
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

ESCOLA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA

DELSON BARROS DE ALMEIDA FILHO

ESTIMAÇÃO DO FATOR ESTOCÁSTICO DE DESCONTO COM UM GRANDE
CROSS-SECTION

RIO DE JANEIRO

2018



DELSON BARROS DE ALMEIDA FILHO

ESTIMAÇÃO DO FATOR ESTOCÁSTICO DE DESCONTO COM UM
GRANDE CROSS-SECTION

Dissertação submetida à Escola de Pós-

Graduação da Fundação Getúlio Vargas como

requisito parcial para a obtenção do grau de

Mestre em Economia.

Área de Concentração: Finanças

Orientador: Caio Ibsen Kleinman Rodrigues de Almeida

Rio de Janeiro

2018



 
 

 
Ficha catalográfica  elaborada pela  Biblioteca Mario Henrique Simonsen/FGV 
 

 
 

                   Almeida Filho, Delson Barros de 

                       Estimação do fator estocástico de desconto com um grande cross-section /  
                   Delson Barros de Almeida Filho. – 2018.  

      17 f.  

 
                       Dissertação (mestrado) - Fundação Getulio Vargas, Escola de Pós-Graduação  

                   em Economia.                         
                        Orientador: Caio Ibsen Kleinman Rodrigues de Almeida. 

                        Inclui bibliografia. 

 
                        1. Processo estocástico. 2. Modelo de precificação de ativos. 3. Modelos  

                    estocásticos. I. Almeida, Caio Ibsen Rodrigues de. II. Fundação Getulio Vargas.  
                    Escola de Pós-Graduação em Economia. III.Título. 

 
                                                                                        CDD – 330.0151923 

 

 

 





Resumo

A despeito da elegância teórica do fator estocástico de desconto, sua especificação empírica é

demasiado ampla. Utilizando fatores construídos como excessos de retornos que usufruem das

propriedades de componentes principais, o presente estudo propõe metodologias de estimação

do fator estocástico de desconto com representação esparsa e que sofrem pouca elevação no erro

de apreçamento na presença de um grande cross-section. O trabalho aplica uma combinação das

técnicas de análise de componentes principais e regularização Lasso que concilia duas proprie-

dades desejáveis: (i) representação esparsa e economicamente significativa, e (ii) baixo erro de

apreçamento fora da amostra. Este resultado vem em conjunto com uma deterioração moderada

do erro de apreçamento dentro da amostra.

Palavras-chave: fator estocástico de desconto, grande cross-section, Análise de Componentes

Principais, Lasso.
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1 Introdução e Revisão de Literatura

A árvore de Lucas (1978) plantou a semente para um conceito atualmente corriqueiro na lite-

ratura de apreçamento de ativos: o fator estocástico de desconto (doravante SDF, de stochastic

discount factor). Apesar de ser inicialmente apresentado como a taxa marginal de substituição

intertemporal de um agente representativo, trabalhos posteriores mostraram que condições mais

gerais1 ainda permitem a validade da equação básica de apreçamento. A elegância de uma va-

riável aleatória capaz de apreçar qualquer ativo chamou a atenção de acadêmicos e praticantes

em Finanças, em diversas linhas de pesquisa.

Dada a generalidade do SDF, um desejo natural é identificar os limites para a sua especificação

e as suas propriedades, tanto do ponto de vista teórico quanto empírico. Como exemplo de obs-

táculo, considera-se a incompletude dos mercados, que implica a existência de infinitos fatores

válidos. Logo surge uma literatura buscando especificações com propriedades desejáveis. Neste

sentido, o trabalho de Hansen & Jagannathan (1991), doravante HJ, se vale de uma abordagem

não paramétrica para identificá-lo, e assim testam uma ampla classe de modelos paramétricos

de apreçamento. Em particular, para cada valor esperado do SDF é derivado um limite infe-

rior para a sua variância, cirando-se uma região de factibilidade. Mais ainda, o fator atinge

a variância mínima quando é especificado como uma combinação linear dos payoffs dos ativos

considerados, considerando a possibilidade do SDF não ser estritamente positivo. Embora a

equivalente existência de arbitragens seja indesejável, a especificação linear tornou-se benchmark

na literatura por (também) ter um problema dual que determina o portfólio eficiente no espaço

média-variância.

Enquanto SDF’s são naturais para economistas que propõem modelos de maximização de utili-

dade em decisões de consumo e investimento, teóricos em Finanças costumam propor modelos de

ativos contingentes, observando as densidades de preços de estado (doravante SPD, de state price

density). Valendo-se da íntima relação entre estes dois conceitos, Stutzer (1995) utiliza teoria

da informação para obter um limite inferior para a SPD. Este limite informacional é derivado

da minimização do Critério de Informação de Kullback-Leibler (doravante KLIC, de Kullback-

Leibler Information Criterion), e o método de sua obtenção satisfaz as condições exigidas para a

obtenção do limite inferior de HJ. O KLIC é tão reduzido quanto menor for a divergência entre

a SPD e a densidade neutra ao risco, de modo que o limite produzido é útil para o diagnóstico

de modelos de apreçamento. Como vantagem, esta nova abordagem satisfaz automaticamente a
1Com literatura já consagrada, Cochrane (2009) elenca importantes tópicos não assumidos na equação bá-

sica: (1) mercados completos, ou existência de agente representativo, (2) retornos com distribuição normal, ou
independentes no tempo, (3) investidores de 2 períodos, utilidade quadrática, ou separável, (4) investidores sem
capital humano ou renda do trabalho, e (5) equilíbrio dos mercados.
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restrição de positividade do SDF subjacente, é computacionalmente amigável, e possui desejável

interpretação econômica: o portfólio ótimo implícito representa a escolha de de qualquer agente

que maximize uma utilidade com coeficiente de aversão absoluta ao risco constante, indepen-

dente da aversão absoluta ao risco e da riqueza inicial. Tal função utilidade é mais desejável que

a quadrática (que possui ponto de saciedade e aversão absoluta ao risco crescente), assumida

implicitamente no portfólio ótimo obtido com o SDF linear de HJ.

Almeida & Garcia (2016), doravante AG, generalizam a construção de limites para o SDF ao

propor a família de funções de discrepância de Cressie & Read (1984). Em suma, tal proposta

coloca sob o mesmo arcabouço os trabalhos de Hansen & Jagannathan (1991), Snow (1991),

Stutzer (1995), Bansal & Lehmann (1997) e Černỳ (2003). Sob a construção de um problema

dual, pode-se interpretar a minimização da discrepância como o problema de portfólio ótimo

onde é maximizada uma utilidade de coeficiente de aversão absoluta ao risco hiperbólica. Os

limites para o fator são obtidos com devida facilidade computacional, e utilizados para diagnos-

ticar importantes modelos de apreçamento: o modelo de desastre de Barro (2006) e os modelos

de risco de longo prazo de Bansal & Yaron (2004), de Albuquerque et al. (2016) e de Routledge

& Zin (2010). A proposta de AG, munida de significado econômico devido ao seu problema dual,

fornece uma diferente perspectiva sobre como os momentos pares e ímpares do SDF impactam

no diagnóstico destes modelos, enfatizando o papel das não linearidades e não normalidades

consideradas.

Para reforçar a aplicabilidade da estimação do SDF pela metodologia de AG, Almeida et al.

(2017) utilizam tal fator para propor uma nova medida de tail risk. Utilizando cinco compo-

nentes principais de 25 portfólios de tamanho e book-to-market disponibilizados por Kenneth

French, tal medida de risco extremo não carece de informações sobre opções, sendo replicável

em uma grande variedade de mercados. Apesar disso, a medida proposta é significativamente

correlacionada com as proeminentes propostas baseadas em preços de opções. Não menos im-

portante, o tail risk baseado na metodologia de AG para SDF possui informação útil para a

formação futura de preços e condições macroeconômicas.

Tendo o SDF sua posição consagrada no estudo de Finanças, sua estimação apresenta um pro-

blema de caráter prático quando se tem acesso à um grande número de ativos. Vislumbrando

a redução da dimensionalidade, destaca-se o trabalho de Kozak et al. (2017). Estes consideram

o SDF como combinação linear de fatores relevantes para o apreçamento, e utilizam grandes

listas de fatores (e inclusive iterações entre eles) para simular uma situação com um grande

cross-section para estimá-lo. Usando componentes principais (PCs) e técnicas de regulariza-

ção nas normas L1 e L2 - hoje técnicas bem difundidas na literatura de machine learning - os
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autores propõem um método de estimação com desejáveis características de esparsidade e satis-

fatório poder preditivo fora da amostra. Dentre seus resultados, destaca-se que a regularização

na norma L1 se apresenta relavante apenas para a estrutura de ativos rotacionada via PCs:

do ponto de vista econômico não há uma lista reduzida (esparsa) de fatores relevantes para o

correto apreçamento de ativos; existe certa arbitrariedade na definição de fatores, sendo esta

potencialmente melhor explicada por data mining e publication bias. Mais ainda, independente

de rotacionar a estrutura de ativos via PCs ou não, a regularização em L2 apresenta-se mais

importante para uma boa performance de previsão fora da amostra.

Inspirado nos trabalhos de Almeida et al. (2017) e Kozak et al. (2017), o presente estudo também

busca sintetizar a informação relevante das estruturas de ativos via análise de componentes prin-

cipais (doravante PCA, de principal component analysis). Em maior consonância com o último,

propõe e avalia metodologias de estimação do SDF na presença de um grande cross-section. O

estudo em questão encontra relevância no resultado teórico que o SDF apreça corretamente to-

dos os ativos da economia. Matematicamente este fenômeno é expresso na equação fundamental

de apreçamento de ativos. Empiricamente, mostra-se que o erro de apreçamento deteriora com

o aumento do tamanho do cross-section, mas isto é contraintuitivo do ponto de vista teórico.

Existe uma dificuldade inerente em identificar o SDF sob a existência de muitos ativos? Quais

os tradeoffs envolvidos na escolha metodológica desta estimação do SDF? É razoável buscar

uma representação esparsa e economicamente plausível do SDF? Motivado por tais perguntas, a

próxima seção descreve os aspectos metodológicos, enquanto as duas últimas encerram o estudo

com a discussão dos resultados obtidos e propostas de continuidade da pesquisa.
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2 Aspectos Metodológicos

2.1 Base de Dados

Os dados neste trabalho são de ampla utilização na literatura, envolvendo essencialmente os

porfólios disponibilizados por Kenneth French2. Como estruturas de ativos básicos, serão con-

siderados inicialmente quatro casos: (i) 49 portfólios de indústria, (ii) 100 portfólios montados

com tamanho e book-to-market, (iii) 100 portfólios montados com tamanho e operating profita-

bility, e (iv) 100 portfólios montados com tamanho e investimento. Os exercícios serão replicados

para estes diferentes conjuntos de dados separadamente, de modo a observar se as conclusões se

mantém.

Além dos quatro casos supracitados, uma quinta estrutura de ativos será artificialmente montada.

Isto será feito simplesmente agregando os quatro casos anteriores, simulando um cross-section

com 349 ativos básicos. Isto ilustra situação mais próxima da realidade, em que o investidor tem

acesso às mais diferentes combinações de ativos disponíveis. Também se alinha com a melhor

das intenções em confrontar as metodologias propostas com o maior cross-section possível.

Dado que o tratamento de missing data não é uma questão central no presente trabalho, os

retornos faltantes serão preenchidos com zeros. Finalmente, o corte da janela temporal da base

de dados será feito de modo a evitar um grande volume destes preenchimentos.

2.2 Construção dos Fatores

Seguindo os resultados de Kozak et al. (2017), retornos de ativos são inadequados para uma re-

presentação esparsa do SDF. Assim, criaremos fatores para apreçar valendo-se de PCA. Contudo,

nos interessa manter a interpretabilidade dos erros de apreçamento. Desta forma, construiremos

uma matriz de excessos de retornos que imita as propriedades de uma matriz rotacionada via

PCA. Vale reforçar: os fatores a serem criados não são centralizados nem normalizados.

Esclarecendo a criação dos fatores, primeiro construímos a matriz de excessos de retornos. Seja

R uma matriz T ×N de retornos. Dada uma média a para o SDF, obtém-se imediatamente a

taxa livre de risco implícita pela equação fundamental de apreçamento de ativos: rF = a−1 − 1.

Assim, a matriz de excessos de retornos E é dada por [E]ti = [R]ti − rF . Seja também Ē a

matriz de excessos de retornos centralizada pela sua média amostral: [Ē]ti = [E]ti − 1
T

∑
t[E]ti.

Desta forma, o PCA do nosso interesse fornece a seguinte decomposição única:

Ē′ = USV ′ (1)
2Detalhes em http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html
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Onde U é matriz ortonormal N ×N composta pelos autovetores de Ē′Ē em ordem decrescente

de variância (cada coluna é um autovetor), S é matriz diagonal retangular N × T com entradas

reais não-negativas, e V é matriz ortonormal T × T composta pelos autovetores de ĒĒ′. Os

fatores que serão utilizados no presente trabalho são dados por:

F = EU (2)

Em suma, os fatores utilizados no presente trabalho são combinações lineares de excessos de

retornos (e portanto são também excessos de retornos). Isto é particularmente importante, pois

deixa o erro de apreçamento economicamente bem definido. Mais ainda, tais fatores possuem a

propriedade desejável de imitarem os PCs dos excessos de retornos (dados por ĒU), facilitando

uma representação esparsa do SDF. Vale ressaltar que os PCs tradicionais e os fatores aqui

criados diferem de uma constante: a equação (2) constrói fatores ortogonais, apresentados em

ordem decrescente de variância.

2.3 Estimação do SDF

Alinhado com o benchmark metodológico de HJ, o presente trabalho considera o SDF uma

combinação linear de excessos de fatores. Consideramos N fatores (tamanho do cross-section) e

T períodos observados. Representamos tais fatores por Ft, uma matriz 1×N para cada período

t. Denotaremos o SDF pela série temporal mt. Fixando a = E(mt), isto tudo está representado

pela equação:

mt = a−
[
Ft − E(Ft)

]
b (3)

Onde b é matriz N × 1. Ressalte-se que os pesos b são invariantes no tempo. Em suma, estimar

mt é equivalente a estimar b. Os fatores construídos, do ponto de vista teórico, devem possuir

erro de apreçamento nulo. Assim, para derivar estimadores, considere a equação fundamental

de apreçamento de ativos:

0N = E(mtF
′
t )

= E
{
aF ′

t − F ′
t

[
Ft − E(Ft)

]
b
}

= aE(F ′
t )− V(F ′

t )b

(4)

Onde 0N é matriz N × 1 composta somente por zeros. Naturalmente, a relação (4) é teórica.

Na distribuição empírica, os estados da natureza são as realizações a cada período. Sejam T

períodos observados, e denote Ft a matriz 1 × N de fatores observados. Para considerar uma

versão empírica de (4), definimos µ como a matriz 1×N das médias amostrais dos fatores, e Σ

como a matriz N ×N de covariâncias dos fatores. Ou seja:
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µ =
1

T

T∑
t=1

Ft

Σ =
1

T

T∑
t=1

(Ft − µ)′(Ft − µ)

(5)

Assim, o estimador de HJ consiste em solucionar a versão empírica de (4):

b̂HJ = aΣ−1µ′ (6)

Conforme já discutido, esta equação de erro de apreçamento possui significado econômico, uma

vez que os fatores utilizados no presente trabalho são excessos de retornos.

Uma outra forma de interpretar o estimador de HJ é observar o erro de apreçamento empírico

como o resíduo de uma regressão no cross-section. Para b qualquer, o erro de apreçamento

subjacente é dado por:

e = aµ′ −Σb

⇒ MSE(b) =
e′e

N
=

1

N
(aµ′ −Σb)′(aµ′ −Σb)

(7)

Neste caso, é imediato reinterpretar o estimador de HJ como o resultado de um MQO:

b̂HJ = argmin
b

MSE(b)

= argmin
b

(aµ′ −Σb)′(aµ′ −Σb)
(8)

Esta construção é útil para introduzirmos regularizações no modelo de regressão, de modo a

explorar esparsidade e o tradeoff entre erro e variância. Em particular, estamos interessados em

um cross-section de elevada dimensão, de modo que é economicamente desejável uma represen-

tação esparsa do SDF. Em suma, também estimaremos b usando Lasso, uma regularização na

norma L1:

b̂Lasso = argmin
b

(aµ′ −Σb)′(aµ′ −Σb) + λ

N∑
i=1

|bi| (9)

Onde λ ≥ 0 é o parâmetro de regularização. Por sua vez, este é escolhido através de 2-fold

cross-validation, tendo o MSE em (7) medido em basis points como métrica de validação. Este

procedimento consiste nos seguintes passos:

1. Dividir a amostra bruta em duas subamostras de mesmo tamanho (uma com a metade

mais antiga dos dados, e outra com a metade mais recente): R0 e R1.

2. Para cada subamostra s ∈ {0, 1} calcular os respectivos fatores Fs e seus momentos µs e
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Σs.

3. Fixar λ ≥ 0.

4. Estimar b̂s usando a equação (9), para cada s ∈ {0, 1}.

5. Para cada s ∈ {0, 1}, calcular o MSE fora da amostra:

OOS-MSE(b̂s) =
1

N
(aµ′

1−s −Σ1−sb̂s)
′(aµ′

1−s −Σ1−sb̂s) (10)

6. Obter o erro de validação cruzada, medido em basis points:

CV-MSE(λ) =
1

2

[√
OOS-MSE(b̂0) +

√
OOS-MSE(b̂1)

]
(11)

7. Repetir os passos 3-6 para diversos valores de λ ∈ Λ. Definimos max(Λ) como o maior

valor que não torna a estimativa do Lasso nula em nenhum dos conjuntos de fatores: F ,

F0 e F1.

8. λ∗ = argmin
λ∈Λ

CV-MSE(λ)

Além dos estimadores HJ e Lasso, aproveitamos a estrutura fatorial similar à PCs para comparar

com SDFs esparsos e simplistas. Isto será feito simplesmente aplicando o método de HJ, porém

sob a restrição de apenas os primeiros k fatores serem não nulos. Faremos isto para k = 1 e

k = 5. Desta forma, a esparsidade será analisada tendo em vista uma abordagem simplista

de fatores (que imitam PCs) em confronto com a metodologia Lasso. A metodologia de HJ

servirá como benchmark para explicitar o tradeoff entre erro de apreçamento e variância do

SDF, conforme resultados apresentados a seguir.
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3 Resultados Empíricos

Os dados utilizados neste trabalho consistem essencialmente nos retornos dos portfólios disponi-

bilizados por Kenneth French. Foram utilizados retornos diários de 02/jul/1969 até 29/dez/2017,

totalizando 12.236 períodos. Este corte foi escolhido de modo a evitar muitos dados faltantes,

que foram substituídos por retornos nulos. A tabela 1 resume a quantidade de dados faltantes,

para cada estrutura de ativos utilizada. A substituição por zeros ocorre em uma baixa frequência

dos dados.

Portfólios N Dados Faltantes %
Indústria 49 0 0,00
Tamanho e book-to-market 100 2.111 0,20
Tamanho e operating profitability 100 501 0,04
Tamanho e investimento 100 1.013 0,08
Total 349 3.625 0,08

Tabela 1: Dados faltantes. Para cada estrutura de ativos (ou conjunto de portfólios) são contabilizados os
portfólios e as observações faltantes. O percentual é calculado sobre o total de observações (produto do número
de períodos com o número de portfólios).

A construção dos fatores, feita de acordo com a seção 2.2, resulta em fatores que imitam PCs

no seu sentido tradicional. Pela definição destes fatores, eles são apresentados em ordem de-

crescente de variância. Como os fatores são ortogonais, podemos analisar a variância individual

como percentual da variância total dos fatores. A figura 1 ilustra as variâncias acumuladas dos

primeiros fatores, para três diferentes estruturas de ativos (os resultados são semelhantes para

as estruturas não exibidas).

Figura 1: Variância acumulada dos fatores. Os fatores construídos são ortogonais e posicionados em ordem
decrescente de variância. São plotadas as participações acumuladas da variância dos fatores. No caso dos 49
portfólios, por exemplo, os 20 primeiros fatores possuem um pouco mais que 60% da soma de todas as variâncias.
Da esquerda para a direita, temos (a) 49 portfólios de indústria, (b) 100 portfólios de tamanho e book-to-market,
e (c) todos os 349 portfólios agregados (os dois conjuntos anteriores mais os 100 portfólios de tamanho e operating
profitability e os 100 portfólios de tamanho e investimento).

Uma abordagem ingênua na escolha dos PCs a serem utilizados é fixar a priori uma variância

total a ser explicada. A figura 1 traz a mensagem que tal abordagem implica numa grande

quantidade de PCs utilizados, o que no presente caso implica numa representação não esparsa
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do SDF. No caso dos portfólios de indústria, por exemplo, são necessários aproximadamente

30 fatores para explicar 80% da variância, enquanto no caso de 100 portfólios de tamanho e

book-to-market este número de fatores sobe para 70. De um modo geral, são necessários pelo

menos 60% dos fatores para este percentual de 80% da variância. Portanto, simplesmente fixar

uma variância para escolher o número de componentes falha no objetivo de representar o SDF

esparsamente. Mais ainda, o percentual fixado a priori é arbitrário, tornando esta abordagem

ainda menos desejável.

Figura 2: SDFs estimados. Todos os gráficos iniciam em 02/jul/1969 e terminam em 29/dez/2017. O
SDF é sempre considerado uma combinação linear (invariante no tempo) dos fatores, com média igual a 1.
Cada cor indica uma metodologia diferente: (preto) abordagem de Hansen & Jagannathan (1991), (azul) com a
regularização na norma L1 (Lasso), (verde) utilizando apenas o primeiro fator, e (vermelho) utilizando apenas
os 5 primeiros fatores. Os três gráficos na parte superior utilizam os 49 portfólios de indústria, os três gráficos
centrais utilizam os 100 portfólios de tamanho e book-to-market, e os três gráficos na parte inferior utilizam
todos os 349 portfólios agregados (os dois conjuntos anteriores mais os 100 portfólios de tamanho e operating
profitability e os 100 portfólios de tamanho e investimento).

Faz-se útil conciliar a construção de fatores com um método de encolhimento. Devido ao especial
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interesse em uma representação esparsa do SDF, utilizamos o método da regressão regularizada

pela norma L1 (Lasso). Conforme a seção 2.3, a métrica de validação cruzada é o MSE fora da

amostra, de modo que o SDF subjacente tem variância reduzida e baixo erro fora da amostra.

Além desta estimativa, consideramos a abordagem de HJ, e a abordagem simplista de conside-

rar apenas o primeiro fator, e os 5 primeiros fatores. Na figura 2 ilustramos o SDF estimado

nestes casos, considerando algumas estruturas de ativos, e o SDF com média 1. Destaca-se que

o método de HJ é o único que não satisfaz a condição de não-arbitragem.

Figura 3: Tradeoff erro-variância dos SDFs. Os três gráficos superiores indicam as fronteiras média-
variância dos SDFs, enquanto os três gráficos inferiores ilustram o MSE dos mesmos, calculado em basis points.
Este cálculo consiste em tirar a raiz quadrada do MSE e multiplicar o resultado por 104. Cada cor representa
uma metodologia diferente: (preto) abordagem de Hansen & Jagannathan (1991), (azul) com a regularização
na norma L1 (Lasso), (verde) utilizando apenas o primeiro fator, e (vermelho) utilizando apenas os 5 primeiros
fatores. Da esquerda para a direita, temos (a) 49 portfólios de indústria, (b) 100 portfólios de tamanho e book-
to-market, e (c) todos os 349 portfólios agregados (os dois conjuntos anteriores mais os 100 portfólios de tamanho
e operating profitability e os 100 portfólios de tamanho e investimento).

Como esperado, a figura 3 ilustra que a variância dos SDFs tem relação com o número de ativos

considerados: quanto mais ativos, maior a variância do SDF (especialmente para casos distantes

de a = 1). Por outro lado, o mesmo ocorre para o erro de apreçamento. Assim, este tradeoff

está presente na escolha metodológica na estimação do SDF. Note-se que o caso Lasso reduz

dramaticamente a variabilidade do SDF, implicando num erro de apreçamento mais elevado.

A fronteira média-variância do caso Lasso pode ser excessivamente branda no diagnóstico de

modelos de apreçamento.

Ainda observando o tradeoff erro-variância, a forma como tais métricas variam com o tamanho

do cross-section é distinta. Note-se na figura 3 como o nível das variâncias aumentam com o
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tamanho do cross-section. Contrastando com o fenômeno análogo com dos gráficos de MSE,

conclui-se que o tamanho do cross-section tem muito mais efeito sobre a variância do estimador

do que sobre seu erro de apreçamento. Desta forma, as metodologias aqui apresentadas são

menos sucetíveis a problemas de erro de apreçamento na presença de um grande cross-section.

Isto fica ainda mais evidente na tabela 2. O resultado diferenciado do caso Lasso isto é parti-

cularmente esperado devido à proposta de validação cruzada baseada em erro de apreçamento

fora da amostra. Ao mesmo tempo esta é a grandeza do Lasso: permite olhar o tradeoff de

performance dentro ou fora da amostra. Será logo mostrado que muito embora a esparsidade do

Lasso seja similar ao da abordagem simplista de escolher apenas o primeiro fator, o estimador

regularizado permite estrapolar o SDF fora da amostra com maior confiança.

49 Industry 100 S/BM All 349
SDF Method MSE STD MSE STD MSE STD
HJ - 0,0885 - 0,1827 - 0,2800
Lasso 1,7508 0,0329 2,9584 0,0229 2,6441 0,0259
1 Factor 1,3444 0,0438 1,3599 0,0484 1,3584 0,0480
5 Factors 0,8078 0,0617 0,9578 0,0757 1,0837 0,0700

Tabela 2: Erro e desvio-padrão dos SDF. São consideradas as estimações para o SDF com média igual
a 1. Os MSE são medidos em basis points, e STD refere-se ao desvio-padrão. Células com hífen indicam valor
zero. De cima para baixo, temos (i) a metodologia de Hansen & Jagannathan (1991), (ii) a metodologia HJ com
regularização Lasso, (iii) a inclusão somente do primeiro fator na metodologia HJ, e (iv) a inclusão somente dos
5 primeiros fatores na metodologia HJ. Da esquerda para a direita, temos (a) 49 portfólios de indústria, (b) 100
portfólios de tamanho e book-to-market, e (c) todos os 349 portfólios agregados (os dois conjuntos anteriores
mais os 100 portfólios de tamanho e operating profitability e os 100 portfólios de tamanho e investimento).

A estimativas indicam que o estimador Lasso possui a menor variância. Isto não necessaria-

mente implica que o primeiro fator não é escolhido, uma vez que a função objetivo regularizada

é diferente dos demais casos. Vale ressaltar que, apesar de apenas alguns resultados serem expli-

citados, estas características valem para todas as estruturas de ativos consideradas, com todas

as possíveis médias para o SDF.

Factor LoadsPortfolios SDF Method 1st 2nd 3rd 4th 5th 6h
HJ 0,6050 0,0540 -0,7563 -1,1242 2,1739 0,655049 Industry Lasso 0,4551 - - - - -
HJ 0,4698 0,6850 -1,6296 -1,7488 3,0494 -1,0564100 S/BM Lasso 0,2226 - - - - -
HJ 0,2503 -0,0158 -1,5210 -0,2597 0,8092 -0,7375All 349 Lasso 0,1351 - - - - -

Tabela 3: Pesos dos 6 primeiros fatores do SDF. São consideradas as estimações para o SDF com média
igual a 1. Células com hífen indicam valor zero. De cima para baixo temos (a) 49 portfólios de indústria, (b)
100 portfólios de tamanho e book-to-market, e (c) todos os 349 portfólios agregados (os dois conjuntos anteriores
mais os 100 portfólios de tamanho e operating profitability e os 100 portfólios de tamanho e investimento). Para
cada estrutura de ativos temos (i) a metodologia de Hansen & Jagannathan (1991), e (ii) a metodologia HJ com
regularização Lasso. O caso de considerar apenas 1 ou 5 fatores estão implícitos no caso HJ, bastando observar os
1 ou 5 primeiros pesos do caso HJ, e zero nos demais pesos. Isto só é verdade devido aos fatores serem ortogonais.
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Um ponto importante é observar quais fatores são escolhidos pelo método Lasso. Aqui, a res-

posta é direta: em todos os casos, o Lasso só escolheu o primeiro fator com peso não

nulo. Ou seja, o vetor de pesos do Lasso se apresentou similar ao vetor de pesos do caso sim-

plista que considera apenas o primeiro fator. Este resultado contraria os encontrados por Kozak

et al. (2017), que elencam outros fatores distintos do primeiro para a composição do Lasso. A

tabela 3 evidencia as diferenças entre os pesos estimados dos SDFs, explicitando os pesos dados

aos 6 primeiros fatores em cada caso.

Figura 4: Impactos da regularização Lasso. São consideradas as estimações para o SDF com média igual
a 1. Todos os gráficos consideram diversos valores para o parâmetro de regularização do Lasso. Os gráficos
compartilham o eixo horizontal, permitindo uma comparação vertical dos mesmos. Os três gráficos superiores
indicam o MSE dos SDFs fora da amostra (via validação cruzada) calculados em basis points. Cada cor representa
uma metodologia diferente: (preto) abordagem de Hansen & Jagannathan (1991), (azul) com a regularização na
norma L1 (Lasso), (verde) utilizando apenas o primeiro fator, e (vermelho) utilizando apenas os 5 primeiros
fatores. Os três gráficos inferiores ilustram a esparsidade dos SDFs escolhidos pelo Lasso utilizando toda a
amostra, indicando quantos fatores possuem pesos não nulos. Da esquerda para a direita, temos (a) 49 portfólios
de indústria, (b) 100 portfólios de tamanho e book-to-market, e (c) todos os 349 portfólios agregados (os dois
conjuntos anteriores mais os 100 portfólios de tamanho e operating profitability e os 100 portfólios de tamanho
e investimento).

A figura 4 explicita uma investigação mais detalhada deste resultado desconfortável do Lasso.

Esta figura confronta os diversos parâmetros de regularização com os MSE fora da amostra (via

validação cruzada) e com o número de pesos não nulos, quando toda a amostra é utilizada.

Assim, nota-se que a esparsidade no Lasso é mais sensível ao seu parâmetro de regularização do

que seus ganhos de performance fora da amostra. Sendo mais específico, vale observar o ponto

de mínimo do CV-MSE: este ocorre numa região do parâmetro de regularização que escolhe

apenas um único fator com peso não nulo para o caso Lasso. Representações esparsas com mais

de um fator não nulo não representam o ótimo com a métrica de validação cruzada escolhida.
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A figura 4 também deixa mais clara a vantagem do Lasso sobre as demais metodologias aqui

apresentadas: o erro de apreçamento fora da amostra. Ressalta-se novamente que os resultados

valem para as demais estruturas de ativos e para todos as médias do SDF.

Mesmo observando a relação entre o parâmetro de regularização e a quantidade de fatores não

selecionados no caso Lasso, pode-se não estar claro o motivo do primeiro fator ter sido escolhido

em todas as estimações. Mantendo o foco nesta questão, a figura 5 confronta os fatores escolhi-

dos com o parâmetro de regularização. O aspecto central é observar como a escolha dos fatores

não nulos se modifica na medida que o encolhimento da regularização se torna mais forte: não

há um padrão bem-definido. Nota-se a tendência de sempre escolher os primeiros fatores (os

de maior variância), mas esta tendência não é garantia alguma. Como exemplo, considere-se o

segundo fator no caso dos 49 portfólios de indústria: com uma regularização ainda muito branda

este já é descartado. Aqui entra em cena o que caracteriza o Lasso em termos de esparsidade:

os fatores são escolhidos numa noção geométrica, direcionada pelos dados. Em suma, o primeiro

fator ter sido o que prevaleceu é, em princípio, uma branda coincidência dos dados (branda no

sentido que é o principal candidato a ser o sobrevivente, embora sem garantias).

Figura 5: Fatores escolhidos pelo Lasso. São consideradas as estimações pelo método do Lasso para o SDF
com média igual a 1. Na coordenada horizontal é plotado o parâmetro de regularização do Lasso. Na coordenada
vertical temos a posição do fator, que varia de 1 até o tamanho do cross-section em questão. Para um parâmetro
de regularização fixado, um ponto plotado na posição 7 significa, por exemplo, que o 7ž fator tem peso não nulo.
Isto é feito considerando toda a amostra. Da esquerda para a direita, temos (a) 49 portfólios de indústria, (b)
100 portfólios de tamanho e book-to-market, e (c) todos os 349 portfólios agregados (os dois conjuntos anteriores
mais os 100 portfólios de tamanho e operating profitability e os 100 portfólios de tamanho e investimento).

O presente trabalho apresentou metodologias de estimação do SDF com representação esparsa

(e consequente variância reduzida). De um modo geral, tal resultado é possível sem incorrer em

custos absurdos em termos de erro de apreçamento dentro da amostra, especialmente quando

se aumenta o tamanho do cross-section. Assim, o tradeoff de destaque refere-se aos erros de

apreçamento dentro e fora da amostra. Aceitando o erro dentro da amostra da combinação de

PCA com Lasso, pode-se adicionalmente ganhar performance fora da amostra. Mais ainda, a

baixa variância deste estimador permite uma aceitação natural da condição de não-arbritragem,

característica útil para aplicações do SDF estimado.
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4 Conclusão e Pesquisa Futura

O presente trabalho apresentou metodologias de estimação do SDF com representação esparsa

na presença de um grande cross-section. As metodologias são bem-sucedidas no quesito de não

aumentar dramaticamente o erro de apreçamento, embora deva-se escolher se o erro mais im-

portante para a aplicação do SDF é o erro dentro ou fora da amostra. Ressalta-se que tais erros

são economicamente bem definidos, já que os fatores foram construídos como excessos de retor-

nos. Assim, obtém-se vantagem adicional na aplicação do PCA. Mais ainda, a imitação de PCs

nesta construção de fatores recupera uma melhor estrutura fatorial, resumindo eficientemente a

informação relevante da estrutura de ativos subjacente.

A abordagem ingênua de fixar a priori o número de PCs com base na variância total explicada

implica em alto custo em termos de variância. Em contrapartida, a metodologia Lasso apre-

senta o maior custo em termos de erro de apreçamento. Para uma ótica exclusivamente dentro

da amostra, o argumento geométrico de escolha de modelos do Lasso não é mais satisfatório

que a abordagem simplista de escolher apenas o primeiro fator (ou primeiro PC). Não menos

importante, o aspecto promissor uma combinação de PCA com Lasso está no seu resultado fora

da amostra. sendo esta metodologia recomendada se o erro dentro da amostra estiver em níveis

aceitáveis pelo usuário. Não menos importante, o estimador Lasso satisfaz naturalmente a hi-

pótese de não-arbitragem.

A continuidade do presente estudo vai naturalmente ao encontro de uma estrutura de ativos

com cross-section ainda maior, preferencialmente utilizando-se ações individuais.

Uma promissora linha de desenvolvimento é confrontar o Lasso com testes formalizados para a

escolha do número de fatores estatisticamente significativos. Nesta linha, destaca-se o trabalho

de Onatski (2009) ao propor um teste para modelos de fatores dinâmicos. Seu teste supõe a

priori que o número de fatores significativos k satisfaz k0 ≤ k ≤ k1. Assim, tem-se uma hipótese

nula H0 : k = k0 contra a alternativa H1 : k > k0, e o teste é repetido até que H0 não seja

rejeitada. Aqui convém enfatizar a estimação do SDF como um modelo de regressão no cross-

section, em que o número de observações é igual ao número de parâmetros estimados. Neste

aspecto o teste de Onatski (2009) se sobressai sem a exigência de um “painel longo”. Como pes-

quisa futura cabe verificar se os fatores aqui apresentados satisfazem as premissas exigidas para o

teste, e quais as diferenças nos resultados em contrapartida à escolha geométrica feita pelo Lasso.

Faz-se útil pesquisar também a performance de estratégias de alocação de ativos com a utilização

dos SDFs aqui propostos (especialmente pela condição de não-arbitragem satisfeita naturalmente
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pelo estimador Lasso proposto). Outra possibilidade é o aprofundamento em outras metodologias

de regularização, como o Elastic Net, para representação esparsa do SDF. Finalmente, pode-

se estudar a utilidade e compreensão de diagnósticos de modelos de apreçamento com SDFs

esparsos na presença de um grande cross-section.
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