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Capítulo I

Duration e Estrutura a Termo da Taxa de Juros

1) Introdução

Neste capítulo, apresentar-se-á claramente o conceito de duration, enfatizar sua

importância como uma medida de avaliação de um ativo, bem como sua relevância

para a formação da estrutura a termo da taxa de juros, aspecto este que tem sido

alvo de constantes discussões. Que a duration é determinada a partir da estrutura

a termo da taxa de juros já é um fato consumado, mas pode esta ser expressa

como uma função daquela?

Em 1973, Carr, Halpern e McCalIum argumentaram que a duration de um

título era uma medida mais adequada do que a maturidade como determinante da

estrutura a termo. Este fato permaneceu aceito na literatura até 1977 quando

Cacks e Livingston demostraram que títulos com a mesma duration não possuem

necessariamente a mesma taxa de retorno. Desta forma, a estrutura a termo não

poderia ser representada como função da duration.

Um aspecto entretanto não foi observado em nenhum destes trabalhos, e

pode ser uma explicação para o fato de ativos com mesma duration apresentarem

diferentes taxas de retorno. Trata-se da derivada da duration em relação às

variações nas taxas de juros.



Em primeiro lugar, será explicado o conceito de duration. Em seguida, será

feita uma apresentação da estrutura a termo sob várias abordagens distintas. Logo

depois será exposto a ligação entre ambos os conceitos, bem como a evolução

deste debate sobre se a estrutura a termo poderia ser expressa como função da

duration. Finalmente, será enfatizado o que foi negligenciado nos trabalhos

anteriores, e como este aspecto pode influir na formação da estrutura a termo, que

é a contribuição principal deste capítulo.

2) Duration

Em 1938, Frederick R. Macaulay propôs uma medida para estimar-se a maturidade

média de um fluxo de caixa que foi denominada de duration, representada pela

expressão a seguir:

^ + n ~ Vo+ Vo + Vo +-+ Vo '

" F F
onde Vo = Y—±- e f. = '

tfi + n J> \ +

Esta fórmula diz que cada período será ponderado pela fração que o valor

presente de seu fluxo representa no total de fluxos (em valores presentes).

Cumpre-se ressaltar, no entanto, que a interpretação desta fórmula como

maturidade média, só faz sentido se todas as entradas possuírem o mesmo sinal.

Observe que a duration de um título é sempre menor ou igual a sua maturidade,

sendo igual no caso de um título que não paga nada até sua maturidade, como no

caso de um Treasury Bill.



Em 1939, um ano após a publicação do artigo de Macaulay, Hicks publicou

seu livro Value and Capital, onde chegou a esta mesma fórmula calculando a

elasticidade do valor do capital em relação à taxa de desconto. Outros autores

(Samuelson, Redington, etc.) chegaram também a esta fórmula através de estudos

de efeitos de variações na taxa de juros em investimentos.

Em tremos práticos, isto pode ser expresso da seguinte forma: supondo um

aumento homogêneo nas taxas de juros, de tal forma que a taxa de desconto do

período t, que antes era dada por (1+ rt) seja agora dada por (1+^(1+8)*. O valor

presente de um fluxo de caixa pode ser expresso por:

n

dV{õ)

A duration deste fluxo de caixa pode ser obtida derivando o logaritmo de

V(ô) em relação a ô, e multiplicando por (-1) :

D = -
dlnl

dô

-\dV

s=o
Vodô

n

y
s=o

O que pode-se ressaltar logo é que se é permitida a escolha entre títulos

com mesmas taxas de retornos e durations distintas, a preferência será dada aos

que apresentarem menores durations. Pois isto pode significar tanto que o prazo



médio dos fluxos a receber serão menores, como também que o valor do título, ou

do portfólio, é menos volátil diante de variações na taxas de juros.

3) A Estrutura a Termo das Taxas de Juros

Normalmente, o que se chama de estrutura a termo das taxas de juros é a relação

que as taxas de juros guardam com a maturidade dos títulos. Em outras palavras,

trata-se de uma forma de exprimir-se as taxas de juros como função da maturidade

dos títulos. À cada maturidade, haveria portanto uma determinada taxa de juros

que igualaria oferta e demanda de títulos. Estudos sobre este assunto são

encontrados desde J. B. Say, e outros seus contemporâneos.

Primeiramente deve-se observar que, devido a preferência pela liquidez,

seria normal esperar-se que as taxas de juros que igualassem oferta e demanda

fossem crescendo à medida em que a maturidade aumentasse. De certa forma,

este é o perfil típico de uma estrutura a termo das taxas de juros (uma curva

positivamente inclinada). Além da preferência pela liquidez, há outras abordagens

interessantes que explicam tanto as possíveis configurações da curva, bem como

as alterações típicas no seu formato.

Em 1940, Frederick A. Lutz, lançava a chamada abordagem das

expectativas, na qual a taxa de juros de um título de maturidade n era uma

composição de todas as expectativas de taxas durante os n períodos seguintes.

Desta forma, ter-se-ia :

Onde (1+rn) é a taxa de desconto referente a um título de maturidade n. Os

demais termos, em letras maiúsculas, representam as expectativas das taxas de



curto prazo para os períodos subsequentes, e que são chamadas de Forward

rates. Utilizando a seguinte notação, tem-se que:

Onde r n representa a taxa de juros de um título de maturidade n que

aparecerá na estrutura a termo. Desta forma, seria plausível uma curva

descendente (que iria contra a abordagem da preferência pela liquidez), pois os

agentes estariam esperando taxas menores nos períodos seguintes.

Alguns anos mais tarde, Hicks no seu livro Value and Capital argumentou

que mesmo que mesmo que se esperassem taxas idênticas em todos os períodos,

seria de se esperar que as taxas subissem de acordo com a maturidade devido à

incerteza inerente ao futuro. De modo que, quanto maior a maturidade, maior o

prêmio de risco necessário para equilibrar o mercado.

A abordagem das expectativas foi severamente criticada por vários autores.

Segundo eles, ao comprarem títulos para especular, os investidores deveriam ter

em suas mentes todas as taxas de juros projetadas para o futuro, caso seguissem

esta teoria. Uma caricatura desta abordagem foi feita por Joan Robinson, na qual

ela comenta que, de acordo com este enfoque, se um investidor comprasse uma

perpetuidade, este deveria ter em mente a trajetória da taxa de juros que até o final

dos tempos.

Contribuição importante foi a trazida por J.M. Culberston (1959), que critica

severamente a abordagem das expectativas. Além de frisar a existência de

impedimentos institucionais impedindo a mobilidade perfeita entre títulos de

diferentes maturidades, e ações de arbitradores - tais como regulamentações

sobre a composição de fundos, e sobre movimentos de capitais - ele chama



atenção para as mudanças no lado da oferta em relação às maturidades. Segundo

ele, a maturidade das dívidas oferecidas ao mercado atendem muito mais às

necessidades da instituição emissora, tais como compatibilização com os prazos

dos projetos a serem implementados com os recursos captados, do que puramente

com movimentos especulativos no mercado de capitais. Quanto ao lado dos

financiadores, restrições ao crédito ao consumidor, no tocante aos bens duráveis,

afetariam as taxas de médio prazo, assim como alterações no regulamento dos

financiamentos de habitação afetariam as de prazo mais longo, alterando com isso

a estrutura a termo das taxas de juros, sem que isto reflita necessariamente uma

mudança de expectativas na seqüência de taxas de curto prazo que comporiam as

taxas de prazo mais longos, conforme definido pela abordagem das expectativas.

Ocorreria portanto, uma segmentação do mercado de títulos de acordo com

seus respectivos prazos. O que significaria que as taxas de juros da estrutura a

termo seriam determinadas apenas pela oferta e procura de títulos dentro do seu

respectivo segmento.

Contudo, o próprio Culberston admite no final do artigo que apesar destes

aspectos, ainda há um certo nível de substitutibilidade entre títulos de diferentes

maturidades, dada a evidência empírica de taxas de curto e longo prazo tenderem

a se mover no mesmo sentido.

Sem necessariamente ir contra os argumentos de Culberston, Malkiel (1965)

resgata a abordagem das expectativas simplesmente dando ênfase à matemática

dos preços dos títulos ao invés das taxas de retorno.

Acrescentando-se expectativas no lado da oferta, se a instituição emissora

de títulos achar que o nível das taxas de juros como um todo está

demasiadamente alto em relação ao considerado normal - ou seja, uma crença de

que estas taxas seriam insustentáveis no longo prazo, o que implicaria numa



expectativa de futuras quedas na taxa de juros de curto prazo nos períodos

subseqüentes - ela dará preferência à emissão de títulos de curto prazo, na

esperança de que nos próximos períodos ela poderá financiar-se novamente com

taxas mais baixas, do que simplesmente emitir um título de longuíssimo prazo,

obrigando-a a pagar juros altos durante um longo período. Neste caso, ter-se-ía

uma pressão para baixo nos preços dos títulos de curto prazo, aumentando as

taxas de curto prazo, e uma ausência de ofertas de títulos de longo prazo,

aumentando os preços dos títulos e reduzindo as taxas de juros. No lado da

demanda, os investidores também dariam preferência a títulos que garantissem a

alta rentabilidade pelo maior prazo possível. No atual caso brasileiro, certamente

um título que garantisse por vários anos o pagamento de juros no nível em que se

encontram atualmente seria muito demandado em comparação com os de curto

prazo, causando com isso um aumento do preço do título de longo prazo em

relação aos de curto prazo.

Concluindo, num ambiente onde a estrutura a termo como um todo

estivesse em patamares considerados excessivamente altos, haveria uma

tendência para baixar as taxas de longo prazo, e aumentar ainda mais as de curto

prazo, através das leis de oferta e demanda, uma vez incorporadas as

expectativas.

No caso contrário, onde as taxas em geral são consideradas baixas, os

emissores procurarão ofertar títulos com a maior maturidade possível, enquanto os

investidores preferirão investir no curto prazo esperando taxas maiores. A

tendência seria portanto, uma alta nos preços dos títulos de curto prazo, reduzindo

mais ainda os retornos destes, e uma queda nos preços dos títulos de longo prazo,

aumentando seus rendimentos.
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Em ambas as situações descritas tem-se que as expectativas levariam as

taxas de longo prazo a se ajustarem, com uma contrapartida de uma pressão

maior nos títulos de curto prazo, aumentando ainda mais sua volatilidade. Mesmo

numa situação na qual empresas pretendam fazer dívidas vinculando a maturidade

destas com o prazo de um projeto, tornando portanto a opção de financiar-se

apenas no curto prazo bastante complicada, esta empresa poderia adiar o projeto

e voltar ao mercado numa outra situação. A evidência empírica mostra que a

motivação dos emissores de dívida está muito mais vinculada ao desejo de

minimizar os custos de financiamento de longo prazo, do que propriamente em

termos dos riscos de variações dos preços dos ativos emitidos. No caso do tesouro

americano, foi bastante observado o fato de, apesar do desejo de alongar-se o

perfil da dívida, o tesouro raramente emitia os chamados long bonds (cuja

maturidade era de trinta anos) em períodos de juros elevados. Por outro lado, é

constatável a tendência dos governos estaduais americanos de acelerarem o

financiamento de programas de construção em períodos de taxas de juros baixas.

Neste trabalho, as variações na estrutura a termo das taxas de juros serão

modeladas de forma particular. Cumpre-se ressaltar de antemão que, no ambiente

simulado abaixo não será considerado o risco de default, ou sob a hipótese menos

forte, todos os títulos são considerados com o mesmo risco de inadimplência. Não

serão considerados problemas institucionais que possam trazer impedimentos no

mercado, de tal forma que os títulos de maturidades diferentes possam ser

avaliados como substitutos em alto grau. As taxas de juros dos títulos com

maturidade n serão consideradas como uma composição das taxas de juros

esperadas para o futuro, de acordo com a abordagem das expectativas.

Variações na estrutura a termo serão modeladas da seguinte forma. O

Banco Central modifica a taxa de curtíssimo prazo, transformando a taxa de

11



desconto deste período de (1+r-j) para (1+p|)(1+ô). A seguir o mercado define as

taxas seguintes. Para facilitar a modelagem, a taxa esperada implícita nos títulos

para o período seguinte, que antes era dada por (I+R2), será modificada para

(I+R2XI+P2S), onde (32 representa a elasticidade de (I+R2) em relação a (1+n).

Desta forma, a taxa acumulada dos dois primeiros períodos será modificada para

(1+r2)(1+ô)(1+p2s)- Analogamente, a taxa implícita do n-ésimo período será

modificada para (1+Rn)(1+pn8), e a taxa acumulada durante os n períodos será

dada por (1+rn)(1+ô)(1+p2ô)(1+p3ô),,.(1+pnô). Note que, no caso em que todos os

P's forem iguais a um, ter-se-ia uma variação homogênea na estrutura a termo.

O leitor deve estar atento para não confundir a taxa de curto prazo esperada

para o período seguinte (R2), que na literatura é chamada de taxa forward, com a

taxa que aparecerá na estrutura a termo. Esta será igual à :

Analogamente r*n será dado por:

p2ô)...{\+ (3nõ)\yn -\

No caso de p's nulos, ter-se-ia uma situação na qual este aumento na taxa

de juros de curto prazo seria vista como extremamente transitória, ou seja, o

mercado estaria acreditando que esta mudança duraria somente um período, as

expectativas dos juros futuros permaneceriam inalteradas. Observe que no caso

de títulos sem cupom, todos os preços estariam sendo divididos por (1+8),

12



indicando portanto uma substitutibilidade perfeita entre os diferentes títulos.

Entretanto, quanto maior a maturidade, menor a variação na taxa de retorno, pois

no título de maturidade n, o termo (1+8) estará elevado a 1/n. Veja este exemplo

no gráfico abaixo.

12.00 -

10,00 ~

8,00 t

Taxa de Juros 6,00 +

4,00 ~

2.00 -

0,00 i -

1 23456789 10

Maturidade

No caso de uma variação homogênea dos juros na estrutura a termo (p's

iguais a um), esta poderia ser interpretada como o mercado enxergando aquele

aumento como permanente, de tal forma que, de agora em diante, em todos os

períodos os rendimentos esperados aumentariam como o primeiro. Em outras

palavras, se no curto prazo o meu retorno aumentou em x %, todos os rendimentos

dos períodos seguintes também aumentarão em x %. À primeira vista, isto pode

parecer um tanto irrealista, mas deve-se ter em mente que a estrutura a termo das

taxas de juros lida com taxas nominais. Desta forma, se a expectativa de inflação

deste primeiro período aumentar, se é esperado um certo comportamento inercial

da inflação ao longo do tempo, não seria surpresa se as taxas de juros nominais

13



dos períodos seguintes também subissem, mantendo os ganhos reais no mesmo

nível:

16.00 -

14,00 ■]

12,00 :

10.00 -i """
I

Taxa de Juros 8,00 -

6,00 -

4.00 -

2,00 |

0 00

1

_ —— ""

2 3 4 5 6

Maturidade

______

__ "'

7 í

___ ----

? 9 1

Para (3's maiores que um, uma interpretação possível poderia ser o mercado

esperando um comportamento explosivo da nova inflação observada. Entretanto,

cumpre-se ressaltar que num ambiente instável como este, os títulos de longo

prazo teriam seus preços altamente voláteis, o que provavelmente diminuiria sua

liquidez nos mercados. Em países com níveis de inflação alta e bastante instáveis,

não se observa títulos de longo prazo tendo seus rendimentos negociados no

mercado, de forma não indexada (pré-determinada), como no caso da estrutura a

termo. Entretanto, este caso está ilustrado no gráfico abaixo :
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No caso de p's entre zero e um, ter-se-ia o caso mais observado na prática,

que é um aumento (queda) amortecido para as taxas seguintes, o que significaria

que o mercado esperaria num longo prazo uma atenuação deste aumento. Em

outras palavras, a expectativa seria que as taxas de juros voltariam ao nível

anterior, porém de forma gradativa, com o banco central mantendo os juros altos

ao longo do tempo :

12,00 ;

10,00 +

8,00 +

Taxa de Juros 6,00 -

4,00 -

2,00

0,00

5 6 7 8 9 10

Maturidade
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Entretanto, estas explicações partem do princípio de que ao comprar um

papel o investidor estaria projetando para o futuro, e conseqüentemente para cada

período seguinte, as taxas de juros que prevalecerão neste período. Entretanto,

esta abordagem está vulnerável às críticas, como as de Joan Robinson, sobre esta

abordagem. Contudo, não deve-se cair no extremo oposto de achar que as

expectativas de como a taxa de juros se comportará no futuro não afetarão em

nada as negociações dos títulos. De certa forma pode-se esperar que sem

necessariamente ter um timming preciso, o mercado pode antecipar altas ou

quedas nos juros através de panoramas macroeconômicos. Se a taxa de

desemprego nos Estados Unidos hoje é divulgada abaixo do pleno emprego, o

preço de um Long bond costuma responder logo após o anúncio daquela, pois o

mercado já espera pressões inflacionárias dos custos, aumentando a taxa nominal,

sem os investidores terem necessariamente formado em suas cabeças a taxa de

juros que prevalecerá durante todos os dias até o vencimento do papel.

Pode-se questionar esta abordagem em termos de elasticidades, no sentido

da forma como estas modificações na taxa de curtíssimo prazo são repassadas

para os períodos seguintes. Entretanto, para o caso brasileiro, onde a estrutura

termo é de apenas alguns meses, esta hipótese pode ser testada. Nas páginas

seguinte estão ilustrados dois gráficos que abrangem o período desde o início do

Plano Real (Julho/94) até novembro de 95.

No primeiro gráfico, tem-se na ordenada o logaritmo da razão entre os

preços dos dois primeiros Dl - futuros (1+rO, Na abcissa, têm-se o logaritmo de

(1+r2). Cada ponto representa um dia. Observe que supor uma aproximação linear

para a relação entre ln(1+n) e ln(1+r2) é bastante plausível. O segundo gráfico é

idêntico ao primeiro, porém com ln(1+r3) na abcissa. Repare que adotar uma

relação linear entre ln(1+n) e ln(1+r3) também é plausível. Regredindo ln(1+r2) e

16
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ln(1+r3) em relação a ln(1+ri), obtêm-se os seguintes coeficientes para o caso

brasileiro : (32= 1,03 e p3= 0,96.

Cumpre-se ressaltar que provavelmente estes coeficientes começarão a

perder sua significância quanto mais afastada do presente for a taxa forward em

questão. Por exemplo, as taxas de curto prazo devem apresentar uma correlação

forte e positiva com a taxa de curtíssimo prazo. Entretanto, as taxas de longo

prazo devem responder de formas distintas, dependendo de como as alterações

nos juros de curto prazo se manifestam, pois estas podem ser interpretadas como

mudanças transitórias ou permanentes, sustentáveis ou não, ou mesmo tendo

efeitos contraditórios. Por exemplo, um aumento nas taxas de curto prazo podem

levar uma crença de que os juros como um todo estavam em um patamar mais

baixo, elevando-se com isto também as taxas de longo prazo, ou simplesmente

este aumento nas taxas de curto prazo tornam-nas mais atrativas, fazendo os

investidores venderem títulos de longo prazo, baixando seus preços, e com isso,

elevando os juros de longo prazo no mesmo sentido dos de curto prazo, gerando

P's positivos. Alternativamente, juros mais altos hoje podem evidenciar inflação

mais baixa amanhã. Como a estrutura a termo é formada por taxas nominais, isto

tenderia a fazer com que as taxas esperadas para o futuro movessem em sentido

oposto às de curto prazo, ou seja, p's negativos. Em outras palavras, a correlação

entre as taxas da estrutura a termo com a primeira taxa tenderia a decair à medida

em que aumenta-se o prazo, e com isso, a confiança nos estimadores.

4) A Duration como Função da Estrutura a Termo das Taxas de Juros

É evidente pela fórmula da duration que ela é uma função da estrutura a termo da

taxa de juros, pois as taxas de juros descontam os determinados fluxos de acordo

com cada período. Entretanto, a visão da duration como elasticidade em relação às
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variações na estrutura a termo, infelizmente só se aplicaria corretamente no caso

de variações homogêneas (ou seja, quando p = 1). A fim de poder-se utilizar o

conceito de duration para casos mais genéricos de modificações na estrutura a

termo, será utilizada uma forma mais genérica da duration, que será chamada de

Dg.

Para isto, primeiro modifica-se a função valor presente V(S) apresentada no

começo do segundo tópico, para Vg(6):

n

Onde subentende-se que Pi = 1.

dV,

dô
S=(

Do = -
dlnV,

dô
s=o

Vo dô

(1)

s=o

U8 Vo+ Vo + Vo +-+ Vo

Observe que D é um caso particular de Dg, onde todos os P's são iguais a

1 Onde se observe p's menores que 1, pode-se afirmar que a duration tradicional

tende a superestimar a sensibilidade dos preços dos títulos em relação às

variações na estrutura a termo, justamente por superestimar as variações na



estrutura a termo, ao considerá-las sempre homogêneas. O inverso se aplica para

(3's maiores que 1.

Para o caso brasileiro, onde a estrutura a termo relevante é de três meses,

e os parâmetros p's iguais a 1,03 e 0,96, para o período anteriormente citado, a

duration mais apropriada para avaliar a sensibilidade dos portfólios em relação às

variações dos juros seria dada por:

n _/l , (l+l,03)/2 (l + l,03 + 0,96)/3 /j 2,03/2 2,99/3

S Vo+ Vo + Vo ~Vo+ Vo + Vo

Dg entretanto não tem a mesma interpretação da duration de Macaulay

como prazo médio dos fluxos, exceto no caso onde todos os p's sejam iguais a1.

Caso o prazo médio seja o interesse primordial, deve-se utilizar a duration de

Macaulay. Já se o interesse prioritário é a sensibilidade do preço do ativo em

relação às variações na estrutura a termo, justifica-se a utilização de Dg.

Como a duration tradicional se modifica diante de uma alteração homogênea

na estrutura a termo da taxa de juros ? Diante da nova curva da estrutura a termo,

a nova duration será dada por:

. D* = ^V ÍF'

Onde V ' é o novo valor presente . Multiplicando V ' e o somatório seguinte

(ou seja, o numerador e o denominador) por (l + õ)n, obtem-se :
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r\tj 0 + 1)" (2)

n—i

áí

Para ô positivos, V* será sempre maior que V. Observe entretanto que, em

D*, apesar de todos os fluxos serem divididos por V*, cada fluxo será multiplicado

por apenas (l + S)"~l. Desta forma, o primeiro fluxo será multiplicado por

(l + ô)n~ , enquanto o denominador (V) será multiplicado por algo entre

(l + S)n~ e 1. Quanto ao enésimo termo, este será apenas dividido por algo entre

(\ + õ)n~ e 1. Concluí-se portanto que ocorre uma tranferência dos fatores

ponderadores no sentido dos últimos para os primeiros, resultando portanto numa

redução da duration. Para uma queda na taxa de curtíssimo prazo (S< 0), utiliza-se

o raciocínio oposto

Conclui-se que a derivada da duration em relação as variações da taxa de

juros de curto prazo é negativa, a não ser o caso de um título sem cupom, que

possui a duration constante e igual a maturidade.

Pode-se ainda constatar que, para aumentos de juros um fluxo crescente

responde mais do que o decrescente, enquanto que, no caso de uma queda nos

juros, o fluxo decrescente terá um aumento na sua duration muito maior do que o

fluxo decrescente, além do fato que quanto mais concentrados nas extremidades

forem os fluxos, mais significativa é a derivada da duration em relação às

variações homogêneas nas taxasde juros. No limite oposto, onde ela se concentra

num período apenas, esta derivada é nula.
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O desenvolvimento formal da derivada da duration em relação à uma

variação homogênea nos juros segue-se abaixo :

n

D(S) =
n

y

a (1+>i

õ)V'{õ)

V(ô)

dü

dõ

-Vo
Õ)V\Õ)

dô s=o

Vo-

dD

dô s=o

dõ

Vo

Dado que

equação anterior:

dô

n

T —r. Substituindo este valor na

n -2
^ l

Para provar que esta derivada é não-positiva, basta lembrar que a duration

representa a maturidade média de um fluxo de caixa. Como todos os pesos dos

prazos estão entre 0 e 1, temos um formato de uma distribuição, onde a duration

representa o valor esperado desta distribuição Através desta abordagem, a

derivada acima pode ser expressa por:
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D>=[E(i)]2-E(i2)

Como i2 é uma função convexa, pela desigualdade de Jensen, tem-se que

a derivada acima é sempre menor ou igual a zero.

Para o caso de variações não homogêneas, utilizando a fórmula da equação

(1), tem-se Dg :

Dg =

De forma análoga, para Dg, chega-se ao seguinte resultado :

d '- p2 1
88 v

p

88

5) A Estrutura a Termo da taxa de Juros como função da Duration

A proposta de montar-se uma estrutura a termo como função da duration dos

títulos, e não da maturidade, foi apresentada por Hopewell e Kaufman (1973), por

Carr, Halpern e McCalium (1974), além de pelo próprio Macaulay. De acordo com

este ponto de vista, o mercado tenderia a avaliar de forma distinta títulos com a
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mesma maturidade e risco de default, desde que ambos apresentassem diferentes

pagamentos ao longo da maturidade. Pois se ambos possuíssem a mesma taxa de

retorno, o mercado sempre daria preferência para o com a menor duration, devido

à preferência pela liquidez. Logo, seria errôneo se pensar que, títulos sem cupom e

outros que fazem pagamentos periodicamente seriam avaliados nas mesmas

condições pelo mercado, simplesmente por terem a mesma maturidade.

O argumento básico apresentado por Carr, Halpem e McCalIum é que não

se deve avaliar títulos que pagam cupom de acordo com a sua maturidade. Desta

forma, seria errôneo determinar-se a taxa de retorno de 10 anos (no*), como a

taxa interna de retorno destes títulos. Este procedimento funcionaria apenas para

títulos sem cupom, onde a maturidade iguala-se a duration. Para montar-se

portanto a estrutura a termo da taxa de juros, dever-se-ia utilizar títulos sem

cupom, ou então utilizar uma fórmula de desconto, que é dada por:

p_ C C C+ F

Lembrando que (1+r*n)n = (1+R<|)(1+R2)...(1+ Rn), tem-se :

/>£+£C+F

Supondo a existência um título com maturidade 10 e duration 7. De acordo

com esta fórmula, poder-se-ia portanto expressar todos os seus fluxos em valores

correntes no período 7, e descontarm-se de acordo com a taxa de um título sem

cupom de 7 anos conforme a expressão abaixo:
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Observe que, de acordo com esta fórmula, seria necessário ter 9 das 10

taxas de retorno para calcular-se a taxa do período em incógnita. Os autores

argumentaram que esta seria a forma de corrigir-se a curva de retornos, pois

segundo eles, isto levaria à uma estrutura a termo montada como função da

duration ao invés da maturidade. A partir de então, é argumentado que o mercado

vê um título com cupons e duration N, como um título sem cupom de maturidade

N.

Que esta forma de descontar-se um ativo é superior à alternativa (que

corresponde ao simples enquadramento da sua taxa interna de retorno como a

taxa de juros correspondente à sua maturidade), não restam dúvidas. Entretanto, a

ligação desta fórmula com a idéia de que a estrutura a termo é função da duration

é um pouco obscura, e levou à algumas interpretações equivocadas.

Em 1977, Miles Livingston e John Cacks contra-argumentaram este artigo,

interpretando alguns trechos como este : "Fisherand Weil estimated the duration of

a 6% 10-year bond to be 7,45 years. The market will price this as a 7,45 year

bond..", como se a taxa interna de retorno deste título seria a taxa de retorno

correspondente a um título sem cupom de prazo 7,45 anos.

A conclusão final deste último artigo é que títulos com a mesma duration

podem ter taxas de juros diferentes. No fim deste capítulo, apresentar-se-á uma

razão para este fato, mas que não é relacionada com o que está sendo abordado
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agora, que parece depender de interpretações. O Argumento de Livinstone e

Cacks se segue agora:

Considere y como sendo a taxa de retorno de um título sem cupom de

maturidade N. De acordo a interpretação apresentada, um título com cupom que

possuísse duration N deveria ser descontado à mesma taxa. Desta forma, se o

título tivesse maturidade N+1, ter-se-ia a seguinte equação :

JC t (N + l)F

y C F

y NC NF iy^ tC

y)N+]

N^ NC "£' tC F
N+\

F

Definindo Z= ^ (observe que Z é positivo para y positivo e N
z=i (! + >')

maior ou igual a 2), chega-se a expressão do C que dá ao título de maturidade

N+1, a duration N :
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F

Uma vez determinado o C apropriado, o preço do título será dado por

C C C+F
+ =-+...+

Utilizando a fórmula de taxa interna de desconto :

P -V C C+F
r

c C+F

C+F

N
RN+l = 1

Donde se conclui que é possível determinar a taxa do período seguinte

apenas como função de N, da taxa do período anterior, de C e de F.

Aplicando recursivamente este processo para N-1, N-2, e assim

sucessivamente, chega-se à conclusão de que caso fosse possível obter as taxas

dos dois primeiros períodos, poder-se-ia determinar a taxa do terceiro, e depois do
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quarto, e assim por diante. Logo, todas as taxas seguintes seriam determinadas

pelas duas primeiras, o que é um tanto implausível.

Um aspecto relevante, entretanto, parece que passou desapercebido nestes

trabalhos. Não foi levado em conta em momento algum a derivada da duration em

relação às variações na estrutura a termo da taxa de juros. Enquanto um título sem

coupon tem sua duration fixa, não importando o quanto se modifique a estrutura a

termo, um título com cupom tem sua duration diminuída, quanto maior for o

aumento ao longo da estrutura a termo da taxa de juros. No caso de uma queda

nos juros, o raciocínio é o oposto.

Observe como isto pode influir na avaliação destes títulos. Em primeiro

lugar, conforme já foi mencionado, durations longas são indesejáveis. Assim, caso

ocorra um aumento dos juros, diminuindo portanto o valor do portfólio que o agente

está comprado, o agente recebe uma compensação na sua ultildade porque a

duration de seu portfólio diminuiu, que é algo desejado. Desta forma, o que ele

perde em retorno, ele ganha com a diminuição da duration. Obviamente, a duration

de seu portfólio aumentaria no caso de uma queda nos juros. Mas a idéia central é

que compensações seriam realizadas, evitando grandes variações no nível de

utilidade dos agentes.

Em segundo lugar, será demonstrado que, para o caso de uma estrutura a

termo positivamente inclinada, que é o caso mais geral, as variações efetivas dos

retornos dos ativos em questão serão menores quanto maior for a derivada da

duration neste ponto.

Em terceiro e último lugar, nota-se que à medida em que a derivada da

duration aumenta, haverá uma aceleração maior na subida dos preços dos títulos,

e um maior freio na queda destes. Todas estas propriedades, causadas por esta

derivada da duration são bastante desejáveis.
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Para ilustrar esta argumentação, supõe-se uma estrutura a termo

positivamente inclinada, definida em função da duration. Para um dado aumento

homogêneo da estrutura a termo como um todo, de tal forma que cada taxa seja

aumentada na mesma proporção (em termos absolutos, as taxas correspondentes

a durations mais longas aumentarão mais). A taxa de retorno de um título sem

coupon de duration N aumentará exatamente nesta proporção. Entretanto,

conforme demonstrado, a duration de um título que paga coupon diminuirá,

deslocando-o para a esquerda de N. Conseqüentemente, este título estará agora

com uma taxa de retorno mais baixa que o título sem coupon de duration N, dado

que a estrutura a termo foi suposta crescente. Houve uma compensação para

baixo no aumento da taxa de retorno, reduzindo com isto a queda no seu valor.

Este raciocínio está ilustrado na figura abaixo :

Duration

Observe que quanto maior for a alteração na taxa de curto prazo, mais

inclinada estará a nova estrutura a termo, causando aumentos cada vez maiores

nas taxas de retomo dos períodos seguintes, diminuindo potencialmente o valor do

portfólio comprado, caso sua duration não diminua. No caso de uma queda na
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estrutura a termo da taxa de juros, a duration aumentará, diminuindo o percentual

da queda dos juros, conforme a ilustração abaixo :

Duration

Em suma, os títulos que apresentam duration menor do que a maturidade,

possuem esta propriedade de terem suas respectivas taxas de retorno menos

voláteis do que os títulos sem coupon e de mesma duration, dada uma estrutura a

termo positivamente inclinada, que é o caso mais comum. No caso de uma

estrutura a termo negativamente inclinada, o resultado seria o contrário, com os

preços dos títulos sem cupom variando menos, de acordo com esta abordagem.

Observe agora um caso que, apesar de atípico, ajuda a clarear um outro

ponto. Supõe-se que a estrutura a termo seja uma linha horizontal, ou seja, a taxa

de retorno é a mesma independente da maturidade. De repente, ela sofre uma

variação homogênea. Neste caso, em particular, ocorre um deslocamento paralelo

da estrutura para cima, no caso de um aumento nos juros. O título sem cupom

permanece com a mesma duration, enquanto o outro tem a sua diminuída,
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deslocando-se para a esquerda. Observe que as variações nas respectivas taxas

foram idênticas, conforme mostra o gráfico :

Taxa

de

Juros

Delta

r1

Delta

ro

Duration

Como a variação foi homogênea, e as taxas de juros de cada período

continuam idênticas, apesar de num patamar mais elevado. Mas isto quer dizer

que ambos os preços caíram na mesma proporção ? A resposta é não. Para isto,

deve-se lembrar que a duration de um título também representa a elasticidade do

preço deste em relação às variações homogêneas da taxa de juros. Ou seja, dada

a variação homogênea, quanto o preço de um título varia em termos percentuais.

De acordo com isto, imagine que ao invés de aumento abrupto de 5=10%,

por exemplo, ter-se-ia um primeiro aumento de 5=5%, ao qual seguir-es-ia um

segundo aumento levando aos 10%. Neste caso, a duration do título com cupom já

cai no primeiro aumento, o que significa que o seu preço responderá menos do que

o preço do título sem cupom quando virá o próximo aumento. Logo, no final das

contas, como foi um aumento dos juros, o preço do título sem cupom cairia em

termos proporcionais mais do que o alternativo. Quanto menor a duration (mais à
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esquerda, no gráfico), menor será a resposta dos preços em relação às variações

homogêneas na estrutura a termo. Se este aumento for um processo contínuo, a

duration também iria diminuindo de forma contínua, reduzindo continuamente a

queda dos preços, atuando como um freio contínuo, que impede o preço do seu

título de cair tanto quanto o outro.

Ainda na mesma situação (estrutura a termo horizontal), veja o caso onde

há uma queda homogênea nos juros, deslocando a estrutura a termo

paralelamente para baixo. Neste caso, quanto maior a derivada da duration em

relação às variações homogêneas, mais para a direita se deslocará a posição do

título. Entretanto, agora tem-se o caso contrário, onde a elasticidade do preço em

relação às variações homogêneas vai aumentando cada vez mais. Como o caso

agora em pauta é de uma queda nos juros, isto significa aumento nos preços dos

títulos. Logo, partindo de uma mesma duration inicial d, ambos os títulos teriam

seus preços aumentados conforme d. Porém, na segunda queda dos juros, o

aumento no preço do título com duration variável seria correspondente à sua nova

duration D, maior que d, e com isso seu preço subiria em termos percentuais mais

do que o título com duration fixa, ocorrendo portanto uma aceleração.

Fechando o raciocínio, tem-se que as propriedades do título com duration

variável são altamente desejáveis, pois freiam as quedas e aceleram as altas dos

preços dos títulos quando comparados aos dos títulos com duration fixa. Seria

possível até mesmo ter casos de uma estrutura a termo negativamente inclinada,

alterando o primeiro resultado apresentado em termos de variações efetivas nas

taxas de retorno, mas que este efeito dinâmico e aceleracionista neutralize, ou até

mesmo se sobreponha nas variações dos preços.

Concluindo: a derivada da duration em relação às variações nos juros é algo

desejável pelas propriedades apresentadas. No caso onde a estrutura a termo da
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taxa de juros é função apenas da duration, este aspecto é ignorado. Títulos de

riscos com propriedades distintas (risco de variações no retorno, não confundir

com risco de default) seriam tratados como iguais.

Estes efeitos ocasionados por esta derivada da duration explicam porque

títulos com a mesma duration podem ter taxas de retorno distintas. De acordo com

esta abordagem, o mercado não deveria olhar apenas para a duration, mas

também para a sua derivada em relação às variações homogêneas nas taxas de

juros.

Supondo indivíduos aversos ao risco, seria de esperar que o mercado

valorizasse mais o título com risco menor, diante do primeiro efeito, e desejasse

que os preços não caíssem muito, e subissem muito, além de, é claro, uma menor

variação no nível de utilidade esperada (quanto mais significativa esta derivada da

duration, maior o efeito compensatório do retono esperado mover-se no mesmo

sentido da duration, dada uma utilidade crescente no retorno esperado e

decrescente na duration). Desta forma, papéis com duration mais sensíveis às

variações nos juros seriam mais demandados e valorizados, tendo seus preços

mais altos em relação aos outros, e conseqüentemente, uma taxa de retorno

menor.

De acordo com este ponto de vista, se na existência de títulos com a

mesma duration, dar-se-ia preferência aquele que apresenta cupons mais altos

(pois sua derivada seria maior, conforme mostrado no tópico anterior). Fluxos de

caixa concentrados nas extremidades seriam mais valorizados que os que

concentram suas entradas no meio, e fluxos crescentes seriam mais apropriados

que os decrescentes, caso os agentes esperassem uma alta nos juros, pois como

sua duration cai mais do que o segundo, a queda no seu preço será mais freiada.

Em compensação, fluxos decrescentes fariam o preço subir mais aceleradamente
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em relação do que os crecentes, num momento de queda nos juros. Estas

preferências são ignoradas ao montar-se uma estrutura a termo como função

somente da duration.

Logo a taxa de retorno de um título deve ser uma função não apenas da

duration dos títulos, mas também da derivada da sua duration em relação às

variações na estrutura a termo (ô) :

Rn= f(dn;d'n)

Onde d'n representa a derivada da duration do título n em relação às variações na

estrutura a termo (5). A função f tenderá a ser crescente em relação à duration

(exceto no caso de expectativas de taxas futuras muito baixas), e crescente em

relação ao segundo argumento, dado que esta derivada é menor ou igual a zero.

O ideal portanto para montar-se uma estrutura a termo seria utilizar-se

ativos cuja duration fosse igual à sua maturidade. Desta forma, isolariam-se os

efeitos da derivada da duration em relação às variações nas taxas de juros, já que

seria muito difícil quantificar o quanto esta derivada afetaria as taxas de retorno

dos ativos.

6) Conclusão

Neste capítulo procurou-se mostrar como se faz a relação entre duration e

estrutura a termo da taxa de juros. Primeiro demonstrou-se que aquela é função

desta. Segundo, apresentou-se uma duration modificada, mais apropriada e

generalizada para medir-se a sensibilidade do preço de um título em relação às

variações na estrutura a termo. Para que a estrutura a termo das taxas de juros

seja função da duration, seria necessário levar em conta a variável d', que

representa a derivada da duration em relação às variações na estrutura a termo.
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Conforme foi demonstrado, esta variável foi ignorada nos trabalhos anteriores,

embora possui importantes propriedades. Torna-se portanto, uma explicação

plausível para o fato de títulos com a mesma duration possuírem taxas de retorno

distintas, conforme demonstrado por Livingston e Cacks, em 1977.

7) Apêndice : Uma Fórmula Alternativa para Obter-se a Estrutura a Termo

Neste apêndice, visa-se apresentar uma forma de calcular-se as forward rates, que

determinarão por sua vez a estrutura a termo das taxas de juros. O grande

problema da obtenção destas taxas é que, como os títulos de longo prazo

costumam pagar cupons, surgem problemas devido aos efeitos da duration,

convexidade (que será vista no próximo capítulo), além de alguns de natureza

fiscal (impostos costumam taxar de forma diferente ganhos advindos de cupons de

outros ganhos financeiros). Devido à estas complicações, o mundo ideal para

calcular-se a estrutura a termo deveria ser composto apenas de títulos sem

cupons, apenas vendidos com desconto. Este trabalho mostra como é possível

obter taxas futuras sem os efeitos distorcivos que os cupons introduzem, num

mundo composto apenas de títulos com cupons.

O truque basea-se na composição de um portfólio de títulos com cupons de

tal forma que, este portfólio tenha no líquido apenas um pagamento no final. Cada

título será representado por um vetor de N coordenadas, cada uma representando

o pagamento feito no período correspondente à coordenada. Observe que, pode-

se montar uma combinação linear destes títulos tal que:
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Uma vez obtidos os coeficientes a acima, o preço deste portfóilio será dado

pela combinação linear dos preços dos devidos títulos

+-+a/iP/i

Desta forma, têm-se o preço de um portfólio que, no fundo consiste apenas

de um principal. Fazendo-se isto para todos os períodos desejados, pode-se obter

as forward rates, sem os problemas que os cupons introduzem nestas estimações.

Observe que todos estes problemas estarão implícitos nos preços destes títulos,

quando utilizados neste modelo.

Finalmente, cumpre-se ressaltar que este é um modelo de arbitragem, no

qual pode-se também montar portfólios equivalentes a títulos com cupons, e que

na ausência de custos de transações, o preço deste portfólio e do título
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correspondente têm que ser iguais, para não ocorrer arbitragens. Caso dois

portfólios montados a partir de distintas combinações lineares gerem o mesmo

fluxo de pagamentos, e possuam preços distintos, deve-se vender o mais caro e

comprar o mais barato.
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Capítulo II

Duration. Arbitragens, e Imunizações

1) Introdução

Neste capítulo, abordar-se-ão alguns aspectos interessantes que o estudo da

duration, bem como o de sua derivada em relação às variações nas taxas de

juros, podem nos trazer em relação às montagens de operações de

arbitragem e imunizações. Entende-se por imunização, o ato de tornar-se o

ativo e o passivo igualmente sensíveis às variações nas taxas de juros.

Primeiramente, será mostrado formalmente a conexão entre a derivada

da duration e a convexidade de um portfólio. Uma vez estabelecida esta

conexão, demonstrar-se-á como pode-se montar uma operação de

arbitragem, caso portfólios com a mesma duration posuíssem derivadas da

duration distintas.

Finalmente, será feito um estudo de formas de maximizar os ganhos de

arbitragem, bem como dos limites onde a arbitragem pode alcançar.

2) Duration e

Antes da apresentação da operção de arbitragem, seria útil clarear a

vinculação da derivada da duration em relação às variações da taxa de juros,

com a convexidade de um portfólio. Entende-se por convexidade a segunda

derivada do valor de um portfólio em relação à variação das taxas de juros

(5). Cumpre-se ressaltar que esta é uma propriedade muito desejada, pois

quanto maior a convexidade de um portfólio, menos o seu preço cairá em



virtude de um aumento nos juros, e mais ele subirá no caso de uma queda

nos mesmos.

A fim de estabelecer este vínculo entre a convexidade e a derivada da

duration em relação a ô, será montadaa uma expressão na qual a primeira é

função da segunda. Em seguida, utilizando a expansão de taylor, será

analizado o efeito da derivada da duration nas variações do valor do portfólio.

A convexidade será definidada simplesmente pela segunda derivada

da função valor presente, em relação às variações homogêneas das taxas de

juros (8), dividida (normalizada) pelo valor presente do portfólio. Relembrando

portanto do primeiro capítulo :

n

V(ô) = ^

dV(ô)

dô

VoD-dV
dô

d2V(ô) f

d2V

dô'



D\ô) =
dD

dS
= n2__L

n

rFi

n .1

Substituindo este valor na equação da segunda derivada vem :

VoC = Vo[D2 - D (S)] + VoD

C=D2-D\S) + D

Lembre-se que, como D'(ô) é negativa ou nula, a convexidade sempre

é positiva e cresce com -D'(8). O interessante desse resultado, é que a

convexidade pode ser expressa simplesmente como função da duration e de

sua derivada em relação às variações na taxa de juros. Observe também que

a convexidade cresce com a duration.

Considere agora o efeito de uma variação nas taxas de juros.

Utilizando a expansão de Taylor, o novo valor de um ativo, ou portfólio, será :

V{ô) =
dV

ydS

M2V

onde r(ô) é uma função contínua tal que :
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Substituindo os valores das derivadas nesta expansão, vem :

V{S) = Vo-VoDÔ + Vo[D2 - D\ô) + D + r(S)]—

= -D8 + [-D>

Torna-se claro portanto que, não importando se os juros subiram ou

caíram, o efeito da derivada da duration será sempre positivo sobre o retorno

do portfólio.

Concluindo, foi demonstrado que, a derivada da duration em relação às

variações na taxa de juros aumenta a convexidade de um portfólio, e com

isso, sempre tende a viesar o novo valor de um portfólio para cima, após uma

variação homogênea da estrutura a termo, independente de sua direção (para

cima ou para baixo).

3) Imunizações e Arbitragens

Neste tópico, será mostrado como é possível arbitrar utilizando portfólios com

mesma duration e derivadas distintas.O resultado também é útil para o caso

de imunizações, já que este processo nada mais é do que tornar a duration do

ativo igual à do passivo, sem necessariamente igualar as convexidades.

Para isto, serão utilizados dois portfólios (ou fluxos de caixas) distintos,

com o mesmo volume, mesma duration, e diferentes derivadas desta em
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relação às variações nos juros. Será demonstrado que, após uma variação

qualquer nos juros, o portfólio com a menor derivada da duration sempre

estará valendo mais. Desta forma, sempre que for possível montar portfólios

desta natureza, caso se esteja vendido no portfólio com a maior derivada, e

comprado no alternativo, nunca se perderá com uma variação nos juros.

Observe como se comportam dois portfólios distintos A e B, com o

mesmo valor inicial Vo, e mema duration D, após uma variação homogênea

dos juros:

õ2
VA{Õ) = Vo-VoDÕ + Vo[D2 -D'Ay-, v. 7J 2

e2
^2

VB(S) = Vo-VoDÔ + Vo[Dl -D'B(S)

Caso -D1B (ô) > -D'A (S), considere a venda do portfólio A e a

compra do portfólio B, casando estas operações. Após uma variação

homogênea qualquer dos juros, são desfeitas as operações, vendendo-se o

portfólio B e recomprando-se o portfólio A. O resultado líquido torna-se

portanto :

VB(Õ)-VA(S) = Vo[-D'B
51

Note que, caso B seja um título sem cupom ( D'A(Ô)=0), de maturidade

D, o lucro obtido dependeria apenas da derivada do portfólio B. O que

significa que, caso haja um título sem cupom neste mercado, pode-se montar
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um portfólio que possua mesma duration que este título, e caso os juros

variem, em qualquer direção, sair-se ganhando.

Afim de maximizar este ganho com arbitragens deve-se sempre tentar

montar portfólios com expressivas D'(ô). A título de ilustração, um portfólio

que possui metade de seu valor atual composto de títulos sem cupom de 1

período, e a outra metade composta de títulos sem cupom de 21 períodos,

teria uma duration de 11 períodos. Ao mesmo tempo, enquanto um título sem

cupom de maturidade 11, tem esta derivada nula, este portfólio possui esta

igual a nada mais, nada menos que -100, garantindo portanto um lucro de

50Voô2.

Concluindo, foi demonstrado que, na ausência de custos de transações

como corretagens, spreads, etc, é possível montar operações de arbitragem

através de portfólios construídos para terem a mesma duration, e derivadas

da duration distintas em relação às variações nas taxas de juros. Observe o

quanto esta idéia é útil no caso de uma imunização. Normalmente só é

ressaltado que deve-se igualar a duration do ativo com a do passivo. Cumpre-

se ressaltar que, caso a derivada da duration do ativo for a menor possível

em comparação com a derivada do passivo, a situação além de imunizada,

estará muito mais favorável na eventualidade de uma vriaçào homogênea nos

juros.

4) Minimizando a Derivada da Duration

Esta seção dedica-se ao estudo desta derivada, no sentido de torná-la a

menor possível, a fim de maximizar o ganho da operação. Ou seja, dada a

possibilidade de montar-se um portfólio com os títulos presentes no mercado,

qual a composição ótima dos fluxos em cada período ?
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Para isto, utilizar-se-á a fórmula desta derivada, que através de uma

simples análise, permitirá a conclusão de que um fluxo de caixa concentrado

nas extremidades é o que minimizará esta derivada. Serão feitas duas

abordagens, a primeira para o caso da imunização, onde a duration é dada, e

a segunda para o caso onde a duration é endogeneizada.

Em primeiro lugar, é necessário ter-se em mente as opções que o

mercado oferece, como por exemplo, qual a maior maturidade presente ? A

suposição aqui dotada é que o mercado possui títulos cuja maior maturidade

é N. Consequentemente, pode-se montar um fluxo de caixa até N períodos.

Outra suposição é a possibilidade de escolher-se o fluxo ótimo de cada

período. Observe que esta suposição não quer dizer que o mercado possui N

títulos sem cupom, com cada um vencendo em um período. Mas

simplesmente que existam N títulos distintos cujos fluxos, ao longo destes N

períodos, sejam linearmente independentes. Desta forma, pode-se utilizar

combinações lineares destes, e com isto gerar-se fluxos em cada período,

que sejam independentes dos outros. Por exemplo, a compra de um título de

2 peródos, com principal igual a P, e que paga um cupom igual a 1 no

primeiro período, associada à emissão de um título que paga 1 no final de um

período, corresponde em termos líquidos, à um título sem cupom, que pagará

P no prazo de 2 períodos.

O interesse presente nesta seção é a composição do portfólio. Ou seja,

o tratamento será feito em termos relativos, e não em valores absolutos. Para

alcançar este propósito na forma mais simples possível, o fluxo do período t

será normalizado e representado por ft, em valores presentes do fluxo do

período t. A fração que ft representa do fluxo total será designada por at.

No caso da imunização, o objetivo é encontrar os at que tornam a

derivada da duration o menor possível, dada a duration D. A equação da

derivada da duration torna-se portanto :
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D'(S) = D2-
aifi+a2f2+...+aNfN

Como os ft's estão normalizados (são iguais a 1), e a soma das frações

(as) é igual a 1, Vo torna-se igual a 1 :

D<(S)=D2 -al+4a2+...+N2aN

Nota-se que para minimizar esta expressão deve-se concentrar o

máximo possível no último fluxo, que recebe peso N2. Entretanto, como a

duration é dada, o objetivo é encontrar a composição de fluxos que possua

duration D, e que possua o máximo possível de fluxos no último período.

Repare que o problema resume-se a tentar tornar aN o maior possível

sujeito a:

D = oc\ + 2cc2+...+Nccn

Observe que, como a duration estará entre 1 e N, como o objetivo é

aumentar a participação do último período, será necessária compensá-la com

a participação do menor período, a fim de manter-se a duration D, com o

maior <xN possível. Desta forma, o portfólio terá apenas 2 fluxos, no primeiro e

no último período. A participação ótima de cada fluxo será dada por:

D =
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N-D D-\
Logo: ax = N_{ e aN = -^—j

Observe que, quanto maior a duration, maior a fração do último

período, sendo ela igual a 1, quando N = D, e nula quando D = 1.

Concluindo, no caso da imunização de um passivo, a escolha ótima do

portfólio do ativo é aquela na qual, há fluxos apenas no primeiro e último

período, devidamente ponderados para terem a mesma duration que o

passivo.

Mas e quanto ao caso da arbitragem, no qual a duration é endógena ?

Na verdade, o raciocínio é bastante análogo. Entretanto, ele requer um

processo de indução, no qual começa-se apenas com dois fluxos,

representando o primeiro e o segundo período respectivamente. A derivada

da duration torna-se então :

jy(S\ =

Desenvolvendo esta expressão e usando o fato que ambas as frações

somam 1 vem :

Minimizando esta equação, é fácil perceber que as frações são ambas

iguais a 1/2. A duration é portanto igual à média aritmética dos dois períodos,

neste caso igual a 1,5.

O próximo passo é acrescentar um terceiro período. Neste caso, a

derivada da duration é expressa da seguinte forma :
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? _ ax + 4a2+9a3

CL\ + OC2 + «3 = 1

De forma análoga ao caso anterior, esta expressão pode ser reduzida

D1 (S) = -

Observe que, se alguma destas frações for igual a 1, as demais

tornam-se nulas. Consequentemente, a derivada da duration torna-se nula

também, o que corresponderia a um título sem cupom. Este raciocínio

também vale para o caso anterior de 2 períodos.

Analisando a equação acima, pode-se perceber que, a derivadaa da

duration será minimizada com o aumento as frações ai e 013 ao máximo do

possível, pois seu produto é multiplicado por -4, enquanto os produtos que

levam a2 são multiplicados apenas por -1. Portanto, qualquer incremento

retirado do primeiro produto (aia3) em direção aos seguintes terá o efeito

oposto do almejado. Seguindo este raciocínio, chega-se à conclusão que,

para minimizar esta função, 0C2 será igual a zero. Sobra portanto o produto

aia3, que será maximizado quando ambos forem iguais a 1/2, como no caso

anterior.

Generalizando, para o caso de N períodos, desde que haja

possibilidade de montar-se fluxos para o primeiro e último período de forma

independente, a solução ótima sempre será montar-se um portfólio, onde só

ocorram fluxos no primeiro e último período. Além do mais, os valores
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presentes de ambos os fluxos devem ser iguais, gerando portanto uma

duration igual a (N+1)/2. O resultado da operação será maximizado com a

venda de um título sem cupom de maturidade (N+1)/2, pois sua derivada da

duration será zero.

Concluindo, foi demonstrado que, no caso de imunizações, onde a

duration é dada, a derivada da duration será maximizada (em módulo) se os

fluxos se concentrarem no primeiro e último período disponível. Estes fluxos

devem ser estruturados de forma a garantir a duration exigida.

No caso da operação de arbitragem, para minimizar a derivada da

duration, deve-se utilizar também apenas o primeiro e último período na

montagem do portfólio, porém esta combinação deve ser tal que, os valores

presentes de ambos os fluxos sejam iguais.

5) Acrescentando Fluxos Negativos

Nesta seção será acrescentada a possibilidade de utilizar-se fluxos negativos,

tanto nas operações de arbitragem quanto nas de imunizações. Será

demonstrado que, se utilizados devidamente, estes fluxos aumentam

definitivamente os ganhos em ambas as operações, porque eles são capazes

de diminuir em muito a derivada da duration.

Primeiramente, serão explicados os efeitos da introdução de fluxos

negativos na derivada da duration. A partir de então, ver-se-á quais as

melhores formas de minimizar-se esta derivada diante das duas situações : a

da imunização, onde a duration é exógena, e a da operação em questão,

onde aquela é endogeneizada.

A fim de clarear a idéia básica que deve ser seguida no caso da

imunização, considere primeiro um caso particular no qual a duration almejada

é igual à (N+1)/2, o que implicaria que a alocação ótima onde os fluxos do
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primeiro e último período devem igualar-se. Observe que, caso fosse

acrescentado um fluxo negativo -s no período (N+1)/2, a duration não se

alterará. A demonstração segue-se abaixo :

D ^ f) i+N
l l " - 2

Para que o problema tenha solução, e não pode ser igual a 2. Além

disto, para que o valor do portfolio seja positivo, deve-se ter e < 2 neste caso.

Caminhando para o caso mais geral, no qual a duration deste portfolio

é dada por a+(1-a)N, onde a representa a fração do primeiro fluxo no total

dos fluxos. O fluxo negativo, a fim de não alterar a duration, deve-se situar no

período a+(1-a)N. A nova expressão fica :

D_a-[a+{\-cc)N}e + {\-a)N a +(\-a)N-[a

a-s + {\-a) a+ (l-a)-£[

D= t—^i—~Ti7T r- = a+(\-a)N

Entretanto, o mais interessante deste aspecto, da não alteração da

duration, é que não se precisa necessariamente concentrar todos os fluxos

negativos num período apenas, pode-se distribuí-los entre vários períodos,

desde que a soma destes, ponderados pelos respectivos valores presente de

seu fluxo, seja igual a -[a+(1-a)N]e. Em outras palavras, pode-se distribuir -e
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ao longo dos demais períodos, sem alterar a duration de um portfólio, desde

que as seguintes condições sejam obedecidas :

Z^Ot = 1. onde 1 >Gt>0
t=\

N

A demonstração é simples, e utiliza o resultado anterior:

N

Y

a - s^^Ot +(l-a)
t=\

Cabe agora a pergunta : Qual a melhor alocação dos fluxos negativos

que mantém a mesma duration, e minimiza sua derivada ? A resposta é a

concentração total destes fluxos no período correspondente à sua duration.

Para demonstrar este resultado, será utilizada a fórmula da derivada da

duration, na qual analizar-se á que deve-se evitar fluxos negativos nos últimos

períodos. Como os fluxos negativos também têm uma duration a ser

respeitada, ao eliminar-se os fluxos dos períodos mais longos, isto significa

concentrá-los no período correspondente à duration.

A derivada da duration agora será dada por:
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- As62 - 9sO3-...-(N - \)2£0N-x + N2{\ -a- s9N)

Observe que, minimizar esta derivada eqüivale a maximizar o segundo

termo, que é subtraído. Note que a ponderação no numerador é o quadrado

do prazo, enquanto no denominador, são todas iguais. Isto significa que,

acrescentar fluxos negativos no período T, reduzirá mais este termo, do que

no caso onde fossem acrescentados no período T-1. Desta forma, deve-se ir

zerando os 9's, partindo do período mais longo para o mais curto. Como a

duration é fixa, este processo terminará quando ele chegar no prazo igual à

duration, de onde ele não poderá prosseguir mais, senão reduzirá a duration.

Para tornar-se claro como o resultado desta operação reduz a derivada

da duration, observe o valor desta, no caso onde os fluxos negativos

concentram-se somente no período D, que :

Note que, à medida que, o valor presente dos fluxos negativos (e) se

aproxima do valor presente dos fluxos positivos (que é igual a 1 neste caso),

esta derivada tende a -qo. Entretanto, observe que se s=1, haveria um fluxo

positivo para dois negativos, o primeiro no portfólio do passivo, o segundo

gerado ao acrescentar-se fluxos negativos no portfólio no qual investe-se.

Concluindo, foi demonstrado que, no caso da imunização, caso fossem

acrescentados fluxos negativos no portfólio de investimentos, pode-se
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diminuir a derivada da duration, sem alterar-se esta última, desde que a

duration dos fluxos negativos acrescentados seja igual à determinada. Este

processo será maximizado se, estes fluxos negativos se concentrassem no

período correspondente à duration do passivo.

Pode-se observar este resultado sob um outro prisma, no qual os

fluxos positivos são considerados fluxos do ativo, e os negativos do passivo.

Dentro desta ótica, ao gerar-se fluxos negativos, estes alterariam o fluxo do

passivo, ao invés do ativo. Com isto, em termos relativos, estaria-se

concentrando o passivo em torno do período igual à sua duration,

aumentando-se com isto sua derivada da duration em relação a do ativo, toda

vez que se acrescentasse estas fluxos negativos.

Encerrando esta seção, pode-se concluir que, uma estratégia ótima de

imunização também deve compreender a venda de títulos que geram fluxos

negativos no período igual à duration em questão, sendo. Dependendo da

abordagem utilizada, pode-se encarar a alteração gerada como uma queda da

derivada da duration do ativo, com a do passsivo fixo, ou um aumento desta

com aquela fixa.

Se entretanto este caso for analisado o agrupamento de ambos os

portfólios, chegar-se-ia à conclusão que no fundo o que se possui é um

portfólio com duration nula mas com convexidade.

Para o caso brasileiro, esta operação foi simulada da seguinte forma.

Vendia-se contratos de Dl - futuro que venceriam dentro de três meses

comprava-se com o volume financeiro arrecadado contratos que venceriam

dentro de dois e quatro meses, em proporções iguais. Note que como o

volume financeiro era igual na posição comprada e vendida, os ajustes

cancelar-se-iam, sendo o ganho da operação dado apenas pela diferença dos

PU's quando a operação fosse desfeita. Trinta dias úteis após a montagem da
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operação, esta era desfeita. Para uma amostra de 15 simulações, 13 deram

lucro e 2 deram prejuízo.

Deve-se chamar a atenção para o fato de que esta operação foi

montada partindo do pressuposto de varições homogêneas na estrutura a

termo, que é uma hipótese forte. Porém como os P's no caso brasileiro foram

estimados em valores próximos de um, isto pode explicar o grau de sucesso

deste tipo de operação. Para o caso de variações não homogêneas, deve-se

utilizar Dg, que é o tema do tópico seguinte.

6) Variações não-Homogêneas na Estrutura a Termo

Até agora, tudo o que foi visto lidava apenas com variações homogêneas na

estrutura a termo, que infelizmente não são muito observadas na prática.

Demonstrar-se-á que, na ausência de variações homogêneas, o resultado

desta operação pode ser negativo, além de tornar-se muito mais incerto.

Para isto, será utilizado aquele conceito de duration adaptado para

variações não homogêneas do primeiro capítulo (Dg), para a partir de então

observar-se como os coeficientes p afetam estas operações.

Relembrando do primeiro capítulo :

onde Pi = 1 , logo,

Vo+ Vo + Vo +m"+ Vo
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n (^
J

Observe que, quanto maiores os (3's, menor Dg. Caso todos fossem

nulos, Dg'(ô) será nula, independente da estrutura dos fluxos.

Para demonstrar-se como adaptar estas operações para uma estrutura

a termo que possui variações não homogêneas, será utilizada a mesma

expansão de Taylor usada anteriormente. A diferença crucial entretanto, é

que dentro desta expansão utilizar-se-á a fórmula da duration generalizada

(Dg), bem como a da derivada desta duration.

Primeiramente, deve-se ter claro que, por um raciocínio análogo ao

caso anterior, onde as variações eram homogêneas, pode-se provar que,

desde que os P's sejam positivos, o investidor sempre estará minimizando a

derivada da duration ao dividir igualmente a composição do portfólio entre o

último e o primeiro período. Desta forma, tem-se que, para certos (3's

esperados, a duration será dada por:

fi2

Onde a representa a fração que o fluxo do período N ocupa no total do

valor presente do ativo. Enquanto que, no passivo, a fim de tornar-se a

derivada da duration nula, deve-se ter todos os fluxos concentrados num

período D qualquer. A duration do passivo será dada portanto por :
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D

Como nas operações descritas neste capítulo, as durations têm que

ser iguais. Têm-se que, para um vetor de parâmetros p, a seguinte relação

deve ser atendida :

a(/?2 + P3+-+Pn) = 1 + Pi + P3+-+PD

Desenvolvendo-se, esta condição torna-se :

P2 P3+..+PD

Para o caso brasileiro, numa operação na qual vende-se contratos de

Dl - futuro para vencer dentro de dois meses, e compra-se com o volume

finaceiro arrecadado uma fração (1-a) do contrato que vencerá no mês

seguinte, e uma fração a do que vencerá dentro de três meses, levando em

conta os parâmetros p estimados, teria-se :

1,03

a~ 1,03 +0,96 = 0'52

Para uma situação na qual pode-se escolher a duration do passivo

ótima, deve-se seguir o mesmo raciocínio da situação onde as variações

eram homogêneas. Ou seja, o fluxo do passivo deve localizar-se no período

D, onde a duration deste período, que é dada por 1 + /?2 + P3+..+P0, deve
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/?? +
aproximar-se o máximo possível de 1 + -*-^—

2

determinada este D, escolhe-se o a de forma a igualar-se por completo

ambas as durations.

Foi demonstrado portanto que, estas operações de arbitragens e

imunizações podem ser feitas em ambientes mais genéricos, nos quais a

estrutura a termo varia de forma não homogênea. Para isto, utiliza-se a

fórmula de Dg. A composição dos portfólios fica um pouco alterada em função

dos parâmetros p estimados. Evidentemente, o sucesso destas operações

dependerão de boas estimações destes parâmetros.

7) O Caso Contínuo

A utilização da duration no caso contínuo é muito freqüente nos estudos,

principalmente porque a estrutura a termo é comumente expressa como uma

função contínua do prazo. Neste tópico será apresentada a abordagem onde

o tempo é contínuo, e como as operações acima podem ser modificadas.

Para isto utilizar-se-á a duration tradicional e a generalizada (Dg),

ambas adaptadas para o caso contínuo, e a partir de então desenvolvidas as

operações antes montadas com base nelas.

A função valor presente onde o tempo é contínuo é dada por:

n -jrÀdÃ -Sj/3ÀdÃ

V{ô) = \Fte o e o dt

0
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Repare que se p>. =1, para todo k, obtem-se a fórmula tradicional de

duration em tempo contínuo :

-)rÁdA
\e ° dt

ífr

A convexidade entretanto fica um pouco diferente no caso contínuo,

apesar de continuar crescendo com a duration e a decrescer com a derivada

desta em relação a ô :

C=D2 -D\ô)

O problema de maximizar a convexidade, dada uma duration e o valor

presente do portfólio é análogo portanto ao caso discreto. Pode-se concluir

portanto que para maximizar-se a convexidade deve-se concentrar os fluxos

com uma fração a no último e (1-a) no primeiro período, de tal forma que :

8) Conclusão

O conceito de duration (tanto a tradicional, como a generalizada (Dg)) pode

ser muito útil no caso na montagem de operações de arbitragens e

imunizações. Neste capítulo, a intenção foi ir mais longe, explorando o efeito

da convexidade. Esta é uma função apenas da duration e da derivada desta

em relação a ô, sendo crescente na primeira e decrescente na segunda. Em

todos os casos o objetivo era maximizar a convexidade dos portfólios. A

diferença básica é que no caso da imunização a duration é dada como

exógena, e na operação de arbitragem ela é endogeneizada. Estas operações

foram apresentadas em ambientes variados, onde haviam variações
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homogêneas e não homogêneas na estrutura a termo das taxas de juros, e

em tempo discreto e contínuo.

Na prática entretanto, em todos os casos o sucesso da operação

montada dependeria da boa estimação dos parâmetros aqui denotados por pt,

e da magnitude das variações nos juros. Caso os custos de transação fossem

muito altos, a rentabilidade destas operações, mesmo que bem feitas as

estimações, pode tornar-se baixa, ou mesmo negativa caso os juros não

variem muito.

Finalmente, deve-se lembrar que ao longo deste capítulo foi suposto a

presença de mercados completos, no sentido de que era possível gerar-se

fluxos de caixas para todos os períodos, permitindo portanto a contrução de

aparatos hedgiadores. Num mundo onde os mercados fossem completos,

mas não fosse possível uma boa estimação dos parâmetros exigidos, se a

intenção principal fosse o hedge, nada mais plausível do que casar cada fluxo

do passivo com o do ativo em cada período, deixando a convexidade de lado.

(cumpre-se ressaltar que quando se fala em gerar fluxos, nada impede que se

use mercados futuros de juros, ao invés da emissão de títulos privados. Os

resultados não se alteram)

No caso de mercados incompletos, a utilização da duration e da

convexidade pode ser muito útil, pois cria-se possibilidades de defender-se,

ou mesmo de lucrar-se, diante de alterações nas taxas de juros, caso os

fluxos que estejam sendo protegidos contra estas variações, não apresentem

mercados futuros que coincidam com sua data, ou que simplesmente seja

muito custoso emitir um título privado para a data de vencimento mais

conveniente.

Supondo uma relação negativa entre custos de transação e abertura

de mercados, poderia-se inferir que a presença de mercados completos

implicaria em baixos custos de transação. Isto por sua vez geraria estímulo
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paraa a utilização destas operações, pois requeririam variações dos juros

cada vez menores para dar lucros.

Uma pergunta interessante seria o porquê da existência e utilização

dos conceitos de duration e convexidade, já que a estrutura a termo

apresenta comportamentos tão difíceis de prever. Uma primeira resposta

seria a mera existência de mercados incompletos, que impediriam um hedge

perfeito, e com isso gerariam a necessidade de estimações das relações

entre as variações das diferentes taxas de juros, para com isto montar-se

operações como as descritas neste tópico. Uma segunda seria a existência

de relações sistemáticas entre as taxas de juros, que permitiriam boas

estimativas dos parâmetros do modelo.

Concluindo, a utilização da duration e da convexidade na montagem de

portfólios e operações como as mencionadas acima, poderiam ser justificadas

em situações onde os mercados fossem imcompletos, ou onde pudessem ser

captadas relações sistemáticas entre as distintas taxas de juros e baixos

custos de transação.
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Capítulo III

Duration e CAPM

1) Introdução

Neste capítulo, será feita uma breve apresentação do CAPM, para depois

acrescentar-se os efeitos da duration neste modelo, e as modificações que

surgem no modelo, ao considerar-se horizontes de investimentos distintos,

durations dos títulos, e suas respectivas derivadas em relação às variações

nas taxas de juros.

Serão apresentados três modelos, o primeiro tenta modelar a estrutura

a termo, associando-a com o CAPM tradicional. O segundo trata a estrutura

a termo como exógena. Finalmente, o terceiro aborda o problema da derivada

da duration em relação às variações nas taxas de juros.

2) CAPM (Capital Asset Pricina Morte/;

Será feita no começo deste capítulo uma breve exposição CAPM,

desenvolvido por Markowitz. Este é um modelo basicamente de equilíbrio

geral, que associa retornos dos ativos com seus riscos específicos, e como

deveria se fazer esta relação em equilíbrio.

Em primeiro lugar, será necessário um certo estudo sobre a fronteira

de portfólio. Suponha um conjunto de ativos que possuem determinados

retornos esperados e variândas. Um investidor pode portanto fazer inúmeras

combinações destes ativos formando várias carteiras. O conjunto de todas



estas combinações está representado no conjunto sombreado da ilustração

abaixo :

Dcsvio-

Padrão

Chama-se de fronteira de portfólio ao conjunto de carteiras que, para

dados retornos esperados, possuem o menor risco (variância). Ou

alternativamente, para riscos dados, possuem o maior retorno esperado.

Considerar-se-á portanto a fronteira de portfólio como a borda do conjunto

acima, e em especial, apenas o segmento crescente.

Caso houvessem apenas ativos de risco nesta economia, nossa

escolha da carteira ótima resumir-se-ia à carteira onde nossa curva de

indiferença mais alta tangeciasse a fronteira de portfólio (observe pelo formato

das curvas de indiferença na escolhidas que a hipótese adotada é de aversão

ao risco). Esta escolha está ilustrada no gráfico abaixo :
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Cl

Desvio-

Padrão

Normalmente existem ativos sem risco na economia, que darão um

retorno certo, pré-fixado. A mera existência deste tipo de ativo altera

significativamente as escolhas, pois repare que é possível traçar uma reta

saindo do ponto que representa este ativo, e que tangencia a fronteira de

portfólio. Esta reta representa uma combinação convexa entre o ativo sem

risco e a carteira com risco, representada pelo ponto M, onde ocorre a

tangencia :

M

rm

desv. pad. M
Desvio-

Padrão

Cumpre-se ressaltar que, com excessao do ponto onde a fronteira de

portfólio é tangenciada, esta reta estará sempre acima da fronteira de
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portfólio. Logo, qualquer indivíduo com preferências como as ilustradas

anteriormente, sempre fará sua escolha em cima desta reta.

Esta reta merece uma análise mais minuciosa. No seu ponto de

origem, o investidor investe tudo no ativo sem risco. Para pontos entre a

origem da reta e o ponto M, ele estará combinando o ativo sem risco com a

carteira da fronteira de portfólio. No ponto M, o investidor estaria investindo

todo seu capital na carteira da fronteira de portfólio. Esta carteira recebe um

nome especial, ela é chamada de portfólio de mercado, pois todos os

agentes, que são considerados eficientes por hipótese, estariam montando

esta reta, e consequentemente o mercado inteiro estaria compondo sua

carteira de títulos com risco na composição determinada por M. Observe que

pontos da reta acima de M, o agente estaria tomando emprestado à taxa fixa,

e investindo mais do que sua renda no portfólio de mercado. Esta reta é

chamada de Capital Market Line (CML), e é expressa por:

rp=rf + <x&p, onde a =

O interessante do CAPM é que pode-se também montar uma reta para

um ativo que compõe este portfólio de mercado (no equilíbrio todos

comporão). Esta reta, chamada de Security Market Line (SML) possui a

seguinte equação:

n=rf+A(rm-rf), onde A=

m
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O termo a/m representa a covariância entre os retornos deste ativo

com os retornos do portfólio de mercado, enquanto o termo am2 representa a

variância dos retornos do portfólio de mercado. Observe que se P/ fosse nulo

seu retorno esperado seria igual ao do ativo sem risco, enquanto que no caso

em que fosse igual a 1, seu retorno esperado seria igual ao do mercado.

Cumpre-se ressaltar que, apesar do CAPM apresentar prêmios de

risco, associados ao p de cada título, ele não premia o risco total de um ativo.

Apenas o risco associado ao risco do mercado como um todo é premiado. O

risco residual de um ativo, ou seja, o risco extra-mercado, pode ser eliminado,

ou ao menos diminuído através de uma diversificação de ativos. Pois como os

demais ativos dificilmente apresentarão seus riscos extra-mercado altamente

correlacionados com os do ativo em questão, ter-se-ia portanto uma redução

destes riscos residuais, no sentido de que uma carteira muito diversificada

dificilmente terá ganhos ou perdas inesperadas em todos seus ativos, desde

que não seja uma tendência do mercado como um todo. É justamente este

risco de mercado, que os indivíduos não tem como protejer-se através da

simples diversificação, que o CAPM considera ao determinar os prêmios de

risco.

Segue-se agora a demonstração da fórmula da SML Para isto,

considerar-se-á um portfólio p composto pelo ativo i e pelo portfólio de

mercado, com as respectivas frações a e (1 - a). O retorno e o desvio-padrão

deste portfólio seguem abaixo :

crp=[a1cji2+(\-a)2cTm2+2a(\-a)(Tim]y2
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Derivando ambas equações acima em relação à a, tem-se

dr
p _

da

da

da

P _

-1

? -2{\- a)crm2 +2{\-2a)aim\

da

~P__ acrl2-(l-a)cJm2+(\-2a)cTim
er
P

drp
Para obter-se -~-, utiliza-se o seguinte caminho :

dcrn

drp

do-p

drp

da

dCTp

da

Substituindo as duas equações anteriores na equação acima, e

avaliando-a quando a = 0, ou seja, quando a carteira for o próprio portfólio de

mercado, e consequentemente, rp = rm e sp = sm, tem-se :

drp

drr

da.

da
a=0 _

a=0

da

+crmi

a=0 'm

'm
(a)
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Como agora este portfóiio é o mesmo que o de mercado, tem-se que a

derivada acima deve igualar-se à inclinação da CML :

Desenvolvendo a equação acima :

n=rf+j3i(rm-rf), onde fi = Gi

m

3) CAPM e Duration

O objetivo deste tópico é montar um modelo para a estrutura a termo baseado

no CAPM, e que capta muitos aspectos observados empiricamente. Para

modelar-se um CAPM onde o retorno de um ativo é função da sua duration,

será necessário consider-se títulos sem risco de default, e para neutralizar o

efeito da derivada da duration, será assumido que as variações nos preços

dos ativos (e consequentemente no seu retorno, que é dado pela variação

percentual do preço do título) causados pelas variações nos juros são

inteiramente captados pela duration. Em outras palavras, ignoram-se todos os

termos da expansão de Taylor de ordem maior que um. Desta forma, tem-se

que :

àrs = -DS

Neste modelo, a primeira taxa que aparece na estrutura a termo (a de

curtíssimo prazo) assumirá o papel da taxa fixa, sem risco(rf). O mercado aqui
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representado restringe-se apenas ao mercado de renda fixa. Ao final deste

curto período, os títulos que não vencerem neste prazo terão novos valores

de face, e nada garante estes papéis tragam o mesmo retorno do título de

curtíssimo prazo. No fundo, quanto maior o prazo do vencimento, mais

arriscado é o investimento dentro desta ótica.

Empiricamente o mais observado é que a volatilidade dos preços dos

tíulos cresce de acordo com a maturidade dos mesmos, porém este

crescimento se verifica em taxas cada vez menores à medida em que se

aumenta a maturidade. Em outra palavras, deve-se esperar na maioria das

vezes uma volatilidade dos preços (risco do título) crescente e côncava na

maturidade.

Primeiramente serão consideradas apenas variações homogêneas, de

tal forma que, quando a taxa de juros do primeiro período variar em x%, a

variação do preço de títulom com duration d será de -dx%.

O portfólio de mercado será a composição de todos os títulos dentro

deste mercado. Agrupando todos estes títulos, pode-se montar um portfólio

que apresentará uma determinada duration. A duration do portfólio de

mercado é definida como D.

O coeficiente p representa quanto que, em média o retorno de um ativo

varia quando o retorno de mercado modifica-se. Como neste modelo o

mercado é composto de apenas títulos de renda fixa, e as variações são

homogêneas, pode-se afirmar que, a variação percentual do "preço" (ou, seja,

o retorno) do portfólio de mercado sempre variará em -Dô, onde ô representa

a variação percentual da primeira taxa de juros da estrutura a termo. Quanto

ao retorno de um título qualquer de duration d, ele sempre variará em -dô.

Neste modelo em especial, o coeficiente (3 da SML poderia ser expresso

portanto por:
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A market security Une de um ativo deste categria será idêntica ao do

CAPM clássico, porém com uma abordagem distinta :

d
() (1)

No caso de p = 0, o título apresentaria o mesmo rendimento esperado

que o título sem risco (na verdade, ele seria o título sem risco). Caso p = 1,

ele teria, em equilíbrio, o mesmo retorno do portfólio de mercado.

Para o caso de variações não homogêneas, deve ser utilizada Dg, ao

invés da duration tradicional, sem mais nenhuma modificação. Repare que se

porventura, todos os coeficientes p's da Dg (não confundir com o p da SML)

fossem nulos (com excessão de Pi, que sempre será igual a 1), o d/D seria

sempre igual a 1, dando para todos os ativo o rendimento rm. Isto seria

intuitivo, pois neste caso todos os ativos, independente da maturidade teriam

Dg = 1, ou seja, a variação percentual em seus preços sempre seria igual.

Isto geraria uma estrutura a termo horizontal.

A partir do momento no qual utiliza-se dg/Dg na equação acima,

começam a surgir alguns resultados interessantes. Por exemplo, como dg/Dg

(que é o coeficiente que gera os prêmios de risco neste modelo) muda em

função de um dos p's da fórmula da Dg ?

dg „ õd ÔD

D1
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n n

Z/d,
Tem-se que : = — —— = i—i

âPl tf âPí tf
t=\ l t=\ t

Repare que as derivadas acima nada mais são do que, a fração que os

fluxos dos períodos maiores ou iguais a i representam do total dos fluxos

deste ativo financeiro (toda vez que os fluxos estiverem em letras minúsculas,

significa que já estão descontados). Ou seja, quanto maior a fração dos fluxos

dos períodos no total Substituindo na equação (2), para que o prêmio de

risco de um ativo cresça com Pi, a condição necessária e suficiente é :

t

t=\ t=\

Ds de
Que pode ser reduzida a : > —— (3)

aD ad

Onde aD representa a fração dos fluxos maiores ou iguais a i no

portfólio de mercado, e ad no título em questão. Repare que aD nunca será

nula pois o portfólio de mercado engloba todos os títulos possíveis no

mercado, e consequentemente, todos os que determinam a estrutura a termo.

Ao mesmo tempo, se ad fosse nula, não se poderia derivar d em relação à Pj.

Repare que, dadas as durations, à medida que ad aumenta, cresce a chance

da condição acima ser satisfeita.
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Por exemplo, dois ativos que apresentem aa mesma duration

generalizada. O primeiro possui todos seus fluxos concentrados no segundo

período, de tal forma que a derivada de sua Dg em relação a p2 seria igual a

um. Um outro ativo possui seus fluxos concentrados entre o primeiro e o

terceiro período, em proprções 1-a e a. A derivada de Dg em relação a (32

neste portfólio seria igual a a, que é menor que um. Desta forma, se o

coeficiente |32 crescesse, é muito mais provável que o primeiro ativo aumente

seu prêmio de risco no equilíbrio.

Ainda é possível desenvolver a equação (3) e chegar a :

t=\ k=\ > t=\ k=\

n n

Z/d, I.
/=/ t=i

Repare que de ambos os lados há uma fórmula parecida com a Dg de

cada ativo. A única diferença está no denominador, que ao invés de ser o o

valor total dos fluxos, ele é apenas o somatórios dos fluxos dos períodos

mairores ou iguais a I. O que nos leva a concluir que elas serão sempre

maiores qque a Da. Novamente, chega-se à mesma conclusão, quanto maior

a participação destes fluxos no total, vis-a-vis esta participação no portfólio de

mercado, maior a chance deste ativo ser premiado no equilíbrio caso pf

aumente.

Para fixar idéia, considere o seguinte exemplo. O portfólio de mercado

possui uma duration Dg. Um título que somente faz um pagamento na data Dg,

possuiria esta mesma duration. Logo sua duration poderia ser expressa por:
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Repare que, caso Pi aumente, para i<Dg. O prêmio de risco em

equilíbrio aumentará, e diminuirá no caso de i>Dg.

Concluindo, foi montado um modelo calcado no CAPM para tentar-se

explicar a estrutura a termo da taxa de juros. Neste modelo apenas utilizou-se

a duration, deixando de lado a convexidade. Com isto foi possível montar um

modelo no qual, em equilíbrio a duration recebe prêmios de risco . O caso

mais interessante entretanto, é aquele no qual ocorrem variações não

homogêneas na estrutura a termo. Com o uso da Dg, o resultado acaba sendo

que, em equilíbrio, os ativos que apresentam as maiores combinações de p's

da Dg, vis-a-vis o mercado, acabam recebendo maiores prêmios de risco. Ou

seja, este prêmio de risco tende a aumentar com a maturidade, pois o número

de p's na Dg crese com aquela, e com o valor dos p's.

4) Um Modelo Alternativo

Em 1975, Boquist, Racette, e Schlarbaum fizeram uma ligação entre o CAPM

e duration, que cumpre ser ressaltado neste capítulo. A idéia na verdade é

bastante simples, e no final deste tópico ela será expandida, acrescentando-

se a convexidade, e consequentemente, a derivada da duration neste CAPM.

Para isto, será utilizada a expansão de Taylor até o segundo momento. O

argumento deste artigo segue-se abaixo.

Neste modelo será utilizada a duration em tempo contínuo, cuja

fórmula é dada por:

D_\tfte-rtdt

\fte~rtdt
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Como no modelo anterior, o retorno de um título está relacionado com

o seu preço no período seguinte, que neste caso, é tratado como uma

variável aleatória. Entretanto, no caso de um título, qualquer variação no seu

preço, corresponde à uma variação nos juros. Em tempo contínuo têm-se

que, para pequenas variações nos juros :

Logo, o (3 deste ativo, ou portfólio i, pode ser expresso por:

_ -DjCov(r,rm)

Onde r representa a taxa de juros (neste caso, seria uma estrutura a

termo horizontal). Repare que, como os preços dos ativos movem-se em

direção oposta aos juros, deve-se esperar que esta covariância seja negativa,

o que geraria um p positivo, e crescente com a duration, conforme os

modelos anteriores. Nada impede a utilização de Dg em tempo contínuo na

foórmula acima.
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5) A Fórmula de Babcock

Em 1984, Babcock desenvolveu uma fórmula muito interessante nos

moldes do CAPM que também que utiliza a duration. Esta fórmula inclusive

têm tido bastante respaldo empírico.

Um dos grandes problemas em finanças é a dinâmica, no sentidi que à

medida em que o tempo passa, diminui-se a maturidade e a duration. O ativo

vai se movendo portanto ao longo da estrutura a termo, alterando com isso

sua taxa de retorno. A fórmula a seguir nos dá o retorno esperado que um

ativo deve oferecer num espaço de tempo t, onde a maturidade e a duration

decaem :

Dt

n = yr + 0-—)(>t-í - jt)

O termo yT refere-se à taxa dada pela estrutura a termo para os títulos

que vencem no período T, e yT-t à taxa também dada para a estrutura a termo

para aqueles de maturidade T-t. DT refere-se à duration deste título de

maturidade T. Repare portanto que, apenas utilizando a estrutura a termo

num dado instante é possível fazer uma boa estimativa do rendimento de um

ativo durante um período t, no qual sua maturidade cairá de T para T-t.

6) Derivada da Duration e o Skewness da Taxa de Retorno

Neste tópico será analisada novamente a derivada da duration. Em especial,

sua relação positiva com o skewness da taxa de retorno. Será demonstrado

que é possível montar-se uma relação linear, a qual premiará aquele, bem

nos moldes do CAPM. Isto sserá muito útil pois a convexidade, e a derivada

da duration em relação a ô, geram relações não lineares que impedem a

utilização da forma tradicional do CAPM.
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Primeiramente será apresentada a conexão entre este e a convexidade

(ou no caso, com a derivada da duration em relação a (ô). Logo depois será

argumentado que as pessoas gostam de skewness. Finalmente apresentar-

se-á um modelo nos padrões do CAPM onde premia-se o skewness.

A atenção será concentrada agora naquele efeito da derivada da

duration, no qual o preço de um papel tende a ter a queda de seu preço

sendo freiada e a alta acelerada. Tem-se portanto que, deve-se montar um

modelo alternativo que meça esta assimetria entre a subida e a queda nos

retornos de um ativo.

A fim de ilustrar esta assimetria, segue um exemplo com dois ativos

diferentes. Para aumentos homogêneos nas taxas de juros de 1%

consecutivos, supondo um papel com duration fixa de 5, por exemplo, tendo

seu preço caindo sucessivamente em 5%. Enquanto um outro com derivada

da duration negativa, e grande em módulo, poderia ter o seu preço original

caindo em 5%, 4,5%, 4,1%, e assim sucessivamente. No caso de uma queda

sistemática e homogênea de 1%, enquanto o preço daquele com duration fixa

estaria aumentando sempre à taxa de 5%, o alternativo teria poderia ter altas

em seus preços de 5%, 5,5%, 6,1%,... Na verdade, quanto mais contínuo e

menos abrupto for o aumento ou a queda dos juros, mais este efeito se

verificará. Cumpre-se relembrar que, a derivada da duration está intimamente

relacionada com a convexidade de um portfólio.e que quanto maior esta,

menor será a queda no seu preço, e maiores serão suas altas, ambas em

sentido contrário ao movimento dos juros. Esta é uma propriedade altamente

desejável.

Qual seria a melhor forma de se medir este efeito ? A resposta seria o

skewness da distribuição dos retornos. Observe que o valor esperado não diz

nada sobre esta propriedade, no sentido do que acontece quando o preço cai

e quando ele sobe, ele é apenas uma média. A variãncia ou o desvio padrão
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dão o mesmo sinal para quedas e altas. São medidas de dispersão, mas não

importa se esta dispersão ocorre à direita ou à esquerada do valor esperado

na curva de distribuição. O sKewness portanto parece uma medida

apropriada, pois ele ressaltará as maiores altas e quedas, mantendo o sinal

do desvio em relação à média inalterado.

A idéia central deste tópico por é que a derivada da duration tenderia a

aumentar o skewness do ativo. No caso no qual o retorno de um título com

derivada da duration nula normalmente distribuídos, o skewness do retorno

deste ativo será nulo. Quanto menor a derivada da duration (maior em

módulo), mais positivo e maior será o skewnwess.

A fim de clarear esta idéia será apresentar-se-á uma ilustração que

utiliza um cálculo não muito sofisticado, mas que é capaz de mostrar como

esta derivada e o skewness estão interligados. Supondo dois portfólios com

duration igual a 5, um com derivada da duration nula, e o outro com esta

derivada negativa. Os juros seão tratados como uma random walk que pode

subir 1%, ou cair 1%, com chances iguais, a distribuição das alterações nos

preços após a primeira variação nos juros seriam iguais, pois ambos

possuíam duration 5 : -5% +5% , com probabilidade 1/2 cada. Entretanto,

supondo que o título com duration móvel, teria agora sua duration igual a 4

caso os juros tivessem subido, e sua duration igual a 6, na eventualidade dos

juros terem caído. Após a segunda variação, a distribuição do título com

duration fixa seria : -10% 0% 0% +10%, com probabilidade 1/4 cada,

enquanto a do título com derivada da duration negativa seria : -9% -1% -1%

+11%, com probabilidade 1/4 cada. A segunda distribuição possui um

skewness superior à primeira. Observe entretanto que, ao invés de uma

random walk, os investidores acreditassem em tendências ascendentes,

descendentes ou estagnárias da taxa de juros, ao invés de algo como um

jogo de cara ou coroa a cada round. O preço do primeiro título cairia 10%
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ficaria estagnado, ou subiria 10%, enquanto o do segundo ativo cairia 9%,

ficaria estagnado, ou subiria 11%. Nota-se a superioridade da segunda

distribuição nesta situação.

Um exemplo simples da preferência por skewness são as loterias do

governo. Neste caso, as pessoas estariam trocando as perdas pequenas,

equivalentes ao preço do cartão, em vários estados da natureza, cada um

correspondendo ao número sorteado, por um grande ganho em apenas um

deles. O valor esperado para um apostador é negativo. Pois o governo não

arrecadaria no caso contrário. Numa análise tradicional limitada entre

expectância e variância seria impossível explicar a ampla aceitação das

loterias em quase todos os lugares do mundo, dada a hipótese de aversão ao

risco.

Serão apresentados a seguir duas séries de jogos, onde o leitor pode

testar sua preferência por skewness. A primeira são jogos de cara e coroa, no

qual se o jogador acertar ele ganha x, e se errar ele perde x. Como se sente o

leitor diante deste jogo se x vai aumentando, de 1 cent para 1000 dólares, e

daí para 1 milhão, depois 1 bilhão, etc?

A segunda série são jogos no qual paga-se apenas 1 cent para entrar.

Entretanto no primeiro jogo, há uma chance de 1 em 100 de se ganhar 1

dólar. No segundo, uma chance de 1 em cem mil de se ganhar mil dólares. No

terceiro, uma chance de 1 em cem milhões de se ganhar um milhão de

dólares. No quarto, uma chance de 1 em 10 bilhões de se ganhar 100 milhões

de dólares, e assim sucessivamente. O leitor encara esta seqüência de jogos

da mesma forma ?

Todos os jogos acima apresentam retorno esperado nulo. Nas duas

séries a variância do retorno foi crecendo de forma acentuada. Entretanto, no

caso do cara e coroa, o skewness é sempre nulo. Em outras palavras, o que

foi testado na primeira série foi a aversão à variância. Na segunda série, o
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skewness vai crecendo à uma taxa maior que a variância à medida em que o

prêmio é aumentado.

Até o presente momento, observou-se uma aversão crecente ao cara

ou coroa à medida em que é aumentado o prêmio, como era de se esperar, já

que não é comum observar-se pessoas apostando altas quantias neste tipo

de jogo.

Quanto à segunda série, foi comum o aumento do interesse à medida

em que o prêmio crescia. Repare que este tipo de interesse possui respaldos

empíricos, como no caso das loterias.

Há várias formas de medir-se o skewness de uma variável aleatória. A

mais comum é :

sx =
c?

Neste trabalho, será utilizada uma medida alternativa, parente do

desvio-padrão de uma variável aleatória :

,1/3

Será apresentada agora uma demonstração formal de que o skewness

(s) decresce com a derivada da duration em relação a ô, que será denotada

por d'(ô). Ignorando os termos de ordem superior a dois, a expansão de taylor

pode ser expressa por:

V{ô)-Vo
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A ditribuição de 8 é portanto tal que permita a exclusão de termos

acima da ordem 2. Alem do mais, E(8), é tal que o valor esperado do portfólio

não se altere. Ou seja :

+ D_ D{gy8 =

i=\ z

Lembrando que a expectância é nula , tem-se que :

r ^% X f r-v r» r ¥--». / w-v »-*• s r+\.-* *~*

i=\

Note que esta derivada é negativa, pois tem-se -3 multiplicando uma

soma que só engloba termos quadráticos. Portanto, pode-se afirmar que o

cubo do skewness decresce com D'(8) (como esta é negativa ou nula, pode-

se afirmar que o (cubo do) skewness cresce com -D'(ô), ou seja, com o

módulo desta). Obviamente, se o cubo do skewness cresce com -D'(8), assim

também crescerá o próprio skewness.

Concluindo, primeiramente foi argumentado e assumido que há uma

preferência por skewness. Em segundo lugar, foi apresentada a conexão

entre o skewness e a convexidade (em especial, com a derivada da duration

em relação às variações nos juros) de um portfólio.
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7) Incluindo Prêmios de Skewness no CAPM

Neste tópico, montar-se-á um modelo nos padões do CAPM, onde haverá não

apenas prêmios de risco, como também prêmios (ou descontos) de

Skewness.

Primeiramente, cumpre-se deixar claras as seguintes relações :

Sf(rm) = Sm

Em primeiro lugar, será analisado apenas a relação entre retorno e

skewness. Para isto, será deixado de lado o efeito da variância, ou seja, este

seria um ambiente onde apenas o skewwness é premiado. Como este foi

apresentado como algo desejável, o esperado seria que, equilíbrio, os títulos

com maiores skewness tenham menores retornos.

O retorno esperado de uma carteira com dois títulos distintos a e b em

proporções a e (1-a), será igual à a ra + (1-a) rb. E quanto ao skewness ?

Este será expresso da seguinte forma :

n

1=1

Onde 7tj representa a probabilidade do estado da natureza i, que no

problema, trata-se da possível trajetória dos juros, enquanto que raj e rt,j

representam os valores que os retornos assumiriam dada esta trajetória dos

juros. Desenvolvendo a equação acima, vem :
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Aplicando o binômio de Newton

+3ctí(\-a)(rai-E(ra))2(rbi-aE(rb))

- af{rai - £(ra

Para o caso dos dois títulos em questão, sa3 = 0, e (Sb)3=600.

Desenvolvendo a equação acima para o caso onde a = 1/2, vem :

600 + 3Í[100(-9) + 0 + 0+100(11)]- + 3-

Nota-se portanto que, o skewness de um portfólio é maior do que a

média dos skewness, ponderados pelas sua devidas participações o portfólio.

No caso acima, a média dos skewness seria aproximadamente 4,22.
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Colocando estes dois títulos num gráfico com retornos na ordenada e

skewness na abcissa, deve-se esperar que, quanto maior o skewness, menor

o retorno esperado em equilíbrio. Caso fosse montada uma carteira com

ambos os títulos, seu retorno esperado seria uma combinação convexa dos

retornos ponderados cada um por sua devida participação na carteira. Quanto

ao skewness da carteira, ela seria maior que a média ponderada dos

skewness, conforme foi argumentado. Consequentemente seria plausível

esperar que o gráfico que abrange todos os valores que este carteira pode

ter, dependendo do percentual que cada título representa da carteira, deve

ser uma curva descendente e côncava, conforme o gráfico abaixo :

r

a

i

i

i

i

(sa+sb)/2 sp

Desta forma, pode-se ver que, as combinações de vários ativos, em

equilíbrio gerará uma fronteira de portfólio côncava e descendente. Para

montar-se uma CML é necessário um ativo de renda fixa, e o portfólio de

mercado, que será dado pelo ponto onde a CML tangencia a fronteira de

portfólio, e que terá um skewness sm. Observe como seria o gráfico desta

CML:
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O coeficiente angular desta CML é dado por

r.-

a =

O objetivo agora é determinar a relação entre retorno e skewness para

um ativo i. Para isto, considerar-se-á um portfólio p composto pelo ativo i e

pelo portfólio de mercado, com as respectivas frações a e (1-a). O retorno e o

skewness deste portfólio (dado pela equação (8)) seguem abaixo :

rp = an+(l-a)rs
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Derivando ambas equações acima em relação à a

drp

~da~
= /-• —

l

da

'mmi

dr
Para obter-se —J-, utilizar-se-á o seguinte caminho

ds

drp

dsp

drp

da

dsp

da

Substituindo as duas equações anteriores na equação acima, e

avaliando-a quando a = 0, ou seja, quando a carteira for o próprio portfólio de

mercado, e consequentemente, rp = rm e sp = sm, tem-se que :

drp

drr

ds,

da

a=0
dsp

a=0

sm sm

(b)
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Para acrescentar o efeito da variânda, serão utilizados os resultados

da segunda seção deste capítulo. A diferença básica é que neste caso o

retorno esperado do ativo será função do desvio padrão e do skewness. Logo

ao invés de uma Capital Market Line, ter-se-ia um Capital Market Plane, cujo

gráfico segue-se abaixo (o eixo v é o do desvio padrão):

V

BBBBSHi

•s m

A equação deste Capital Market Plane é dada por:

f*

rp =

* -f y*

>m

ou então por:

Comparando as duas equações acima, conclui-se que :
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Somando e subtraindo rf, chega-se à seguinte relação :

Esta última equação mostra que o retomo do portfólio de mercado é

dado pelo retorno do ativo cujo rendimento é fixo, acrescido de um prêmio de

risco dado pela variância, e outro pelo skewness.

A fronteira de portfólio é dada por uma função F(ct,s) :

rp = F(a,s)

Para um portfólio p composto por uma fração a de um ativo i, e (1-a)

do portfólio de mercado, tem-se que :

áF dF

drr

dar

dF

a=0

ÕF
n

O lado esquerdo da equação acima é dado pela equação (a) da

segunda seção deste capítulo. Quanto às derivadas parciais da função F,

como esta está sendo avaliada no ponto onde o portfólio p corresponde ao

portfólio de mercado, elas terão que ser iguais às inclinações do Capital

85



Market Plane na direção dos eixos. Finalmente, para se calcular o último

termo, serão utilizadas as equações (a) e (b) no seguinte sentido :

ds,

Ct<Jr

dsp

da

sm

«=0

a=0

da
a=0

-Gm +C7mi

>m

\—sm + <Tmmi t^m

)sm

Fazendo portanto todas as substituições mencionadas em (*):

(-<Jm2+crmi)

ammi)af
m

v °m + Gmi )sm

Multiplicando ambos os lados por am :

Ps~\

Após alguns algebrismos, chega-se ao Security Market Plane (SMP)

J3v(rv -r/) + J3s(rm - rv)
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Repare que, se ambos os p's forem nulos, o ativo terá seu rendimento

esperado igual ao do ativo com renda fixada, sem riscos. Na eventualidade de

ambos os coeficientes serem iguais à unidade, seu retorno esperado é igual

ao retorno do portfólio de mercado. Para o caso onde apenas ps for nulo,

estamos de volta ao caso onde somente a variância (e a covarância) são

levados em conta :

Se pv for nulo, utilizando o fato de que rm-rv =rs-rf, vem :

Ou seja, o ativo é apenas premiado em relação ao skewness. Observe que

muitas características são semelhantes ao CAPM clássico. Não se premia

(desconta) o skewness puro do ativo, mas sim o quanto este ativo contribui na

margem para o skewness do portfólio de mercado.

Tem-se portanto aqui um CAPM mais completo, onde a derivada da

duration em relação a ô, e consequentemente a convexidade, são levadas em

conta, e onde ocorrem prêmios de risco, e descontos de skewness, em

equilíbrio.

87



8) Conclusão

A abordagem dos efeitos da duration num modelo como o CAPM é bastante

interessante. Foram apresentados vários modelos onde ocorre um prêmio de

risco para títulos com maiores durations. No final deste tópico, foi apresentado

um modelo que premia skewness também. A introdução deste último teve

como intenção captar o efeito que a convexidade de um ativo, e que derivada

de sua duration em relação às variações nos juros, podem causar no retorno

de um ativo no equilíbrio.
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