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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO

No Brasil, pouquíssima literatura empírica sobre a estrutura a termo das taxas de

juros pode ser encontrada. Diversos motivos contribuíram para isso, sendo o principal o extenso

período inflacionário que nossa economia passou. Além de monopolizar a atenção dos principais

economistas brasileiros na década de 1980 e início da de 1990, pode-se dizer que a instabilidade

monetária, no mínimo, tornava pouco interessante trabalhos naquela área, dado a estreita relação

entre taxas de juros e inflação.

Passados seis anos da implementação do plano real, a redução da volatilidade das

taxas de juros, conseqüência direta da estabilidade monetária, trouxe novo ânimo aos interessados

neste assunto, indiscutivelmente rico em resultados e informações.

Existem várias razões para se devotar atenção especial aos ativos de renda fixa.

Podem-se listar três. Em primeiro lugar porque tais mercados desenvolveram-se muito nos

últimos tempos, inclusive no Brasil, atingindo volume de negócios surpreendentemente grande.'

Em segundo lugar porque a estrutura a termo das taxas de juros é central tanto para a teoria do

valor (ativos reais de renda fixa são primordiais num modelo intertemporal de apreçamento de

ativos) quanto para teorias macroeconômicas de demanda por moeda e investimento. E, em

terceiro, porque tal desenvolvimento veio separadamente do desenvolvimento do mercado

acionário. O mercado de títulos tem sua própria estrutura e terminologia, e o estudo acadêmico

suas próprias tradições.

Neste sentido, o objetivo principal desta dissertação é estudar o comportamento da

curva que relaciona o rendimento dos títulos de desconto negociados no sistema financeiro

nacional e o seu prazo de maturação, ou seja, o comportamento da estrutura a termo das taxas de
. 2Juros.

I O volume de negócios no mercado futuro de DI, base para este trabalho, aumentou quase 1000% no
últimos nove anos, acumulando taxas de crescimento de 30% ao ano.

2 A expressão estrutura a termo, neste trabalho, será usada tanto para "as taxas de juros a vista,
representado a curva de rendimentos da economia ("yield curve"), quanto para as taxas de juros a termo ('jorward
rales"), representando a estrutura a termo das taxas de juros a termo ("forward curve").



Especificamente, através da metodologia de análise de componentes principais

Ç'Principcl Component Analysis" - PCA), as mudanças nas taxas de juros a vista e a termo para

prazos de vencimento pré determinados - 20, 40, 60, 80, 100, 123 e 240 dias úteis - são

analisadas conforme sua variação conjunta ao longo dos dias úteis compreendidos no período

entre Janeiro de 1996 e Fevereiro de 2000.

Se perguntados, participantes do mercado dirão acreditar que o movimento da

estrutura a termo de um dia para o outro, responde por alguma característica que leva as taxas de

juros, para todos os vencimentos, aumentar ou diminuir por um montante próximo,

acompanhando a variação da taxa de juros de prazo mais curto. Como se verá adiante, a análise

de componentes principais, confirma ser essa característica a mais representativa no período em

estudo, responsável por mais de 90% de explicação da variância total dos dados originais.

Utiliza-se tal metodologia pois esta permite calcular variáveis estatísticas

(denominadas componentes ou fatores), não necessariamente interpretáveis economicamente,

mas que tendem a capturar e distinguir qualquer padrão na variação conjunta desses dados.

Espera-se, portanto, ter condições de interpretar de maneira lógica - econômica - tais

padrões de comportamento, inferindo acerca de como a estrutura a termo das taxas de juros

responde à interação das informações dos investidores presentes no mercado, ponderando,

principalmente, quão importante estes consideram em suas expectativas os prêmios de liquidez e

de risco, assim como definidos nos trabalhos pioneiros de FISHER (1896), HICKS (1964),

CULBERTSON (1957) e outros.

As figuras abaixo explicam melhor o funcionamento deste mercado.
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A figura 1.1 mostra a variação dos prêmios para todos os dias úteis do período de

Janeiro de 1997 a Fevereiro de 2000, calculados a partir do excesso de retomo ao manter, até o

vencimento, títulos com 40, 60, 80, 100, 123 e 240 dias úteis para maturação, sobre aqueles com

apenas 20 dias úteis. Por sua vez, a figura 1.2 apresenta os mesmos prêmios, agora calculados

sobre a mesma base de comparação, ou seja, o excesso entre os rendimentos médios por dia útil

anualizados em 252 dias.

A primeira vista, as várias situações que passou o país ao longo do processo de

estabilização (crises externas, mudanças de regime cambial, aumento das taxas de juros básicas

da economia), bem como, as peculiaridades existentes em seu mercado de empréstimos, pouco

interferiram no comportamento geral esperado dos prêmios. Estes tendem a se comportar de

maneira semelhante (figura 1.1), indicando que os rendimentos movimentam-se no mesmo

sentido. Além disso, a figura 1.2 comprova que, na grande maioria das vezes, os prêmios, quando

analisados em uma mesma unidade, mostram-se maiores e crescentes (em valor absoluto) quanto

maior o prazo de vencimento.

Entretanto, analisando pontualmente a figura 1.2, percebe-se o quanto o mercado de

empréstimos brasileiro é complexo. As inúmeras alterações na inclinação da estrutura a termo,

expressas nos prêmios variando de positivo a negativo, indicam o grau de instabilidade que o país

está suscetível, mesmo seis anos após a implementação do plano real. As expectativas quanto a

evolução das taxas de juros, implícitas nos retornos dos investimentos com maiores prazos de

maturação, mostraram-se extremamente voláteis, principalmente nos períodos de crise

internacional, quando as taxas de curto prazo elevavam-se significativamente relativamente às de

longo prazo (outubro de 1997 com a crise da Ásia e setembro de 1998 com a crise da Argentina).

É interessante notar o ajuste passado o período de turbulência inicial. As taxas e curto prazo vão

ajustando-se até tomarem-se menores que as de longo.

Finalmente, um dos períodos mais voláteis, foi, sem dúvida, quando transcorreu ~1 j
desvalorização cambial em janeiro de 1999. Num primeiro instante, todas as taxas aumentam de

forma expressiva, com as taxas de curto prazo superando as de longo. Dias após, dada a

expectativa de retomo da inflação, elevam-se as taxas de mais longo prazo, tomando positiva a

inclinação da curva de rendimentos. Por fim, passado o período de instabilidade. as taxas

retomam a uma trajetória mais estável.
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Conforme se verá mais adiante, a maioria desses comportamentos são capturados e

distinguidos com a análise de componentes principais. Justamente, os três primeiros componentes

extraídos explicam 98% da variação total da estrutura a termo das taxas de juros a vista e quase

75% da variação total da estrutura a termo das taxas de juros a termo, sendo claramente

interpretáveis economicamente. O primeiro resume os movimentos paralelos da estrutura a termo,

caracterizado por aumentar ou diminuir todas as taxas, independente do prazo. Já o segundo

componente, sintetiza as mudanças na inclinação dessa curva; aumenta as taxas de curto prazo e

diminui as taxas de longo. Por fim, as torções na curvatura da estrutura a termo estão

concentradas no terceiro componente, fazendo as taxas de 20, 40 e 240 dias úteis (também a de

123 dias úteis para as taxas a termo) aumentar enquanto as taxas de médio prazo diminuem.

Com esses resultados em mãos, uma importante aplicação é apresentada. A partir das

formulações do Capítulo 2, duas equações de regressão são testadas, buscando comprovar o

poder de explicação das taxas a termo quanto as taxas de juros à vista observadas no futuro, bem

como, quanto aos prêmios de retorno ao realizar investimentos de maior maturação.

o interessante é que a metodologia de análise de componentes principais permitirá

distinguir padrões de comportamento conjunto (para todos os prazos) das taxas a termo em um

mesmo dia, enquanto a análise de regressão determinará as informações implícitas nas variações

ao longo dos dias do nível das taxas a termo para cada prazo de vencimento em estudo.

No que segue, procurou-se desenvolver assim as idéias contidas nesse trabalho. Uma

revisão dos modelos teóricos propostos para a estrutura a termo das taxas de juros, dividindo-os

em três linhas de abordagem, são apresentadas no Capitulo 2. O mercado de empréstimos do

Brasil, fundamentalmente em seus segmentos de maior liquidez, o mercado futuro de DI e o

mercado a termo de swap DI-PRE, destacando as interferências de suas peculiaridades na

construção da estrutura a termo das taxas de juros, encontra-se no Capítulo 3. Como mais um',

passo para o estudo desse mercado, o Capítulo 4, subdivide-se em duas partes. A primeira I,
apresenta os resultados da Análise de Componentes Principais, e a segunda define o problema e

mostra os resultados da Análise de Regressão. Finalmente, o Capítulo 5 conclui a dissertação. ,
6



CAPÍTULO 2: REVISÃO DA LITERATURA

A discussão que envolve a estrutura a termo das taxas de juros é dividida, neste

capítulo, em três linhas de abordagem. Os grupos formam-se a partir da identificação de três

óticas distintas, ou seja, rumos gerais no que diz respeito à ênfase dos modelos. O quadro a seguir

oferece uma síntese das três abordagens em que se propõe dividir a literatura e os principais

trabalhos desenvolvidos em cada uma.

Quadro 2.1:

Três linhas de abordagem

ABORDAGEM INVESTIGAÇÃO BÁSICA TRABALHOS PRINCIPAIS

TEORIAS SOBRE O "FORWARD "FORH~4RD PREMIUN" FISHER (1896)

PRE.\flUN' CULBERTSON (1957)

HICKS (1964)

ABORDAGEM DE EQUILIBRIO TAXAS DE JUROS DE CURTO MERTON (1973)

PRAZO VASICEK (1977)

COX, et aI. (1985)

ANALISE DE COMPONENTES ESTRlITURA A TERMO LlTTERMAN, ct aI. (1991)

PRINCIPAIS SINGH (1997)

VARGA E VALLI (1999) (Brasil)

A resenha está organizada da seguinte forma. A seguir defini-se formalmente a

estrutura a termo das taxas de juros a vista e a termo, Na seção 2.1 apresenta-se as teorias sobre o

"forward premiun", A abordagem de equilíbrio está na seção 2.2. E, na seção 2.3, são mostradas

a metodologia de análise de componentes principais e algumas de suas principais aplicações.

A estrutura a termo das taxas de juros a vista (ou curva de rendimentos) toma clara a

relação entre os rendimentos dos tftulos de desconto sem risco de crédito ("default-free discount

bonds", denominados doravante simplesmente por títulos) e seu prazo de vencimento.

Seja Pn.1 o preço, na data t, de um título vencendo em n períodos a frente, com valor

de fuce igual n $1, ou seja.

E, lpo.lllI j = 1 (2.1 ),

7



onde E, representa um operador de esperança condicionado às informações que possui o

investidor na data t.

o rendimento até o vencimento do título (''yield to maturity"), RI/", é a sua taxa

interna de retorno na data t,

(2.2).

Portanto, RI/", considerada como uma função de n, é a estrutura a termo das taxas de

juros a vista na data t, base para o estudo deste trabalho.3

Por sua vez, implícita na curva de rendimentos, a taxa de juros a termo C'forward

raie") de um período, observada na data t, que irá vigorar em t+n-l, relaciona dois títulos com

as mesmas características, sendo a única diferença um vencer um período antes do outro.

(2.3).4

Ela é simplesmente o que um investidor deveria receber realizando a seguinte

operação na data t; vender um título com n-l períodos para o vencimento, comprando outro que

vence em t+n, tornando-se um emprestador líquido em t+n-l.

Portanto, em relação às taxas a vista:

(2.4).

Considerada como uma função de n, r«. é a estrutura a termo das taxas de juros a

termo, na data t.

3 Vale reiterar, para evitar confusões com a terminologia utilizada pelos investidores no mercado, que a
"yield curve", como tratada por eles, é aqui entendida como a estrutura a termo das taxas de juros a vista, e que a
simples expressão estrutura a termo usada por eles,é, neste trabalho, a estrutura a termo das taxas de juros a termo.

4 Note que, para as taxa a termo, n não refere-se ao período para o vencimento, Neste trabalho, as taxas
a termo terão sempre um período para o vencimento, a partir da data que começa a vigorar (t+n-I). Portanto, n indica
o intervalo total da operação a termo, ou seja, (n-l)+ 1.

8



2.1 TEORIAS SOBRE O "FORWARD PREMIUN"

As primeiras formulações teóricas a respeito da estrutura a termo das taxas de juros,

que representam a primeira linha de abordagem, se preocupavam, essencialmente, em estudar o

seu formato e desenvolver teorias genéricas para explicá-lo. Dentre as relações estudadas, uma se

tomou principal.

Conhecido como o "forward premiun", Ln,r. expressa a diferença entre a taxa de juros

a termo de um período. rl/.h observada em t, que irá vigorar em I+n-l, e a taxa de juros à vista,

também para um período, Rl.t+n-I, esperada para vigorar em I+n-l, ou seja,

(2.5).

É interessante notar que o prêmio contrasta duas opções de investimento. Por um

lado. uma operação a termo, como a descrita acima, cujo retomo, conhecido na data t, é rn,/. Por

outro. um investimento no futuro, que consiste em aguardar n-I períodos e comprar um título

comum período para o vencimento. que renderá Rl.l+n-I, uma taxa desconhecida na data t.

Esse último fato confere a importância da equação (2.5), qual seja, o papel das

expectativas na formação das taxas a termo e, consequentemente, da curva de rendimentos na

data t.

São três as principais hipóteses sobre o "forward premiun",

A primeira associada com FISHER (1896), argumenta que os investidores são

plenamente capazes de determinar que o preço dos títulos seja um preditor não viesado da taxa à

vista futura.

Consequentemcnte,

(2.6).

Com isso. LI/.I = O. para todo 11 e t, e os movimentos da curva de rendimentos ao longo

do tempo são guiados apenas pelas mudanças das expectativas sobre as taxas de juros de um

período no futuro.

A segunda hipótese relacionada ao "forward premiun", é a de segmentação de '

mercado, defendida inicialmente por CULBERTSON (1957).

9



A premissa básica é que ativos de diferentes maturidades são substitutos imperfeitos.

Preferências por certas maturidades ocorrem porque títulos com pagamentos fixos são usados

como cobertura (hedge) para fluxos de pagamentos de ativos ou obrigações sustentadas no curso

dos negócios, mas que embutem risco de flutuação das taxas de juros que os investidores não

querem incorrer. Portanto, os títulos de diferente maturidade são negociados em diferentes

mercados e, assim, não existe qualquer relação entre as taxas de curto, médio e longo prazos,

sendo Ln.1 uma função não definida de n.

Finalmente, a Hipótese de Preferência por Liquidez, primeiramente sugerida por

HICKS (1964), presume que se nenhum retomo extra é oferecido para empréstimos de longa

maturação, a maioria dos investidores devem preferir emprestar por curtos períodos de tempo.

Essa idéia tem sido mais completamente desenvolvida por outros. KESSEL (1965) argumenta

que taxas a termo são viesadas e estimações para cima das futuras taxas de curto prazo, isto é,

que os prêmios são todos positivos; e que já que o risco de perdas de capital atribuído a manter

ativos é diretamente relacionado ao período de maturação, seus rendimentos também devem

variar diretamente com a maturidade, isto é, que os prêmios aumentam monotonicamente com o

prazo de vencimento.

Muita pesquisa empírica tem sido feita recentemente nos Estados Unidos, sobre a

existência e variabilidade do "forward premiun", ENGLE & NG (1993B) citam vários exemplos

da literatura, cuja conclusão básica é a de que:

i) o ''forward premiun" é não nulo; e,

ii) varia ao longo do tempo.

Esses resultados têm importantes implicações. A existência de um "forward premiun"

não nulo e variável significa que os movimentos da curva de rendimentos ao longo do tempo são

guiados não apenas pelas mudanças das expectativas sobre as taxas de juros de curto prazo, mas

também por mudanças no ''forward premiun", e nesse sentido, ter-se-á que a taxa a termo não

será um preditor não-viesado da taxa spot futura.

o que ainda não está claro, entretanto, é o comportamento dinâmico desses prêmios.

Segundo a teoria de HICKS (1964), as mudanças no "forward premiun" teriam que ser

explicados por mudanças das preferências por liquidez dos investidores no mercado de títulos.
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No caso das teorias modernas de portfólio, mudanças no "forward premiun" estariam

relacionadas a mudanças do nível de risco dos títulos ao longo do tempo.

Esta última, é a possibilidade examinada formalmente por EAGLE, NG &

ROTHSCHILD (1990) em um modelo para o excesso de retorno da "Tresuary-bills" americana

de dois a doze meses sobre a de um mês. O "forward premiun", Ln.h é, nesse modelo, uma função

linear da volatilidade condicional de um portfólio, meio-a-meio, desses títulos. Quando essa

volatilidade muda ao longo do tempo, o "forward premiun" irá se alterar, e, portanto, tanto a

posição quanto o formato da curva de rendimento também irão se modificar.

ENGLE & NO (1993B) concluem que, ao se ajustar a taxa a termo pelo ''forward

premiun" relacionado à volatilidade, há uma substancial melhora no seu desempenho como

preditor da taxa instantânea futura, Rl,t+n-I. E que, portanto, ajustes pelo prêmio baseados na

volatilidade são um ingrediente importante da relação entre Rn.1 e n ou seja, da estrutura a termo

das taxas de juros a vista.

FAMA (1984) chega a mesma conclusão acima, utilizando como o "forward

premiun" o excesso de retorno de manter um título de longo prazo por um período,

In(Pn-I.I+IIPn,i), sobre RI,t, a taxa de juros de um período (spot) na data t. A partir da equação (2.5),

o autor formula duas equações de regressão, cujos coeficientes comprovam que as expectativas

da taxa spot futura e do prêmio de retorno, presentes na taxa de juros a termo observada em t,

variam ao longo do tempo, de uma forma que realmente mostram se comportar nas taxas e

prêmios observados no futuro.

Entretanto, todos estes resultados, no que concerne à precificação de derivativos de

taxas de juros, não possuem nenhuma importância.

2.2 ABORDAGEM DE EQUILÍBRIO

Uma segunda linha de abordagem, a abordagem de equilíbrio, a partir da década de

1970 tomou conta do campo de finanças e utiliza-se da noção de "mundo neutro ao risco".

MERTON (1973), BRENNAN e SCHW ARTZ (1977), RENDLEMAN e BARTTER

(1980), VASICEK (1977), DOTHAN (1978), COX, INOERSOLL e ROSS (1985), modelam o
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comportamento da taxa spot de juros como processos "brownianos", e determinam os preços de

equilíbrio sob a hipótese de ausência de arbitragem."

Seus modelos chegam a conclusão que o preço de um título depende apenas da taxa

spot até a sua maturação. Esse fato implica que todas as taxas de juros se movem na mesma

direção, mas não necessariamente no mesmo montante. Não implica, portanto, que a estrutura a

termo tenha sempre o mesmo formato.

Esses modelos são muito úteis para estudar as relações teóricas entre os preços de

títulos de diferentes maturidades e como os investidores determinam tais preços. Entretanto,

como os modelos determinam a estrutura a termo endogenamente, é difícil que se adaptem à

estrutura a termo observada no mercado.

Com intuito de superar esse problema, HO e LEE (1986) e HULL e WHITE (1990)

iniciam com os próprios preços dos títulos, e, a partir de então, determinam qual O processo para

{RI}, a taxa spot de juros, que é exatamente consistente com a estrutura a termo observada.

As hipóteses adotadas ou os resultados atingidos (no caso dos dois últimos autores)

para o processo da taxa spot de juros estão resumidas no quadro abaixo:

Quadro 2.2:

Suposições para o processo da taxa spot de juros

dR1 = (a + ftRJ)d1 + pR r dz
AUTOR/PARÂMETRO ex 6 y

MERTON (1973) Constante O O
RENDLEMAN c BARTTER (1980) O Constante I

VASICEK (1977) Constante Constante O
COX, INGERSOLL c ROSS (1985) Constante Constante 0,5

DOTHAN (1978) O O I

BRENNAN c SCHWARTZ (1977) Constante Constante 1

RO ELEE (1986) Varia com t O O
HULL e WHITE (1990) Varia com t Constante O

..
5 No Capítulo 3 é desenvolvida uma aplicação para o mercado futuro de DI do Brasil. na qual o

modelo de VASICEK (1977) é apresentado e detalhado.
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Diversos trabalhos empíricos testam a adequacidade dos modelos teóricos acima. O

mais importante, CHAN et aI. (1992), conclui que os modelos que melhor descrevem a dinâmica

da taxa de juros de um mês no mercado de "Treasury bill", são aqueles que permitem que a

variância instantânea do processo seja dependente do nível das taxas de juros, ou seja, y> o.

Finalmente, uma terceira linha de abordagem desenvolvida recentemente e utilizada

neste trabalho, assemelha-se com os últimos dois modelos de equilíbrio citados acima no sentido

que parte da estrutura a termo observada, mas que, do ponto de vista dos objetivos do método, é

muito mais parecido com os modelos sobre o ''forward premiun", ou seja, estudar o formato da

estrutura a termo e desenvolver teorias genéricas para explicá-lo.

2.3 ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS

O método de análise de componentes principais é uma técnica estatística multivariada

usado para identificar um número reduzido de padrões de características (denominados

componentes ou fatores) relativos a um conjunto de variáveis correlacionadas entre si (no caso, a

variação diária das taxas de juros a vista e a termo, implícitas nos títulos com maturação em 20,

40, 60, 80, 100, 123 e 240 dias úteis). Segundo GONTUO (1988) e SCHILDERINC (1978) este

método tem por objetivo reunir os dados empíricos das variáveis, a fim de que:

a) um número menor de variáveis, ou fatores ou componentes, seja obtido a partir

das variáveis iniciais, sem perda das informações principais;

b) a obtenção dos fatores permita a reprodução de padrões de relações distintos das

variáveis originais;

c) cada padrão de relações tenha condições de ser interpretado de maneira lógica.

Neste sentido, a análise de componentes principais tem a vantagem de explicar

grande parte da variação total dos dados com a determinação de um pequeno número de fatores

ortogonais. Cada fator, dentre todas as combinações possíveis, explica a maior parte da variância

residual dos dados.

Entretanto, como desvantagem do método, tem-se a sua poucâfamiliaridade entre os

economistas. No anexo, junto com a apresentação do modelo matemático de análise de
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componentes principais, realiza-se uma comparação com a metodologia de regressão múltipla

com intuito de superar este problema.

Ainda mais importante, outra desvantagem, é a possibilidade das variáveis estatísticas

não serem interpretáveis de maneira lógica. Felizmente, pode-se dizer, não é o caso deste

trabalho, visto que os componentes extraídos dos dados originais, que resumem a maior parte da

variação dos dados, correspondem, aos padrões de comportamento dos movimentos da estrutura a

termo das taxas de juros como esperados pelos participantes no mercado.

FRYE (1996), com o objetivo de estimar o valor de risco ("Value at risK') de

carteiras de derivativos de taxa de juros, utilizou-se das variações diárias dos rendimentos da "US

Treasury bill" em dez prazos de maturação fixos, no período de Janeiro de 1989 a Março de

1995, para determinar dez componentes principais - sendo que três explicaram 95,7% da

variância das variáveis. O primeiro representa o papel das mudanças paralelas em toda a curva de

rendimento. Já o segundo resumiu a possibilidade dessas tomarem-se mais ou menos inclinadas,

ou seja, captaram quando as taxas de curto prazo variavam menos que as taxas de longo prazo ou

o contrário. E, finalmente, o terceiro captou quando as taxas de curto e de longo prazo sobem
I

(baixam), as taxas de médio prazo caem (sobem), ou seja, as torções na curvatura da estrutura a

termo. Os demais fatores relacionaram-se a outros tipos de padrões de variação que o autor não

atribuiu nenhum significado econômico específico.

Por sua vez, VARGA & VALLI (1999) utilizam-se da técnica de análise de

componentes principais para desenvolver um modelo formal de gerência e imunização de risco

gerados pelos diferentes movimentos da estrutura a termo das taxas de juros à vista. Também

apresentam uma aplicação para o mercado de empréstimo brasileiro a partir dos dados do

mercado de Swap DI-PRE, negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Os três

primeiros componentes representam as mesmas características dos obtidos por FR YE (I 996),

explicando 94,3% dos movimentos da estrutura a termo.

Todas as vantagens e desvantagens do método de análise de principais componentes

serão melhor discutidas na apresentação dos resultados do método desenvolvido no Capítulo 4.

Que além do estudo para a curva de rendimentos, ainda discute as informações implícitas nas

taxas de juros a termo, através tanto da PCA quanto de uma análise de regressão.
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CAPÍTULO 3: ESTRUTURA A TERMO NO BRASIL

A apresentação do mercado de renda fixa brasileiro, destacando suas características e

peculiaridades é o tema deste capítulo. Na seção 3.1 o mercado futuro de depósitos

interfinanceiros (DI) é apresentado com intuito de justificar o porquê de considerá-lo como proxy

de um mercado de renda fixa convencional. A forma escolhida para a construção da estrutura a

termo das taxas de juros é detalhada na seção 3.2. Por fim, na seção 3.3, discute-se o mercado a

termo de swap, buscando aumentar as informações na curva de rendimentos.

Como instrumentos de renda fixa no Brasil podemos citar os títulos prefixados

emitidos pelo Banco Central, pelo Tesouro Nacional (Letras do Tesouro Nacional, LTN), pelos

estados e municípios e pelas instituições privadas; os contratos negociados no mercado futuro de

DI; alguns contratos de troca de rentabilidade - swaps; os certificados de depósitos bancários

prefixados - CDB "s pré, dentre outros.

Por razões que tornar-se-ão claras, neste trabalho utilizar-se-á como fontes de

informações somente o mercado futuro de Dl e os swaps DI-PRE. São instrumentos financeiros

que dentro do período de análise desenvolveram-se com crescente liquidez. São mercados que

apresentam fácil acesso aos investidores, e são dotados de um sistema de pagamentos que lhe

protege significativamente dos riscos de crédito, sendo assim, ideais para captar a aceitação e a

expectativa dos investidores quanto a evolução da taxa de juros básica da economia fixada pelo

Comitê de Política Monetária (COPOM) do Banco Central do Brasil.

Infelizmente, ao contrário do que ocorre em economias maduras, o extenso período

inflacionário que passou o Brasil não permitiu o desenvolvimento de um mercado de títulos

prefixados convencional, impondo alto risco aos investimentos dessa categoria. Emissões do

Governo, bem como de instituição privadas, caracterizavam-se pela descontinuidade e por curtos

prazos de maturação, cujas taxas expressavam muito mais uma aposta contra os índices de

inflação do que qualquer outra coisa.

Pelo lado da demanda, apenas um pequeno número de participantes desenvolveu

condições para usufruir deste mercado. As instituições bancárias públicas e privadas, representam

maioria absoluta. Ainda com alguma importância pode-se citar fundos de pensão, "hedgers", bem

como, investidores externos.
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Tais fatos, como será visto, trazem reflexos até hoje ao mercado financeiro nacional e

impede a construção da estrutura a termo das taxas de juros a partir de ativos convencionais de

renda fixa,

3.1 O MERCADO FUTURO DE DEPÓSITOS INTERFI"ANCEIROS

Especificamente ao mercado futuro de DI do Brasil, o objeto de negociação é a taxa

de juros efetiva dos depósitos interfinanceiros (DI), definida pela acumulação das taxas médias

diárias de DI de um dia6 entre o dia de operação (inclusive) e o último dia de negociação - o dia

útil anterior à data de vencimento do contrato (também inclusive). A cotação é dada pelo preço

unitário (PU), definido como R$ 100.000,00 , descontado pela taxa de juros descrita acima

(BM&F 2000A). Os contratos futuros de DI vencem no primeiro dia útil do mês. O número

efetivo de contratos em aberto varia em função inversa ao nível de instabilidade da economia, e,

portanto, do nível de risco que os investidores estão dispostos a enfrentar mantendo ativos de

renda fixa.' Sendo assim, tem-se, por exemplo, que os dados referentes ao contrato de fevereiro,

são negociados ao longo dos meses anteriores, vencendo no primeiro dia útil de fevereiro, quando

o PU é exatamente R$I 00.000,00.

Operando na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) desde Junho de 1991. a partir

de então, tem ganho crescente importância, tendo o volume de contratos em aberto crescido dos

US$ 744 milhões iniciais para US$ 3 bilhões em janeiro de 1994, chegando a cerca de USS 8

bilhões em Setembro de 2000. É, portanto, um mercado emergente e importante, já que propicia

cobertura específica ao risco de oscilação de uma das variáveis mais importantes da economia: a

taxa de juros.

Sendo assim, é de suma importância entender bem o funcionamento deste mercado: c,

em particular, estar ciente que ele possui características bastante diversas dos mercados futuros

de taxa de juros tradicionais.

6 Calculadas e divulgadas pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP) essa
taxa costuma ser expressa, além de DI, por essa sigla.
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Para começar, vejamos que, do ponto de vista de apreçamento de ativos, o mercado

futuro DI assemelha-se mais a um mercado à vista de títulos do que, efetivamente, a um futuro

convencional.

A característica institucional que, no caso de todos os mercados futuros, torna-se

central à análise é o ajuste diário Ç'resettlement") - o processo que gera pagamento diário entre

os negociadores do contrato baseados na variação do preço futuro. A terminologia "preço futuro"

é de certa forma inapropriada dado que o preço futuro não é o preço do contrato (o preço efetivo

do contrato é zero), mas sim o processo de dividendos acumulados associado ao contrato. Uma

forma mais intuitiva de dizê-lo é que o valor do contrato não existe tal como um estoque, nos

mercados futuros somente os fluxos interessam.

Seja P(n,t) o preço unitário na data t (t contínuo) do contrato futuro de DI vencendo

na data n, e as seguintes hipóteses abaixo:8

A I) A taxa de juros de empréstimo de curto prazo - spot - instantaneamente sem

risco, Rv)=limRV+T,t)=R(;,t), segue um processo estocástico de Marcov
1'-+0

contínuo (ou um processo de Itô),

dR = f(Rv}t)it + o (R(t}t)iz (3. n,
onde z(t) é um processo de Wiener com variância incrementai dt, e as funções

j(R(t),t) e a(R(t),t) são, respectivamente, o "drift" e a variância instantâneos do

processo para R(t).9

Um processo estocástico de Markov é consistente com a forma fraca de eficiência

de mercado, que determina que o preço atual de um ativo encerra todas as

informações contidas em seu histórico de preços. Se essa forma de eficiência de

7 Respeitando o número máximo de vencimentos em aberto de até 24 meses, conforme autorizado pela
Bolsa Mercantil e de Futuros (BM&F). Hoje em dia pode-se dizer que existe relativa liquidez até o décimo contrato a
vencer.

8 Isto segue exatamente a mesma metodologia de VASICEK (1977), e mostra como o autor deriva
teoricamente a estrutura a termo das taxas de juros.

9 Dizer que z(t) é um processo de Wiener implica que: 1) dz = e.Jdt, onde é - N(O,I); e 2) a série

de dz é independente. De (l ), tem-se que dz - N(O, dt ). De (2), que dz segue um processo de Markov.
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mercado não fosse verdadeira, investidores poderiam obter retornos acima da

média ao interpretar gráficos de preços passados.

A2) P(n,t) depende apenas da taxa spot ao longo da sua maturação: e,

A3) O mercado é eficiente. ou seja, não existem custos de transação, a informação

está disponível para todos os investidores simultaneamente e todo investidor age

racionalmente - prefere mais retorno a menos e usa toda a informação disponível.

Isso significa que os investidores têm expectativas homogêneas e que não existe

possibilidade de arbitragem (ganhos sem risco).

As duas primeiras hipóteses implicam que o valor da taxa spot é a única variável de

estado para toda a estrutura a termo: expectativas formadas com o conhecimento de todas as taxas

passadas e presentes. de todas as maturidades, são equivalentes às expectativas condicionadas

somente ao valor corrente da taxa de juros. Portanto, P(I1.t) pode ser expresso como uma função

implícita de R(t).

P(n.t)= P(n,t, R(t)) (3.2).

Pelas regras de diferenciação estocásticas, chega-se que o preço dos títulos também

segue um processo de Itô do tipo: 10

dl' = ?J.l(n.l. R(t )}It - Ppln.], R(f )}iz (3.3)

com.

I (ap. . ap I a1 P , J,ll(n,t. RV ))= - -a f V, R(t ))+- +--, a(t, R(t ))- ,
P R at 2 aR-

e.

\O Seja y(x(t).f)uma função contínua e diferenciável de te x(l). sendo que x(l) segue um processo de [IÔ

dx = ~(.\'(I}t}II+(f (x(t } I}lz.

Pelo lema de Itô:

(
ar ar I a2y ,) ay

c/r= -<1'+-+--, tp: II+-~Iz.a.\' aI 2 a.\·- do\'
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1 erp(n,t, RV))= ---O'V, RV))r e« (3.4).

Considere, agora a seguinte estratégia: vender wl contratos de DI futuro do primeiro

contrato a vencer e comprar w2 do segundo contrato a vencer. Dado que a versão contínua dos

tluxos acumulados pelo processo de ajuste diário é (dP - R(t)Pdt), o processo dos fluxos

acumulados para o portfólio construído é dado por: II

(3.5),

onde, Pj = P(j,t,R(t»,j = 1,2, é o preço unitário (PU), em I, doj-esimu contrato a vencer.

É possível tornar o portfólio instantaneamente sem risco (independente de dz)

fazendo,

(3.6).

Com essa relação e alguma álgebra, chega-se ao seguinte processo para os fluxos

acumulados do portfólio:

dW = \1'1 r, [(Pl / P2 XP2 - R(I ))- (;.LI - R(I ))}it (3.7).

Como no caso do DI-futuro não se paga nada no momento da negociação. pela

hipótese A3, dW é necessariamente igual a zero, já que não existem possibilidades de ganhos sem

fiSCO.

11 Sendo PA r+r+I o preço de ajuste do dia anterior a (1+ r+ I l, ou seja. o preço de fechamento de 1+r;
tem-se que o preço corrigido. de abertura em (1+ r+ I), é dado por:

onde I.; r = (I + ir+r),é um fator de juros para um período em t+ T.

Então, o fluxo de caixa do comprador de um contrato de DI (supondo uma base unitária). que seja
mantido até o vencimento, t+T+ I. será (lembre-se t+T é o ultimo dia de negociação):

Data t+1 t+2 t+3 ... t+T-I t+T I t+T+I

Ganho PAt+I-PUt PAt+rPCt+1 PAt+rPCt+2 PAT•I-PCT.2 PArPCT.1
I I-PCT... I

Nesse sentido:

cuja aproximação contínua, utilizando a nomenclatura do texto, será,

dp - R(t)Pdt.
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Portanto, a condição necessária e suficiente para isso é:

(;12 - RV ))/ P2 = (UI - R(l ))/ PI ' (3.8),

de onde se conclui que: para qualquer n, o preço de mercado do risco associado ao mercado de DI

futuro, é dado por:

q(t, R(l ))= (;1 (n,l ,RV ))- RV ))/ pin,t, RV)) (3.9).

Substituindo (3.4) tem-se a seguinte equação diferencial parcial:

ap/al + (j + (5q )ap/aR + 0.5(52 a2 p/aR 2 = R(I)P (3.10).

Esta equação é idêntica à "equação da estrutura a termo" de VASICEK (1977), a

equação básica derivada pelo autor para determinar os preços de "discount bonds" num mercado

caracterizado pelas hipóteses A I, A2 e A3. Urna vez caracterizado qt], R(t)) e o processo para a

taxa spot , o preço dos títulos são obtidos por (3.10) sujeito a condição de fronteira P(n,n,R(t)) =
I. Portanto, como queríamos mostrar, do ponto de vista de apreçamento de ativos o mercado

futuro de Dl funciona como um mercado de títulos de desconto convcncional.l '

Afora a característica acima o mercado de Dl futuro apresenta peculiaridades que

ainda estão intimamente ligados ao histórico de mais de vinte anos de inflação no Brasil.

É bem verdade que a redução da volatilidade e o alongamento dos prazos de

maturação foram significativos com a estabilização da economia, mas relativamente a economias

estáveis a distancia ainda é enorme. Em trabalho recente. BARCINSKI (1998). comparando a

estrutura a termo da volatilidade do Brasil e dos Estados Unidos para o segundo semestre de

1996, conclui que o risco de um investimento prefixado de 650 dias úteis no Brasil - cerca de 3

anos - é o mesmo que um investidor encara ao planejar um investimento por 30 anos em um

título de desconto nos EUA.'3

12 A questão recai agora sobre a validade das hipóteses para o mercado futuro de DI do Brasil. Porém.
as características que poderiam ir contra essas suposição neste mercado (cornpetiti vidade, liquidez) estão presentes
em todo o mercado de empréstimo nacional e, portanto, teriam grande possibilidade de mostrarem-se presentes
também em um mercado de títulos convencional. Neste sentido, pode-se pensar o mercado futuro de DI como um
bom representante deste último.

13 No segundo semestre de 1994 um investimento prefixado de 30 anos nos EUA corrcspondia. em
termo de risco. a um de 150 dias úteis - um pouco mais que seis meses - no Brasil. "
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Por sua vez o prazo médio mensal dos contratos de DI futuro, como apresentado na

figura 2.1, mostra uma trajetória ascendente, a partir da implantação do plano real, com

crescimento atingindo mais de 400 % de meados de 1994 até hoje em dia. Entretanto, ainda

muito aquém dos prazos atingidos nas economias estáveis. 14

Figura 3.1:

Prazo médio mensal do mercado futuro de DI
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3.2 CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA A TERMO

Na construção da estrutura a termo das taxas de juros do Brasil. mais dois fatos

devem ser levados em consideração.

14 O prazo médio corresponde à média mensal ponderada da maturidade dos contratos em dias úteis,
cujos pesos são o número desses contratos em aberto no final de cada dia da amostra. ••
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o mercado brasileiro tem a peculiaridade de trabalhar com calendário de dias úteis

em vez de dias corridos. Com isso, a taxa de juros do mês deve ser rateada entre os dias úteis do

mês, o que faz com que, mesmo mantendo a taxa mensal constante, a taxa diária se altere. Isso é

particularmente sentido na passagem de um mês como fevereiro, que geralmente tem 17 ou 18

dias úteis, para março, com 23 dias úteis. Mantendo a taxa mensal no patamar de 2,5 %, teríamos

a taxa média diária caindo de 0,145 % em fevereiro para O,I07% em março, uma queda de mais

de 25%.

o outro fato diz respeito ao comportamento das taxas de DI diário (CETIP). Por se

tratar de uma operação D+ 1, no último dia do mês a CETIP já sinaliza a taxa de juros do mês

seguinte. Com isso a melhor projeção que se pode fazer para a taxa de juros do último dia do mês

é a média diária que o mercado de DI futuro está projetando para o mês seguinte. Isso afeta

também a taxa média dos outros dias do mês. Para consegui-la deve-se tirar da taxa projetada

para o mês a projeção do último dia e ratear o restante pelo número de dias úteis no mês menos

um.

Portanto, de posse dos dados do mercado de DI futuro e levando em conta o número

de dias úteis de cada mês é possível calcular um fator de juros para todos os dias no futuro, e a

partir desses a taxa de juros para qualquer prazo.

o cálculo dos fatores diários para cada um dos dias úteis do período será."

I. fator do dia corrente:

I

r = (1+ _C_E_Tl_P 1252

J C./ 100
)

(3.11 );

2. fator dos (XI - 2) dias úteis restantes do primeiro mês (XI = dias úteis no 10 mês):

I

( /

...!... J<.<1-2)
100.000 PUI x:

J,,-2., = PU, x J, ( PU 2 J (3.12);

15 Conforme BARCINSKI (1998).
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3. fator dos (x, -1) dias úteis dos outros i meses, sendo i = 2, 3, ... ;( x, = total de

dias úteis do mês i):

I

[ /
~)(VIj

- PU· PU .r •• ,

i.; ~ P~;' (PU,:, ) (3.13):

4. fator do último dia do mês i, sendo i = 1, 2, 3, ... :

I

(
PU )x,.,

fU/I,.1 = PU'
1+1

(3.14).

A idéia é acumular esses fatores de acordo com o prazo, n, escolhido para o cálculo

dos juros. Nesse sentido, a formula geral para o cálculo da taxa de juros para n dias úteis será

dada por: 16

onde,

{
n -I,se n < XI -I

a=
x - 2, se n ~ x I - 1

{

o,se n < XI

c= n-xl,sexl :S;n:S;xl +x2 -I ,

x2 -1,sel1~x, +x2

{
O, se n S n-I

b=
I, se n ~ XI

{

O, se 11 < XI + x2

e = n - X I ' se x I + X 2 :s; n :s; :'\:I + X 2 + X 3 - L

X 2 - 1, se n ~ X I + X 2 +.'1: 3 (3.15).

De fxn.l, o resultado, a estrutura a termo das taxas de juros a vista, para os diferentes

prazos escolhidos é expresso em taxa anualizada em 252 dias úteis, ou seja:

(3.16).

16 Note, que (txn., X 100) é o rendimento até o vencimento ("yield lo malllrity") de um título que matura
em n períodos a frente. "
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Reproduzindo o ocorrido com os dados do dia 5 de janeiro de 2000, tornará claro o

que se está propondo. O quadro 2.1 apresenta os dados no fechamento do mercado.

Utilizando-se das fórmulas acima, a figura 2.1 esboça a estrutura a termo das taxas de

juros a vista para o dia 05 de janeiro de 2000 com prazos de maturação variando de 1 a 80 dias

úteis.

Quadro 3.1:

Dados no fechamento do mercado (05 de janeiro de 2000)

Dias úteis

Dia PU,,, PUma,. PU.hr CETlP Janeiro Fevereir :\Iarço

05/01/00 98.684.32 97.212.60 95.718.71 18.74 21 (18) 21 21
-

Dia l'Um.! PU)o. rUjol CETII' Abril Maio Junho
- .

I05/01100 94350.00 92755.00 91230.00 18.74 19 " 21--
Os dados entre parênteses correspondem ao restante de dias úteis no mês corrente.

Fonte: BM&F (200013)

Figura 3.2:

Curva de Rendimento (05 de janeiro de 2(00)

20.5o .--._.- .......•..............• _o__ - .. - --.- -.---.-.--.- .. -- .. - .. - _ - .

20.<10 f-----

'8.50+---------------------------~----------

'8.00.!---------------------------------------'
~~~~~~~#~#~~~~~~~#~~~~~#~~~
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3.3 O MERCADO A TERMO DE SWAP

Com intuito de prolongar a curva de rendimentos do Brasil, e consequentemente

aumentar as informações nela contida, utilizou-se o mercado a termo de swap.

Negociado em pregão eletrônico na BM&F, um contrato a termo de swap caracteriza-

se pelo acordo de troca de rentabilidade entre duas das diversas variáveis definidas e autorizadas

pela BM&F.17

o objeto de negociação é a diferença entre os seguintes valores:

a) valor inicial atualizado (corrigido) pelo parâmetro" 1";

b) valor inicial atual izado (corrigido) pelo parâmetro "2".

Os parâmetros "1" e "2" são definidos, respectivamente, pelos fatores de correção

acumulados referente às variáveis "I" e "2" inicialmente escolhidas para a troca de

rentabi Iidades.

O período de atualização do contrato está compreendido entre a data base do contrato

(estabelecida entre as partes, é definido como o dia útil anterior à primeira atualização do valor

inicial do contrato), exclusive, e a data do vencimento do contrato, inclusive.18 No período

anterior ao período de atualização do contrato, os fatores de correção (atualização) diários serão

sempre IgUaIS a um.

Conforme definida pela BM&F (2000A), a taxa prefixada será aquela acordada entre

as partes sob o seguinte critério de correção:

(3.17),

17 Neste caso uma taxa prefixada e a taxa.de depósitos inter financeiros de um dia (DI I).

18 O valor inicial (ou, tamanho do contrato), bem como, a data de vencimento do contrato também é
livremente pactuado entre as partes, respeitando os limites mínimos e máximos estabeleêidos pela BM&F.
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onde, FI:~-,é o fator de correção diário do parâmetro referente à variável PRE, na data t,

FCAPRE, o fator de correção acumulado até a data I e n o número de dias úteis do período entre

a data base do contrato, inclusive, e a data I, excIusive.

Por sua vez, a taxa DI I é a mesma definida e divulgada pela CETIP. Seu fator de

correção, como estabelecido pela BM&F (2000A), é:

(3.18),
11

FCDDIl, = I1FCDDIl1

;=1

onde. FCDDJl1 é o fator de conversão diário do parâmetro referente a variável DIl, na data I,

FCADJl10 fator de correção acumulado, P o percentual a ser aplicado à taxa de DIl (negociado

entre as partes) e TJDl1 a taxa de juros efetiva (também negociada entre as partes) a ser aplicada à

taxa de DI I. 1':1

Na data de vencimento, o contrato será liquidado financeiramente pelo valor pelo

valor resultante da aplicação da seguinte formula:

VL, = (VI x FCAI, )- (VI x FCA2,) (3.19),

onde. VL, = valor de liquidação do contrato na data t:

VI = valor inicial do contrato:

FCAi, = fator de correção acumulado do parâmetro i referente à variável i (i = 1,2), na

data do vencimento:

o valor de liquidação, se positivo (negativo), será creditado (debitado) ao comprador

e debitado (creditado) ao vendedor do contrato.

A partir de agosto de 1999 a Bolsa de Mercadorias e Futuro (BM&F) divulga as

médias das taxas de juros negociadas entre todas as partes presentes no mercado, ajustadas para

li) Nilo é permitida a incidência simultânea de P e TJ/JI1.
..
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alguns prazos predeterminados compreendendo intervalos em torno de 30 dias corridos até

completar um ano.

Os únicos contratos de interesse neste trabalho. refere-se a troca de rentabilidade

entre a taxa de depósitos interfinanceiros de um dia (DIl) e a taxa prefixada, ou seja, o swap DIl-

PRE em seus dois vencimentos de maior liquidez, os que variam mais próximos de 180 e 360

dias corridos.

Portanto, como no mercado futuro de DI (equação (3.15)), dois novos fatores diários

serão calculados da seguinte forma:

1

[ /( )IJMI" = PU,_.I PU, -',.,
• <,-I PU PU

I , .•.1

(3.20)

sendo i = 7:8 e o preço unitário igual a:

PU, = 100000/« 1+(txswap/IOO))"((vencimento, - hojej/Jôü) (3.21).

o primeiro fator será acumulado a partir do vencimento do quinto contrato futuro a

vencer até o vencimento do primeiro contrato de swap utilizado (X7 = número de dias úteis entre

essas duas datas). O segundo fator será acumulado desse último dia até o vencimento do segundo

contrato a termo utilizado (xs = número de dias úteis entre essas duas datas).

Novamente. reproduzindo o ocorrido no dia 05 de Janeiro de 2000 ficará claro o que

est~\ se propondo. O quadro 3.2 apresenta os dados do mercado de swap e a figura 3.1 a estrutura

a termo expandida até 240 dias úteis.

Quadro 3.2:

Dados do mercado de swap (05 de janeiro de 2000)

Ohl TXS\\'III1 ••" Txs\\'IlII.kIJ x, XII

05/OIr.UUU :!O.16 21.47 21 125
.)

'.

-r- • 'tr
~ -t.
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Figura 3.3:

Curva de Rendimentos expandida (05 de janeiro de 2000)

23.00 ---.--- ...•.-- ...•-.---- .. - .. --.- •..- -.------------ -- -- ---- --- - ..-... - -.- - -- - - -'i

18.00 f----------------------------------!

Na figura percebe-se que o formato da curva de rendimentos para prazos mais curtos

é bem suscetível às peculiaridades do mercado brasileiro. Justamente, uma operação de 20 dias

úteis é muito mais sensível à composição de dias úteis em diferentes meses do que uma operação

mais longa, onde este efeito é atenuado pelo próprio aumento do número de dias Citeis.

Com relação a forma de cálculo da taxa a termo, dentro do contexto aqui trabalhado

(taxas anualizadas em 252 dias úteis), tem-se:

[

252 11+ tx; tr.. = ( . J -I x 100
1 + lXn_l.t

(3.22),

sendo IXn.1 definido em (3.15).

Finalmente, vale notar que para cada dia útil da amostra teremos uma estrutura de a

termo das taxas de juros avista e a termo, e para calculá-la, 9 dados sobre os dias úteis, seis dados

informando o PU's de ajuste dos seis contratos a vencer, duas taxas negociadas no mercado de
ç Ó:

swap e a taxa CETIP do dia.
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No próximo capítulo as variações diárias das 1030 curvas de rendimentos serão

estudadas buscando características comuns que possam responder pelo comportamento conjunto

das taxas de juros a vista e a termo implícitas em operações com prazo de maturação em 20.40,

60,80, 100, 123 e 240 dias úteis.
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CAPÍTULO 4: INFORMAÇÕES NA ESTRUTURA A TERMO DO BRASIL

Pouquíssima literatura empírica sobre ativos de renda fixa pode ser encontrada no

Brasil. Trabalhos nesta área tomaram forma e importância com a estabilidade monetária a partir

da implementação do Plano Real em julho de 1994. Até essa data, a literatura existente (GARCIA

(1992, 1994), DE LA ROQUE & GARCIA (1996)) baseava-se nas relações entre taxa de juros e

expectativa futura de inflação.

Esse capítulo propõe duas técnicas de análise (a análise de componentes principais e

duas equações de regressão) que buscam captar as informações implícitas na estrutura a termo

das taxas de juros a vista e a termo do Brasil em um ambiente de baixa inflação.

Utiliza-se tais metodologias, pois essas examinam duas óticas distintas de

informações. Na primeira, como em VARGA & VALLI (1999), o comportamento conjunto de

sete prazos de vencimento da estrutura a termo das taxas de juros a vista e a termo, em cada dia

útil entre Janeiro de 1996 e Fevereiro de 2000, é minuciosamente estudado.

Por sua vez, a análise de regressão detalha o poder de previsão da variação ao longo

dos dias do nível das taxas a termo, baseado na idéia que essas são formadas por expectativas das

variações diárias do nível das taxas spot futuras e dos prêmios de retorno por investir em títulos

de maior maturação.

Diversas formas de construção da curva de rendimentos são possíveis. Entretanto, é

essencial que a escolhida considere as peculiaridades do mercado de empréstimo brasileiro.

Inexistência de mercados convencionais de renda fixa, o governo federal como grande

demandante de crédito, alta volatilidade das taxas de juros, prazos curtos de vencimento,

calendário de dias úteis, são algumas das dificuldades encontradas no país. Para superar esses

problemas, sugere BARCINSKI (1998), a idéia básica é acumular, de acordo com o prazo, ns.~ij.,

escolhido para o estudo, as taxas médias por dia útil das taxas de juros a termo, implícitas nos

preços de contratos futuros de juros com vencimentos subsequentes, negociados na Bolsa de

Mercadorias e Futuros (BM&F).
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Neste trabalho, as informações na curva de rendimentos são estendidas em até qu '

um ano para o vencimento, através do mercado a termo de swap DI-PRE. Os preços



adaptados para seguir a mesma forma de cálculo dos PU's do mercado futuro, e assim, são

utilizados como tal.

Portanto, com intuito de alcançar o objetivo desse capítulo, as idéias estão assim

estruturadas. Na seção 4.1, apresenta-se a análise de componentes principais. A metodologia

estatística, a descrição dos dados e os resultados são apresentados nas subseção 4.1. I, 4.1.2 e

4.1.3, respectivamente. Por sua vez, o problema enfatizado pela análise de regressão é

apresentado na subseção 4.2.1, a descrição dos dados nesta utilizados na 4.2.2, e, a discussão dos

resultados na 4.2.3. Finalmente, ao término do capítulo um apêndice detalha o modelo

matemático da análise de componentes principais comparando-o a um modelo de regressão

múltipla.

4.1: ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS

4.1.1: Metodologia''"

A metodologia de componentes principais, uma técnica de estatística multivariada.

tem por característica resumir o máximo da variação total dos dados originais em um pequeno

número de variáveis estatísticas, denominadas componentes ou fatores. Cada componente ou

fator agrupa parte da variância dos dados originais reconhecendo padrões de características

específicos.

As cargas fatoriais, ou "loadings", indicam a intensidade das relações entre as

variáveis padronizadas e os componentes. Quanto maior uma carga fatorial, mais associada com

o fator se encontra a variável. 21

Cada variável é expressa como uma soma de k + 2 relações, pois cada componente

explica uma parte de sua variância. k é o número de componentes escolhidos para representar os

20 Para maiores detalhes ver o anexo no final deste trabalho.

21 O método de Componentes Principais permite utilizar tanto a matriz de variância-covariância quanto
a matriz de correlação dos dados originais na extração dos fatores. Na primeira forma a comparação com o método
de regressão múltipla, realizada no anexo, é mais eficiente. Entretanto, entende-se, neste trabalho, que a apresentação
dos resultados torna-se mais clara utilizando a matriz de correlação, pois as cargas fatoriais encerram todas as
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dados, e a comunalidade mostra quanto da variância total de cada variável é reproduzida por

esses. As outras duas relações representam um resíduo e um erro de observação, medição ou

especificação do modelo.

Por sua vez, a raiz característica expressa o poder de explicação de cada componente

em separado.

Finalmente, os passos a serem seguidos para a efetivação do método de análise de

componentes principais são, a saber:

i) padronização das variáveis originais;

ii) montagem da matriz de correlação. A adequação do modelo é, portanto,

avaliada. Para tanto, o índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) permite verificar a

consistência dos dados originais, comparando as magnitudes dos coeficientes

de correlação "rii " observados com relação aos coeficientes de correlação

parcial" aii" (NORUSIS, 1993). O índice é computado por:

IIrif
KMO = -=--::-_i_"':...i -=0-=-

IIri~ + IIa~
i"'i i"'i

(4.1 ).

É desejável que o valor do índice seja o mais próximo de I, ou seja, que o

somatório dos coeficientes de correlação parcial entre as variáveis seja

pequeno quando comparado ao somatório dos coeficientes de correlação

observados. Sendo assim, num intervalo de I- 0,90 esse índice é considerado

ótimo, de 0,89 - 0,80 muito bom, de 0,79 - 0,70 bom, de 0,65 - 0,60 regular.

de 0,59 - 0,50 ruim e menor que 0,49 não é aceitável. O índice "Bartlett 's

Test 01Sphericity" (BTS), por sua vez, é usado para testar a hipótese de a

matriz de correlação ser uma matriz identidade. Se a matriz de correlação não

for uma identidade, o valor da estatística será alto e o nível de significância

associado baixo, de forma que o uso do modelo de análise fatorial é

apropriado.

informações sobre o poder de explicação dos fatores. Por fim. os fundamentos e os resultados principais não são
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iii) extração dos componentes pnncrpais. Define-se as cargas fatoriais de cada

variável, a comunalidade e a proporção da variância total do conjunto de

variáveis explicada pelos fatores, ou seja, a raiz característica:

iv) cálculo dos escores fatoriais para cada observação. Os escores fatoriais

representam o quanto da variação de determinada taxa de juros, em cada dia

do período amostral, é devida a um componente específico. Formalmente, são

calculados através do produto dos elementos da matriz transposta de cargas

fatoriais com a inversa da matriz de correlação:

X'I

1
X;

a v = YpXN lJi ~~N
i /'x.v

(4.2),

NxN

onde: lJi-1 = inversa da matriz de correlação original.

4.1.2: Descrição dos Dados.

Para a análise de componentes principais, os dados consistem das variações diárias,

em pontos percentuais, das taxas de juros a vista e a termo, para 7 prazos de vencimento.

Conforme construída no capítulo 3, a estrutura a termo é toda expressa em taxa anualizada em

252 dias úteis, num total de 1030 curvas compreendidos no período de 02 de Janeiro de 1996 a

29 de Fevereiro de 2000, ou seja,

1;( \252/" L .
Rn.1 = ~I+ IX".I) -I JX 100 (4.3),

onde, tXn,1 é definida pela equação (3.15) e n = 20, 40, 60, 80, 100, 123 e 240 dias úteis, os prazos

de vencimento.v'

alterados, sendo possível chegar a um resultado através do outro.

22 Conforme o capítulo 3, no cálculo de txn.1 são necessários nove dados sobre os dias úteis, seis dados
informando o PUs de ajuste dos seis contratos a vencer, duas taxas negociadas no mercado de swap (as mais
próximas de 180 e 360 dias a vencer) e a taxa CETIP do dia. Os PUs e as taxas de Swap DI-PRE são divulgados
pela BM&F, as taxas CETIP são as taxas médias calculadas e divulgadas pela CETIP e o calendário de dias úteis
estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, observando que, no dia 25 de Janeiro não realiza-se pregão na
BM&F (aniversário do município de São Paulo), mas contabiliza-o como dia útil quando isso é verdadeiro.
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As observações padronizadas para os dez primeiros dias úteis da amostra. juntamente

com a média e desvio padrão de cada variável, são apresentadas nos quadros 4.1 e 4.2.23

Quadro 4.1:

Variação diária da taxa de juros a vista

.1 R20•1 .1 R41l1 .1 ~O.I .1 Rso 1 I .1 R,oo, .1 R123•, .1 RZ41J1

03/01/96 -0.1977 -0.3480 -0.3136 -0.3333 -0.2737 -0.5330 -0.2736
04/01/96 0.1774 0,1484 0.2228 0.1135 0.1321 -0.3485 -2.4264

05/01/96 0,4670 0.1128 0.1123 0.1287 0.1110 0.1508 1.0542

08/01/96 0.3817 0,0582 0.0532 -0.0280 0.0451 0.2660 0.8631

09/01/96 0.3591 0,1330 0.1629 0,1168 0.1435 0.0220 0.0144

10/01/96 0,1713 -0,0538 -0.0626 -0.0976 -0.0006 0.3258 1.2161

li/O 1/96 0.1842 -0.2079 -0.1658 -0.2111 -0.1444 -0.3179 -0.9374

12/01/96 0.1730 -0.2512 -0.-W96 -0,6410 -0.5180 -0.1520 0.0617

15/01/96 0.0625 -0.2684 -0.2-148 -0.3182 -0.5192 -0.1992 0.7090

16/01/96 0.2496 0,0382 0.0659 0,0129 0.0168 -0,3852 -0.9774

Média -0.0168 -0.0185 -0.0165 -0.0158 -0.0146 -0,0150 -0.0148

Desvio 1.3636 1,2950 1.:!338 1.1418 1,0876 1.0121 1.0295

Quadro 4.2:

Variação diária da taxa de juros a termo

.1 r201 .1 r401 .1 r6O.1 .1 rSII 1 .1 rlOO.1 .1rllJI I .1 ("2411.1

03/01/96 -0.1829 ·0.2477 0.7769 -2.3672 0.0223 -0.0732 0.0315
04101/96 0,4231 0.2627 0.0128 -0.0494 0.1067 ·5.5185 -2.1211

05/01/96 0.3214 0.0088 0.3247 -0.1488 2.5896 2.0458 1.0074

08/01/96 0.0119 0.0093 -0.1331 0.0655 0.1695 1.8918 0.5809

09/01/96 0.1676 0.1399 0.0923 0.0706 -0.3753 -0.0037 0.0122

10/01/96 0.0779 -0.0974 -0.1005 0.1450 0.1059 1.8284 1.3682

11/01/96 -0.3556 -0.0986 -0.0714 -0.2297 0,4785 -1.7617 -0.7860

12/01/96 -0.2278 -0.4224 -0.9582 ·0,7480 1.1561 0.3566 0.1179

15/01/96 -0.2794 -0.2046 -0.1036 -0.4206 -2.1958 2.9945 0.2362

16101/96 0.0806 0.1185 0.0181 0.0070 -0.3396 -1.6731 -0.8754

Média ·0.0145 -0.0131 -0.0126 ·0.0140 -0.0097 -0.0331 -0.0139

Desvio 1.5368 1.5765 1.3481 1.4998 1,8520 3.0217 1.1406

Note que a tendência de queda das taxas de juros, como resposta a política monetár"

implementada pelo Governo Federal, estão expressas nas médias negativas das variações diária~i

23 As médias e desvios apresentadas nas tabelas são calculadas com base em todo o período em estudo
(Janeiro de 1996 a Fevereiro de 2000). Vale acrescentar que as dez primeiras variações nas taxas são mostradas
somente em caráter ilustrativo. pois serão usadas para auxiliar na compreensão dos resultados da PCA.

"\.
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para todo o período em estudo e para todas as taxas de juros a vista e a termo, o que justifica a

utilização de dados padronizados com média zero.

Também é interessante notar, que como os investimentos em curtos prazos de

maturação estão mais sujeitos às interferências das peculiaridades do mercado de empréstimo

nacional (calendário de dias úteis, último dia do mês retlete a taxa esperada para o mês seguinte),

quanto menor o prazo de vencimento das taxas de juros a vista, maior sua volatilidade.

4.1.3: Análise de Resultados.

Essa seção apresenta os resultados da análise de componentes pnncipais como

produzidos pelo "softwear" estatístico SPSS Ç'Statistícal Package for Social Science"), versão

10.0.

A princípio a adequação do modelo mostra-se muito boa (KMO = 0,857 e BTS =
17639,32 com nível de significância de 0,000% para as taxas a vista e KMO = 0,852 e BTS =
2594.97 com nível de significância de 0,000 % para as taxas a termo).

Os sete vetores resultantes da análise de componentes principais para todo o período

em estudo (Janeiro de 1996 a Fevereiro de 2000), que traduzem a reformulação da variação

conjunta das taxas de juros a vista para os sete prazos pré determinados. estão especificados no

quadro 4.3.

Quadro 4.3:

Cargas fatorlais para a variação das taxas de juros a vista

Comp.I Comp.z Comp.3 CompA Comp.S Cornp.õ Comp.7

VllrOnr20 0.8958 0.3967 0.1727 0.0887 0.0389 0.0313 0.0058
"lIrOHr-lO 0.9675 0.1340 0.0082 -0.0379 -0.0370 -0.0762 ·0.0240

VllrO"crGO 0.9816 0.1031 -0.0796 -0.1083 -0.0546 0.0276 0.0460

VlIrO"crIlO 0.983-1 -0.0240 -0.1526 -0.0588 0.0309 0.0457 -0.0496

VllrOnrlOO 0.9685 -0.1411 -0.1728 0.0517 0.0869 -0.0339 0.0281

VllrO"crI2J 0.9581 -0.2336 -0.0257 0.1395 -0.0846 0.0106 ·0.0058

VarO"cr2-10 0.8943 -0.:.1342 0.2SS2 -0.0697 0.0236 -0.0041 0.0000

Das cargas fatoriais interpreta-se o significado dos três primeiros componentes

principais. O Comp. t leva todas as taxas de juros a vista a aumentar, ou seja, resume os
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movimentos paralelos da curva de rendimentos. Já o Comp.2 concentra as mudanças na

inclinação dessa curva, aumenta as taxas de curto prazo e diminui as taxas de longo. Por fim, o

Comp.3 faz as taxas de 20, 40 e 240 dias úteis aumentar enquanto as taxas de médio prazo

diminuem, sintetizando alterações na curvatura da estrutura a termo.

Os demais componentes também representam algum tipo de variação comum nas

taxas sob análise, entretanto, os três primeiros possuem as características dos movimentos típicos

da curva de rendimentos como entendidos pelos participantes do mercado.

O poder de explicação de cada componentes é detalhado no quadro 4.4.

Quadro 4.4:

Proporção de explicação para a variação das taxas de juros a vista

Comp.1 Comp.2 Comp.J

I
CompA Comp.S

I
Comp.6 Cornp.? I Comuna Ii- Cumunuli-

dade F c.) Dade (J c.)

VarO"cr20 0.802~ 0.1574 0.0298 0.0079 0.0015 0.0010 O.(){)()() 1.0000 0.9896
VarOver40 0.9360 0.0548 0.0001 0.0014 0.0014 0.0058 0.0006 I.COOO 0.9908

VarOvcr60 0.96~ 0.0106 0.0063 0.0117 0.0030 0.0008 0.0021 1.0000 0.9824

VarOver80 0.9672 0.0006 0.0233 0.0035 0.0010 0.0021 0.0025 1.0000 0.9910

VarOverlOO 0.9380 0.0199 0.0299 0.0027 0.0076 0.001 I 0.0008 1.0000 0.9878

VarO"crI2J 0.9180 0.0546 0.0007 0.0194 0.0072 0.0001 0.0000 I .cooo 0.9732

VarO\'Cr240 0.7998 0.1117 0.0830 0.0049 0.0006 0.0000 O.OO<Xl 1.0000 0.9946

Raiz Caract. 6.3268 0.4095 0.1731 0.0515 0.0221 0.0109 0.0060

% da Variân- 90.38 5.85 2.47 0.74 0.32 0.16 0.09

cia total j
% Acumulada 90.38 96.23 98.71 99.44 99.76 99.91 100.00 I

Como definido no apêndice do capítulo, cada entrada do quadro relacionando as

variáveis e os componentes, é simplesmente a carga fatorial ao quadrado, representando o quanto

os últimos resumem a variação das primeiras. Claramente, o primeiro componente tem papel

predominante na explicação das variáveis, sintetizando sempre mais do que 79 o/c da variância

dessas.

A comunalidade, como esperada, é igual a um quando são considerados todos os sete

componentes. Entretanto, utilizando apenas os três primeiros quase nada de informação é perdida,

pois, sempre mais do que 97 % da variância total das variáveis é reproduzida por estes.

Por outro lado, cada componente, separadamente, possui sua importância para a

explicação da variância total do modelo. Para calcula-Ia utiliza-se da medida de raiz
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característica. Por exemplo, a proporção da variância total dos dados origmars explicada pelo

primeiro componente será:

% da variância total =
= (6,3268/(6,3268+0,4093+0,1730+0,0512+0,0231 +0,01 09+0,0060))* 100

=(6,3268/7 ,0000)* 100 = 90,38

E assim por diante para os demais fatores.24

Finalmente, pela ultima linha da tabela acima, verifica-se que os três primeiros

componentes explicam 98,68 % dos movimentos da estrutura a termo. Um excelente resultado,

considerando os objetivos da metodologia estatística considerada.

Cada observação diária dos movimentos na curva de rendimento pode ser

restabelecido como uma combinação da variação dos escores fatoriais. O quadro 4.5 mostra os

sete escores fatoriais como calculados pela PCA, para os dez primeiros dias da amostra.f

Quadro 4.5:

Escores fatoriais para a variação das taxas de juros a vista

Escores Fatoriais
Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 Comp.5 Comp.6 Comp.7

03/01/96 ·0.3430 0.1718 0.1213 ·0.3929 1.2160 0.1091 0.7866
04/01/96 ·0.2755 2.4394 -4.1376 2.0719 -1.0682 0.6782 1.3011

05/01/96 0.3097 -0.4470 1.9278 -0.5683 1.521'1 0.7772 0.1675

08/01/96 0.2361 -0.4537 1.7360 0.1326 0.4849 0.4974 0.7247

09/01/96 0.1420 0.3842 0.0641 0.2294 0.6660 0.5715 0.7454

10/01/96 0.2123 -1.0529 2.2597 -0.1863 0.4597 0.1595 0.3872

11/01/96 -0.2670 1.0264 -0.9327 1.3232 0.4339 1.1694 1.1130

12/01/96 -0.2708 0.1735 1.5567 1.0610 -0.5491 -0.0319 1.0500

15/01/96 -0.1291 -0,4218 2.1710 -0.8376 0.1981 1.2528 -0.3502

16/01/96 -0.1405 1.2910 -1.3773 0.5452 0.7270 0.6120 0.9360

Média 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Desvio 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

24 As diferenças na conta são devidos aos erros de aproximação.

2S As médias e os desvios na tabela também correspondem aos escores para todo o período em estudo
(Janeiro de 1996 a Fevereiro de 2000). Como uma característica da PCA, independente dos dados originais serem ou
não padronizados, seus resultados restabelecem os movimentos da estrutura a termo em 'Valores padronizados.
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Note que no dia OS de Janeiro de 1996 o escore para o primeiro. componente mostra-

nositivas tas taxas de iuros. nara tedososnrazos aumentam, Por sua vez, é neaativo o escore do
Ji.. - • -- -:; ~ - , "··oJ '; .io. - ".' Jl ' - . -- - . ,'- ,'~',"..... - _.. -

segundo componente. Desta forma, as taxas de curto prazo diminuem (cargas fatoriais positivas)

enquanto aumentam as de longo prazotcargas fatoriais negativas), tomando a curva menos
-'Gincíinada.L 'T'irra:hilE;lltE;,ü çSCCiIç parao CüillpulleutE;:3 entracom um grandevalorpositivo,

diminuindo as taxas de prazos intermediários (cargas fatoriais negativas), aumentando a

curvatura da "yield curve".

Figura 4.1:

Variação da estrutura a termo das taxas de juros
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A figura 4.1 apresenta esses movimentos a partir da própria estrutura a termo das

taxas de juros, e comprova, quando combina-se os três efeitos acima, o significativo poder de

explicação dos três primeiros componentes principais e, consequentemente da metodologia

utilizada?7

A mesma seqüência da análise pode ser feita para as variações das taxas de juros a

termo.

o quadro 4.6 apresenta as cargas fatoriais resultante da análise de componentes

principais.

Quadro 4.6:

Cargas fatoriais para a variação das taxas de juros a termo

Comp.l Comp.2 Comp.3 I CompA Comp.S Comp.6 Comp.7

VarOnr20 0.8069 0.1165 -0.2757 -0.1494 -0.3319 0.2184 0.2813

VarOver40 0.8688 0.0581 -0.2023 -0.0265 -0.1492 0.0929 -0.4115

VarOver60 0,7599 -0,0894 -0,1183 -0.3106 0,5450 0.0687 0.0487

VarOver80 0.7066 -0.0445 -0.0351 0.6848 0.1479 0.0368 0,0736

VarOverlOO 0.4680 -0.6079 0.6076 -0.0655 -0.1051 0.1644 -0.0023

VarOver123 0.2725 0.8225 0.4849 -0.0202 0.0494 0.1055 -0.0044

VarO\'er240 0.8243 0.0185 0.1171 ·0.0825 -0.1038 ·0.5348 0.0531

Os três primeiros componentes possuem as mesmas características dos movimentos

típicos da curva de rendimentos. Novamente, o Comp.1 causa todas as taxas de juros a termo para

aumentar, sendo o principal responsável pela explicação da variância dos dados normalizados.

Entretanto, como mostrado no quadro acima, desta vez, o componente caracterizado por provocar

alterações na curvatura da estrutura a termo das taxas de juros a termo supera, em 'poder de

explicação, o componente responsável por mudanças na inclinação.

27 Retornando ao quadro 4.1, percebe-se que no dia 08 de Janeiro de 1996 somente a taxa de juro
implícita em um título com 80 dias úteis para o vencimento diminui e que as taxas para prazos mais longos
aumentam mais que as para prazos mais curtos. "
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Quadro 4.7:

Proporção de explicação para a variação das taxas de juros a termo

Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 Comp.S

I
Comp.6 Comp.7 Comunali- Comunuli-

Dade (7 c.) dade (3 c.)

VarOverT20 0.6511 0.0136 0.0760 0.0223 0.1101

I
0.0477 0.0791 1.0000 0.7407

VarO\'crT40 0.7548 0.0034 0.0409 0.0007 0.0223 0.0086 0.1693 1.0000 0.7991

VarOvcrT60 0.5774 0.0080 0.0140 0.0965 0.2970

I
0.0047 0.0024 I.()()()() 0.5<J94

VarO\'CrT80 0.4992 0.0020 0.0012 0.4689 0.0219 0.0014 0.0054 1.0000 0.5025

VarOvcrTIOO 0.2190 0.3695 0.3691 0.0043 0.0110 0.0270 0.0000 1.0000 0.9576

. VarOverT123 0.0743 0.6766 0.2352 0.0004 0.0024 0.0111 0.0000 1.0000 0.9860

VarOverT240 0.6796 0.0003 0.0137 0.0068 0.0108 0.2860 0.0028 1.0000 0.6936

Raiz Caract. 3.4554 1.0733 0.7502 0.5999 0.4756 0.3866 0.2591

% da Variân- 49.36 15.33 10.72 8.57 6.79 5.52 3.70

Cia total

% Acumulada 49.36 64.70 75.41 83.98 90.78 96.30 100.00

Justamente, o componente de curvatura representa 15,33 % da variância total das

taxas de juros a termo, enquanto o componente de inclinação 10,72 %.

Vale notar, que ao contrário da curva de rendimentos, não existe uma relação tão

predominante entre o Comp.1 e a variação das taxas de juros a termo. o que toma os outros

componentes mais importantes em termos de poder de explicação. Enquanto, na primeira análise

o primeiro componente respondia por 90,38 % da variância total das taxas de juros a vista. agora

a explicação do Comp.1 não atinge 50,00 %, inclusive chegando explicar somente 21,90 % e 7,43

% da variância das taxas a termo para 100 e 123 dias úteis respecti vamente.

Portanto, os últimos quatro componentes representam padrões de variações não muito

esperados mas que possuem relativa importância. Por exemplo, do quadro 4.6, verifica-se que o

Comp.4 provoca variações positivas somente nas taxas de juros a termo para investimentos em 80

dias úteis.

Como antes, cada observação diária dos movimentos na estrutura a termo das taxas

de juros a termo pode ser restabelecido como uma combinação da variação dos escores fatoriais.

Estes para os dez primeiros dias as amostra são apresentados no quadro 4.8.

40



Quadro 4.8:

Escores fatoriais para a variação das taxas de juros a termo

Escores Fatoriais
Comp.1 Comp.2 Comp.3 CompA C()fI1p.5 Comp.6 C()fI1p.7

03/01/96 -0.4134 -0.0679 0.0979 -3.0520 0.3398 -0.3042 -0.3242
04/01/96 0.1463 -3.5964 -5.2220 -0.6735 -3.1356 4.0157 3.8175

OSlO1/96 0.8706 0.1331 3,4122 -0.9088 -0.4805 0,4931 0.5023

08/01/96 0.3000 1.3740 1.4618 -0.0219 -0.1110 -0.2237 0.0771

09101/96 0.0608 0.2250 -0.4216 0.0244 0.0467 -0.0260 0.0031

10/01/96 0,4862 1.3704 1.4879 -0.0590 -0.2257 -1.3323 0.5099

li/O 1/96 -0,4322 -1.6631 -0.6946 -0.0170 0.0084 0.5510 -0.4434

12/01/96 -0.3102 -0.3162 1.5690 -0.4368 -1.28:>4 -0.0460 0.0385

15/01/96 -0.2303 3.5272 0.3881 -0.2415 0.7545 -0.7087 -0.1003

16/01/96 -0.3327 -1.0916 -1.5579 0.1872 0.0216 D-6880 -0.2432

Justamente, cada observação da mudança das taxas a termo pode ser dividida em sete

partes, cada uma respeitando o significado do componente relacionado. Por exemplo, a taxa de

juros a termo de um período, para vigorar em 19 dias úteis a frente, rn,l, no dia 09 de janeiro de

1996 variou 0,1676 pontos percentuais.i" As sete partes desse valor serão:

0,1676 = (0,8069xO,0608) + (O,1165xO,2250) + «-0,2757) x (-0,4216» +

+« -0,1494 )xO,0244) + «-0,3319)xO,0467) + (0,2184x( -0,0260»)

+(0,28 13xO,0031 )

o montante entre o primeiro parêntese do lado direito da equação acima representa o

quanto da variação da taxa a termo neste dia para este prazo, é devida às características do

componente um, qual seja, para todas as taxas a termo deste dia útil, independente de seu prazo.

esse valor será positivo.

Continuando o estudo da estrutura a termo das taxas de juros uma importante

aplicação é apresentada.

"\

28 Valor padronizado.
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4.2 PREVISÃO NAS TAXA DE JUROS A TERMO

4.2.1: O Problema.

Como definido no capítulo 2, as taxas a termo são formadas por expectativas da taxa

de juros de um período (spot) no futuro e de um prêmio de liquidez e ou de risco, o "forward

premiun". Portanto, variações ao longo do tempo no valor esperado deste prêmio podem

confundir o papel da taxa de juros a termo como preditora da taxa spot futura.

Com intuito de testar as informações implícitas nas taxas de juros a termo, duas

regressões em série de tempo, são propostasr"

(4.4),

e,

(4.5),

onde, Ln,t+1 é o prêmio ao manter um título de longo prazo por um período, In(Pn.I,t+I/Pn,t), sobre

RI,t, a taxa de juros à vista de um período em 1.30

As duas equações acima extraem informações de variáveis ex ante sobre o valor

esperado de variáveis ex posto A evidencia que b, é positivo significa que o prêmio esperado na

taxa de juros a termo varia ao longo do tempo de uma forma que mostra-se ocorrer no prêmio

observado em t+ I. Da mesma forma, a evidência que b2 é positivo significa que a futura taxa spot

esperada na taxa de juros a termo varia ao longo do tempo de uma forma que mostra-se presente

na taxa de juros de um período, observada em t+n-I.

Na perspectiva do capítulo 2, pela teoria de FISHER (1898), movimentos da curva de

rendimentos ao longo do tempo são guiados apenas pelas mudanças das expectativas sobre as

taxas de juros de um período no futuro, portanto, o coeficiente b, em (4.4) é igual a O e b2 em

(4.5) é igual a 1. Caso contrário, quando toda a variação da taxa a termo é devida ao prêmio

esperado, Et[Ln,t+d, b, = 1 e b2 = 0.31

29 Conforme o trabalho de FAMA (1984). f. e ,

'lo' 'f

30 As equações de regressão seguem a apresentação do capítulo 2 com taxas compostas continua~ente,

31 Definindo o "forward premiun" como acima, a equação (2.5) torna-se: l'
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4.2.2: Descrição dos Dados.

As taxas de juros a termo, taxas spot e prêmios nos testes a segUIr são todos

calculados dentro da perspectiva do Capítulo 3, ou seja, taxas médias por dia útil anualizadas em

252 dias. Com relação aos resultados das regressões, a única diferença das taxas compostas

contínuas da apresentação acima, refere-se ao coeficiente de intercepto estimado, o coeficiente de

inclinação é o mesmo utilizando taxas compostas discretas ou compostas contínuas.

Dessa forma, definindo Pn.r como o preço, na data t. de um título vencendo em n dias

úteis a frente, tem-se,

P = 100000
nr 1 + tx;

(4.7),

onde txn.r é definida no Capítulo 3 pela equação (3.15), e n = 20, 40, 60, 80, 100, 123 e 240 dias

úteis, os vencimentos utilizados.

o quadro 4.9 mostra a equivalência das variáveis utilizadas na apresentação das

equações (4.4) e (4.5) com as utilizadas nos testes de regressão.

rn.r = E/[RI.I+notl+ E/[Ln.,+d, ou,

rn.r - RI./= E/[RI.I+".I- Rl.tl + E,[Ln.r+d.

A equação acima representa o diferencial entre a taxa a termo e a taxa spot corrente. e é a base para
as equações de regressão acima. Se as expectativas em rn.1 - RI.t são supostas racionais. os coeficientes b, e b2 em
(4.4) e (4.5) são:

bl = (cOV[Ln.I+1 , r".1 - RI.t] )/(var[rn.l- RI.t] )

= [var[E/[Ln.l+dl + (cov[E,[Ln.l+tl , E/[RI.,+n-1 - RI.t1] ) }/(var[rn., - Rl.tl ).

e,

b2 = (cOv[Rl.l+n.1 - RI., , rn.l- Rl.tl )/(var[rn.,- RI.t] )

= {var[E,[RI.,+nol- RI.t]J + (cov[E,[Ln.l+d , E/[RI.t+nol- Rl.tll ) }/(var[rn.l- RI.t] ).

Já que os numeradores em b, e b2, somam para a variância comum no denominador, os coeficientes
de regressão somam I. ••
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Quadro 4.8:

Forma de cálculo dos dados

Taxas compostas contínuas Taxas anualizadas Data de observação da taxa

TI/.I - R1,t
[[ zsz 1 t

Pn-IJ I
--x-J -1 x100

Pn.1 tx 1.1

R1.I+I/-l - R1,t [[~~::-'r -}OO t+/I-l

LI/.I+l

[[P r 1
t+l

n-I./+1 x_l- -: x100
Pn.1 (XI.I

Por fim, vale acrescentar que quando n = 20 a regressão (4.5) possui 19 observações a

menos que a regressão (4.4). Quando n = 40, são 39 observações a menos; e assim por diante.

4.2.3: Análise de Resultados.

o quadro 4.9 apresenta os resultados das regressões (4.4) c (4.5). Além dos

coeficientes de intercepto e de inclinação, com seus respectivos desvios padrão, o quadro também

mostra a usual medida do poder de explicação R2. São apresentados os resultados para todo o

período amostrai sob anál ise e para os sete prazos aqui estudados (n = 20, 40. 60, 80. 100, 123 e

240 dias úteis). Nenhum subperíodo tentado provocou melhorias nos resultados abaixo. e por isso

não são mostrados.

.•
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Quadro 4.9:

Resultados das regressões

Ln.HI = ai + bl(rn., - Rl,t) + C1+I

RI.,+n'l - Rl,t = a2 + b2(rn.,- Rl,t) + g,..1

a b I R-
L1O.'+1 0,501 (0,843) 0,638 (0,202) 0,011
L~U.I+l 0,848 (1,588) 0,594 (0,325) 0.002
L6IJ.1+I 1,330 (2,309) 0,212 (0,431) 0,000
L8U.I+I 2,029 (2,892) -0,0 I° (0,468) 0,000
L/I)().,+I 1,935 (3,502) -0,215 (0,502) 0,000

L'13.'+1 2,035 (3,978) -0,332 (0,617) 0,000
Luu.I+I 5,287 (7,687) 0,067 (1,236) 0,000

R'.'+20 -0,351 (0,121) 0,810 (0,040) 0,284

R'.'+4o -0,332 (0,176) 0,920 (0.049) 0.260
R'.I+60 -0,510 (0,220) 0.858 (0,057) 0.187
R,.'+80 -0,759 (0,242) 0,790 (0,054) 0.182
R'.I+loo -1,045 (0,250) 0,834 (0,050) I 0.228
R'.,+I23 -0,550 (0,141) 0,894 (0,051) 0,205
R'.1+240 -0,880 (0,159) 0,410 (0,018) I 0.039

Obs.: Os dados entre parênteses correspondem desvio padrão do coeficiente estimado.

Como em FAMA (1984), o teste do poder de previsão das taxas de juros a termo é

baseado sobre os coeficientes de inclinação b, e b2, e de seus respecti vos testes contra zero.

Os resultados indicam que as taxas a termo, sempre tem poder de previsão sobre a

taxa spot futura, inclusive para datas quase um ano a frente. Os coeficientes de inclinação na

regressão de RI.t+n'l - RI.t sobre rn.1 - RI.t são todos positivos e, no mínimo, quatorze desvios

padrão de zero. Por sua vez, os coeficientes de intercepto mostram-se todos negativos com, no

mínimo, 1,8 desvios padrão de zero (em valor absoluto). O sinal negativo é consistente com a

tendência de queda das taxas de juros observada no período, captando as possíveis mudanças de

positivo a negativo na diferença entre a taxa spot de juros futura e corrente.

A evidência relacionada aos prêmios é desapontadora. Todos os coeficientes de

intercepto mostram-se bem abaixo de seu desvio padrão, e apenas os dois primeiros coeficientes

de inclinação rejeitam a hipótese nula com nível de significância de 5%. Pouquíssima informação

implícita nas taxas a termo é, portanto, devida a expectativa de variação dos prêmios.

45



Dois fatos contribuem para esse resultado. Primeiro a própria definição utilizada para

o "forward premiun", que torna-o muito suscetível às variações diária das taxas de juros.

Conforme a análise fatorial, estas tendem a se comportar de maneira semelhante ao longo do

tempo (mais de 90 % da variação diária das taxas de juros é devida a mudanças paralelas na

curva de rendimento), entretanto, a volatilidade dessas taxas (figura 1.2) é extremamente elevada.

Como os prêmios relacionam duas taxas em dias diferentes o segundo efeito prevalece, impondo

variações que mostram-se muito mais altas e, inclusive, crescentes com n.

A figura 4.2 detalha a autocorrelação da série {L:w.l}, indicando que esta tende a se

comportar como um ruído branco, e, assim, mudança ao longo do tempo no nível dos prêmios

não são previstas de seus valores passados.f

Figura 4.2:

Autocorrelação de L20J para até 240 defasagens ("Iags")

0.2 . ._-----_.--_ .._-_._---"._.-----

0.1 ~~-----------------+------------------------------------~

I_~ ~ ~ '_····____________________ I
-0.2- ~

Por sua vez, e mais importante, devido as características econômicas de nosso país,

pode-se concluir, que, em períodos críticos, os investidores preferem, simplesmente, migrar seus

mostradas.
32 A autocorrelação serial dos outros prêmios tendem a se comportar de maneira semelhante e não são••

~tii.
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investimentos para mercados mais seguros, a exigir prêmios maiores para manter ativos de renda

fixa.

Dos resultados das regressões pode-se, também inferir sobre a eficiência do mercado.

A figura 4.3 apresenta a correlação serial dos resíduos para a equação de regressão (4.5), quando

n = 20.

Figura 4.3:

Correlação serial dos resíduos da regressão de RI,f+n.1 - Rl,f sobre rl/,f - RI•f
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Analisando a correlação serial dos resíduos de qualquer uma das regressões de

Rl,t+n-l - Rl./ sobre rn,/ - Ru, pode-se concluir que os investidores presentes no mercado não

extraem toda a informação do histórico das taxas de juros, ou seja. existem informações nas taxas

spot futuras que não estão presentes no comportamento das taxas a termo.

Isso pode estar relacionado às peculiaridades do mercado brasileiro discutidas no

Capítulo 3, principalmente ao fato do governo ser o maior demandante de crédito e interferir

diretamente na taxa de juros básica da economia, referência para o mercado futuro de DI e o
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mercado a termo de Swap DI-PRE, utilizados para a construção das estruturas a termo das taxas

avista e a termo.

Finalmente, vale concluir, que as taxas a termo, para vencimentos em até seis meses,

comporta-se muito próximo a teoria defendida por FISHER (1898), pois, movimentos da curva

de rendimentos ao longo do tempo são guiados apenas pelas mudanças das expectativas sobre as

taxas de juros de um período no futuro. Por sua vez, nem toda a variação ao longo do tempo no

nível das taxas a termo para vencimento em aproximadamente um ano, é devido às expectativas

sobre a taxa spot que irá vigorar em um ano, entretanto, isto deve estar mais ligado à erros de

previsão do que à variações através do tempo de algum prêmio de retorno esperado no futuro.
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CAPÍTULO 5: CONCLUSÕES

Através do método de análise de componentes principais é desenvolvida uma

avaliação dos movimentos diários da estrutura a termo das taxas de juros avista e a termo. O

objetivo do trabalho, que busca explicar esses movimentos em um pequeno número de fatores

estatísticos, foi amplamente satisfatório, resumindo 98,71 % da variância das taxas a vista e 75,41

% da variância das taxas a termo em apenas três fatores; um que retrata mudanças paralelas, outro

que capta mudanças de inclinação e um que resume torções na curvatura.

O comportamento curva de rendimentos brasileira é muito próximo daquele obtido

por FRYE (1994) e LITTERMAN e SCHEINKMAN (1991) para o mercado norte-americano, e

VARGA e VALLI (1999) para o mercado brasileiro, onde movimentos paralelos da estrutura a

termo são dominantes.

Regressões da diferença entre a taxa de juros de um período (spoú observada no

futuro e a taxa spot corrente sobre a diferença entre a taxa de juros a termo corrente e a taxa spot

corrente, são usadas para testar as informações implícitas nas taxas a termo sobre a variação da

taxa spot futura esperada. Os coeficientes de inclinação dessas regressões são todos

significativamente positivos, indicando que existe variações através do tempo no nível da

expectativa da taxa spot futura implícitas nas taxas a termo, que estão presentes na variação ao

longo do tempo do nível das taxas spot futura observada.

Por sua vez, a maioria dos coeficientes de inclinação das regressões do prêmio futuro

observado sobre a diferença entre a taxa a termo corrente e a taxa spot a vista rejeitam a hipótese

central de que a taxa a termo corrente possui informação sobre a variação ao longo do tempo do

nível da expectativa do prêmio futuro.

Estes resultados vão contra os observados em FAMA (1984) para a "Treasury-Bill"

norte-americana, onde ambos os coeficientes de inclinação mostram-se positivos, os prêmios

futuros comportam-se serial mente correlacionados e a diferença entre a taxa spot futura e a

corrente como um ruído branco.

A serie dos resíduos de qualquer uma das regressões de Rl,l+n-l - Rusobre rn.l - Rç;

é correlacionada, de onde conclui-se que os investidores presentes no mercado não extraem toda

a informação do histórico das taxas de juros, com conseqüências sobre ~ eficiência do mercado
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de renda fixa do Brasil, representado aqui pelo mercado futuro de depósitos interfinanceiros e

pelo mercado a termo de Swap DI-PRE.

Finalmente, como pesquisa futura, sugere-se estudar com mais detalhes aspectos

relacionados ao funcionamento dos dois mercados acima (um teste de eficiência, concluindo

acerca de concorrência, liquidez e volatilidade) e estudar medidas de prêmios de retorno que

possam ter algum papel na formação das taxas de juros a termo e, consequentemente, no

comportamento da curva de rendimentos brasileira.

.•
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ANEXO

o MODELO MATEMÁTICO DE ANÁLISE DE CO;\IPONENTES PRINCIPAIS

o modelo matemático de análise de componentes principais ("Principal Componenls

Analisys" - PCA) é, em alto grau, similar ao modelo de regressão múltipla. A principal diferença

está no fato de que as variáveis independentes da equação de regressão múltipla têm suas

observações conhecidas no momento da estimação, enquanto que no modelo de PCA isto não se

verifica para os fatores. Na análise de componentes principais, os fatores, utilizados na

explicação de um conjunto de variáveis, são inferidos estatisticamente das próprias variáveis

iniciais (HOFFMANN, 1993).

Seja a seguinte equação de regressão:

y} = â ·IX + t}1
Nxl J INxl ,"w·.1

(4.A.I ),

onde, y IVxl ' é um vetor coluna composto pelos elementos da j-esirna linha de Y"XN' uma matriz

com P observações para as N variáveis originais padronizadas (média zero e desvio padrão um).

Portanto, Yhxl representa a j-esirna observação, (j = I, ... , P), para todas as variáveis. É útil

pensar que a PCA opera por interação. Com intuito de explicar Yj"l ' o processo inicia com uma

tentativa, um vetor coluna XI. = ~\d li= 1,... , N , digamos uniforme, Xii = I, para todo i, que
.\Jd

será utilizado em todas as P equações de regressão.

Cada regressão estima separadamente seu coeficiente, â;l' para minimizar a soma

dos quadrados dos erros, <t;. O total das P somas dos quadrados dos erros dessas regressões,

pI<ê; ,mede o poder total de explicação do vetor XI'xl·
j=1

p

Obviamente, quanto menor Iê~êj , melhor a explicação. Para tanto, novos valores
j=1

para XI podem ser tentados.
;Vxl
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p

Na PCA, I.ê>~j atinge seu mínimo quando XI,x' é igual ao primeiro componente
}=I

principal. 33

Parte da variação residual não explicada pelo vetor XI. ,pode agora, seguindo um
.\xl

mesmo processo de interação, ser captada pelo segundo componente principal, X, ,garantindo
-.\':.;1

que, X;X2 = O.

Seguindo com a analogia, os coeficientes que resultam das P regressões dos dados

originais sobre o primeiro componente principal, expressos como um vetor

a;,xp =lâ",,,, ,ilji'''' ,ilPI J, são iguais aos escores fatoriais como produzido pela PCA. Cada j-

esimo escore fatorial, portanto, representa uma estimativa do poder de explicação do componente

para a j-esima observação da amostra.

Seja agora o vetor coluna Y, representando as P observações para a i-esima variável

original padronizada (i= 1,... ,N). Das propriedades dos componentes acima, pode-se expressar

Y, como uma combinação linear dos escores fatoriais, ou seja:

(4.A.2),

33 Minimizando ê~ê j' em (4.1), sujeito a X;XI = 1 implica que â), = y~XI' O vetor linha de

resíduos será então y~ - y~XI X; e a matriz PxN de resíduos de todas as regressões será Y - YXI X; . Portanto. a

soma total dos resíduos ao quadrado de todas as regressões será:

= trace(YY' - JXIX;Y')

= trace(YY')- trace(X;Y'YXI )

= trace(YY')- PX;SXI ·{ti;)~.,. . *,
onde S = Y'Y IR éa matriz de variância-covariância de Y. Por definição, entre todos os vetores normais de XI :~~
primeiro componente principal de Ymuximiza X;SXI. Portanto, SQR atinge o seu mínimo quando XI é o primeiro
componente principal. "
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X ik = cargas fatoriais, (1::;k ::;N}
uk = vetor de escores fatoriais;

pxl

Ui = fator único, i = 1, 2, "', N;
onde: Pxl

E, = fator de erro;
Pxl

N = quantidade de variáveis;
P = quantidade de observações.

As cargas fatoriais, ou "loadings", "Xik 's", indicam a intensidade das relações entre

as variáveis normalizadas "Y/ 's" e os componentes "XI; 's", Quanto maior uma carga
Pxl ,'1)1') -

fatorial, mais associada com o fator se encontra a variável.

Neste sentido, a análise fatorial caracteriza-se por determinar e expressar relações,

dividindo-as em três grupos:

a) a variância comum "h]", ou comunalidade, representa quanto da variância total de

" Y;" é reproduzida pelos "X k 's" fatores comuns. É calculada do somatório ao

quadrado das cargas fatoriais:

h2 2 2 2
i = XiI + Xi2 +... + X,k (4.A.3).

b) a variância única "u/", que inclui a parte da variância total que não mostra

nenhuma associação com a variância dos componentes utilizados; e,

c) um termo de erro "e/' de observação, medição e ou especificação do modelo.

É com a extração dos componentes que determinam-se as cargas fatoriais X,k e,

assim, a comunalidade. Na análise fatorial, teoricamente poderíamos determinar um número de

fatores igual ao número de variáveis (k = N), ao ponto de explicar completamente a variação dos

dados e obter uma comunalidade igual a um para todas as variáveis. Ao se limitar o número de

fatores, as comunalidades irão variar de O aI, onde O indica que os fatores comuns não definem

nada da variância e 1 indica que toda a variância é explicada pelos mesmos. Portanto, pode-se

dizer que os componentes redefinem toda a variação dos dados originais, de forma que nenhuma

informação é perdida.
~i\;..".... r,;'i

-'. ' ::ç,

Finalmente, a medida denominada "eingevalue" ou raiz característica tem o poderde -. ."

expressar o quanto cada componente, separadamente, explica da variância total do modelo,
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importante para se decidir quantos fatores são desejáveis para representar os dados originais. A

sua base decáJculo fundamenta-se na adição das cargas fatoriais ao quadrado de cada variável

relacionada ao componente específico:

. 2 2 2
rmz=xlI +X21 + ... +XNI (4.A.4).
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