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RESUMO DO TRABALHO

Buscamos aferir ganhos na precificação de opções lançadas sobre a ação

Telebrás PN, com a utilização de modelos auto regressivos de volatilidade·

condicionada, cujos resultados foram comparados àqueles gerados pelos

procedimentos numéricos de volatilidades históricas e implícitas. Nesta tarefa,

a dinâmica do estudo levou ao estabelecimento de novos objetivos, que

destacamos: a) identificação de modelos mais eficientes para filtragem da

média do processo sobre retornos de Telebrás PN, que eventualmente

pudessem otimizar o emprego dos modelos da classe ARCH; b) aferir

anomalias de mercadodevidas a negociaçõesem dias específicos da semana;

c) esclarecer influências exercidas pela sensibilidade dos preços das opções

sobre a eficiência dos modelos de volatilidade condicionada, com vista a

definir condições para o alcance de resultados práticos no campo da

precificação de opções.

Constatamos que os modelos da classe ARCH propiciaram ganhos sensíveis

na projeção de volatilidades de retornos de Telebrás PN, o que, em princípio,

os habilitaria a estudos no campo de "event studies", nos quais os movimentos

da variância ao longo do tempo seria reveladora de reações e atitudes do

mercado. Adicionalmente, os modelos de natureza assimétrica (EGARCH e

TARCH) revelaram-se mais habilitados nesta tarefa face àqueles de natureza

simétrica (ARCH e GARCH). Entretanto, quando da utilização das projeções

de variâncias por parte desses modelos na precificação de opções, os

resultados revelaram-se inferiores àqueles com a utilização de procedimentos

de volatilidade implícita, os quais parecem apropriar de forma mais

conveniente as especificidades do mercado de opções quanto à sensibilidade

dos preços das opções nas situações "dentro e fora do dinheiro".

Não constatamos ganhos preditivos a partir da definição de parametrizações

ARMA para a média do processo de retornos de Telebrás PN, razão pela qual

bastaria impor apenas regressões sobre uma constante com vista à

modelagem de médias e obtenção de resíduos necessários à geração dos
xiv



modelos' da classe ARCH. Além disso, a eficiência do mercado da Bovespa

transpareceu a partir da conclusão alcançada de que as negociações em dias

específicos da semana não geram anomalias sobre os preços de opções.

Por fim, a identificação no caso de Telebrás PN do efeito denominado

"volatility smile", levou-nos a concluir pela presença de um progressivo

afastamento da premissa de neutralidade ao risco do modelo Black-Scholes à

medida em que as negociações sobre uma série processam-se cada vez mais

"fora do dinheiro". Portanto, rompeu-se a premissa de que a volatilidade de

retornos de cada ativo é única e independente de quais sejam os preços de

exercício das séries, o que é uma conclusão que contraria o uso dos modelos

de volatilidade condicionada na precificação de opções, ao menos com o uso

do modelo Black-Scholes.

A conclusão final do estudo é de que a questão da precificação de opções no

mercado da Bovespa parece razoavelmente equacionada com o uso do

modelo Black-Scholes em conjunto com variâncias projetadas por meio de

procedimentos numéricos de volatilidades implícitas.
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ABSTRACTS

We measured the gains expeeted in the prieing of options written on Telebrás

PN, using modela of auto repressive volatility, and having its 'resulte were
compared to those generated by numerie proeess of historie and implied

volatility. In this task, the study's dynamie took us to establish new objectives:
a) to identify more effieient models to get the average of the proeess on the

returns of Telebrás PN, whieh eould eventually optimize the use of ARCH

models; b) to identify anomalies, if any, in the market due to the influenee

exerted by the sensibility of options priees on the effieiency of models of
conditional volatility. in order to define the conditions to reaeh praetical results

in the field of options prieing.

We notieed that ARCH models reached sensible gains in projeeting volatility of
returns of Telebrás PN, validating its use in the field of "event studies" (in whieh
the movements of the variance on time would reveal the reactions and attitudes

of the market). Additionally, the models of asymmetrie response (EGARCH e
TARCH) were seen as more suited in this task eompared to those of symmetrie
nature (ARCH e GARCH). Nonetheless, whenever these projeeted varianees
are used to price options, the results are inferior to those generated by implied
volatility, which seems to eonsider more properly the speeifieity of the options
market in its aspect of sensibility of prices in situations defined as "in or out of
the money".

We have not verified any gain in terms of predictive ability by defining ARMA
parameterizations to describe the process of return of Telebrás PN, which
takes us to just impose regressions on a constant in order to model the mean
and to obtain the residues to generate the ARCH models. In addition to that,
the efficiency of market of Bovespa seems to be clear from the conclusion that
the negotiations in speeifie days of the week do not produee anomalies on

options prices.

The identification of the effeet called "volatility smile" on the series of retums of
Telebrás PN, took us to eonclude on the presenee of a progressive abandon of
the premise of neutrality to risk in the Blaek-Seholes models, as negotiations

xvi



were processed more and more "out of the money". As a conclusion, the

premise of an unique volatility of returns of an asset, no matter how much

options have been written on it, was broken. The conclusion to be taken is not

favorable to the use of models of conditional volatility in options pricing in the
context of Black-Scholes models.

The final conclusion of the study is that the quest for options pricing in Bovespa
market seems reasonably resolved with the conjunction of implied volatility and
the Black-Scholes rnodel.

xvii
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INTRODUÇÃO
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1. Introdução

Os avanços teóricos sobre o campo de finanças no que se refere a modelos de
\precificação de ativos e de derivativos financeiros abriram caminho para um

efetivo gerenciamento do fluxo de capitais nos mercados financeiros. À par do

enorme avanço tecnológico observado nesses mercados, as contribuições de

Sharpe (1964), Black e Scholes (1972), Fama e French (1993), RoII e Ross

(1980) e mais recentemente, Daniel e Titman (1977), tem incrementado a

atuação dos especialistas em finanças na montagem de novas e complexas

operações que atendem cada vez melhor aos interesses de investidores no

tocante a geração de retornos e administração de riscos.

Este processo iniciado há aproximadamente 40 anos deixou lacunas que

progressivamente vão sendo preenchidas e o desenvolvimento de. medidas

mais acuradas do risco sobre ativos ocupa lugar proeminente na literatura

especializada. Um exemplo crucial deste tipo de iniciativa ocorreu com a

publicação em 1982 do texto seminal de Robert F. Engle, "Autoregressive

Conditional Heteroscedasticity with estimates of the variance of UK inflation",

no qual firma-se o novo conceito econométrico de "variâncias condicionadas"

por valores passados de uma série temporal. Esse conceito já integra o

ambiente de finanças tanto em artigos técnicos como na prática profissional, e

progressivamente o meio acadêmico promove o suprimento de novos modelos

de volatilidade condicionada visando o tratamento de séries financeiras.

Entretanto, a operacionalização deste conceito de volatilidade condicionada

através de produtos financeiros derivativos que possam ser usados tanto na

montagem de operações especulativas como de defesa contra movimentos

indesejáveis de preços, de taxas de juros, de taxas cambiais, etc, depende de

mensurações precisas acerca da volatilidade dos retornos de ativos

subjacentes aos contratos operados. A este respeito, Bollerslev et aI. (1992)

postulam:
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"Volatilidade é uma variável chave que permeia a maioria dos

instrumentos financeiros e que exerce um papel central em diversas

áreas de finanças. Por exemplo, a volatilidade é de importância

crucial em modelos de precificação de ativos e em estratégias

dinâmicas de "hedging", assim como na determinação de preços de

opções. Portanto, de um ponto de vista empírico, é da maior

importância que se modele cuidadosamente qualquer variação

temporal no processo de volatilidade. " (p. 46, Original em Inglês).

A existência de "variações temporais no processo de volatilidade" enfatizada

acima, implica em que as séries financeiras estão sujeitas ao fenômeno da

heterocedasticidade, pela qual a variância de retornos de um período é

influenciada de forma significativa pelas variâncias assinaladas em períodos

passados. O desconhecimento deste relacionamento e o emprego

concomitante de uma "variância incondicional" na análise. de uma série

financeira significaria, por exemplo, uma clara sub-utilização do modelo Black-

Scholes, o qual tem na variabilidade de retornos de ativos um insumo

fundamental para fins de precificação de opções. A este propósito, Andersen

(1996) pontuaque:

"A variância sobre os retornos é usado rotineiramente como uma

medida simples de risco, a qual é incorporada diretamente em

fórmulas para precificação de produtos derivativos, como a

formulada por Black-Scholes ..... testes de eficiência de mercado que

se baseiam sobre retornos de ativos devem incorporar correções para

a heterocedasticidade de forma a gerar as apropriadas distribuições

assintóticas dos testes estatísticos. E talvez ainda mais importante,

teorias de precificação de ativos empiricamente importantes

relacionam retornos esperados, i.e., prêmio pelo risco, ao segundo

momento dos retornos e outros processos estocásticos." (p. 169,

Original em Inglês)
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É forçoso reconhecer a relativa defasagem que o Brasil demonstra neste

campo em relação ao nível técnico corrente em países europeus ou nos EUA,

em que pese os poucos estudos executados até o presente que buscaram

determinar as caracterfsticas das séries financeiras brasileiras, quais as

variáveis explicativas que auxiliariam nos processos de modelagens e

mensurações de volatilidades, assim como os testes de eficiência e

consistência que devam ser impostos aos modelos prescritos para análise de

dados relativos a ativos diversos. Dentre os estudos desta natureza realizados

no país, podemos destacar os de Eid (1995), Santos (1997) e Valls et. ali

(1997).

Nosso estudo teve o propósito de contribuir para a eliminação de algumas das

lacunas citadas anteriormente, na medida em que procedemos à aferição da

importância de variáveis que pudessem influenciar as séries de retornos da..
ação preferencial nominativa de Telebrás PN, bem como avaliamos ganhos de

eficiência advindos da utilização de diferentes instrumentos para previsão de

variâncias futuras que possam ser empregados em conjunto com o modelo

Black-Scholes (B-S) para precificação de opções. Além disso, o instrumental

teórico e metodológico utilizado neste estudo permitiu a identificação de

características técnicas do modelo B-S, relacionadas à sensibilidade dos

preços de opções a variações na volatilidade de retornos de ativos

subjacentes.

Uma dificuldade natural que emerge ao se trabalhar com um tema relacionado

a modelos auto regressivos de volatilidade condicional é o de projetar e

delimitar as perspectivas do trabalho, o que decorre, em especial, da ampla

gama de parametrizações atualmente disponibilizadas para aplicação sobre

séries financeiras. Neste"sentido, o referencial bibliográfico contido no Capltulo

2 relata as características das diferentes parametrizações analisadas e dos

testes estatísticos voltados para a aferição de capacidades preditivas de

volatilidades por tais modelos. Ademais, são apresentados os resultados de

estudos empíricos que se utilizaram do conceito de volatilidade condicionada.
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A metodologia desenvolvida no Capítulo 3 foi realizada de acordo a nossa

proposta de uma investigação do tipo descritivo-explicativa, pois visávamos

identificar a eficácia de modelos econométricos na previsão de volatilidades de

retornos de ativos financeiros, as quais fossem então utilizadas no processo

de precificação de opções. Descrevemos as variáveis relevantes para

projeções de volatilldades, bem como estabelecemos medidas próprias para

explicar as defasagens anotadas entre valores projetados pelos modelos e

aqueles observados na realidade. Dentro deste objetivo, alcançamos

definições sobre modelos que melhor filtrassem médias de retornos de

Telebrás PN ao longo do tempo estudado.

A amostra constituiu-se de uma base de dados composta por preços nos

mercados a vista e de opções sobre Telebrás PN na Bovespa, sendo que a

data inicial deste conjunto de dados coincide com o lançamento do Plano de

Estabilização da Economia (Plano Real) em 04/07/94 e a data final marca o

encerramento das atividades da Telebrás S/A enquanto empresa pública de

economia mista, com o leilão de sua privatização. Para tanto, realizamos

pesquisa documental e pesquisa bibliográfica visando complementar nosso

trabalho. Os modelos de volatilidade condicional analisados eram de

parametrização ARCH e GARCH básicos, além dos modelos TARCH e

EGARCH. Para avaliação das opções, utilizamos o modelo BLACK-SCHOLES,

o qual revela a característica bastante atraente para os objetivos deste estudo,

que é o de que a sua única variável desconhecida a ser previamente estimada

é exatamente a da variância de retornos do ativo subjacente.

O objetivo estabelecido para este trabalho foi o de aferir ganhos sobre o

modelo Black-Scholes, em termos de sua habilidade preditiva para

precificação de opções lançadas sobre a ação Telebrás PN, com a utilização

de modelos auto regressivos de volatilidade condicionada variância. Neste

sentido, a própria dinâmica do estudo fez com que se estabelecessem novos

objetivos, que foram:
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./ Determinar as estruturas autoregressivas nas médias condicionais dos

processos sobre retornos de Telebrás PN, a ser feita de forma conjunta

com a identificação de tais estruturas para os modelos de volatilidade

condicionada .

./ Aferir efeitos provocados sobre preços de opções provocados por

negociações em dias específicos da semana.

./ Avaliar a performance dos modelos auto regressivos de volatilidade

condicionada comparativamente aos procedimentos de volatilidades

históricas e implícitas no campo das precificações de opções, a ser feito

como o emprego do modelo B-8. .

./ Aprofundar a análise acerca da sensibilidade dos preços das opções face a .

níveis diferenciados de volatilidade dos retornos de Telebrás PN, com o

objetivo de definir condições no contexto do modelo B-8 para o alcance de

resultados práticos com a utilização de variâncias projetadas pelos modelos

de volatilidade condicional.

./ Identificar e selecionar os modelos de volatilidade condicionada mais

adequados para projeção de variâncias de retornos de Telebrás PN.

Por fim, o atendimento aos objetivos propostos permitiram responder às

seguintes perguntas da pesquisa:

1. Que contribuições concretas a operacionalização do conceito de variância

condicionada pode trazer para o mercado financeiro brasileiro em termos

de uma ampliada capacidade preditiva de preços de opções?

2. É possível extrapolar a utilização dos modelos auto regressivos de

volatilidade condicionada para o campo de "event studies", tais como na

análise de reações do mercado a fusões e aquisições, alterações de

natureza macroeconômica sobre o mercado de capitais, etc?
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3. Considerações acerca da definição de modelos para a média de retornos

de Telebrás PN são de fato- importantes no trato de questões relativas a

precificações de opções?

4. Que condições de mercado afetam positiva ou negativamente a utilização

de modelos de volatilidade condicionada no campo da precificação de

opções?

o Capítulo 4 é dedicado à apresentação e discussão dos resultados de nossa

investigação empírica quanto a eficácia de modelos da c/asse ARCH na

projeção de volatilidades de retornos de Telebrás PN, bem como à análise da

possibilidade da utilização desses modelos no campo da precificação de..
opções como o modelo Black-Scholes.

As conclusões finais são apresentadas no Capítulo 5, no qual realçamos as

consequências de especificidades do mercado de opções na Bovespa sobre a

eficácia dos modelos da classe ARCH na tarefa de projetar variâncias de

retornos que possam ser internalizadas no modelo Black-:-Scholes para

precificação de opções. Além disso, apontamos possibilidades de estudos

posteriores que se apropriem da característica de heterocedasticidade das

séries financeiras no país.



CAPíTULO 11·

REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO
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1. Introdução

A presença do fenômeno da heterocedasticidade de séries financeiras é fato

aceito pela literatura de finanças, especialmente no que se refere à seleção e

gerenciamento de portfólios e precificação de ativos e de derivativos

financeiros. Ao mesmo tempo, o modelo fundamental desenvolvido no campo

de finanças para a precificação de opções, qual seja, o de Black e Scholes

(1972 e 1973), assume como constante a variância dos ativos subjacentes no

período decorrente entre o momento da avaliação da opção até o efetivo

exercício da mesma. Ainda mais, como esta variável é a única dentro do

modelo a ser calculada previamente antes de sua inserção nos cálculos, a

eficácia do mesmo depende fortemente da capacidade dos agentes

avaliadores em projetar os valores futuros de volatilidades dos ativos

subjacentes às opções sob avaliação.

Merton (1980) já chamava a atenção para este fato ao alertar que "como a
variância dos retornos no mercado muda significativamente ao longo do tempo,

os estimadores levantados de séries temporais sobre retornos passados

devem ser ajustados para a heterocedasticidade. ... estimadores que se

baseiam na premissa de variância constante, embora consistentes, podem

produzir estimativas substancialmente diferentes das produzidas por

estimadores de mínimos quadrados ponderados ainda que as séries temporais

se estendam por cinqüenta anos. 11 (p. 354, Original em Inglês). De forma

concomitante com esta observação, o autor antecipava desenvolvimentos

teóricos importantes ao recomendar que se desenvolvessem modelos para a

estimação de variâncias que levassem em conta os erros nas estimativas

passadas. Como se veria depois, esta seria a motivação para o·

desenvolvimento da família de modelos ARCH.

Ainda que advertências similares quanto a natureza estocástica da volatilidade

de ativos ao longo do tempo já tivessem sido anteriormente formulada,

[Mandelbrot (1963) e Fama (1965)], o trabalho de Merton teve o mérito de
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apontar explicitamente a necessidade da modelagem de variâncias de retornos

no tempo. Sua recomendação é atendida no trabalho pioneiro de Engle (1982),

no qual ficam estabelecidas as bases teóricas do modelo ARCH para

estimação de variâncias condicionadas pelo conjunto de informações

passadas relativas a inovações ao longo do tempo na volatilidade de retornos

de ativos, motivados por fatores exógenos como políticas fiscais e monetárias,

condições econômicas, volume de operações bursáteis, desempenhos

empresariais, dentre outros.

2. Métodos Alternativos de Cálculo de Volatilidades

Além da solução a ser implementada pelos modelos de variância

condicionada, outras soluções têm sido propostas e implementadas na prática

profissional visando a obtenção .de previsões de volatilidades futuras a serem

incorporadas, por exemplo, em modelos de precificação de opções. Dentre

estas podemos citar: a) "volatilidades históricas", ou variâncias de retornos

passados de ativos; b) "volatilidades implícitas", as quais são calculadas por

inversão da fórmula 8-S; c) "modelos estocásticos", os quais negam o caráter

determinístico das variâncias de retornos de ativos. Cada um dessas

alternativas serão revisadas a seguir:

2.1 Volatilidades Históricas

Essas volatilidades são calculadas como sendo o desvio padrão de dados

históricos recentes de retornos de ativos, para os quais assume-se a premissa

de uma distribuição log-normal. Assim, o retorno relativo a um período li til

qualquer é dado pelo logaritmo natural da relação entre preços nos períodos

li til e "t - 1", ou seja:
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onde eventuais dividendos são incluídos nos preços. Por fim, obtidos os

valores de retornos Yt{t = 1,2,...,n), a volatilidade histórica diária é calculada

simplesmente com a fórmula:

1 ~( -)2(7= --'L.J Yi- Y
T -1 i=l

onde T é o número de observações (geralmente admitido como sendo de 20

dias) e yo retorno médio no período. Já a expressão desta medida em termos

anuais como é requerido pela fórmula 8-S, resulta do cálculo de a·.JT (onde

r representa o número de dias úteis no espaço de um ano).

Desta forma, o pressuposto básico é o de que a volatilidade observada em

determinado período passado seria uma proxy eficiente para a volatilidade a

decorrer até a data do exercício da opção. É evidente que uma tal abordagem

carece de bases científicas que garantam a eficácia da precificação de

opções, pois que se estaria admitindo a hipótese inadequada de constância da

variância de retornos por um longo período de tempo. Nesta direção, tem-se os

estudos de Eid (1995) e Melino e Turnbull (1990), que comparam avaliações

de preços derivados do modelo 8-5, nas quais utilizou-se diferentes

procedimentos para a extração de volatilidades de ativos. A conclusão de

ambos é pela inferioridade das avaliações nas quais fossem empregados os

procedimentos de volatilidades históricas.

2.2 Volatilidades Implícitas

Outra solução para a mensuração 'da volatilidade de ativos foi originalmente

desenvolvida por Latané e Rendleman (1976), no modelo denominado "desvio

padrão implícito ponderado" (DPIP). A premissa assumida pelos autores é de

que como a fórmula 8-5 guarda uma relação direta com o preço da opção,

podemos saber qual o desvio padrão empregado para obtenção de

determinado preço de mercado através da simples inversão da citada fórmula,
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após o que tal medida de volatilidade seria empregada no período seguinte

para previsão do novo preço da opção. Em trabalho posterior acerca do

cálculo destas medidas, Chiras e Manaster (1978) pontuam que: "Um desvio

padrão implícito é o valor do desvio padrão de um ativo o qual, quando

empregado na fórmula de precifícação de opções (8-8), equalizaria um preço

observado de uma opção com o preço calculado pela fórmula citada. 11 (p. 214,

Original em Inglês). Naturalmente, esta metodologia adota a premissa

fundamental de que precificações de opções são dominadas por agentes que

se utilizam do modelo 8-8.

No que se refere à dinâmica de cálculo dos DPIPs, Latané e Rendleman

(1976) consideraram o fato de que diferentes séries de opções sobre um

mesmo ativo subjacente podem estar sendo negociados simultaneamente,

revelando diversos níveis de volatilidades. Para lidar com este problema, a

solução desses autores foi a de ponderar os desvios padrões implícitos de

cada série específica em um tempo "til qualquer pela derivada parcial do

modelo 8-8 relativamente ao seu desvio padrão. Os testes conduzidos com

vista à avaliação da metodologia confirmaram a superioridade preditiva dos

DPIPs face a desvios padrões calculados sobre dados históricos para emprego

no modelo 8-8, embora esta metodologia não tenha sido capaz de captar

inteiramente o processo de formação dos preços de opções.

Em estudo de mesma natureza, Chiras e Manasler (1978) consideram correta

a opção de Latané e Rendleman (1976) quanto a não trabalharem com média

aritmética simples de DPls, mas fizeram críticas ao sistema de ponderação

utilizado por esses, no qual se ponderava séries diferentes lançadas sobre um

mesmo ativo sem que a soma de pesos se igualasse a 1. As equações abaixo

sintetizam as diferentes metodologias propostas:
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CHIRAS e MANASTER

~ôe . CF.L.JDP1 .. __ J ._J

}=l· ] ÔCF} e}i ôe} . CF}

}=l ÔCF} e}

DPIP

LATANÉ e RENDLEMAN

~ óC. CF.DPIP = L...JDPI} . __ J ._J

}=l OCF} e}

onde,

N = número de opções lançadas sobre um mesmo ativo;
. . .

DPIP = o desvio padrão implícito ponderado para um determinado ativo

subjacente, em determinada data;
' ..

DPlj = o desvio padrão implícito para a opção de série "l" lançada sobre o

ativo;

ec, CFi-a . e = a elasticidade preço da opção "j" (Cj) em relação ao seu desvio
'CF} i

padrão implícito (O"j)'

A conclusão desse estudo foi de que a precificação de opções por meio do

modelo B-S era mais efetiva com o uso de variâncias geradas pelos DPIPs, os

quais superavam sistematicamente os desvios padrões calculados com base

em dados históricos dos ativos. A segunda conclusão foi a de que a utilização

desta metodologia realçou ineficiências no mercado de opções da Chicago

Board Options Exchange (CBOE), as quais poderiam levara ,estratégias

específicas que gerassem ganhos anormais no período de junho. de 1973 a

abril de 1975.

.(:
.'.~l

~, '..
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O trabalho de Beckers (1981) traz novas e importantes contribuições à

metodologia de mensuração de volatilidades implícitas ao redefinir o que

Latané e Rendleman (1976) chamaram de "classe de opções". Esses autores

perfizeram seus cálculos acerca de volatilidades implícitas de um ativo

considerando todas as opções lançadas sobre o mesmo, ponderadas pela

elasticidade preço/volatilidade de cada uma delas. Diferentemente, Beckers

(1981) definiu "classe" como todas as opções com o mesmo tempo de

exercício lançados sobre um ativo, atendendo à advertência de Black e

Scholes (1973) sobre a importância de se atender à relação tempo para

exercício e volatilidades percebidas pelo mercado.

Os testes conduzidos neste estudo visavam aferir a força preditiva de quatro

diferentes metodologias para projeção de volatilidades, nas quais o elemento

comum era a imposição da nova definição de "classe de opções". Tais

medidas eram: DPI calculado sobre uma c/assecompleta de séries de opções;

DPI único, obtido da série que se revelasse mais sensível às volatilidades do

ativo objeto; volatilidades históricas; e as volatilidades fornecidas pela

empresa de consultoria do Professor Fisher Black, as quais eram

fundamentadas nos princípios da volatilidade implícita, embora a fórmula de

cálculo não fosse revelada. Os resultados alcançados apontaram altos níveis

de correlação entre as volatilidades estimadas de acordo com todas as

metodologias,com destaque para as de DPI único e os resultados obtidos com

a utilização das volatilidades da empresade Black.Assim, Beckers (1981) teve

elementos para concluir acerca da irrelevânciade esquemas de ponderaçãoe

propor a utilização do desvio padrão da série mais sensível à volatilidade do

ativo subjacente como representativo de todas as séries lançadas sobre o

mesmo.

Conforme se depreende dos artigos pioneiros analisados, não houve

referências acerca de possíveis influências de aspectos sazonais sobre o

processo de volatilidade. Nesta direção, os artigos de Rogalsky e Tinic (1986)

e Maloney e Rogalsky (1989) revelavam a existência de mudanças

sistemáticas na volatilidade de retornos de ações na Chicago Board and
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Options Exchange (C80E) nos meses de janeiro, sendo que pequenas

empresas apresentavam valores mais amplos de variâncias de retornos se

comparados às variâncias observadas para.grandes empresas. Por sua vez,

Resnick, Sheik e Song (1993) exploram a possibilidade de ocorrência de

efeitos sazonais no desenvolvimento de metodologia de cálculo de DPls, a

qual incluía tanto os conceitos de "classes de opções" como os aspectos de

tamanho de empresas. A premissa era de que esta metodologia possibilitaria

ganhos economicamente significativos no mercado da C80E, no período de

janeiro de 1986 a setembro de 1987, quando comparados à metodologia de

Chiras e Manaster (1978).

Embora os textos citados acima tenham estabelecido as bases para o cálculo

mais acurado de volatilidades de ativos no contexto do modelo 8-S, outras

contribuições são dig·nasde nota nesta linha de pesquisa. Assim, Daye Lewis

(1988) propõem novo sistema de pesos para cálculo de DPls, considerando a

relação entre o volume de operações relativa a cada série e o total de

operações das diferentes séries lançadas sobre um mesmo ativo. Este

procedimento permitiria conferir maiores pesos às séries que estivessem com

preços de mercado mais próximosdo preço de exercício ("no dinheiro"), e que

seriam as mais negociadas exatamente por serem as mais sensíveis à

volatilidade do ativo subjacente. Um resultado interessante deste estudo foi a

constatação da ampliação da volatilidade do mercado de opções sobre o

índice Standard & Poor 100 (S&P100) quando de datas de exercícios

trimestrais.

Em estudo de 1992, Day e Lewis buscaram analisar as potencialidades da '.1
inserção de volatilidades implícitas em modelos auto regressivos de

volatilidade condicionada (GARCH e EGARCH), buscando avaliar se a

capacidade preditiva de ambos poderia ser utilizado conjuntamente para

previsão de volatilidades futuras. A conclusão a que chegaram, em especial

sobre testes fora da amostra,era de que os ganhos preditivos eram limitadose

que não se poderia afirmar pela pertinência de tais modelos.
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A contribuição de Harvey e Whaley (1991) nesta linha de pesquisa foi a de

apontar cuidados metodológicos para os cálculos de volatilidades implícitas,

as quais resumimos a seguir: a) os estudos anteriores adotaram o modelá B-S

original para opções européias (com data de exercício único) quando o correto

seria assumi-Ias como opções americanas dado o fato possível do exercício

antecipado. Para tanto, o modelo B-S modificado para a possibilidade da

ocorrência de dividendos e de exercício a qualquer data, o qual emergiu das

discussões entre Roll (1977), Geske (1979 e 1981) e Whaley (1981), é

considerado pertinente para os fins de determinação de volatilidades

implícitas; b) outro componente crítico para obtenção de estimativas acuradas

de DPls refere-se à necessária simultaneidade (ou contemporaneidade) entre

os mercados de opções e à vista; c) por fim, os autores evidenciam o problema

de negociações infrequentes, pelas quais os sinais emitidos por negociações

com ações não são simultaneamentetransmitidas para o mercado de opções.

Harveye Whaley (1992) publicaram posteriormente os resultados obtidos com

a introdução das observações formuladas no trabalho anterior, quando

avaliaram a eficiência do mercado de opções através da previsão de

volatilidades implícitas em operações sobre o S&P100. As avaliações foram

realizadas a partir de dados de operações sobre este índice no período de

março de 1983 a dezembro de 1989, buscando avaliar se as previsões de

volatilidades para períodos futuros seriam acuradas o suficiente para permitir o

estabelecimento de estratégias específicas que gerassem lucros anormais. A

conclusão a que chegaram foi de aceitação da hipótese da eficiência do

mercado de opções sobre o S&P100, dado que embora os DPls tenham se

revelado estimadores eficientes de volatilidades futuras, os custos de

transações tornariam improvável o estabelecimento de estratégias lucrativas

que fizessem uso de tais informações.

Por fim, Jorion (1995) procede a estudos acerca da capacidade preditiva de

volatilidades implícitas no mercado de opções sobre moedas estrangeiras

(Marco alemão, Yen e Franco francês), com testes distintos para um dia e para
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períodos remanescentes na vida de opções. Esse autor contrastou resultados

obtidos a partir da utilização de DPls face a previsões derivadas de modelos

GARCH, bem como bUSCQUavaliar se a utilização conjunta destes dois

instrumentais permitiria ganhos preditivos de volatilidades futuras. Os testes

comparativos acerca da capacidade preditiva -de volatilidades de ambas as

formulações (DPls e GARCH) foram conduzidos a partir da regressão:

UI,T = a + b . ti + 81,T ,onde

(JI,T = volatilidade constatada no período de "t" a"T";

a = DPI ou volatilidade condicionada (obtida a partir de modelo GARCH);

a e b = intercepto e coeficiente angular, os quais denotariam uma relação

perfeita entre variáveis preditora e predita caso a = O e b = 1.

8t,T = o erro da estimativa.

Adicionalmente, a pertinência da consideração conjunta de DPls e

volatilidades condicionadas foi aferida por:

onde aDPI e ave representam, respectivamente, as volatilidades implícita e

condicionada, determinadas para o período "t". Suas conclusões foram:

-/ Os DPls mostraram maior capacidade preditiva de volatilidades

comparativamente às volatilidades condicionadas, permitindo precificaçôes

mais acuradas de opções sobre moedas estrangeiras;

-/ Aferições sobre o segundo modelo informaram não haver acréscimo de

conteúdo informativo pelo emprego simultâneo de ambas as medidas de

volatilidades, evidenciando que os DPls esgotariam a utilidade das

informações disponíveis;
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./ Os resultados anteriores indicariam que os agentes do mercado financeiro

formulariam melhores previsões de preços de opções através do emprego

de DPls para o' dia imediatamente seguinte quando comparados às

previsões derivadas de modelos auto regressivos sobre séries temporais.

Este fato ocorre porque as variações cambiais devidas a eventos correntes

tais como anúncio de indicadores macroeconômicos ou supostas mudanças

nas políticas econômicas, dentre outras, não estariam ainda incorporadas

nas séries financeiras.

No que tange aos resultados dos testes sobre as equações anteriores, os

coeficientes de determinação ~2) das regressões produzidas confirmaram que

os DPls possibilitavam previsões sensivelmente superiores de volatilidades em

mercados cambiais face àquelas de séries temporais. Da mesma forma que

nos testes anteriores, o conteúdo informacional estaria contido nos DPls, o

que pode ser constatado pelo reduzido acréscimo informativo proporcionado

pela consideração conjunta de modelos (DPIIGARCH) para as três moedas

analisadas. Este resultado leva então o autor a concluir, ao menos no âmbito

de seu estudo, pela ineficácia de modelos auto regressivos da classe ARCH

na extração de volatilidades em mercados de opções cambiais.

Apesar do relativo sucesso dos procedimentos de volatilidades implícitas

empregados na precificação de opções, com base em diferentes versões do .

modelo 8-S, o trabalho de Canina e Figlewsky (1993) aponta sérias restrições

quanto ao uso desta metodologia, e que foram sintetizadas pelos autores:
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"É amplamente aceito que volatilidades implícitas tenham maior

conteúdo informativo do que volatilidades históricas, uma vez qUf!

elas seriam a previsão do mercado acerca de volatilidades futuras. No •

entanto, para as opções sobre o S&P100, constatamos que a

volatilidade implícita seria preditor ineficiente de volatilidades

futuras. No geral e entre sub-amostras .separadas por prazos de

vencimento e preços de exercício, as volatilidades implícitas não têm

virtualmente qualquer correlação com volatilidades futuras, bem

como não incorporam informações contidas em volatilidades

observadas recentemente. " (p.659, Original em Inglês)

Os trabalhos aqui mencionados buscaram avaliar as potencialidades de

metodologias para cálculos de volatilidades implícitas nos preços de opções,

as quais representariam a estimativa do mercado quanto ao comportamento

futuro da volatilidade de retornos de ativos subjacentes a contratos de opções.

Estes estudos propunham. diferentes metodologias para obtenção de

volatilidades implícitas no contexto do modelo B-S, as quais seriam reinseridas

neste modelo para precificação de novos contratos de opções. Entretanto, há

de se ressaltar que os resultados obtidos em todos os estudos assinalados

não impõem uma aceitação inequívoca de tal metodologia e obriga-nos a tecer

considerações acerca da real distribuição dos retornos de ativos. Assim é que

se a premissa de distribuição log-normal dos retornos dos ativos fosse de fato

verdadeira, isto implicaria na estacionaridade da variância dos mesmos e na

possibilidade de previsões bastante acuradas de volatilidades futuras a partir

de volatilidades passadas. Quanto a isto, Beckers (1981) expressa-se nos

seguintes termos:

" se a premissa de uma distribuição log-normal com variância

estacionária ocorresse exatamente, previsões muito acuradas da

variância futura poderiam ser obtidas através do cômputo da

variância passada, aferida em um horizonte de tempo suficientemente

amplo. " (p. 363, Original em Inglês)
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Neste sentido, as evidências empíricas sobre a distribuição de taxas de

câmbio produzidas por Farber, Rol! e Solnik (1977), Westerfield (1977),

Rogalskye Visno (1977), Papadia (1981), McFarland, Petit e Sung (1982) e

Scott e Tucker (1987) apontam invariavelmente para o afastamento da

premissa de normalidade, qualquer que seja o intervalo temporal analisado (se

diário, semanal ou mensal). No que se refere a levantamentos empíricos

relativos à distribuição seguida por retornos de ações, Fielitz (1971), Officer

(1973) e Boness, Chen e Jatusipitak (1974) apontam para afastamentos de

uma ideal distribuição log-normal, embora não com a mesma severidade

impingida àqueles relativos a taxas cambiais. De qualquer forma, os preços de

opções obtidos a partir de um modelo que assuma as premissas de log-

normalidade dos retornos dos ativos subjacentes e de estacionaridade da

variância devem ser entendidos como aproximações aos verdadeiros preços

que seriam obtidos caso fossem empregados modelos corretamente

especificados no tocante à consideração de volatilidades estocásticas.

2.3 Modelos Estocãsticos

Uma vantagem frequentemente mencionada em relação ao modelo B-S é a

sua simplicidade de aplicação, onde o único parâmetro não observado é o da

variância dos ativos subjacentes. A metodologia de volatilidades implícitas é

comumente apontada como uma proxy bastante efetiva deste parâmetro e a

literatura pesquisada aponta quase que unanimemente para sua superioridade

face às volatilidades históricas. Esta metodologia revela-se entretanto algo

inconsistente na medida em que uma premissa do modelo B-S de precificação

de opções é a da constância da variância de retornos do ativo subjacente, o

que conflita com a natureza estocástica da mesma. Assim, poder-se-ia objetar

que precificações de opções deveriam ser feitas sobre modelos que

incorporassem esta característica dos ativos subjacentes.
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Entretanto, em que pese as contribuições de Hull e White (1987), Scott (1987),

Wiggins (1987), Stein e Stein (1991) e Heston (1993) no sentido de prover

modelos de precificação de opções que levem em conta a variância enquanto

processo estocástico, constata-se a aceitação e utilização generalizada do

modelo 8-S, com suas premissas de log-normalidade e variância estacionária

dos retornos dos ativos. Neste aspecto, a proposição de Wiggins (1987)

resume o teste de mercado definitivo para aceitação de modelos estocásticos:

" dada a elegância e tratabilidade da fórmula B-S, aplicações

proveitosas de modelos alternativos devem possibilitar que avaliações

economicamente superiores sejam obtidas empiricamente". (p. 352,

Original em Inglês)

o trabalho de Chesney e Scott (1989) sobre opções européias de taxas

cambiais teve o objetivo de avaliar desempenhos de modelos randômicos de

precificação de opções, os quais incorporavam os desenvolvimentos teóricos

presentes nos estudos de Wiggins (1987), Scott (1987) e Hull e White (1987).

As análises se estabeleceram em bases comparativas face ao modelo 8-S,

cujos valores de volatilidade dos ativos subjacentes foram estimados com base

nos procedimentos de volatitidace histórica e implícita. A conclusão principal

do estudo foi de que os modelos estocásticos não passavam no teste de

mercado pontuado por Wiggins ('1987), pois a qualificação de suas avaliações

foi inferior àquela do modelo IB-S com o uso de volatilidades implícitas

revisadas a cada dia. Outros resultados importantes foram:

-/ A performance preditiva do modelo 8-S com volatilidades implícitas foi

notável no que tange às opções ·"no dinheiro", enquanto que os preços

indicados revelaram-se viesados para baixo nas opções "fora do dinheiro".

Portanto, esse modelo tenderia a sub-avaliar opções cujos preços de

mercado estivessem substancialmente abaixo do preço de exercício.
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./ Com relação às opções de venda, as avaliações com base no modelo B-S

mostraram-se nitidamente superiores face as do modelo estocástico, ainda

que para as opções "fora do dinheiro" os resultados tenham sido de

qualidade inferior. Apesar disso, as avaliações não revelaram tendências à

sub ou super precificações .

./ Abandonou-se a consideração de volatilidades constantes para quaisquer

que fossem os períodos a decorrer até o vencimento de opções no modelo

B-S em virtude da performance sofrível que o mesmo revelaria. Assim

sendo, o sucesso da utilização de volatilidades implícitas revisadas a cada

dia poderia significar que tal procedimento "capturaria" em boa medida o

caráter estocástico dos retornos de ativos sob análise .

./ Os custos computacionais dos modelos randômicos são bastante elevados

na medida em que a determinação de preços requeria a estimação da

volatilidade corrente, os parâmetros do processo de volatilidade seguido

pelos retornos dos ativos e o prêmio pelo risco associado à volatilidade

corrente. Como estas variáveis mudam a cada momento, as soluções são

alcançadas através de interações com a base de dados disponíveis, o que

possibilita levantar um conjunto de coeficientes que reduza ao mínimo o

erro de previsão. Aliás, a dimensão desta problemática pode ser ilustrada

pelo fato de que os autores procederam ao estudo com o uso de um

supercomputador.

Fica evidente em todos os modelos de volatilidade estocástica analisados a

necessidade de se levantar a distribuição conjunta de probabilidade dos

retornos dos ativos e das mudanças na volatilidade dos mesmos, além do

prêmio exigido para o risco expresso por esta mesma volatilidade. Assim, os

diferentes autores procederam à elaboração de modelos assumindo diferentes

premissas e, consequentemente, estabelecendo novos parâmetros para a

modelagem da volatilidade estocástlca dos retornos dos ativos. Por exemplo,

Hull e White (1987) assumem que a volatilidade não se correlaciona com os

retornos dos ativos, sendo ambos os processos estocásticos independentes.
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Na verdade, também Scott (19B7) assume tais premissas ao assinalar que o

risco expresso pela volatilidade dos retornos de ativos pode ser anulado pela

diversificação.

Além dessas dificuldades, outro motivo que explica o desinteresse dos meios

profissional e acadêmico pelos modelos randômicos relaciona-se à falta de

modelos expressos em fórmulas bem definidas, como o modelo de Black e

Scholes. Neste sentido, apenas Heston (1993) foi objetivo o bastante para

suprir uma solução fechada ("closed-form solution") em termos de fórmula de

cálculo para precificações de opções sob a consideração de volatilidades

estocásticas. No entanto, o não reconhecimento de seu modelo pode ser

debitado às mesmas causas que prejudicam todos os demais modelos citados:

introdução de premissas e de novos parâmetros (a serem previamente

calculados para inserção nas fórmulas finais de precificação) para modelar os

processos estocásticos dos retornos dos ativos e da volatilidade dos mesmos.

Claro que tais novos parâmetros representam fontes adicionais de incerteza

que amplificam os erros nas estimativas e justificam a continuada preferência

pelo modelo B-S, o qual exige apenas o cálculo de uma estimativa da variância

dos retornos dos ativos subjacentes a contratos de opções.

É interessante notar que os autores destes modelos estocásticos reconhecem

que os mesmos não superaram o teste de mercado quanto a gerar avaliações

mais precisas do que aquelas derivadas do modelo B-S, especialmente nos

casos de vencimento de opções no curto prazo. A este respeito, Hull (1997)

assinala que o impacto da consideração de volatilidades estocásticas seria

desprezível para as opções com períodos restantes de vida inferiores a um

ano. Isto inviabilizaria o uso destes modelos no mercado da Bovespa, onde os

contratos de opções são negociados por períodos próximos a dois meses.

Tais resultados são surpreendentes na medida em que dois fatos antagônicos

parecem ter lugar: o primeiro é o do reconhecimento de que os retornos de

ativos obedecem a processos estocásticos e o segundo é que o modelo B-S
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assume o movimento de tais retornos no tempo como estacionário, não

incorporando a natureza estocástica destes. Contudo, a literatura pesquisada

não deixa margem de dúvida quanto a superioridade do modelo B-S sobre

• modelos randômicos na questãoda precíücação de opções (mormenté aquelas

de curto prazo e relativamente "no dinheiro"). Enfim, isto seria explicado pelo

fato de que as volatilidades implícitas capturam satisfatoriamente os

movimentos estocásticos dos retornos dos ativos e permitem precificações

mais acuradas do que os propiciados pelos modelos randômicos

desenvolvidos até o momento.

3. Processos ARCH

3.1 Introdução

Uma possibilidade no tratamento de séries financeiras visando a obtenção de

projeções de variâncias de retornos de ativos é representada por modelos da

classe ARCH, cuja premissa fundamental é a de que os erros quadráticos de

previsões relativas às médias de processos movem-se por agrupamentos no

tempo, evidenciando uma característica de heterocedasticidade sobre o

segundo momento (a variância) das séries. Em outros termos, esta

autocorrelação implica em que os erros de previsão para o tempo "t" (E,2)

dependem dos erros passados (&t~i' onde i = 1,2,...).

A estimação desses modelos deve ser feita de forma conjunta com o modelo

selecionado para expressar a média condicional do processo sobre os

retornos do ativo, numa relação em que' os resíduos gerados deste último

constituem-se nos insumos necessários para. a estimação dos modelo~ da

classe ARCH. Embora desenvolvidos dentro da premissa tradicional' de

variância constante das séries temporais, são os modelos econométricos de, ':

médias condicionais que fornecem parte dos conceitos teóricos' que

fundamentam os modelos de volatilidade condicionada. Conforme exposto ao

longo deste estudo, enquanto as parametrizações ARCH básicas obedecem à
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mecânica de modelos auto reqresstvos - AR - os modelos GARCH seguem a

dinâmica de.modelos auto regressivos e de média móvel- ARMA.1

3.2 Modelos Econométricos de Médias Condicionadas2

Como apontado acima, a determinação de modelos da família ARCH de

volatilidade condicionada é precedida pela definição de modelos para a média

de processos, a partir dos quais serão obtidos os erros de previsão indicados

abaixo:

==> & = Y - X' . fJt t t

onde fJ é um vetor de parâmetros desconhecidos; X; a matriz de dados e;

Yt o retorno esperado 'do ativo. É necessário além disto, aferir a "qualidade"

destes erros, buscando saber se os mesmos ainda guardam conteúdo

informativo significativamente relevante. Nesta direção, os primeiros passos

para definição e uso de modelos para a média cujos erros de previsão

detenham a característica "white noise" (ruído branco) relaciona-se à

constatação das condições de estacionaridade e ergodicidade das séries

analisadas.

Condicões de estacionaridade

• E(Yt) = f.l V t, ou que o valor esperado de Yté a constante do processo;

• E{Yt - f.l)(Yt-J - f.l) = ri v te), implicando dizer que a covariância

assinalada depende apenas de ")", o espaço de tempo entre observações.

• Variância constante.

I Do inglês, "Autoregressive and moving average".

2 Este item incorpora contribuições de Pankratz (1983), Judge et al. (1985) e Mills (1993).
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Condições de ergodicidade

.11 T ]
• phUlrVI = 11=E(y), onde a média da série.é seu valor esperado à,

medida em que T~oo.

T

• [1/(r ----j)] L(YI -11)(YI-j-11)-~rj, implicando em que a auto-covariância
I=j+l

(rJ tende a zero à medida em que ")" (distância entre observações)
aumenta.

No tocante a verificar a estacionaridade de uma série, a estatística de teste

mais utilizada é a formulada por Dickey e Fuller (1981). Especificamente no

caso de um processo AR(1), ou:

y, = p+ p- Yt-l +&t

onde assume-se que e, seja "white noise", a série seria estacionária caso

-1< P < 1. Se p = 1, a série seria não-estacionária, com crescimento constante

da variância. Naturalmente, p > 1 implicaria adicionalmente em que a série

seria "explosiva". Enfim, a hipótese nula no teste DF (Dickey-Fuller) é

estabelecido como H o : p = 1 contra a alternativa de que H o : p <1. Claro, o

teste é unicaudal uma vez que problemas de não estacionaridade já estariam

bem expressos por p = 1.

3.2.1 Processos Auto Regre~!;ivos- AR(p)

Um processo auto regressivo ele ordem "p" evolui de acordo. a equação

seguinte:
~.. '.' .

y, = c + f/ll • Y'-l + f/l2 . Yt-2 +...+f/lp . Y'_p + ct

que será estacionário (e portanto passível de ser traduzido em termos-de

processos ARMA) caso as raízes do polinômio:
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situem-se fora do círculo unitário; o que se traduz na restrição de que:

p

L~ <1
;=1

Atendida a restrição de estacionaridade, segue-se que a média incondicional

de Yt será:

Outra restrição que se coloca para o modelo pretendido para a série analisada

relaciona-se com a expectativa de não ocorrência de correlação serial

sobre e., ou seja, que o mesmo seja um "ruído branco", desprovido de

conteúdo informacional e com as seguintes características:

cl para t=s

Naturalmente, caso as restrições acima sejam obedecidas e se tenha um

processo ruído branco sobre e, J isto significaria que o conteúdo informacional

da série Yt se esgotaria com o modelo formulado. Ademais, para a

constatação deste processo "white noise" sobre os resíduos, a estatística de

teste apropriada é a formulada por Ljung-Box (1978):

Q=T(T +2rÍr~j(n- j) - .t(m- p)
j=1

e
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nL e, -e,.,

t=j+l

Sob a hipótese de correlação serial nula, a estatística Q terá uma distribuição

~, com (m- p) graus de liberdade. Ademais, m=ifn se n > 36 e

m= n/2 se n <36, sendo n o número de observações da série analisada.

3.2.2 Processos de Média Móvel - MA(q)

Outra possibilidade para descrição da média de um processo e de projeção de

valores futuros é dada por modelos de Média Móvel, os quais são

normalmente apresentados na literatura especializada de séries temporais sob

o acronímico MA (Moving Average), e com a seguinte formulação geral:
q

Yt = f.l + L Oj • e.: j
j=O

ou

com e, obedecendo as restrições de um processo "white noise", onde:

Ademais, as restrições acima levam a que:

Var(Yt) = (1+ ~2 + ~2 +...+0:).0.2

O que surpreende em processos MA(q) é o fato de Yt não ser definido com

base em valores passados Yt--l,Yt-2,···,Yt-j' mas relacionado a "choques
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aleatórios" anteriores. Portanto, são os erros de previsão observados

anteriormente que constituern-se nos elementos que descrevem o processo

sobre y, e que permitem previsõosde valores futusos.

3.2.3 Processos Auto Regres!;ivos e de Média Móvel - ARMA(p,q)

Os processos ARMA constituem-se numa forma adicional de parametrização

de séries financeiras com vista à projeção de valores médios, com a geração

de inovações de natureza "white noise". Neste sentido, podemos ver em

Hamilton (1994) e Greene (1993) que os termos auto regressivos e de média

móvel operam simultaneamentecomo:

y, = c + lA . Yt-l +...+fA .Yt-p + &( + ~ .~-l +...+Bq . ~-q. .

Fazendo-se uso da relação fundamental para o emprego de operadores

defasados, "L", pela qual: Y'-k = t:y,; segue-se que todo um processo

ARMA pode ser relacionado apenas ao choques e., como abaixo:

e

onde a condição de estacionaridade de um processo ARMA depende

inteiramentedos parâmetrosAR (~1'~2' .. ·'~p)
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3.3 Modelos ARCH

Os modelos de séries temporais que explicitamos nos pontos anteriores visam

basicamente descrever processos seguidos, .por exemplo, por séries

financeiras e projetar médias futuras condicionadas por valores passados,

dentro da premissa de constância da variância ao longo do tempo. Por sua

vez, a contribuição fundamental de Engle (1982) através do modelo ARCH foi

e de abandonar o pressuposto de constância da variância em troca da

assimilação da premissa de dependência (ou auto correlação) dos resíduos.

Finalmente, modelos econométricos incorperavam o fato que "amplos e

pequenos erros" agrupam-se ao longo do tempo de análise e influenciam as

projeções que são então processadas sobre séries financeiras.

A lógica deste modelo. pode ser entendida a partir de um processe. auto

regressivo qualquer, onde:

y, = c + ~ .Yt-l + rfJ2. Yt-2 +.. ·+rfJp . Yt-p + ~

onde se recorda que &t é um "ruído branco", pois:

d2 para t= j

condições estas que implicam na obtenção de todo o conteúdo informacional

da série e que, portanto, o erro e, não detém caráter determinístico ou

explicativo sobre y/. Além disto, a variância incondicional de e, é constante

no.tempo.e igual a d.

Entretanto, a variância condicional de &/ poderia não apenas estar mudando

significativamente ao longo do tempo como ainda estes resíduos quadráticos
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poderiam auto correlacionar-se no tempo, em obediência a um processo auto

regressivo no qual a inovação mais recente (8t~ 1 ) influencia mais fortemente a

vôlatilidade corrente do que inovações mais defasadas no tempo. A expressão

matemática desta intuição seria:

ou,

P

h, = G/
2 = ao + L ai . G/~i+ VI

i=1

ou seja, o valor esperado do erro quadrático em "t" (8 t
2

) é estimado pela

variância condicionada (ht) , dado o conjunto de informações passadas até

"t - I". Assim sendo, o erro de estimativas de variâncias condicionadas

projetadas para um período "s" à frente será:

Outro ponto de contato com modelos auto regressivos de médias

condicionadas ocorre da necessidade imperiosa de se evitar raízes unitárias

na equação para h., o que seria garantido apenas na situação onde as raízes

do polinômio:

situassem-se fora do círculo unitário. Naturalmente, as restrições para tanto

seriam:

./ ai > 0, para i = I,2, ...,p. Com isto assegura-se que

projetada, hl+S' seja positiva para qualquer período "s" futuro;



32

./ O< Lai < 1. O atendimento a esta restrição viria assegurar a

estabilidade do processo auto regressivo sobre erros quadráticos

.passados.Por exemplo, a ocorrência de L a i ~ 1 implicaria no aumento

indefinido da variância projetada para períodos distintos no futuro, sem

retorno ao nível da variância incondicional.

./ Variância incondicional dada por:

É forçoso reconhecer as dificuldades de atendimento às restrições colocadas,

pois o próprio Engle (1982) observou que a seleção de modelos menos

restritivos com relação ao número de períodos defasados ocasionava os

problemas de sinais negativos de coeficientes e não estacionaridade da

variância condicionada. Para a solução destes problemas, a solução foi a de

impor o que Bollerslev (1986) chamou de "uma estrutura defasada arbitrária e

linearmente declinante na equação de variância condicionada" (pg. 307,

original em inglês), conforme exposto a seguir:

~ (N+1-i) 2

h, = w+aI·tt (N2 + N)/2·&t-i

na qual N representa o número de períodos defasados e os parâmetros w e

aI obedecem às restrições de que: w > O e O<aI < 1. Isto posto, ficam

atendidas as restrições de não-negatividade da variância condicionada e de

estacionaridade das séries, implicando em que. os efeitos de choques

passados dissipar-se-iam após algum tempo, não se ampliando

indefinidamenteno tempo.

Nos estudos em que apresenta as bases teóricas do modelo ARCH, Engle

(1982 e 1983) procedeu à análise da volatilidade das inflações na Grã-
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Bretanha e EUA, dentro da premissa de que a mesmas fossem funções

lineares de choques aleatórios passados (que teriam como "proxy" os erros

quadráticos de previsões de médias). Isto equivalia dizer que finalmente era

atendido o senso comum entre especialistas de que a variância de uma série

financeira seria evidentemente heteroscedástica, movendo-se por

agrupamentos no tempo. No entanto, Engle já se viu obrigado no primeiro

trabalho a adotar a estrutura arbitrária de pesos declinantes sobre erros

quadráticos passados acima referida, determinando que a previsão da

variância da inflação na Inglaterra se faria através do modelo:

h, = 0,000014+ 0,955. (0,4.a;_1 +O,3.a;_2+O,2.a:-3 +O,la;-4)
1,56 3,20

Obs.: valores abaixo dos coeficientes representam as estatísticas t-Student,. . .
procedimento este que utilizaremos ao longo de todo o trabalho.

Os resultados alcançados foram animadores no sentido de que os resíduos

ARCH comportaram-se de forma superior aqueles gerados a partir de

equações construídas sobre mínimos quadrados ordinários (de variância

constante), captando inclusive as fortes variabilidades da inflação acontecidas

ao longo da década de setenta. Por outro lado, como o próprio autor assinala,

os ganhos de previsibilidade propiciada pelo modelo ARCH não foram tão

significativos para a década de sessenta dado a relativa estabilidade dos

preços no período.

Engle e Kraft (1983) realizaram outro estudo de mesma natureza para análise

da inflação americana, e igualmente se viram obrigados à utilização de uma

estrutura de pesos arbitrários e declinantes sobre choques passados. Viu-se

então que se por um lado tal procedimento assegurava o atendimento das

restrições já apontadas, por outro permitia a inserção de premissa irrealista

quanto à real influência de choques passados sobre variâncias projetadas.No

caso específico da inflação americana, os autores determinaram que a

variância era condicionada de acordo com o modelo abaixo:
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8

h, = 0,058+0,802· L(9-i)/ 36·&L
0,6988 3,026 ;=1

no qual a variância era delineada em termos de oito períodos defasados no

tempo.

3.3.1 Estimadores de Máxima Verossimilhança

Conforme detalhado nas seções anteriores, a estimação dos modelos de

volatilidades condicionadas se faz de forma conjunta com modelos

especificados para expressar as médias condicionadas de processos, ou:

onde f3 é um vetor de variáveis explicativas, dentre as quais pode-se incluir

valores defasados de"Yt. Quanto aos resíduos, estes serão:

Desde que se assuma a premissa de normalidade na distribuição dos erros de

"previsão, os parâmetros do modelo ARCH serão obtidos a partir da

maximização da função de log-veromaximilhança abaixo:

T T

L = -(r/2) .log(2tr) - (1/2)2: log{ht) - {1/2)I{Yt - X:f3)/ht onde
1=1 t=1

Enfim, . busca-se a maximização de L a partir de valores a serem
determinados para w, aj e p.
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3.3.2 Teste para Aferição de Efeitos ARCH

A aplicação de modelos ARCH supõe a correlação de resíduos quadráticos ao

longo do tempo, pela qual a volatilidade num período "til é função de choques

(resíduos) ocorridos em períodos passados. Deve-se assim confirmar a

presença desses efeitos, bem como saber-se qual o tempo necessário para

que os efeitos de um dado choque se anule.

No sentido da resolução destas questões, Engle (1982) propõe um teste

simples baseado nos multiplicadores de Lagrange (LM), que se resume nas

etapas:

./ estimar o modelo Yt = X;p + ~ para a série sob análise, no qual P é um

vetor de parâmetros desconhecidos e X; a matriz de dados com valores

defasados de Y t ;

./ obter os resíduos da equação e elevá-los ao quadrado;

./ regredir estes resíduos face aos resíduos defasados &:-i' onde i = 1,2,...,p.

. _ 2 "2 "2 "2 ../ obtida a equaçao e, = ao + aI' &'-1 + a2 . &'-2+...+a p • &,_p, aferir a

hipótese nula de que ~ = a.z = ll3 =...= ap = O, cuja aceitação significaria a

constatação de não ocorrência de efeitos ARCH na série analisada. A

estatística de teste é definida como T· R? onde T é o tamanho da amostra e

R2 ~ coeficiente de determinação da equação acima..Como esta estatística

converge para uma distribuição Z!, aceita-se a hipótese nula no caso de

X! > T. R2 e rejeita-se em caso contrário, quando então confirmamos a

presença de efeitos ARCH.
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3.4 Modelo ARCH-M

A teoria de finanças enfatiza desde longa data a correlação entre as

dimensões de risco e retorno relativos a ativos financeirós, realçando que a

ocorrência de uma relação direta entre elas decorre do caráter racional dos

investidores. Uma extensão bastante interessante destes modelos para o

campo de finanças é representado pelos modelos ARCH-M (ARCH-in-mean),

na medida em que os mesmos incorporam a idéia fundamental de que

investidores demandam compensações em termos de retornos para a retenção

de ativos de risco. Vale dizer que quanto maior tal variância condicionada de

retornos esperados, maior a rentabilidade exigida. Este trabalho pioneiro,

executado por Engle, Lilien e Robbins (1983) incorpora tal relação ao inserir a

variância condicionada na própria equação para a média, a qual passa a ser

expressa por:

Por outro lado, a equação geral para a variância condicional (ht) repete

aquela do modelo ARCH básico, bem como os demais detalhes técnicos.

No estudo que assinalamos, os autores trabalharam sobre dados trimestrais de

retornos de títulos de 3 e de 6 meses do tesouro americano, no período de

1960 a 1984 (98 observações), definindo-se excesso de retornos como a

diferença entre os retornos dos dois conjuntos de títulos. Ademais, como a

elevada volatilidade de retornos aferida pós-1979 não indicava a adoção da

premissa de variância constante, optou-se pelo modelo ARCH-M, cuja

estimativa de máxima verossimilhança foi:

Z, = - 0,0241+ 0,687.ht + &t
-1,29 5,15

./ '

h
l

= 0,0023+ 1,64· (0,4 . &/~1 + 0,3. &/~2 + 0,2. &/~3 + 0,1. &/~4)
1,08 6,30

..
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o problema que surgiu nesta avaliação foi do coeficiente a > 1, que implicaria

numa variância incondicional negativa. Entretanto, os autores pontuam que de

qualquer forma a variância condicional é finita e que além disto, as aferições

empíricas processadas indicaram a efetividade do modelo na previsão de

variâncias condicionadas. Quanto a isto cabe a observação de Bollerslev et aI.

(1986) de que realmente as aferições empíricas suportam a teoria inerente aos

modelos ARCH-M, mas que outras formulações para a média do processo que

incluíssem novas variáveis explicativas além da variância condicional

poderiam ser utilizadas.

Outra utilização de formulações ARCH-M ocorreu no estudo de Grier e Perry

(1993), que buscou aferir a pertinência de postulações de modelos

keynesianos e monetaristas acerca da eficácia de choques monetários sobre

taxas de juros. Como pontuado pelos autores, a constatação empírica de tal

fato não se verifica quando do emprego de modelos calcados no método de

mínimos quadrados (de variância constante), os quais levam inclusive ao

diagnóstico de que choques monetários elevam as taxas de juros. Contudo,

assumindo-se a premissa da heterocedasticidade condicional das taxas de

juros, os modelos ARCH-M revelaram-se apropriados para confirmar as

postulações teóricas de que inovações positivas sobre M1 ocasionavam

efeitos redutores sobre as taxas dos títulos do tesouro americano. A ênfase

dos testes foi centrada no período de 1971 a 1991, no qual afirmava-se não

haver relação entre choques monetários e taxas de juros.

Em que pese o relativo sucesso das formulações ARCH, os procedimentos ad

doe necessários para sua efetivação motivaram a crítica correta de Bollerslev

(1986), de que:
"...a introdução de uma estrutura defasada arbitrária e linearmente

declinante na equação da variância condicionada, como formá ide

tomar em consideração a memória a longo prazo ...frequentemente

provoca violações sobre a restrição da não-negatividade dos

coeficientes. " (p. 307, Original em Inglês)
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3.5 Modelos GARCH

Os modelos GARCH representam uma extensão das formulações ARCH na

medida em que a variância condicionada para um período "t" é função não

apenas de choques aleatórios anteriores, C:-i, como ainda das variâncias

condicionadas passadas, o que Bollerslev (1986) define como um "mecanismo

adaptativo de aprendizado" (p.309, Original em Inglês). Em termos práticos

esta inovação técnica possibilita uma redução substancial no número de

parâmetros para determinação de volatilidades condicionadas, evitando em

boa medida os problemas assinalados para os modelos ARCH quanto a

negatividade de parâmetros e estacionaridade das séries. Em termos gerais, o

modelo se apresenta como:

p q

w + ~ a ..ct
2 . + " p..ht' .~ 1 -1 L..J 1 -1

i=1 i=1

ou,

Da mesma forma como ocorre com os modelos ARCH, a volatilidade de ativos

é captada a partir da premissa de que esta processa-se por agrupamentos no

tempo, com tendência de manutenção de grandes ou pequenas variações.

Entretanto, estudos empíricos apontam inequivocamente para o fato de que as

parametrizações GARCH (1,1), ou:

são suficientes para captação de volatilidades condicionadas relativas a ativos

financeiros. Para esclarecer as consequências das condições e restrições que

se impõem sobre o modelo, apresentamos os resultados de desenvolvimentos

presentes em Baillie e Bollerslev (1992) e Hamilton (1994), que mostram a

similaridade entre processos ARMA e GARCH através da evidenciação deste

último em termos de c; :
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com

2observando-se um processo ARMA (p,q) sobre 8(, com a parcela "AR"

representada pelo produto da soma dos parâmetros (a) + fi)) sobre a

inovação quadrática no período anterior. Por outro lado, a parcela "Moving

Average" é representada pela atuação do coeficiente fil sobre o componente

Esta semelhança face a processos ARMA induz-nos à conclusão de que a

estacionaridade do processo sobre 8(2 para o modelo GARCH(1,1) depende

das raízes do polinômio:

situarem-se fora do círculo unitário. Somando-se a isto as restrições abaixo de

não negatividade da variância condicionada em "t":

w>ü

segue-se que a estacionaridade do processo sobre 8,2 dependerá de que:

. .
Obedecidas as restrições acima, a variância incondicional de 8,2 será:

(Y 2 = w /~ - (a 1 + f3 1 )]
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Resumindo e simplificando as condições e resultados acima para modelos

GARCH (1,1), o fato das raízes unitárias do polinômio:

1 - (a 1 + 131 ) . z = O

situarem-se fora do círculo unitário, significaria o atendimento das restrições

abaixo:

w>o (aI + fil) < 1

.que dizem respeito a não-negatividade dos parâmetros e de estacionaridade

do processo sobre ~2. Já a variância incondicional será expressa por:

A restrição acima de que (aI + fil) seja menor do que 1 como forma do

processo sobre &(2 ser estacionário, pode ser melhor entendido à par da

função preditiva para modelos GARCH (1,1), onde começamos por definir:

B{&.2 ) =h _e que t+k: t-vk para k - 1,2,3, ...

Com isto, a obtenção de uma equação para projeção da variância

condicionada "k" períodos no futuro obedecerá ao desenvolvimento a seguir:

o que nos leva ao resultado:
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A equação acima permite-nosalgumas projeções imediatas:

k=l -+ ht+l=cr+(~+Ar·(h,-cr)

k=Z -+ hl+2=cr +(~+A)·(ht+1-cr)

= a2 + (aI +pJ.[a2 + (aI +Pl}·(h,-a2}-a2
]

= a? + (aI + PIf .(h, - 0-
2
)

Naturalmente, podemos definir uma forma geral visando projeções de

volatilidades condicionadas para k períodos à frente como:

Entretanto, a equação preditiva acima indica também que caso não se atenda

à restrição de que (ai +A) < 1, as projeções de variância condicionada

aumentariam de forma "explosiva" à medida em que aumentasse horizonte de

previsão (k), sem retorno à variância incondicional (0-2
).

Outro aspecto relativo a previsões refere-se a valores médios de variâncias

esperadas em determinado espaço de tempo. Neste sentido, duas

possibilidades são usualmente apontadas na literatura, dentre as quais

destacamos primeiramente a desenvolvida por Heynen, Keymma e Vorst

(1994), os quais deduziram que para modelos GARCH (1,1), a ~ariânciamédia

entre períodos "t e T" é dada por:

onde,
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-2
O"

Outra alternativa para projeção de variâncias condicionadas médias desde um

momento "t" qualquer até períodos " t + 1,t + 2, ... , T" é dada simplesmente

por:

3.5.1 Estimadores de MáximaVerossimilhança

A função de log-verossimilhança repete aquela do modelo ARCH básico,

embora realcemos apenas a parte variável da mesma, ou seja:

1 T
l=-Ll

T 1=1 1

3.5.2Estudos Comparativos do Modelo GARCH versus Modelos

Competitivos

No seu estudo de apresentação do modelo GARCH em 1986, Bollerslev utiliza

a mesma base de dados empregada por Engle e Kraft (1983) como forma de

ilustrar suas vantagens face àqueles de parametrização ARCH. Assim é que o

autor procedeu ao estudo da inflação americana medida pelo índice"WPI

(Wholesale Price Index) no período de 1948 a 1983, o qual tinha sido utilizado

por Engle e Kraft (1983) na definição do modelo ARCH(8) abaixo, obtido
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apenas a partir da imposição arbitrária de uma estrutura de pesos declinantes

na equação da variância condicionada:
• 8

h, = 0,058+ 0,802· L (9 - i)/36 . &,~;
1,7576 3,0264 ;=1

no qual os valores entre parênteses representam as estatísticas "t", as quais

permitem concluir que enquanto ai é significativo ao nível de 1%, w não o é

nem a 5%.

Por sua vez, determinou-se o seguinte modelo GARCH (1,1):

ht = 0,007 + 0,135 .&,2_1 + 0,829 s.,
1,1667 14,7857 12,1912

onde se verifica que a constante no modelo não se revela significativa ao nível

de 5%, implicando em alguma instabilidade do modelo e consequente

ampliação dos intervalos de confiança de valores projetados. Entretanto, o

elevado grau de significância tanto de aI como de /31 não apenas

compensam esta limitação como ainda indicam a forte pertinência do modelo à

série sob análise. Em especial, o grau de significância de /31 é uma evidência

da presença de erros GARCH.

Nesta mesma linha de raciocínio comparativo, Enders (1995) procedeu ao

estudo da inflação americana medida também pelo índice WPI, no período

1960/1992, o qual novamente realça os percalços técnicos derivados de

modelos ARCH. Para a modelagem da variância da série, o autor se viu

obrigado à consideração de uma estrutura temporal muito. ampla, com o .,
".'.,

emprego da parametrização ARCH(4) abaixo: '.' . '.'.' .

..

h, = 0,00002125 + 0,1433.&t~1 + 0,2270.&'~2+0,0037.~~3 + 0,6755.&'~4
1,0662 1,3159 0,0522 3,3259

\.
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Como se observa para a equação de h., apesar de todos os sinais serem

consistentes com a restrição ai > O, o problema trazido pela imposição de

numerosos parâmetros foi o de provocar graus de relativa insignificância dos
, .

mesmos (à exceção da constante e de a4), assim como Lai > 1 (= 1,05), Isto

levou o autor à deduzir que a determinação de um modelo mais parcimonioso

estaria condicionada à imposição de uma estrutura de pesos declinantes, com

o que foi obtida a parametrização abaixo:

h, = 0,00000638+ 0,5850. (0,4. &t~l+ 0,3. &t~2 + 0,2. &t~3 + 0,1.&:-4)
0,0580 7,3585

Apesar do baixo grau de significância da constante em h I , o valor da

estatística t para ai (= 0,5850) confirma a baixa persistência de choques

sobre a inflação americana, no sentido de que os efeitos motivados por erros. . .
quadráticos passados na previsão de valores futuros da variância

condicionada tendem a se anular no tempo. Este modelo revelou melhor ajuste

aos dados da série quando comparado ao modelo anterior, o que é deduzido

pelo autor a partir da menor da-função de função de verossimilhança (483,25

contra 491,83 no modelo de parâmetros irrestritos). No entanto, Enders (1995)

assinala que este procedimento de busca de um padrão "adequado" para a

estrutura declinante de pesos constitui uma crítica sensível sobre os modelos

ARCH, até porque impediria um entendimento intuitivo por parte dos analistas.

Como pode ser deduzido das análises acima, o uso de modelos ARCH impõe

certos procedimentos ad hoc, que acarretam limitações em relação ao seu uso

prático. Assim é que o procedimento seguinte de Enders foi o de demonstrar

que tais limitações relacionadas à negatividade dos coeficientes e não

astacionaridade da função preditiva podem ser reduzidas sensivelmente

através de modelos GARCH(1,1) exatamente pela característica de

economicidade de parâmetros que estes revelam. No caso da série em estudo,

a estimativa de máxima verossimilhança foi:

.)
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h, = O,0000157+0,2226'&/~1 +O,6633·ht_l
1,6779 2,0862 4,3782

onde se observa que os coeficientes a 1, ,.fil são significativos ao nível Qe 1%.

Ainda mais, o valor maximizadoda função de máxima verossimilhança desta

última equação é ainda mais conclusivo do que aqueles encontrados nos dois

modelos anteriores, indicando um ajuste mais perfeito aos dados. Ademais,

confirmou-se a citada economicidade de parâmetros quando da utilização de

modelos GARCH na medida em que os valores da função de máxi-

verossimilhança não se alteraram significativamente nos casos de

parametrizações mais complexas.

Conforme se deduz dos textos relativos aos modelos da família ARCH já

analisados neste .referencial, a comparação da eficiência entre. diferentes

modelos não se ateve à acuidade ou precisão das variâncias condicionadas

previstas face àquelas efetivamente constatadas. Vale dizer, referiu-se até

aqui, a aspectos como a economicidade de parâmetros, atendimento a .

restrições sobre tais parâmetros, formas ad hoc de se ater às restrições e

medidas estatísticas de aferição de ajuste dos modelos aos dados das séries

temporais sob estudo. Diferentemente, Akgiray (1989) procedeu a

comparações de eficácia de modelos ARCH(p) e GARCH(p,q) com base no

grau de precisão que estes revelaram na projeção de volatilidades futuras.

Dados utilizados incluíram índices de ações obtidas do Center for Research in

Security Prices (CRSP) levantadas sobre 6.030 observações de retornos

diários, os quais foram divididos em quatro subgrupos como forma lógica de

aferir a consistência das avaliações.

No que tange aos resíduosnecessários para os testes, estes foram obtidos em

ambas as formulações atravésde modelo auto regressivo de ordem 1 - AR(1):

~
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onde tPo e tPI representam, respectivamente, a constante e coeficiente sobre

Rt-I. Além disso, R, é definido sob a forma abaixo, como a relação entre os

retornos do índice em pois períodos subsequentes no tempo:

Outra ação prévia do autor foi a de aplicar o teste Dickey-Fuller (1981) para

raízes unitárias sobre a equação para Rt, o qual indicou a estacionaridade da

série nas projeções de valores médios visto que o coeficiente (J I revelou-se

significativamente inferior a 1 em todos os sub-períodos. Adicionalmente, a

pertinência do modelo AR (1) foi confirmada a partir de testes de máxi-

verossimilhança que revelaram não compensar a inclusão de novos

coeficientes tP i para prever o comportamento de RI baseado no seu passado.

Quanto aos modelos ARCH(p), os testes realizados sobre os resíduos

quadráticos indicaram as ordens "p" dos mesmos, que foram: p = 3 para o

período 1963-68; p = 5 nos dois seguintes (1969-74 e 1975-80) e; p = 2 no
p

último (1981-1986), sendo que a restrição expressa por 'L ai < 1 foi
i=1

atendida em todos os casos. Ademais, o procedimento empregado por Akgiray

(1989) de dividir a amostra em subgrupos teve também por objetivo o de

apontar a heterocedasticidade da série, dado que a soma das funções de log-

verossimilhança para as parametrizações nos quatro períodos superou tal

função para todo o período analisado (1963-1986). Por outro lado, levantou-se

apenas o modelo GARCH(1,1) já que os testes sobre máxima verossimilhança

não revelaram possíblücades de ganhos significativos na adoção de ordens

superiores, confirmando-se a aludida economicidade de parâmetros desta

classe de modelos. Ainda mais, quando se compara os valores das funções de

log-verossimilhança entre as classes de modelos, percebe-se a superioridade

dos modelos GARCH face aos de parametrização ARCH no aspecto de ajuste

aos dados da série para todos os períodos.
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Após estas considerações, o autor procedeu às estimativas de variâncias

condicionadas derivadas de ambos os modelos, comparando-as à volatilidades

, "verdadeiras ..1. Já os critérios de avaliação face aos valores reais observados

foram: o erro médio, o erro quadrático médio, o erro médio absoluto e o erro

percentual médio absoluto. As conclusões foram inteiramente favoráveis ao

modelo GARCH sob todos os critérios, o que veio apenas confirmar a

superioridade demonstrada quando da análise dos parâmetros e estatísticas

levantadas. Em especial, os valores para o critério de erro quadrático médío"

revelaram diferenças entre aproximadamente 9% a 30% favoráveis ao modelo

GARCH(1,1) em relação às diferentes formulações ARCH(p) analisadas.

Além destes resultados que apontam inequivocamente para a superioridade

dos modelos GARCH, o autor faz a interessante observação de que como a
" .

soma dos coeficientes ai e A. são dominados por este último, isto indicaria a

maior importância das volatilidades passadas na projeção de variâncias. Daí a

conclusão do autor quanto a inferioridade dos modelos ARCH, pois estes

assimilam apenas os resíduos quadráticos passados.

Um contraponto bastante interessante quanto a efetividade de modelos de

volatilidade condicionada nos é fornecido por Bessembinder e Seguin (1993) e

Lamoureux e Lastrapes (1990), os quais procedem ao exercício simples de

impor o volume de operações como variável explicativa da variância

condicional em um modelo GARCH(1,1), chegando ao resultado notável de

que a volatilidade se condicionaria de acordo aos agrupamentos de volumes

transacionados e não conforme os erros quadráticos passados. Nesta mesma

direção, temos o trabalho de Gallant, Rossi e Tauchen (1990), que procederam

a estudo sobre o índice da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e

1 Naturalmente, é necessário impor medidas com o objetivo de avaliar habilidades dos modelos na
previsão de volatilidades futuras. Embora não seja citado, a medida empregada pelo autor foi a da
volatilidade instantânea, aferida ao final dos períodos de negociação.

I

2 EQM = [_1_.f S;]2 , onde s = 24 indica o total de meses de cada sub-período,
24 s=1
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encontraram correlação positiva entre volumes transacionados e volatilidade

condicional, pela qual amplas variações nos índices seriam seguidas por altos

volumes negociados. Da mesma forma, ChatratH, Ramchander e Song (1996)

constataram a correlação posifiva entre a volatilidade condicional de taxas de •

câmbio de diferentes países face ao nível de transações nos mercados futuros.

Estes estudos conduzem à conclusão instigante de que a análise de séries

temporais sob o pressuposto da presença de efeitos ARCH deveriam

considerar novas variáveis explicativas, o que implica dizer que as lacunas

explicativas de análises univariadas provocam amplos intervalos de confiança

sobre volatilidades projetadas. Naturalmente, uma lista de possíveis fatores

determinantes de variâncias condicionadas não se encerram com os exemplos

que viemos de apontar. A inserção de variáveis macroeconômicas parece ser

um caminho a ser trilhado na formulação de modelos visando determinações

de variâncias condicionadas e os trabalhos _de Campbell (1987) e Glosten,

Jaganathan e Runkle (1993) vão exatamente nesta direção ao incluírem as

taxas de juros nominais para consecução desse objetivo. Suas conclusões

assemelharam-se de certa forma com aquelas de Lamoureux e Lastrapes

(1993), pois os parâmetros a e f3 do modelo GARCH desenvolvido

revelaram menor força no condicionamento de volatilidades futuras, levando-

os a concluir que a persistência de movimentos na variância dos retornos

estaria ligada fundamentalmente à taxa de juros.

Outra possibilidade presente na literatura de finanças refere-se a efeitos sobre

volatilidades provocados por negociações em diferentes dias da semana ou

por interrupções das negociações nos fins de semana. Inúmeros trabalhos,

dentre os quais citamos French (1980), Gibbons e Hess (1981), Lakonishok e

Levi (1984), Mclnish e Wood (1985) e Smirlock e Starks (1986) apontam

anomalias devido aos fatores acima, embora mantenham controvérsia acerca

da dimensão e constância dos efeitos provocados sobre a volatilidade dos

mercados. Naturalmente, tais conclusões sugerem a ineficiência dos mercado,

na medida em que estratégias de arbitragem lucrativas seriam então possíveis.



49

Contrapondo-se aos autores acima, Connolly (1989) aponta que apesar dos

retornos dos ativos analisados em-estudos anteriores apresentarem-se auto-

correlacionados e com volatilidades variáveis ao longo do tempo, tais fatos não

teriam sido incorporados apropriadamente nas análises. Seu estudo visando

aferir impactos derivados dos efeitos acima foram conduzidos com base no

modelo GARCH, incorporando variáveis "dummies" que expressassem os

efeitos relativos a dias de negociação. A conclusão alcançada foi a da

irrelevância de tais efeitos e concomitante impossibilidade de arbitragemsobre

operações em dias específicos da semana.

3.6 Modelos GARCH-M

Dentre as formulações lineares que incorporam a característica de

autocorrelação dos resíduos quadráticos em séries financeiras, o modelo

GARCH-M (GARCH-in-mean) surge como extensão natural ao modelo ARCH-

M formulado por Engle, Lilien e Robbins (1987) ao incorporar a variância

condicional como proxy do risco de retenção de ativos na equação para a

média de retornos esperados. Estes modelos encontram aplicações práticas

no campo de finanças na medida em que precificaçóes são realizadas sob

considerações de risco. O estudo de Chou (1988), acerca da persistência da

volatilidade do prêmio sobre risco em operações sobre o índice NYSE, com

dados semanaisno período de julho de 1962a dezembro de 1985, constitui-se

numa referência importante nesse campo. O autor visava criticar postulações

de que choques sobre volatilidades do mercado eram transitórios e sem

importância sobre o comportamento do citado índice, quando delineou o

modelo abaixo:
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onde, Yt é o retorno esperado do índice para um período qualquer; ri a taxa

livre de risco; e 8 o índice de aversão ao risco devido à volatilidade

condicional,

Trabalhando sobre estas parametrizações, o autor concluiu acerca do

comportamento do índice ao longo dos anos mencionados quanto ao risco

percebido pelo mercado e as reações às volatilidades que então se observava.

Por exemplo, a queda de 26% do índice em 1974 teria relação direta com a

duplicação da volatilidade daquele ano. Em vista disto, o autor pode concluir

que os choques sobre volatilidades do mercado não teriam sido transitórios e

insignificantes; pelo contrário, eles se propagavam no tempo e influenciavam

significativamente o índice NYSE.

3.7 Modelos Assimétricos

Os modelos relatados até aqui se apoiam fortemente sobre ÇI característica

inerente aos mercados financeiros de alternância de períodos de estabilidade

e de instabilidade de retornos de ativos e de produtos financeiros ao longo do

tempo. É exatamente este aspecto de heterocedasticidade das séries

financeiras que justifica o desenvolvimento dos modelos de volatilidades

condicionadas. Por sua vez, os modelos GARCH guardam a particularidade de

expressar tais variâncias condicionadas como funções lineares não apenas de

"choques ou inovações" de períodos passados (Ct~l' Ct~2'···' C~p), como ainda
I

das variâncias defasadas (ht-},ht_2, ..• ,ht_q),em um processo ~imilar aos dos
I
I

modelos ARMA de séries temporais. No que se refere a mercados financeiros,

a intuição sobre os modelos GARCH (1,1) é de que os aqentes econômicos

projetam variâncias correntes com base numa média de Ibngo prazo (a
I

constante do modelo) e ainda considerando informações do jÚltimo período

quanto a variância observada (ht-I) e a inovação sobre a volatilidade (c;-J.

I
I
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Entretanto,os modelos ARCH/GARCHtraçam o histórico da variância corrente

com base em erros quadráticos e variâncias passadas em um quadro de

simetria de respostas face a "boas e· más notícias", admitindo-se que a

volatilidade corrente seja afetada igualmente por variações positivas ou

negativas passadas nos retornos de ativos. Em outros termos, apenas a

magnitudedos erros passados face à média esperada tem importância dentro

do objetivo de previsão de volatilidades; os sinais destes erros não são

importantes na função preditiva. De fato, os estudos conduzidos com vista à

apuração da qualidade de modelos auto regressivos de volatilidade

condicionada apuraram que tais modelos de respostas simétricas

apresentavam descrições bastante razoáveis de processos dinâmicos da

variância de retornos de ativos desde que os choques assinalados ("boas e

más notícias") não fossem de amplitude muito elevada. Neste aspecto, as

conclusõesde Akgiray (1989), Pagan e Schwert (1990) e Engle e Ng (1993a)

concordamquanto a eficiência dos modelos citados em situações nas quais a

dimensãodos retornos não antecipados não fossemsignificativamenteampla.

Assim é que as considerações a propósito de efeitos assimétricos sobre

volatilidadesde retornos derivados de inovaçõespositivas e negativas passam

a se fazer presente na literatura especializada a partir do trabalho de Black

(1976), o qual resgata um sentimento do mercadoque Christie (1982) resumiu

posteriormentecomo:

"historicamente, uma relação variância/preço de ações faz parte do

folclore do mercado, com a suposição corrente de que esta é

negativa; em outras palavras, quando os preços das ações aumentam,

a variância declina. " (p. 40l!, Original em Inglês).

Neste sentido, enquanto Black (1976) justifica tais efeitos a partir da

alavancagem operacional elevada (amplos custos de produção), Christie

(1982) explica que como uma queda no patrimônio líquido de uma empresa

3 "Boas notícias" -+ Gt > O "Más notícias" -+ e, < O
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(inovação negativa devida a redução de preços de ações) relativamente à

dívida de longo prazo representaria um acréscimo na sua alavancagem

financeira, a percepção desta elevação no risco total da empresa motivaria

aumento maior sobre a volatilidade de retornos do que se ocorresse uma

inovação positiva (aumento de preços). Vale dizer que como a elasticidade da

volatilidade dos retornos com respeito aos preços dos ativos é negativa,

possíveis aumentos (reduções) de preços reduziriam (elevariam) a variância

de retornos, sem que os efeitos em ambas as direções fossem simétricos.

A constatação empírica desta elasticidade negativa é incluída no trabalho de

French, Schwert e Stambaugh (1987), que buscaram justificar a relativa

inadequação de modelos GARCH no tratamento de séries financeiras quando

de períodos de forte variabilidade das cotações de ações na NYSE. Os autores

procederam à regressão abaixo sobre dados do índice S&P no período de

1928 a 1984, obtendo os seguintes resultados:

onde,

((J"mt / omt - 1) = a mudança percentual no desvio padrão do índice S&P no
período analisado;

Rmt = o retorno do índice, composto continuamente;

aI = coeficiente de elasticidade entre ambas as variações.

De fato, o resultado obtido para a1(= -1,61)não apenas confirmou o

sentimento do mercado acerca da relação negativa entre variações de preços

e volatilidades, como ainda atestou que apenas os efeitos de alavancagens

financeira e operacional não seriam suficientes para justificar uma elasticidade

de tal amplitude. Assim é que outras variáveis explicativas deveriam ser

procuradas e a taxa de juros seria a variável mais evidente neste propósito,

dado resultados de estudos desta natureza conduzidos por Fama e Schwert

(1977), Keim e Stambaugh (1985), além do próprio Christie (1982). Enfim,
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ficava realçada a necessidade do desenvolvimento de modelos assimétricos e

para tanto Hamilton (1994) eEnçle e Ng (1993) realçam as contribuições de

Nelson (1991) e deGlosten, Jaganathan e Ronkle (1993) como as melhores e

de maior reconhecimento no campo acadêmico.

':'

3.7.1 Modelos EGARCH

A incorporação de efeitos assimétricos em modelos auto regressivos de

volatilidade continuada é feita por Nelson (1991) através do modelo EGARCH

(Exponential GARCH) abaixo:
q

ln(ht) = Yo +g(Ut_l) +L~·ln(ht_i) +vt
i=1

onde U - 81-1
t-1 - h

t-I

- onde se vê que a acomodação de rela~ões. assimétricas entre retornos de
-.

ativos e volatilidades é feita em g(Ut_I), -a qual se expressa como uma

combinação linear entre Ut-1 e 'UH" sem que se imponha restrições sobre os

coeficientes r i (i =1 e 2). Vejamos:

)

As relações assimétricas são captadas explicitamente por r 1 e, por exemplo,

um valor negativo deste coeficiente indicaria uma elasticidade negativa entre

volatilidade de retornos e preços de ativos. Ademais, o modelo formulação

abaixo com a incorporação apenas de informações do período imediatamente

anterior tem prevalecido na literatura especializada e sua descrição ajuda-nos

a tecer novos comentários acerca do mesmo.
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Conforme se observa, o modelo não faz referência a erros quadráticos (i;), os

quais provocam a desconsideração do sinal da inovação (se "boas ou más

• notícias") nas formulações ARCH e GARCH. Da mesma forma, não se aplica

ao modelo EGARCH a restrição de não negatividade de coeficientes, o que

leva até mesmo nos modelos ARCH à imposição de estrutura de pesos

linearmente declinantes sobre os coeficientes aplicados aos erros quadráticos

passados. O modelo EGARCH permite a captação de relações assimétricas

entre retornos e volatilidades através da combinação entre r 1 e r 2 , na qual

tanto o sinal como a magnitude da inovação (expressa como Ut_1 = 8t_1/ht-J )

impactam a volatilidade condicionada em "t". Já a não-negatividade da

variância condicionada fica assegurada pela explicitação do modelo em termos

do logaritmo de h..

No aspecto prático da estimação de modelos EGARCH, estes são

determinados por meio de estimadores de maxi-verossimilhança, assumindo-

se a normalidade na distribuição dos erros de previsão". Esta solução é

questionável, pois testes específicos como o de Jarque-Bera (1982)

comprovam violação de premissas de normalidade dos erros de previsão, com

a assinalação da característica de leptocurtose da distribuição desses erros."
Contrapondo-se a isto, os desvios padrões calculados de acordo ao

procedimento de Bollerslev-Wooldrige representam uma compensação para

este afastamento da premissa de normalidade condicional dos resíduos.

O estudo inaugural do modelo EGARCH foi realizado com dados de retornos

de ações negociadas na New York Stock Exchange (NYSE) no período de

julho de 1962 a dezembro de 1987. A escolha deste período visava uma "prova

de força" sobre o modelo na medida em que o mesmo incorporava as fortes

variações ocorridas neste mercado quando de outubro de 1987. Além disto,

4 Este procedimento de estimação com a distribuição normal, assim como com a distribuição t-Student, é
empregado no "software" computacional Eviews 3.1, o qual foi elaborado com a assistência técnica do
próprio Robert Engle.
5 Concentração de valores nas caudas da distribuição.
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uma característica interessante do estudo foi que o autor optou por obter os

resíduos necessários à determinação do modelo para a variância com o

emprego de um modelo de natureza ARCH-in-mean, na forma proposta por

Engle e Bollerslev (1986) e Engle, Lilien e Robbins (1987). Como se recorda, a
~

característica marcante destes modelos é que a variância condicionada é

incluída na condição de um prêmio pelo risco:

sendo o retorno excedente à taxa livre de risco definido por:

onde,

SI 'e St-I = valores do índice em "t e t -1" ;

d, =dividendos pagos em I It' I;

1ft =taxa livre de risco em "t".

A principal conclusão obtida foi a da relação assimétrica entre retornos e

volatilidades, tendo em vista que ri (= -0,118) revelou-se estatisticamente

significante com erro padrão 0,008 e p-value = 0,000. Portanto, tinha-se agora

uma confirmação dentro do aparato de modelos auto regressivos das

proposições de Black (1976) e de Christie (1982) quanto a tendência da

volatilidade de retornos crescer (cair) quando de más (boas) notícias.

Visando aferir a performance preditiva do modelo, Nelson (1991) selecionou

dois períodos distintos nos quais foram constatadas. máximas volatilidades do

mercado dentro do período de tempo assinalado acima, quais sejam aquele

situado entre setembro de 1973 a dezembro de 1974, e o referente aos últimos

cinco meses de 1987. O modelo operou de forma satisfatória no primeiro

período, sem que qualquer ponto se situasse fora de intervalos de confiança

para a 2 construídos a 99% de certeza. Quanto ao segundo período, o modelo
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Até aquela data, os modelos EGARCH e GJR permaneciam como os mais

efetivos com vista à modelagem de séries financeiras, embora o desempenho

destes face ao modelo GARCH fosse bastante semelhante no caso de

períodos estáveis, nos quais a vólatilidade não experimenfava choques de

amplitude elevada. Da mesma forma, os desempenhos eram similares no caso

de choques de natureza positiva, indicando que nestas situações os efeitos

assimétricos não teriam a mesma dimensão dos choques negativos. O

resultado principal do estudo foi o de que a formulação GJR revelava-se como

a mais capacitada na função preditiva em períodos estáveis e instáveis, pois o

fato de ter alcançado o maior valor de log-verossimilhança dentre os modelos

analisados indicava também ter sido ele o de melhor ajuste aos dados

levantados. A conclusão final dos autores é a da necessidade do uso de

modelos assimétricos na previsão de volatilidades, que se revelam ainda mais

importantes em situações de choques negativos de amplitude elevada.

4. Modelo Black-Scholes

4.1 Introdução

A utilização do modelo B-S para precificação de opções neste estudo se deve

à facilidade que o mesmo oferece para avaliações práticas das diferentes

medidas de volatilidade disponibilizadas pelo meio acadêmico e empregados

no âmbito profissional. Sua formulação geral para opções européias (com

exercício permitido apenas no vencimento) sem pagamento de dividendos é

dada abaixo:

\, .
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À exceção da volatilidade do ativo subjacente (0-), cujo valor deve ser

previamente calculado antes de sua inserção nas fórmulas acima, o modelo é

definido apenas em termos de variáveis conhecidas. São elas: preço corrente

do ativo, (S); preço de exercício da opção, (K); tempo a decorrer do momento

atual até o vencimento (t e T); e taxa livre de risco, (r).

o retorno esperado, "!l", não compõe o modelo B-S de précificação de

opções, sendo "substituído" pela taxa livre de risco, dados que os autores do

modelo lograram sua derivação no contexto da neutralidade ao risco ("risk

neutral valuation"). No entanto, mais recentemente tal derivação tem sido

tratada no contexto de martingales equivalentes e os trabalhos de Neftci

(1996) e Baxter e Rennie (1996) oferecem os instrumentais para derivação das

fórmulas B-S.6 •

Quanto ao aspecto específico da volatilidade de retornos de ativos subjacentes

a contratos de opções, o modelo B-S adota a premissa controversa de

constância da variância, embora seja amplamente aceito o caráter instável da

mesma. Entretanto, surpreende as colocações de Hull (1997) de que modelos

de precificação de opções sob consideração de volatilidades estocásticas são

inferiores ao modelo B-S, especialmente quando de projeções de valores para

intervalos de tempo inferiores a um ano. Além deste, Chesney e Scott (1992)

atribuem aos procedimentos de volatilidades implícitas a melhor qualificação

do modelo 8-8 face aos modelos estocásticos. Esses estudos nos levam a

concluir pela pertinência da captação de processos sobre a volatilidade de

retornos de ativos subjacentes em séries de opções por meio de

procedimentos e modelos de volatilidades histórica, implícita e condicionada.

Especificamente no que tange à relação entre a volatilidade de retornos do
. ,

ativo subjacente e preços de opções no modelo B-8, é definido o coeficiente

Vega abaixo:

6 o leitor interessado encontra estas derivações do modelo B-S nos anexos.
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v ôC
80'

N '(d ) 1 -df /2onde 1 = ~e-v27!
~

Vê-se que Vega mede simplesmente a taxa de variação no preço da opção

(C) a partir de variações na volatilidade de retornos do ativo (0-). Como se

recorda dos trabalhos de Chiras e Manaster (1976), Latané e Rendleman

(1978) e 8eckers (1980 e 1981), este coeficiente participa do cálculo de

elasticidades preço de opções/volatilidades de retornos de ativos, quando da

determinação de esquemas de ponderação de variâncias a serem inseridas no

modelo 8-S.

5. Observações Finais

Como dissemos na introdução deste trabalho, o dimensionamento do risco

inerente a ativos financeiros é de capital importância com vista a precificações

não apenas destes ativos como ainda de derivativos financeiros que se

produzam sobre eles. Tomando como exemplo o modelo 8-S para precificação

de opções, vê-se que a volatilidade de ativos subjacentes, representada pela

variância dos retornos destes ativos no tempo, constitui-se na única variável

desconhecida a ser inferida antes dos cálculos finais. Desta forma, fizemos

incluir o levantamento dos diferentes procedimentos utilizados para a

mensuração de volatilidades de ativos dentre os objetivos traçados para esta

revisão de literatura. Além disso, buscamos levantar os resultados de testes

comparativos que nos indicassem quais os modelos mais eficazes nessa tarefa

de projeção de variâncias futuras.

Conforme pudemos determinar, o meio mais simples de mensuração de

volatilidades é dada pelo cálculo do desvio padrão de retornos obtidos por um

ativo em um passado recente. Outra solução frequentemente citada na

literatura e empregada na prática profissional é dada pelas assim chamadas
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volatilidades implícitas, as quais têm como premissa o entendimento de que os

agentes de mercado pautam suas avaliações de opções pela fórmula 8-5. Isto

posto e sabendo-se .o preço de uma opção em determinado momento do

tempo, seu cálculo resulta da simples inversão da citada fórmula para

determinar o valor da volatilidade correntemente pressentida pelo mercado

para o ativo objeto de contratos de opções. Embora se possa objetar que tal

procedimento implica na aceitação da constância da variância de retornos dos

ativos subjacentes em períodos futuros, diversos estudos atestam a

qualificação das projeções de preços de opções com o uso destas

volatilidades implícitas.

Por sua vez, o conceito de volatilidade condicional veio representar avanço

significativo na previsão de variâncias de retornos, na medida em que os

modelos desenvolvidos incorporam a característica inerente às séries

financeiras de auto correlação dos resíduos quadráticos ao longo do tempo.

Em outros termos, a função preditiva de variâncias futuras se faz a partir da

constatação de que períodos de alta ou de baixa volatilidade tendem a se

agrupar no tempo. Diferentemente do caso frequentemente utilizado no

mercado de capitais brasileiro, onde a variância é calculada sobre dados

históricos e assumida como valor esperado em fórmulas de precificações de

opções, tais· modelos buscam determinar padrões de comportamentos

passados de volatilidade como forma a delinear trajetórias futuras da variância

de retornos de ativos. Ademais, os modelos de volatilidade condicionada

atendem à intuição de que informações mais recentes têm influência maior

sobre a volatilidade corrente do que aquelas mais defasadas no tempo.

É interessante observar o desenvolvimento destes modelos ao longo do

tempo, os quais se iniciam como o modelo ARCH(p) de Engle (1982). Neste

estudo, a variância esperada em "t" é sancionada simplesmente como função

de inovações passadas, sendo essas últimas expressas pelos erros

quadráticos de estimativas propiciadas pelo modelo que se tenha definido

para a média condicionada. Posteriormente, tais formulações mais simples
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encontraram seu limite no modelo ARCH-M, no qual a própria variância

condicional era variável explicativa da média do processo de retornos dos

ativos, com ambas as equações (para a média e variância condicionadas)

'sendo calculadas simultaneamente. Esse modelo atendia à premissa "da

moderna teoria de finanças de que precificações se fazem a partir da

consideração simultânea das dimensõesde risco e retorno de ativos.

Entretanto, ambos os modelos sofrem de limitações técnicas que se

relacionam a sinais e valores incongruentesdos coeficientes. No tocante aos

sinais, estes revelam-se frequentemente negativos, indicando que erros

quadráticos passados reduzem variâncias correntes. Com relação aos valores

dos coeficientes, por vezes constata-se que inovações em períodos mais

defasados no tempo afetam variâncias correntes mais fortemente do que

inovações recentes. Tais .limitações levaram a alterações do modelo básico,

incluindo-se uma estrutura arbitrariamente linear e declinante sobre os

coeficientes, o que contraria um raciocínio intuitivo acerca desses modelos e

leva a questionamentos quanto a efetividade dos mesmos à par de tais

intervenções ad hoc.

o modelo GARCH (p,q) representouuma extensãodo modeloARCH ao incluir

variâncias condicionadas passadas na equação para determinação de

variãncias futuras. Neste sentido, se o modelo ARCH era uma expressão

AR(p) de um processo seguido pelos erros quadráticos, o modelo GARCH

expressava um processo ARMA (auto regressivo e de média móvel), pois que

a ele ainda se soma um componente de média móvel sobre variâncias

condicionadaspassadas. Comentáriosfrequentes na literatura dão conta tanto

de sua qualidade preditiva como da parcimônia de coeficientes, pois que as

formulações GARCH(1,1) são utilizadas na vasta maioria dos estudos.

Entretanto, este modelo ainda se ressente de restrições quanto aos

coeficientes a i e fi; serem não negativos (para impor que a volatilidade

condicional seja positiva), bem como da condição expressa por
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(~ai +I /3;) < 1, para se evitar que valores projetados de variâncias

condicionadas aumentem indefinidamente no tempo. Às restrições acima vem
. .

se somar o fato de que o modelo é construído sob a premissa de respostas

simétricas sobre a volatilidade condicional a partir de inovações sobre retornos

de ativos, não importando que estas últimas sejam positivas ou negativas, o

que contraria o entendimento comum acerca da relação assimétrica entre

inovações e volatilidades.

À par dos problemas acima relatados, o modelo EGARCH revela vantagens

técnicas bastante interessantes. Em primeiro lugar, a modelagem da variância

condicional em termos logaritmos impede a imposição de restrições sobre os

coeficientes da equação para h, com vista a evitar a ocorrência de valores

projetados negativos. Além disso, atende-se à intuição do mercado quanto a '

choques negativos (reduções inesperadas de retornos) impactarem mais a

volatilidade corrente do que choques positivos, através de novo coeficiente

sobre a relação (et-Jht-J. A despeito de suas vantagens, este modelo ainda

revela limitações diante de choques muito amplos, pois supõe um retorno

muito lento da variância projetada aos níveis da variância incondicional. Ainda

dentro desta categoria de modelos assimétricos, o modelo TARCH apresenta-

se como uma alternativa bastante interessante e frequentemente referenciado

na literatura especializada.

A crescente sofisticação dos modelos de volatilidade condicionada expressa-

se pela progressiva incorporação de características de séries financeiras com

o objetivo de se alcançar mensurações mais precisas acerca da dimensão do

risco dos ativos. No entanto, devemos ressaltar que a natureza estocástica das.

séries financeiras impõe dificuldades nas modelagens do primeiro e segundo

momentos (respectivamente, a média e a variância) das mesmas e desafiam

os pesquisadores a buscar novas parametrizações que eliminem

gradativamente as restrições atuais.
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No que se refere ao modelo Black-Scholes, diversos estudos apontam para

sua elevada qualificação técnica na precificação de opções, a qual permite,

por exemplo, a execução de operações de hedge bastante efetivas. Entretanto,

a literatura especializada tem sàlientado imperfeições, 'as quais motivam os

pesquisadores na busca de soluções técnicas no âmbito do próprio modelo. A

questão da volatilidade de retornos de ativos subjacentes é a mais relevante

visto que esta variável é a única a ser previamente determinada antes da

operacionalização das suas fórmulas. Dada a premissa de variância constante

de retornos de ativos, os usuários do modelo se vêem na contingência de

incorporar os novos sinais emitidos pelo mercado através da alteração dos

parâmetros sobre os quais as previsões anteriores tenham sido calculadas.

Outras imperfeições dizem respeito ao relacionamento que a volatilidade

guarda. com relação a preços de exercícios e tempo para o vencimento de

opções, processo este denominado nos mercados internacionais como

"volatility srnite"." Apesar dessas e outras limitações e restrições, é

interessante observar o reconhecimento de que as vantagens advindas da

utilização do modelo B-S superam os problemas assinalados até o presente e

motivam os pesquisadores à depuração de parâmetros que possam ser

inseridos nas suas fórmulas. Neste sentido, o desenvolvimento de novos

modelos como os da classe ARCH faz parte desses esforços e ~ avaliação de

sua pertinência no contexto da precificação de produtos derivativos representa

o objetivo maior de nosso estudo.

7 A primeira relação recebe o nome de "volatility smile", enquanto a segunda refere-se a uma "estrutura
temporal de volatilidades".
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1. Introdução

São relatadas a seguir as etapas que definimos com o objetivo de avaliar a

eficácia de modelos de volatilidade condicionada no campo da precificação de

opções de Telebrás PN no mercado da Bovespa. Os detalhes técnicos desses

etapas serão detalhadas ao longo deste capítulo, mas optamos por um relato

resumido e imediato de cada uma delas:

Etapa 1: Avaliação "dentro da amostra" dos diferentes conjuntos de modelos

para a média e volatilidade condicionadas, conduzida com base nas

estatísticas de Akaike (Akaike Information Criterion) e de Schwarz (Bayesian

Information Criterion), além de análise de resíduos através de estatísticas de

teste de Ljung e Box (estatística Q).

Etapa 2: Avaliação "fora da amostra" dos modelos referenciados como sendo
. . .

os melhores na etapa anterior. Tais aferições se dão por meio de comparações

do tipo "um passo à frente", nos quais a volatilidade "aferida" para um

determinado momento é comparada à prevista pelos diferentes modelos.

Naturalmente, o obstáculo que surge nesta etapa deve-se ao fato de que a

volatilidade não é observável, levando-nos a adotar a variância instantânea

como referência. As comparações são feitas sistemática e continuamente para

um período de 276 dias e agrupados em "funções perda" que nos resumem as

qualificações preditivas dos modelos. Adicionalmente, impomos um "teste de

força" sobre os modelos de volatilidade condicionada através da incorporação

do modelo "randon walk", o qual estima a variância para um momento qualquer

apenas como a variância observada no momento imediatamente anterior.

Etapa 3: Uma vez definidos os modelos mais adequados ou eficientes na

questão preditiva de volattlidadés de retornos de Telebrás PN, estes serão

empregados nas tarefas de precificação de opções no contexto do modelo

Black & Scholes. Da mesma forma que nas etapas anteriores, as análises com

vista à constatação das reais potencialidades dos modelos de volatilidade
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condicionada são conduzidas em bases comparativas, na medida em que

incorporamos tanto as volatilidades estimadas pelos procedimentos de

volatilidades implícitas e históricas, como aquelas geradas do modelo randon

walk.

2. Método e Técnica da Pesquisa

Nossa pesquisa utilizou-se do método descritivo-éxplicativo para avaliar a

pertinência de modelos econométricos como preditores de variâncias futuras.

Através dessa metodologia, buscamos não apenas identificar e analisar as

características de tais modelos, como ainda explicar as diferenças entre suas

projeções de variâncias face àquelas observadas na realidade. Segundo Gil

(1991),

"As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial descrever as

características de determinada população ou fenômeno ou então o

estabelecimento de relações entre as variáveis ... (e) as pesquisas

explicativas têm como preocupação central identificar os fatores que

determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. É o tipo

de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade porque

explica a razão das coisas. Por isso mesmo é o tipo mais complexo e

delicado ... pode-se dizer que o conhecimento cientifico está assentado

nos resultados oferecidos pelos estudos explicativos". (p.44)

Através da técnica de pesquisa ex-post-facto, podemos analisar um fenômeno

que já ocorreu no passado, com o objetivo de compreender e predizer melhor o

futuro. Gil (1991) conceitua a pesquisa ex-post-facto como:

"um experimento que se realiza depois dos fatos acontecidos ... quase

todos os trabalhos destinados à investigação de determinantes i

econômicos e sociais do comportamento de grandes aglomerados

sociais fundamentam-se numa lógica deste tipo." (p. 45)
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3. Amostra

A base de dados é construída sobre preços de Telebrás PN nos mercados a

vista e de opções da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo (Bovespa),

tendo sido esta escolha motivada pelas elevadas participações que este papel

detém em ambos os segmentos da bolsa paulista. Embora variável, a

participação deste papel no mercado a vista nunca esteve abaixo de 40% do

volume monetário operado a cada dia. Por sua vez, as séries lançadas sobre

Telebrás PN no mercado de opções participaram sempre com mais de 80% do

volume diário neste segmento. Estes números permitem concluir tanto pela

elevada correlação entre os títulos desta empresa e o mercado total da

Bovespa, como pelo significativo impacto desse papel no mercado de capitais

brasileiro com um todo.

Os valores levantados para o mercado a vista referem-se a cotações diárias de

fechamento, no período de 04 de julho de 1994 a 28 de julho de 1998, num

total de 1036 observações. A escolha da data inicial acima deve-se ao

lançamento do programa de estabilização da economia (Plano Real) então

iniciado e que possibilitou redução acentuada nos níveis inflacionários da

economia brasileira. A data final marca o encerramento da Telebrás S/A

enquanto empresa pública de capital misto.

No tocante ao mercado de opções, optamos por selecionar as séries mais

negociadas sobre Telebrás PN no período de 19 de junho de 1997 a 28 julho

de 1998, sendo que esta última data coincide com o dia final para montagem

do banco de dados de preços no mercado a vista. É analisado um total de

doze séries distintas, as quais sofreram a influência de fatores diversos, tais

como crises mundiais, crises internàs à economia brasileira, eleições,

processo de privatização das telecomunicações nacionals.: dentre outros.

Naturalmente, a importância da definição de instrumentos que lidem com a

questão da volatilidade de retornos de ativos é realçada pelo fato dos eventos

motivarem choques de variadas amplitudes nos mercados da Bovespa.
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Entretanto, as séries de opções analisadas e que são relacionadas a seguir

em conjunto aos respectivos períodos de negociação e preços de exercícios,

têm a característica comum da não ocorrência de pagamentos de dividendos

durante seus períodos de vida. Isto se deve à observância da paridade opção

de compra - opção de venda (do inglês, "put-call parity") a qual especifica que

o exercício antecipado de opções se justifica à par do pagamento de

dividendos compensadores para tanto. Como nossas medidas de avaliação

supõem a retenção de opções adquiridas a qualquer tempo até o vencimento,

eventuais distribuições poderiam viesar nossos resultados, razão pela qual

optamos pela eliminação de séries nas quais tenham ocorrido tais

pagamentos.

Tabela 1.
Séries de Opções Analisadas

SÉRIES PERíODO DE NEGOCIAÇÃO PREÇOS DE EXERCíCIO

(R$)

TELBH1 19-06-97 a 18-08-97 145,00

TELBH3 19-06-97 a 18-08-97 160,00

TELBJ36 18-08-97 a 17-1 0-97 160,00

TELBJ5 18-08-97 a 17-1 0-97 130,00

TELBL50 14-10-97 a 12-12-97 110,00

TELBB34 16-12-97 a 17-02-98 140,00

TELBD46 18-02-98 a 20-04-98 140,00

TELBD53 18-02-98 a 20-04-98 150,00

TELBF3 22-04-98 a 15-06-98 120,00

TELBF89 22-04-98 a 15-06-98 130,00

TELBH6 15-06-98 a 28-07-98 150,00

TELBH13 15-06-98 a 28-07-98 130,00

Fonte: Boletim de Informação Diário da Bovespa
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4. Instrumentos da Pesquisa

4.1 Bases de Dados e Programas Computacionais

Como assinalado"anteriormente, são utitizadas as bases de dados existentes

na BOVESPA: a do mercado a vista se estende de 04/07/94 a 28/07/98,

enquanto a do segmento de opções vai de 18/02/97 a 28/07/98. O "software"

econométrico Eviews 3.1 foi utilizado para operacionalizar os modelos

econométricos, enquanto a utilização do programa Excel 7.0 serviu para a

execução de simulações sobre o modelo Black-Scholes e a elaboração de

gráficos.

4.2 Pesquisa Bibliográfica

Essa etapa foi cumprida na Graduate School of Business da University of

Texas at Austin, onde coletamos informações acerca de estudos e pesquisas

recentemente publicadas no exterior. Pudemos incorporar conhecimentos já

firmados sobre questões relacionadas a modelos para captação de

volatilidades, comparamos resultados de pesquisas com objetivos afins, bem

como consolidamos nossa base técnica para análise de questões relacionadas

à eficácia de modelos preditivos de volatilidades quando utilizados em

conjunto ao modelo B-S de precificação de opções.

5. Modelagem dos Dados

As modelagens dos dados para a obtenção de projeções de variâncias

condicionadas são feitas no contexto da família de modelos ARCH: ARCH(p),

GARCH(p,q), EGARCH e TARCH(p,q). Além destas, outras projeções de .

variâncias de retornos de Telebrás PN são obtidas através dos procedimentos

conhecidos como volatilidades implícitas e históricas. Os valores obtidos nas
, -. ~ c

.....,,.~ .

três vias acima foram empregados no modelo B-S, visando aferir a qualidade é',

preditiva dos modelos assinalados no contexto da precificação de opções.
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Entretanto, realçamos que no contexto dos modelos de volatilidade

condicionada citados acima, a premissa de voJatilidadeconstante do modelo

B-S leva-nos a estabelecer a variância média projetadapara o período entre a

aquisição da opção até o vencimento da sua série, aquela a ser internalizada

no modelo B-S para os nossos propósitos· de precificação de opções de

Telebrás PN.

Como colocado acima, o modelo B-S é utilizado como referência em relação

aos diferentes modelos utilizados para captar variâncias futuras. Dada sua

premissa fundamental de log-normalidade dos retornos de ativos subjacentes

às séries lançadas no mercado de opções, os retornos diários, "y," são

definidos como a seguir:

Y I = In (~ / ~-l ) onde ~ e ~_I são os preços do ativo nos tempos

"t e t -1".

Outra série gerada para atendimento dos objetivos deste estudo diz respeito a

uma variável "dummy"relativa aos retornos de segundas-feiras,dado inúmeros

exemplos na literatura acerca de padrões de comportamento dos agentes

nestes dias de negociação.

6. Testes de Heterocedasticidade da Série de Retornos

A constatação de heterocedasticidade da série de retornos de Telebrás PN

constitui-se no primeiro passo da investigação empírica realizado para esse

estudo, pois esta característica é condição sine qua non para justificar a

aplicação do instrumental de modelos da família ARCH, os quais foram

desenvolvidos dentro da premissa de auto correlação dos resíduos

quadráticos obtidos de modelos especificados para a média do processo

original (Yt no nosso caso).
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Com vista ao atendimento deste objetivo, estabelecemos 4 sub-períodos de

259 observações cada e decompostos como a seguir: (1,2, ...., 266); (261, 262,

..., 532); ...; (533, 534, ..., 799); e (800, 779, ..., 1066), sobre os quais

aplicamos os testes ARCH-LM (ARCH-Lagrange Multipliers) visando avaliar a

• presença de heterocedasticidade condicional f? auto regressiva nos resíduos.

De acordo com Engle(1982), os resultados deste teste são obtidos a partir das

equações abaixo, obtidas ambas por mínimos quadrados ordinários:

onde se vê que os resíduos quadráticos, obtidos de uma regressão da série

original sobre uma constante, são utilizados na composição de um modelo de

ordem "p" (p = 4 neste estudo). Por fim, o teste ARCH-LM verifica a hipótese

nula de que:

através da estatística T*R2 ~ X2(p),1" pela qual esperamos que a mesma

assintoticamente obedeça a uma distribuição X2. Caso a hipótese nula seja

rejeitada, ter-se-ia as evidências de heterocedasticidade nos resíduos

quadráticos e portanto a necessidade da utilização de modelos de variância

condicional.

7. Definição de Modelos para a Média e Variância Condicional

Dado que o insumo para operacionalização dos modelos ARCH é o erro

apurado nas equações para a média, segue-se daí a necessidade da definição

conjunta dos modelos para a média e volatilidade condicionais. Estes pares de

modelos são resumidos a seguir, em termos gerais:

1 Obs: T representa o número de observações, enquanto todas as outras variáveis foram definidas
anteriormente.
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==> S=y-x'·pI I t

sendo p um vetor de parâmetros desconhecidos .

.A importância da definição de modelos adequados à modelagem de médias

condicionadas, no sentido da geração de erros de pequena amplitude e

destituídos de conteúdo informacional, pode ser bem entendido através de um

modelo GARCH (1,1), para o qual temos:

o qual pode ser desenvolvido e expresso como:

Desta forma, pode-se ver que um processo GARCH é definido a partir dos

'erros quadráticos obtidos de parametrizações especificamente escolhidas para

representar o processo sobre YI' "ainda que SI obedeça a um processo ruído

branco, sem conteúdo informacional". Além disto, realçamos desde já que a

relação:

ou seja, que a expectativa em "t - 1" de &,2 iguala-se a h" será o conceito

fundamental de que nos utilizamos para definição de medidas' acerca da

habilidade dos diferentes conjuntos de modelos para a média e variância

condicional.

Os modelos selecionados para levantar a média condicional dos retornos de

Telebrás PN são apresentados a seguir:

Yt = C + SI

Obs.: regressão de Yt apenas sobre uma constante.
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YI = C + bi .YI-I + &1

Obs.: modelo de natureza AR(1), sendo Yt-l o retorno de um período

defasado.

• Yt = C + b2 • MON + &1

Obs.: modelo composto com uma variável "dummy" (MON), definida para

captar efeitos derivados de negociações em segundas-feiras.

YI = C + bl .Yt-l + b2 • MON + e,
Obs.: modelo AR(1) com a inclusão da "dummy" .assinalada na equação

anterior.

Yt = C + O . &1-1 + &t

Obs.: modelo de natureza MA(1), definida sobre o erro de um período

defasado.

o processo de escolha das equações acima merece uma observação acerca

da qualidade de suas projeções, a ser aferida sobre e.. De uma análise sobre

a primeira equação, qual seja:

Yt = C + e onde segue-se que e, = Y; - Y

Elevando os termos ao quadrado e impondo a somatória a ambos os lados da
equação:

Pode-se então observar que a primeira equação oferece uma medida da
. .

variância total associada a uma variável. Além do mais, um número crescente .

de variáveis explicativas poderia ajudar a reduzir tal variância a uma dimensão

que pudesse ser impingida a Yt.
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Os erros quadráticos gerados das equações anteriores serão os insumos para

obtenção das seguintes parametrizações de volatilidades condicional:
p

=> ARCH(p) = h, = w + L ai . &'~i + v, onde p = 1, 2, 3 e 4.
i=1

ARCH (1); ARCH (2); ARCH (3); ARCH (4)

i=1 i=1
onde p =1 e q = 1 e 2

GARCH (1,1) e GARCH (1,2)

=> EGARCH (1,1)

.=> TARCH (p,q)
p q

h, = W + L ai • &t~i + L /3;... ht-i + r .&t~l • dt-l
i=1 i=l-

onde dt-1 = 1 se e, < 0, e Ode outra forma.

TARCH (1,1) e TARCH (1,2)

8. Medida de Avaliação de Modelos de Volatilidade Condicional

Conforme desenvolvidas nas próximas subseções, as avaliações conduzidas

neste estudo basearam-se em estimações dentro de fora da amostra, visando

obter conclusões mais confiáveis acerca das habilidades dos diferentes

modelos para captação de volatilidades.

8.1 Estimação Dentro da Amostra

Os cálculos levados a efeito para aferir a validade empírica dos modelos nesta

etapa são feitas sobre 790 observações de retornos de Telebrás PN no

período de 04/07/94 a 18/06/97, dado que 19/06/97 marca o dia inicial do

período de negociações de nossa primeira série de opções que analisamos
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nesta tese (ver Tabela 1). Em especial, as qualificações dos modelos, aferidas

em bases comparativas, são conduzidas com base no "Akaike Information

Criterion" (AIC) e no Bayesian Information Criterion (BIC), enquanto as

estatísticas de teste de Ljung e Box aferem a significância da correlação" de

resíduos a ordens específicas de períodos defasados.

8.2 Estimações Fora da Amostra

As avaliações a serem conduzidas nesta etapa buscam conferir qualificações

técnicas dos modelos referendados a partir de cálculos sobre dados dentro da

amostra, no tocante à previsão de volatilidades de retornos de Telebrás PN no

período de 276 dias úteis compreendidos entre 19/06/97 e 28/07/98, datas

estas que marcam o início e o fim do período amostrai para o qual dispomos

de dados relativos às séries de opções analisadas nesta tese. A limitação que. . .
enfrentamos com vista ao atendimento deste objetivo de aferição de

habilidades preditivas deriva do fato de que a volatilidade não é uma variável

observável, razão pela qual optamos por comparar estimativas propiciadas

pelos modelos de volatilidade condicionada face a "volatilidades instantâneas".

Para tanto, nosso conceito fundamental é expresso por:

onde hl+1 é o valor esperado de &/
2
+ 1 dado o conjunto de informações

disponíveis até o período anterior, "t". Além disto, empregamos o

procedimento utilizado por Day e Lewis (1992) e Pagan e Schwertz (1990),

para definição desta volatilidade instantânea como:

2 (y -)2&( = 1- Y

onde y é a média para os 970 dados de retorno empregados em seu cálculo

(sendo o relativo a "t" o último deles). Por fim, definimos uma medida de erro

necessária para nosso propósitos de previsão um passo a frente:
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o diagnóstico final acerca da eficiência preditiva dos modelos é feito através

.das "funções perdas" anotadas abaixo, as quais são compostas exatamente

por tais medidas de erro face a volatilidades instantâneas. São elas:

T-R
MEAM=

e,

MBQM = ...:.../==.,R __

T-R

onde,

MEAM = Medida do erro absoluto médio e MEQM = Medida do erro quadrático
médio

u:-.r j = o erro na previsão da volatilidade instantânea dos retornos de Telebrás

PN para o período "t + j" ~

T = a última observação da amostra, de número 1.066 e relativa a 28/07/98.

R =a observação de número 790, relativa ao dia 18/06/96. Como se recorda,

o dia 19/06/97 marca o primeiro de 276 dias úteis, cujos dados de retorno

compõem as observações "fora da amostra" com que procedemos aos

cálculos das funções perdas anotadas acima;
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} = 1, O qual é o horizonte temporal selecionado para a análise da habilidade

preditiva dos diferentes modelos. Nossa rejeição quanto a empregar li} > 1"
visa atender aWest e Cho (1995) que argumentam acerca da perda de efeitos

ARCH quando do uso de amplos intervalos de tempo. Outrossim, Andersen e

Bollerslev (1998) criticam até mesmo o uso de dados diários nas tarefas de

previsões de volatilidades, argumentando que tais análises deveriam ser

conduzidas sobre dados de alta frequência (dados ao longo de cada dia).

No que se refere especificamente à mecânica de obtenção dos erros "u "t+j ,

esta obedece aos seguintes passos:

-/ Após compor a primeira amostra com as observações (1, 2, 3, ... , 790), os

modelos estimados de média e variância condicional são empregados para

as projeções de &;91' h 791 e (&;91 - h,91)

-/ Já na segunda rodada, os valores de &;92' h792 e (&;92 - h,92) são

obtidos de modelos estimados sobre as observações (2, 3, 4, ... , 791);

-/ Este procedimento de retirar a primeira observação e acrescentar a

próxima somente se encerra quando da utilização da amostra (789, 790,

791, ... , 1065) para determinação de &:066' h1066 e (&1~66 - ~066)

-/ Desta forma, são estimados 276 conjuntos de modelos para a média e

variância condicional, os quais geram um vetor com igual número de erros

específicos de projeções da volatilidade instantânea dos retornos dê

Telebrás PN, e empregados nas duas funções perdas assinaladas acima.

Adicionalmente, a eficiência preditiva dos modelos é ainda avaliada face ao
1"" ,

modelo "randon walk", para o qual o melhor estimador de volatilidade em "t +1"
"l

é exatamente o valor levantado em "t", ou seja: n.; = &(2
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9. O Modelo Black-Scholes

As etapas descritas até aqui neste capítulo de metodologia realçam fortemente

o levantamento conjunto dos pares de modelos para a média e a variância

condicionais sobre retornos de Telebrás PN, com o int-uitoda seleção daqueles

mais aptos à função preditiva de volatilidades. Neste sentido, realçamos que

os testes se deram sobre dados "dentro e fora" da amostra, bem como que

incorporamos o modelo "randon walk" nas análises comparativas entre

modelos competitivos. Complementarmente, da mesma forma como buscamos

definir os melhores modelos de variância condicional, foi necessário também

estabelecer medidas para avaliar a qualidade preditiva de volatilidades

projetadas quando de precificações de opções por meio do modelo 8-8.

Uma vez que este modelo já foi apresentado no capítulo anterior, detemo-nos

apenas sobre as características que serão utilizadas no restante deste estudo.. . . .
Assim é que empregamos a formulação original para opções européias sobre

ações sem dividendos previstos:"

ln( S/ K) + (r + 0-
2 /2) .(T - t)

dI = a·-JT-t

Ainda mais, N(dJ representa a probabilidade de que o preço de mercado (S)

seja superior ao preço de exercício (K) quando do vencimento (T) da opção.

Já a parcela:

2 Esta é uma restrição de significação menor, pois os dividendos de Telebrás foram pagos à razão de uma
vez ao ano, nos últimos 4 anos.
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corresponde ao valor esperado do custo de se exercer a opção no momento

atual (t), dado o custo de oportunidade representado pela taxa de juros livre

de risco (r). Por sua vez, N(dJ é a probabilidade de exercício da opção,

condicionada a que S supere K no vencimento. Portanto, o valor da opção. . .
corresponde ao preço do risco mensurado por a ..J T - t, enquanto a parcela

S· N(dJ aponta a receita esperada a ser obtida no caso de exercício da

opção. Como já enfatizado, a volatilidade dos retornos do ativo

subjacente (a) é a única dentre todas as variáveis do modelo a ser estimada

previamente para consecução do cálculo do valor da opção com a fórmula 8-S.

9.1 Volatilidade Histórica

Como assinalado ao final do parágrafo anterior, a é estimada para

operacionalização dos cálculos de valores de opções através da fórmula 8-S.. . .
Uma alternativa para atendimento deste objetivo é assumir que a volatilidade

futura vá se manter nos níveis encontrados no passado recente, o que é obtido

através do método de volatilidades históricas. Para seu cálculo, utiliza-se

apenas a fórmula de desvios padrões amostrais, ou:

onde Yi representa os retornos logaritimizados diários e Y responde pelo

retorno médio no período de "n" dias" para o qual a tenha sido calculado.

Uma observação especial relaciona-se à determinação de a em termos

diários na fórmula acima, ao passo que o modelo 8-S é definido em termos

anuais. Segue-se daí que será o valor de a- J249 4 aquele a ser inserido nos

cálculos.

3 o período de 20 dias úteis para o cálculo de a poderia ser utilizado dado ter sido esta a dimensão
temporal referendada por Hull (1997), Sto11e Whaley (1993) e Eid (1995).
4 Dado terem sido de 249 os dias úteis na Bovespa, nos anos de 1996 e 1997.
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9.2 Volatilidade Implícita

Como enfatizamos no capítulo de revisão bibliográfica, a volatilidade implícita

representa o desvio padrão que teria sido usado par-a calcular o preço

observado de uma opção num dia específico, sob a premissa de que os

investidores fizeram uso da fórmula B-S para realizar tal avaliação. Por outro

lado, uma forma de dar sentido prático à premissa do modelo B-S quanto a

constância da volatilidade é o de usar este desvio padrão obtido em um dia

como estimativa da volatilidade do dia seguinte.

Tais procedimentos foram estudados por Latané and Rendleman (1976) and

Chiras e Manaster (1978), que propuseram inúmeros esquemas para

ponderação dos desvios padrões obtidos de diferentes séries de opções

lançadas sobre uma mesma ação, com o intuito de se chegar a melhor

estimativa de volatilidade para o futuro imediato. Contrariamente a tais

esquemas de ponderação, Beckers (1981) adotou a abordagem de

simplesmente sancionar a volatilidade de retornos da série identificada como a

de maior sensibilidade face a variâncía dos retornos do ativo subjacente, como

a melhor estimativa de a para todas as séries lançadas sobre uma ação. Tal

procedimento de identificação é feito pelo coeficiente "Vega":

S ~T N"d ) N'(d ) 1 -df /2v = .V 1 - t . ~ 1 onde, 1 = Jiii.e

Como observamos que poucas são as séries de opções efetivamente

operadas na Bovespa em cada período bimestral de negociações (duas em

média), optamos por recorrer apenas aos procedimentos de Beckers (1981),

bem como adotar a prática de usar as volatilidades implícitas de cada uma das

séries como estimadores de volatilidades futuras das mesmas.
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9.3Avaliação de Estimativas de Volatilidade no Modelo B-S

Visando propiciar um caráter prático a estas avaliações, devemos aferir a

precisão alcançada na projeção de preços de séries de opções sobre Telebrás

PN, a partir de estimativas de volatilidades geradas dos modelos da classe

ARCH e dos procedimentos de volatilidade histórica e implícita. A primeira

destas medidas é:

DAM = T-1• ± abs[(Cmrk; - BS;) x 100]
;=1 Cmrk ,

onde o desvio absoluto médio (DAM) é resultado dos desvios percentuais

absolutos entre os valores de opções precificadas pelo modelo Black-Scholes

(BS;) e os preços diários de fechamento observados de tais opções (Cmrkj).

Por fim, "T" responde pelo número de observações levantadas para cada

série.5

Outra medida empregada é a do desvio quadrático médio (DQM), numa

formulação na qual as variáveis são as mesmas empregadas na medida

anterior:

DQM

1

= [T -I • ± (Cmrk ; - BS ; ) 2 J 2
i=1 Cmrk i

10. Comentários Finais

Julgamos importante resumir as etapas descritas até aqui, as quais serviram

de base para obtenção dos resultados pretendidos de nossa ínvestíçação

empírica. Visando aferir a eficácia dos modelos de volatilidade condicional,

bem como avaliar a efetividade destes modelos comparativamente aos de

volatilidade histórica e implícita no campo da precificação de,'opções, os

5 Em tomo de 40 dias, dado ser de 2 meses o período efetivo de negociações sobre uma série qualquer: '
, "

','
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procedimentos metodológicos definidos foram basicamente os seguintes: 1)

descrição dos instrumentaispara análise do fenômeno da heterocedasticidade

da série de retornos de Telebrás PN ao longo de todo o período estudado

(Julho/94 a Julho/98), estabelecendo sub-períodos para determinação de
i

estatísticas-testes. 2) determinação das melhores combinações Ide modelos

para a média e volatilidade condicionais que possibilitassem operacionalizar a

previsão de variâncias de retornos. 3) emprego desses modelos para

precificação de opções, a partir da inserção das variâncias projetadas na

fórmula Black-Scholes e subsequente comparações das avaliações assim

obtidas face aos preços observados de séries de opções no mercado da

Bovespa. 4) análise de capacidade preditiva dos modelos da classe ARCH

através de comparaçõesde performances na tarefa de precificação de opções

face àquelas possibilitadas pelos procedimentos de volatilidades históricas e

implícitas, bem como pela volatilidades estimadas a partir de um modelo

randon walk.

Os resultados obtidos permitem ainda analisar efeitos relativos às

elasticidades preço/volatilidade das séries de opções, bem como dos efeitos

provocados pelo relacionamento entre preços de exercício e volatilidades

(comumente denominados "volatility smile"). Através desse procedimento,

obtemos o suporte teórico metodológico fundamental para subsidiar nossas

análises e conclusões.



CAPíTULO 4

ANÁLISE DE RESULTADOS
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1. Análise Temporal da Variância de Retomas de Telebrás PN

Buscando constatar a presença de auto correlação serial dos resíduos

quadráticos da série de retornos de Telebrás PN, utilizamos os testes ARCH-

LM, nos quais os resíduos originados de equações para a média de

processos1 compõem equações de tipo auto regressivo que permitem

identificar a heterocedasticidadedas séries analisadas. Os resultados obtidos

são apresentados na Tabela 2 abaixo, com valores distintos para 4 sub-

períodos (de 266 observações diárias cada uma), além da última coluna que

corresponde ao númerototal de observações.

Tabela 2
Estatísticas Acerca da Heterocedasticidade Condicional da Série de

. Retornos
Sub-Periodos Período

Estatísticas 1-266 I 267-532 I 533-798 I 799-1066 1-1066

T*R2 ~ X2(p) 10,4249 4,8650 27,2267 49,8938 81,343

p-value 0,0338 0,3014 0,0000 0,0000 0,0000

Os números relativos aos "p-values" denotam uma forte presença de auto

correlação dos resíduos quadráticos ao longo do período amostrai, à exceção

do 20 sub-período, quando a hipótese de heterocedasticidade somente seria

aceita a um grau máximo de certeza de 69,86% (1- 0,3014). No entanto,

resultados em termos de p-values para os demais sub-períodos sugerem a

inconveniência da consideração da premissa de homocedasticidade destes

resíduos para o conjunto da série, tendo-se portanto a justificativa para o

emprego de modelos que se apropriem da citada característica das séries

financeiras de inconstânciada variância de retornos ao longo do tempo.

lOs testes foram realizados sobre resíduos gerados a partir da equação Y t = C + 8,. No entanto, os
resultados obtidos com o uso dos demais modelos para a média até reforçam as conclusões alcançadas
nesta seção. ),

r
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Esses resíduos são a expressão da variância de retornos de Telebrás PN e o

comportamento desses em cada um dos sub-períodos pode ser analisado

através dos gráficos presentes nos Gráficos de 1 a 4. Especificamente no que

se refere "ao segundo sub-período (observações de número 267 a 532), o

Gráfico 2 revela uma relativa estabilidade da variância, dado que a quase

totalidade dos erros quadráticos estão limitados ao intervalo entre 0,000 e

0,002 com relativamente poucos pontos discrepantes que extrapolam o limite

superior anotado. Como observação adicional, esta estabilidade no 2° sub-

período é confirmada pelo elevado p-value para rejeição da hipótese nula de

homocedasticidade (=0,3014).

Por sua vez, os Gráficos 3 e 4 confirmam graficamente os resultados contidos

na Tabela 2, quanto a heterocesdaticidade da série de retornos de Telebrás

PN nos dois últimos sub-períodos (observações de 533 a 798 e de 799 a. .
1066). Pode-se perceber nesses gráficos que o processo seguido pela

variância ao longo do tempo intercala períodos de estabilidade com outros de

intensa mudança de níveis, numa intensidade tal que a rejeição da hipótese de

homocedasticidade da série de retornos do papel se dá a um elevado nível de

certeza (p-value = 0,000). Por outro lado, o p-value relativo ao primeiro sub-

período (= 0,0338) implica em que a hipótese nula de homocedasticidade

somente seria rejeitada a um nível de certeza de 96,62% e o Gráfico 1 explicita

tal fato na medida em que uma quantidade significativa de pontos relativos a

erros quadráticos são superiores ao limite de 0,002.

Uma característica comum a todos os quatro sub-períodos é a de que Telebrás

PN sofreu impactos constantes de novas informações que chegavam ao

mercado. Observa-se também que a intensidade das respostas em termos da

dimensão de erros quadráticos foi variável e com tendência de agrupamento

no tempo. Naturalmente, tal inconstância da variância ao longo do tempo

avaliza a utilização dos instrumentos de volatilidade condicional dada pelos

modelos da classe ARCi-!.
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2. Seleção de Modelos de Volatilidade Condicional

Esse ponto representa um aspecto central do nosso estudo, razão pela qual foi

atendido através de aferições dentro e.fora da amostra de retornos. Para tanto,

lidamos sequencialmente com as seguintes etapas:

a) Identificação dos modelos mais pertinentes de volatilidade condicionada a

partir dos critérios de informação de Akaike (AIC) e de Schwarz (BIC),

complementados pelas estatísticas Q de Ljung-Box (1978) como forma de

conferir possíveis casos de autocorrelação nos resíduos ordinários e

quadráticos

Os modelos foram estimados sobre as primeiras 790 observações de

retornos, de um total de 1066 dados. Relembramos a este propósito que a

última observação é relativa ao dia 18/06/97, sendo que o dia seguinte

marca a data inicial para a qual temos dados de negociações relativas a

séries de opções analisadas neste estudo.

b) Nesta segunda etapa, buscamos confirmar diagnósticos técnicos acerca

de modelos da família ARCH, os quais foram emitidos na etapa anterior,

quando de estimações dentro da amostra. Utilizamo-nos para tanto de

funções perdas que, basicamente, comparam uma medida de volatilidade

(instantânea, no nosso caso) com volatilidades projetadas pelos modelos

da classe ARCH. Estas avaliações sobre habilidades preditivas foram

conduzidas com previsões do tipo "um passo adiante", com as projeções

de volatilidades para cada dia "t +1" sendo efetuadas com modelos

estimados com número fixo de 790 observações, das quais a última é a

relativa ao dia "t".



90

2.1 Estimativas Dentro da Amostra

As Tabelas 3 e 4 reportam, respectivamente, os valores levantados para os

critérios AIC e' SIC relativos a todas as combinações de modelos para a média

e variância condicionais. O fato mais relevante que surge destas mensurações

diz respeito a qualificação superior do modelo EGARCH, o qual supera todos

os demais qualquer que tenha sido o modelo especificado para a média. Além

disto, as evidências favoráveis aos modelos de resposta assimétrica são

reforçadas pelos desempenhos do modelo TARCH(1,1), o qual superou

sistematicamente os de formulação ARCH(p) e GARCH(p,q) de resposta

simétrica a inovações.

À par o fato de que as formulações básicas ARCH(p) revelaram os piores

desempenhos. dentre os modelos estimados, o que aliás justifica sua exclusão

da etapa posterior deste estudo, é notável que os modelos GARCH(1,2) e

TARCH(1,2) tenham revelado performances inferiores às respectivas

formulações de ordem (1,1), as quais puderam absorver mais efetivamente os

quadrados dos retornos, ainda que com menor número de parâmetros

estimados. Adicionalmente, o modelo GARCH(1,1) não apresentou problema

relacionado a persistência (dado que a soma dos coeficientes a e fi foi

inferior a 1).

Uma particularidade da série de retornos, a qual pode ser visualizada no

Gráfico 1, refere-se a presença de um ponto discrepante, representado pela

observação relativa ao dia 10/03/97, a qual somos alertados por Valls et. aI.

(1998) de que o mesmo deveu-se à alteração da banda de variação do real

face ao dólar americano. Assim sendo, cabia aferir se o controle deste evento

mudaria os resultados levantados nesta etapa. Isto foi feito e a única alteração

relevante ocorrida foi a elevação da qualificação do modelo GARCI-t(1,1)

relativamente aos de resposta assimétrica, sem no entanto superá-los.

j..

j .•
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Aspecto adicional relativo às aferições executadas nesta etapa diz respeito à

análise dos resíduos dos modelos, através de estatísticas Q de Ljung-Box.

Neste sentido, a Tabela 3 indica que a qualidade dos resíduos não exerceu

influência sobre a escolha de modelos para' a média e variância condicionais,

podendo-se, em todos os três casos, aceitar a hipótese da inexistência de
, I,

autocorrelação dos resíduos quadráticos e simples.

Tabela 3t.'
P-Values das Estatísticas de Ljung-Box Para os Modelos Selecionados

Modelos + I GARCH(1,1) I EGARCH I TARCH(1,1)

Resíduos simples

Q(6)

Q(12)

Q(24)

Q(36)

0,265

0,225

0,349

0,585

0,257

0,210

0,341

0,603

r
I

0,228
, i

0,358.
0,600

Resíduos quadráticos

Q(6)

0(12)

0(24)

0(36)

0,927

0,909

0,964

0,996

0,876

0,911

0,968

0,992

0,907

0,905

0,979

0,997

Por fim, as diferentes especificações testadas para a média condicional não

surtiram efeito no tocante à maior qualificação dos modelos para a variância.

Em vista disto e dos resultados presentes nas Tabelas 4 e 5, as avaliações
,h'

suplementares acerca de habilidades preditivas de volatilidades a 'serem

conduzidas na próxima etapa, incluirão apenas os modelos EGARCH,

TARCH(1,') e GARCH(1, 1), todos os três com apenas a constante na média.,

Em especial, a decisão de incorporar o modelo GARCH(1, 1) foi baseada, na

necessidade de obter resultados comparáveis quando da verificação de

efetividade dos modelos simétricos e assimétricos de volatilidade condicionada, .'

\
"nas tarefas de precificação de opções.

, !

I ,,:
\..



Tabela 4
Medidas de Aiustes "Dentro da Amostra" .:..Critério AIC

Modelos para a
Média de Retornos Modelos de Volatilidade Condicionada dos Retornos de Telebrás PN

ARCH(1) ARCH(2) ARCH(3) ARCH(4) GARCH(1,1) GARCH(1,2) EGARCH TARCH(1,1) TARCH(1,2)

Yt =C -4,1327 -4,2239 -4,2394 -4,2615 -4,3291 -4,3268 -4,3430 -4,3384 -4,3366

Yt = C + bl "Yt-I -4,1383 -4,2252 -4,2421 -4,2609 -4,3289 -4,3262 -4,3432 -4,3386 -4,3365

Yt=C+bz"Mon -4,1302 -4,2225 -4,2397 -4,2603 -4,3286 -4,3263 -4,3411 -4,3370 -4,3352

Y t = C + b, "Y t-I + bz "Mon -4,1358 -4,2238 -4,2426 -4,2596 -4,3285 -4,3261 -4,3415 -4,3372 -4,3261

Yt = C + (}I"6t_1 -4,1354 -4,2215 -4,2389 -4,2593 -4,3285 -4,3260 -4,3432 -4,3385 -4,3364

Modelos para a
Média de Retornos

Tabela 5
Medidas de A"ustes "Dentro da Amostra" - Critério BIC

Modelos de Volatilidade Condicionada dos Retornos de Telebrás PN

ARCH(1) ARCH(2) ARCH(3) ARCH(4) GARCH(1,1) GARCH(1,2) EGARCH TARCH(1,1) TARCH(1,2)

Yt=C -4,1149 -4,2002 -4,2098 -4,2260 -4,3054 -4,2972 -4,3133 -4,3088 -4,3010

Yt =C+bl "Yt-I -4,1146 -4,1956 -4,2066 -4,2195 -4,2993 -4,2907 -4,3077 -4,3031 -4,2950

Yt =C+bz -Mon -4,1065 -4,1929 -4,2043 -4,2189 -4,2991 -4,2908 -4,3056 -4,3015 -4,2938

Y I = C + b, "Y l-I + bz -Mon -4,1062 -4,1882 -4,2012 -4,2122 -4,2930 -4,2847 -4,3001 -4,2957 -4,2847

YI =C+(}I "6t_1 -4,1117 -4,1919 -4,2034 -4,2179 -4,2989 -4,2905 -4,3077 -4,3030 -4,2950

~ .>

0_ -e
4~- N
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2.2 Estimativas Fora da Amostra

Esta segunda etapa na avaliação de desempenhos preditivos de modelos de

• volatilidade condicional visa confirmar diagnósticos emitidos na etapa anterior

quanto a maior eficiência dos modelos de resposta assimétrica (EGARCH e

TARCH) comparativamente àqueles de resposta simétrica a inovações (o modelo

GARCH, em especial). Além desta análise comparativa, os três modelos são

ainda avaliados através de um teste de força que consiste na incorporação de um

modelo "randon walk" (RW) para o qual a projeção de volatilidade para um

período "t + 1" é dado pelo valor medido em "t"> ou seja:

Cabe lembrar que o conceito fundamental empregado nas aferições é o de que:

ou seja, que a expectativa em t de e;+l (a volatilidade instantânea) é dada por

ht+l' dado o conjunto de informações disponibilizadas até e inclusive t. Por este

motivo, os modelos de volatilidade condicional podem ser julgados com relação a

maior ou menor capacidade preditiva que tenham revelado em termos do erro

definido como:

Assim é que as mensurações deram-se sobre as 276 observações finais de

retornos da amostra, empregando-se projeções do tipo "um passo adiante", nas

quais as volatilidades para cada dia foram sempre obtidas de modelos estimados

sobre conjuntos amostrais de tamanho fixo CO 1)1 790 observações diárias, aonde

de cada nova amostra retirava-se a primeira observação e incluía-se uma nova.
l \

Após toda esta sequência de cálculos, obtivemos os vetores:
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1&:71 - h91l1

1&:72 - hml
e

(&;71 - h97J2

(&;72 - h972 )

1&1~5 - h1065 1
1&12066- 11,0661

(&:065 - 11,065 )
(&1~6 - h1066 )

os quais nos permitiram efetuar os cálculos das funções perdas definidas no

capítulo anterior, quais sejam:

MEAM=

1065

Labs[ut+1 1
1=790

1066-790

e,

1
1065 2

L (Ut+l)
MEQM = .....:;/_=7:...:;.9.::.,..0 _

1066-790

onde MEAM é a medida do erro absoluto médio e MEQM a medida do erro

quadrático médio. Já os resultados levantados para estas funções perdas estão

presentes nas Tabelas 6 e 7 a seguir.
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Tabela 6
Avaliações de Performances Preditivas Fora da Amostra

"Medjda de Erro Absoluto Médio" - MEAM
Modelos Analisados

Períodos
RandonWalk GARCH(1,1) EGARCH TARCH(1,1)

19/06/97
a 0,001448 0,001173 0,001118 0,001155

18/08/97
18/08/97

a 0,001626 0,001741 0,001649 0,001697
17/10/97
14/10/97

a 0,001241 0,001060 0,000955 0,000926
12/12/97
16/12/97

a 0,003537 0,002460 0,002296 0,002528
17/02/98
18/02/98

a 0,000819 0,000687 0;000685 0,000664
20/04/98
22/04/98

a 0,000236 0,000221 0,000227 0,000218
15/06/98
15/06/98

a 0,001535 0,001054 0,001100 0,001121
28/07/98
19/06/97

a 0,000801 0,000665 0,000634 0,000635
28/07/98

Uma primeira análise dos valores da Tabela 6 revela a pertinência da aplicação

de modelos de volatilidade condicionada sobre retornos de Telebrás PN. Assim é

que apenas no período demarcado entre 18/08/97 a 17/10/97 estes modelos

foram suplantados pelo modelo randon walk, ainda que o modelo EGARCH tenha

tido um nível de desempenho bastante similar. Por outro lado, o período de

16/12/97 a 17/02/98 marca os desempenhos mais notáveis destes motélos da

família ARCH, na medida em que superam o modelo RW AO mínimo dei~8,53%

(no caso do modelo TARCH) a 35,09% (caso do modelo EGARCH). Emb~ra nos

demais períodos os desempenhos comparativos ao modelo RW não tenham sido
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tão marcantes, constata-se ainda a pertinência do uso dos modelos de

volatilidade condicionada.

No tocante a natureza desses modelos de variância condicionada, verifica-se que

à exceção do período de 15/06/98·a 28/07/98, aqueles de respostas assimétricas

revelaram-se sempre superiores ao modelo GARCH{1, 1) de resposta simétrica.

No entanto, quando procedemos a comparações individuais, percebe-se que o

modelo GARCH{1, 1) supera o modelo EGARCH em duas ocasiões e ao modelo

TARCH em outras duas. Em vista destes resultados e das diferenças

frequentemente reduzidas entre os valores para os modelos, concluímos que os

desempenhos preditivos "fora da amostra" não permitem conclusões definitivas

acerca da superioridade dos modelos de resposta assimétrica face aos de

resposta simétrica a inovações.

Nos casos específicos dos modelos de resposta assimétrica, EGARCH e

TARCH{1,1), constatamos a quase absoluta igualdade de desempenhos no

período total de 19/06/97 a 28/07/98. Já no que se refere aos sub-períodos, o

modelo EGARCH mostrou-se superior em quatro da sete ocasiões. Naturalmente

que isto vem ao encontro da conclusão apontada acima quanto a não podermos

sancionar um determinado modelo como superior nesta questão de volatilidades

condicionadas sobre retornos de Telebrás PN.

Dessa forma, as conclusões gerais a serem retiradas da Tabela 6 são de que os

modelos de variância condicionada são de fato efetivos nas tarefas de projeções

de volatilidade de retornos de Telebrás PN e de que não logramos nos decidir

pela superioridade dos modelos de resposta assimétrica face aos de resposta

simétrica.
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Por sua vez, uma evidência inicial da Tabela 7 é de que o modelo GARCH(1, 1)

não supera o modelo TARCH(1, 1) em nenhum dos sub-períodos, embora tenha

revelado melhor desempenho em três das sete ocasiões face ao modelo

EGARCH. Entretanto, as diferenças de desempenho anotadas não são de

magnitude tal que possam refutar a conclusão gerada a partir dos resultados da

Tabela 6 de que não temos bases definitivas para sancionar um modelo como

definitivamente superior aos demais.

Enfim, uma análise comparativa dos resultados da Tabela 7 para os modelos de

variância condicionada face aos do modelo RW serve plenamente para justificar o

emprego daqueles no tocante a projeções de volatilidades de retornos de

Telebrás PN. Por exemplo, analisamos o período total, podemos verificar que o

emprego do modelo TARCH( 1,1) motiva redução de quase 40% na medida, de

erro quadrático quando comparado ao modelo RW. Naturalmente, todos estes

resultados servem também para justificar a manutenção dos modelos

GARCH(1,1), EGARCH e TARCH(1,1) nas etapas seguintes deste estudo.

,
"
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Tabela 7
Avaliações de Performances Preditivas Fora da Amostra

"Medida de Erro Quadrático Médio" - MEQM
Modelos Analisados

Períodos
Randon Walk GARCH(1,1) EGARCH

19/06/97
a 0,003431 0,002678 0,002615 0,002652

18/08/97
18/08/97

a 0,002540 0,002510 0,002518 0,002462
17/10/97
14/10/97

a 0,002705 0,001986 0,001860 0,001864
12/12/97
16/12/97

a 0,007355 0,005613 0,005479 0,005603
17/02/98
18/02/98

a 0,001221 0,000896 0,000882 0,000881
20/04/98
22/04/98

a 0,000332 0,000266 0,000279 0,000257
15/06/98
15/06/98

a 0,002143 0,001567 0,001584 0,001546
28/07/98
19/06/97

a 0,001238 0,000937 0,000892 0,000887
28/07/98

2.3 Conclusões Acerca de Modelos· de Volatilidade Condicional

A seleção conjunta de modelos para a média e variância condicionais mais

adequados para projeções de variâncias de retornos de Telebrás PN foi

conduzida com base em estimações "dentro e fora da amostra". As aferi~ões
l

iniciais, conduzidas basicamente sobre os critérios de informação AIC e BIC,

apontaram os modelos GARCH(1,1), EGARCH e TARCH(1,1) como os mais

pertinentes às tarefas preditivas almejadas. Na etapa posterior foram levantados
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erros de previsão dos diferentes modelos face a volatilidades instantâneas, os

quais eram consolidados em funções perdas. Uma conclusão bastante

interessante a que chegamos foi a dos três modelos acima serem pertinentes à

previsão de volatilidades de 'retornos de Telebrás PN,· uma vez que revelarám

desempenhos satisfatórios comparativamente ao modelo "randon walk" que

definimos para fins de comparações. Além disto, podemos sintetizar as seguintes

conclusões:

::::!>Asobservações de Black (1976) e de Christie (1982) quanto à assimetria de

respostas da volatilidade aos impulsos propiciados por inovações passadas,

aonde "boas notícias" (&'-1 > O) geram menor impacto sobre a volatilidade

corrente do que "más notícias" (&'-1 < O), não foram evidentes o suficiente

para referendar os modelos EGARCH e TARCH como modelos definitivos nas

tarefas de projeções de volatilidades de retornos de Telebrás PN.

=>A incorporação de variáveis explicativas sobre as equações para a média não

surtiu efeitos no sentido de propiciar modelos de variância condicional mais

habilitados à filtragem da volatilidade de retornos de Telebrás PN. Por esta

razão, optou-se pela escolha apenas do modelo com a constante na média,

qual seja: y, = C + E,.

::::!>O conjunto total das aferições levadas a .efeito nas duas etapas permitiram

referendar os modelos de resposta assimétrica EGARCH e TARCH (1,1), bem

como o modelo GARCH (1,1) de resposta simétrica, para as tarefas seguintes

de projeções de variâncias visando a precificação de opções sobre Telebrás

PN.
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3. Resultados na Precificação de Opções

Nesta etapa final de nossa investigação empírica, buscamos aplicar os resultados

obtidos nas seções anteriores quanto à identificação dos modelos da classe

ARCH mais eficientes na projeção de variâncias futuras de retornos de Telebrás

PN. Para tanto, estas mesmas projeções são empregadas na precificação de

opções lançadas sobre este papel, com os preços assim obtidos sendo

comparados àqueles efetivamente constatados no mercado de opções da

Bovespa. As performances alcançadas por estes modelos no campo da

precificação de opções são ainda avaliadas de forma comparativa aos resultados

que seriam alcançados caso as volatilidades de retornos de Telebrás PN fossem

previstas com o uso dos procedimentos de volatilidades histórica e implícita.

As Tabelas 16 e 17 resumem os desempenhos que seriam alcançados na

previsão de preços de opções sobre Telebrás PN por meio do modelo 8-S, com

as variâncias de retornos do ativo subjacente sendo projetados tanto pelos

modelos selecionados da classe ARCH como por volatilidades históricas e

implícitas. Neste sentido, relembramos que as medidas empregadas para

mensurar tais desempenhos preditivos foram:

DAM = r-I.±ab{·(Cmrk, - BSj J x 100J
;=1 Cmrk;

e

1

DQM = [T-I •±(Cmrkj
- BSj J2 J2

i=l Cmrk,
.'

" ...' ' ..

-". I • ~
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onde tanto a medida de desvio absoluto médio (DAM) como a de desvio

quadrático médio (DQM) são definidas a partir de diferenças entre valores reais•. ." •.

de mercado das opções (Cmrk; ) e aqueles projetados com base na fórmula

Black-Scholes (BS;), dado um número" T" de observações.

Uma observação inicial acerca da base de dados relativa ao mercado de opções

relaciona-se ao número limitado de séries analisadas, dada a forte concentração

das negociações sobre uma média de apenas duas séries a cada período de

aproximadamente 40. dias úteis. Além disto, o comportamento dos investidores é

outro fator que limita o número de séries efetivamente negociadas na Bovespa,

pois manifesta-se uma preferência por séries cujos preços de mercado estejam

próximos.aos preços de exercício. Isto está de tal forma presente no mercado que

quando os preços de Telebrás PN alteram-se num montante apreciável", aquelas

séries mais negociadas são simplesmente abandonadas em favor de séries que

até então estavam praticamente ilíquidas. Tais razões acarretam a

impossibilidade da composição de uma amostra mais ampla e complexa do que a

composta nas Tabelas 8 e 9, o que nos permitiria estabelecer conclusões ainda

mais definitivas para este estudo.

2 o último período de negociação analisado foi ilustrativo deste fato, com as séries TELBH6 e TELBH8
sendo fortemente negociadas até praticamente duas semanas antes do vencimento, enquanto as de número
TELBH34 e TELBH35 estavam ilíquidas. No entanto, a eclosão de problemas na economia japonesa e
concomitante queda de aproximadamente 20% nas cotações de Telebrás PN, levou a uma reversão radical
nas negociações das séries acima. Nas últimas semanas de negociações, as duas primeiras séries foram
completamente abandonadas em favor das duas últimas.
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PI1 d M d I
Tabela 8

P "fi - d O o "Ab I t M"d" (1% )e ormances os o eos na recmeaçac e 'pçoes - esvro sou o e 10 o

Modelos de Volatilidade Condicionada

Série Período Volatilidade Volatilidade

Histórica Implícita GARCH (1,1) EGARCH TARCH(1,1), '

TELBH1 19-06-97 a 15,40 9,65 16,97 13,04 16,53

15-08-97
TELBH3 19-06-97 a 74,96 11,73 67,40 49,71 64,63

15-08-97
TELBJ36 18-08-97 a 120,74 13,39 56,39 31,28 34,40

17-10-97
TELBJ5 18-08-97 a 7,16 4,52 5,85 5,45 5,69

17-10-97
TELBL50 14-10-97 a 15,64 11,92 15,23 16,65 14,59

12-12-97
TELBB34 16-12-97 a 61,22 17,71 34,47 28,08 26,33

17-02-98
TELBD46 18-02-98 a 21,24 3,80 8,38 11,59 8,56

20-04-98
TELBD53 18-02-98 a 34,53 4,67 17,93 27,80 18,83

20-04-98
TELBF3 22-04-98 a 6,96 4,90 8,45 7,55 8,43

15-06-98
TELBF89 22-04-98 a 19,46 6,69 26,18 22,91 25,25

15-06-98
TELBH6 15-06-98 a 88,93 5,94 24,48 19,46 19,93

28-07-98
TELBH13 15-06-98 a 32,22 3,34 7,23 6,43 5,17

28-07-98
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Tabela 9 .
Performances dos Modelos na Precificação de Opções - Desvio Quadrático Médio

(%) I,
, ,

Modelos de Volatiliefade Condicionada
!

Série Período Volatilidade Volatilidade

Histórica Implícita GARCH (1,1) EGARCH TARCH(1,1)

TELBH1 19-06-97 a
15-08-97

TELBH3 19-06-97 a
15-08-97

TELBJ36 18-08-97 a
17-10-97

TELBJS 18-08-97 a
17-10-97

TELBLSO 14-10-97 a
12-12-97

TELBB34 16-12-97 a
17-02-98

TELBD46 18-02-98 a
20-04-98

TELBD53 18-02-98 a
20-04-98

TELBF3 22-04-98 a
15-06-98

TELBF89 22-04-98 a
15-06-98

TELBH6 15-06-98 a
28-07-98

TELBH13 15-06-98 a
28-07-98

19,19 13,36 30,61 21,46 30,41

112,53 16,90 100,00 74,07 96,55

139,12 22,25 82,38 43,19 49,50

10,16 5,85 8,45 6,72 7,05

19,39 18,02 24,94 20,34 22,65

86,11 22,96 46,11 34,54 32,94

22,16 8,28 9,52 12,34 9,59

36,90 19,87 31,35 46,78 32,29

9,63 6,41 11,34 10,60 11,46

33,29 10,28 64,34 65,36 66,03

91,23 7,07 18,88 24,17 21,14

38,84 5,29 10,55 9,28 8,64

Um outro aspecto que permeia toda a análise que se segue diz respeito à

ambiência da volatilidade em cada período de negociações das séries de opções

na Bovespa, pois a definição de condições que delimitam a eficácia de modelos

de volatilidade condicional dependem fortemente da presença ou não da

heterocedasticidade da série de retornos de Telebrás PN. Para tanto, aplicamos

testes ARCH-LM sobre 4 sub-períodos distintos, cujos resultados são
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apresentados na Tabela 10. Nossa equação auxiliar sobre os resíduos obtidos do

modelo para a média dos retornos de Telebrás PN3 foi definida como:

com a qual aferimos através da estatística T* R2
~ X2(p), a hipótese nula de

que:

a I = O, ou seja, que a homocedasticidade da série se expressa pela influência

reduzida ou insignificante dos resíduos quadráticos do período anterior sobre

aqueles do período imediatamente posterior.

AI " - d H t
Tabela 10

d tícld d d R íd T t ARCH Mençao a e eroce as ICI a e os eSI uos - es e -L
Sub-Período (Dias de 'negociação)

19-06-97 a 14-10-97 a 18-02-98 a 15-06-98 a

17-10-97 17-02-98 15-06-98 28-07-98

Estatísticas 8,4975 4,6287 1,5517 2,3849

p-values 0,00356 0,03144 0,21290 0,12251

Os valores da tabela acima mostram que o primeiro e segundo períodos

caracterizam-se pela forte instabilidade da variância de retornos de Telebrás PN,

gerando a expectativa de que os modelos da família ARCH tenham desempenho

bastante favorável sobre as séries negociadas entre 19/06/97 e 17/02/98. Embora

não com a mesma intensidade apontada acima, a hipótese de constância da

volatilidade de retornos pode ainda ser rejeitada para os dois últimos períodos".

Enfatizamos por fim que a análise conjunta das Tabelas 8 a 10 fornecerão os

limites' e condições para a eficácia dos modelos analisados, os quais são

analisados em separado nas próximas seções.

3 Como definido em 7.4, a média de retornos de Telebrás PN é expressa por: Y t = C + S t .

4 Por certo que a rejeição da hipótese de homocedasticidade em ambos os períodos exige a aceitação de graus
de certeza mais "liberais" (de 79,71% no 3° e de 87,75% no 4°).



105

3.1 Resultados Para os Procedimentos de Volatilidades Implícitas

A performance superior das volatilidades implícitas face aos demais métodos nas

tarefas de precificação de opções surpreende pelas diferenças obtidas no que se

refere às medidas de desvios absolutos e quadráticos, não importando se os

períodos se caracterizaram por maior ou menor estabilidade dos retornos do ativo

subjacente. A este propósito, pode-se constatar da Tabela 8 que o desvio

absoluto médio foi inferior a 5%, em 5 das 12 séries analisadas, as quais

distribuem-se de forma não sistemática ao longo do tempo. A dimensão da

superioridade dos procedimentos de volatilidade implícita sobre os demais

modelos é também revelada na Tabela 11, o qual contém os resultados de testes

"t" para as diferenças de médias entre pares de desvios absolutos médios (DAMs)

relativos a estes procedimentos face ao do método. concorrente que tenha

revelado o 2° melhor desempenho no suprimento de variâncias para o modelo B-S

em cada uma das séries.

As estatísticas referentes aos p-values indicam que a superioridade das

volatilidades implícitas relativamente aos demais métodos confirma-se com

frequência a níveis de certeza significativamente elevados. É interessante citar

que embora esta superioridade se expresse pelo melhor desempenho ao longo de

todas as séries analisadas, por outro é forçoso reconhecer que as diferenças

favoráveis aos procedimentos de volatilidade implícita se revelaram a níveis

estatisticamente baixos para as séries TELBH1, TELBJ5, TELBL50 e TELBF3.
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Tabela 11
Testes Estatísticos de Diferenças de Desvios Absolutos Médios
. Desvio Ab~oluto Médio (DAM) .

Série Volatilidade Modelo Estatística "t" p-value

Implícita Concorrente
.;1

TELBH1 9,65 13,04 -1,0940 0,2783

0,0002

0,0004

0,2792

0,4461

0,0946

0,0055

0,0569

0,2137

0,0000

0,0000

0,0098

TELBH3 11,73 49,713 -4,0593

TELBJ36 13,39 31,283 -3,5297

TELBJ5 4,52 5,451 -1,0890

TELBL50 11,92 14,594 -0,7661

TELBB34 17,71 26,334 -1,6918

TELBD46 3,80 8,382 -2,8590

TELBD53 4,67 17,934 -1,9368

TELBF3 4,90 6,961 -1,2647

TELBF89 6,69 19,461 -4,3142

TELBH6 5,94 19,463 -6,0754

TELBH13 3,34 6,433 -2,7016

Obs: Os sobrescritos de 1 a 4 referem-se aos métodos concorrentes empregados para captação
das volatilidades futuras, quais sejam: Volatilidade Histórica (1); GARCH (2); EGARCH (3); e
TARCH (4).

Adicionalmente, os gráficos de 5 a 8 realçam a qualidade preditiva destes

procedimentos de volatilidades implícitas, enquanto os comentários das mesmas

explicitam características que devemos explorar ainda nesta seção.
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Grãfico 7. Série TELBB34 - Período de Negociação: 16-12-97 a 17-02-98
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Obs: O período de negociações caracterizou-se pela instabilidade da varíâncla de retornos do ativo subjacente, e a série foi negociada a preços
exclusivamente "fora do dinheiro", Sua medida de desvio médio absoluto foi de 19,15%.

Grãfico 8. Série TELBH13 - Período de Negociação: 15-06-98 a 28-07-98
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Obs: O período de negociações caracterizou-se pela relativa instabilidade da variância de retornos do ativo subjacente, e a série foi negociada a preços
exclusivamente "dentro do dinheiro", Sua medida de desvio médio absoluto foi de 3,43%,
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Retomandoa análise sobre os gráficos 8 e 10, estes revelam a importância

das características relativas ao comportamento da variância da série de

retornos de Telebrás PN quando da utilização dos procedimentos de

vofatilidade implícita. Assim é que as melhores performances em termos de

desvio absoluto médio foram alcançadas no período de 18/02/98 a 28/07/98

correspondente aos terceiro e quarto sub-períodos da Tabela 10), para os

quais a hipótese de homocedasticidadeda série de retornos de Telebrás PN

só é rejeitada a menores níveis de certeza. Como esses períodos

caracterizaram-se pela relativa estabilidade da volatilidade de retornos, é

natural nestas situações que um modelo para precificação de opções que se

utilize de variâncias observadas nos dias imediatamente anteriores seja

significativamentepreciso.

As piores performances obtidas através do uso dos procedimentos de

volatilidades implícitas ocorreram entre 19/06/97 a 17/02/985
, exatamente

naqueles sub-períodos apontados na Tabela 10 como sendo os de maior

instabilidade na série de retornos ao longo do período amostrai selecionado

para análiseno mercado de opções da Bovespa.Ainda assim,o procedimento

de volatilidade implícita revelou surpreendente capacidade preditiva para a

série TELBJ5, quando a diferença média entre valores previstos e

efetivamenterealizados foi de apenas 4,52%. Esse resultado evidencia uma

das principais conclusões dessa pesquisa: a capacidade preditiva dos

procedimentosde volatilidade implícita guarda relação direta com o "estado"

das opções, ou seja, quanto mais as opções estiverem "dentro do dinheiro",

maiora previsibilidade obtida com o uso desses procedimentos.

Essa conclusão foi reforçada posteriormente através dos resultados obtidos

para as séries TELBJ36 e TELBB34, as quais foram negociadas

exclusivamente"fora do dinheiro". Nesses casos, as diferenças médias foram

as mais elevadas, chegando a 13,39% e 17,71%, respectivamente. Estas

ocorrências parecem confirmar que a qualificação na projeção de variâncias

5 Correspondentes aos primeiro e segundo sub-períodos da Tabela 10.
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por meio de volatilidades implícitas guarda relação com as situações definidas

como de negociações "dentro e fora do dinheiro". Os resultados apresentados

a seguir na Tabela 12, permitem-nos reforçar as relações de causa e efeito

estàbe/ecidas entre o "estado" da opção e a acuicfade do modelo. Através

deles, pode-se perceber que as medidas de desvios absolutos médios para as

três primeiras séries (negociadas no primeiro sub-período) são maiores do qÇLe

as três últimas (negociadas no quarto sub-período).

Tabela 12
Desvios Absolutos Médios de Séries Específicas ao Segundo e Terceiro Sub-

Períodos (%)

Série "Dentro do Valor Médio "Fora do

Dinheiro" Dinheiro"

TLBH1 7,78 9,65 27,08

TLBH3 6,14 11,73 15,86

TLBJ36 8,71 13,39 13,49

TLBF89 5,27 6,69 8,39

TLBH6 5,94 5,94

TLBH13 2,14 3,34 4,47

Desvio Absoluto Médio

Obs.: Enfatizamos que de acordo a Tabela 18, as três primeiras séries foram negociadas em
um período de maior instabilidade da variância de retornos de Telebrás PN do que o período
de negociações para as três últimas séries.

As evidências principais que podemos retirar dos resultados . .obtidôs nesta

seção para os procedimentos de volatilidades implícitas sãq:j:"{:-:'
. ,::'y.~~;'~.
-,',':"

=> períodos caracterizados pela baixa instabilidade dos retornos de Telebrás

PN possibilitam inferências. bastante precisas acerca da volatilidede de

retornos deste ativo, permitindo avaliações com elevado grau de certeza

dos preços de opções. Sob tais condições de estabilidade da variáncía.de
• . '·i·.:~~.I '

retornos, a precisão na avaliação de opções independe de situações onde

os preços de mercado das opções estejam "fora ou dentro do dinheiro".

=> períodos onde a volatilidade da série de retornos mostra-se instável, parece

haver um afastamento da premissa de neutralidade ao risco quando as
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opções são negociadas "fora do dinheiro". Nesse caso, quanto mais a opção

se afasta do estado "dentro do dinheiro", maior o nível de imprecisão das

previsões de preços geradas do modelo B-8.

3.2 Resultados Para os Modelos de Volatilidade Condicionada

Uma análise centrada sobre os valores de desvios médios das Tabelas 8 e 9

revela resultados decepcionantes para o uso de modelos de volatilidade

condicionada na tarefa de projetar variâncias de retornos de Telebrás PN que

possam ser usadas na fórmula 8-S, especialmente se comparamos tais

resultados àqueles decorrentes dos procedimentos de volatilidades implícitas.

Se isto não bastasse, os resultados dos dois quadros acima indicam que as

volatilidades históricas revelaram-se a segunda melhor alternativa como

estímadores da variância a. ser inserida no modelo ~-S, em duas das doze

séries analisadas.

Um fato interessante a ser realçado é o de que TELBJ5 e TELBH13, as quais

foram negociadas exclusivamente "dentro do dinheiro", revelaram baixos

valores de desvios médios absolutos e quadráticos. Isto levou-nos a

considerar que da mesma forma como ocorreu nos procedimentos de

volatilidade implícita, o "estado" da opção interfere na eficácia do modelo da

classe ARCH quando de sua utilização na precificação de opções. A este

propósito, a Tabela 13 abaixo apresenta os desempenhos dos modelos de

acordo com situações definidas como de negociações "dentro e fora do

dinheiro". Novamente confirmamos que os modelos de volatilidades

condicionada revelam-se mais efetivos na questão da precificação de opções

quando estas são operadas no estado definido como "dentro do dinheiro".
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Tabela 13
Desvios Absolutos Médios das Séries (%)

Modelos de Volatilidade Condicionada

GARCH EGARCH TARCH

Série Dentro Valor Fora Dentro Valor Fora Dentro Valor Fora

do$ Médio do$ do$ Médio Do$ do$ Médio do$

TELBH1 12,49 16,97 59,07 9,96 13,04 40,84 12,22 16,53 16,58

TELBH3 22,48 67,40 104,14 16,88 49,71 76,56 22,97 64,63 98,71

TELBJ36 5,94 56,39 57,57 5,23 31,28 31,88 3,81 34,40 35,12

TELBJ5 5,82 5,85 6,50 5,14 5,45 11,97 5,65 5,69 6,43

TELBL50 12,06 15,23 18,71 12,34 16,65 23,66 14,92 14,59 13,52

TELBB34 34,47 34,47 28,08 28,08 26,33 26,33

TELBD46 8,87 8,38 5,68 11,02 11,59 14,76 8,33 8,56 9,86

TELBD53 5,28 17,93 20,24 11,86 27,80 30,70 4,22 18,83 21,49

TELBF3 6,51 8,45 1.1,34 7,94 7,55 3,20 8,76 8,43 4,76

TELBF89 7,80 26,18 51,38 5,59 22,91 46,49 6,12 25,25 51,21

TELBH6 24,48 24,48 19,46 19,46 19,93 19,93

TELBH13 5,61 7,23 9,27 6,37 6,43 9,28 6,55 5,17 3,86

Obs.: As séries TELBB34 e TELBH6 foram negociadas apenas "fora do

dinheiro".

Os gráficos 9 a 12, a seguir, ilustram desempenhosobtidos na precificação

de opções a partir da utilização de modelos da classe ARCH para prever

variâncias futuras. É importante enfatizar que estes exemplos buscam

relacionar fatores como negociações "fora ou dentro do dinheiro", bem como

incorporam a ambiência da volatilidade nos respectivos períodos de

negociações das séries analisadas.

"
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Obs: Projeções de variâncias com o Modelo EGARCH. As negociações processaram-se exclusivamente "dentro do dinheiro" e
o período caracterizou-se pela elevada instabilidade da variância de retornos de Telebrás PN.

Grãfico 12. Série TELBJ36 - Período de Negociação: 18-08-97 a 17-10-97
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Obs: Projeções de variâncias com o Modelo EGARCH. As negociações processaram-se exclusivamente "fora do dinheiro" e
o período caracterizou-se pela elevada instabilidade da variância de retornos de Telebrás PN. --""
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Visando validar nossos resultados através de procedimentos mais rigorosos,

procedemos à realização de nova rodada de cálculos, para os quais definimos

os seguintes critérios: a) situações "dentro do dinheiro" são aquelas onde os

préços de mercado de Telebrás PN superam o preço de exercício em pelo

menos 5%; b) as situações "fora do dinheiro" são aquelas onde os preços de

mercado do papel são superados em 5% ou mais pelo preço de exercício das

séries lançadas sobre o mesmo.

Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 14, os quais levam-nos

aceitar que, de fato, as projeções de preços de opções são mais exatas

quando os ativos subjacentes são negociados "dentro do dinheiro'", Verificou-

se redução do desvio absoluto médio na quase totalidade das séries como

decorrência do critério utilizado para definir as situações "dentro do dinheiro",

ficando a única exceção por conta da série TELB~5 com o uso do modelo

GARCH(1,1). Já no que se refere aos resultados para as situações "fora do

dinheiro", constatou-se poucas exceções à tendência de elevação dos desvios

médios absolutos, sendo um exemplo dado pela série TLBD53. As exceções

assinaladas não invalidam os diagnósticos de que: a) a eficácia dos modelos

de volatilidade condicionada para precificação de opções é crescente à

medida em que os preços de mercado de Telebrás PN ampliam suas

diferenças em relação aos preços de exercícios de opções lançadas sobre ele.

Esta maior precisão alcançada na precificação de opções quando de

negociações "dentro do dinheiro" não guardou relação com a estabilidade ou

instabilidade da variância de retornos de Telebrás PN no decorrer dos

períodos de vida das opções; b) quanto mais "fora do dinheiro", ou seja,

quanto mais ampliadas forem eventuais diferenças desfavoráveis de preços do

ativo subjacente relativamente aos preços de exercício de séries de opções,

tão' mais ineficazes se mostram estes modelos de volatüidade condicionada

nas tarefas de precificação de opções, sendo que esse fato também independe

da ambiência da volatilidade ao longo do tempo de vida da opção.

6 Procedemos à elaboração de nova rodada de cálculos com intervalos de 2,5% e obtivemos resultados
bastante consistentes com os apontados até aqui, razão pela qual consideramos redundante a
apresentação desses valores.
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Tabela 14
D Abesvios solutos Médios das Séries com Definição mais Rigorosa - (%)

Modelos de Volatilidade Condicionada. GARCH EGARCH . TARCH

Série Dentro Valor Fora Dentro Valor Fora Dentro Valor Fora

do$ Médio 00$ do$ Médio 00$ do$ Médio 00$

TELBH1 11,84 16,97 9,74 13,04 11,77 16,53

TELBH3 8,42 67,40 129,52 5,52 49,71 99,42 6,87 64,63 124,19

TELBJ36 56,39 71,49 31,28 38,85 34,40 42,22

TELBJ5 6,22 5,85 4,95 5,45 5,67 5,69

TELBL60 12,71 15,23 10,40 8,25 16,65 28,68 11,69 14,59

TELBB34 34,47 34,23 28,08 28,08 26,33 26,31

TELBD46 8,20 8,38 9,68 11,59 7,02 8,56

TELBD53 17,93 13,53 27,80 18,84 18,83 12,60

TELBF3 6,30 8,45 5,56 7,55 6,66 8,43

TELBF89 4,70 26,18 89,46 3,81 22,91 84,22 3,98 25,25 88,27

TELBH6 24,48 25,64 19,46 17,49 19,93 19,60

TELBH13 3,16 7,23 8,23 2,67 6,43 7,52 3,81 5,17 3,07

Obs.: Situações "dentro do dinheiro" são definidas como aquelas onde os preços de mercado

superam os preços de exercício em pelo menos 5%. Já as situações "fora do dinheiro"

requerem que os preços de mercado sejam inferiores em pelos menos 5% relativamente aos

preços de exercício.

3.3 Resultados Para os Procedimentos de Volatilidades Históricas

Os resultados das Tabelas 8 e 9 mostram que os procedimentos de

volatilidades históricas são os menos confiáveis nas tarefas de projeções de

variâncias de retornos de Telebrás PN, conclusão esta que se deve' à
.•.• '...

inconstância dos valores de desvios absolutos e quadráticos médios. Outra
i,' '. ,

evidência desta inconstância é de que apesar das previsões de variárjcias

pelos procedimentos de volatilidade histórica terem propiciado precificações

mais precisas de preços de opções do que aquelas geradas dos modelos\d~
classe ARCH em duas das doze séries analisadas, estes foram também.

.~.
. ".
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responsáveis pelos maiores valores de desvios absolutos médios, dentre os

quais o relativo à série TELBJ36 (=120,74%).

De forma similar ao observado com os modelos de volatilidade condicionada e

procedimentos de volatilidades implícitas, o aspecto da sensibilidade dos

preços de opções às variações dos ativos subjacentes levaram igualmente à

assinalação de amplos níveis de desvios absolutos médios. Especificamente

no que se refere às séries negociadas exclusivamente "fora do dinheiro", os

resultados apresentados nas Tabelas 8 e 9 evidenciam uma ampliação

bastante elevada de tal efeito. Exatamente nestes casos é que se constata os

valores extremos de desvio absoluto médio de 120,74%, 61,22% e 88,93%

respectivamente para as séries TELBJ36, TELBB34 e TELBH6.

Ainda visando ressaltar as consequências dos efeitos anteriormente

assinalados, selecionamos os valores de volatilidades e preços das séries

TELBH6 e TELBJ5 para compor os gráficos apresentados através dos gráficos

13 e 14 a seguir. Com estas, visamos realçar a capacidade dos procedimentos

de volatilidade histórica para extrair variâncias futuras que possam ser

utilizadas na precificação de opções, considerando as situações definidas

como "dentro e fora do dinheiro". Assim é que a baixa capacidade das

volatilidades históricas para prever variâncias efetivamente empregadas pelos

agentes de mercado com a fórmula B-S não impediu que a precificação da

série TELBJ5 fosse feita a níveis bastante razoáveis, com um desvio médio

absoluto de 7,16%, como se pode aferir dos gráficos 13.a e 13.b. No entanto,

os gráficos 14.a e b revelam efeitos extremamente danosos na projeção de

preços de opções da série TELBH6 (com um DAM = 88,93%!!) à par de uma

também baixa capacidade preditiva dos procedimentos de volatilidade histórica

em servir como proxy da volatilidade empregada pelo mercado na avaliação

desta série.

Enfatizamos que baixo nível de confiabilidade do procedimento de volatilidade

histórica deve-se basicamente à inconstância na qualidade das suas projeções

de variâncias futuras, as quais pudessem ser utilizadas em precificações de
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opções por meio do modelo 8-S. Ainda um último aspecto a ser levantado diz

respeito à presença assídua deste modelo na literatura pesquisada quando de

estudos acerca da eficiência de modelos competitivos nestas tarefas de

projeções de variâncias. Como os' resultados contidos nas "Tabelas 8 e 9

parecem sugerir, tais análises comparativas correm o risco de exagerar as

qualificações dos modelos alternativos (como os da família ARCH) exatamente

por causa da baixa qualificação das volatilidades históricas em servir como

proxys da volatilidade de fato empregada pelo mercado quando, por exemplo,

de precificações de opções.
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4. Sensibilidade à Volatilidade de Retornos e Projeções de Preços de

Opções

As seções anteriores apresentaram evidências da sensibilidade dos preços dê

opções face a volatilidade de retornos, sendo que o elemento comum a todas

elas foi o fato de que a habilidade preditiva do modelo B-S guarda relação

direta com as diferenças entre preços de mercado e de exercício de ativos

subjacentes a séries de opções. A consequênciadireta da relação acima seria

de que previsões de preços de opções através desse modelo seriam

progressivamente mais precisas quanto mais a série estivesse sendo

negociada "dentro do dinheiro". De forma oposta, o afastamento da premissa

de neutralidade ao risco presente no modelo B-S quando de negociações "fora

do dinheiro" chegou ao ponto de tornar inefetivas as projeções de variâncias

dos modelos da classe ARC,"""com vista a uma maior precisão na precificaçáo

de opções. As Tabelas 13 e 14 permitem comparações mais detalhadas

acerca da habilidade preditiva dos modelos GARCH (1,1), EGARCH e TARCH

(1,1) no suprimento de variâncias para avaliação de opções, ficando evidente

a baixa precisão nas projeções de preços quando dessas situações "fora do

dinheiro".

As consequências do relacionamento entre volatilidade de retornos e

capacidade preditiva do modelo B-S quando de situações "dentro e fora do

dinheiro", podem ser obtidas através da regressão abaixo, com a qual é

possível aferir o grau de relacionamento entre variâncias projetadas por

modelos de volatilidade condicionada (ht) e variâncias empregadas pelo

mercado"no citado modelo(c].

(J'f = a + b .h, + Cf sendo que:
CJ

1
= a volatilidade empregada pelo mercado na fórmula B-S, para obtenção

do preço de fechamento de uma opção qualquer no dia "til;

7 Com a suposição de que os investidores utilizam-se do modelo B-S para precificar opções.
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h, = a volatilidade projetada por modelos de volatilidade condicionada para o

dia "t";

a. e b = coeficientes linear ~ angular da equação.

Um detalhe importante é o de que a obtenção de valores próximos a a = O;

b = 1 e r( coeficiente de correlação) = 1,00 implicaria em um elevado grau de

explicação do comportamento de u, através de h.. Por sua vez, a aplicação

da regressão acima para as séries TELBJ36 e TELBJS8
, utilizando-se o

modelo EGARCH,gerou as seguintes equações:

TELBD36

a, = 0,30695+ 0,27654 o h,
8,64023 3,26912

r = 0,44616

TELBD5

a, = 0,72107- 0,35869 -h,
9,81499 -2,05044

r = -0,29840

Estes resultados são evidentemente perturbadores, pois enquanto os

coeficientes de correlação apontam para uma maior precisão do modelo

EGARCH na previsão de variâncias de mercado da série TELBJ36

(exclusivamente negociada "fora do dinheiro") face às previsões para a série

TELBJ5 (negociada apenas "dentro do dinheiro"), os valores da Tabela 8

indicam exatamenteo contrário no tocante às previsões de preços de opções.

Pode-se verificar neste quadro que ao valor de 5,45% para o desvio absoluto

médio relativo a série TELBJ5 opõe-se o de 35,28% para a série TELBJ36.

Adicionalmente, os gráficos 15 e 16 a seguir contrastam os valores das

volatilidades de mercado e condicionadas no período de negociação destes

séries, sendo estas últimas levantadas pelos modelos GARCH e EGARCH. ,i;.

8 Ambas foram negociadas no período de 18/08/97 a 17/10/97.
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Outro aspecto que contraria o uso dos modelos de voJatilidade condicionada

nas projeções de variâncias a serem utilizadas no modelo B-S, refere-se a

ocorrência do efeito conhecido como "volatility smiJe", o qual diz respeito à

constatação de diferentes níveis de votatílidaoés de acordo com os preços de

exercícios de séries de opções lançadas sobre um mesmo ativo. Embora a

variância de retornos do ativo subjacente na fórmula B-S devesse ser a mesma

para todas as séries que fossem lançadas sobre este ativo durante um mesmo

período de negociações, constata-se na verdade uma relação inversa entre

preços de exercício e voJatilidades de fato empregadas pelo mercado quando

de precificações de tais séries." Como um modelo qualquer da classe ARCH

projetaria para cada período (ou cada dia) um valor único para a variância de

retornos de um ativo subjacente sobre o qual estivessem sendo negociadas

múltiplas séries, segue-se daí uma limitação bastante significativa para o uso

de tais modelos.

O gráfico 17 assinala a ocorrência deste efeito com a exposição de valores de

volatilidades empregadas pelo mercado para séries negociadas sobre

Telebrás PN no período de 15/06/98 a 17/08/98.10 Conforme evidenciado nesta

figura, a relação inversa entre volatilidades e preços de exercício se manifesta

praticamente em todos os dias de negociações, sendo que no caso das séries

TELBH6, TELBH8 e TELBH13 constata-se movimentos sincronizados ao longo

do período amostraI.

9 É interessante a observação de Hull (1997) de que com relação a ações, este efeito é antes um
"grimace" (careta) do que um "smile" (sorriso).

10 Este efeito foi aferido em todos os demais períodos de negociação de nossa amostra, constatando-se
sempre a aludida relação inversa entre volatilidades de mercado e preços de exercícios das séries sobre
Telebrás PN.
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Gráfico 17. VOlatilida-de dá Mercado de Acordo ao~Preços de Exercício das Sé'riês de Opções scbreTelebrás PN ....
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Outros exemplos de situações similares poderiam ser relatadas, porém

optamos antes por esclarecer como a sensibilidade do preço da opção em

diferentes situações de mercado é a chave para o entendimento dos

resultados 'obtldos. Utilizamo-nos para isto do coeficiente "Vega Modificado"

abaixo:

. V
V mod ificado = t

Cmktt

onde Cmkt t 11 é o preço de fechamento da opção no dia "t" e V t é o

coeficiente vega, o qual revela a taxa de variação no valor de uma opção a

partir de variações na volatilidade do ativo subjacente. Isto posto, a aplicação

desta fórmula para as duas séries de nosso exemplo resulta em:

TELBJ36

TELBJ5

6,41%

0,84%

V mod ificado

Esses valores evidenciam a baixa sensibilidade da série TELBJ5 (negociada

apenas "dentro do dinheiro") em relação à volatilidade do ativo subjacente. A

um aumento de 1% na volatilidade de retornos do papel corresponderia um

acréscimo médio de 0,84% no preço da opção, enquanto que para a série

TELBJ36 (negociada apenas "fora do dinheiro"), este aumento seria próximo a

6,41%. Nossa conclusão, portanto, é a de que quanto mais "dentro do

dinheiro" estiver sendo negociada uma opção, menos sensível ela se toma em

relação à volatilidade dos ativos subjacentes.

Os valores resultantes do cálculo do coeficiente "Vega" para todas as séries

analisadas são apresentadas na Tabela 15. Este quadro apresenta ainda os

coeficientes de correlação entre as volatilidades diárias de mercado (O"t) e as

projeções de variâncias condicionadas (ht) dos três modelos selecionados da

11 Cujo valor iguala o preço da opção dado pela fórmula B-S, com o uso da volatilidade implícita do dia
"t "~o
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família ARCH. Os valores obtidos através desses cálculos propiciam-nos

conclusões acerca da sensibilidade dos preços de opções face a volatilidade

de retornos de ativos, a saber:

=> os coeficientes de correlação apontam um baixo grau de relacionamento

entre variâncias de mercado utilizadas no modelo B-S e as projetadas pelos

modelos selecionados de volatilidade condicional. 12

=> os valores médios de Vega denotam uma sensibilidade sistematicamente

menor dos preços das opções face à volatilidade do ativo-subjacente nas

situações "dentro do dinheiro'" do que para aquelas operadas "fora do

dinheiro". Esse fato explica a razão pela qual erros de previsão de

variâncias exercem influências cada vez menores na precificação de opções

quanto mais os preços de mercado do ativo superam .os preços de exercício.

das séries. Em casos extremos, o desempenho de modelos da classe ARCH

chega a se aproximar daqueles relacionados aos procedimentos de

volatilidades ímpucítas."

=> as duas conclusões acima levam-nos a nossa terceira e mais importante

conclusão: os modelos de volatilidade condicionada não foram capazes de

acrescer performances preditivas de preços de opções por meio do modelo

Black-Scholes. Esse baixo desempenho se expressa pelo fato de que em

nenhuma das doze séries analisadas, os modelos da família ARCH

apresentaram resultados superiores em relação aos modelos de

volatilidades implícitas. Em alguns casos, até mesmo os procedimentos de

volatilidade histórica chegaram a superar os resultados obtidos para

aqueles de volatilidades condicionais.

12 Algumas exceções ficaram por conta das 2 últimas séries, negociadas no periodo de 15/06/98 e
28/07/98.
130 caso da série TELBHI é bastante ilustrativo na medida em que seu DAM para negociações "dentro
do dinheiro" aproximou-se daquele das volatilidades implícitas e isto deveu-se principalmente ao fato de
que o ativo subjacente foi negociado a preços fortemente superiores ao preço de exercício da série. Não
obstante, o coeficiente de correlação de 0,3101 ilustra um desempenho sofrível na previsão de
variâncias,
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Tabela 15
Coeficientes Vega e Coeficientes de Correlação entre Volatilidades

Coeficientes de Correlação (r): Coeficiente Vega
. .

Volatilidades de Mercado e Modificado

Condicionadas (%)

Séries Modelo Modelo Modelo "Dentro do "Fora do $"
GARCH (1,1) EGARCH TARCH $"

TELBH1 0,2683 0,3101 0,2647 0,82 2,13

TELBH3 0,2606 0,3380 0,2579 1,71 5,54

TELBJ36 0,3655 0,4462 0,4389 6,41

TELBJ5 -0,2946 -0,2984 -0,3110 0,84

TELBL50 0,2741 0,2050 0,2414 0,64 1,44

TELBB34 0,7556 0,6932 0,6836 7,33

TELBD46 0,2947 0,2590 0,2079 1,10 2,49

TELBD53 -0,1098 -0,3621 -0,3391 2,46 5,08

TELBF3 0,3815 0,1479 0,0695 0,98

TELBF89 0,1902 0,0844 0,0207 1,58 4,48

TELBH6 0,7935 0,7869 0,7322 3,72

TELBH13 0,7681 0,7274 0,6904 2,75

5. Comentários Finais

Um resultado importante relacionado aos testes realizados foi o de identificar

os modelos GARCH(1,1), EGARCH e TARCH(1,1) como os mais pertinentes

para projeções de variâncias de retornos de Telebrás PN. Concomitantea isto,

pudemos levantar também que não vale a pena a incorporação de variáveis

explicativas com vista a uma melhor filtragem da média do processo de

retornos do papel.

No que se refere à distinção entre modelos de resposta simétrica .e .
assimétrica, de fato pode ser constatada a superioridade destas últimas ao

menos na primeira fase de testes, os quais se basearam em critérios dei"
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informação de Akaike e Schwarz sobre dados "dentro da amostra". No entanto,

as mensurações efetuadas a seguir sobre dados "fora da amostra" e calcadas

sobre funções perdas não permitiram que se referendasse vereditos que

transpareciam na primeira parte quanto à maior efetividade das

parametrizações EGARCH e TARCH(1, 1) de resposta assimétrica sobre o

modelo GARCH(1,1) de resposta simétrica a inovações.

A inserção de um modelo "randon walk" ainda na segunda fase de testes

proporcionou bases seguras para afirmar que de fato os modelos de

volatilidade condicionada são eficazes no que se relaciona à projeção de

variâncias de retornos de Telebrás PN. Neste sentido, aferimos que com a

utilização de tais modelos pode-se atingir ganhos superiores a 30% na

previsão de volatilidades instantâneas face aos resultantes do uso de modelos

randômicos, os quais projetam volatllidades para um dia qualquer com base

apenas no valor observado no dia anterior.

Quando buscamos avaliar os diferentes modelos de volatilidade nas tarefas de

precificações de opções, constatamos que as volatilidades implícitas revelam

desempenho notadamente superior face aos demais, alcançando níveis de

eficiência que justificam plenamente sua utilização por parte de profissionais

do mercado na montagem, por exemplo, de operações de hedging. Por outro

lado, a ocorrência e a intensidade do efeito de "volatility smile" juntamente com

a sensibilidade do valor das opções às variações de preços do ativo

subjacente, explicaram a baixa performance dos modelos de volatilidade

condicionada na tarefas de avaliação de opções.

Quanto aos procedimentos de volatilidades históricas, verificamos que sua,
baixa capacidade preditiva de variâncias de retornos de Telebrás PN seriao

r; "

suficiente para que tanto fosse retirada da prática profissional, como ainda se

evitasse seu uso como paradigma de modelos e procedimentos competitivos

em estudos acadêmicos. Isto porque as performances de modelos como os de

volatilidade condicionada, ainda que sofríveis em sua capacidade preditiva,

revelam-se claramente superiores àqueles quando de análises comparativas.
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A problemática da avaliação de ativos e derivativos financeiros está hoje

comprometida com a depuraçâó de medidas dos riscos presentes nas

operações correntes do mercado e, neste sentido, as contribuições trazida~.

pelos modelos auto regressivos da classe ARCH para projeções de

volatilidade de séries financeiras destacam-se sobremaneira no campo de

finanças. Assim é que os resultados obtidos neste estudo permitem concluir

pela pertinência da aplicação destes instrumentais no campo de "event~',

studies", como as mencionadas por Campbell, Lo e MacKinlay (1997), para. '~'. "'." ~
análises de reações a acontecimentos como fusões e aquisições, mudanças' I iI .
na estrutura de capital de empresas, anúncios de lucros, dividendos e "splits",

bem como para avaliar influências exercidas por variáveis macroeconômicas

sobre o .mercado.Naturalmente,tais análises podem constituir-se em objeto de

pesquisas futuras, assim como a derivação e avaliação de novos modelos de

volatilidade condicionada sobre séries financeiras no Brasil.

A conclusão acima acerca da utilidade dos instrumentais estatísticos

representados pelos modelos da classe ARCH guarda relação direta tanto com

a constatação que obtivemos da heterocedaslicidade da série de retornos de

Telebrás PN, como pelo falo de que, em especial, os modelos GARCH,

TARCH e EGARCH revelaram-se capazes de prever volatilidades sobre a

série de retornos de Telebrás PN de forma sensivelmente superior à de um

modelo randômico. Assim é que os resultados obtidos evidenciam a

inadequação da utilização de instrumentais estatísticos que assumam a

hipótese da homocedasticidadequando de análises de séries financeiras.

A realização de um trabalho nessa temática, voltada para o mercado financeiro.

brasileiro, justificou-se na medida em que estes conhecimentos são ainda

aplicados de forma incipiente no país. Os estudos realizados até agora não

ofereceram uma análise completa acerca das características das nossas séries

financeiras, a partir da qual se poderia determinar a força de variáveis

explicativas que compusessem modelos para aferição de volatilidades e para
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consecução de objetivos práticos como o de avaliações de opções de compra.

Especificamente no que se refere aos modelos definidos para expressar a

média do processo de retornos de Telebrás PN, foram analisados modelos

auto regressivos e de médià móvel (de pararnetrizações AR, MA e ARMA),'

bem como experimentamos a utilização de variáveis "dummy" para captar os

efeitos de negociações em dias específicos da semana. Nossa conclusão foi a

de que regressões sobre apenas uma constante era suficiente para a obtenção

valores médios bastante próximos aos propiciados pelas outras

parametrizações testadas. Já no caso específico das negociações em

segundas-feiras, não foi constatada qualquer anomalia que pudesse indicar a

ineficiência do mercado da Bovespa.

A característica de reação assimétrica a boas e más notícias, geralmente

assinalada para as séries financeiras, foi igualmente verificada neste estudo.. . , .
Coerentemente com esta conclusão, os modelos EGARCH e TARCH de

resposta assimétrica revelaram-se sistematicamente como mais habilitados à

extração de volatilidades, comparativamente ao modelo GARCH de resposta

simétrica e face aos modelos ARCH básicos, sendo que estes últimos

revelaram desempenhos decepcionantes na tarefa de prever volatilidades de

retornos de Telebrás PN. Entretanto, é forçoso reconhecer que as diferenças

de desempenhos entre os modelos EGARCH, TARCH e GARCH não

alcançaram um nível que nos permitisse referendar qualquer deles de maneira

definitiva.

Buscamos definir neste estudo quais as contribuições que concretamente

podemos esperar para o mercado de opções de compra da Bovespa a partir da

incorporação do conceito de heterocedasticidade de séries de retornos de

ativos financeiros, feita através de modelos auto regressivos da classe ARCH,'

com os quais pudéssemos extrair volatilidades a serem inseridas no modelo

Black-Scholes. Na busca de tal objetivo, avaliamos a eficácia de diversos

desses modelos comparativamente a formas consagradas na literatura e

prática profissional, quais sejam, os procedimentos de volatilidades históricas

e implícitas.
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Um aspecto comum a todos os modelos analisados foi a influência exercida

pela sensibilidade dos preços de opções face às volatilidades dos retornos de

Telebrás PN, relação està que mostrou-se sistematicamente menos intensa

nas situações definidas como "dentro do dinheiro" quando comparadas

àquelas caracterizadas como "fora do dinheiro". Particularmente para os

modelos de volatilidade condicional, os efeitos da influência assinalada acima

contribuiu de forma significativa para os baixos desempenhosdestes no campo

da avaliação de opções. Além disso, mesmo naquelas poucas séries para as
I,;,>

quais constatou-se performances razoáveis no processo de avaliação, este"

fato deveu-se mais à baixa sensibilidade dos preços face à volatilidade de

retornos de Telebrás PN em momentos específicos do que à excelência

preditiva dos modelos da classe ARCH.

Outro aspecto que contraria a aplicação de modelos de volatilidade

condicionada no segmento de opções do mercado acionário relaciona-se ao

efeito denominado "volatility smile", que expressa a existência de diferentes

níveis de volatilidades para séries lançadas sobre um mesmo ativo subjacente.

Isto contraria evidentemente as premissas do modelo Black-Scholes, o qual

supõe que a volatilidade de retornos de cada ativo é única e independente de

quais sejam os preços de exercício das séries. No entanto, as evidências

apresentadas por MacBeth e Merville (1980) e Feinstein (1989), as quais

foram igualmente constatadas neste estudo, indicam um progressivo

afastamentoda premissa de neutralidade ao risco do citado modelo à medida

em que as negociações sobre uma série processam-secada vez mais "fora do

dinheiro", observando-se uma relação inversa entre preços de exercício e

volatilidades de mercado.

A superioridade dos procedimentos de volatilidade implícita no campo das

precificações de opções com o uso do modelo Black-Scholes foi constatada

em todas as séries analisadas, com desempenhos frequentemente notáveis

em termos das medidas de avaliação que definimos neste estudo. Esta

performancesuperior não guardou relação com a maior ou menor instabilidade
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da variância de retornos da ação Telebrás PN, nem foi afetada pelo fato das

negociações sobre as séries de opções processarem-se "dentro ou fora do

dinheiro".

Dentre os modelos e procedimentos analisados, as volatilidades históricas

apresentaram os resultados menos expressivos relativamente a capacidade de

projeção de variâncias de retornos, em que pese este procedimento ter se

revelado mais preciso em relação aos modelos de volatilidade condicional em

algumas das séries analisadas. Entretanto, a imprecisão demonstrada por este

procedimento tanto em períodos instáveis da volatilidade de retornos de

Telebrás PN, como nas situações de negociações de opções "fora do dinheiro"

reduzem a confiança dos analistas quanto a utilização da variância de retornos

de um período imediatamente anterior como proxy da volatilidade futura a ser

inserida na fórmula B-S para precificar opções. Ainda mais, os. resultados .

decepcionantes levantados nestas situações revelam o equívoco de se utilizar

volatilidades históricas como parâmetro para análise da capacidade preditiva

de modelos concorrentes, na medida em que tal procedimento pode, por

exemplo, exagerar as qualificações técnicas dos modelos de volatilidade

condicional da classe ARCH.

Enfim, a conclusão final desse estudo é a de que a questão da precificação de

opções no mercado da Bovespa parece estar razoavelmente equacionada com

o uso do modelo Black-Scholes em conjunto com variâncias projetadas por

meio de procedimentos numéricos de volatilidades implícitas.
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ANEXO 1

Compatibilização do modelo Black-Scholes na sua forma analítica com
sua expressão em termos de derivada parcial'

o modelo B-S é definida em termos analíticos como:

enquanto sua forma em termos de derivada parcial é representada por:

ac ac 1 2 2 a 2C
--+r·S·--+_·(J' ·S .--a! as 2 as2 r ·C (1)

Além disso, podemos definir alguns coeficientes que são usados
correntemente para gerenciar riscos de ativos financeiros. Dentre estes, três
nos interessam nesta demonstração:

a) Coeficiente Delta

Mede a sensibilidade do preço da opção face a variações nos preços do ativo
subjacente. Desta forma, este coeficiente indica volumes necessários de
investimento em opções de compra para cobertura de risco de volumes
específicos de investimento em ativos subjacentes. Sua fórmula de cálculo:

(2)

b) Coeficiente Gama

Mede a taxa de variação do coeficiente delta a partir de variações de preços
do ativo subjacente. É interessante notar que delta é efetivo em intervalos de
tempo bastante reduzidos, mudando a cada momento de acordo a mudanças
nas variáveis inseridas nas fórmulas do modelo. Sua fórmula de cálculo é:

1 As demonstrações destes anexos são adaptadas de Hull (1997) e Neftci (1996).
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(3)

c) Coeficiente Teta

Mede a taxa de mudança do valor de uma opção com relação ao tempo para
vencimento da mesma. Sua fórmula de cálculo é apresentada a seguir:

(4)

Uma vez obtidas todas estas definições, a inserção de 92), (3) e (4) em (1)
leva a uma definição para o modelo B-S, qual seja:

1 2 20+r·S·L\.+--0- -S ·r=r-C
2

ou ainda,

_ SaN'(dI) -r.K .e-r(T-t).N(d
2
)+ r-S .N(d})+!. S2 .0-

2
• N'(dt) = r-C

2~T-t 2 S·o-·~T t

após a simplificação das variáveis S e a na última parte da equação anterior,
um novo arranjo determos leva a que:

e daí a:

r.C=r.S·N(~)-r· K_e-r(T-t)·N(d2)

Portanto, a eliminação da taxa de juros (r) nesta equação leva finalmente à
formulaçãoem termos analíticos do modelo B~S; qual seja:

C= S·N(d})-K ·e-r(T-t).N(d2)
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ANEXO 2

Derivação da Fórmula B-5 através de Martingales

Define-se uma variável como martingale se seus valores futuros esperados
são de tal forma imprevisíveis que o melhor estimador de seu valor para 11Til é
simplesmente o valor anotado em 11til (dado t < T). Este não parece ser o caso
de ativos como ações dado que se espera acréscimos de valor no tempo para
elas. Entretanto, é interessante assinalar que processos sobre ativos
financeiros podem ser convertidos em martingales através da definição de uma
distribuição de probabilidade (p) que possibilite: , _

'·~"'".iti;..

-í~ft·
EP re-r(T-t) .s ]= S

t t T t onde T>t

a qual se opõe à relação original que indicaria:
,,1·,,-

~
'.;:h::~

.t 11õ."•••lt,'Y';
onde P é a distribuição de probabilidade original, a qual derivamos a seguir.
Também,

-
onde So =S, serve para enfatizarmos que a avaliação se faz

no momento atual.

Daí,

com Yr ~ N(PT,u2T) que representa a distribuição de probabilidade original
(p).

Visando agora' um processo martingale sobre Yr, a nova distribuição de

probabilidade (P) será dada por: .

Temos portanto os meios para avaliar o preço de uma opção de compra
européia (CJ abaixo:

(1)
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(2)

e,
.

dP = 1 .e - 2:2T{Yr-(r-CTh}T r dY.
~2na2T T

I

(3) ,"

A equação para Co pode então ser expressa como:

(4)

na qual inserimos (2) e (3) para obter:

Visando a eliminação da função "max" e sabendo-se que a condição para
exercício da opção é de que no vencimento, .<1:)'0 preço de mercado (ST)
supere o preço de exercício (K), ou: ~,

ST > K, segue-se:

sendo que a inserção desta relação em (5) impõe a mudança dos limites da
integração, levando a:

(6)

Além disto, a integral pode ser decomposta em duas partes, como exposto
abaixo:

(7)
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A profusão de termos acima pode ser evitada com a seguinte transformação:

(8)

portanto, dYT = dZ .aJf (9)

Isto posto, a segunda parte de (7) pode ser resolvida com a inserção de Z e de
dZ, com a concomitante alteração no limite inferior da integral:

(10)

Dado que:

o limite inferior da integral pode-ser alterado para:

o que, em conjunto à eliminação dos termos uJf em (10), conduz a:

Dado a simetria da distribuição normal, da qual podemos retirar a seguinte
relação: .

...: ~~
. ',.: .•..
. ~'.

chegamos ao final da demonstração da 2a parte do modelo B-S:
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No que se refere ao desenvolvimento da primeira parte da integral em (7),-
procedemos igualmente à alteração do limite inferior da mesma e ainda
inserimos um novo valor para YT, o qual é retirado de (8):

mantendo-se dYT = dZ .uJT

Isto posto, a primeira parte da integral em (7), qual seja:

torna-se:

-rT (r-u/i')T s [ Zu.ff 1 ~z2dZe·e . ·e ·--·eo -dz .,[2;i

a qual pode ser desenvolvida para:

(11)

Se utilizarmos o artifício de somar e subtrair a parcela e 2 de (11), teremos:

Após a eliminação dos quatro termos à esquerda da integral e fazendo:·
H=Z+uJT

obtemos:
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onde d, == d2 +aJf éncerrando a demonstração do modeloBlack-Schóles.
, .
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