessários a inlusão de mais três parâmetros para o

problema. Os parâmetros são: λ, βY e σY já de�nidos no apítulo 3. A solução numéria

para equação 3.17 é dada por

St+1 = St · (1 + ν ·∆t + σ ·
√

∆t · ǫ+

K
∏

i=1

eYi − 1), (4.3)

em que K é um número aleatório om distribuição Poisson(λ · ∆t) e Yi é um número

aleatório om distribuição N(βY , σ
2
Y ) e

ν = µ− (eβY + 1
2
·σ2

− 1) · λ. (4.4)

O objetivo de apresentar este aso é veri�ar os impatos da quantidade média de

saltos no ano, λ, e dos parâmetros βY e σY na esolha de melhor nível de alavanagem

do investidor. Também é possível veri�ar omo estes três parâmetros do salto do preço

interagem om os parâmetros ic e σ. A análise de resultados segue os mesmos passos dos

grids e métrias do Caso 1.

4.3 Caso 3: Aluguel de ação na dinâmia sem saltos

O tereiro e último aso avalia o problema por uma forma diferente de se alavanar

dos demais asos: aluguel de ação. A dinâmia do preço da ação prinipal segue a solução

numéria proposta pela equação 4.2.

Considere que o investidor queira se alavanar por meio do aluguel de uma ação om

as seguintes araterístias: Sa,0, µa e σa. Lembrando que estes valores são uma relação
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entre os multipliadores da ação alugada om os parâmetros da ação prinipal,

Sa,0 = mS · S0, µa = mµ · µ e σa = mσ · σ.

O preço, Sa,t, da ação alugada também possui a dinâmia proposta pela equação 4.2,

ou seja,

Sa,t+1 = Sa,t · (1 + µa ·∆t + σa ·
√

∆t · ǫa), (4.5)

em que ǫa é um número aleatório om distribuição Normal Padrão.

Considera-se ainda que exista uma estrutura de orrelação, ρ, entre os preços da ação

prinipal e da ação alugada. Numeriamente, esta estrutura pode ser obtida ao relaionar

a matriz

A =

[

1 ρ

ρ 1

]

,

aos números aleatórios ǫ e ǫa. Jorion (2007) utiliza deomposição de Cholesky para estabe-

leer esta estrutura de orrelação e o mesmo foi feito no modelo proposto. A deomposição

de Cholesky é omumente utilizada em método de Monte Carlo para simulação de siste-

mas om múltiplas variáveis orrelaionadas. A matriz de orrelação, A, é deomposta de

tal forma a gerar uma matriz L triangular inferior om diagonal estritamente positiva,

A = L · LT , (4.6)

em que LT
é a matriz transposta de L. Aplia-se a esta matriz L um vetor u de números

não orrelaionados, no aso deste problema

u =

[

ǫ

ǫa

]

,

produzindo um vetor η = L · u que possui as propriedades de orrelação da matriz A.

Finalmente, os elementos do vetor η são utilizados nos lugares de ǫ e ǫa, fazendo om que

a dinâmia dos preços das duas ações estejam orrelaionadas.

O ponto relevante deste aso é analisar o resultado das simulações ao onsiderar os

três diferentes níveis de orrelação entre os preços das ações: ρ = 0, ρ < 0 e ρ > 0. A

ideia é avaliar se em algum destes níveis existe um ganho superior para o investidor ao

esolher determinado nível de alavanagem.



38

5 Apresentação e disussão dos

resultados

O objetivo deste apítulo é desenvolver uma análise rítia dos resultados obtidos para

os três asos espei�ados no apítulo 4 e apresentar onlusões a respeito dos métodos

apliados e do modelo.

5.1 Resultados: Caso 1

Considere os seguintes parâmetros: PL0 = 1000, S0 = 100, µ = 20%, PLmin = 500,

p+ = 60%, r = 10%, re = 12%, custo = 1%, haircut = 20%, rmin = 12% e N =

5000. Estes parâmetros serão �xos para a análise desta seção. Pode-se fazer algumas

interpretações a respeito dos parâmetros esolhidos, por exemplo, o investidor espera ter

no mínimo mais da metade do seu apital atual ao �nal do período de investimento om

uma hane de 60%, isto de�ne a expetativa de ganho do investidor. Os parâmetros que

ainda serão onsiderados na análise são: a, ic e σ. Para os grids que onsideram a e ic, a

volatilidade será σ = σ = 30%. Para os grids que onsideram a e σ, o índie de obertura

será ic = ic = 1.0.

Seguindo o proedimento de análise desrito na seção 3.4. Iniialmente, a análise de

resultados será feita no grid om a e ic. Antes de apresentar a deisão �nal do investidor,

será feita uma análise desritiva das simulações para entender melhor eta deisão.

Uma primeira observação a este aso prátio é om relação à medida Ômega (Ω). A

Figura 3 mostra que Ω possui uma relação direta, mas não exlusiva, om a média do

patrim�nio líquido (PL). Espera-se que para as estratégias om maiores médias de pa-

trim�nio líquido (PL), seja, vistos maiores retornos. Por outro lado, Ω onsidera também

o riso da estratégia, devido a isso a relação entre essas duas métrias não é perfeita.

Na Figura 4, é possível veri�ar que para valores altos de ic e de a o valor máximo

do patrim�nio líquido (maxPLT
) hegou a aproximadamente 1200. Devido a este valor de
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Figura 3: Grids a× ic: Caso 1 - PL e Ω

maxPLT
, o valor para Ω foi igual a zero, isto porque o valor do patrim�nio líquido não

superou a expetativa de rmin = 12% ao ano.

Figura 4: Grids a× ic: Caso 1 - maxPLT
e Ω

Outro ponto a ser observado é o impato ausado pelo índie de obertura nos valores

das métrias mínimo e máximo. A Figura 5 apresenta o resultado das simulações para

as métrias: PL, minPLT
, σPLT

e maxPLT
. Para maiores níveis de ic obteve-se maiores

valores mínimos e menores valores máximos, a diferença entre as distânias dos resultados

simulados também pode ser vista pela métria desvio-padrão. Este fato, reforça o papel do

índie de obertura de suavizar a volatilidade que o patrim�nio líquido possa ter, evitando

grandes perdas. Claramente, o modelo aptura esta sensibilidade.
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Figura 5: Grids a× ic: Caso 1 - PL, minPLT
, σPLT

e maxPLT

Uma última observação é avaliar o impato da alavanagem, a, sob Ω e a medida

de ganho mg. Note na Figura 6 que quando ic = 1.1, os valores de Ω aumentam até

determinado nível de alavanagem e após atingir este nível voltam a air. Ao observar

este padrão, tem-se que aumentar o nível de alavanagem ontribui para maiores retornos

até um determinado nível, após este nível alavanar-se traz risos omo, por exemplo,

reduzir a probabilidade de ganho omo mostra a medida de ganho.

Figura 6: Grids a× ic: Caso 1 - Ω e mg

A Figura 7 apresenta a deisão �nal ao onsiderar a restrição da expetativa de ganho

(p+) imposta pelo investidor. Para diferentes níveis de ic, obteve-se diferentes níveis de

alavanagem (a) que maximizam a medida Ômega (Ω) do investidor. Quanto maiores os
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índies de obertura, menores foram as alavanagens no resultado ótimo da estratégia. As

estratégias para ada ic foram oloadas em destaque. A estratégia om maior Ômega foi

a = 1 e ic = 1.1.

Figura 7: Deisão Final a× ic: Caso 1

A segunda parte da análise desta seção onsidera os impatos ausados pela volati-

lidade do preço da ação (σ). No aminho ontrário ao índie de obertura (ic), maiores

níveis de volatilidade olaboram para maiores distânias entre os valores do patrim�nio

líquido simulados, isto pode ser onluído ao observar PL, minPLT
, σPLT

e maxPLT
no

grid om a e σ. Estes resultados são naturais e esperados dado que aumentos na vo-

latilidade no preço da ação vão ausar aumentos na volatilidade do próprio patrim�nio

líquido.

Figura 8: Grids a× σ: Caso 1 - PL, minPLT
, σPLT

e maxPLT

Nota-se também que em alguns asos os valores mínimos do patrim�nio líquido do

investidor �am abaixo de zero o que pode araterizar uma situação de falênia do
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investidor. Órgãos reguladores e instituições �naneiras se preoupariam em estratégias

om este per�l. Isso oorre devido ao baixo valor do índie de orbetura ic = σ = 1.0.

Na Figura 9 �a explíita a diferença entre os efeitos dos parâmetros ic e σ nas métrias

minPLT
e maxPLT

.

Figura 9: Caso 1: Diferença entres os grids para minPLT
e maxPLT

Observa-se ainda que estratégias que ombinam altos níveis de alavanagem e altos

níveis de volatilidade trazem maiores retornos, porém om baixa probabilidade. A me-

dida de ganho é menor para maiores níveis de volatilidade, em alguns asos observa-se

probabilidade de ganho próxima a zero omo mostra a Figura 10.

Figura 10: Grids a× σ: Caso 1 - Ω e mg

Dada a expetativa de ganho do investidor (p+) neste aso, estratégias om baixa
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volatilidade requerem alta alavanagem (a) para se maximizar a medida Ômega (Ω),

enquanto estratégias om alta volatilidade requerem baixos níveis de alavanagem, omo

mostra a Figura 11 em que é apresentado a deisão �nal do problema. Os parâmetros que

ofereem o maior Ômega para este aso é a = 2.5 e σ = 10%.

Figura 11: Deisão Final a× σ: Caso 1

5.2 Resultados: Caso 2

Considere os seguintes parâmetros: PL0 = 1000, S0 = 100, µ = 20%, PLmin = 1000,

p+ = 15%, r = 10%, re = 12%, custo = 1%, haircut = 30%, rmin = 12% e N = 5000.

Estes parâmetros serão �xos para a análise desta seção.

Para o Caso 2, esolheu-se diferentes parâmetros PLmin e p+ por dois motivos. O

primeiro deles está relaionado à nova dinâmia om saltos que omo será mostrada é

mais volátil e por isso neessita de um per�l mais agressivo de investidor que aeite orrer

um riso maior, ou seja, que possua uma menor expetativa de ganho (p+). O segundo

motivo está relaionado a veri�ar a esolha de diferentes per�s de investidores e omo

este per�l impata na esolha da alavanagem a. O investidor esta disposto a entrar

em uma estratégia que em 15% das hanes tenha um resultado mínimo superior ao

patrim�nio líquido iniial. Da mesma forma que no Caso 1, para as análises nos grids a

e ic, a volatilidade será σ = σ = 30% e para os grids a e σ, o índie de obertura será

ic = ic = 1.0.

A dinâmia dos preços possui saltos em que os parâmetros λ, βY e σY são analisados

em três enários diferentes:

i. λ = 15, βY = 2% e σY = 15%.
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ii. λ = 30, βY = 2% e σY = 15%.

iii. λ = 15, βY = 2% e σY = 30%.

i. λ = 15, βY = 2% e σY = 15%.

Neste primeira enário, é avaliado os impatos da dinâmia om saltos nos preços. A

Figura 12 apresenta os resultados das simulações para este enário. O ponto importante

dessa dinâmia é que os saltos provoam maiores osilações no patrim�nio líquido. Por

exemplo, no Caso 1 (Figura ??) em nenhuma situação o patrim�nio líquido atingia valores

inferiores a zero, por outro lado neste enário os impatos ausados pelos jumps no preço

da ação levam o investidor à falênia em algumas situações. A probabilidade de falênia

é menor quando os níveis do índie de obertura (ic) são mais elevados e quando o nível

de alavanagem (a) é menor.

Figura 12: Grids a× ic: i. Caso 2

A deisão �nal do investidor é esolher o menor nível de alavanagem, a = 0.5,

independentemente do valor de ic, omo mostra a Figura 13.

Analogamente ao que foi feito anteriormente, avalia-se a deisão do investidor de

alavanagem ombinado om os diferentes níveis de volatilidade (Grid om a e σ). A

Figura 14 apresenta os valores das diversas métrias já omentadas anteriormente. Os
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Figura 13: Deisão Final a× ic: i. Caso 2

resultados são similares ao mostrado no grid om a e ic, em que a dinâmia do preço om

saltos olabora em diminuir a probabilidade de ganho do investidor.

Figura 14: Grids a× σ: i. Caso 2

Da mesma forma que na análise feita no grid anterior, o nível de alavanagem que

maximiza o valor da medida Ômega é de a = 0.5, Figura 15.

ii. λ = 30, βY = 2% e σY = 15%.

A proposta deste enário é avaliar o impato da deisão do investidor ao dobrar o

número de saltos médio ao ano no preço da ação. A Figura 16 apresenta os valores das
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Figura 15: Deisão Final a× σ: i. Caso 2

métrias para a tomada de deisão. Observa-se que para este enário, dobrar o número

de saltos no preço da ação não impatou a deisão do investidor em alavanar-se a um

nível a = 0.5. Contudo, aumentar o número de saltos implia indiretamente em aumentar

a volatilidade do patrim�nio líquido. Observe que as medidas de ganho no enário ii são

menores (na maior parte das situações) do que no enário i. Este aumento na dispersão

do patrim�nio líquido faz om que o investidor não possa operar om baixos índies de

obertura (por exemplo, ic = 1.1) devido à restrição da medida de ganho, a menos que a

volatilidade do preço da ação seja muito baixa (por exemplo, σ = 10%).

Figura 16: Grids - ii. Caso 2
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iii. λ = 15, βY = 2% e σY = 30%.

O último enário para o Caso 2 é avaliar o impato ao dobrar um dos parâmetros

(desvio-padrão) da distribuição do salto do preço da ação. Os resultados �nais deste

enário podem ser onferidos na Figura 17. O primeiro ponto a ser observado é que ao

dobrar o parâmetro, σY , a medida de ganho para situações om baixo índie de obertura

são inferiores ao mínimo aeitável pelo investidor, desartando assim a possibilidade de

atuação em algumas estratégias. Este fato �a nítido ao observar o grid ombinado de

alavanagem e volatilidade em que nenhuma das estratégias passam pela restrição da

medida de ganho, uma vez que ic = ic = 1.0. Em asos om altos níveis de alavanagem e

volatilidade, a medida de ganho foi igual a zero, ou seja, nenhum dos valores do patrim�nio

líquido simulados atingiu um patamar superior ao mínimo PLmin. Em situações em que o

desvio-padrão do salto do preço é muito alto, existe uma maior neessidade por garantias.

Os maiores valores de Ω neste enário foram enontrados para valores altos de índie de

obertura.

Figura 17: Grids - iii. Caso 2

Ao avaliar os três enários, observou-se que ao onsiderar saltos na dinâmia dos

preços da ação, o riso de perda do investidor aumenta fazendo om que ele opte por

níveis menores de alavanagem. Em algumas situações a falênia é uma situação mais
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provável de aonteer quando omparado ao aso em que não há saltos no preço da ação.

Ainda foi possível veri�ar que mudanças na quantidade e variânia dos saltos diminuem

as opções do investidor, fazendo om que as melhores estratégias sejam aquelas om maior

nível de garantia.

5.3 Resultados: Caso 3

O proedimento é o mesmo feito nos outros asos. Assim, onsidere os seguintes pa-

râmetros: PL0 = 1000, S0 = 100, µ = 20%, mS = 1, mµ = 1, mσ = 1, PLmin = 0,

p+ = 60%, r = 10%, custo = 1%, haircut = 10%, rmin = 12% e N = 5000. Estes

parâmetros serão �xos para a análise desta seção. Os multipliadores re�etem que a ação

alugada possui as mesmas araterístias da ação prinipal om respeito a preço, taxa de

retorno média e volatilidade. Os parâmetros que ainda serão onsiderados na análise são:

a, ic, σ e ρ, em que ic = ic = 1.0 e σ = σ = 30% quando for neessário a utilização deles.

i. ρ = 0.

Seguindo o proedimento de resultados, é onsiderado os dois grids já omentados. A

Figura 18 apresenta o resultado das simulações onsiderando todas as métrias de análise.

Figura 18: Grids a× ic: ρ = 0
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A dinâmia om aluguel de ações é ainda mais volátil quando omparada om o Caso

2 omo mostra as métrias minPLT
, σPLT

e maxPLT
. A alavanagem neste aso olabora

negativamente para a medida de ganho fazendo om que algumas estratégias om baixo

índie de obertura não sejam onsideradas na deisão �nal.

Ao avaliar o resultado ombinado de Ω e p+, o nível de alavanagem, a, que gera o

melhor retorno é diferente para diferentes índies de obertura sendo que a resposta om

o maior Ω é enontrado para a = 1 e ic = 1.1. A deisão �nal pode ser onferida na

Figura 19.

Figura 19: Deisão Final a× ic: ρ = 0

O mesmo proedimento será feito para avaliar o grid da ombinação alavanagem

e volatilidade. A Figura 20 apresenta os resultados deste grid. Observa-se que alta

volatilidade ombinada om níveis altos de alavanagem aumentam em muito o valor de

Ω, por outro lado também diminui muito p+. O impato ausado pela volatilidade é

exatamente o inverso do impato do índie de obertura, omo nos asos anteriores.

O maior Ω é dado pela ombinação da maior alavanagem om a maior volatilidade,

porém ao onsiderar a restrição da medida de ganho a deisão �nal �a onentrada em

a = 0.5 para as estratégias om maior σ omo mostra a Figura 21.

Ao onsiderar o onjunto de grids, a deisão �nal om maior Ômega foi Ω = 0.261%

(a = 0.5 e σ = 70%).
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Figura 20: Grids a× σ: ρ = 0

Figura 21: Deisão Final a× σ: ρ = 0
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ii. ρ < 0.

Considere que ρ = −0.6. A Figura 22 apresenta os grids deste enário.

Figura 22: Grids: ρ = −0.6

Ao analisar estes resultados, observa-se que não existiram grandes mudanças, exeto

pela redução de estratégias disponíveis para o investidor devido à restrição da medida de

ganho. Note que neste enário para maiores valores de volatilidade a medida de ganho

esteve abaixo da mínima permitida pelo investidor. O valor do maior Ômega entre as

deisões �nais foi inferior quando omparado ao resultado do enário om ρ = 0, sendo

que para ρ = −0.6 o valor foi Ω = 0.231% (a = 0.5 e σ = 40%).

iii. ρ > 0.

Para a última análise, seja ρ = 0.6. A Figura 23 mostra diferentes deisões de alavan-

agem para este nível de orrelação quando omparado ao enários anteriores, sendo que

o maior �mega é enontrado em a = 1.0, σ = 0.55 e Ω = 0.286%.

Ao observar os resultados nos três níveis de orrelação, observou-se que os maiores Ω

estavam relaionados à orrelação positiva ρ = 0.6 e os menores relaionados à orrelação

negativa ρ = −0.6. Ao onsiderar uma orrelação negativa, impatos de alta e baixa no

preço da ação prinipal são intensi�ados, por exemplo, quando o preço da ação prinipal

está baixo, aumenta-se a di�uldade de se alavanar devido ao aumento no preço da
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Figura 23: Grids: ρ = 0.6

ação alugada. Quando a orrelação é positiva, os impatos são suavizados, pois ativo e

passivo seguem um mesmo movimento de perda e ganho. Barbariano (2009) omenta

que alavanagem em títulos semelhantes é menos arrisada do que apliar o mesmo nível

de alavanagem em títulos de omportamento diferente, isto porque o preço de ativos

semelhantes tendem a se mover em onjunto, om ganhos de um ompensando as perdas

do outro. A análise deste tereiro aso apoia este omentário a partir de uma análise

quantitativa do problema.
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6 Conlusões

Estratégias envolvendo fundos long-short têm mostrado promissores resultados e tem

se estabeleido omo um novo ampo para desenvolver pesquisas. Atualmente, as pu-

bliações e trabalhos que envolvem estratégias alavanadas deste tipo são feitas, em sua

maioria, de maneira qualitativa. Intuitivamente, alavanagem ombinada om estratégias

long-short traz maiores retornos, porém também aumenta o riso de perda em fundos

om esta araterístia. Aademiamente, a maneira mais onvenional de on�rmar esta

intuição tem sido por meio de indiadores ontábeis e oneitos que envolvem estrutura

ótima de apital. A rítia envolvendo esta abordagem é a falta de um aspeto quantita-

tivo que onsiga mensurar se uma estratégia é melhor ou pior do que outra.

O modelo desenvolvido nesta dissertação permitiu analisar a questão da alavanagem

em diferentes aspetos e enários. A análise de alavanagem partiu de um modelo ompu-

taional que simula a dinâmia do preço da ação atrelada ao fundo de investimento e omo

a evolução desta dinâmia impata o apital próprio do investidor (patrim�nio líquido) e

o apital de tereiros (passivo). O modelo também onsidera situações de ompra e venda

de ações a partir do nível de alavanagem do investidor e das restrições impostas pela

instituição �naneira (índie de obertura).

Foi neessário de�nir uma medida que araterizasse o retorno do investidor, onsi-

derando os ganhos e perdas nas simulações e os diversos parâmetros do problema. Após

algumas análises, a medida que melhor ontinha estas araterístias foi a medida Ômega.

De�niu-se também que ada investidor possui um per�l de riso no qual é onsiderado

o quanto se está disposto a perder e qual a expetativa de ganho ao �nal do período de

investimento. Para quanti�ar este per�l de riso, inlui-se ao problema a restrição da me-

dida de ganho. Os resultados das simulações mostram que o nível ótimo de alavanagem

está intimamente ligado a este per�l de riso do investidor, quanto mais avesso ao riso o

investidor for, maiores as hanes de se esolher menores níveis de alavanagem, quanto

mais propenso ao riso, maiores são as hanes de se ter altos níveis de alavanagem.
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Observou-se também que as instituições �naneiras possuem um grande impato na

deisão de esolha do investidor devido ao nível de garantia que pode ser exigido. Maiores

níveis de garantia, melhoram onsideravelmente o riso da estratégia, porém reduzem seu

retorno.

Ações om alta volatilidade devem ser trabalhadas om uidado, pois apesar de au-

mentar muito o retorno do patrim�nio líquido do investidor, olaboram para piores níveis

de riso, fazendo om que em alguns asos o investidor tenha falênia om probabilidade

de 100%. Instituições �naneiras deveriam se atentar a este tipo de ações aumentando o

máximo que possível os ritérios de garantia ou, simplesmente, não �naniando estratégias

deste tipo.

Analisou-se outros enários em que se onsidera saltos no preço da ação prinipal e

alavanagem via aluguel de ações. A Figura 24 resume os impatos dos fatores estudados

nos asos om relação aos impatos em retorno e riso da estratégia. Uma onlusão

importante é om respeito à orrelação entre os preços das ações. As simulações apontam

que melhores retornos podem ser enontrados quando esta orrelação possui um sinal

positivo, fato observado em alguns trabalhos aadêmios.

Figura 24: Esolha da deisão �nal

A dinâmia simulada se mostrou o mais verossímil possível ao onsiderar diversos

fatores não observados em outros trabalhos, omo por exemplo: usto de transação na

ompra e venda de ações, a opção de mais de uma forma de alavanagem, a possibilidade

de ompra e venda de ações em diferentes instantes de tempo e saltos na dinâmia do

preço da ação. Além disso, não se observou outro trabalho que utilizasse simulações para

quanti�ar o nível ideal de alavanagem para uma estratégia de fundos de investimento.

O modelo aponta o nível de alavanagem ótimo onsiderando diversos drivers im-
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portantes, omo por exemplo, o índie de obertura e a volatilidade do preço da ação

prinipal. Um outro uso observado para o modelo foi o de ser uma ferramenta de dei-

são para que as instituições �naneiras ou órgãos reguladores alibrem os seus níveis de

garantia na onessão de empréstimos.
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7 Pesquisas Futuras

Ao onsiderar o onjunto de premissas adotadas na onstrução do modelo, pode-se

apontar algumas oportunidades de melhoria, omo por exemplo, a possibilidade de ompra

de apenas uma ação e também a limitação das formas de alavanagem do investidor. Na

prátia, existem outras forma de alavanagem assim omo uma omposição diversi�ada

de ativos em um portifólio. A questão de pagamento parial da dívida ou quitação do

empréstimo antes do período também são premissas que podem ser relaxadas. Poder-se-ia

onsiderar também uma dinâmia de jumps no preço da ação alugada, assim omo no

preço da ação prinipal.

O modelo pode ser melhorado ao inrementar situações ainda mais próximas da rea-

lidade. Algo que foi pensado é onsiderar enários de stress na ação prinipal, mudando

a orrelação dela om a ação alugada em diferentes espaços de tempo. Algo que também

pode ser explorado é o efeito feedbak na ompra ou venda de ações de diferentes tipos

de investidores, onsiderando dessa forma a in�uênia de ada investidor no merado de

ações.

Existe também espaço para desenvolver uma métria de riso-retorno que apture não

apenas as variações de retorno em diferentes simulações, mas também osilações dentro

de uma mesma trajetório. Esta medida deveria ponderar os risos de uma simulação

ombinado om o riso das N simulações.

Uma limitação do problema estudado foi onsiderar que é possível saber a priori a

volatilidade e a taxa de retorno média das ações e onsiderá-las onstantes ao longo do

tempo. Essa limitação pode ser melhor estudada em outras trabalhos em que o enfoque

seja de quanti�ar ou de omo melhor obter este tipo de informação.

Finalmente, o problema pode ser abordado om outras ferramentas de análise quan-

titativa ou utilizar diferentes métodos de simulação.
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APÊNDICE A -- Algoritmo Computaional

Tabela 4: Parâmetros de entrada do modelo

Variável Tipo Desrição

S Real Positivo Preço da ação em t

r Real Positivo Taxa de retorno neutra ao riso

vol Real Positivo Volatilidade da ação

mi Real Positivo Taxa de retorno média da ação

alavanagem Real Alavanagem do investidor

hairut Real entre 0 e 1 Hairut da ação

ind_ob Real positivo Índie de obertura

usto Real entre 0 e 1 Perentual do preço da ação atribuido omo usto

taxaemp Real Positivo Taxa de juros de empréstimo

numero_simulaoes Inteiro Positivo Quantidade de simulações

minretorno Real Positivo Limite de perda do investidor

jump Binário De�ne se haverá saltos no preço da ação

betaY Real Positivo Média do salto

sigY Real Positivo Desvio-padrão do salto

lambda Inteiro Positivo Quantidade média de saltos

mais_aoes Binário De�ne o empréstimo omo aluguel de ações

m_S Real Positivo Multipliador do preço da ação

m_vol Real Positivo Multipliador da volatilidade da ação

m_mi Real Positivo Multipliador da taxa de retorno médio da ação

rho Real entre -1 e 1 Correlação entre as ações

valor_piso Real Patrim�nio líquido mínimo desejado

apetite Real entre 0 e 1 Medida de ganho

double Algoritmo(double S, double r, double vol, double mi, double alavanagem,

double hairut, double ind_ob, double usto, double taxaemp,

double numero_simulaoes, double t, double seed, double medida,

double minretorno, double jump, double betaY, double sigY, double lambda,

double mais_aoes, double m_S, double m_vol, double m_mi, double rho,

double valor_piso, double apetite)

{
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//Comentário: Gerador de número aleatório a partir de uma semente

CRand::SetRandSeed((int) seed);

/* Variáveis Auxiliares */

double mean = 0, ount =0, double disponivel = 0, retorno = 0, ompara = 0,

risk = 0,eps =0, eps2 =0, mi2=0, vol2 =0, inteiro = 0, fraao = 0, valor =0;

//Comentário: Determina o período de tempo e guarda alguns intervalos

//de tempo para análise.

double numero_passos = 720;

double t1 = 180, t2 = 360, t3 = 540, t4 = 720;

/* Variáveis do Ativo */

//Comentário: Prazo em anos para o venimento

double T = 2;

double dt = T/numero_passos;

int ind=0, i=0, j=0, aux;

/* Variáveis da dinâmia om saltos */

double nu =0, Y =0, fatorjump=0;

int dq = 0;

/*Variáveis de Análise de Resultado */

double* PL = new double [(int) numero_simulaoes+1℄;

double i_alavanagem, ativo, passivo, preo, bank, aao, qde, obertura,

ompra, iniio, riniio;

onst int ti = 4;

double vsharp[ti℄ = {0,0,0,0}, vsharp2[ti℄ = {0,0,0,0},

msharp[ti℄ = {0,0,0,0}, msharp2[ti℄ = {0,0,0,0}, s[ti℄ = {0,0,0,0},

a[ti℄ = {0,0,0,0}, b[ti℄= {0,0,0,0}, ri[ti℄= {0,0,0,0}, ri2[ti℄= {0,0,0,0},

ri3[ti℄= {0,0,0,0}, rf[ti℄= {0,0,0,0}, mediar[ti℄= {0,0,0,0},

varr[ti℄= {0,0,0,0}, varr3[ti℄= {0,0,0,0}, d[ti℄= {0,0,0,0},

dd[ti℄= {0,0,0,0}, max[ti℄ = {0,0,0,0}, prob[ti℄= {0,0,0,0},

[ti℄= {0,0,0,0}, min[ti℄ = {10000000,10000000,10000000,10000000},
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media[ti℄= {0,0,0,0}, var[ti℄= {0,0,0,0}, maior[ti℄= {0,0,0,0},

menor[ti℄= {0,0,0,0}, ontmaior[ti℄= {0,0,0,0}, ontmenor[ti℄= {0,0,0,0};

/*Variáveis auxiliares para Aluguel de Ações */

double aao2, preo2, eta1, eta2, somadq = 0, sobra, aux_preo;

int qde2;

double L[2℄[2℄ = {{0,0}, {0,0}};

//Comentário: Utilização da deomposição de Cholesky para orrelaionar

//os números aleatórios das ações

double A[2℄[2℄, w=0;

int k;

A[0℄[0℄ = 1;

A[1℄[1℄ = 1;

A[0℄[1℄ = rho;

A[1℄[0℄ = rho;

for (j = 0; j<=1;j++)

{

w=0;

for (k = 0; k <= j-1;k++)

{

w = w + L[j℄[k℄*L[j℄[k℄;

}

L[j℄[j℄ = A[j℄[j℄ - w;

if(L[j℄[j℄ <= 0)

break;

L[j℄[j℄ = sqrt(L[j℄[j℄);

for(i = j+1; i<=1; i++)

{

w=0;

for(k=0; k<=j-1;k++)

{

w = w + L[i℄[k℄*L[j℄[k℄;

}
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L[i℄[j℄ = (A[i℄[j℄ - w)/L[j℄[j℄;

}

}

for (int i=0;i<numero_simulaoes;i++)

{

/* Variaveis em t=0 */

//Comentário: Por simpliação, utilizou-se PL = 1000

PL[i℄ = 1000;

passivo = PL[i℄*alavanagem;

//Comentário: O passivo passa a ter a dinâmia da segunda ação

if(1 == mais_aoes)

{

preo2 = S*m_S;

valor = PL[i℄*alavanagem/(preo2+ usto*preo2);

fraao = modf(valor, &inteiro);

qde2 = inteiro;

aao2 = qde2*preo2;

passivo = aao2 + usto*aao2;

}

preo = S;

//Comentário: Dinheiro disponível para ompra de títulos

disponivel = PL[i℄ + passivo;

valor = disponivel/(preo + usto*preo);

//Comentário: Função auxiliar que aptura o valor inteiro de um número real

fraao = modf(valor, &inteiro);

//Comentário: Considerou-se que a quantidade de ações deverá ser um

//número inteiro

qde = inteiro;

aao = qde*preo;

bank = disponivel - aao - usto*aao;
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//Comentário: Composição do Ativo do Balanço Patrimonial

ativo = aao + bank;

/* Variaveis Auxiliares para o álulo das métrias */

retorno = PL[i℄;

ompara = PL[i℄;

for (int j = 0; j < numero_passos; j++)

{

ind = 0;

iniio = PL[i℄;

riniio = retorno;

eta1 = CRand::NormRand(0,1);

eta2 = CRand::NormRand(0,1);

//Comentário: Correlação da dinâmia das ações a partir da fatoração

//de Cholesky

eps = L[0℄[0℄*eta1 + L[0℄[1℄*eta2;

eps2 = L[1℄[0℄*eta1 + L[1℄[1℄*eta2;

//Comentário: Delaração dos parâmetros para o jump

nu = mi - (exp(betaY + 0.5*sigY*sigY)-1)*lambda;

//Comentário: Gera jump

fatorjump = 1;

//Comentário: Número de jumps no intervalo dt (Distribição Poisson)

dq = CRand::PoisonRand(lambda*dt);

for (k =1; k<=dq; k++)

{

Y = CRand::NormRandGeral(betaY, sigY);

fatorjump = fatorjump*exp(Y);

}

if(1 == jump)

//Comentário: Dinâmia do preço om jump

preo = preo*(1 + nu*dt + vol * sqrt(dt) * eps + (fatorjump - 1));
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else

//Comentário: Dinâmia do preço sem jump

preo = preo*(1+ mi*dt + vol * sqrt(dt) * eps);

retorno = retorno*exp(r*dt);

ompara = ompara*exp(minretorno*dt);

//Comentário: Atualização das variáveis

aao = qde*preo;

bank= bank*exp(r*dt);

if(1 != mais_aoes)

passivo = passivo*exp(taxaemp*dt);

else

{

mi2 = mi*m_mi;

vol2 = vol*m_vol;

passivo = passivo - aao2;

preo2 = preo2*(1+ mi2*dt + vol2 * sqrt(dt) * eps2);

aao2 = qde2*preo2;

passivo = passivo + aao2;

}

ativo = aao + bank;

PL[i℄ = ativo - passivo;

obertura = (bank + (1-hairut)*aao)/passivo;

i_alavanagem = passivo/PL[i℄;

//Comentário: Compra e Venda de Ações

if(1 != mais_aoes)

{

while (obertura > ind_ob && i_alavanagem < alavanagem)

{

sobra = 0, aux_preo = 0;

//Comentário: Utiliza dinheiro da onta banária aso tenha

if(bank >= (preo + usto*preo))

sobra = -preo -usto*preo;
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else

aux_preo = preo + usto*preo;

qde = qde+1;

aao = qde*preo;

passivo = passivo + aux_preo;

bank = bank + sobra;

ativo = aao + bank;

PL[i℄ = ativo - passivo;

obertura = (bank + (1-hairut)*aao)/passivo;

i_alavanagem = passivo/PL[i℄;

ind = 1;

}

//Comentário: Próximo preedimento é apenas para aertar os valores

//aso o índie de obertura tenha fiado menor que o mínimo

if(obertura < ind_ob && ind == 1)

{

qde = qde-1;

aao = qde*preo;

passivo = passivo - aux_preo;

bank = bank - sobra;

ativo = aao + bank;

PL[i℄ = ativo - passivo;

obertura = (bank + (1-hairut)*aao)/passivo;

i_alavanagem = passivo/PL[i℄;

}

}

//Comentário: Aluguel de ações

else

{

int qde0 = 1, qde1 =1;

double preo0 = preo, preo1=preo2;

while (obertura > ind_ob && i_alavanagem < alavanagem)

{

preo0 = preo, preo1=preo2, sobra =0, qde1 =1, aux_preo = 0;
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if(bank >= (preo + usto*preo))

{

qde1 = 0;

aux_preo = 0;

sobra = -preo - usto*preo;

}

else

{

while (preo0 > preo1)

{

preo1 = preo1 + preo2;

qde1++;

}

sobra = qde1*preo2 - 1*preo;

aux_preo = usto*preo + usto*qde1*preo2;

}

qde = qde + 1;

aao = qde*preo;

qde2 = qde2 + qde1;

passivo = passivo - aao2;

aao2 = qde2*preo2;

passivo = passivo + aao2 + aux_preo;

bank = bank + sobra;

ativo = aao + bank;

PL[i℄ = ativo - passivo;

obertura = (bank + (1-hairut)*aao)/passivo;

i_alavanagem = passivo/PL[i℄;

ind = 1;

}

if(obertura < ind_ob && ind == 1)

{

qde = qde - 1;

aao = qde*preo;

qde2 = qde2 - qde1;
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passivo = passivo - aao2;

aao2 = qde2*preo2;

bank = bank - sobra;

passivo = passivo + aao2 - aux_preo;

ativo = aao + bank;

PL[i℄ = ativo - passivo;

obertura = (bank + (1-hairut)*aao)/passivo;

i_alavanagem = passivo/PL[i℄;

}

}

//Comentário: Compra om dinheiro na onta banária

ind =0;

while (obertura > ind_ob && bank >= (preo + usto*preo))

{

ind =1;

qde = qde+1;

aao = qde*preo;

bank = bank - preo - usto*preo;

ativo = aao + bank;

PL[i℄ = ativo - passivo;

obertura = (bank + (1-hairut)*aao)/passivo;

i_alavanagem = passivo/PL[i℄;

}

if (obertura < ind_ob && ind == 1)

{

qde = qde-1;

aao = qde*preo;

bank = bank + preo + usto*preo;

ativo = aao + bank;

PL[i℄ = ativo - passivo;

obertura = (bank + (1-hairut)*aao)/passivo;

i_alavanagem = passivo/PL[i℄;

}



Apêndie A -- Algoritmo Computaional 69

// Comentário: Venda de ações para atingir restrições

while (obertura < ind_ob && qde > 0)

{

qde = qde-1;

aao = qde*preo;

bank = bank + preo - usto*preo;

ativo = aao + bank;

PL[i℄ = ativo - passivo;

obertura = (bank + (1-hairut)*aao)/passivo;

i_alavanagem = passivo/PL[i℄;

}

//Comentário: Cálulo das métrias nos períodos determinados

if (t1-1 == j || t2-1 == j || t3-1 == j || t4-1 == j)

{

if (t1-1 == j)

aux=0;

if (t2-1 == j)

aux=1;

if (t3-1 == j)

aux=2;

if (t4-1 == j)

aux=3;

max[aux℄ = CMath::Max(max[aux℄, PL[i℄);

min[aux℄ = CMath::Min(min[aux℄, PL[i℄);

[aux℄ = [aux℄ + CMath::Cprob(PL[i℄, valor_piso);

a[aux℄ = a[aux℄ + PL[i℄;

b[aux℄ = b[aux℄ + PL[i℄*PL[i℄;

maior[aux℄ = maior[aux℄ + CMath::Max((log(PL[i℄/ompara)), 0);

menor[aux℄ = menor[aux℄ +CMath::Max((ompara/log(PL[i℄)), 0);

}

}

}
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double saida =0;

for(i=0; i<ti;i++)

{

media[i℄ = a[i℄/numero_simulaoes;

var[i℄ = b[i℄/numero_simulaoes - media[i℄*media[i℄;

prob[i℄ = [i℄/numero_simulaoes;

}

//Comentáro: O algoritmo possui diversas saídas, é

//nesta etapa que se esolhe qual a saída de preferênia

//do usuário

if (1==t)

aux=0;

if (2==t)

aux=1;

if (3==t)

aux=2;

if (4==t)

aux=3;

if (1 == medida)

saida = media[aux℄;

if (2 == medida)

saida = min[aux℄;

if (3 == medida)

saida = max[aux℄;

if (4 == medida)

saida = sqrt(var[aux℄);

if (5 == medida)

saida = prob[aux℄;

if (6 == medida)

saida = maior[aux℄/menor[aux℄; //Ômega

if (7 == medida)

{
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if(apetite > prob[aux℄)

saida = 0;

else

saida = maior[aux℄/menor[aux℄;

}

delete [℄ PL;

return saida;

}
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APÊNDICE B -- Funções Auxiliares - Rand

#inlude "Rand.h"

#inlude <float>

#inlude <time>

#inlude <math>

int CRand::m_idum = -1;

int CRand::m_iy = 0;

int CRand::m_iv[NTAB℄ = {0};

int CRand::m_iset = 0;

double CRand::m_gset = 0.0;

int CRand::m_idum2 = -1;

int CRand::m_iy2 = 0;

int CRand::m_iv2[NTAB℄ = {0};

int CRand::m_iset2 = 0;

double CRand::m_gset2 = 0.0;

/* Configura a semente do gerador de números aleatórios */

void CRand::SetRandSeed(int seed)

{

m_idum = -seed;

if (-m_idum < 1)

{

m_idum = 1; // Be sure to prevent idum = 0.

}

else
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{

m_idum = -m_idum;

}

//Load the shuffle table (after 8 warm-ups).

for (int j=NTAB+7;j>=0;j--)

{

int k = m_idum / IQ;

m_idum = IA * (m_idum - k * IQ) - IR * k;

if (m_idum < 0)

{

m_idum += IM;

}

if (j < NTAB)

{

m_iv[j℄ = m_idum;

}

}

m_iy = m_iv[0℄;

m_iset=0;

}

/* Obtem a semente do gerador de numeros aleatorios */

int CRand::GetRandSeed()

{

return m_idum;

}

/* Minimal random number generator of Park and Miller with

Bays-Durham shuffle and added safeguards. Returns a uniform

random deviate between 0.0 and 1.0 (exlusive of the endpoint

values). Call with idum a negative integer to initialize;

thereafter, do not alter idum between suessive deviates in

a sequene. RNMX should approximate the largest floating value

that is less than 1. */
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double CRand::Rand()

{

if(m_idum <= 0 || !m_iy)

{

SetRandSeed(m_idum);

}

//Start here when not initializing.

int k = m_idum / IQ;

//Compute idum=(IAm_idum) % IM without overflows by

//Shrage?s method.

m_idum = IA * (m_idum - k * IQ) - IR * k;

if(m_idum < 0)

{

m_idum += IM;

}

//Will be in the range 0..NTAB-1.

int j = m_iy / NDIV;

//Output previously stored value and refill the shuffle

//table.

m_iy = m_iv[j℄;

m_iv[j℄ = m_idum;

double temp = AM * m_iy;

if (temp > RNMX)

{

// Beause users don?t expet endpoint values.

temp = RNMX;

}

return temp;

}

/* Returns a normally distributed deviate with zero mean and unit
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variane, using ran1(idum) as the soure of uniform deviates. */

double CRand::NormRand(double m, double s)

{

double fa,rsq,v1,v2;

if (m_iset == 0) // We don?t have an extra deviate handy, so

{

do

{

//pik two uniform numbers in the square ex

v1 = 2.0 * Rand() - 1.0;

//tending from -1 to +1 in eah diretion,

//see if they are in the unit irle,

//and if they are not, try again.

v2 = 2.0 * Rand() - 1.0;

rsq = v1 * v1 + v2 * v2;

}

while (rsq >= 1.0 || rsq == 0.0);

fa = m + s*sqrt(-2.0 * log(rsq) / rsq);

//Now make the Box-Muller transformation to get two

//normal deviates.

//Return one and save the other for next time.

m_gset=v1*fa;

//Set flag.

m_iset=1;

return v2*fa;

}

else

{

//We have an extra deviate handy,

// so unset the flag and return it.

m_iset=0;

return m_gset;
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}

}

//(BOX & MULLER, 1958)

double CRand::NormRandGeral(double m, double s)

{

//onstante pi

stati double pi = aos(-1.0);

double u1, u2, x1, x2;

u1 = Rand();

u2 = Rand();

x1 = m + s * sqrt(-2 * log(u1)) * os(2 * pi * u2);

x2 = m + s * sqrt(-2 * log(u1)) * sin(2 * pi * u2);

return x1;

}

// KNUTH (1969)

int CRand::PoisonRand(double lambda)

{

double L, p;

int k;

k = 0;

L = exp(-lambda);

p = 1;

do

{

k = k+1;

p = p*Rand();

}while(p > L);

return k-1;

}
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APÊNDICE C -- Funções Auxiliares - Math

#inlude "Math.h"

#inlude <math>

#inlude "Rand.h"

double CMath::Max(double a, double b)

{

return a > b ? a : b;

}

double CMath::Min(double a, double b)

{

if(a < b)

return a;

else

return b;

}

double CMath::Cprob(double a, double b)

{

if (a > b)

return 1;

else

return 0;

}
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