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RESUMO DO TRABALHO

o trabalho se refere à avaliação de opções através do modelo
conhecido pelo nome de seus autores, Black-Scholes.

É descrito o desenvolvimento da teoria de opções, desde os primórdios
da existência de mercados organizados deste derivativo, no século XVII, até os
mais importantes trabalhos dos primeiros anos da década de 1990. É destacado o
papel fundamental da estimação correta dos parâmetros a serem inseridos no
modelo de avaliação.

Após esta revisão, um teste do modelo Black-Scholes é realizado no
mercado de opções sobre ouro da BM&F, utilizando-se mecanismos tradicionais
de estimação dos parâmetros e apurando-se a diferença existente entre o valor
dado pelo modelo de avaliação e o observado no mercado.

Novos mecanismos de apuração dos parâmetros fundamentais,
volatilidade e taxa de juros, são propostos, baseados no comportamento das
séries históricas a eles referentes. A análise deste comportamento mostra a
adequação destas séries à uma classe de modelos econométricos conhecidos
como ARCH - Autorregressive Conditiona! Heterocedasticity Mode! .

Três novos testes do modelo Black-Scholes no mercado de opções
sobre ouro da BM&F são realizados: o primeiro usando a volatilidade estimada
através de um modelo ARCH(1) e a taxa de juros estimada de forma tradicional, o
segundo usando a taxa de juros estimada através de um modelo ARCH-M(1) e a
volatilidade estimada de forma tradicional e, finalmente, o terceiro, usando a
volatilidade estimada através de um modelo ARCH(1) e a taxa de juros estimada
através de um modelo ARCH-M(1). As diferenças, nos três casos, entre os
valores dados pelo modelo Black-Scholes e os observados no mercado, foram
computadas.

Os resultados indicaram que o uso da volatilidade estimada através do
modelo ARCH(1) melhora a performance do modelo Black-Scholes, perfomance
esta medida pelo erro quadrático médio entre os valores dados pelo modelo e os
observados no mercado. O mesmo não ocorreu com a utilização da taxa de juros
estimada pelo modelo ARCH-M(1), apesar da compatibilidade teórica
apresentada entre a série temporal destas taxas e o modelo. O autor acredita que
este resultado seja devido à problemas encontrados na estimação dos parâmetros
deste modelo ARCH-M(1). Também a inserção conjunta dos dois parâmetros
estimados através dos modelos da classe ARCH não foi frutífera, ainda em função
dos problemas de estimação dos modelos referentes à taxa de juros.

As conclusões básicas do trabalho indicam que as série temporais em
estudo são modeláveis e que os modelos da classe ARCH se apresentam como
promissores para este fim, ao menos no que tange à volatilidade.



VI

MEUS AGRADECIMENTOS

À minha esposa, Rosangela, pela sua paciência e compreensão

constantes ao longo destes quatro anos de muitas horas de convívio perdidas.

À minha família, em especial meu pai, William, e minha irmã, Rosa, pelo

incentivo constante.
Ao Professor Wladimir Antônio Puggina, meu orientador. Sem seus

conselhos, com os quais sou brindado já há muito tempo, com certeza este

trabalho não existiria.
Ao Professor Georges Hegedüs, cuja amizade só me envaidece, pelo

permanente apoio e auxílio.
Ao Professor Marc Chesney, que como meu orientador na HEC-Paris

mostrou-me inúmeros novos caminhos.
Aos demais membros da banca examinadora, Professores Wilton

Bussab, Pierre Ehrlich e Pedro Valls Pereira pela paciência e tempo dedicados,

além das inúmeras contribuições que em muito aprimoraram esta tese.

Ao Professor Sebastião Alves Ferreira Santos, que num longínquo 1982

levou-me ao mundo acadêmico, tornando-se o grande responsável por tudo que

se passou depois, incluindo este trabalho.
Ao Professor Luís Carlos G. de Magalhães, cujo auxílio nos meandros

da econometria foram de fundamental importância para a conclusão deste

trabalho.
Ao CNPq pelo suporte financeiro tanto no Brasil como na França.

À BM&F pela cessão do banco de dados.



VII

GLOSSÁRIO DE SíMBOLOS

Os símbolos neste glossário estão na mesma ordem em que aparecem no

texto. Os símbolos que, no texto, aparecem apenas uma vez, normalmente têm

seu significado explicado no próprio momento de sua aparição e não estão neste

glossário. Qualquer alteração no significado de um dos símbolos é destacada no

texto.

Simbolo

2o

Significado

c valor de uma opção (sem subscrito não indica o tipo de opção)

o volatilidade do retorno do ativo objeto

variância

t período de tempo entre o momento atual e·o vencimento de uma opção

s preço do ativo objeto de uma opção

N função cumulativa normal

In logaritmo neperiano ou natural

K preço de exercício de uma opção

p taxa de crescimento esperada para o preço do ativo objeto de uma opção - se este
ativo não pagar dividendos será a taxa de retomo esperada do mesmo

fator de ajuste para aversão ao riscoy

valor de uma opção de compra (ca/~ no momento t

valor de uma opção de venda (puf) no momento t

valor do ativo objeto de uma opção no momento t

T momento do vencimento de uma opção

A como subscrito: indica uma opção americana

E como subscrito: indica uma opção européia
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Símbolo Signifícado

!l

dz

M

GBS

EQM

EM

B obrigação governamental zero-cupom

R 1 + taxa de juros

n número de períodos até o vencimento da opção (modelo binomial)

número de períodos em que o preço do ativo objeto aumenta (modelo binomial)

q

d

probabilidade do preço do ativo objeto aumentar (modelo binomial)

retorno negativo do ativo objeto no modelo binomial

u retorno positivo do ativo objeto no modelo binomial

p [(R-d) / (u-d)]

esperança matemática do retorno do ativo objeto da opção

processo Wiener padrão (distribuição normal, E(dz)=O e var(dz)=dt

r taxa livre de risco

t'

rendimento instantâneo dos dividendos resultante dos pagamentos até o vencimento
da opção

intervalo entre a data de pagamento dos dividendos e o vencimento da opção

função cumulativa normal bivariada

H preço mais alto de um ativo dentro de um determinado período de tempo

L preço mais baixo de um ativo dentro de um determinado período de tempo

u retorno diário do ativo objeto, composto continuamente

valor da opção dado pelo modelo Black-Scholes

valor da opção observado no mercado

variância condicional no momento t

J variação na taxa de juros

erro quadrático médio

erro médio



IX

íNDICE GERAL
Pago

1 CAPíTULO I - INTRODUÇÃO 1
1.1 Introdução 2
1.1.1 Justificativa do tema 2
1.1.2 Objetivos do estudo 3
1.1.3 Objeto do estudo 5
1.1.4 O roteiro do estudo 6
1.2 Opções 11
1.2.1 Histórico 11
1.2.2 Opções no Brasil 17
1.2.3 Definições 18.
1.2.4 A utilização de opções 23,

2 CAPíTULO 11- AVALIAÇÃO DE OPÇÕES 28
2.1 Histórico 29
2.2 Relações de arbitragem e valor das opções 39
2.2.1 Dividendos e valor das opções 46
2.2.2 Paridade entre opções de compra e venda 55
2.3 Modelos de avaliação 65
2.3.1 Modelo Binomial 66 .

2.3.1.1 Modelo uniperíodo 68
2.3.1.2 Modelo para dois períodos 73
2.3.1.3 Modelo multi período 76
2.3.2 Modelo Black-Scholes 79
2.3.2.1 Derivação por troca de variáveis 83
2.3.2.2 Derivação com universo neutro ao risco 84
2.3.2.3 Comentários sobre o modelo 87
2.3.3 Relação entre binomial e Black-Scholes 89
2.4 Sensibilidade às variáveis explicativas 91
2.4.1 Delta 91
2.4.2 Lambda 92
2.4.3 Gama 93
2.4.4 Kappa ou Vega 94
2.5 Extensões e melhoramentos sobre o Modelo BS 96
2.5.1 Dividendos 97
2.5.2 Opções americanas 101
2.5.3 Juros não constantes 113
2.5.4 Volatilidade 122
2.5.4.1 Volatilidade histórica 124
2.5.4.2 Volatilidade implícita 130
2.5.4.3 Volatilidade estocástica 134
2.5.4.3.1 Modelos a um fator 134
2.5.4.3.2 Modelos a dois fatores 136



x

Pago

3 CAPíTULO 111- APLICAÇÃO DO MODELO BS NO BRASil 140

3.1 Introdução 141

3.2 O Banco de dados 143

3.3 Aplicação do modelo 144
3.4 Aplicação do modelo ao banco de dados 148

3.5 Conclusão 156

4 CAPíTULO IV - OS PARÂMETROS EM ESTUDO 157

4.1 Introdução 158

4.2 Testes sobre o retorno do ouro físico 162

4.3 Testes sobre a taxa de juros 166

5 CAPíTULO V - A ESTIMAÇÃO DOS PARÂMETROS 172

5.1 O modelo ARCH(q) 173
5.1.1 O modelo GARCH(p,q) 176

5.1.2 Outros modelos 177
5.1.3 O modelo ARCH-M 178
5.1.4 A parametrização dos modelos ARCH 179
5.2 A estimação da volatilidade do ouro físico 181
5.3 A estimação da variação mensal das taxas de juros 186

6 CAPíTULO VI - A INSERÇÃO DOS NOVOS VALORES 192

4.1 A volatilidade condicional obtida com ARCH(1) 193
4.2 A taxa de juros obtida com ARCH-M(1) 197
4.3 A inserção conjunta 198

7 CAPíTULO VII - CONCLUSÕES 201

BIBLIOGRAFIA 208



1

CAPíTULO I

INTRODUÇÃO
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1.1 INTRODUÇÃO

1.1.1. Justificativa do Tema

A teoria de avaliação de opções é, sem nenhuma dúvida, o tema que

mais tem gerado estudos nos últimos anos dentro do meio acadêmico ligado a

finanças. Isto se deve basicamente a dois fatores: a enorme versatilidade das

opções como instrumento financeiro e a não menor versatilidade da teoria de

avaliação de opções como meio de avaliação de diversos ativos que

aparentemente não são opções.

A utilização de opções oferece ao investidor uma gama muito grande de

possibilidades. A começar pela possibilidade de realizar hedges totais ou parciais

que reduzem de forma significativa o risco dos investimentos. Já para o

especulador as opções oferecem uma possibilidade muito interessante: ganhos

ilimitados com perdas limitadas, resultando numa possibilidade de grande

alavancagem do investimento inicial. Mas a grande utilização das opções

encontra-se na moldagem de padrões de retornos desejados para portfólios, isto

é, podemos obter quaisquer padrões razoáveis de retorno para um portfólio,

usando opções.

Já a abrangência da utilização da teoria de avaliação de opções pode

ser exemplificada com os recentes estudos sobre avaliação de empresas, nela

embasados, dentre tantos outros exemplos disponíveis.

Conclui-se então que o estudo das opções e consequentemente da

teoria de avaliação de opções é de fundamental importância para o administrador

financeiro.

E, se no mundo estudos referentes a estes temas têm surgido em

grande número, o mesmo não se pode afirmar no Brasil. Apesar de desde 1979

existir um mercado bastante ativo de opções sobre ações, poucos estudos

existem sobre o tema. Mesmo o surgimento do mercado de opções na Bolsa de
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Mercadorias e Futuros de São Paulo em 1986, poucas alterações trouxe a este

estado de coisas.

A importância fundamental do estudo de opções para finanças, aliada à

falta quase que total de estudos neste campo no Brasil, foram as razões

principais para a escolha do tema da tese. Além disso, uma pergunta manteve-se

como uma constante desde as primeiras leituras feitas sobre teoria de avaliação

de opções: será que algumas condições peculiares da economia brasileira não

devem ser inseridas nesta teoria de forma a maximizarmos a eficiência dos

modelos de avaliação de opções no mercado brasileiro?

Então, o estudo de opções, com um direcionamento para as condições

econômicas brasileiras é a tônica deste trabalho.

1.1.2. Objetivos Do Estudo

A tese é um estudo teórico-empírico, estando seu objetivo ligado a esta

definição. São dois os objetivos básicos:

a) Revisão bibliográfica

Inicialmente foi feita uma revisão bibliográfica detalhada, tendo como

objetivo apresentar a teoria de opções, iniciando por temas básicos como a

história, descrição e definição de opções e indo até os mais recentes

desenvolvimentos dentro da mesma. É interessante notar que a base de toda a

teoria de opções é o conhecido modelo Black-Scholes (BS), e que após sua

publicação inúmeros estudos tiveram como objetivo seu aperfeiçoamento. Dentre

estes estudos, os principais foram apresentados e comparados, tanto nos seus

aspectos teóricos como no tocante à possibilidade de aplicação prática.

Esta revisão bibliográfica abriu caminho para o segundo objetivo do

trabalho.
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b) Utilização dos modelos ARCH na estimação dos parâmetros do

modelo Black-Scholes

O segundo objetivo é o aperfeiçoamento do modelo tendo em vista sua

aplicação ao mercado brasileiro. Inicialmente testes foram feitos com o intuito de

identificar pontos de ineficiência na aplicação do modelo ao nosso mercado.

Estes estudos indicaram a existência dessas ineficiências e que as mesmas

baseiam-se em dois tópicos principais: a estimação da volatilidade do ativo objeto

e a estimação da taxa de juros vigente durante o período compreendido entre o

lançamento da opção e seu vencimento.

O primeiro aspecto, a estimação da volatilidade, foi e continua sendo

estudado em todos os mercados. Diversas propostas para a correta estimação

deste parâmetro existem, porém nenhuma das mais difundidas consegue

abranger duas características bastante desejadas num procedimento como este: a

rapidez de cálculo tendo em vista sua utilização nos ágeis mercados financeiros

atuais e a inserção da heteroscedasticidade na estimação. O objetivo deste

trabalho no tocante à volatilidade do ativo objeto foi o de satisfazer a estas duas

características.

Já a estimação da taxa de juros para aplicação em modelos de

avaliação de opções ou mercadorias pouco interesse despertou nos grandes

centros de pesquisa, talvez devido à estabilidade que este parâmetro apresenta

nos países centrais. Houve mais interesse na estimação desse parâmetro no caso

de opções sobre títulos governamentais, onde o fator de risco é a própria taxa de

juros. Mesmo assim, tem-se apenas sete modelos básicos, e todos voltados para

as características das taxas de juros das economias centrais. Aqui também o

intuito foi chegar a uma estimação rápida e eficiente do parâmetro.

O estudo inicial das séries temporais, tanto da volatilidade do ativo

objeto como da taxa de juros, apresenta-as com características compatíveis com a
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utilização de uma classe de modelos desenvolvida recentemente, a classe

ARCH-Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. Estes modelos têm como

principal ponto a inserção da heteroscedasticidade na previsão de valores.

É interessante notar que estes modelos ARCH foram utilizados

recentemente na estimação da volatilidade do ativo objeto, tendo como fim a

inserção deste parâmetro no modelo de avaliação de opções. Porém, o mesmo

não foi feito com a taxa de juros, nem tampouco com os dois parâmetros

simultaneamente. A mensuração da eficácia do modelo Black-Scholes com a

inserção conjunta dos dois parâmetros estimados via modelos da classe ARCH,

vis a vis sua utilização tradicional é então o segundo objetivo da tese.

1.1.3. Objeto Do Estudo

Dada a necessidade de testes em diversos tópicos do trabalho a ser

apresentado, fez-se necessária a escolha de um mercado alvo. Como os dois

fatores básicos a serem estudados dentro da teoria de opções são a taxa de juros

e a volatilidade do ativo objeto, buscou-se um mercado onde fosse possível

excluir da análise outros fatores, como por exemplo o pagamento de dividendos,

ocorrência de safras, e outros que demandariam análises suplementares, fora do

escopo deste trabalho. O mercado de opções de ouro da BM&F - Bolsa de

Mercadorias e Futuros de São Paulo apresentou-se como o ideal para este tipo

de estudo.

Deve ser ressaltado que a própria BM&F dispõe de um completo banco

de dados sobre suas operações, facilitando muito o trabalho do pesquisador.
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1.1.4. O Roteiro Do Estudo

O trabalho está organizado da seguinte forma:

Capítulo I - INTRODUÇÃO E HISTÓRICO

Descreve os objetivos do trabalho juntamente com um histórico completo

sobre as opções como instrumento de especulação e hedging no mundo e no

Brasil. Neste capítulo também são apresentadas as definições e termos usuais no

mercado de opções além de um tópico específico sobre utilização de opções e da

teoria de avaliação de opções. Como um interessante exemplo deste último

ponto, pode-se citar o recente desenvolvimento de modelos de avaliação de

investimentos, antes fundados em análise de valor presente líquido, e hoje

baseados na teoria de opções, onde o valor do investimento segue um processo

estocástico.

Capítulo 11 - AVALIAÇÃO DE OPÇÕES

Este capítulo trata da avaliação das opções, começando por um

histórico onde são comentados os principais trabalhos, começando pela tese de

doutoramento de Louis Bachelier apresentada em 1900 e chegando até as

vésperas da publicação do modelo Black-Scholes. Após este histórico, os dois

modelos mais conhecidos são derivados: o Black-Scholes e o Binomial. A

derivação do primeiro é apresentada de duas formas: a utilizada originalmente

pelos autores, com substituição de variáveis, e outra que faz apelo a idéia de

universo neutro ao risco e que se baseia na constatação de que em nenhum

momento da derivação do modelo é necessária a definição de preferências

quanto ao risco. A relação entre os dois modelos foi discutida, com ênfase na

apresentação do modelo Black-Scholes como limite do modelo Binomial.

Em seguida a sensibilidade do modelo às suas variáveis explicativas é
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apresentada, derivando-se o modelo em relação a cada uma delas. Como

resultado obtêm-se diversos valores de uso rotineiro no mercado financeiro como

delta, lambda, gama e vega (ou kappa) que serão descritos e analisados pois são

determinantes nas estratégias de investimentos em opções.

Tendo em vista que o modelo original de Black e Scholes é baseado em

diversas hipóteses restritivas, o restante do capítulo foi dedicado ao estudo e

comparação dos trabalhos que visaram relaxar estas hipóteses restritivas e

adaptar o modelo às condições dos mercados. Estes trabalhos relaxam hipóteses

referentes à existência de dividendos, exercício antecipado (opções americanas),

juros e volatilidade do ativo objeto variáveis. Diversos trabalhos foram abordados

e comparados, destacando-se suas principais características com o objetivo de

apresentar o "estado da arte" no estudo de opções.

Capítulo 111- A APLICAÇÃO DO MODELO BS NO BRASIL

Este capítulo inicia o trabalho de cunho mais empírico da tese.

Inicialmente os diferentes bancos de dados utilizados nos testes, como os

referentes à negociação de opções e de ouro físico bem como a série de taxas

de juros brasileiras serão apresentados. Ainda neste capítulo um teste da

eficiência do modelo Black-Scholes, utilizando-se as estimativas tradicionais para

os parâmetros taxa de juros e volatilidade do ativo objeto, como mecanismo de

avaliação das opções de ouro da BM&F foi levado a efeito. Esta eficiência do

modelo como preditor dos preços de opções é dada pelo erro quadrático médio

de previsão. Partindo desse estudo, o objetivo maior do trabalho é determinar

uma forma de estimação dos parâmetros taxa de juros e volatilidade do ativo

objeto que reduza o valor deste erro quadrático médio. Se esta redução for

alcançada, poderemos afirmar que o novo modelo é mais eficiente que o modelo

Black-Scholes no que tange à precificação das opções em estudo.
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Capítulo IV - OS PARÂMETROS EM ESTUDO

O objetivo deste capítulo é o de analisar de forma profunda o

comportamento das séries de retornos diários do ouro físico negociado na BM&F

e das variações mensais da taxa de juros de títulos federais dada pela

ANDIMA - Associação Nacional das Instituições de Mercado Aberto. Diversos

testes foram feitos com o objetivo de demonstrar que o comportamento destas

séries não é o preconizado pela teoria financeira, isto é, elas não têm

características de movimento aleatório, não têm distribuição normal e nem são

homocedásticas. Além disso têm um forte componente autorregressivo. As

características encontradas nestas séries permitem vislumbrar possibilidades de

modelagem e conseqüente predição.

Capítulo V - A ESTIMAÇÃO DOS PARÂMETROS

Este capítulo começa com uma descrição dos modelos da classe ARCH,

destacando suas principais formulações e características. Em seguida a

volatilidade condicional do retorno do ouro foi estimada através de modelos

ARCH(1) e esta estimativa foi comparada com o mecanismo tradicional de

estimação da volatilidade através do desvio padrão dos retornos. Também a

variação mensal da taxa de juros foi estimada, aqui através de um modelo

ARCH-M(1). Foi demonstrado que o mercado é um mau preditor das taxas de

juros efetivamente ocorridas, e o desempenho do mercado comparado com a

estimação dada pelos modelos ARCH-M(1). Enquanto que para a volatilidade a

estimação dos modelos e a predição dos valores foi fácil em termos

computacionais, para a taxa de juros o caso foi diferente. Problemas com

convergência e não otimização da função objetivo do algoritmo utilizado foram
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constantes ao longo de toda a amostra, indicando algum problema de

especificação do modelo.

Capítulo VI - A INSERÇÃO DOS PARÂMETROS NO MODELO BS

Os valores da volatilidade condicional e da taxa de juros estimados

pelos modelos ARCH foram inseridos no modelo Black-Scholes. A maior ou

menor eficiência do modelo Black-Scholes foi medida pelo erro quadrático médio

da diferença entre o valor da opção dado pelo modelo Black-Scholes e o valor

observado no mercado. Inicialmente foi comparado o uso do modelo BS com os

parâmetros estimados de forma tradicional, isto é, volatilidade histórica e juros

reais, com o modelo BS utilizando a volatilidade condicional. O resultado foi um

ganho de eficiência de 17%. O mesmo foi feito comparando agora com o modelo

BS utilizando a taxa de juros estimada pelos modelos ARCH-M(1). Houve perda

de eficiência, assim como quando os dois parâmetros estimados pelos modelos

ARCH foram inseridos no modelo.

Capítulo VII - CONCLUSÕES

OS resultados finais são analisados, destacando a . importância de

melhores estimativas para os parâmetros, tendo em vista uma utilização mais

eficaz do modelo BS.

O trabalho, mesmo não tendo atingido seu objetivo total que era uma

melhoria na eficiência do modelo BS como preditor dos preços das opções,

comprovou a hipótese inicial referente à importância da variabilidade das taxas

de juros e da volatilidade do ativo objeto na avaliação de opções. Ainda neste

capítulo são apresentadas as diversas restrições devidas à natureza dos dados
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disponíveis e às eventuais simplificações de natureza matemática, bem como as

oriundas das suposições implícitas neste tipo de modelagem. O futuro da

utilização da teoria de opções será também discutido, juntamente com a

proposição de novos estudos na área.
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1.2. OPÇÕES

Segundo Sharpe e Alexander" , no mundo dos investimentos, uma

opção é um tipo de contrato entre duas pessoas no qual uma delas outorga à

outra o direito de comprar um determinado ativo, a um determinado preço, dentro

de um determinado período de tempo. Alternativamente, o contrato pode outorgar

à outra pessoa o direito de vender um ativo determinado, a um determinado preço

dentro de um determinado período de tempo. A pessoa que recebeu o direito e

tem consequentemente uma decisão a tomar, é conhecido como o comprador da

opção pois, ele deve pagar por este direito. A pessoa que vendeu o direito e

portanto tem que se sujeitar à decisão do comprador é chamado de lançador.

Então, no mercado de opções, não negociamos os ativos propriamente,

mas sim direitos sobre eles.

2.1.1. Histórico

Sete anos de pastor Jacó servia

Labão, pai de RacheI, serrana bela;

Mas não servia ao pai, servia a ela,

e a ela só por prêmio pretendia.

Os dias, na esperança de um só dia,

passava, contentando-se com vê-Ia;

porém o pai, usando de cautela,

em lugar de RacheI lhe dava Lia.

Vendo o triste pastor que com enganos

1 ALEXANDER, G J & SHARPE, W F -Investments - 1990 - Prentice Halllnternational



12

lhe fora negada a sua pastora,

como se a não tivera merecida

começa de servir outros sete anos,

dizendo: - Mais servira, se não fora

para tão longo amor, tão curta a vida!

Este soneto de Camões descreve o que teria sido a primeira opção da

história. Este fato é descrito originalmente na Bíblia, em Genesis,29. Jacó teria

trabalhado durante sete anos para ter direito de opção sobre a mão de sua amada

Rachei, filha mais nova de Labão. Este teria sido um péssimo início para o

mercado de opções já que Labão renegou seu contrato e deu a Jacó sua filha

mais velha, Lia.

Ainda na antiguidade, Aristóteles nos mostra em seu Políticas, que

Thales de Mileto obteve uma considerável fortuna negociando com opções

relacionadas a azeitonas. Thales, observando as estrelas, conseguia prever

safras excepcionais. Ele então tomava opções sobre o uso de todas as prensas

em Mileto. Quando chegava a safra, ele cedia o uso a preços exorbitantes e

assim alavancava seu investimento.

Yates? aponta a existência de documentos que provam que os fenícios

já se utilizavam de opções sobre as cargas transportadas por seus navios.

Segundo Malkiel e Quandt3 as opções fizeram sua aparição mais

marcante na história, durante a loucura por bulbos de tulipa na Holanda no século

XVII. As tulipas, originárias da Turquia, foram introduzidas na Holanda no século

XVI por um embaixador do Sacro Império e tornaram-se muito populares no início

do século XVII, de tal forma que seus preços aumentavam constantemente. Os

2 YATES, JAMES W. - The Options Strategy Speclrum - Dow Jones-Irwin, Homewood, IIlinois - 1987
3 MALKIEL, B G & QUANDT, R E - Strategies and Rational Decisions in the Securities Options Market -
1969 - The MIT Press - England
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autores citam Reinach" que afirma "negociar com bulbos de tulipa tornou-se tão

lucrativo que ricos e pobres abandonavam os outros trabalhos para embarcar

neste novo negócio". As opções aqui eram usadas originalmente como uma forma

de "hedge". Adquirindo uma opção de compra, um vendedor podia se assegurar

que possuiria um determinado número de bulbos por um preço acordado

anteriormente, numa data pré-determinada. Ao mesmo tempo, o vendedor da

opção, normalmente um produtor, tinha certeza da venda dos seus bulbos a um

determinado preço.

Morgan5 explica que em função das incertezas relativas às viagens

marítimas da época, desenvolveu-se em Amsterdã também um mercado de

opções sobre as commodities transportadas pelas Companhias Holandesas das

índias Orientais e Ocidentais.

Posteriormente o uso de opções sobre os bulbos de tulipa sofreu um

incremento brutal, pois especuladores descobriram a capacidade de alavancagem

do investimento contida neste instrumento. Os adquirentes de opções de compra

prosperaram enquanto os preços dos bulbos continuaram em alta. A queda do

mercado ocorreu em 1636. Com os preços em queda livre, milhares de

investidores cujas economias estavam aplicadas em bulbos de tulipas foram à

falência. A Holanda entrou numa depressão bastante prolongada, mas mesmo

assim o mercado de opções sobre as commodities continuou a prosperar por todo

o século XVII.

E como salienta Braudel", a bolsa de Amsterdã atinge nessa época um

nível de sofisticação que só seria alcançado pelas outras bolsas européias muitos

anos depois. E entre outras coisas, este nível de sofisticação permitiu a entrada

4 REINACH, A M - The Nature ot Puts and Ca/ls - 1961 - Bookmailes - NY
5 MORGAN, E. VICTOR - A Histary Of Maney - Penguin Books Ltd, Harmondsworth, Middlesex - England -
1965
6 BRAUDEL, F - Les Jeux de l'Echange -1979 - Ed. Armand Colin - Paris
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no mercado dos pequenos investidores e não apenas dos grandes capitalistas da

época. Este afluxo de investidores explica, em parte, o processo de alta sofrido

pelos bulbos de tulipa.

Na Inglaterra tem-se notícia de um organizado e sofisticado mercado de

opções sobre ações durante a última década do século XVII. Platnick7 escreve

que ao invés de opções usava-se o termo privilégios. Porém, desde o princípio,

este mercado sofreu muitas críticas por sua associação com excessiva

especulação.

As opções foram declaradas ilegais em 1733 pelo Barnard's Act mas

não caíram em desuso. Em 1821 uma divisão de opiniões sobre opções quase

levou a uma separação na Bolsa de Valores de Londres, mas mesmo sob a

vigência do Barnard's Act a negociação com opções continuou. O Ato só foi

revogado em 1860.

As negociações eram poucas pois muitas firmas proeminentes se

recusavam a participar deste mercado. Novamente elas foram banidas durante a

crise financeira de 1931, que teve sua origem na crise mundial de 1929, e

também entre a Segunda Grande Guerra e 1958. Segundo ainda Malkiel e

Ouantd" os membros do Partido Trabalhista Inglês são particularmente críticos

quanto a opções, por verem nelas uma evidência de que as bolsas de valores são

um reduto de jogadores. Mesmo assim, em 1969 Londres era o mais importante

mercado de opções do mundo.

Já nos Estados Unidos a primeira menção a opções é de 1790, um

século depois do seu surgimento na Europa. Segundo Yatesv, um grande

desenvolvimento foi o conceito de "conversão" elaborado por Russel Sage, que é

7, PLATNICK, KENNETH B. - The Option Game - CommuniConcepts Inc- NY - 1975
8 MALKIEL, B G & QUANDT, R E - Strategies and Rational Oecisions in the Securities Options Market -
1969 - The MIT Press - England
9 YATES, JAMES W. - The Options Strategy Spectrum - Dow Jones-Irwin, Homewood, Illinois - 1987
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considerado o pai da moderna negociação com opções. Conversão, que é o

processo de converter opções de compra em opções de venda e vice-versa,

tornou-se a espinha dorsal dos mercados de opções. Segundo este autor, este

conceito é o maior responsável pela eficiência desse mercado.

O mercado de opções nos EUA floresceu durante a Guerra Civil e

imediatamente após. Conhecidos investidores da época como Commodore

Vanderbilt, Daniel Drew, Jay Gould e Jim Fisk fizeram uso de opções ao lado de

negociações com ações. Porém, como na Inglaterra, as opções sobre

commodities foram consideradas como especulação e colocadas na ilegalidade

ao final do século XIX. No entanto, as opções sobre ações nunca foram banidas

apesar de inúmeras tentativas de incluí-Ias em programas contra a desonestidade

e especulação que ocorreram na virada do século.

O interesse por opções cresceu consideravelmente- durante a alta do

mercado de ações ocorrida durante os anos 20. Porém, ao mesmo tempo

ocorreram os mais flagrantes abusos. As investigações do Congresso durante

1932 e 1933 concluíram que a maioria dos abusos constatados estava

relacionada a opções. Após uma intensa batalha no Congresso, tendo de um lado

os congressistas e a opinião pública, e do outro Herbert Filer, representando os

corretores de opções, que apontava para as vantagens em termos de hedge

oriundas da operação com opções, o Securit Act de 1934 não proibiu este tipo de

operação. No entanto a SEC - Securities and Exchange Comission foi

encarregada de regulamentar o mercado. Ao mesmo tempo foi formada a PCBDA

- Put and Call Brokers and Dealers Association, representante dos corretores.

Os negócios com opções nos EUA foram crescendo lentamente até

1950. A partir dessa data, seguindo as altas no mercado de ações, o volume de

opções negociadas cresceu consideravelmente. Mas ainda subsistiam problemas

ligados ao custo de operação com opções.
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o grande passo para a difusão e modernização do mercado de opções

foi a abertura em 26 de abril de 1973 da CBOE - Chicago Board Options

Exchange. Esta foi a primeira bolsa dedicada à negociação exclusiva de opções.

Os problemas iniciais com os quais ela se defrontou abriram caminho para a

modernização do mercado. O primeiro grande trabalh ~ ível operacional dos

componentes da bolsa foi a padronização de lotes, de prazos de exercício, datas

de exercício e outros componentes do contrato. O segundo foi transformar os

contratos em intercambiáveis. Anteriormente um contrato era garantido por um

membro da NYSE - New York Stock Exchange. Para facilitar a negociação foi

criada a OCC - Options Clearing Corporation, formada por um grupo de

corretores, chamados de Clearing Members e que garantem os contratos.

Apesar de alguns entusiastas preverem volumes extraordinários de

negociação logo no início das operações, nos primeiros tempos a. bolsa foi

obrigada a comprar espaço nos jornais para publicar os resultados do dia

anterior. Mas, se no primeiro ano ela negociou pouco mais de um milhão de

contratos, dez anos depois, em 1983, ela já negociava setenta milhões de

contratos segundo Cox e Rubinsteinw.

Depois da aparição da CBOE diversos outros mercados de opções

padronizadas foram criados nos EUA: a American Stock Exchange, a Philadelphia

Stock Exchange, a Pacific Stock Exchange e a New York Stock Exchange. É

interessante destacar o sucesso desses mercados. Desde o começo dos anos 80

o volume de opções negociado é superior ao numero de ações que lhes servem

de suporte" .

Hoje as opções são negociadas em todos os grandes mercados

financeiros do mundo: Paris, Londres, Montreal, Sydney, Amsterdã, Zürich,

10 COX, J C & RUBINSTEIN, M - Options Markets - 1985 - Prentice Hall Inc
11 GIBSON, R - L'Eva/uation des Options: Ana/yse et Eva/uation des Contrats d'Options Standartises -
1993 - PUF Presse Universitaire Française - Paris
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Singapura, Honk Kong, Tóquio, etc.

2.1.2 Opções no Brasil

No Brasil a primeira bolsa a negociar opções foi a Bolsa de Valores de

São Paulo. Em 13 de agosto de 1979 foi aberto o pregão de opções de compra.

Nesse momento a venda de uma opção de compra deveria estar integralmente

cobertas pela posse dos títulos objeto. O volume diário médio das negociações de

. opções alcançava 9,7% do total de negócios na BOVESPA. Com a autorização,

em 20 de outubro de 1980, do lançamento de opções descobertas esta

participação sobe para 17,2 % .

Em dezembro de 1982 começa a funcionar o Mercado de Opções da

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e em 1986 são iniciados os negócios com

opções de venda no Brasil.

Hoje as opções são negociadas em quatro bolsas: Bolsa Brasileira de

Futuros (RJ), Bolsa de Mercadorias e Futuros (SP), Bolsa de Valores do Rio de

Janeiro e Bolsa de Valores de São Paulo.

A Bolsa de Mercadorias e Futuros de São Paulo, BM&F, foi fundada em

4 de julho de 1985 como Bolsa Mercantil & de Futuros. Com negócios a termo e

de opções sobre diversos ativos, tem como destaque as transações sobre o

índice BOVESPA seguido pelo ouro.

A BM&F, com aproximadamente 600 membros, teve um crescimento

espetacular nas suas atividades desde sua fundação. Como exemplo, em 1987 a

taxa de crescimento nos seus negócios foi de 215%.
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2.1.3. Definições

Opções são ativos derivados pois dependem do desempenho futuro de

outro ativo. Existe uma série de ativos derivados, e outros mais são

continuamente introduzidos nos mercados financeiros. Futuros, swaps, warrants,

caps, tloors e collars são exemplos deste tipo de ativo, todos dependentes de

outro para determinação de seu valor.

Uma opção de compra é um contrato que dá ao seu detentor o direito de

comprar uma determinada quantidade de um ativo, a um determinado preço,

dentro de um determinado período ou ao fim deste.
,

Por esta definição uma opçãoé caracterizada por quatro pontos:

1- o ativo ao qual ela se refere, chamado ativo objeto

2- a quantidade deste ativo que o possuidor da opção pode comprar

3- o preço ao qual o ativo pode ser comprado, chamado' preço de

exercício

4- o prazo em que expira a validade da opção, chamado maturidade ou

ainda data de vencimento. Para a análise subseqüente consideraremos que a

opção só pode ser exercida ao final do prazo.

Por exemplo, a opção sobre ouro 91JL03, da BM&F, dá ao seu

possuidor o direito de comprar 250 gramas de ouro puro por Cr$ 5.000,00 na

terceira sexta feira do mês de julho. O código 91JL03 significa uma opção que

vence no mês de julho, no ano de 1991 e da série 03. Quem define os padrões da

opção é a própria BM&F, que é também quem define as séries pelo preço de

exercício (no mínimo três por mês de vencimento).

O que torna a opção muito interessante é a idéia de direito, e não de

obrigação de comprar o ativo. Diferentemente de um contrato a termo ou futuro, o

detentor da opção não é obrigado a adquirir o ativo objeto do contrato. Só o faz se
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quiser. Então, como o comprador tem o direito, mas não a obrigação de comprar o

ativo, ele só o comprará quando for lucrativo. No exemplo do parágrafo anterior o

possuidor da opção só vai exercê-Ia se o preço do ouro físico na data de

vencimento estiver acima do preço de exercício, no caso Cr$ 5.000,00 mais o

equivalente ao valor pago pela opção, que é o chamado prêmio. A curva de

ganhos desta opção de compra é mostrada na figura a seguir, onde o prêmio da

opção foi considerado como igual a Cr$ 50,00:

Figura 1
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Então, o possuidor da opção não vai exercê-Ia a menos que o preço do

ouro físico a vista ultrapasse Cr$ 5.000,00 na data de vencimento. Este gráfico

ilustra bem o potencial de ganhos de uma opção de compra. Se por um lado o

não exercício implica numa perda igual ao valor do prêmio (ignorando juros e

inflação); no exemplo Cr$ 50,00 , o ganho possível com o exercício da opção é

função direta do preço do ouro à vista no dia do seu vencimento.

Se este preço for de Cr$ 5.300,00, o ganho do possuidor da opção será

de Cr$ 250,00 (sempre ignorando juros e inflação). Ainda, se o preço chegasse a

Cr$ 100.000,00 , o ganho do possuidor da opção seria de Cr$ 94.950,00. As

perdas são restritas ao valor do prêmio pago na aquisição da opção e os ganhos

são potencialmente ilimitados.
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Da mesma forma, uma opção de venda é um contrato que dá ao seu

detentor o direito de vender uma determinada quantidade de um ativo, a um

determinado preço, dentro de um determinado período ou ao fim deste.

Novamente a palavra direito é fundamental. A idéia por trás de uma

opção de venda é similar a uma venda a descoberto, isto é, a venda de um ativo

não detido pelo vendedor que na época acordada para a entrega vai comprá-lo no

mercado. A diferença existente refere-se ao possível incremento no preço do

ativo: no caso da venda a descoberto isto implicará em prejuízo pois o vendedor

deverá adquirir o ativo a um preço maior do que o que ele recebeu na venda; já

no caso da opção, o detentor só vai exercê-Ia, isto é, vender o ativo, se o preço à

vista for inferior ao preço de exercício da opção.

Imaginando uma opção de venda sobre ouro 91 JUL 12 com preço de

exercício de Cr$ 5.000,00 , e prêmio igual a Cr$ 50,00, vemos que ela só será

exercida se o valor do ouro estiver abaixo de Cr$ 5.050,00 (ignorando juros e

inflação). O gráfico a seguir mostra a curva de ganhos desta opção:

Figura 2
o e c a o DE VENDA

IODO

800

600

'00

~OD

.'00

O ganho máximo possível do detentor da opção de venda 91 JUL 12 será

de Cr$ 4.950,00 no caso extremo e improvável em que o preço a vista do ativo

atinja o mínimo de zero. Imaginando um caso mais realista, em que este preço a
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vista desça até Cr$ 4.500,00 na data de vencimento da opção, o seu possuidor

pode comprar o ativo pelos Cr$ 4.500,00 e exercer o seu direito de vende-lo por

Cr$ 5.000,00. Seu ganho então terá sido de Cr$ 450,00 , que é o resultado da

venda por Cr$ 5.000,00 , menos a compra do ativo por Cr$ 4.500,00 menos

Cr$ 50,00 , referentes ao prêmio pago pela opção.

Até aqui as opções foram descritas apenas sob a ótica dos

compradores, ou detentores. Mas para que as opções existam e possam ser

compradas, alguém deve emiti-Ias. São os chamados lançadores, eles são os

geradores das opções. É interessante analisar a curva de ganhos associada aos

lançadores para cada tipo de opção. A figura 3 a seguir apresenta esta curva para

a opção de compra, enquanto a figura 4 mostra a curva para a opção de venda.

Figura 3 Figura 4
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Na figura 3 vemos duas linhas, uma sólida representando a curva de

ganhos para o lançamento de uma opção de compra coberta, isto é, no caso em

que o lançador possui o ativo objeto; e uma pontilhada, mostrando o caso de

lançamento a descoberto.

No caso de lançamento de opção de compra coberta vemos que o

lançador absorve toda a possibilidade de perda no negócio, deixando ao titular da



22

opção toda a possibilidade de ganho, no caso de incremento no preço do ativo.

Observando a linha sólida na figura 3 vemos que se o preço do ativo na data de

exercício ficar abaixo de Cr$ 5.050,00 o titular não exercerá a opção. Imaginando

que o ativo tenha custado ao lançador Cr$ 5.000,00 na época da emissão da

opção, ele terá uma perda igual a Cr$ 4.950,00 (Cr$ 5.000 do preço de aquisição

menos o prêmio recebido de Cr$ 50) menos o valor do ativo físico na data de

exercício. Se, por outro lado, o preço do ativo físico estiver acima de Cr$ 5.050,00

na data de exercício, o titular da opção vai exercê-Ia. O lançador deve então

entregar o ativo por Cr$ 5.000,00 ficando com um total de Cr$ 5.050,00 em caixa.

Já no caso de lançamento de opção de compra a descoberto, mostrado

na figura 3 pela linha pontilhada, vemos que se o preço do ativo na data de

vencimento da opção estiver abaixo de Cr$ 5.050,00 ela não será exercida,

deixando um ganho para o lançador igual ao valor do prêmio recebido, isto é,

Cr$ 50,00. Se, por outro lado, o preço do ativo estiver acima de Cr$ 5.050,00, a

opção será exercida fazendo com que o lançador incorra num prejuízo igual ao

preço do ativo a vista menos Cr$ 5.050,00 pois ele deverá comprar o ativo para

honrar a opção.

O mesmo raciocínio pode ser visualizado para a opção de venda na

figura 4.

Uma última distinção pode ser feita no que tange ao exercício das

opções. Uma opção é dita européia se seu exercício só for possível na data de

vencimento, isto é, ao final do seu período de validade. Ela será dita americana

se puder ser exercida a qualquer tempo, entre seu lançamento e o fim do período

de validade. Esta distinção, a princípio tênue, é fundamental no desenvolvimento

dos processos de avaliação destes títulos.
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2.1.4. A Utilização das Opções

Tradicionalmente são identificados dois tipos básicos de investidores no

mercado de opções'>: os hedgers e os especuladores. Os especuladores são os

investidores que, assumindo riscos maiores, exigem maiores retornos em seus

investimentos.

Uma estratégia de especulação no mercado de opções pode ser

descrita como a simples aquisição de uma opção de compra. O investidor neste

caso está acreditando numa alta no preço do ativo objeto. Muitas outras

estratégias podem ser descritas, mas todas com a mesma filosofia básica: correr

um risco tento em vista um maior retorno esperado.

Já o hedger é o investidor que quer reduzir seu risco global, usando

para tal diversas estratégias. No mercado de ações e no de commodítíes as

opções e os mercados futuros são parte fundamental nestas estratégias de

redução de risco. Existem hedges totais e parciais. Um hedge total pode ser

exemplificado da seguinte forma: o investidor lança uma opção de compra coberta

e compra uma opção de venda de mesmo valor de exercício e mesmo

vencimento. Se o preço a vista do ativo subir, o comprador da opção a exercerá

ao preço de exercício, se cair o investidor exercerá a opção de venda, vendendo

o ativo ao preço de exercício. Qualquer que seja o comportamento do preço do

ativo a vista, o investidor receberá o valor de exercício. Claro é que como este é

um tipo de aplicação sem risco, o seu retorno deverá ser mais baixo do que

outras aplicações com um componente de risco maior.

Hedges parciais são aqueles em que o investidor procura atingir um

nível de risco adequado para seu investimento. Um exemplo simples neste caso é

a compra de uma ativo e o simultâneo lançamento de uma opção de compra

12 MILLER, M G - Financiallnovations and Market Volatility - 1991 - Blackwell
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coberta. O hedger receberá o prêmio da opção, mas em troca deixará de receber

os benefícios oriundos de um aumento no preço do ativo a vista, já que o detentor

da opção vai exercê-Ia. A figura a seguir exemplifica este caso:

Figura 5
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A linha contínua mostra o que ocorreria se o investidor possuísse

apenas o ativo, enquanto a linha pontilhada mostra a situação com hedge.

Além destes dois investidores tradicionais, o especulador e o hedger, os

últimos anos presenciaram o aparecimento de um novo personagem no mercado

de opções: são os investidores que buscam o mercado de opções para moldar a

distribuição de retornos de seus portfólios'". Duas proposições básicas estão por

trás desta idéia:

1. Qualquer padrão de retorno razoável pode ser criado com um

conjunto apropriado de opções.

2. Qualquer opção pode ser criada através de um conjunto de

estratégias.

Estas duas proposições tornam o mercado mais completo, no sentido de

satisfazer as necessidades dos investidores.

13 BOOKSTABER, R M - Option Pricing and Investment Strategies - 1991 - MacGraw-Hill
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Um investidor quer o seguinte investimento: receber um ganho se o

preço de um ativo ficar entre $ 55 e $ 80 e nada receber se ele ficar fora desta

faixa. Se ele simplesmente comprar o ativo, digamos por $ 40, não vai obter este

padrão de recebimentos, pois se o preço do ativo aumentar para Cr$ 70, ele

receberá o ganho correspondente. Assim como, se o preço cair para Cr$ 10 ele

perderá Cr$ 30. Para atingir o padrão de retorno desejado, o investidor deverá

utilizar a seguinte estratégia:

a) adquire uma opção de compra com preço de exercício de $55

b) lança uma opção de compra com preço de exercício de $60

c) lança uma opção de compra com preço de exercício de $75

d) adquire uma opção de compra com preço de exercício de $80

O padrão de retorno obtido com tal estratégia é mostrado na figura a

seguir:

Figura 6
ESTRATI:GIA COM OPÇOES
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Ignorando os custos das opções (que poderiam facilmente ser

introduzidos no problema), o recebimento desta estratégia será igual a Cr$ 5 se o

preço do ativo ficar entre Cr$ 60 e Cr$ 75, caindo rapidamente para zero se o

preço ficar fora desta faixa.

Exemplificando: se o preço do ativo ficar igual a Cr$ 70, o investidor
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exercerá a primeira opção ganhando Cr$ 15, terá a segunda opção exercida

perdendo Cr$ 10 e as duas últimas opções não serão exercidas, nada gerando. O

resultado final será igual a Cr$ 5 . Se, por outro lado, o preço do ativo ficar igual a

Cr$ 90, a primeira opção será exercida dando um ganho de Cr$ 35 , a segunda

também será exercida dando uma perda de Cr$ 30, a terceira por sua vez também

será exercida dando uma perda de Cr$ 15 e finalmente a quarta opção será

exercida dando um ganho de Cr$ 10 . O resultado final será igual a zero.

Claro que a montagem deste tipo de estratégia depende da

disponibilidade de opções no mercado. Para que a proposição 1 seja válida,

devem existir opções em um número próximo ao infinito, e na realidade o mercado

oferece uma gama limitada de opções. No caso do mercado de opções de ouro da

BM&F, temos algo perto de 10 opções diferentes por mês de vencimento. É aí que

a proposição 2 mostra sua importância. Os investidores não estão limitados pelo

número de opções oferecidas pelo mercado, pode-se criar opções através de

estratégias sobre outros instrumentos disponíveis no mercado. Se um instrumento

tem liquidez suficiente, é possível criar uma opção com a maturidade e o prazo de

exercício desejados.

Na verdade é possível criar artificialmente o retorno da opção. Para

tanto, usando um dos modelos de avaliação de opções, determinamos qual a

variação no preço da opção que queremos criar para cada Cr$ 1,00 de variação

no preço do ativo. Supondo que esta variação seja de Cr$ 0,70 , temos que

comprar 70 unidades do ativo para obter o retorno de uma opção sobre 100

unidades do mesmo ativo.

Esta criação de uma opção artificial encontra um problema: a variação

relativa do preço da opção varia com o tempo e com o preço do ativo objeto, que

não é constante. Então temos que fazer ajustes dinâmicos na posição, de forma a

nos aproximarmos o máximo possível do padrão de retornos desejado.
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Esta estratégia dinâmica não serve apenas para a criação de opções,

ela também tem sua utilidade na construção de estratégias de arbitragem quando

da identificação de opções avaliadas incorretamente pelo mercado. Por exemplo,

um investidor observa uma opção sendo vendida por Cr$ 7,00 , enquanto que

trabalhando com um modelo de avaliação de opções ele descobre que pode

recriar seu padrão de retornos por Cr$ 5,00 . O que ele deve fazer é lançar esta

opção, recebendo Cr$ 7,00 e usar Cr$ 5,00 para recriar o padrão de retornos da

opção. Ele terá embolsado Cr$ 2,00 . Este tipo de estratégia é chamada de

estratégia de arbitragem, pois leva a ganhos sem investimento líquido e sem

risco. Claro é que existe um risco, pois a replicação não é perfeita como visto no

parágrafo anterior, mas em geral esta estratégia pode ser empregada com um

baixo nível de risco.
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CAPíTULO 11

AVALIAÇÃO DE OPÇÕES
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2.1. HISTÓRICO DA AVALIAÇÃO DE OPÇÕES

Apesar de ser um instrumento muito antigo dentro do mercado

de capitais, pouca atenção foi dada à avaliação das opções antes do

surgimento do modelo Black-Scholes em 1973. Os trabalhos publicados

foram esparços, e muitos de cunho meramente descritivos. Uma primeira

abordagem à teoria de opções pode ser vista em Castelli" , com

referências aos fatores que afetariam o preço destes instrumentos, tais

como a volatilidade do preço e retorno esperado do ativo objeto, além da

maturidade da própria opção.

o objetivo. desta seção é o de apresentar e descrever algum

dos trabalhos mais representativos dentro do estudo das opções

anteriores a 1973, mas uma relação de títulos mais completa pode ser

encontrada tanto em Smith Jr2 como em Kassouf3.

o primeiro trabalho que de alguma forma tratou sobre avaliação

de opções foi a tese de doutoramento em matemática apresentada em

1900 por Louis Bachelier em Paris. Nesse trabalho, que permaneceu

esquecido até quase 1960, o desconhecido matemático desenvolveu pela

primeira vez as noções básicas dos processos de avaliação

1 CASTELLI, W - The Theory of Options in Stocks and Shares - Londres- 1877
2 SMITH JR, C W - Option Pricing - A Review - Journal of Financiai Economics -

vol. 3 - (3-51)-1976
3 KASSOUF, S T - An Econometric Model For Option Price With Implications For

Investor's Expectations - Econometrica - Vol 37 (685-694) - 1969
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subsequentes, o movimento Browniano e o conceito de martingales' .

Seu trabalho não foi reconhecido na época, ele não recebeu a menção

"três honorable" da banca examinadora que lhe abriria as portas para

uma carreira numa das grandes universidades francesas.

Sua fórmula mostra o valor de uma opçã -) crescendo

proporcionalmente com a raiz quadrada do tempo de vida do título.

Segundo Samuelsorr' esta é uma boa aproximação para opções com

curto vencimento, mas leva a preços estranhos em opções de longo

prazo, já que a tendência do preço neste caso é o infinito.

No seu trabalho pioneiro, Bachelier sugere que o preço de uma

ação segue um Movimento Browniano Aritmético, caso em que são

admitidas situações inaceitáveis em condições de equilíbrio geral:

probabilidade positiva de preços negativos para as ações e preços das

opções maiores que o das ações. Outras objeções ao seu modelo são:

a) a suposição de que o valor esperado da variação nos preços é igual a

zero sugere taxas de juros iguais a zero e neutralidade ao risco e b) a

suposição implícita sobre variância finita descarta toda uma série de

distribuições de probabilidade, que não a normal.

. o processo Xt é dito uma martingale se obedecer às seguintes propriedades:
1. E ( IXIi ) < + 00 2. E ( Xt+1 I Xs , s ~ t ) = XI . , Isto significa que as realizações do
processo Xt são independentes e centradas em torno de uma média e que o
conhecimento das realizações anteriores não tem nenhuma utilidade na previsão das
realizações futuras.

4 SAMUELSON, P A - Ratianal Ttieory ar Warrant Pricing - Industrial Management
Review - Vol 6 (13-39) - 1965
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o problema de avaliação de opções continuou insolúvel durante

longo tempo, mas não esquecido. Alguns estudos foram realizados, mas

poucos publicados. Como exemplo pode ser citada a tese de

doutoramento de Richard Kruizenga, "Put and Call Options: A Theoretical

and Market Analysis" apresentada em 1956 no MIT. Esta tese traz

interessante análise devida a Paul Samuelson sobre a posição líquida de

operadores em opções.

Em 1961 Carnpbelf mostra as preocupações que permeavam

o meio contábil, oriundas do uso já generalizado das opções, sem que

houvesse um padrão de avaliação e contabilização para estes

instrumentos. Ele mostra que desde 1950, depois de estabelecida uma

provisão especial dentro do Código de Imposto de Renda dos EUA, para

alguns tipos de opções, elas passaram a fazer parte integrante dos

planos de incentivo aos executivos de diversas empresas. O grande

benefício para o executivo é de cunho fiscal, ele receberá um ganho sem

incidência do imposto de renda, a não ser sobre os ganhos de capital

oriundos da venda das ações obtidas com o exercício da opção, bem

menor que o imposto sobre outras formas de salários e bônus. A grande

maioria destas opções não eram negociáveis, a sua contabilização só era

feita quando do seu exercício, através das contas caixa e capital.

Nenhuma outra referência à opção em si era feita. Apenas, seguindo

norma da SEC (Security Exchange Comission) de 1953, eram feitas

5 CAMPBELL. E D - Stock Options Should be Valued - Harvard Business Review -
(52-58) July-August 1961
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referências às opções nas notas de rodapé dos demonstrativos

financeiros. Esta norma da SEC apenas deixava patente a dificuldade de

avaliar opções que reinava na época.

No seu modelo, de cunho eminentemente contábil, Campbell

propunha avaliar as opções levando em conta fatores como posição da

indústria, perspectivas da economia, relação preço/lucro, crescimento

projetado dos ganhos, somando a isso o conselho de banqueiros.

Apesar da inaplicabilidade de tal modelo, tendo em vista os princípios

contábeis geralmente aceitos, o artigo de Campbell mostra uma parte das

dificuldades que a disseminação das opções causou nos anos 50 e 60.

o próximo autor a se preocupar com o problema de avaliação

das opções foi Sprenkle", que removeu algumas das restrições

encontradas na formulação de Bachelier. Na verdade ele se preocupava

com warrants, que são títulos similares a opções de compra, mas

emitidas pela companhia cuja ação é o objeto do contrato e com um

prazo longo de maturidade, em geral cinco ou dez anos. Ele assumiu

uma distribuição log-normal para os preços das ações, eliminando a

possibilidade de preços de ações não positivos e de preços infinitos para

opções. Ele inseriu uma tendência (drift) no randam walk, permitindo

taxas de juros positivas e aversão ao risco. Seu modelo, que inaugura a

classe dos modelos ditos de probabilidades, dá o preço do warrant na

data de vencimento em função do preço da ação, sua taxa esperada de

6 Em SMITH JR, C W - Option Pricing - A Review - Journal of Financiai
Economics - vol. 3 - (3-51)-1976
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crescimento, sua variância, o preço de exercício do warrant e o tempo de

vida do warrant. Além destes fatores ele. insere um fator y de ajuste para

a aversão ao risco. Sua fórmula final é:

C=ept S.N
In ~'f)+ +[a :,{] t

aJt

onde C é o valor da opção, e o algarismo de Neper, (/ a volatilidade

anualizada do ativo objeto, t o período de tempo até o vencimento da

opçãc em anos, S o preço hoje do ativo objoto da opção, N a função

cumulativa normal' , In o logaritmo neperiano, K o preço de exercício da

opção, p é a taxa de crescimento esperada para o preço do ativo objeto

da opção" e y, como já dito, é o fator de ajuste para aversão ao risco.

o modelo é considerado imperfeito pois ignora o valor do

dinheiro no tempo.

Boness? especifica um modelo para opções e o testa no

mercado de Nova Iorque. Segundo o autor, o valor de uma opção é

função do preço de exercício, da taxa de crescimento do preço da ação

objeto e da vida útil da opção. Ele parte ainda de algumas hipóteses:

. o termo funçào cumulativa normal é usado em BESSABA, O. - Mercado Futuro
e de Opções - Ed. Record - 1994 como tradução para cumulative probability function for
a standardized normal variable. Será também usado neste trabalho no mesmo sentido .

•• Se o ativo objeto não paga dividendos, então y é a taxa de retorno esperada
para este ativo

7 Em SMITH JR, C W - Option Pricing - A Review - Journal of Financiai
Economics - vol. 3 - (3-51)-1976



34

1. O mercado é competitivo no sentido de que a uma mesma

classe de risco corresponde uma mesma taxa de retorno.

Por conveniência e na falta de melhor informação, Boness

considerou todas as ações sobre as quais havia opções

como pertencentes à mesma classe de risco.

2. A distribuição de probabilidade das mudanças percentuais

no preço de qualquer ação é log-normal.

3. A variância dos logarítmos das mudanças percentuais nos

preços das ações é proporcional ao período de tempo em

análise.

4. Os investidores são indiferentes ao risco.

Seu modelo final apresenta a seguinte formulação:

C=S.N
ln~)+ r +[a Xl}

a.Jt
-e(-pt)K.N

ln~)+ r _[a Xl}
a.Jt

É interessante notar a semelhança deste modelo com o modelo

Black-Scholes. Como veremos adiante, em termos matemáticos bastaria

a Boness, como salienta Smith, ter notado que sua quarta hipótese

implica também que em equilíbrio todos os ativos terão a mesma taxa de

retorno, e o componente p de sua fórmula seria substituído pela taxa livre

de risco, ao invés de estimado. Chegaria assim ao modelo Black Scholes

com dez anos de antecedência.
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Segundo ainda Smith8, apesar de ter levado em conta o valor

do dinheiro no tempo e portanto sanado uma falha do modelo de

Sprenkle, suas suposições não permitem diferenciar entre o risco de uma

ação e de uma opção.

o resultado dos testes mostra que seu modelo explica algo

próximo a 80% das variâncias das observações de preço. Mais

interessante que o resultado em si, é a conclusão do autor: "Em função

da grande importância que a volatilidade do preço da ação tem na

composição do valor de uma opção, a construção de melhores

metodologias de estimação deste parâmetro é o grande desafio para os

próximos desenvolvimentos teóricos na área ... A determinação de uma

função que relacione de forma apropriada a volatilidade passada com a

volatilidade futura é fundamental para o uso eficiente desta teoria de

avaliação de opções".

Após o trabalho de Boness, o próximo a surgir foi o de

Sarnuelson" em 1965. Este seu trabalho foi o resultado de diversos

outros elaborados, mas não publicados durante mais de uma década.

Para evitar o problema de preços negativos apresentado no trabalho de

Bachelier, Samuelson propõe que o movimento' aritmético Browniano,

que governa o preço das ações segundo o matemático francês, seja

substituído pelo movimento geométrico Browniano. Ele ainda inclui em

8 SMITH JR, C W - Option Pricing - A Review - Journal of Financiai Economics -
vol. 3 - (3-51)-1976

9 SAMUELSON, P A - Rational Theory of Warrant Pricing - Industrial Management
Review - Vol 6 (13-39) - 1965
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seu modelo uma tendência (drift) positiva, dada por p , permitindo então

taxas de juros e prêmios de risco positivos. Sua fórmula final, é:

ln~)+~ +riz]}
(J.Jt

ln~{)+~-riz]}
(J.Jt

Onde p é a taxa de retorno da ação e k a taxa de retorno da

opção. Quando ambas são iguais, o fator e(p-k) fica igual a 1. Samuelson

também estuda o caso em que a taxa de retorno da opção é maior que a

taxa de retorno da ação. A solução para este problema é dada apenas

para uma opção perpétua. Samuelson admite que seu modelo é

incompleto. Sua consideração de taxas de retornos para a ação e para a

opção constantes não se coaduna com uma teoria de avaliação de

opções.

Outro a tratar da avaliação de opções foi Bierman Jr10.

Enquanto Boness afirma que o investidor comprará a opção se o preço

de mercado da opção for menor que o valor presente do valor esperado

das expectativas favoráveis ao investidor menos o custo da opção

multiplicado pela probabilidade de exercício desta opção, Bierman diz

que esta é uma condição necessária, mas não suficiente. Ele diz que a

opção tem valor não só pelo que descreve Boness, mas também pela

possibilidade de montagem de hedges, seu poder de alavancagem do

10 BIERMAN JR, H - The vetuetion Of Stock Options - Journal of Financiai and
Quantitative Analysis - Vol2 (327-334) - 1967
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investimento, suas possíveis vantagens fiscais e a possibilidade de

participação em ganhos de capital via recebimento de dividendos com

pequeno desembolso de caixa. Em suma, Bierman propõe que o modelo

de Boness seja complementado por uma análise dos benefícios relativos

da posse de uma opção. Sua análise também baseia-se em esperanças

de valores monetários, sem considerações sobre aversão ao risco ou

gestão de portfólios, como o próprio autor salienta.

Outros estudos podem ser citados, entre eles o de Hausman e

White11 que descreve estratégias de exercício de opções sob hipótese

de aversão ao risco. Neste trabalho os autores concluem que antes de

um modelo de avaliação deve ser desenvolvido um modelo estratégico

para o uso de opções. Além disso eles afirmam que o problema de

avaliação está intimamente ligado não só à distribuição dos movimentos

de preços da ação objeto, mas da função utilidade do investidor. Também

o trabalho de Kassouf12 deve ser citado, como exemplo de tentativa de

explicar o comportamento dos preços de opções. Usando um mínimo de

suposições, o autor constrói um modelo onde o preço da opção é função

da maturidade do título, dos dividendos da ação objeto, do número de

opções em relação ao número de ações, a inclinação da reta de

regressão dos logaritmos dos preços médios mensais da ação (últimos

11 meses) e a volatilidade destes preços, e finalmente o preço de

11HAUSMAN, W H & WHITE, W L - Theory Of Option Strategy Under Risk
Aversion - Journal of Finance and Quantitative Analysis - Vol 3 (343-358) - 1968

12KASSOUF, S T - An Econometric Model For Option Price With Implications For
Investor's Expectations - Econometrica - Vol 37 (685-694) - 1969
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exercício da opção. No processo de estimação dos parâmetros do seu

modelo, Kassouf conclui que a influência do preço de exercício na

determinação do valor da opção é muito pequena. Outra conclusão

interessante deste trabalho refere-se à inconstância do diferencial de

risco entre a opção e a ação, contrariamente ao proposto por

Samuelson'>. Kassouf acredita que este diferencial é função do preço da

ação.

De uma maneira geral, os trabalhos aqui descritos não

alcançaram grande repercussão, seja no meio acadêmico, seja no próprio

mercado financeiro. Apenas em 1973, com a publicação do hoje muito

conhecido modelo Black-Scholes, é que a teoria de avaliação de ativos

contingenciais passa a fazer parte integrante da vida dos que de alguma

forma partíclparn do mercado financeiro.

13 SAMUELSON, P A - Ratianal Theary ot Warrant Pricing - Industrial
Management Review - Vol 6 (13-39) - 1965
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2.2. RELAÇÕES DE ARBITRAGEM E VALOR DAS OPÇÕES

A avaliação de opções está, em grande parte, fundamentada

no princípio de ausência de possibilidades de arbitragem. Tecnicamente,

arbitragem é a compra e venda simultânea do mesmo ativo (não

necessariamente), de forma a obter alguma vantagem líquida de uma

eventual diferença de preço. Mais precisamente, esta operação deve ter

risco e investimento líquido igual a zero.

Os oreços das opções devem obedecer a algumas condições

de forma a não violarem o princípio de ausência de arbitragem. Merton
1

foi quem primeiro apresentou uma série de restrições ao preço de uma

opção, sem se referir ao processo que governa o retorno do ativo objeto.

Ele baseou-se apenas no princípio de dominância, isto é, se um ativo

domina o outro ele será preferido pelos investidores. A partir desse

trabalho inicial, diversos outros autores, notadamente Cox e Rubinstein
2

,

desenvolveram relações que governam o preço das opções baseadas no

princípio de não arbitragem. Seguindo a exposição de Gibson", são estas

as condições básicas:

1 MERTON, R C - The Re/ationship Between Put and Call Option Prices: Comment -
Journal of Finance - Vol28 (183-184) -1973
2 COX, J C & RUBINSTE\N, M - Options Markets - Prentice Hall - 1985
3 GIBSON, R _ L'Eva/uation des Options - Ana/yse et Eva/uation des Contrats D'optíons
Standardíses - Presse Universitaire Française - 1993
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Condição 1: Como a opção é um ativo que dá ao seu

detentor um direito, mas não uma obrigação, a perda máxima a que ele

está sujeito é o valor da opção. Deste fato vem a condição de não

negatividade dos preços de opções:

vr.i s r

Onde CI é o valor de uma opção de compra (Call) e PI o valor de

uma opção de venda (Put), ambas no momento t, e T é o momento do

vencimento da opção.

Condição 2: Esta condição refere-se ao valor da opção no

vencimento. Usando uma opção de compra como exemplo, podemos ver

que existem duas possibilidades para este preço: ou o preço do ativo

objeto é menor que o preço de exercício da opção, e ela não vai ser

exercida tendo então valor igual a zero, ou o preço do ativo objeto é

maior que o preço de exercício da opção, então no momento do exercício

seu valor é igual à diferença entre estes dois valores, ou seja:

Onde ST é o valor do ativo objeto no momento do vencimento da

opção, CT é o valor da opção no momento do seu vencimento e K é o

preço de exercício desta opção.

Da mesma forma, para uma opção de venda tem-se:
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Onde PT é o valor da opção de venda no momento do seu

vencimento.

Esta segunda condição mostra os limites dos preços de uma

opção no vencimento. Tem-se então para a opção de compra:

E para a opção de venda:

É interessante notar que estes limites são os mesmos tanto

para as opções americanas como para as européias, já que tratam

apenas de valores para a data de vencimento da opção.

Condição 3: O preço de uma opção americana, que pode ser

exercida a qualquer instante entre o seu lançamento e o vencimento,

deve ser sempre superior ou igual ao seu valor intrínseco. Se isto não

ocorrer, pode-se realizar uma arbitragem comprando a opção e

exercendo-a imediatamente, obtendo-se um lucro certo. Em

conseqüência, o preço das opções americanas deve obedecer à seguinte

condição:

Ct (St, t , K) ~.~SI - K e

Esta condição determina a fronteira de exercício para as opções

americanas. Deve-se salientar que a idéia de fronteira de exercício só é
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válida para as opções americanas, já que as do tipo europeu não podem

ser exercidas a não ser da data de vencimento.

Condição 4: O preço de uma opção de compra é uma função

não crescente de seu preço de exercício. O ganho esperado de um

investidor, que espera exercer sua opção de compra, diminui quando o

preço de exercício aumenta. O inverso é válido para as opções de venda.

Tem-se então:

Ct (St ' t , K1) ~ Ct (St ' t , K2) para K1 > K2

Pt (St , t , K1) ~ Pt (St ' t , K2) para K1 > K2

Condição 5: O direito de exercer uma opção durante um

período mais longo traz benefícios ao seu detentor. Este direito lhe

oferece oportunidades suplementares de realizar ganhos. Então, o preço

de uma opção americana é uma função não decrescente de sua

maturidade. Tem-se então:

Ct (St ' t1 ' K) ~ Ct (St , t2 ' K) para t1 > t2

Pt (St , t1 ,K) z Pt (St , t2 ' K) para t1 > t2

Condição 6: O direito suplementar de exercício prematuro

das opções americanas não pode ter valor negativo. Então, o valor de

uma opção americana não pode ser inferior ao de uma européia com as

mesmas características:
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CAt (St, t, K) ~ CEt (St, t , K)

PAt (St, t, K) ~ PEt (St, t , K)

Onde o subscrito A denota uma opção americana e o subscrito

E uma européia.

Condição 7: Considerando o preço do ativo objeto como uma

opção de compra americana, de vencimento infinito e preço de exercício

nulo, e observando-se as condições 4 e 5, conclui-se que o preço de uma

opção de compra americana é inferior ou igual ao do ativo objeto, que é o

seu valor extremo. E como o preço da opção americana é sempre maior

ou igual ao de uma européia com as mesmas características, tem-se que

o preço de uma opção de compra, seja ela americana ou européia não

pode ser superior ao preço do ativo objeto. Formalmente:

Condição 8: Considerando as condições 1 e 7, se o preço do

ativo objeto é nulo, as opções americanas, sejam de compra ou de

venda, têm um valor também nulo. Observando a condição 6, temos:

CAt (O , t , K) = CEt (O , t , K) = O

Condição 9: Uma opção de venda americana tem seu valor

máximo definido pelo preço do exercício. Observando a condição 6, vem:

K ~ PAt (St, t , K) ~ PEt (St, t, K)
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Condição 10: Para uma opção de compra européia sobre um

ativo que não pague dividendos, pode-se determinar uma fronteira para o

seu valor, não apenas na data do exercício, mas também ao longo de

toda a sua vida. Este valor deve ser sempre igualou superior ao valor do

ativo objeto, menos o valor atualizado do preço de exercício:

CEt (St , t , K) ~ St - KB(t)

Para demonstrar esta desigualdade imagine-se duas carteiras

de investimento. A primeira, a carteira W, é composta de uma opção de

compra européia e uma quantidade K de obrigações sem risco B que não

pagam nenhum dividendo antes do vencimento, ou seja, obrigações zero

cupom. A segunda carteira, a Y, é composta de ações compradas ao

preço St. O valor destas carteiras na data de vencimento da opção, T, é:

valor em t valor em T
STS: K ST~ K

W Cl=t (St ' t , K) + KB(t) 0+ K (ST - K) + K
y St ST ST
Resultado W>Y W=y

Tabela 1

Como em T a carteira W tem valor superior ou igual ao da

carteira Y em qualquer estado possível, ela deve ter em t um valor ao

menos igual ao da carteira Y , caso contrário Y será dominado por W.

Tem-se então:

CEt (St ' t , K) + KB(t) ~ St <=> CEt (St ' t ,K) ~ St - KB(t)
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o que mostra a validade da condição 10 para as opções

européias sobre ativos. que não paguem dividendos intermediários.

Condição 11: Utilizando as condições 6 e 10, tem-se que:

CAt (St , t ,K) ~ CEt (St ' t , K) ~ St - KB(t)

o termo St - KB(t) é o preço mínimo de uma opção de

compra européia cuja distância para o vencimento é t. De outra parte, o

preço de uma opção de compra americana deve satisfazer a condição 3,

segundo a qual ele é ao menos igual a St - K. Como este termo é

inferior a St - KB(t), pois B(t) é inferior a 1, pode-se afirmar que uma

opção de compra americana sobre um ativo que não pague dividendos

intermediários, vale sempre mais não exercida do que exercida. Isto

significa que o direito de exercício prematuro da opção de compra

americana sobre um ativo que não pague dividendos não tem nenhum

valor. Esta opção terá sempre o mesmo valor de uma européia com as

mesmas características:

CAt (St , t , K) = CEt (St ' t , K)

Cabe ressaltar que este resultado só é válido para as opções

de compra. No caso das opções de venda americanas, existe a

possibilidade de exercício prematuro.
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2.2.1. Dividendos E Valor Das Opções

As relações até aqui desenvolvidas supunham a inexistência de

dividendos pagos pelo ativo objeto da opção. Nas relações seguintes

será considerado que o ativo objeto paga dividendos em datas e

montantes conhecidos. Esta hipótese não é irreal, na medida em que

grande parte das empresas tende a manter uma política de dividendos

estável. A introdução de incerteza nos dividendos não altera

fundamentalmente as relações, ainda mais introduzindo-se o conceito de

dividendos máximos e mínimos esperados para o período de vida da

opção.

Condição 12: Como o detentor de uma opção de compra

européia não recebe os dividendos pagos durante a vida da opção, o

valor de uma opção cujo ativo objeto pague dividendos deve ser inferior

ao de uma outra cujo ativo objeto não pague dividendos. Uma opção de

compra européia sobre um ativo que pague dividendos terá um valor no

mínimo igual ao valor do ativo objeto menos o valor atual do preço de

exercício e menos o valor atual do dividendo:

CEt (St ' O , t , K) ~ St - KB(t) - O

Onde O é o valor dos dividendos.

Se esta condição não for satisfeita, a seguinte estratégia de

arbitragem torna-se possível: venda a descoberto do ativo objeto, compra
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de uma opção de compra européia e de [O + KB(t)] obrigações zero

cupom sem risco, realizando um lucro imediato de:

St - CEt (S] ' O , t , K) - KB(t) - O > O

No vencimento da opção vende-se O obrigações de forma a

pagar os dividendos devidos ao comprador do ativo objeto vendido a

descoberto. Fecha-se a posição recomprando a ação, vendendo ou

exercendo a opção de compra e embolsando K, referentes ao

investimento inicial em obrigação. O fluxo de caixa correspondente a

estas operações será:

ST + CEt (St , O , t , K) + K

o resultado final da estratégia depende do comportamento da

variável St em T:

Tabela 2

Estado ST::5; K ST> K

Fluxo -ST + O + K -ST + (ST - K) + K

Resultado K- ST O

Como observado, no vencimento da opção não existe perda

possível com tal estratégia. O ganho realizado no momento da

construção desta posição constitui o ganho mínimo da estratégia. Existe
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então, no caso de desrespeito à condição 12, uma possibilidade de

arbitragem, contrária à idéia de mercado eficiente.

A comparação das condições 10 e 12 permite observar que:

St - KB(t) - O < St - KB(t)

Em conseqüência, o valor de uma opção de compra européia

cujo ativo objeto não pague dividendos é superior a uma outra, com as

mesmas características, cujo ativo objeto pague dividendos:

CEt (S] , t ,K) > CEt (St , O , t , K)

Já para as opções americanas, o pagamento de dividendos

constitui um problema mais importante. Se existe o pagamento de

dividendos, o investidor pode exercer a opção antes do vencimento, com

ganhos. Observando a condição 3, tem-se que:

CAt (St , t ,K) ~ St - K

Para uma opção de compra americana, cujo ativo objeto não

pague nenhum dividendo, temos uma desigualdade estrita. Já foi

demonstrado que uma tal opção vale mais' não exercida que exercida. Já

para as opções de compra americanas cujo ativo objeto pague

dividendos, pode-se ter uma igualdade, sendo então ótimo exercer a

opção exatamente antes do pagamento de um dividendo, pois neste

momento o preço da opção será igual ao seu valor intrínseco.

Exemplificando: na data t1, exatamente anterior ao pagamento do
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dividendo, compra-se uma opção de compra, vende-se à descoberto o

ativo objeto e investe-se K em obrigações zero cupom sem risco. Tem-se

o seguinte fluxo inicial:

St1 - CAt1 - K = St1 - (St1- K) - K = O

Com a liquidação da posição na data de pagamento de

dividendos, deve-se não somente recomprar o ativo objeto, como pagar

os dividendos a ele referentes. Como não é Iíquido e certo que os juros

recebidos sobre os K investidos em obrigações sejam suficientes para tal

pagamento, a liquidação da posição pode levar a uma perda. Então, o

resultado desta estratégia que exige investimento inicial zero não é

forçosamente positiva, o que significa que o fato da opção ter um valor

igual ao seu valor intrínseco antes de t1 não implica numa possibilidade

de arbitragem. O exercício prematuro de uma opção de compra,

americana só e plausível numa data imediatamente anterior ao

pagamento de dividendos, em qualquer outro momento ela vale mais não

exercida.

E quais são os fatores que justificam o exercício prematuro de

uma opção de compra americana? Intuitivamente, pode-se imaginar o

exercício prematuro como uma arbitragem entre os dividendos recebidos

e os juros recebidos se, ao invés de exercer a opção, o valor K fosse

investido em obrigações. Se o valor atualizado dos dividendos que serão

recebidos durante a vida da opção for inferior ao montante de juros que

podem ser obtidos investindo-se o valor de exercício em obrigações, a
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opção de compra americana não será exercida antes do vencimento.

Considere-se a condição 12, relativa a uma opção de compra européia

cujo ativo objeto pague dividendos:

CEt (St ' O , t , K) 2: St - KB(t) - O

Utilizando-se a restrição 6, segundo a qual o valor de uma

opção de compra americana é sempre superior ou igual ao de uma opção

de compra européia com as mesmas características, tem-se:

CAt (St , O , t , K) 2: CEt (St ' O , t , K) 2: St - KB(t) - O

Por outro lado, é sabido que uma opção de compra americana

não se negocia jamais a um preço inferior ao seu valor intrínseco St - K :

St - KB(t) - O > St - K => K (1 - B(t)) > O

Constata-se que uma opção de compra americana cujo ativo

objeto não pague dividendos não será jamais exercida prematuramente

se o valor atualizado dos juros que podem ser ganhos investindo o

equivalente ao preço de exercício, K (1 - B(t)) , é superior ao valor

atualizado dos dividendos que serão pagos durante a vida da opção. Se

esta proposição não for válida, o valor da opção de compra americana

exercida será superior à fronteira inferior de seu valor não exercida, e

ter-se-ia:

St - K > St - KB(t) - O St - K > CAt (S] , O , t , K)
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o que entra em contradição com a proposição 3. Então, já que o

valor atualizado dos dividendos é superior à soma dos juros que podem

ser ganhos investindo o equivalente ao preço de exercício, não se pode

excluir a possibilidade de exercício antecipado da opção de compra

americana. Já foi visto que este exercício só é ótimo exatamente antes do

pagamento dos dividendos. Vem deste fato a condição 13.

Condição 13: Se exatamente antes da data de pagamento

de dividendos, verifica-se a relação seguinte:

K (1 - 8(t)) > O

Uma opção de compra americana cujo ativo objeto pague

dividendos, não será jamais exercida prematuramente, e em

conseqüência seu valor é igual ao de uma opção de compra européia.

Condição 14: Os dividendos incidem negativamente sobre o

preço de uma opção de compra, ao contrário, sobre o preço das opções

de venda eles têm um efeito positivo. Como o detentor de uma opção de

venda beneficia-se sempre de uma baixa no preço do ativo objeto de sua

opção, este será o caso quando o preço do ativo baixar em função do

pagamento de dividendos. É interessante notar que deste ponto de vista

é mais interessante a compra de uma opção de venda que a venda a

descoberto do ativo objeto. No segundo caso o investidor é obrigado a

pagar os dividendos referentes a este ativo, enquanto que com a compra

da opção de venda o investidor beneficia-se integralmente da baixa de
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preço do ativo objeto, sem ter esta obrigação referente aos dividendos.

Deste fato conclui-se que o valor de uma opção de venda européia deve

ser ao menos igual ao valor atualizado do preço de exercício, mais o

valor atualizado dos dividendos menos o preço do ativo objeto:

PE 2 - St + O + KB(t)

Se esta desigualdade não se verificar é possível realizar a

seguinte arbitragem: comprar uma opção de venda européia e seu ativo

objeto, vender o equivalente ao valor atualizado dos dividendos em

obrigações e realizar um empréstimo no valor igual ao valor atualizado

do preço de exercício. Na data de vencimento da opção, utilizam-se os

dividendos recebidos para recomprar O obrigações, e fecha-se a posição

vendendo as ações e a opção de venda ao mesmo tempo em que

paga-se o empréstimo de K contratado na data t. Assim no vencimento da

opção (data T) tem-se:

Tabela 3
Estado ST < K ST ~ K

Venda da opção de venda K- ST -
Venda do ativo objeto ST ST
Pagamento do empréstimo -K -K

Resultado O ST - K

Vê-se então que o ganho é sem risco, já que não existe perda

possível nesta construção. Para que uma tal arbitragem seja impossível,

a condição 14 deve se verificar.
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Condição 15: Como uma opção de venda americana confere

ao seu titular os mesmos direitos que uma similar européia, mais o direito

de exercício prematuro, a condição 14 se aplica também às opções de

venda americanas. Das condições 14 e 6 obtêm-se:

PAt (St ' D , t , K) ~ PEt (St ' D , t , K) ~ - St + D + KB(t)

Deve-se salientar que as oportunidades de exercício prematuro

são maiores para as opções de venda que para as opções de compra. As

opções de venda americanas sobre ações que não pagam dividendos

podem ser exercidas a qualquer momento antes do vencimento, de forma

ótima. Exercendo uma opção de venda americana prematuramente o

investidor realiza um ganho igual a K - St. Se o preço do ativo objeto é

particularmente baixo, este ganho pode ser superior ao valor atualizado

do ganho que poderia ser realizado com o exercício da opção apenas no

vencimento. Este ganho que resulta do exercício da opção de venda na

data de vencimento é máximo para ST = O. Neste caso observa-se que:

K - St > KB(t) - O

Dentro desta situação pode ser vantajoso exercer a opção de

venda americana antes do vencimento.

Se o ativo objeto da opção de venda americana paga

dividendos, o problema é mais complexo. Quando o preço do ativo objeto

é particularmente baixo, o investidor pode sentir-se tentado a exercer

prematuramente a opção. Mas neste caso ele perderia os possíveis
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ganhos oriundos da baixa de preço em função do pagamento dos

dividendos até a data de vencimento da opção. Entretanto, se o valor

atual dos dividendos pagos durante a vida da opção é superior ao valor

atual dos juros que podem ser ganhos investindo o equivalente ao preço

do exercício em obrigações, a opção não será exercida antes da data do

último pagamento de dividendos, t*. Assim, utilizando as condições 15 e

3, obtêm-se uma condição suficiente para que a opção de venda

americana não seja exercida antes de t*.

-St + O + KB(t) > K - St <=> O > K(1 - B(t))

Este resultado assegura que a opção de venda americana não

será exercida antes de t* , mas não exclui a possibilidade de exercício

prematuro entre t* e T. Após a data t* o preço da opção se comporta

como o de uma opção de venda americana cujo ativo objeto não paga

nenhum dividendo. Neste intervalo (t*H T) a opção será exercida se o

preço do ativo objeto for particularmente baixo.

Em síntese, uma opção de venda americana pode ser exercida

a qualquer instante de forma vantajosa, quer o ativo objeto pague ou não

dividendos.
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2.2.2. PARIDADE ENTRE OPÇÕES DE COMPRA E DE VENDA

PUT - CALL PAR/TY

o primeiro conceito a ser desenvolvido para o entendimento da

paridade entre opções de compra e de venda é o de opções sintéticas.

Uma opção sintética pode ser definida como um portfólio constituído por

diversos ativos e que tem o mesmo comportamento de uma opção. Por

exemplo: uma opção de compra européia sintética sobre um ativo que

não pague dividendos pode ser criada com compra de uma opção de

venda européia, com a data de vencimento desejada mais a compra do

ativo objeto da opção, e o empréstimo do equivalente ao valor presente

do preço de exercício. Similarmente, uma opção de venda européia

sintética sobre um ativo que não pague dividendos pode ser criada com

uma opção de compra européia, a venda a descoberto do ativo objeto da

opção e o investimento do equivalente ao valor presente do preço de

exercício à taxa livre de risco. Esta última relação, a da criação da opção

de venda, pode ser representada pela seguinte equação:

PEt(St ' t , K) = CEt(St, t , K) - St + KB(t)

Se os dois lados desta igualdade realmente são equivalentes,

eles devem produzir o mesmo resultado na data de vencimento da opção.

Em T tem-se:
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Estado ST< K ST ~ K
Opção de venda (a) K - ST O

Portfólio (b) 0- ST + K (ST - K) - ST + K

Resultado a=b a=b

Tabela 4

Como as duas estratégias são equivalentes, para evitar

qualquer possibilidade de arbitragem, na data t elas devem ter preços

equivalentes.

Esta relação é interessante já que nos permite avaliar uma

opção conhecendo o preço de outra opção com as mesmas

características afora sua natureza (compra ou venda), o preço do ativo

objeto, o preço de exercício das opções e o nível da taxa de juros. O

raciocínio utilizado por Black e Scholes" para, a partir da fórmula de

avaliação de opções de compra européias chegarem ao valor de uma

opção de venda européia foi exatamente este.

O caso anterior referiu-se a opções européias sobre ativos que

não pagam dividendos. Supondo que o ativo objeto pague dividendos,

cujo montante e data de pagamento são conhecidos, tem-se a seguinte

relação de paridade:

PEt(St, D , t , K) = CEt(St, D , t , K) - St + D + KB(t)

Pode-se reproduzir o valor de uma opção de venda européia

cujo ativo objeto pague dividendos pela formação do seguinte portfólio:

compra de uma opção de compra européia com as características

4 BLACK, F & SCHOLES, M - The Pricing ot ootions and Carparate Liabilities -
Journal of Political Economy - (637-654) May-June 1973
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desejadas na primeira, a venda a descoberto do ativo objeto, a compra

de obrigações num valor equivalente ao valor atualizado dos dividendos

mais o valor atualizado do preço de exercício. No vencimento da opção

deve-se pagar os dividendos referentes ao ativo objeto. Para tanto

vendem-se as D obrigações. A posição é encerrada como segue:

Estado ST < K ST ~ K

Compra da opção de venda - (K - ST) -

Venda da opção de compra - ST - K

Compra do ativo objeto - ST - ST

Venda de K obrigações K K

Total O O

Tabela 5

Como o resultado final é nulo em qualquer dos estados

possíveis, a posição inicial é sem risco. Então, se a relação de paridade

não se verificar, é possível construir uma estratégia que leve a uma

arbitragem, o que é contrário à idéia de mercado eficiente. Demonstra-se

de forma similar que o valor da ação de venda européia não pode ser

inferior ao valor do portfólio de replicação, e que por conseqüência

apenas a igualdade estrita é admissível sob um mercado eficiente.

As duas relações de paridade até agora expressas referem-se à

opções européias. Para o caso das opções americanas, deve-se recordar

que a opção de compra cujo ativo objeto não pague dividendos não será

jamais exercida antes do vencimento. O que não é o caso para a opção

de venda. Então é impossível construir uma opção de venda americana
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sintética à partir da correspondente opção de compra, do ativo objeto e

de obrigações, pois neste caso o valor atribuído pelo mercado ao direito

de exercício prematuro estaria sendo negligenciado, já que ele existe

para a opção de venda e não existe para a opção de compra. Assim, a

relação que se pode obter entre estes elementos não poderá ser uma

igualdade, obtêm-se uma faixa para os valores da opção sintética, com

fronteiras que são função do preço da opção usada para construir a

opção sintética, do preço do ativo objeto e das obrigações. O preço de

uma opção de venda americana, cujo ativo objeto não pague dividendos,

não é nunca superior ao preço de uma opção de compra americana com

as mesmas características, mais o preço de exercício, menos o valor do

ativo objeto:

Ao mesmo tempo, o preço desta opção de venda não será

nunca inferior ao valor de uma opção de compra americana com as

mesmas características, mais o valor atualizado do preço de exercício,

menos o preço do ativo objeto:

PAt(St , t , K) :2: CAt(St, t , K) + KB(t) - St

Unindo estas duas inequações obtêm-se a relação de paridade

entre opções americanas de compra e venda cujo ativo objeto não pague

dividendos:

CAt(St, t , K) + K - St :2: PAt(St ' t ,K) :2: CAt(St, t , K) + KB(t) - St
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Raciocinando por absurdo, imagine-se que PAt(St , t , K) <

CAt(St , t , K) + K - St . Então pode-se construir a seguinte estratégia:

vender uma opção de venda, comprar uma opção de compra, vender a

descoberto um ativo objeto e investir um valor equivalente a K em

obrigações sem risco. Já na construção realiza-se um ganho, posto que o

investimento inicial é negativo. Se a opção de venda não for exercida até

o vencimento, liquida-se a posição como segue:

Estado ST < K ST ~ K

Compra da opção de venda -(K-ST) -
Venda da opção de compra - ST - K

Compra do ativo objeto - ST - ST

Juros sobre K obrigações K / 8(t) K / 8(t)

Resultado final [K / 8(t) - K] [K / 8(t) - K]

Tabela 6

Então no vencimento ganha-se os juros sobre o investimento

feito em obrigações, qualquer que seja a situação final de ST e K. Esta

posição seria não só sem risco, mas lucrativa, o que contraria a hipótese

inicial de ausência de arbitragem.

No caso em que a opção de venda é exercida antes do

vencimento, utiliza-se o investimento em obrigações equivalente ao preço

de exercício K, para comprar o ativo objeto do detentor da opção de

venda e com ele fechar a posição de venda a descoberto deste mesmo

ativo. Realiza-se assim um lucro igual ao preço da opção de compra mais

os juros ganhos com o investimento em obrigações equivalente ao preço

de exercício. Para que tal arbitragem seja impossível, a primeira parte da
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relação de paridade entre opções de compra e de venda americanas,

cujo ativo objeto não pague dividendos, deve ser satisfeita.

A segunda parte da relação de paridade pode ser demonstrada

de forma similar. Caso esta segunda parte não se verifique, pode-se

realizar um lucro certo comprando uma opção de venda, vendendo uma

opção de compra, comprando um ativo objeto e emitindo obrigações num

valor equivalente ao valor atualizado do preço de exercício K. Como a

opção de compra não será exercida prematuramente, pois seu ativo

objeto não paga dividendos, no vencimento das opções pode-se fechar a

posição como segue:

Estado ST < K ST ~ K
Venda da opção de venda K- ST -
Compra da opção de compra - (ST - K)

Venda do ativo objeto ST ST
Reembolso das obrigações -K -K

Resultado final O O

Tabela 7

Novamente tem-se uma posição sem risco e lucrativa, pois na

construção da mesma obteve-se um lucro em função da suposição inicial

referente à segunda parte da relação de paridade entre opções de

compra e venda. Vê-se então, que também a segunda parte da relação

de paridade deve ser verificada de forma a evitar a existência de

oportunidades de arbitragem.
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A última relação de paridade a ser apresentada refere-se às

opções americanas de compra e venda com ativo objeto que pague

dividendos. Neste caso constata-se que a fronteira superior de preço de

uma opção de venda aumenta num montante igual ao valor dos

dividendos, isto porque o pagamento de dividendos, reduzindo o preço

do ativo objeto, tem uma influência positiva sobre o valor da opção de

venda. Ao contrário a fronteira inferior não é modificada pela inclusão de

dividendos na análise. O preço de uma opção de venda americana cujo

ativo objeto pague dividendos deve sempre ser inferior ao preço de uma

opção de compra com as mesmas características, mais o preço de

exercício e mais o valor atualizado dos dividendos, menos o preço do

ativo objeto:

PAt(St, D , t , K) ::; CAt(St, D, t, K) + K + D - St

E também o preço da opção de venda deve sempre ser superior

ao preço de uma opção de compra com as mesmas características, mais

o valor atualizado do preço de exercício, menos o preço do ativo objeto:

PAt(St, D , t , K) ? CAt(St, D , t , K) + KB(t) - St

Combinando estas duas relações, obtêm-se a relação de

paridade para opções americanas de compra e venda cujo ativo objeto

pague dividendos:
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CAt(St ' O , t , K) + K + D - St 2: PAt(St , D , t , K) 2:

CAt(St, D , t , K) + KB(t) - St

Da mesma forma que demonstrou-se a primeira parte da

relação de paridade para opções americanas sem dividendos, pode-se

demonstrar a primeira parte desta relação, apenas somando-se os

dividendos pagos pelo ativo objeto ao portfólio construído.

Para a segunda parte, novamente raciocina-se por absurdo:

imagine-se que o valor da opção de venda seja inferior ao último termo

da inequação de paridade acima descrita. Pode-se construir o seguinte

portfólio de arbitragem: venda de uma opção de compra, compra de uma

opção de venda e de um ativo objeto, e emissão de obrigações num

montante equivalente ao valor atual do preço de exercício das opções.

Este portfólio oferece um investimento negativo, ou seja, um ganho

imediato. Se a opção de compra não for exercida antes do vencimento,

no vencimento tem-se:

Tabela 8
Estado ST < K ST ~ K

Venda da opção de venda K- ST -
Compra da opção de compra - - (ST - K)
Venda do ativo objeto ST ST
Dividendos atualizados D* D*

Reembolso das obrigações -K -K

Resultado final D D
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Vê-se que ao ganho realizado na construção do portfólio deve

ser somado o valor dos dividendos mais os juros ganhos sobre este

valor. Para o caso de exercício prematura da opção de compra,

entrega-se o ativo objeto para o detentor da opção de compra e usa-se o

produto desta venda, igual a K, para o pagamento das obrigações

emitidas. Conserva-se a opção de venda e os dividendos recebidos, que

vem se somar ao ganho inicial da construção do portfólio. Então, se a

segunda parte da relação de paridade não se verificar, é possível realizar

uma arbitragem, o que vem de encontro à hipótese de eficiência de

mercado.

Como salienta Gibson", as relações de paridade são mais

restritivas para as opções européias que para as americanas. Para estas

últimas apenas consegue-se determinar fronteiras inferiores e superiores.

Além disso, supôs-se que os dividendos são perfeitamente conhecidos e

ignorou-se custos de transação, margens e restrições à vendas

descobertas. Então, na realidade estas fronteiras são mais largas, sendo

menos confiáveis como base de estudo de arbitragens potenciais entre

opções de compra e venda.

De toda forma é importante notar que estas relações

apresentadas baseiam-se apenas no princípio de ausência de

arbitragem. Nenhuma hipótese foi feita no que concerne ao

comportamento dos preços do ativo objeto. Elas são muito importantes

5 GIBSON. R - L'Eva/uatíon des Optíons - Ana/yse et Eva/uatíon des Contrats D'optíons
Standardíses - Presse Universitaire Française - 1993
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para o processo de validação de modelos de precificação das opções e

de forma mais geral, dos chamados ativos condicionais ou derivados.
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2.3. MODELOS DE AVALIAÇÃO

Em 1973 Fisher Black e Myron Scholes ' publicam seu festejado modelo

de avaliação de opções européias. Este modelo tem as seguintes etapas básicas:

1. Construção de um portfólio de arbitragem cujo rendimento seja a taxa

livre de risco

2. Aplicação do teorema fundamental do cálculo estocástico (lema de Itô) à

equação diferencial estocástica do ativo condicional.

Estas duas etapas permitem a obtenção de uma equação diferencial

clássica. Este processo de obtenção do modelo usa o chamado método das

diferenças finitas. O sistema gerado constituído pela equação diferencial clássica

e pela equação da condição limite para o preço da opção pode ser resolvido, ou

por substituição de variáveis, método utilizado por Black e Scholes, ou pela

consideração de que os agentes são neutros ao risco, método proposto por Cox e

ROSS2.Ambos serão apresentados na seqüência deste capítulo.

Outro modelo de avaliação de opções é o chamado modelo binomial,

proposto inicialmente por Cox, Ross e Rubinstein> e também por Rendleman e

Bartter+. Este modelo é muito mais geral que o de Black e Scholes, sendo

adaptável a praticamente qualquer situação existente no domínio das opções,

tanto européias como americanas.

Como o modelo binomial fornece uma boa base intuitiva para o

entendimento do modelo Black Scholes, e como demonstra-se facilmente que

1 BLACK, F & SCHOLES, M - The Pricing of Options and Corporate Liabilities - Journel ot Palitical
Economy - p. 637-654 - May/Jun - 1973
2 COX, J C & ROSS, S A - The valuation of Options fo Alternative Stochastic Processes - Journel ot
FinanciaI Ecanamics - p. 145-166 - V 3 - 1976
3 COX, J C ; ROSS, S A & RUBINSTEIN, M - Option Pricing A Simplified Approach - Jaurnal ot FinanciaI
Economics - p. 229-263 - Sept - 1979
4 RENDLEMAN JR, R J & BARTTER. B J - Two-State Option Pricing - Jaurnal ot Finance - p. 1093-1110 -
Dec - 1979



66

este último é um caso limite do primeiro, a exposição dos modelos será iniciada

pelo modelo binomial.

2.3.1. O Modelo Binomial

A apresentação deste modelo segue a própria apresentação do seus

criadores, Cox, Ross e Rubinstein" Afirmando que a teoria de avaliação de

opções (OPT) é importante para quase todas as áreas de finanças, mas que o

ferramental matemático utilizado por Black e Scholes? é muito avançado e tende

a obscurecer os problemas econômicos por trás da avaliação das opções, eles

propõe chegar ao mesmo resultado usando apenas matemática elementar,

propondo uma fórmula que considera que as negociações se fazem de forma

discreta e não contínua como foi o caso de Black e Scholes.

A idéia básica do modelo é a seguinte: imagine-se que o preço atual de

uma ação seja S = $ 50, e que ao fim de um período de tempo este preço possa

ser ou ST = $ 25 ou ST = $ 100 . Uma opção de compra sobre esta ação é

disponível no mercado, com preço de exercício igual a K = $ 50, expirando ao fim

do período de tempo já mencionado. Também é possível emprestar e investir a

uma taxa de juros igual a 25% pelo mesmo período de tempo. O que falta saber é

o preço da opção, C ,que será determinado apenas com as informações

disponíveis, usando um portfólio de arbitragem como o seguinte:

1- Lançar 3 opções de compra a C cada

2- Comprar 2 ações a $ 50 cada

3- Emprestar $ 40 a 25% a serem pagos ao fim do período

Ao fim do período, tem-se os seguintes possíveis resultados para este

5 COX, J C ; ROSS, S A & RUBINSTEIN, M - Option Pricing: A Simplified Approach - Jaurnal ot Financiai
Ecanamics - p. 229-263 - Sept - 1979
6 BLACK, F & SCHOLES, M - The Pricing of Options and Corporate Liabilities - Jaurnal ot Palilical
Ecanamy - p. 637-654 - May/Jun - 1973
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portfólio:
Tabela 1

Estado Hoje ST = $ 25 ST = $ 100

3 opções de compra 3C - -150

2 ações -100 50 200

Empréstimo 40 -50 -50

Resultado O O

Qualquer que seja o estado das variáveis na data de exercício, o

resultado é zero. Então, para evitar oportunidades de arbitragem, só existe um

preço possível para a opção, dado por:

3C - 100 + 40 = O => c = 20

Qualquer outro preço, diferente de $ 20, levará a oportunidades de

arbitragem. Tudo o que é necessário então para a determinação do preço de uma

opção é:

1. O preço de exercício

2. O preço do ativo objeto

3. A faixa de possíveis alterações no preço do ativo objeto

4. A taxa de juros é constante e positiva

Como os autores salientam, o interessante não é o que precisamos

saber para determinar o valor de um opção por esta metodologia, mas sim o que

não precisamos conhecer: entre outras coisas, a probabilidade relativa à alta ou

baixa do preço do ativo objeto é desnecessária. O exemplo acima é simples, mas

ilustra de maneira clara as bases do modelo que será desenvolvido em detalhes a

seguir.
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2.3.1.1. O Modelo Uniperiodo?

Os autores do modelo supõe inicialmente que o preço do ativo objeto

segue um processo binomial multiplicativo em períodos discretos de tempo e que

o retorno do ativo objeto tem apenas dois valores possíveis em cada período de

tempo: u - 1 (u de up ) com probabilidade q ou d - l' (d de down) com

probabilidade 1 - q. Este comportamento pode ser representado pelo seguinte

diagrama

uS com probabilidade q

S

dS com probabilidade 1 - q

As hipóteses básicas do modelo são as seguintes:

1. A taxa de juros é constante, os indivíduos podem emprestar e

aplicar a esta taxa sem limites.

2. Não existem impostos, custos de transação ou margens.

3. Não existem restrições à venda a descoberto.

Se R denota um mais a taxa de juros, então requer-se que u » R> d. Se

esta desigualdade não for verificada, tem-se uma oportunidade de arbitragem

envolvendo apenas o ativo e a taxa livre de risco.

Para avaliar uma opção de compra sobre este ativo, imagine-se a

situação mais simples: a data de vencimento da opção é no fim de um período de

tempo. Seguindo o mesmo diagrama do ativo, se C é o preço da opção hoje, Cu

é o preço da opção no fim do período se o preço do ativo for uS e Cd o preço da

7 A demonstração a seguir tem como base a encontrada em COX, J C & RUBINSTEIN, M - Options
Markets - 1985 - Prentice Hall Inc
• Supondo u=1,20 , d=0.80 e S=200,00, teríamos que o preço do ativo objeto após um período
seria uS=240,00 com probabilidade q ou dS=160,00 com probabilidade 1-q
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opção no fim do período se o preço do ativo for dS. Sabe-se que:

Cu = max[O, uS - K] e que Cd = max[O, dS - K]

Então tem-se o seguinte diagrama rsrerente ao preço da opção:

Cu = max[O, uS - K] com probabilidade q

C

Cd = max[O, dS - K] com probabilidade 1 - q

Supondo que seja construído um portfólio composto por ~ unidades do

ativo objeto e $ B de obrigações sem risco. O custo deste portfólio será então

igual a ~S + B. O comportamento do valor deste portfólio é mostrado no diagrama

seguinte:

~uS + RB com probabilidade q

~S + B

~dS + RB com probabilidade 1 - q

Supondo que ~ e B sejam escolhidos de forma a que se tenha uma

igualdade de valores finais entre o portfólio e a opção, tem-se então:

~uS + RB = Cu

~dS + RB = Cd

Resolvendo este sistema para ~ e B vem:

Cu -C,i
~I -d)s

B = uC,! -dC"
~I -d)R

(1)
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Com 11e B definidos desta forma, o portfólio será chamado de portfólio

de hedgíng. Se não existem oportunidades de arbitragem, o preço hoje da opção,

C, deve ser igual ao valor hoje do portfólio I1S + B. Se isto não ocorrer, com a

compra da opção e a venda do portfólio obtêm-se um lucro imediato. Em função

da possibilidade de exercício prematuro da opção, o lançamento de uma opção e

a compra do portfólio não devem, necessariamente, constituir uma oportunidade

de arbitragem.

Supondo que I1S + B < S - K, se uma arbitragem é tentada vendendo

uma opção de compra por mais que I1S + 8 e por menos que S - K, o comprador

da opção pode realizar um lucro exercendo a opção imediatamente. Claro que o

comprador da opção pode preferir ficar com a opção por todo o período,

esperando um ganho maior na data de exercício. Mas o comportamento racional

seria o de exercer a opção e com o ganho igual a S - K comprar o portfólio de

hedgíng e obter um maior lucro. Então não se deve esperar que o comprador não

exerça a opção de compra imediatamente neste caso.

Então, para que não ocorram oportunidades de arbitragem, deve-se

obrigatoriamente ter:

C-C
C = t.S +B = u d

u-d

uC
d

-dCu _

(u - d)R
(2)

[[~]Cu + [~]Cd]/ R
u-d . u-d

Se este valor é maior que S - K, caso contrário

C =S-K

É interessante notar que para opções européias o valor será dado

sempre pela equação (2), mesmo que este valor seja inferior a S - K, posto que o

exercício prematuro é impossível.
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A equação (2) pode ser simplificada definindo:

p
R -d
u -d

e 1-p
u -R
u =d

ficando então:

Com ausência de dividendos e com taxa de juros positiva a quantidade

expressa acima será sempre maior que S - K.

É interessante observar o comportamento de C em função das variáveis

da equação 3. Se uS < K, então S < K e C = O e C > S - K . Da mesma forma, se

dS ~ K então C = S - ( KlR ) > S - K . A possibilidade restante é uS > K > dS.

Neste caso C = p(uS - K) I R . Esta quantidade é maior que S - K se (1 - p) dS > (p

- R) K, que certamente é verdadeiro posto que R > 1 por construção.

Esta fórmula tem notáveis características. Primeiramente ela mostra que

o preço da opção, C, é independente da probabilidade associada ao movimento

de preço do ativo objeto, q. Isto significa que mesmo que diferentes investidores

antevejam diferentes probabilidades subjetivas relativas a alta ou baixa do preço

do ativo objeto, eles devem concordar sobre a relação existente entre C e S, U, d

eR.

Segundo, ela mostra que o valor de uma opção de compra não depende

da atitude dos investidores frente ao risco. A única suposição feita acerca do

comportamento dos investidores é que eles preferem mais riqueza a menos

riqueza e aproveitam oportunidades de arbitragem.
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Terceiro, a única variável aleatória da qual depende o preço da opção é

o preço do ativo objeto. Em particular, o preço da opção é independente do preço

de outros ativos, ou mesmo do portfólio de mercado usado no conhecido modelo

CAPM de Lintner, Sharpe e Mossin.

A atitude dos investidores e as características de outros ativos podem

afetar o preço da opção de forma indireta via variáveis que compõe a fórmula.

Mas não são determinantes isolados deste preço.

Finalmente, pode-se afirmar que p = (r - d)/(u-d) tem propriedades de

probabilidade, posto que O ~ P ~ 1 . Na verdade p é o valor que q teria em

equilíbrio num universo neutro ao risco'. Neste caso o retorno esperado do ativo

objeto seria a taxa livre de risco:

q(uS) + (1 - q)(dS) = RS e q = (R - d) / (u - d) = P

Então, o valor de uma opção de compra pode ser interpretado como o

valor presente do seu valor futuro, num universo neutro ao risco. Isto não é

surpreendente, visto que a fórmula de avaliação não envolve a probabilidade q ou

qualquer outra medida de atitude frente ao risco, consequentemente o valor deve

ser o mesmo para qualquer conjunto de preferencias, incluindo a neutralidade ao

risco.

Os autores salientam que isto não significa que o retorno esperado da

opção seja a taxa livre de risco. A demonstração inicial mostrou que em equilíbrio,

possuir a opção é exatamente equivalente a possuir o portfólio de hedging. Em

conseqüência o risco e o retorno esperado da opção devem ser os mesmos do

portfólio de hedging. Pode-se demonstrar que /'-,.~ O e B ~ O, então o portfólio de

Num universo neutro ao risco todos os investimentos tem como retorno esperado a taxa livre de risco.



73

hedging é equivalente a uma posição alavancada longa sobre o ativo objeto. Em

equilíbrio o mesmo é verdadeiro para a opção. Claro é que se a opção está

erradamente avaliada no mercado; o risco e retorno esperado dela, serão

diferentes dos do portfólio de hedging.

2.3.1.2. O Modelo Para Dois Períodos

vencimento, tem-se o seguinte

ativo objeto:
u2S

71

uS
71 ~

S duS
~ 71

dS
~

d2S

Considerando uma opção que ainda tem dois períodos antes da data de

diagrama que representa o comportamento do

E similarmente para a opção de compra:

Cuu = max [ O, u2S - K ]
71

Cu
71 ~

C Cdu = max [ O, duS - K]
~ 71

Cd
~

Cdd = max [ O, d2S - K]

Cuu é definido como o valor da opção de compra dois períodos à frente

do tempo presente, dado que o preço do ativo objeto mova-se para cima a cada
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um dos períodos. Cdu e Cdd são definidos de forma análoga.

Da análise anterior sabe-se que:

Cu = [ pCuu + (1 - P)Cud ] / R e Cd = [ pCdu + (1 - p) Cdd ] / R (4)

Novamente pode-se selecionar um portfólio com ~S ativos e B

obrigações cujo valor ao final do período seja Cu se o preço do ativo for uS e Cd

se o preço do ativo for dS. Para obter os valores de ~ e de B usa-se a equação

(1) com os novos valores de Cu e de Cd·

A questão que surge neste momento é a seguinte: existirá uma

oportunidade de arbitragem se o preço atual da opção não for igual ao valor do

portfólio de hedging ou S - K, o que for maior? A resposta é sim, mas com uma

diferença em relação ao caso de um único período, onde podia-se vender uma

opção que estivesse superavaliada, usando parte do resultado da venda para

compra do portfólio de hedging.

Ao final do período o preço da opção deveria ser igual ao valor do

portfólio, o que permitiria o encerramento da posição de maneira segura. Mas isto

é real apenas porque o fim do período coincide com a expiração da opção. No

caso de dois períodos, ao final do primeiro, o preço da opção ainda pode estar em

desequilíbrio e ser maior que o valor do portfólio. Então, se a posição fosse

encerrada neste momento o resultado da venda do portfólio poderia ser

insuficiente para a recompra da opção, resultando numa perda que pode ser

maior que o ganho inicial da estratégia.

Entretanto esta perda pode ser evitada permanecendo-se com o

portfólio por mais um período, até a data de vencimento da opção. O que é

necessário é um reajuste nas proporções do portfólio de hedging, isto é, ~ e B. O

valor do portfólio ao fim do primeiro período será sempre exatamente suficiente
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para a compra do novo portfólio necessário para o segundo período.

Então conclui-se, que mesmo com dois períodos pela frente, existe uma

estratégia que garante ganhos sem risco e sem investimento líquido, se o preço

da opção diferir do máximo entre ~S + B e S - K. O maior entre estes dois

valores é o valor da opção.

Como ~ e B têm a mesma forma funcional para cada um dos períodos, o

valor da opção em termos de Cu e Cd será também C = [ pCu + ( 1 - P ) Cd ] / R

se esta quantidade for maior que S - K, e C = S - K no caso contrário.

Substituindo nesta equação Cu e Cd como na equação (4) e notando que

Cdu = Cud obtêm-se:

C = [ p2Cuu + 2p(1 - P)Cud + (1 - P)2Cdd ] / R2

= [ p2 max [ O, u2S - K] + 2p(1 - p) max [ O, duS - K]

+ (1 - p)2 max [ O, d2S - K] I R2 (5)

Demonstra-se que esta quantidade será sempre maior que S - K,

considerando-se a hipótese inicial de R > 1, então ela dá o valor exato de uma

opção de compra.

As observações feitas sobe a fórmula (3) são aplicáveis à fórmula (5),

com exceção do número de períodos, n, até o vencimento da opção, que passa

a ser um dos determinantes do seu valor. Na fórmula (5) n = 2. Então a lista de

variáveis que determinam o valor de uma opção, C , é composta por: S, K, n, u , d

e R.
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2.3.1.3. O Modelo Multiperíodo

Tem-se agora um procedimento recursivo para encontrar o valor de uma

opção de compra qualquer que seja o valor de n, o número de períodos até o

vencimento da opção. Começando pela data de vencimento e caminhando para

trás, tem-se a seguinte fórmula geral para avaliação de opções de compra:

Onde j é o número de períodos em que o preço do ativo objeto sobe e n-j

o número de períodos em que o preço do ativo objeto baixa.

Esta fórmula pode ser apresentada de forma mais sintética. Supondo

que a é o número mínimo de movimentos para cima que o preço do ativo deve

fazer nos próximos n períodos, para que a opção chegue à data de vencimento

in-the-money (S > K) . Então a deve ser o menor inteiro de forma a ter-se

uadn-as > K. Utilizando-se o logaritmo natural de ambos os lados da

desigualdade, tem-se a como o menor inteiro não negativo maior que

10g(KlSdn)/log( u/d ).

Para todo j < a tem-se:

max [O, ~dn-js - K] = O

e para todo j ~ a tem-se:

max [O, ~dn-jS - K] = ~dn-js - K

Tem-se então:

Claro é que se a > n, a opção de compra chega ao vencimento
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out-of-the-money ( S < K ), mesmo que a cada período o preço do ativo objeto

mova-se para cima.

Separando-se C em dois termos, um referente ao preço do -ativo objeto S

e outro ao preço de exercício K, tem-se:

o último termo é a função binomial complementar <1> [a;n,p] . O primeiro

termo também podeser visto como uma função binomial <1> [a; n,p' ] onde:

p' = ( u/R ) P e 1 - p' = ( d/R )(1 - P )

p' é uma probabilidade, pois O < p' < 1. Pode-se ver isto observando que

p < ( RIu ) e

Em resumo, a fórmula binomial para avaliação de opções é:

Figura 1

p=(R-d)/(u-d) e p' = ( uI R ) P

C = s <1>[ a ; n , p'] - K r-n <1>[ a ; n , p'] onde

a = o menor inteiro não negativo maior que log( KlSdn ) I log( u/d )

Se a> n => C = O

As observações feitas para a fórmula para um único período são válidas
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para esta fórmula geral. Pode-se observar que o valor de uma opção de compra é

o valor esperado, num universo neutro ao risco, do valor presente do ganho que

ela propiciará. É exatamente isto que a equação binomial mostra.

A questão que surge neste momento é a seguinte: porque perder tempo

com o procedimento recursivo, se podemos ter o valor de uma opção rapidamente

com o uso da fórmula? A razão é que, apesar da fórmula ser tecnicamente

correta, ela só é utilizável quando são conhecidas antecipadamente as

circunstâncias nas quais um investidor racional preferirá exercer a opção de

compra antes do vencimento. Se estas circunstâncias não são conhecidas, não se

pode calcular os valores esperados. Se o ativo objeto não paga dividendos, é

sabido que a opção não será jamais exercida antes do vencimento. Então a

fórmula é válida. Mas para opções de venda e opções de compra cujo ativo objeto

pague dividendos o problema torna-se mais complexo. A determinação da

estratégia ótima de exercício da opção passa a ser parte integrante do problema

da sua avaliação. Neste caso o procedimento recursivo torna-se necessário.
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2.3.2. O Modelo Black-Scholes

Em 1973 Fisher Black e Myron Scholes'' publicam seu hoje conhecido

modelo, no qual vinham trabalhando desde a década de 60. Os trabalhos

anteriores, sempre sobre warrants, posto que o mercado de opções anterior a

1973 era muito imperfeito, tentavam avaliar o warrant pelo valor presente do seu

valor na data de vencimento. Este método apresentava dois inconvenientes: o

retorno esperado do ativo objeto tinha que ser conhecido e uma taxa de juros

deveria ser escolhida para descontar o valor do título no vencimento.

Como destaca Black". nenhuma taxa de desconto simples seria eficaz,

visto que o risco do warrant depende tanto do preço do ativo objeto como do

tempo até o vencimento. Então, a taxa de juros seria função do preço do ativo

objeto e da vida restante do warrant. Nenhum dos trabalhos anteriores

desenvolveu esta problemática.

Ao mesmo tempo, ainda segundo Black, os autores acreditavam na

existência de uma única fórmula para o valor de uma opção, baseados no

seguinte argumento: se é possível construir um portfólio composto pelo ativo

objeto e pela opção que em curtos intervalos de tempo seja praticamente sem

risco, então este portfólio deve gerar a taxa de juros livre de risco. Logo deve

existir uma única formula que avalie a opção de forma a ter-se neste portfólio um

rendimento' igual à taxa livre de risco.

O objetivo inicial do trabalho era o de construir uma fórmula na qual o

valor da opção dependesse do preço do ativo objeto e de outros fatores.

Samuelson e Merton trabalhavam no mesmo sentido, mas não chegaram a

8 BLACK, F & SCHOLES, M - The Pricing of Options and Corporate Liabilities - Journal of Political Economy

- p. 637-654 - May/Jun - 1973
9 BLACK, F _ How We Come Up With the Formula - Financiai Management - p. 4-8 - Winter - 1989
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alcançar a fórmula. O grande passo para atingir a fórmula foi dado quando os

autores consideraram o retorno esperado do ativo objeto e da opção iguais à taxa

livre de risco. Então o valor presente do valor final da opção pôde ser obtido

usando esta taxa de desconto.

As suposições básicas deste modelo são as seguintes:

1. A taxa de juros de curto prazo é conhecida e constante

2. O preço do ativo objeto segue um random walk em tempo

contínuo, com uma variância proporcional ao quadrado do preço

do ativo objeto. Então a distribuição dos possíveis preços do ativo

objeto ao fim de cada intervalo finito de tempo é loqnorrna! A

variância (medida em percentuais) do retorno do ativo objeto é

constante.

3. O ativo objeto não paga dividendos

4. A opção em estudo é do tipo européia, isto é, só pode ser

exercida na data de vencimento

5. Não existem custos de transação na compra e venda, seja do

ativo objeto seja da opção

6. É possível emprestar qualquer fração do preço do ativo objeto à

taxa livre de risco

7. Não existem penalidades para a venda a descoberto.

Sob estas suposições, o preço da opção dependerá apenas do preço da

ação, da maturidade da opção e de fatores dados como constantes.

Nas suposições iniciais está implícito que o preço do ativo objeto segue

um movimento browniano geométrico com a seguinte forma:

dS = ~ldt + adz (7)

onde S é o preço do ativo objeto, ~ é a esperança matemática do retorno
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deste ativo, c o desvio-padrão destes retornos e z um processo de Wiener

padrão.

o princípio por trás do modelo é o de ausência de possibilidades de

arbitragem. Então todo portfólio sem risco deve ter como retorno a taxa livre de

risco. E como o mercado, por hipótese, funciona continuamente, pode-se ajustar a

cada instante uma posição de forma a obter-se um portfólio sem risco. O

raciocínio utilizado na construção do modelo tem aplicação bastante geral e tem

duas etapas cruciais!":

1. Construção de um portfólio de arbitragem para o qual a taxa de

retorno seja igual à taxa livre de risco

2. Aplicação do lema de ltó' à equação diferencial estocástica do

ativo derivado, isto é, da opção.

Estas duas etapas permitem a obtenção de uma equação com derivadas

parciais "clássica". No caso de Black e Scholes esta equação é a equação de

transferência de calor, cuja solução é conhecida.

Considerando-se um indivíduo que compre uma opção de compra, uma

variação dS no preço do ativo objeto provocará uma variação no preço da opção

igual a (oC I oS )dS. Se podemos reajustar nossa posição num portfólio

continuamente, então um portfólio constituído pela compra de uma opção e por

( oC I oS ) ativos objeto será sem risco. O argumento de arbitragem implica em

que o rendimento deste portfólio será igual à taxa livre de risco, r.

Se o preço do ativo objeto variar de dS num período de tempo dt,

pode-se escrever:

10 ROGER, P _ Les Outils de la Modelisatlon Financiere - Paris - PUF: Presse Universitaire Française - 1991.O lema de Itô é o resultado mais utilizado nos modelos financeiros em tempo contínuo. Ele permite
calcular a diferencial estocástica de um processo Y(t) á partir daquela de um processo X(t) onde entre X(t) e
Y(t) existe uma relação funcional do tipo Y(t) = F(X(t),t). Uma demonstração completa deste lema é
encontrada em : ROGER, P - Les Outils de la Modélisation Financiére - PUF - Paris - 1991 - pg 234-237
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(8)

o membro da esquerda desta equação representa a variação do valor

do portfólio, e o membro da direita a remuneração do investimento, à taxa livre de

risco r. Um pouco de álgebra leva a :

s: ~ se }dC=-dS+ C--S dtoS oS

Substituindo dS por sua forma em (7) obtêm-se:

~~
OC} OCr OCdC = C - - S + f.1.- + cr -dzes ss ss (9)

Aplicando-se o lema de Itô à função C (S, t) tem-se:

~
c s: 2 o2C } s:dC= -+f.1.-+cr -- +o=rz Sdz

ôt ss 20S2 ss (10)

As equações (9) e (10) permitem escrever:

(11 )

Esta equação de derivadas parciais tem uma condição terminal que

deve ser satisfeita. O valor da opção no seu vencimento é conhecido:

C = max [ O , S - K ] (12)

A equação 3.1.5, submetida à condição 3.1.6 pode ser resolvida de duas

formas:
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2.3.2.1. Troca De Variáveis

A primeira foi a utilizada por Black e Scholes11 e tem por base a troca de

variáveis. Impondo:

y ( X, v ) = C exp (rt) onde

Fazendo uso das substituições, a equação (11) torna-se:

oY
ov (13)

e a condição terminal (12) torna-se condição inicial como:

Y(X,O)~ K ~xp [2~~:' ]-1J se X ~
= O se X< O

A equação (13) é conhecida como equação de transferência de calor.

Sua solução tem a seguinte forma:

onde
x

q = (2 V)1!2

11 BLACK, F & SCHOLES, M - The Pricing of Options and Corporate Liabilities - Journal of Political Economv

- p. 637-654 - May/Jun - 1973
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Invertendo a substituição de variáveis, encontra-se o preço da opção

européia de compra, ou seja, o modelo Black Scholes:

onde

Log(~/K)+~'+ a ;'2)t
a.Jt e

2.3.2.2. Universo Neutro Ao Risco

A segunda maneira de obter-se o modelo Black Scholes foi proposta por

Cox e ROSS12. Ela está baseada na idéia de que o modelo se apóia sobre um

argumento de arbitragem, por conseqüência a avaliação da opção será a mesma,

qualquer que seja a atitude dos agentes econômicos frente ao risco. Pode-se

considerar que o problema localiza-se num universo neutro face ao risco. Neste

caso, o preço de uma opção de compra no instante t se escreve:

c (S, t) = e-r (T-t). EI C(S, T)]

Então o valor da opção de compra em t é simplesmente a esperança

matemática (E) do preço final atualizado pela taxa livre de risco. Impondo

X (t) = log S, o lema de Itô aplicado a X (t) implica:

12 coxo J C & ROSS. S A - The valuation of Options for Alternative Stochastic Processes - Journal of
Financiai Economics - p. 145-166 - V :1-. 1976
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~

Log S o 2 Lo" S }
dX = rS + o 02

ss OS2

O LogS f 0
2 r+ cdz ~ r - - + cdzss 2

Como o processo X(t) é um processo de Wiener, sua distribuição é

normal com média e variância dadas por:

E(X)~X+ F- u2'}

V(X) = o 2t

Fazendo f a densidade de probabilidade associada a 8 (que tem

distribuição lognormal), a esperança do preço da opção na data de vencimento

será dada por:

+co

E(C) = J(y -K)f(y)có'
I'-

(15)

A integral acima tem limites K e +00 posto que se 8 < K a opção expira

sem valor. Impondo y = exp (8) e substituindo em (15) tem-se' :

PROPOSIÇ7-,O: Seja X uma variável aleatória real contínua de densidade f e $ uma função numérica
estritamente monótona e contínuamente derivável, $' não se anula então. A variável Y = $(X) é uma variável
aleatória real de densidade g definida por:

f«(r~(x)) -
g(x) I --I I se xEY(O) e g{x) =0 se nao .

cJ>'(cJ> (x))
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I +00

E(C) = f Hexp(x)- K]
a 27ít l.()~IK)

Pode-se então escrever:

Sendo N a função cumulativa normal" , e

Log(~/~)+€ + a h')t
a.Jt

chega-se à fórmula proposta por Black e Scholes pois X = log S.

. o termo função cumulativa normal é utilizado em BESSABA, o. - O Mercado Futuro e
de Opções - Ed. Record - 1994 como tradução para o termo cumulative probability function for a
standardized normal variable e é utilizado neste trabalho no mesmo sentido.
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2.3.2.3. Comentários Sobre O Modelo

A fórmula básica de Black e Scholes é a seguinte:

com
L()g0,~)+~+ a,/~)t

aJl

O que esta fórmula significa, além de uma massa um tanto vasta de

álgebra? Considere-se inicialmente o caso em que o ativo objeto tem retorno

certo, isto é, a variância cr2 é igual a zero. A medida que cr2 se aproxima de zero,

d
1

e d2 tornam-se muito grandes, e o valor da função cumulativa normal nos dois

casos torna-se igual a 1. A fórmula fica então:

O que significa que na ausência de risco associado ao preço do ativo

objeto, o que resulta em um valor constante de S até o vencimento da opção, o

seu valor é simplesmente o valor do ativo objeto diminuído do valor atualizado

(pela taxa livre de risco) do preço de exercício.

É claro que se o valor do ativo objeto for menor que o valor atualizado

do preço de exercício, o que daria um valor negativo para a equação acima, o

valor da opção será simplesmente zero. Ninguém vai adquirir tal ativo, já que não

existe possibilidade de variação no preço do ativo objeto e inversão da situação.
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Quando o comportamento do preço do ativo objeto é incerto, ()2 é maior

que zero. Então N(d1) e N(d2) serão valores entre zero e um. A fórmula de Black e

Scholes aparenta ser alguma forma de ponderação entre o valor do ativo objeto,

S, e o valor atual do preço de exercício, e-rtK , com os pesos entre zero e um. No

caso mais simples visto acima, com ()2 igual a zero, ambos os pesos seriam iguais

a um. Em outros casos, tem-se:

c = pS - qe-rtK, com p = N(d1) e q = N(d2)

Tanto p como q são na realidade probabilidades dadas pela função

cumulativa normal. Deve-se destacar que não se pode falar em média ponderada

em relaçao à fórmula Black Scholes, posto que a soma dos pesos não é

obrigatoriamente igual a 1.

Outro aspecto interessante do modelo é referente à ausência do retorno

esperado do ativo objeto na sua formulação final. Intuitivamente é um parâmetro

que deveria estar presente. Esta ausência pode ser explicada pelo fato de que

neste modelo, assim como no binomial, o preço de equilíbrio da opção é obtido

pela construção de um portfólio de hedging, constituído do ativo objeto e da

opção, que tem como retorno um valor independente do retorno do ativo objeto.

Qualquer que seja o retorno do ativo objeto, ele não tem influência sobre o

retorno do portfólio de hedging.
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2.3.3. A Relação Entre Os Modelos Binomial E Black-Scholes

o modelo binomial desenvolvido por Cox, Ross e Rubinstein, tem como

ponto de discórdia inicial com o modelo Black-Scholes a consideração de

negócios em tempo discreto, enquanto estes últimos partiram do pressuposto de

que os negócios são feitos de forma contínua. Observando este fato, Cox, Ross e

Rubinstein mostram em seu artigo qual é a relação entre os dois modelos,

concluindo que o modelo Black-Scholes é um caso limite do modelo binomial.

Quando o número de períodos (n) no modelo binomial tende a infinito, o

valor da opção de compra dado por este modelo aproxima-se do valor dado pela

fórmula Black-Scholes. É fato conhecido da estatística que quando o número de

períodos numa distribuição binomial aumenta, ela se aproxima da distribuição

normal. Cox, Ross e Rubinstein mostram que a definição apropriada dos

parâmetros leva a distribuição binomial multiplicativa, por eles utilizada, a se

aproximar da distribuição lognormal de Black-Scholes.

O gráfico a seguir, extraído de Levi e Sarnatt>, compara diversos

valores de opções de compra obtidos pela fórmula de tempo contínuo de Black

Scholes (n = 00 ), com valores obtidos pela fórmula binomial, fazendo variar o

número de períodos.

13 LEVY, H & SARNAT, M - Portfolio and Investment Selection: Theory and Practice - Prentice Hall

International - 1984



90

Figura 2
RELAÇAo BS x BINOMIAL

-0=00

-n=2
--··'·n=8
---n = 12

Os valores foram calculados para uma opção hipotética expirando em

seis meses. Então, se n = 2, cada período será igual a três meses (=6/2). O

gráfico mostra que quanto mais n é aumentado, mais os valores dados pela

fórmula binomial se aproximam dos valores dados pela fórmula Black-Scholes. É

interessante notar que com n = 12, isto é, considerando-se o período para a

fórmula binomial como igual a 0,5 meses, já se tem uma excelente aproximação

entre os valores obtidos pelas duas fórmulas.
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2.4. A Sensibilidade Às Variáveis Explicativas

A sensibilidade do valor da opção, dado pelo modelo Black

Scholes, em relação às diversas variáveis em jogo é muito importante na

apreciação do risco de uma posição em opções e portanto na construção

de estratégias de investimento. Apesar deste tema, estratégia de

investimento em opções estar fora do 0SCOpO deste trabalho, é

interessante apresentar as medidas mais utilizadas. Deve-se notar que

eventuais covariâncias entre as variáveis explicativas são ignoradas

nesta análise.

2.4.1. Delta

A sensibilidade do valo: da opção de compra a variações no

preço do ativo objeto é dada por:

L1c= dC/dS = N(d1)

onde dC/dS é a derivada parcial de C em relação a S. Delta

mostra de quanto será a variação no valor da opção, dada uma variação

no preço do ativo objeto. Por exemplo, o valor de uma opção com delta

igual a 0,4 sofrerá uma variação de $ 2,00 para uma variação de $ 5,00

no preço do ativo objeto.

Este valor é sempre positivo para uma opção de compra

européia. Isto comprova que o preço de tal opção é função crescente do
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preço do ativo objeto. Ao contrário, o preço de uma opção de venda

européia é função decrescente do preço do ativo objeto. O delta neste

caso será sempre negativo e dado por:

~p = dP/dS = -N( -d1)

Este delta é o mesmo utilizado na construção do portfólio de

hedging quando da derivação do modelo Black-Scholes e que tinha uma

exposição à mudanças no preço do ativo objeto igual a zero.

2.4.2. Lambda

Enquanto delta mede a variação em termos absolutos no valor

de uma opção em relação a variações no preço do ativo objeto, lambda

mede este valor de forma relativa. Então tem-se:

variação percentual no valor da opção
A = ------------------

variação percentual no preço do ativo objeto

Um lambda igual a 2,0 significa que se o preço do ativo objeto

variar de 3%, o valor da opção variará de 6%. Como a opção é um título

alavancado, lambda será sempre superior a 1, aproximando-se de um

quanto mais in-tne-money estiver a o. cão.
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2.4.3. Gama

Depois de definido o delta da opção, a próxima questão a ser

respondida é: a variação do valor da opção em função do preço do ativo

objeto é a mesma, qualquer que seja o nível deste preço? Em outras

palavras, qual é a sensibilidade desta medida delta a variações no preço

do ativo objeto? A resposta pode ser obtido calculando-se a derivada de

11em relação a S, que é o mesmo que calcular a segunda derivada de C

em relação a S. Para uma opção de compra européia tem-se:

1
rc = dl1c / dS = d2C / dS2 = --------

Ser·h 2..Jn exp( -d12 /2)

Este valor é sempre positivo, então I1c é uma função crescente

do preço da ação. Em conseqüência, a variação no preço de uma opção

de compra européia em função de uma variação de $ 1,00 no preço do

ativo objeto, é maior se o preço do ativo objeto for maior. Em

contrapartida, se o preço do ativo objeto for menor, a variação será

menor.

Para a opção de venda européia o valor de gama é dado por:

1
rp = dl1p / dS = d2C / dS2 = --------

Scr..Jt2..Jn exp(-d12 /2)

Observa-se então que a expressão que dá o valor de gama
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para uma opção de compra européia é a mesma para uma opção de

venda européia.

2.4.4. Kappa ou Vega

A medida que relata variações no valor da opção em relação a

variações na volatilidade do ativo objeto é chamada kappa ou vega. Ela é

dada por:

s-Jt
Kc = de / da = --------

2-J7r exp(-d12 /2)

Onde de / da é a derivada parcial de e em relação a a e t o

tempo de vida da opção. Kappa é sempre positivo, significando que

qualquer crescimento na volatilidade do ativo objeto implicará em

aumento no valor da opção. Isto explica uma constatação empírica sobre

o comportamento dos investidores no mercado de opções: compradores

de opções, sejam de compra ou de venda, esperam aumentos na

volatilidade, enquanto que vendedores de opções esperam estabilidade

na volatilidade. A expressão para o valor de kappa ou vega de uma

opção de venda européia é igual a da opção de compra européia.

Uma observação importante refere-se ao papel da volatilidade

nos ganhos possíveis de opção. A natureza assimétrica dos fluxos

gerados por tal título permite que apenas as variações favoráveis sejam
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aproveitadas. Então, quando aumenta a dispersão da distribuição de

preços do ativo objeto, apenas a cauda favorável é levada em conta, pois

a perda é limitada ao valor do prêmio pago pela opção. Isto pode ser

comprovado pelo caráter estritamente positivo de kappa, que mostra que

o valor de uma opção é função crescente do risco do ativo objeto.
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2.5. EXTENSÕES E MELHORAMENTOS SOB .E O MODELO

BLACK-SCHOLES

o modelo Black Scholes tem dois problemas iniciais graves: toi

feito para avaliação de opções européias e sobre ativos objeto que não

paguem dividendos. Na realidade, a grande maioria das opções

negociadas no mundo são do tipo americano e sobre ativos que pagam

dividendos. Não só ações e outros títulos pagam dividendos, o detentor

de uma commoditie como o petróleo ou o ouro tem um ganho (ou perda)

chamado convenience yield, que é definido como o fluxo de recursos que

o possuidor físico do bem obtém, e que não está disponível para o

detentor de um contrato para entrega futura, como um contrato de futuros

ou opções 1. A influência deste convenience yield na avaliação de

contratos como as opções é analisado em profundidade por Gibson e

Schwartz". Em vista destes fatos, é natural que modificações fossem

feitas no modelo original de Black Scholes, de forma a adaptá-lo mais à

realidade dos diferentes mercados. Seguem algumas destas principais

modificações, divididas por objeto de estudo.

1 LUND, D & OKSENDAL, B (Editores) - Stochestic Models and Option Values - Prentice
Hall-1991
2 GIBSON, R & SWARTZ, E - The Price of Crude Oil Futures Options Contracts -
Working Paper - Universidade da Califórnia - 1990
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2.5.1. Dividendos 9-

Duas hipóteses foram formuladas com respeito à inserção de

dividendos no modelo Black Scholes: a primeira, devida à Merton
3
, diz

que os dividendos O são desconhecidos, mas pagos continuamente, de

forma a termos a relação O/S constante. A segunda hipótese,

apresentada por Black, dá os dividendos e as datas de pagamento dos

mesmos cemo conhecidos.

A primeira hipótese, a de dividendos contínuos, não parece

muito realista pois propõe que a política de dividendos da empresa em

questão seja baseada numa proporção constante OIS, que é conflitante

com a idéia mais difundida de dividendos constantes. De toda forma, esta

teoria tem sua validade na avaliação de opções de longo prazo, pois

como salientam Cox e Rubinstein": as empresas tendem a manter um

dividendo constante no curto prazo e uma taxa de rendimento constante

a longo prazo. Assumindo então a hipótese de dividendos contínuos,

estima-se o rendimento instantâneo dos dividendos resultante dos

pagamentos até o vencimento da opção, o . Esta estimativa é feita com

base nos valores históricos, e revisada quando de uma alteração na

política de dividendos da empresa. Novamente pode-se criar um portfólio

de hedging, pois o rendimento do ativo objeto será dado pela variação no

seu preço mais os pagamentos de dividendos. Seguindo então o mesmo

3 MERTON, R C _ Theary ot Ratianal Optian Pricing - The Bel! Journal of Economics and
Mana!Jement Science - V 4 - (141-183) 1973
4 COX, J C & RUBINSTEIN, M - Options Markets - Prentice Hal! - 1985
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raciocínio aplicado por Black e Scholes, chega-se à seguinte fórmula

para opções européias de compra:

onde

d1 = [(In S/K) + ((r - 8) + Y2 cr2)T ]/cr-vT e

d2 = d1 - cr-vT

o valor de uma opção de venda européia será dado por:

com d1 e d2 definidos como para a opção de compra acima.

É interessante notar que não é absolutamente necessário que

os dividendos sejam constantes, é suficiente que eles sejam uma função

determinista do valor do ativo objeto. Então a única fonte de risco

inserida no modelo continuaria sendo a variação no valor do ativo objeto.

Sob a hipótese de Black, os dividendos a serem pagos até a

data de vencimento da opção são perfeitamente conhecidos, também não

inserindo nenhuma nova fonte de risco no modelo. Esta não é uma

hipótese completamente irreal, visto que boa parte das empresas

mantêm um tipo de política de dividendos constantes, incluindo aí a data

aproximada de pagamento. Então, para o opções de curto prazo, a

hipótese pode ser aceita em boa parte dos casos a serem analisados. É
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suficiente subtrair do preço do ativo objeto o valor atualizado dos

dividendos a serem pagos até o vencimento da opção, pois o detentor de

uma opção de compra européia não tem nenhum direito sobre os

dividendos eventualmente recebidos pelo detentor do ativo objeto,

portanto obtem-se a seguinte fórmula para opções de compra européias,

onde D é o valor dos dividendos a serem pagos até a data de vencimento

da opção e t' a data de pagamento destes dividendos :

c = (S - De-rt' ).N(d1) - Ke-rt .N(d2)

com

d1 = [(In (S - De-rt')/K) + ((r - o) + Yz cr2)T ]/cr-vT

e

Aqui também obtem-se facilmente a fórmula para a opção de

venda européia cujo ativo objeto pague dividendos conhecidos:

com d1 e d2 definidos como para a opção de compra acima.

Este modelo não é muito rigoroso pois pode ocorrer dos

Considerou-se que em apenas uma data, t' , os dividendos seriam pagos. Se forem
pagos dividendos em diferentes datas, é suficiente atualizar todos os valores e substituir
De-rt' por este valor global.
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dividendos não serem recebidos na data em que o ativo objeto torna-se

ex-dividendo". Por exemplo, em certos países, como nos EUA e no

Canadá, o espaço entre a data ex-dividendo e o pagamento efetivo do

dividendo costuma ser mais longo que na França". Pode também ocorrer

que na data ex-dividendo o preço do ativo objeto não se reduza num

montante exatamente iÇ1ualao montante de dividendos declarados, em

função de diferenças entre o imposto incidente sobre ganhos de capital e

sobre os dividendos. De toda forma este é o modelo mais conhecido e

utilizado para opções européias cujo ativo objeto pague dividendos.

Existe um outro modelo, desenvolvido por Schwartz": que

propõe a solução da equação diferencial parcial por método numérico.

Apesar do seu interesse, pois permite avaliar diversos títulos que não

seguem as hipóteses básicas de Black e Scholes, é pouco utilizado em

virtude de sua complexidade.

-À partir desta data o detentor do ativo objeto não tem mais direito ao último dividendo
declarado, ocorrendo então uma baixa no preço do ativo objeto, referente à perda deste
direito.
S Notas de aula do curso de Finanças Internacionais do Prof. Michel Crouhy na HEC -
França.
6 SCHWARTZ, E S _ The Valuation ot Warrants: Implementing a New Appraach - Journal
of Financiai Economics - Vol 4 (79-93) - 1977
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2.5.2. AS OPÇÕES AMERICANAS

Pode-se observar três tipos de opções de compra americanas,

segundo o pagamento ou não de dividendos e a existência de

possibilidade de exercício antecipado.

No primeiro caso, o ativo objeto não paga nenhum dividendo até

a data de vencimento da opção, então como já visto anteriormente, não

existe interesse no exercício antecipado da opção e seu valor será igual

ao de uma opção de compra européia com as mesmas características.

Como salienta Gibson" de um ponto de vista prático, este resultado

mostra que o modelo Black Scholes é apropriado para a maior parte das

opções de compra americanas de curto e médio prazos, emitidas sobre

ativos que paguem dividendos uma ou duas vezes ao ano, em épocas

determinadas.

o segundo caso é o caso em que o ativo objeto paga

dividendos, mas a opção verifica a condição de não exercício mostrada,

ou seja, o valor atualizado dos juros ganhos sobre um valor equivalente

ao preço de exercício até a data de vencimento, é sempre superior ao

valor atualizado dos dividendos. Supondo-se que o valor dos dividendos

seja conhecido, o valor desta opção de compra americana será igual ao

de uma opção de compra européia cujo ativo objeto pague dividendos.

7 GIBSON, R _ L'Evaluation des Options - Ana/yse et Eva/uation des Contrats d'Options
Standardises - Press~ Universitaire Française - 1993

BIBLIOTECA BOE E(KE
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No terceiro caso temos o dividendo oesconhecído e a

possibilidade de exercício antecipado. O modelo proposto é devido à

Black8, baseado no modelo Black Scholes e no fato de que o exercício

prematuro de uma opção americana só é ótimo imediatamente antes do

pagamento c'e dividendos. Este procedimento, conhecido como

"p ..eudo-americano", define o valor de uma opção de compra americana

como igual ao valor mais elevado entre todos os obtidos sobre opções de

compra européias, que diferem apenas na sua data de vencimento.

Considera-se estas datas de vencimento correspondendo às datas

imediatamente anteriores ao pagamento de dividendos e à data de

vencimento da opção americana.

Em virtude do princípio segundo o qual o preço de uma opção

de compra americana é sempre superior ou igual ao de uma opção de

compra européia com as mesmas características, pois ela confere ao seu

detentor direitos suplementares, este modelo propõe que o valor da

opção de compra americana seja igual ao mais elevado entre todos os

encontrados para as opções européias. Na verdade também aqui

deve-se estimar o valor dos dividendos e as datas de pagamento. Este

método não fornece o valor exato da opção de compra americana,

obtem-se apenas o limite inferior do preço da opção. Este limite, como

salienta Cibson" é uma melhor aproximação do preço de uma opção

8 BLACK. F _ Fact and Fantasy in the Use of Options - Financiai Analysts Journal - July-
August - (36-72) - 1975
9 GIBSON. R - L'Eva/uation des Options - Ana/yse et Eva/uation des Contrats d'Options
Standardises - Presse Universitaire Française - 1993
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americana que o que poderia ser obtido ignoranc:8-se a possibilidade de

exercício antecipado. É interessante observar que este sistema, proposto

por Black, mostra claramente que é impossível avaliar com precisão uma

opção americana à partir do modelo Black Scholes.

Uma outra maneira de avaliar uma opção de compra americana

com possibilidade de exercício prematuro é usando o modelo binomial de

forma recursiva. O método é similar ao utilizado para uma opção de

compra européia, supondo que os pagamentos de dividendos se fazem

ao fim de cada período considerado. Na prática, deve-se dividir a vida

restante da opção em múltiplos períodos a fim de atingir o momento

imediatamente anterior ao pagamento de dividendos. A fórmula recursiva

geral de avaliação de opções de compra americanas que chegará à

maturidade dentro de í períodos é:

C01,i) =Max {tid,,-;-j (1-0 )"'r.-i [s -K]; [PC~01,i -1) +(1 -p /2~ 01,i -1)]1 R)

onde

mn-; = número de datas nas quais haverá

pagamento de dividendos, estando-se no (n-i)ésimo nó da

rede binomial.

Cu (n, i-1) = preço da opção considerando-se que

o preço do ativo objeto tenha aumentado entre n - i e

n - i - 1.

Cd (n, i-1) = idem, considerando-se que o preço
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do ativo objeto tenha diminuído no período citado.

o = taxa constante de rendimento dos dividendos

p = (R - d) / (u - d) e 1 - P = (u - R) / (u - d)

n = número de períodos considerado inicialmente

no modelo

Cox e Rubinstein 10 apresentam exemplos sobre a utilização

deste modelo.

Dentre os modelos que mais se destacam dentro da análise de

opções de compra americanas com possibilidade de exercício prematuro,

o último a ser apresentado é o modelo de RolI-Geske-Whaley11,

chamado Modelo de Opções Compostas. A idéia original de opções

compostas foi proposta por Black e Scholes 12, quando afirmaram que o

detentor de uma opção de compra sobre uma ação tem na verdade uma

opção sobre a ação, que é uma opção sobre os ativos da empresa, numa

empresa alavancada.

Aqui também dá-r -:l como conhecido o dividendo a ser pago, O,

do momento atual até a data de vencimento da opção. Tem-se então que

no momento imediatamente anterior a t', data do pagamento dos

10 COX, J C & RUBINSTEIN, M - Options Markets - Prentice Hall - 1985
11 GESKE, R _ The Valuation of Compound Options - Journal of Financiai Economics -
Vol 7 - (63-81) - 1979
12 BLACK, F & SCHOLES, M - The Pricing of Options and Corporate Liabilities - Journal
of Political Economy - May-June (637-654) - 1973
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dividendos, o fluxo da opção de compra americana será:

CA = St' + D - K se St' ~ S. ou

CA = C(St', K, T - t' ) se St' < S

Onde St' + D - K é o valor intrínseco desta opção americana no

instante anterior ao pagamento do dividendo, St' é o preço ex-dividendo

do ativo objeto, ~é o valor crítico do ativo objeto para o qual, ou abaixo

do qual a opção é exercida, e C(St', K , T - t' ) é o valor da opção não

exercida um instante antes de t'. A equação acima mostra que a opção de

compra americana será exercida prematuramente no momento

imediatamente anterior a t', se seu valor intrínseco é superior ao seu

valor não exercida. A opção de compra americana deve, no vencimento,

também obedecer à seguinte equação:

Roll13 demonstrou que pode-se construir um portfólio que

reproduz o fluxo gerado por esta opção americana da seguinte forma:

1. Compra de uma opção de compra européia com as mesmas

características da opção americana. O preço desta opção

é dado por C1 (S - De-rt', K , t ).

2. Compra de uma opção de compra européia CO:!l data de

13 ROLL, R _ An Analitical Valuation Formula for Unprotected American Call Options on
Stocks With Known Dividends - Journal ot FinanciaI Economics - November (127-153) -
1977
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vencimento no momento anterior a t' e preço de exercício

igual a S. O preço desta opção é C2(S - De-rt', S, t' ).

3. Venda de uma opção de compra européia composta, que é

uma opção de compra que no vencimento permite a compra

de uma outra opção de compra. Neste caso, considera-se

que esta opção composta dá a seu cotentor o direito de

comprar a opção C1 ' a um preço de exercício igual a (S +

D - K) no momento exatamente anterior a ti· Seu valor é

dado por C* = (C1, ,S + D - K , t1)· .

Em t' tem-se o fluxo do portfólio como mostrado na tabela a

sequir'".

t' St' ~ S s- < S

C1 abandonada St' -K +D mantida C1
para exercer

C*
C2 exercida St' - S expira sem O

valor

C* exercida pelo [S1' - K + D - expira sem O

abandono de S - D + K] valor

C1
Resultado St' - K + D C1

Tabela 1

Pode-se observar que este portfólio replica exatamente o fluxo

da opção americana original no instante t' . Além disso, se o valor da

ação em t' é inferior ao valor crítico S , apenas C1 resta "viva", e seu

valor na data de vencimento obedece à equação CA = Max [ST - K , O].

14 GIBSON, R _ L'Evaluation des Options - Analyse et Evaluation des Contrats d'Options
Standardises - Presse Universitaire Française - 1993



107

Novamente, lembrando do princípio de não arbitragem, vê-se

que o valor do portfólio de duplicação deve ser igual ao da opção de

compra americana original. Este valor deve ser igual a:

o valor de C1 e C2 duas opções européias sobre ativos que,

pagam dividendos, pode ser encontrado facilmente através do modelo

Black Scholes, modificado para ativos objeto que paguem dividendos

C = (S - De-rt' ).N(d1) - Ke-rt .N(d2)

com

d1 = [(In (S - De-rt')/K) + ((r - 8) + % cr2)T ]/cr-lT

e

Já o valor da opção composta C* pode ser encontrado através

da fórmula de Geske ". Considerando C*(C , K* , t') o preço de uma

opção composta européia com data de vencimento T' e preço de

exercício K*, que dá o direito ao seu detentor de adquirir uma outra

opção de compra européia sobre o mesmo ativo objeto, com data de

vencimento T > T' e cujo preço é C (S , K , t). No vencimento o valor da

opção composta será:

15 GESKE, R _ The Valuation of Compound Options - Journal of Financiai Economics -
Vol 7 - (63-81) - 1979
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C* (C, K*, O) = Max [O, CT' - K*]

Segundo ainda Geske 16, se o preço do ativo objeto segue um

processo estocástico lognormal, o preço de uma opção de compra

composta sobre um ativo objeto que não pague dividendos, obedece à

seguinte fórmula:

C* = S.M (q + O' -.Jt' , h + O' -.Jt' , t'/t) - Ke-rt.M (q, h, (t'/t)%) - K'ke-rt' . N(q)

onde

q = [ln(S/S') + (r - ,0'2í2)t' ] 1 O' -.Jt'

h = [ln(S/K ) + (r - 0'2/2)t' ] 1 O' -.Jt

M é a função cumulativa normal bivariada

N é a função cumulativa normal

S' é tal que C(S' , K , t') - K* = O

Este modelo pode ser estendido para o caso em que existam

diversos pagamentos de dividendos dentro do período de vida da opção.

Mas isto complicará bastante o modelo, posto que vai-se trabalhar com

opções sobre opções, sobre opções ... cujo valor terá uma distribuição

normal rnultivariaca.

Quanto às opções de venda americanas, como elas podem ser

16 GESKE, R _ T/1e VaJuatian ot Campaund options - Journa! of Financiai Economics -
Vol 7 - (63-81) - 1979



109

exercidas a qualquer instante, os modelos tornam-se mais complexos.

o modelo binomial, já apresentado para opções de compra

americanas, também é bastante apropriado para a avaliação de opções

de venda americanas, desde que o período restante de vida da opção

seja dividido por um número suficientemente grande, de forma a produzir

muitos sub-períodos. Como o valor intrínseco de uma opção de venda é

igual a K - S, tem-se que o preço de uma opção de venda sobre um ativo

objeto que pague dividendos é igual a:

P' ~1,i) =Max f -S(1- ot:ujdTi-1-j
; ~P~ ~1,i -1) +(1 -p)P~~1,i -1)]]

mn-i = número de datas nas quais haverá pagamento de

dividendos, estando-se no (n-i) ésimo nó da rede binomial.

Pu (n, i-1) = preço da opção considerando-se que o preço do

ativo objeto tenha aumentado entre n - i e n - i - 1.

Pd (n, i-1) = idem, considerando-se que o preço do ativo objeto

tenha diminuído no período citado.

o = taxa constante de rendimento dos dividendos

p = (R - d) / (u - d) . e 1 - P = (u - R) / (u - d)

n = número de períodos até o vencimento da opção

Claro que como o dividendo não é fator determinante do

exercício da opção de venda americana, a fórmula acima se aplica

também ao caso em que o ativo objeto não paga nenhum dividendo.
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Neste caso b = mn-1 = O .

Deve-se ressaltar que a avaliação de uma opção de venda

americana é muito mais trabalhosa que a de uma opção de compra

americana. Como demonstrado por Merton 17, no caso desta última

deve-se comparar valor calculado ao valor intrínseco, apenas nos

momentos anteriores ao pagamento de dividendos; já com a primeira esta

comparação deve ser feita a cada etapa do processo de análise.

Outro sistema bastante utilizado nos trabalhos acadêmicos para

a avaliação de opções americanas em geral, e em particular para opções

de venda, é baseado na resolução numérica das equações diferenciais

parciais, através do método conhecido como das diferenças finitas.

Pode-se citar Brennan e Schwartz 18, Schwartz 19 e Geske e Kuldeep20

como exemplos de trabalhos na área. Estes últimos descrevem e testam

diversas técnicas de aproximação numérica, como simulação através do

método de Monte Carlo, diferenças finitas, integração numérica e

processo binomial. Os autores concluem que enquanto o método

binomial é mais apropriado para a avaliação de um pequeno número de

17 MERTON, R C _ Theary ot Ratianal Optian Prícíng - The Bel! Journal of Economics
and Management Science - V 4 - (141-183) 1973
• O método consiste em substituir as derivadas parciais nas equações por diferenças
finHas. .
18 BF<ENNAN, M J & SCHWARTZ, E S - The Valuatían ot Amerícan Put Options -
Journal of Finance - vol 32 (449-462) - 1977
19 SCHWARTZ, E S - Ttie Valuatian ot Warrants - Implementing a New Approach -
Journal of Financiai Economics - Vol 4 (79-93) - 1977
20 GESKE, R & KULDEEP, S - Valuation by Approximation: A Comparison of Alternative
Optian Valuatíon Technics - Journal of Financiai and Quantitative Analysis - Vol 20 (45-
71) -1985
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opções européias sobre ativos objeto que não paguem dividendos, mas

menos eficiente na avaliação de opções americanas ou de opções sobre

ativos que paguem dividendos. Ao mesmo tempo, concluíram que o

método das diferenças finitas é mais eficiente quando se trata de grande

número de opções a serem avaliadas.

De toda forma, corno salientam Geske e Johnson" , os métodos

numéricos são dispendiosos em sua grande maioria, necessitando em

geral de grandes instalações em termos de computação. Além disso, em

função do tempo necessário de processamento e estimação, tornam-se

ineficientes na prática, posto que em mercados contínuos as decisões

devem ser tomadas em minutos, quando não em segundos.

Er,'1 função destes problemas, algumas aproximações de

soluções analíticas para avaliação das opções americanas foram

propostas nos últimos anos. Geske e Johnson" propõem um modelo

usando o conceito de opçõ es compostas. Eles consideram diversas

opções de venda que podem ser exercidas apenas em poucas datas

(e não a qualquer instante como na realidade ocorre), e usam os valores

determinados para extrapolar o valor de uma opção de venda, que pode

ser exercida a qualquer instante. A fórmula final, como em Black

Scholes, é uma ponderação entre o preço do ativo objeto e o preço de

exercício. O problema reside nos pesos, que terão tantos mais

21 GESKE, R & JOHNSON, H E - The American Pui Option Va/ued Ana/ytical/y - Journal
of Finance - Vol 34 (1511-1524) - 1984
22 GESKE, R & JOHNSON, H E - The American Put Option Va/ued Ana/ytical/y - Journal
of F:nance - Vol 34 (1511-1524) - 1984
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componentes a serem calculados quanto forem os passos utilizados no

processo. Estes pesos são a soma de séries de opções compostas.

Como salientam os autores, a equação tem infinitos termos, mas é uma

solução exata para a equação diferencial parcial, sujeita a um número

discreto e infinito de exercícios.

Já Barone-Adesi e Elliot23 propõem que o valor de uma opção

de venda americana é igual ao valor de uma opção de venda européia

com as mesmas características, mais um prêmio pelo direito de exercício

antecipado. Este prêmio é dado pela aproximação de uma função

quadrática. A fórmula final, é a seguinte:

T

PA (S 1 ' T - i) =PE (s 1 ' T - t) + YK. N 02 (s' )}l LI
1

Onde S* é o valor crítico para o exercício da opção.

Mas mesmo este modelo necessita de algum tipo de

procedimento numérico para aproximar o valor da opção de venda.

Como pode-se observar, a avaliação de opções americanas

ainda não é consensual no meio acadêmico. Uma revisão nas referências

dos mais recentes artigos, mostra inúmeros trabalhos sendo

desenvolvidos em diferentes universidades.

23 BARONE-ADESI, G & ELLlOT, R J - The Valuatian ot American Optians - Working
Paper - Universidade de Alberta - 1989
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2.5.3. JUROS NÃO CONSTANTES

Black e Scholes supõem, na construção do seu modelo, que a

estrutura a termo da taxa de juros seja plana, isto é, a taxa de juros é

constante. Esta suposição permite utilizar a mesma taxa r qualquer que

seja a duração da opção. Na avaliação de opções sobre ativos que não

são derivados de taxas de juros, são encontradas duas abordagens

básicas: a primeira considera a taxa de juros como evoluindo de maneira

determinista ao longo do tempo. Neste caso basta utilizar a taxa de juros

correspondente a uma obrigação sem risco, do tipo zero-cupom, cujo

vencimento coincida com o da opção. O segundo caso, mais realista,

considera que a taxa de juros tem um comportamento estocástico, sendo

portanto uma nova fonte de risco dentro da avaliação de opções. O

primeiro trabalho nesta área é devido à Merton24
, que construiu um

modelo a dois fatores. Ele supôs que o preço de uma obrigação

zero-cupom que chegará à maturidade em t períodos, segue o seguinte

processo não estacionário:

dB I B = udt + õdz

onde I-l é o retorno esperado instantâneo, 52 é a variância instantânea do

retorno do preço da obrigação e dz é um processo de Wiener padrão.

Seguindo o mesmo tipo de raciocínio utilizado por Black e Scholes,

Merton constrói um portfólio de arbitragem a partir da opção de compra,

24 MERTON, R C - Theary ot Ratianal Optian Pricing - The Bel! Journal of Economics
and Management Science - V 4 - (141-183) 1973
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da obrigação sem risco e do ativo objeto. Da condição de equilíbrio

oriunda deste portfólio, é deduzida uma equação diferencial parcial para

a qual o preço da opção é a única solução. O preço da opção de compra

européia é dado então por:

onde

8(t) = preço da obrigação zero-cupom sem riSCO com

maturidade em t períodos

ln(S/K) -lnB(t) +(w/2)t
w.Jt

In(S/K) -lnB(t) -(w/2)
wJt

w =(52 +/ -2fJ,,/(5

(52 é a variância dos rendimentos do ativo objeto, i é a

variância dos rendimentos da obrigação zero-cupom e v é a correlação

entre as variações dos rendimentos do ativo objeto e da obrigação

zero-cupom.

As diferenças entre este modelo e o de Black-Scholes são

facilmente identificáveis: o fator de atualização constante e-rt foi

substituído pelo fator de atualização aleatório 8(t). O preço da opção

depende agora não só da volatilidade do ativo objeto como também da

volatilidade da obrigação e da correlação entre os rendimentos do ativo
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objeto e da obrigação. Tem-se agora três variáveis não observáveis: as

duas volatilidades e a correlação já descritas.

Gibson25 argumenta que além de oferecer maiores problemas

de precisão em função da estimação de três parâmetros ao invés de um

só, esta fórmula não é aplicável em países que não tenham um mercado

completo de obrigações. Se a taxa de juros não for um ativo negociável,

como no caso de existência das obrigações, a sirr.ples substituição do

rendimento da obrigação por outra taxa de juros vigente na economia,

implicará que a avaliação das opções não será mais independente das

preferências dos agentes.

Sanvicente'" também supõe que o retorno do ativo objeto siga

um processo igual ao suposto por Black e Scholes, e a taxa de juros r

tenha um comportamento estocástico, com a seguinte definição:

onde dw é uma variável aleatória com média zero e variância unitária.

Aplicando o lema de Itô, o valor da opção de compra é definido

como função dos dois processos estocásticos. Seguindo o procedimento

básico de Black e Scholss de não arbitragem, chega-se à seguinte

equação:

25 GIBSON, R _ L'Evaluation des Options - Analyse et Evaluation des Contrats d'Options
Standardises - Presse Universitaire Française - 1993
26 SANVICENTE, A Z - Avaliaçt30 de Opções de Compra de Ações em Condições de
Incerteza Sobre a Taxa de Juros de Mercado Aberto - Tese de Livre Docência - FEA -
USP - 1983
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onde v é a correlação entre os dois processos estocásticos e À um

prêmio de risco fixado no equilíbrio do mercado tal como em Brennan e

Schwarz27. Esta equação, não analítica, exige solução numérica.

Alertando para o custo de tal procedimento, Sanvicente propõe a análise

da significância dos termos adicionais da equação proposta em seu

trabalho, em relação à equação original de Black e Scholes. Segundo o

autor, o que se busca é verificar se a incerteza sobre a taxa de juros tem

suficiente importância na avaliação de opções para que se considere o

uso do modelo alternativo em detrimento do modelo Black Scholes. A

partir de testes de hipóteses relativos à significância dos parâmetros dos

coeficientes adicionais, o autor não obtem uma conclusão clara sobre a

superioridade do modelo alternativo. Ele propõe então que em futuras

pesquisas a equação proposta em seu trabalho seja resolvida

numericamente, ou que uma técnica de análise mais sofisticada seja

empregada para verificar a significância dos parâmetros dos termos

adicionais do seu modelo, técnica essa que deve enfrentar a forte

multicolinearidade existente entre as variáveis.

Ramaswamy e Sundaresen'". supondo que a dinâmica da

27 BRENNAN, M J & SCHWARTZ, E S - The Valuatian ot American Put Optians -
Jaurnal of Finance - vai 32 (449-462) - 1977
28 RAMASWAMY, K & SUNDARESAN, S M - the Valuatian ot Optians on Futures
Cantracts - Jaurnal of Finance - Vai 40 (1319-1340) - 1985
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taxa de juros seja dada por um processo de reversão à média de

velocidade k, média ~l e variância CY2 proporcional ao nível da taxa.

Tem-se então:

dr(t) = k(~1 - r)dt + CY2 -Jr dZ2

E a di~lâmica do preço do ativo objeto observa a seguinte forma:

A covariância entre os dois processos de Wiener, dZ1 e dZ2 ' é

dada por vdt, onde v é o coeficiente de correlação entre os dois,

processos. Supondo que os retornos das obrigações livres de risco seja

sempre igual à taxa livre de risco r, os autores também utilizam o

procedimento básico de não arbitragem de Black e Scholes, chegando à

seguinte formulação para v = O :

H(S(t), r(t), t, T - t) =S(t)a(T - t)exp(b(T - t)r(t)

onde

2(el'n-t1 -I)
h(T - L) = --~---'---

21' +(1' +K )(e1(T--t) -I}

l' ='--)K-1---2-a-1

Os autores afirmam que para valores de v diferentes de zero é

impossível encontrar soluções analíticas para a sua equação. O
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problema foi resolvido numericamente para v = 0,2 e v = -0,2 e não

foram encontradas diferenças significativas em relação à equação acima.

Bailel9 testou este modelo para opções sobre futuros de ouro

na Comex - The Commodity Exchange of New York, comparando-o com

uma adaptação feita por Whalelo do modelo a taxa de juros constante

desenvolvido por Black31
. O teste foi feito solucionando numericamente a

equação diferencial parcial de Rarnaswarny e Sundaresarr" . A conclusão

favorece claramente o modelo a taxa de juros estocástica, mostrando a

grande sensibilidade deste modelo ao fator k, velocidade de reversão à

média, e à diferença entre a taxa corrente e a média a longo prazo ~ .

Rabinovich" supõe que o processo seguido pela taxa de juros

seja do tipo Orstein-Uhlenbeck da seguinte forma:

dr(t) = k(~ - r)dt + y dZ2

com as mesmas definições usadas para o processo acima

descrito devido a Ramaswamy e Sundaresan, inclusive para o processo

que governa o retorno do ativo objeto. Sua fórmula final é:

29 BAILEY, W _ An Empiricallnvestigatian ot ttie Market ot Camex Gald Futures Optians
- Journal of Finance - Vol 42 (1187-1194) - 1987
30 WALEY, R E - On Valuing American Futures Optians - Financiai Analysts Journal - Vol
42 - May-June (49-69) - 1986
31 BLACK, F _ The Pricing of Commodities Contracts - Journal of Financiai Economics -
Vol3 (167-179) - 1976
32 RAMASWAMY, K & SUNDARESAN, S M - ttie Vafuatian ot Options on Futures
Contracts - Journal of Finance - Vol 40 (1319-1340) - 1985
33 RABINOVICH, R _ Pricing Stock and Bond Options when tne Defau/t-Free Rate is
Stochastic - Journal of Financiai and Quantitative Analysis - Vol24 (447-457) - 1989
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onde

D
2

=D
1

-JM.

M = a"t + ~ - 2B + [I-exp(-2kt)} 2k }(~]

o autor destaca o papel da correlação entre o retornos não

antecipados do ativo objeto e nas obrigações livres de risco. Ele acredita

que a identificação clara desta correlação, como no seu modelo, pode

ajudar a explicar os erros de avaliação cometidos pelo modelo Black

Scholes.

É interessante comparar as dinâmicas propostas para a taxa de

juros por Rabinovich e por Ramaswamy e Sundaresan. A diferença entre

as duas proposições reside na inserção de ..Jr no termo referente à

volatilidade no modelo de Ramaswamy e Sundaresan. Esta inclusão

pretende impedir a existência de taxas de juros negativas, agindo como

elemento reflexivo no momento em que r se aproxima de zero. No

. entanto, Rabinovich mostra que a expectativa da primeira passagem da

taxa r pela origem é maior que um ano, e a grande maioria das opções

tem maturidade inferior a este período. Então, mesmo sem o termo

reflexivo ..Jr, o modelo Orstein-Uhlenbeck parece ser aceitável como

descrição da dinâmica da taxa de juros, tendo como objetivo a avaliação
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C'.~ opções.

Os modelos até agora descritos dedicaram-se a estudar opções

sobre ativos objete não derivados de taxa de juros. Um campo muito fértil

de estudos tem sido o estudo de opções sobre obrigações

governamentais, que tem seus preços ditados diretamente pelo nível da

taxa de juros. A utilização do modelo Black Scholes neste caso seria

paradoxal, pois se o retorno do ativo objeto em questão é função direta

das variações na taxa de juros, não se pode considerar esta última como

constante. Diversos modelos foram propostos com o intuito de

representar o comportamento da taxa de juros e então avaliar os ativos

contingenciais dela derivados. Os principais modelos apresentados nos

diversos estudos sobre o assunto são analisadas por Chan, Karolyl,

Longstaff e Sanders" e sumarizados na tabela a seguir:

1. Merton dr = adt + cdz
2. Vasicek dr = (a + P)dt + cdz
3. CIR SR dr = (a + P)dt + cr-vrdz

4.Dothan dr = ordz
5. GBM dr = prdt + ordz
6. Brennan-Schwartz dr = (a + f3r)dt + ordz
7. CIR VR dr = cr-vr3dz

8. CEV dr = f3rdt + orrdz

Tabela 2

Com a e p parâmetros quaisquer e o a volatilidade da taxa de

JUros. O modelo 1 de Merton supõe simplesmente que a taxa de juros

34CHAN, K; KAROLYL, G ; LONGSTAFF, F & SANDERS, A .g - An Empírical
Comparison of Alternatives Models on the Short- Term Interest Rate - Journal of Finance
- Vol 47 (1209-1227) - 1992
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segue um movimento Browniano com tendência. Já Vasicek usa um

modelo de Orstein-Uhlenbeck, que foi e continua sendo usado

extensivamente como base para avaliação de diversos tipos de ativos

contingenciais. Tanto no modelo de Merton como no de Vasicek a

volatilidade condicional das mudanças na taxa de juros é constante. O

modelo três é o modelo chamado de raiz quadrada que foi utilizado pela

primeira vez por Cox, Ingersoll e ROSS35
, sendo também muito utilizado

nos modelos de avaliação de ativos contingenciais dependentes da taxa

de juros. O modelo 4 foi usado por Dothan" para avaliar obrigações, e

também por Brennan e Schwartz". O modelo 5 é a representação de um

movimento geométrico browniano. O modelo 6 foi usado por Brennan e

Schwartz" e também por Courtadon". A formulação dos modelos 4, 5 e

6 implica que a volatilidade condicional das mudanças na taxa de juros é

proporcional a r2. O modelo 7 foi também introduzido por Cox, Ingersoll e

Ross40. Finalmente o modelo 8, conhecido como modelo de elasticidade

constante da variância, foi inicialmente criado por Ross e em seguida

35 COX, J C ; INGERSOLL, J E & ROSS, S A - A Theory of the Term Structure of
Interest Rates - Econometrica - Vol 53 (385-407) - 1985
38 DOTHAN, U L - On the Term Structure of Interest Rates - Journal of Financiai
Economics - Vol 6 (59-69) - 1978
37 BRENNAN, M J & SCHWARTZ, E S - Saving Bonds, Retractable Bonds and Ca/lable
Bonds - Journal of Financiai Economics - Vol 3 (133-155) - 1977
38 BRENNAN, M J & SCHWARTZ, E S - Ana/yzing Convertible Bonds - Journal of
Financiai and Quantitative Analysis - Vol 15 (907-929) - 1980
39 COURTADON, G _ The Pricing of Options on Defau/t-Free Bonds - Journal of
Financiai and Quantitative Analysis - Vol 17 (75-100) .
40 COX, J C ; INGERSOLL, J E & ROSS, S A - An Analysis of Variable Rate Loan
Contracts - Journal of Finance - Vol 35 (389-403) - 1980
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utilizado por Cox e ROSS
41

.

o estudo de Chan, Karolyi, Longstaff e Sanders compara estes

modelos, buscando saber qual melhor representa o comportamento da

taxa de juros a curto prazo dada pelos títulos do Tesouro americano

(Treasury bills). Usando dados de junho de 1964 a dezembro de 1989, os

autores concluem que os modelos que melhor descrevem este

comportamento são os que dão a volatilidade condicional das variações

na taxa de juros como altamente dependentes do nível da taxa. Os

modelos 4 a 7 têm desempenho superior aos outros, enquanto que os

modelos mais utilizados pelos agentes do mercado 'financeiro, 2 e 3, têm

um desempenho bastante baixo.

Este trabalho tem o importante mérito de mostrar a importância

da volatilidade na descrição da taxa de juros. Os modelos que

apresentam pior desempenho neste campo são os que consideram a

volatilidade das mudanças na taxa de juros como constante. Este aspecto

também é muito importante na avaliação de opções sobre outros ativos,

que não os dependentes de taxa de juros.

2.5.4. A Volatilidade

Homoscedástico e heteroscedástico são dois termos muito

41 COX, J C & ROSS, S A - The Valuatíon ot Options for Alternative Stochastic
Processes - Journal of Financiai Economics - Vol 3 - 1976
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usados em avaliação de opções. Eles significam, respectivamente,

volatilidade do retorno do ativo objeto constante e volatilidade do retorno

do ativo objeto não constante. O modelo original de Black e Scholes

considera que o retorno do ativo objeto é homoscedástico, isto é, com

volatilidade constante. Isso significa que como o modelo necessita da

estimação da volatilidade no período futuro, compreendido entre a data

de hoje e o vencimento da opção, uma estimativa de um período passado

é suficiente, posto que o parâmetro é constante. O problema básico

encontrado aqui é que é praticamente impossível que a volatilidade

medida sobre os últimos cinco meses seja igual à medida sobre os

últimos quatro meses. Dificilmente vai-se encontrar estimativas de

volatilidade iguais para dois períodos diferentes.

Em vista dos problemas com a estimação deste parâmetro,

duas correntes distintas surgiram e perduram até os dias de hoje

tentando, cada uma à sua maneira, incorporar esta heteroscedasticidade

na avaliação de opções. A primeira tenta inserir numa estimativa pontual

a heteroscedasticidade, normalmente recorrendo a alguma forma de

média ponderada. A segunda tenta descrever o comportamento da

volatilidade através de modelos estocásticos e em seguida inserir este

comportamento na avaliação das opções, chegando a uma equação

diferencial parcial.
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2.5.4.1. Volatilidade Histórica

A primeira corrente pode também ser dividida em duas

sub-correntes: a primeira trabalha com a volatilidade histórica, enquanto

que a segunda aperfeiçoa métodos de estimação baseados na

volatilidade implícita. A primeira destas duas sub-correntes foi

inaugurada com o artigo de Black42
. Nele o autor reconhece que a

volatilidade dos retornos dos ativos objeto não é constante, propondo

além do uso de uma média ponderada das volatilidades estimadas em

diferentes períodos com maior peso para as estimativas sobre períodos

mais recentes, alguns ajustes bayesianos em função da tendência

observada na série histórica deste parâmetro. Também pode-se observar

outro tipo de informação, como uma possível fusão da empresa emissora

do ativo objeto ou o início de 'novos projetos que afetem o seu nível de

risco. O autor salienta que pode-se ter diferentes estimativas de

volatilidade para diferentes 'maturidades das opções. É o caso de um

ativo objeto que tenha tido nos últimos meses uma volatilidade

anormalmente alta. A queda para valores ditos normais deve ser lenta,

levando a diferentes estimativas de volatilidades para diferentes

maturidades.

Em 1980 Parkinsori" propõe o método de estimativa da

volatilidade conhecido como dos valores extremos. O autor propõe que a

42 BLACK, F _ Fact and Fantasy in the Use of Options - Financiai Analysts Journal - July-
August (36-72) -1975
43 PARKINSON, M _ The Extreme Value Method for Estimating the Variance of the Rate
of Return - Journal of Business - Vol 53 (61-65) - 1980
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estimativa da volatilidade seja feita a partir dos valores extremos

observados na negociação diária do ativo objeto, ao invés do valor de

fechamento. O uso deste intervalo incorpora a dispersão dos preços

durante todo o dia, e não apenas um ponto da distribuição como no caso

do uso do valor de fecham~44. Considerando que a eficiência de um

estimador y em relação a um outro estimador x pode ser medida,

conforme Garman e Klass45, pela relação entre as variâncias destes

estimadores:

var (x)
Ef(y)=---

var (y)

Parkinson" demonstra que seu estimador dado por :

(H -LY
41n2 41n2

onde H é o preço mais alto observado no intervalo, L o preço mais baixo

observado no intervalo, tem eficiência igual a 4,88 em relação ao método

tradicional de estimação.

Em 1980 Garman e Klass'" propuseram um método também

baseado em valores extremos, só que incluindo valores de abertura e

fechamento. O seguinte modelo apresentado pelos autores atingiu uma

44 WIGGINS, J B - Empirical Tests of the Bias and Efficiency of the Extreme Value
Varíance Estimator for Common Stocks - Journal of Business - Vol 64 (417-432) - 1991
45 GARMAN, M B & KLASS, M J - On the Estimation of Security Price Volatilities from
Historical Data - Journai of Business - Vol 53 (67-78) - 1980
46 PARKINSON, M _ The Extreme Value Method for Estimating ttie Variance of the Rate
of Retum - Journal of Business - Vol 53 (61-65) - 1980
47 GARMAN, M B & KLASS, M J - On the Estimation of Security Price Volatilities from
Hisforical Data - Journal of Business - Vol 53 (67-78) - 1980
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eficiência, como definida anteriormente igual a 8,4 :

(01 - FO)2
(í2= 0.12 ----- + 0.88----------

0.5(u- d)2- (21n2- 1)c2

f (1 - f) )
onde

FO = preço de fechamento em t = O

01 = preço de abertura em t = 1

F1 = preço de fechamento em t = 1 - '\),C\

H1 = preço máximo em t = 1

L1 = preço mínimo em t = 1

f = fração do dia em que o mercado encontra-se fechado

A eficiência de um estimador é também medida pelo seu

potencial de não viesamento além de sua variância relativa. Isto é, a

esperança matemática do estimador deve ser igual ao parâmetro

. estimado. Garman e Klass fazem um estudo sobre esta característica de

alguns estimadores da volatilidade, concluindo que:
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1. Os estimadores baseados em valores extremos

são altamente dependentes do número de observações

realizadas.

2. O estimador que é menos viezado é o estimador

clássico dado pela variância dos retornos do ativo objeto,

calculada pelo valor de fechamento do mercado. E este

estimador é quase indiferente ao número de observações

realizadas.

3. Aparentemente existe uma relação inversa entre

eficiência medida pela variância do estimador e seu

potencial de não viesamento. Isto é, quanto mais eficiente

o estimador é em termos de variância relativa, mais viezado

em relação ao valor do parâmetro estimado ele é.

Já em 1992 Kunimoto"', assumindo que o movimento-
geométrico browniano que governa o retorno do ativo objeto tem uma

tendência (drift) diferente de zero, aperfeiçoa o método de Parkinson,

chegando a uma eficiência em relação à estimação por valores de

fechamento próxima de 10, e um pouco superior a 2 em relação ao

método de Parkinson. O autor propõe um interessante ajuste na faixa de

valores utilizada por Parkinson. Esta faixa, Ri, é definida pela seguinte

expressão:

48 KUNIMOTO, N _ Improving the Parkinsan Methad ot Estimating Security Price
Valatilities - Journal of Business - Vol 65 (295-302) - 1992
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Ri = max Y(t) - min Y(t) com

. / t,
Y(t) =X(tp-X(T) onde

oc

X(t) = In(S(t))

e g é o tamanho do intervalo de tempo entre duas medidas. A

estimativa da volatilidade dada por este método será então:

1 Í2 n

a =- I-=- "Rr:1, L'n,,~ \"i=J

com n igual ao número de intervalos de tamanho g entre os

quais foram tomados valores de S. Segundo o autor, quanto maior for n,

maior será a eficiência do estimador. O autor não realizou testes

específicos sobre o viezamento do estimador em relação ao parâmetro

estimado.

Salientando dois aspectos básicos do comportamento da

volatilidade, a não estacionaridade e a possível relação de dependência

entre valores consecutivos, isto é, autocorrelação, diversos autores vêm

propondo o uso de um ferramental desenvolvido no início da década de

80 e que é baseado no modelo conhecido como ARCH" (Autorregressive

Conditional Heteroskedasticity Mode!), desenvolvido originalmente por

Engle49 e aperfeiçoado por Bollerslev'". A idéia básica por trás do

Uma descriçào deste modelo e seus derivados é apresentada no capítulo V deste
trabalho.
49 ENGLE, R F _ Autorregressive Conditional Heterocedasticity with Estimates of the
Variance of UK tntletion - Econometrica - Vol 50 (987-1007) - 1982
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modelo diz que um choque de informação leva tempo para se dissipar,

então é mais provável que um dia de alta volatilidade no retorno de um

ativo seja seguido por outro dia também de alta volatilidade, do que por

um de baixa volatilidade. Ao mesmo tempo, como o processo básico de

informação é relativamente estável ao longo do tempo, é de se esperar

uma estabilidade a longo prazo no comportamento da volatilidade.

Kritzrnan" propõe uma adaptação simples do método

tradicional de regressão linear, tendo como objetivo se aproximar de um

modelo ARCH. Em primeiro lugar, calcula-se os parâmetros da equação

de regressão dos desvios em. relação à media de dois períodos

sucessivos. Em seguida calcula-se os parâmetros da equação de

regressão da diferença entre dois desvios sucessivos em relação à

média contra o desvio observado no primeiro período. Somam-se os

parâmetros obtidos para obter a nova equação de previsão para a

volatilidade. O autor salienta que este não é o procedimento padrão para

obtenção de um modelo ARCH, mas no entanto ele incorpora na sua

formulação as principais características deste modelo.

Os últimos anos vêm assistindo a um crescente uso dos

modelos da classe ARCH no estudo de mercados financeiros. A

variedade de modelos derivados do original parece infinita. O capítulo 5

50 BOLLERSLEV, T - A Conditional/y Heteroskedastic Time Series Model for Speculative
Prices and Rates of Return - Review of Economic and Statistics - Vol 69 (542-547) -
1986 .
51 KRITZMAN, M P _ What Pratictioners Need to Know about Estimafing Volatility -
Financiai Analysts Journal - July-August (22-25) - 1991
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abordará estes modelos em profundidade.

2.5.4.2. Volatilidade Implícita

A segunda sub-corrente, baseada no cálculo da volatilidade

implícita, foi originalmente proposta por Latané e Rendleman Jr
52

...---
Segundo os autores, esta técnica busca encontrar qual é o valor da

volatilidade do retorno do ativo objeto, que a comunidade de

investimentos vê num determinado ativo. A metodologia é bastante

simples: utilizando-se o modelo Black Scholes e os preço de mercado de

uma opção sobre o ativo, supõe-se que a volatilidade seja a variável

desconhecida da fórmula. Através de interações' chega-se à volatilidade

implícita no modelo, e que espera-se seja o consenso dos agentes do

mercado sobre o parâmetro. Utiliza-se então este valor para a

computação dos valores de outras opções. Também aqui existe um

problema: se forem realizadas diversas estimativas de volatilidade

implícita para um mesmo ativo, chega-se a diversos valores. Latané e

Rendleman Jr53 afirmam que uma ponderação dos valores obtidos, na

qual os pesos sejam dados pela derivada da fórmula Black Scholes em

relação a cada volatilidade implícita, deve refletir o valor da volatilidade

52 LANT ANE, HA & RENDLEMAN JR, R J - Sfandard Deviations of Sfock Price Rafios
Implied in Option Prices - Journal of Finance - Vol 31 (369-381) - 1976
. A função SOLVE do programa EXCEL 5.0 da Microsoft é extremamente útil para este
t!f.0 de problema.
5 LANT ANE, HA & RENDLEMAN JR, R J - Sfandard Deviations of Sfock Price Ratios
Implied in Option Prices - Journal of Finance - Vol 31 (369-381) - 1976
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que a comunidade de investimentos vê no ativo em estudo. Esta derivada

é na verdade a medida da sensibilidade do preço da opção à volatilidade

do ativo objeto. Ela é dada por:

o: =SJt [-l-Je~,/~
oa E

Onde d é definido como no modelo Black-Scholes.

No entanto, os testes levados a efeito pelos autores apontaram

para uma instabilidade razoável na estimativa do parâmetro, levando-os

a concluir que a metodologia empregada não capturou todo o processo

que determina os preços das opções no mercado.

Chiras e a aster" apontam um problema no processo de

ponderação utilizado por Latané e Rendlernan'". referente à tendência

dos pesos em direção a zero. Além disso, afirmam que o uso da derivada

parcial do modelo Black Scholes em relação a cada estimativa de

volatilidade implícita, ignora a forma como o investidor racional vê o

retorno do seu investimento. Esta visão está baseada no retorno sobre o

investimento total, e não no valor absoluto em dinheiro. Exemplificando, o

retorno de $1 sobre um investimento de $10 ou sobre $20 é considerado

igualmente no modelo de Latané e Rendleman. Tendo em vista estas

54 CHIRAS, O P & MANASTER, S - The Information Content of Option Prices adn a Test
of Market Efficiency - Journal of Financiai Economics - Vol 6 (213-234) - 1978
55 LANTANE, HA & RENDLEMAN JR, R J - Standard Deviations of Stock Price Ratios
Implied in Option Prices - Journal of Finance - Vol31 (369-381) - 1976
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críticas, Chiras e Manaster56
. propõem que a elasticidade do preço das

opções, em relação à sua volatilidade implícita, seja usada como peso

num esquema de ponderação. A volatilidade implícita ponderada (WISD)

para um determinado ativo objeto será dada por:

WISD

n

~IE.
~ J J
j=! onde

I· é o desvio padrão implícito na opção j para o ativo objeto, e Ej é a

elasticidade do preço da opção com relação ao desvio padrão implícito

Ij , dada por:

=óSj~ )E.
J Ó I. S.

J J

------o teste levado a efeito pelos autores indicou uma nítida

superioridade do modelo por eles proposto sobre o método baseado em

volatilidade histórica. Os valores por eles obtidos explicaram

aproximadamente 83% das variações observadas a posteriori na

volatilidade, durante um período de dois anos e em opções sobre ações

de 24 diferentes empresas.

Finucane57 apresenta um modelo que tenta simular o

comportamento estocástico da volatilidade. Na realidade o modelo

56 CHIRAS, D P & MANASTER, S - The Informafion Contem of Option Prices adn a Test
of Markef Efficiency - Journal of Financiai Economics - Vol 6 (213-234) - 1978
57 FINUCANE, T J - A Simp/e Linear Weighting Scheme for BS /mplied Vo/afi/ifies -
Journal of Baking and Finance - Vol 13 (321-326) - 1989
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fornece uma volatilidade para cada diferente maturidade no futuro. Então,

uma opção que vencerá em seis meses terá uma volatilidade diferente de

outra sobre o mesmo ativo objeto que vencerá em três meses. É

interessante notar que este modelo, ao contrário dos outros até aqui

apresentados, não considera a volatilidade como estacionária. Então,

para um mesmo ativo objeto serão obtidas diversas estimativas de

volatilidade, dependentes do período a ser analisado.

o modelo de Finucane está baseado na relação entre o preço

de exercício da opção e o valor do ativo objeto. A volatilidade é dada

como função das variações nesta relação. O autor afirma que permitindo

mudanças na volatilidade, em função de alterações na relação entre

preço de exercício e valor do ativo objeto, dá ao modelo Black-Scholes

características próximas aos modelos que simulam a volatilidade

estocástica.

Definindo-se R = K / S, a volatilidade é definida como uma

relação linear de R: (5/26)

~ R = fV. +(R-R"XII -1.)1 (RI -R.)R ~& 1
,,/ u () lv. +(R-R.Xlh -Iu)/(Rh -R.)R >R. r

"---
~de Rj ~ Ra ~ Rh ' li é a volatilidade implícita em i e la e Ih são_

definidos de forma análoga.

-o autor testa o seu modelo apenas em simulações, concluindo

que os preços obtidos pelo modelo Black-Scholes utilizando este
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esquema de cálculo de volatilidade se aproximam muito dos obtidos por

modelos mais complexos e de muito mais difícil aplicação na prática.

2.5.4.3. Volatilidade Estocástica

2.5.4.3.1. Modelos A Um Fator

A primeira tentativa de inserir o comportamento estocástico da

volatilidade numa fórmula do tipo Black-Scholes é devida a COX58
, com o

modelo que ficou conhecido como Modelo de Elasticidade Constante.

Apesar de considerar a volatilidade não estacionária, Cox constrói o seu

modelo supondo que ela seja uma função determinista do preço do ativo

objeto. Então o seu modelo ainda é um modelo a um só fator de risco, o

preço do ativo. Como será visto mais adiante, os outros modelos que

consideram a volatilidade estocástica vão trabalhar com dois fatores de

risco, considerando dois processos estocásticos diversos, um para o

preço do ativo e outro para a volatilidade.

Cox supõe que o processo seguido pelo retorno instantâneo do

ativo objeto seja o seguinte:

onde

581n GIBSON, R - L'Eva/uation des Options - Ana/yse et Eva/uation des Contrats
d'Options Standardises - Presse Universitaire Française - 1993
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~l = a esperança dos rendimentos do ativo objeto

o = desvio-padrão dos rendimentos do ativo objeto. Supõe-se

qu (6 seja-éonstante é e inferior a 2.
\8 .;J

dz é um processo de Wiener padrão.

Neste modelo a variância dos rendimentos do ativo objeto

( cr2S(e-2) )

é função do preço desta ação, se: e é diferente de 2. Como éJ .
provado empiricamente que a relação entre o preço de uma ação e su

volatilidade é uma relação negativa, e eve ser inferior a 2. Na verdad/e
I

_ 2 é a elasticidade da variância dos rendimentos do ativo objeto em

relação ao preço deste ativo como mostrado abaixo:

Observa-se que a elasticidade será sempre negativa par~ '--

e constante. Por este motivo que o modelo é chamado de modelo de

avaliação a. elasticidade da variância constante. Utilizando-se de uma

abordagem do tipo "universo neutro ao risco" o autor chega à seguinte

fórmula de avaliação, para uma opção de compra:

C(S, r) = SI tg(n + 1,x)G [n + 1+-f-. k K:>·"] -
n=1 - a(
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onde g(m,v) é a função gamma, G(m,v) é a função gamma complementar

e

e

Os testes levados a efeito com este modelo mostram que eler
não é apropriado. Em primeiro luga( e varia de um ativo para outro, e

........J

algumas vezes supera o valor 2. As previsões realizadas com ele são de

qualidade inferior as do modelo Black-Scholes. Segundo Emanuel e

Macbeth59 2 relação escolhida por Cox para descrever a não

estacionaridade da volatilidade não explica mais do que 20% das

variações ocorridas. Levando em conta a maior complexidade

matemática na aplicação prática; com um maior número de parâmetros a

estimar, e o resultado atingido nos testes, conclui-se que a utilização do

modelo não é recomendada.

2.5.4.3.2. Modelos A Dois Fatores

A idéia de que a volatilidade pudesse em si ser um fator de

risco vem da constatação de que seus movimentos não podem ser

explicados na totalidade pelos movimentos do preço do ativo em estudo.

Então a volatilidade deve seguir um processo estocástico próprio e é

59 EMMANUEL, D C & MACBETH, J D - Furfher Results on the Canstant Elasticity ot
Variance Call Optian Pricing Madel - Jaurnal of Financiai and Quantitative Analysis - Vai
17 (533-554) - 1982 .
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necessário introduzir uma segunda variável de estado na avaliação das

opções. Os autores que trabalharam neste, tema supuseram que a.

variação no preço de uma opção é função da variação no preço do ativo

objeto e também da variação na volatilidade.

O problema que surge é que nestas condições não é mais

possível construir um portfólio de hedging, como no caso original de

Black-Scholes, posto que a volatilidade não é um ativo negociável.

Consegue-se construir uma posição perfei,tamente protegida contra

variações nos preços do ativo objeto, mas não contra variações na

volatilidade. A aplicação do princípio de não arbitragem não é mais

suficiente para avaliar uma opção, obrigando o pesquisador neste campo

a recorrer a métodos mais sofisticados que os modelos de arbitragem.

Surge o recurso aos modelos de equilíbrio, onde o preço de uma opção é

função das duas variáveis de estado, preço do ativo objeto e volatilidade,

mais as preferências do investidor". Este último parâmetro aparece nos

modelos já desenvolvidos como um prêmio pelo risco que os investidores

exigem em compensação pelo risco proveniente das variações aleatórias

da volatilidade.

Diversos autores trabalhando simultaneamente, publicaram

trabalhos abordando o assunto, notadamente no ano de 1987. Wi ins
60

...:...:..'-""--==..:..::=----'-----

Como já salientado diversas vezes, na derivação do modelo Black-Scholes não
aparece em nenhum momento qualquer recurso à preferências do investidor. Aliás é
esta ausência que permite o desenvolvimento do modelo num universo neutro ao risco.
60 WIGGINS, J - Option Valuation under Stochastic Volatility - Journal of Financiai
Economics - Vol 19 (351-372) - 1987
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Hull e \Nhite61 e Scott'" desenvolveram modelos considerando a

volatilidade estocástica e sempre recorrendo a modelos de equilíbrio.

Este tipo de trabalho não teve continuidade na literatura acadêmica, com

poucas exceções, entre as quais o trabalho de Chesney e Scott63 e

Goldemberg64. Dois motivos parecem ser os causadores deste aparente

desinteresse. O primeiro refere-se ao custo da aplicação destes modelos,

seja em termos de horas de equipamento seja em termos de velocidade

de resposta à demanda dos operadores do mercado. Todos os modelos

propostos supõem o uso de métodos numéricos sofisticados para a

solução das equações obtidas. Em segundo lugar os autores em geral

concluem que a vantagem do modelo proposto em relação ao modelo

Black-Scholes é pequena, em termos de avaliação de opções.

confrontada com os problemas de implementação que tais modelos

apresentam.

Wiggins65 conclui seu trabalho afirmando que o modelo Black-

Scholes apresenta grande vantagem no que tange à facilidade de

aplicação em relação ao modelo proposto de volatilidade estocástica.

61HULL, J & WHITE, A - The Pricing of Options on Assets with Stochastic Vo/ati/ity -
Journal of Finance - Vol 42 (281-299) - 1987
62SCOTT. L o - Option Pricing wtien The Variance Changes Random/y: Theory,
Estimation and an App/ication - Journal of Financiai and Ouantitative Analysis - Dez
~419-438) - 1987 .
3 CHESNEY. M & SCOTT. L - Pricing European Currency Options: A Comparison ofthe

Modified BSM and a Random Variance Mode/ - Journal of Financiai and Ouantitative
Analysis - Vol 24 (267-284) - 1989
64GOLDENBERG. D H - A Unified Metf10d for Pricing Options on Diffusion Processes -
Journal of Financiai Economics - Vol 29 (3-34) - 1991
65WIGGINS. J - Option Va/uation under Stochastic Vo/atility - Journal of Financiai
Economics - Vol 19 (351-372) - 1987
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Segundo ele, a aplicação deste último deve se restringir às opções sobre

índices, apesar da ressalva de que novos estudos devem ser conduzidos,

notadamente sobre outros tipos de ativos contingenciais de longa

duração. Ele testou seu modelo contra o modelo Black-Scholes num

banco de dados composto por oito ações e dois índices para o período

compreendido entre julho de 1962 e dezembro de 1984, concluindo que

para opções sobre ativos individuais o modelo de volatilidade estocástica

pouco acrescenta aos resultados obtidos pelo modelo Black-Scholes,

principalmente para maturidades inferiores a seis meses. Já para opções

sobre índices a evidência empírica aponta para uma significante

sobre-avaüaçáo das opções de compra oué-of-the-money por parte do

modelo Black-Scholes em relação às opções de compra in-the-money de

longa maturidade. Uma conclusão a ser destacada neste estudo

refere-se à relação entre persistência dos choques de volatilidade e o

diferencial entre o valor dado pelo modelo proposto e por Black-Scholes.

Quanto menor for a persistência destes choques, menor a diferença entre

os modelos. Também Hull '~hite6~ concluem que o modelo

Black-Scholes é superior ao seu modelo.

66 HULL, J & WHITE, A - The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatility -
Journal of Finance - Vol 42 (281-299) - 1987
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CAPíTULO 111

APLICAÇÃO DO MODELO BlACK-SCHOlES NO BRASIL
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3.1. Introdução

o objetivo deste capítulo é testar o modelo Black-Scholes sob as condições

que regem a economia brasileira, buscando-se medir sua eficiência como modelo

preditor dos preços de opções.

Para esse teste serão utilizadas as opções de compra sobre ouro físico

negociadas na Bolsa de Mercadorias e Futuros de São Paulo - BM&F. As opções

sobre ouro negociadas na BM&F se ajustam muito bem aos requisitos iniciais do

modelo Black-Scholes: são opções européias sobre um ativo que não paga

dividendos. Os parâmetros dos contratos de opção sobre ouro são os seguintes:

Objeto da opção: lingotes de ouro puro, fundido por empresa refinadora e

custodiado em banco depositário, ambos credenciados pela BM&F.

Cotação: prêmio da opção, cotado em Unidade Monetária/grama de ouro

puro.

Meses de vencimento: meses ímpares

Número de vencimentos em aberto: no máximo sete

Último dia de negociação: data do vencimento. Nesse dia não serão

admitidas novas posições, mas apenas operações de fechamento e exercício.

Unidade de negociação: cada opção refere-se a um lingote padrão de 250

gramas de ouro puro, com teor de pureza de 999,9 partes de ouro para cada

1.000 partes de metal.

Preços de exercício: padronizados pela BM&F, havendo pelo menos três
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preços de exercício em cada mês de vencimento.

Oscilação máxima diária: não tem.

Margem de garantia por lançadores: uma vez e meia o prêmio sujeito a

mínimo estabelecido pela bolsa. Ajustada diariamente com base no prêmio médio

do dia, depositando as margens em 0+1.

Ativos aceitos como margem: dinheiro, carta de fiança, títulos públicos

federais e lingotes de ouro.

Critérios de escolha das posições lançadoras para efeito de exercício: por

sorteio, inicialmente entre as posições cobertas e depois as descobertas.

Liquidação do exercício: o dia útil seguinte à data de vencimento.

Valor de liquidação: V= T x Q x P com

V = Valor de liquidação

T = Teor de pureza do lingote, igual a 999,9

Q = Peso do lingote, igual a 250 g.

P = Preço do exercício da opção em Unidades Monetárias/grama de ouro

puro

Horário do pregão: 10 às 13 e 14 às 16 horas.

Corretagem e taxa de registro: incidem sobre o valor do prêmio na abertura

e no fechamento da posição 0,40 % de corretagem mais 0,10 % de taxa de

registro. Para operações de day trade incidirá 0,20 %. Existe um valor de

corretagem mínima. No exercício a corretagem incide sobre o preço de exercício.

Hedgers e demais sócios efetivos da BM&F farão jus a desconto de até 40 %.
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o modelo será testado como preditor do preço destas opções, e o preço

previsto será comparado com o preço de fechamento da opção.

3.2. O Banco De Dados

o período escolhido para o teste cobre o período aproximadamente um ano,

entre outubro de 1990 e dezembro de 1991, estando neste intervalo todas as

opções de compra sobre ouro físico com vencimento em 1991, num total inicial de

3241 resumos diários de negócios, sendo que num mesmo dia cada resumo

refere-se a um diferente contrato ..

Deste banco de dados original foram retirados todos os resumos de

negócios para os quais o preço de fechamento da opção de compra era igual a

zero, num total de 1104 resumos. Tendo em vista a manutenção no banco de

dados de resumos que apresentassem um mínimo de liquidez, foram eliminados

os que indicassem menos de 4 negócios por dia, num total de 545 resumos.

Finalmente, 21 resumos foram eliminados, pois os preços de fechamento

apresentados pelo mercado não apresentavam nenhuma lógica quando

comparados o preço do ouro à vista com o preço de exercício da opção, visto que

estas opções jamais seriam exercidas. Aparentemente estes preços foram

arbitrados pela BM&F ou foram dados por operações do tipo box, fato que não foi

possível apurar.

Restaram então, do banco de dados originalmente composto por 3241
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resumos, um total de 1560 que foram utilizados na análise.

3.3. A APLICAÇÃO DO MODELO

A fórmula do modelo Black-Scholes é:

c = S.N(dj) -Kexp(-rt).N(d)

onde

e

)/ 1'], /"

()~,t) .-

Analisando seus componentes, observamos que à exceção da taxa de juros

r e da volatilidade o, todos os outros componentes são obtidos através de

observação direta de banco de dados do mercado. Vamos então concentrar-nos

no estudo destes dois fatores, inicialmente discutindo a determinação da

volatilidade.

É interessante notar que para evitar-se valores muito altos nos

procedimentos computacionais, é de maior praticidade utilizar valores mensais ao

invés de anuais como proposto por Black-Scholes. A título de exemplo, uma taxa

de juros de 30% ao mês, não incomum no período em análise, dá um valor

próximo a 2200% quando anualizada. Deve-se salientar que utilizando esse

procedimento, deve-se fazê-lo tanto para a taxa de juros como para a volatilidade

/I 2 1,1- l-

r ~)- i ") /1
;2 \ 123

l/I ~

d
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do ativo objeto.

Apesar de ser considerada no modelo original como uma constante, a

volatilidade é calculada na prática em períodos relativamente pequenos, tendo em

vista o conhecimento já generalizado da característica de heterocedasticidade da

série dos retornos dos ativos em geral. Optou-se aqui inicialmente pelo cálculo da

volatilidade, dada pelo desvio padrão dos retornos do último mês, seguindo

prática corrente no mercado de cálculo da volatilidade com base nesse período. O

procedimento pode ser sumarizado como segue 1
:

1. Calcula-se o retorno diário, numa base composta continuamente, para o

ouro à vista:

onde Si é o valor do ouro à vista hoje, Si-1 o valor do ouro à vista ontem, e In

o logaritmo neperiano.

2. Calcula-se o desvio-padrão para os retornos dos últimos 212 dias.

3. Como estamos utilizando retornos diários, devemos multiplicar o desvio

padrão obtido por 21, obtendo assim a volatilidade mensal.

O gráfico a seguir apresenta o comportamento da volatilidade assim

calculada.

1 HULL, J. - Introduction do Futures and Options Markets - 23 ed. - Prentice Hall Int. - 1995
2 o número médio de dias úteis num mês, no período em estudo, é aproximadamente 21.
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Figura 1---_._-_ .._._------
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A taxa de juros também é considerada uma constante no modelo original.

Neste teste será utilizada a taxa de juros mensal de títulos governamentais de

curto prazo, na data do negócio, ajustada para a maturidade da opção. Tendo-se

a taxa de juros vigente na data do negócio (ANDIMA), o seguinte procedimento é

necessário para obter-se a taxa a ser inserida no modelo:

1. Aplica-se a seguinte fórmula para obtenção da taxa de juros efetiva

mensal' , Jef :

. [~ A N DI M Ar-:si 1
.I'j = 1+. . -I x 100

3.000

Onde ANDIMA significa a taxa de juros mensal publicada diariamente pela

FORTUNA, E. - Mercado Financeiro: Produtos e Serviços - Qualitymark Editora - 63 ed. - 1995 -
RJ - Pg 57

20/12/91
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Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto.

o gráfico a seguir apresenta o comportamento da taxa de juros efetiva

mensal durante o período em análise.

Figura 2
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A seguir tem-se um exemplo de aplicação do modelo para uma opção de

compra sobre ouro, seguindo a metodologia apresentada acima:

Contrato: 91 MA11

Data: 25/03/1991

Vencimento: 17/05/1991

Volatilidade mensal: 3.70%

Taxa de juros mensal: 9.63%

Preço de exercício: Cr$ 3.000,00

Preço do ouro à vista: Cr$ 2.992,00
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Valor por Black-Scholes = Cr$ 632,00

Valor de mercado da opção = Cr$ 607,00

Neste caso o modelo Black-Scholes indica que a opção está sub-avaliada

em aproximadamente 4.2%.

3.4. Aplicação Do Modelo Black-Scholes Ao Banco De Dados

As opções constantes no banco de dados foram avaliadas segundo o

modelo Black-Scholes. Os desvios percentuais, e, entre os valores apresentados

pelo modelo Black-Scholes e os preços de fechamento das opções foram

computadas através da seguinte equação

onde GBS é o valor dado pelo modelo Black-Scholes e eM o preço

observado no mercado. O erro quadrático médio (EQM) foi calculado como segue:

EQM =[ te,~li N
11=1

onde N é o tamanho da amostra.

O cálculo deste EQM resultou num valor igual a 3,05. À primeira vista o

modelo não apresenta um desempenho satisfatório. Um erro quadrático médio de

3,05 indica alguma má especificação do mesmo. A figura a seguir mostra um
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histograma das diferenças percentuais obtidas sempre com o uso da volatilidade

histórica mensal:

Figura 3

Diferenças Mercado x Black-Scholes
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Diferenças

Podemos observar uma alta concentração de ocorrências no valor -100%,

indicando que o modelo apresentou um valor para a opção igual a zero enquanto

que o valor de fechamento desta mesma opção era diferente de zero. Estes

valores em sua maioria não têm fácil explicação. O exemplo a seguir mostra este

fato com clareza. Em 19/02/1991 a opção 91MR07, com vencimento previsto para

15/03/91 teve um valor de fechamento igual a Cr$ 303,00. O preço do grama do

ouro à vista neste mesmo dia era de Cr$ 2865,00 enquanto que o valor de

exercício da opção era de Cr$ 4.000,00 . A taxa de juros efetiva mensal era de

9,38% e a volatilidade mensal igual a 5,69% . Supondo que a distribuição de

probabilidade associada ao evento preço à vista do ouro fosse normal, e
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lembrando que a volatilidade é o desvio-padrão desta distribuição, teríamos, com

base nos dados do dia 19/02/91, as seguintes possíveis faixas de preço no dia

15/03/95 (considerando t, o tempo até o vencimento em meses igual a 0,90)3:

Tabela 1
Q desvios Valor Probab. Faixas de valor

1 6% 66% 2,980.46 2,659.54
2 11% 95% 3,140.92 2,499.08
3 17% 97% 3,301.37 2,338.63

Dado que o valor de exercício da opção era de Cr$ 4.000,00 e que a

probabilidade do valor do ouro à vista em 15/03/91 fosse superior a este valor,

mantidas as condições existentes em 19/02/91, é insignificante, não existia lógica

alguma num preço da opção em 19/02/91 igual a Cr$ 303,00 . A explicação mais

plausível refere-se à uma má especificação da volatilidade. O cálculo da

volatilidade implícita em cada um dos cinco resumos apresentados no dia

19/02/91 indicou os seguintes valores: 32.38% ; 69.82% ; 13,67% ; 49,26% e

42,54% , bastante diversos da volatilidade mensal utilizada no cômputo do valor

da opção pelo modelo Black-Scholes, igual a 5,69%.

Tenoo em vista a grande incidência deste tipo de ocorrência, pode-se

imaginar, na falta de outra explicação plausível, que o mercado trabalha em

determinados momentos com uma volatilidade maior que a histórica. Esta

hipótese nos leva à tentativa de melhor especificar a volatilidade.

3 Sobre o valor do ouro à vista em 19/2/91 foi aplicada a taxa de juros correspondente ao
intervalo comprendido entre esta data e o vencimento da opção, à partir deste resultado é que
foram calculados os valores da tabela.
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Uma segunda observação pode ser feita no histograma das diferenças:

existe também uma grande concentração de valores em torno de zero, mostrando

que ao menos em parte da amostra o modelo descreve bem o mercado. Estão

numa faixa de diferenças entre -50% e +50% aproximadamente 42,7% das

observações. A tabela a seguir indica a distribuição de freqüências das diferenças

observadas.
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Tabela 2
FAIXA Quant Freq

-100% 94 6%
-90% a -99% 233 14%
-80% a -89% 38 2%
-70% a -79% 35 2%
-60% a -69% 32 2%
-50% a -59% 20 1%
-40% a -49% 23 1%
-30% a -39% 33 2%
-20% a -29% 44 3%
-10% a -19% 80 5%

0%( a -9% 101 6%
10%1 a 19% 139 8%
20% a 29°/;, 127 8%
30% a 39% 106 6%
40% a 49% 59 4%
50% a 59% 48 3%
60% a 69% 40 2%
70% a 79% 31 2%
80% a 89% 20 1%
90% a 99% 27 2%

100% a 109% 19 1%
110% a 119% 12 1%
120% a 129% 14 1%
130% a 139% 10 1%
140% a 149% 7 0%
150% a 159% 8 0%
160% a 169% 11 1%
170% a 179% 15 1%
180% a 189% 9 1%
190% a 199% 11 1%

acima de 200% 112 7%

o próximo passo é tentar identificar, se existir, o fator ou fatores que levam a

esta diferença no desempenho do modelo.

Diversos testes foram feitos, cruzando as mais diversas informações

contidas no banco de dados contra as diferenças obtidas entre os valores dados

pelo modelo Black-Scholes e o mercado. Estas informações foram a liquidez da

opção, a volatilidade, a taxa de juros vigente e o período até o vencimento da
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opção. Dentre todos os fatores, os que se apresentaram maior correlação com as

diferenças foram a taxa de juros e a volatilidade. O gráfico a seguir apresenta

relação entre as diferenças e a volatilidade.

Figura 4
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Podemos notar uma maior concentração de altas diferenças quando temos

alta volatilidade. O gráfico a seguir mostra a relação entre as diferenças € a taxa

de juros.
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Figura 5
---------
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Podemos observar uma relação bastante próxima entre altas taxas de juros

e altas diferenças entre os valores dados pelo modelo Black-Scholes e os valores

dados pelo mercado. Altas taxas de juros implicam em altas diferenças. Ao

mesmo tempo, nota-se uma grande concentração de diferenças em torno de

-100%, próximas a baixas taxas de juros. Estas diferenças de -100% indicam que

o modelo apresentou um valor para a opção igual a zero e o mercado dá algum

valor para esta mesma opção. Novamente podemos aventar a hipótese de que

eventualmente o mercado trabalha com uma taxa de juros maior do que a taxa

divulgada.

De toda forma, uma melhor especificação para estes dois parâmetros pode

levar a uma maior eficiência no uso do modelo Black-Scholes.
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Outro aspecto que deve ser observado refere-se à separação das opções

em in-the-money e out-ot-ttie-money': A tabela a seguir aponta os valores das

diferenças obtidos dentro de cada uma das categorias, bem como a quantidade

de cada tipo de opção encontrada na amostra.

Tabela 3
in-the-money out-of-the-monev

EQM 1.62 3.40
Quant 306 1253

A análise do EQM indica que o modelo Black-Scholes apresenta menor

diferença com o mercado no caso das opções in-the-money. Este resultado

confirma estudos anteriores sobre a diferente adequação do modelo referente à

esta característica das opções. Estes estudos indicam que o modelo

Black-Scholes sobreavalia as opções out-of-the-money e subavalia as opções

in-the-money. A análise dos erros médios das diferenças, apresentados na tabela

a seguir, indica que no caso em estudo o modelo sobreavalia os dois tipos de

opções. Porém, as opções do tipo in-the-money têm uma sobreavaliação maior,

dado seu maior erro médio.

Tabela 4

Erro Médio

4 Dentro da amostra apenas dois resumos de operações encontravam-se na condição de
at-the-money, não sendo portanto analisados.
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3.5. Conclusão

Este capítulo do trabalho fo: dedicado a uma análise da adequação do

modelo Black-Scholes ao mercado de opções de ouro da BM&F, adequação esta

medida' em relação às diferenças apresentadas entre os valores dados pelo

modelo e os efetivamente praticados pelo mercado. As divergências entre estes

valorps são grandes, apesar de encontrarmos 44% das observações dentro de

uma faixa compreendida entre -50% e +50%. Estas divergências levam à busca

de novas maneiras de estimação dos parâmetros chave do modelo Black-Scholes,

posto que nesta estimação pode residir a chave da aparente má adequação do

modelo.
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CAPíTULO IV

OS PARÂMETROS EM ESTUDO
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4.1. Introdução

Como visto no capítulo anterior, o modelo Black-Scholes não apresenta um

grau de adequação ao mercado em estudo satisfatório. Esta inadequação pode

ter diversas origens, dentre as quais destacam-se a má especificação dos

parâmetros volatilidade do retorno do ativo objeto e taxa de juros.

Tendo em vista melhorar a adequação do modelo ao mercado em estudo,

estes dois parâmetros foram estudados e posteriormente modelados. Para tanto

foram construídas duas séries. A primeira constituída do retorno diário do ouro

físico negociado na BM&F, dado pela seguinte equação:

onde In é o logaritmo neperiano e S o preço do ouro à vista. A segunda da

variação percentual mensal da taxa de juros efetiva mensal, variação esta

computada diariamente pela seguinte equação:

V mensal = (Jt - J.-21) / Jt_21
1

onde J é a taxa de juros efetiva mensal.

o período abrangido por estas séries foi de 1/10/1990 a 20/12/1991,

compreendendo 301 observações.

o estudo destes parâmetros foi baseado numa série de testes estatísticos

tendo em vista a perfeita caracterização das séries. Os testes levados a efeito são

descritos de forma sucinta nos próximos paráqratos" .

1 O número de dias úteis médio dos meses do período em estudo aproxima-se de 21.
2 Em RAMANATHAN. R - Introdutory Econometrics - 23 ed - Dryden Press - 1992 -

encontramos uma descrição completa destes testes.
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Dickey-Fuller: Este é o teste padrão para identificarmos se uma série é um

passeio eleetorio', Este teste faz parte da classe de testes conhecidos como

testes de raiz unitária, posto que o teste se faz sobre a hipótese nula de que o

parâmetro sobre a observação defasada é igual a 1. Se o parâmetro é menor que

1 em valores absolutos, então a estatística descrita por Dickey e Fuller terá uma

distribuição aproximadamente igual à distribuição t . No entanto, no caso do

parâmetro ser igual a 1 a distribuição da estatística não mais será igual à uma

distribuição f. Dickey e Fuller forneceram uma série de distribuições empíricas

para diferentes tamanhos da amostra que permitem a utilização da estatística sem

restrições.

Dickey-Fuller Aumentado: Insere-se outros valores defasados na

regressão proposta pelo teste Dickey-Fuller, buscando assim identificar outras

ordens de correlação serial. Aqui também deve-se recorrer às tabelas produzidas

pelos criadores do teste, já que sob a hipótese nula a estatística não tem

distribuição similar à F, base do seu cálculo.

ARCH (Engle) : Testamos se existe um efeito ARCH na série. Neste teste

fazemos uma regressão da variância dos erros sobre seus valores defasados.

Sob a hipótese nula de homocedasticidade os parâmetros da regressão serão

iguais a zero. A estatística proposta por Engle tem então distribuição -l.

3 Uma série é considerada um passeio aleatório (random walk) se: Yt = Yt-, + Ct onde
Ct - IID(O,ci); t=1, ..... ,n. Em termos financeiros, isto significa que a melhor previsão para o valor
de uma série amanhã é simplesmente a realização de hoje desta série.
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Chow: Testa a estabilidade dos parâmetros do modelo, tendo em vista

possíveis quebras estruturais na série. A série é dividida em duas partes,

regressões são levada a efeito para cada uma das partes e com base nos

resíduos restritos e irrestritos é computada uma estatística F. A hipótese nula

refere-se ao caso de constância nos parâmetros.

Teste do de Máxima Verosimilhança para

Heterocedasticidade: Aqui também a série é dividida em dois períodos como no

teste de Chow. Sob a hipótese nula de homocedasticidade, a estatística calculada

com base na soma dos resíduos ao quadrado de cada parte e no total terá

distribuição X2
.

White: Urn procedimento bastante conhecido para testar a

heterocedasticidade da série é o teste de Breusch-Pagan. No entanto ele é muito

sensível à violações da hipótese de normalidade. O mesmo não ocorre com o

teste proposto por White, onde é feita uma regressão dos resíduos do modelo

original contra as variáveis explicativas originais e modificadas (elevadas ao

quadrado e multiplicadas), além de uma' constante. Sob a hipótese nula de

homocedasticidade todos os parâmetros desta regressão auxiliar serão iguais a

zero e a estatística de White terá distribuição l· .
Teste de Normalidade de Jarque-Bera: Testa-se a hipótese nula de que

o terceiro (kurtosis) e quarto (skewness) momentos da série tem valores

constantes e consistentes com a hipótese de normalidade. Sob esta hipótese nula

a distribuição dos momentos é conhecida, mas eles devem ser estimados através
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dos resíduos de uma regressão de mínimos quadrados. A estatística de teste,

derivada do princípio do Multiplicador de Lagrange, tem, sob a hipótese nula,

distribuição x2 com dois graus de liberdade.

Como o objetivo maior do trabalho é a modelagem e posterior predição

destas séries, foi dada inicialmente especial atenção aos testes referentes à

comprovação da hipótese do processo gerador destes dados serem do tipo

passeio aleatório". Se as séries fossem passeios aleatórios, sua modelagem, ao

menos em termos do primeiro momento, seria impossível, visto que estes

processos têm a seguinte equação básica:

Yt = Yt-1 + E

onde Y é um valor observado e Et - IID(O,a2
); t=1 ,..... .n, isto é, um termo de

erro com média zero e cujos valores são independentes entre si": Então, a

mudança no valor, dada por

é simplesmente igual a E e consequentemente independentes entre si, o

que significa que as variações nos valores da série são independentes dos

valores passados. Então, no caso de uma série ser gerada por um processo do

tipo passeio aleatório, os valores passados em nada ajudam nem na sua

modelagem nem na sua predição. Em termos financeiros, isto significa que a

melhor previsão para o valor de uma série amanhã é simplesmente a realização

4 Processos deste tipo são conhecidos pelo nome de random walk
5 MILLS, T C - The Econometric Modelling of Financiai Time Series - Cambridge University

Press - 1994
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de hoje desta série.

Os testes que indicam esta característica das séries são conhecidos como

testes de raiz unitária, sendo que o mais usual deles é o teste de Dickey-Fuller

Aumentado.

Outro aspecto explorado nos testes das séries foi a heterocedasticidade

das mesmas, visto que a idéia original do trabalho era, se possível, modelá-Ias

através de modelos que levem em conta esta característica. Aqui os principais

testes são o de White e do coeficiente de máxima verossimilhança, além dos

outros já citados.

Também a hipótese de normalidade das séries foi enfocada, através do

testes de Jacques-Bera.

Primeiramente foram testadas as séries integrais (de 2/10/1990 a

20/12/1991), 301 observações de cada uma. Em seguida este segmento utilizado

no teste das opções de ouro da BM&F foi dividido em três partes. Sobre estas

partes também foram aplicados os mesmos testes.

4.2. Os Testes Sobre O Retorno Do Ouro Físico

A tabela a seguir mostra os valores obtidos com os diferentes testes

levados a efeito sobre a série de retorno do ouro físico na BM&F no período em

estudo. Os valores em negrito indicam rejeição da hipótese nula, um único

asterisco ao lado deste valor indica um nível de significância de 95% enquanto
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que um duplo asterisco indica significância de 99%. Os valores entre colchetes

indicam a probabilidade de aceitação da hipótese nula. Além dos testes já

descritos são apresentados nesta tabela os valores da média e desvio padrão das

séries.

O primeiro resultado a ser destacado refere-se à hipótese dos dados serem

gerados por um processo do tipo passeio aleatório. O teste Dickey-Fuller

aumentado rejeita esta hipótese de forma inequívoca tanto para a série completa

como para os segmentos da série, e sempre a um nível de significância de 99% e

com uma probabilidade de aceitação da hipótese nula igual a zero. Este é um

resultado muito interessante em termos de teoria financeira, já que espera-se que

os retornos de um ativo tenham um comportamento de passeio aleatório. Em não

sendo um passeio aleatório, estes retornos podem ser passíveis de modelagem.

Outro resultado interessante refere-se ao teste de Chow, que não rejeita

em nenhuma dos quatro casos a hipótese nula de estabilidade dos parâmetros,

rejeitando então a hipótese alternativa de quebra estrutural nas séries.

Quanto à heterocedasticidade, também não se pode afirmar que a série

seja homocedástica, em qualquer um dos casos estudados surge algum tipo de

heterocedasticidade, como apontam os três testes referentes à este

comportamento. Estes resultados já obtidos permitem pensar numa modelagem

através de modelos da classe ARCH6
.

6 ARCH: Autorregressive Conditional Heterocedasticity (Modelos Autorreqressivos com
Heterocedasticidade Condicional)
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Um outro aspecto ainda pode ser destacado e refere-se à não normalidade

da série como um todo e também do seu último segmento. Este resultado também

é interessante posto que grande parte dos estudos sobre mercados financeiros

parte do pressuposto de uma distribuição normal dos retornos dos ativos.

Tabela 1
Amostra 1 a 301 1 a 100 101 a 200 201 a 301

Média 0.1653 0.21211 0.08677 0.196551

Desvio padrão 0.102673 0.104424 0.022413 0.104769

Dickey-Fuller Aumentado -16.0879 ** [.000] -9.09081 •• [.000] -10.6048 ** [.000] -9.37302 ** [.000]

Teste ARCH (Engle) 7.78523 ** [.005] 2.65849 [.103] 070350 [.791] 2.52456 [.112]

Teste de Chow .183277 [.833] 2.21760 [.114] 2.87560 [.061] 1.19838 [.306]

Teste Coef. MV Heteroc. -.277561 [1.00] 5.30051 * [.021] 7.15883 ** [.007] 13.2543 ** [.000]

Teste White 9.55388 ** [.008] .644897 [.724] .270423 [.874] 1.82748 [.401]

Teste Jacques-Bera 551.361 ** [.000] .793609 [.672] 1.73644 [.420] 154.777 ** [.000]

Uma outra análise realizada sobre a série de retorno diário do ouro físico

na BM&F foi a referente à existência de autocorrelação na série. O gráfico a

seguir ilustra os resultados, tanto no tocante à autocorrelação como à

autocorrelação parcial.

O gráfico é claro no sentido da existência de dependência entre os

retornos em termos de autocorrelação, mesmo indo além do 20° intervalo. E

deve-se destacar que a autocorrelação de primeira ordem é próxima de 1,00. O

mesmo pode ser observado em relação à autocorrelação parcial, indicando algum

tipo de dependência no 2° e 5° intervalos. Uma primeira tentativa de modelagem



indicaria um modelo do tipo ARMA(p,q)7 com um p elevado um q igual a 5, onde

teríamos provavelmente dentre os parâmetros de média móvel os de 2a e 5a

ordens significativamente diferentes de zero.

Figura 1
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A conclusão que se pode tirar da análise da série de retorno diário do ouro

físico negociado na BM&F entre 20/10/1990 e 20/12/1991 é que ela não segue os

dogmas apresentados pela moderna teoria de finanças quanto aos retornos de

ativos. A série tem as seguintes características que a tornam incompatível com

esta teoria:

a) Ela não tem distribuição normal.

b) Ela não é gerada por um processo do tipo passeio aleatório.

c) Ela não é homocedástica.

7 ARMA: Autorregressive Moving Average (Modelos Autorregressivos - MéJias Móveis)

165
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d) Seus valores não são serial mente independentes.

4.3. Os Testes Sobre A Taxa De Juros

A tabela a seguir mostra os valores obtidos com os diferentes testes

levados a efeito sobre a série de variações sobre as taxas de juros efetivas

mensais no período em estude. Aqui também os valores em negrito indicam

rejeição da hipótese nula, um único asterisco ao lado deste valor indica um nível

de signifi:ância de 95% enquanto que um duplo asterisco indica significância de

99%. Os valores entre colchetes indicam a probabilidade de aceitação da

hipótese nula.

Novamente o primeiro resultado a ser destacado refere-se à hipótese dos

dados serem gerados por um processo do tipo passeio aleatório. O teste

Dickey-Fuller aumentado rejeita esta hipótese de forma inequívoca tanto para a

série completa como para os segmentos da série, e sempre a um nível de

significância de 99% e com uma probabilidade de aceitação da hipótese nula

igual a zero. Aqui também a conclusão referente ao retorno do ouro é válida: em

não sendo um passeio aleatório, esta série pode ser passivel de modelagem.

Quanto ao teste de Chow, observa-se que nos primeiros 100 dias da série

há uma quebra estrutural, provavelmente resultante do plano Collor. Porém esta

quebra só é identificada na série menor, quando o teste foi aplicado sobre a série

completa ela não é identificada.

Quanto à heterocedasticidade, também não se pode afirmar que a série
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seja homocedástica, em qualquer um dos casos estudados, à exceção do último,

surge algum tipo de heterocedasticidade, como apontam os três testes referentes

à este comportamento. Estes resultados também permitem pensar numa

modelagem através de modelos da classe ARCH.

Ainda aqui podemos destacar a não normalidade da série como um todo e

de suas partições, à exceção também da última.

Tabela 2
Amostra 1 a 301 1 a 100 101 a 200 201 a 301

Média 0.026067 -0.120606 0.071786 0.131148

Desvio padrão 0.325855 0.455751 0.102237 0.25/447

Dickey-Fuller Aumentado -9.83922 ** [.000] -10.7237 ** [.000] -9.49711 ** [.000] -11.1128 ** [.000]

Teste ARCH (Engle) 1.11400 [.291] .082665 [.774] .010874 [.917] .209888E-03 [.988]

Teste de Chow 3.01998 [.050] 3.47401 * [.035] .651526 [.524] 1.26873 [.286]

Teste Coef. MV Heteroc. 165.474 ** [.000] 4.97586 * [.026] .795645 [.372] 1.09456 [.295]

Teste White 8.98712 * [.011] .339900 [.844] 7.33580 * [.026] 2.63761 [.267]

Teste Jacques-Bera 1598.69 ** [.000] 39.4090 ** [.000] 23.4876 ** [.000] 1.82469 [.402]

A série de variações mensais na taxa de juros também apresentam forte
.,

autocorrelação, sendo que a de primeira ordem é superior a 0.80 e caindo

lentamente até o 18° intervalo. Já a autocorrelação parcial indica algum tipo de

alta dependência. Também aqui um modelo ARMA poderia ser uma primeira

tentativa de modelagem da série.
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A conclusão para a série de variações mensais da taxa de juros efetiva é

características que a tornam incompatível com esta teoria:

a) Ela não tem distribuição normal.

b) Ela não é gerada por um processo do tipo passeio aleatório.

c) Ela não é homocedástica.

d) Seus valores não são serialmente independentes.

similar à obtida para a série de retorno diário do ouro. A série tem as seguintes

TAXA DE JUROS

Um outro resultado interessante referente à série de variações mensais da

de juros e sua variância condicional.

taxa de juros refere-se à correlação entre a série e sua variância condicional.
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Com o uso de um modelo GARCH(1, 1) foi estimada a variância condicional da

série em estudo. O gráfico a seguir mostra a série de variações mensais da taxa
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Este gráfico mostra uma aparente relação entre a série de variações

mensais da taxa de juros e sua variância condicional. O índice de correlação de

Pearson entre estas duas variáveis foi calculado, resultando em 0,5999 (t=301).

Existe então uma forte correlação entre estas duas variáveis. Este resultado

confirma outros que indicaram existir uma correlação positiva entre séries

financeiras e suas variâncias, dentro do que preconiza a teoria financeira no que

diz respeito à relação risco x retorno.

Ainda no tocante à taxa de juros, surge uma questão interessante. A taxa

de juros mensal efetiva que é divulgada diariamente, pode também ser

considerada como uma previsão feita pelo próprio mercado sobre o que deve

ocorrer no próximo mês. A questão é: será esta previsão uma boa previsão, ou a

taxa que realmente ocorre durante o próximo mês é diferente desta previsão feita

pelo mercado? O próximo gráfico mostra a comparação entre a taxa de juros

mensal efetiva e a que realmente ocorreu durante o período. Para o cálculo da

169
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taxa que realmente ocorreu, foi simulada uma aplicação renovável a cada dia

durante os próximos 21 dias após a data t, e que rendeu a cada dia a taxa de

juros diária correspondente à taxa de juros mensal efetiva divulgada para aquele

dia. Foi então computado o retorno obtido nesta aplicação e comparado com a

taxa mensal efetiva divulgada em t.

Figura 4
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A soma das diferenças quadráticas resultou em 0,3143 , indicando, como já

mostrava o gráfico, que a taxa de juros mensal efetiva divulgada diariamente não

é um excelente preditor da taxa de juros que realmente ocorrerá durante o

próximo mês". Existe então a necessidade de, se possível, se construir um

modelo preditor de taxas de juros que melhor descreva o comportamento das

taxas futuras.

8 O mesmo teste levado a efeito no próximo capítulo do trabalho com as taxas de juros
previstas através de um modelo ARCH-M(1) resultou numa soma das diferenças quadráticas igual
a 0,7942 , resultado este pior do que o obtido com as taxas ANDIMA.
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A partir das conclusões Obtidas neste capítulo, será feita uma tentativa de

modelagem das duas séries descritas e aplicação das predições destes modelos

na avaliação de opções de compra de ouro na BM&F.
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CAPíTULO V

A ESTIMAÇÃO DOS PARÂMETROS
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5.1. OS MODELOS ARCH

Depois da introdução dos modelos autoregressivos por Yule em 1927 e

até o início dos anos 80, o estudo das séries temporais foi amplamente dominado

pelos modelos referentes à classe ARMA, lineares na sua essência. Nesses

modelos, o valor presente da variável é dado como uma função linear dos seus

valores passados, assim como de valores presentes e passados de um ruído.

Esses modelos encontram sua generalidade na decomposição proposta por Wold,

que permite escrever todos os processos estacionários regulares na forma de

uma média móvel infinita. A sua simplicidade deriva de sua característica linear.

Isso no entanto leva a restrições importantes quanto ao comportamento das

séries: os componentes periódicos ou sazonais obedecem a períodos fixos e as

fases ascendentes e descendentes dos ciclos são simétricas.

Entre as séries para as quais as formulações clássicas são notoriamente

insuficientes, figuram as relacionadas a ativos financeiros como taxas de juros,

taxas de câmbio, preços de ações e outros. Sua característica mais importante é

o fato de que sua variabilidade ou volatilidade é uma função do tempo. Isto é, elas

têm como uma das características básicas a heteroscedasticidade. Tipicamente

se sucedem períodos onde a volatilidade é elevada e outros onde a volatilidade é

pequena.

Os modelos ARCH1 repousam sobre uma parametrização endógena da

variância condicional e permitem levar em conta as propriedades das séries

1 ENGLE, R F _ Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Wtth Estimates of the Variance of UK Inflation
- Econometrica - p.987 -1007 - V50 N4 - 1982
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citadas acima. Mesmo nos casos em que as séries em estudo apresentam

independência quanto ao primeiro momento, pode-se identificar, como é o caso

típico em séries financeiras, dependência no segundo momento. Isto é, as

inovações nos processos não são independentes mas podem ser descritas por

modelos da classe ARCH e GARCH2.

Em suma, os modelos da série ARCH propõem a modelização não só do

primeiro momento das séries temporais, mas também do seu segundo momento,

abrindo um leque de possibilidades dentro do estudo dessas séries bastante

amplo.

De maneira geral um processo ARCH univariado pode ser definido como

solução de um modelo da forma

e = Yt Ut , Equação 1

crt é uma função do conjunto de informações em t - 1

E é aqui considerado um processo univariado, não autocorrelacionado,

com média zero e variância condicional igual a cr/ e que deve mudar ao longo do

tempo.

Considerando f (Yt) a função de densidade para Yt e (J o vetor de todos

os parâmetros desconhecidos do modelo, a função de máxima verossimilhança

2 BOLLERSLEV, T _ Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity - Journal of Econometrícs
- p. 307-327 - V31 - 1986
3 Independentes e identicamente distribuídos
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logarítmica para a amostra ET , ET-1 ,ET-2 , ... , E1 será4
:

T

L(e )= L~ogf (Grar-I
) -Iogar]

r=l
Equação 2

Dada ema representação paramétrica para f(Yt), uma estimação dos

parâmetros de interesse por máxima verossimilhança pode ser obtida diretamente

da equação (17) por diferentes técnicas numéricas de otimização.

o conjunto de equações acima, composto por (16) e (17), é

extremamente geral e nos leva a uma grande variedade de modelos. Ao mesmo

tempo, a teoria econômica fornece pouca explicação para a variação temporal da

variância condicional das séries financeiras. Diversas técnicas para a modelagem

de cr/ foram propostas. Essas técnicas têm bastante semelhança com as já

utilizadas para a modelagem do primeiro momento das séries, popularizadas nos

anos 70 principalmente através da técnica conhecida como Box-Jenkins. Algumas

delas são apresentadas a seguir.

5.1.1. O Modelo Arch(Q):

Como sugerido por Engle5 no seu trabalho original, uma possível

parametrização para cr/ é exprimir essa variável como uma função linear de

valores passados do processo, elevados ao quadrado:

(7a,2 =» + La jG r
2
-1 =to +a (L)G r

2

,=l
Equação 3

4 Suprimiu-se a dependência entre [;t e crt para simplificar a notação
5 ENGLE, R F _ Autoregressive Conditional Heteroscedasticity With Estimates of the Variance of UK tnüetion
_ Econometrica - p.987 -1007 - V50 N4 - 1982
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onde w e cu parâmetros obedecendo a w > O e cu ~ O e L é o operador de retorno.

A principal característica desse tipo de parametrização é que em séries

financeiras ela captura de maneira adequada a tendência de agrupamento dos

valores da volatilidade, isto é, altas (baixas) variações nos preços são seguidas

por altas (baixas) variações, mas de sinal não previsível. Esta tendência ao

agrupamento (c/usters) na volatilidade das séries financeiras foi constatada já há

muito tempo, observando-se que altas volatilidades são seguidas por altas

volatilidades e baixas volatilidades por baixas volatilidades, isto é, temos períodos

de turbulência e períodos de calmaria nas séries financeiras.

5.1.2. O Modelo Garch(p, Q):

Na grande maioria das aplicações do modelo linear ARCH(q) um intervalo

q longo é necessário. Uma estrutura mais flexível é dada pelo modelo GARCH(p,q)

desenvolvido por Bollerslev" :

Equação 4

Deve-se impor que todos os parâmetros do processo AR de ordem

infinita

Equação 5

sejam não negativos,

6 BOLLERSLEV, T _ Generalized Autoregress/ve Conditional Heteroscedasticity - Journal of Econometrics
- p. 307-327 - V31 - 1986
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Uma característica bastante atraente do modelo GARCH(p,q) refere-se à

dependência da série temporal em fI Rearranjando os termos a equação (19) é

interpretada como um modelo ARMA para ê/ com parâmetros autoregressivos

a(L) + ~(L), parâmetros de média móvel -~(L) e seqüência de inovação não

correlacionada serialrnente (8/ - (J/ ), Bollerslev? propõe o uso dessa

característica para a identificação das ordens p e q no modelo GARCH,

salientando que na maioria das aplicações p = q = 1 é suficiente.

5.1.3. Outros Modelos

Uma série bastante grande de modelos derivados desses dos dois

modelos já descritos apareceu e vem aparecendo na literatura financeira.

Problemas relacionados à linearidade, assimetrias e outros foram e continuam

sendo objetos de investigação. Uma relação apontando os principais

desenvolvimentos na área pode ser encontrada em Engle8 ou ainda em

Bollerslev, Chou e Kroner9. Dentre essas variantes do modelo original, uma se

destaca pelas suas características muito apropriadas para o estudo de séries

financeiras relacionadas a ativos de risco: o modelo ARCH-M (ARCH in mean)

proposto por Engle, Lilien e Robins!".

7 BOLLERSLEV. T _ A Conditional Heteroscedastic Time Series Model for Speculative Prices and Rates of
Return - Review of Economics and Statistics - p. 542-547 - V69 - 1987
8 ENGLE. R. F. _ Statistical Mode/s for Financiai Volatility - Financiai Analysts Journal - Jan-Feb 1993 -
pg 72-78
9 BOLLERSLEV, T; CHOU, R Y & KRONER. K F - ARCH Modeling in Finance: A Review of the Theory and
Empirical Evidence - Journal of Econometrics - 52, PG 5-59, 1992
10 ENGLE, R. F. ; LlLIEN, O M & ROBINS, R P - Estimating Time Varying Risk Premia in the Term Siructure:
The ARCH-M model- Econometrica - 55, pg 351-407, 1987
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5.1.4. O Modelo Arch-M

Neste modelo a média condicional é uma função explícita da variância

condicional do processo, dada pelas equações (19) e (20). A média condicional

será então:

Equação 6

Neste modelo, um incremento na variância condicional será associado a

um incremento ou decréscimo na média condicional de Y. , dependendo do sinal

da derivada parcial da função (21) com relação a ar
A teoria financeira envolve uma relação explícita entre risco e retorno.

No caso do retorno de um ativo, podemos esperar que com um aumento do risco

do ativo, medido pela volatilidade, tenhamos um aumento no retorno. O modelo

GARCH-M é ideal para a manipulação de questões como essa, em séries onde a

variância condicional seja função do tempo.

O modelo GARCH-M pode ser utilizado para estimar uma classe central

de modelos de equilíbrio em teoria financeira: os CAPMs (Capital Asset Pricing

Models). Sob sua forma mais simples. o CAPM prevê que a esperança

condicional do excesso de rentabilidade de um ativo em relação ao ativo sem

risco é proporcional à covariância (condicional) entre esta rentabilidade e a de

uma carteira composta por todos os títulos do mercado.

Diversos testes foram levados a efeito no exterior, principalmente sobre

índices de bolsas de valores, todos indicando que o parâmetro referente ao
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impacto da variância condicional sobre a média é positivo. No Brasil, o único

trabalho encontrado sobre o tema, devido a Calfispens!". também sustenta a

hipótese de correlação positiva entre o variância condicional e o nível da série.

No caso deste estudo, já foi demonstrada uma relação positiva entre a

variação mensal da taxa de juros e sua variância condicional, sendo que o índice

de correlação calculado foi igual a 0,5999. Este resultado aponta para a utilização

de um modelo do tipo GARCH-M (p.q) na modelagem desta série.

5.1.5. A Parametrização Dos Modelos Arch

A parametrização destes modelos é algo complexa o que leva a uma

grande parcimônia em relação à complexidade dos modelos e portanto ao número

de parâmetros a serem estimados. Ela foi feita com base na maximização da

função de máxima verossimilhança, através de métodos interativos com a

utilização do algoritmo de Berndt, Hall, Hall e Hausmari" conforme recomendado

por Boüerslev'>.

Para a volatilidade do retorno diário 'do ouro físico negociado na BM&F

foi estimado o seguinte modelo:

Equação 7

onde ht é a variância condicional no momento t e Et-1 é a inovação no processo

gerador dos retornos diários no momento anterior, t-1. Este é o modelo mais

11 CALLlSPERIS, E. A. - Variabilidade do Risco Sistemático no ICAPM - Evidências
Usando GARCH - Tese de Doutoramento - FEA-USP - 1991

12 Detalhes sobre este algoritmo podem ser encontrados em MILLS, T C - The
Ecanometric Mode/ling ot FinanciaI Time Series - Cambridge Press- 1994

13 BOLLERSLEV, T - (1986)
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simples possível dentro da classe ARCH, um ARCH(1). Ele foi escolhido tendo em

vista o pequeno volume de alterações provocada na volatilidade condicional com

o uso de modelos mais complexos, observado em diversos testes levados a efeito

sobre a série em estudo.

Para a variação mensal da taxa de juros efetiva foi estimado o seguinte

modelo:

Equação 8

e

Equação 9

onde Jt é a variação mensal na taxa de juros no momento t , ht é a variância

condicional da variação mensal na taxa de juros no momento t e Et-1a inovação

no processo de geração da variação mensal na taxa de juros no momento

imediatamente anterior, t-1. A estimação dos parâmetros de modelos da classe

ARCH para a variação mensal nas taxas de juros mostrou-se particularmente

difícil, com o surgimento de problemas de convergência e de otimização da

função objetivo dentro do algoritmo utilizado. Este foi o principal motivo da

escolha de um modelo tão parcimonioso em termos de número de parâmetros

para a modelagem da série. O modelo escolhido é um ARCH-M (1).
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5.2. A ESTIMAÇÃO DA VOLATILlDADE DO RETORNO DO OURO

o período de teste para o. modelo Black-Scholes foi do dia 2/10/1990 a

20/12/1991, compreendendo todos os dias onde foram negociadas na BM&F

opções sobre ouro com vencimento em 1991. Portanto foi necessário estimar a

volatilidade a cada dia dentro deste período. Isto significou a estimação dos

parâmetros de 301 modelos ARCH(1), um para cada dia da amostra.

Para que fosse possível estimar os parâmetros dos diversos modelos à

partir do dia 2/10/1990, a amostra teve que ser ampliada permitindo assim a

observação de dados anteriores a 2/10/1990. Esta ampliação foi feita incluindo na

amostra, apenas para efeito de estimação dos parâmetros dos modelos, dos

dados compreendidos entre 1/02/1989 a 1/10/1990. Esta ampliação também teve

por objetivo propiciar um número grande de observações para a estimação dos

parâmetros dos modelos.

Então, o modelo estimado para o dia 2/10/1990 teve como base uma

amostra composta por 408 observações. Na estimação dos modelos

subsequentes não foram utilizados nem uma observação inicial constante nem um

número constante de observações, tendo em vista algumas dificuldades

encontradas na estimação dos parâmetros. Então, tendo em vista uma estimação

mais robusta em termos de convergência e maximização da função objetivo, o

número de observações para um determinado conjunto da amostra foi variável, e

determinado através de testes. Assim como os valore iniciais, muitas vezes



182

cruciais neste tipo de estimação, foram também determinados por vezes através

de testes e por vezes simplesmente utilizando-se os parâmetros do modelo

imediatamente anterior.

o procedimento de predição da volatilidade partiu então da estimação dos

parâmetros do modelo ARCH (1) que descrevesse o comportamento da variância

condicional até o dia t. Com estes parâmetros inseridos na equação do modelo

ARCH(1), mais a inovação no processo de retorno do ouro físico observada no

dia t-1, obteve-se a previsão da variância condicional. Extraída a raiz quadrada

deste valor obtem-se a volatilidade condicional para o retorno diário do ouro

físico.

o gráfico a seguir mostra o comportamento da volatilidade condicional

obtida por este procedimento.

Figura 1
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É interessante comparar esta volatilidade condicional com a volatilidade

calculada com base em dados históricos. O gráfico a seguir mostra a volatilidade

histórica, calculada com base nos retornos do último mês, e a volatilidade

condicional estimada com base no modelo ARCH(1):

Figura 2

Volatilidade Condicional X Histórica --Mensal
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o gráfico a seguir apresenta o retorno diário do ouro físico no mesmo

período. Pode-se observar que, em parte, a volatilidade condicional apresenta-se

com maiores valores em relação à volatilidade histórica em períodos mais

turbulentos, e em períodos mais calmos as duas tendem a valores próximos.

183
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Figura 3

Retorno Diário do Ouro Físico - BM&F
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A tabela a seguir apresenta alguns modelos estimados, a título de exemplo.

A data refere-se à data na qual o modelo foi estimado. Então, o modelo

apresentado como sendo do dia 16/10/90 foi utilizado para a previsão da

volatilidade condicional utilizada no dia 17/10/90. Os primeiro valor é o do

parâmetro estimado, em seguida é apresentado o desvio padrão da estimativa,

em seguida o valor da estatística t e finalmente, na última coluna um único

asterísco indica um nível de significância de 95% e um duplo asterísco indica um

nível de significância de 99%:

Tabela 1
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DaTa Parametro Esurnatr-a DesVIO P r Slgn~

2110/90 C 0025867 1 42E-03 181774 ..
ALPhAO 139E-03 '117E-04 119244 ..
ALPHAl 0825489 0158893 519524 ..

16/10/90 C 0024867 1,32E-03 18,7923 ..
ALPHAO 1,32E-03 117E-04 117889 ..
ALPHAl 0,8495 01802 530337

..
6/11/90 C 0,025947 143E-03 18,1031 ..

ALPHAO 1 40E-03 116E-OA 12,0672 ..
ALPHAl 0,815985 0156789 5,20435 ..

21/11/90 C 0,028822 174E-03 16,6081 ..
ALPHAO 1.56E-03 1,05E-04 14,9173 ..
ALPHAl 0,732262 0141566 517259 ..

28/12190 C 0,025515 1 42E-03 18,0271 ..
ALPHAO 140E-03 115E-04 121657 ..
ALPHAl 0,801496 0151826 5.27905 ..
C 0026535 156E-03 17,0306 ..

21101/91 ALPHAO 150E-Q3 113E-04 13,2959 ..
ALPHAl 0,759559 0146072 5,19988 ..

14/02191 C 0,027021 1,59E-03 16,9735 ..
ALPHAO 1,51E-03 1,11E-04 136786 ..
ALPHAl 0751348 0144405 5.20305 ..

27/05/91 C 0.013385. 1.05E-03 12.7664 ..
ALPHAO 5.41E-05 1.21E-05 4.47844 ..
ALPHAl 0973946 0.260809 373433 ..

12/06/91 C 0.014223 110E-03 12.9555 ..
ALPHAO 6.56E-05 1.58E-05 4.15031 ..
ALPHAl 0.839854 0.282675 2.9711 ..

3/07/91 C 0.013924 1.04E-03 13.3894 ..
ALPHAO 6.20E-05 1.34E-05 4,6242 ..
ALPHAl 0,642204 0.266191 2.41257

22/07/91 C 0.015169 9.33E-04 16.2584 ..
ALPHAO 546E-05 1.23E-05 4,42373 ..
AlPHAl 0.542409 0,255528 2.1227 .

30/07/91 C 0.015224 9.25E-04 16.4653 ..
ALPHAO 5.28E·OS 1.19E·05 44465 ..
ALPHAl 0.570348 0.263893 2.16129

20/08/91 C 0.016289 8.78E·04 18.5486 ..
ALPHAO 4.98E·OS 1.27t:·05 3,93651 ..
ALPHAl 0.627465 O,S1666 1,98151

13/09/91 C 0.017024 943E·04 18.0451 ..
ALPHAO 5.67E·OS 142E-05 3.98697 ..
ALPHAl 0533743 0.297881 1.7918

3110/91 C 0.02204 238E·03 9,2799 ..
ALPHAO 217E-04 215E-05 10,0953 ..
ALPHAl 0450344 0.239081 .188365

22/10/91 C 0019764 1.60E-03 12.3231 ..
ALPHAO 191E-Q4 110E-05 173237 ..
ALPHAl 0,500499 017501 2.85983 ..

4/11/91 C 0,017048 1,50E-03 113543 ..
ALPHAO 190E-04 717E-06 264611 ..
ALPHAl 0846408 0154514 547787 ..

29111191 C O 017596 146E-03 120478 ..
ALPHAO 2 02E·0~ 854E-06 236081 ..
ALPHAl 087657:; 0155354 564243 ..

13/12191 C 0.017741 139E-03 12.'1228 ..
ALPHAO 197E-04 8.27E-06 23,8138 ..
ALDH.t.,1 0869042 O 14911S 582784 ..
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Como pode ser observado nesta amostra de modelos estimados, que é

bastante representativa do total de 301 modelos estimados, a grande maioria dos

parâmetros estimados é significativamente diferente de zero a 99%.

5.3. A ESTIMAÇÃO DA VARIAÇÃO MENSAL DA TAXA DE JUROS

o procedimento de estimação para os modelos referentes à variação

mensal da taxa de juros foi similar ao empregado na estimação da volatilidade do

retorno diário do ouro. Da mesma forma a amostra foi ampliada de forma a incluir

os dados referentes ao período compreendido entre 1/02/89 até 1/10/91.

o procedimento de predição da variação mensal da taxa de juros partiu da

estimação de um modelo ARCH-M(1) que descrevesse o comportamento da série

até o dia t.

Ao contrário da estimação dos parâmetros do modelo ARCH(1) utilizado

para a volatilidade do retorno do ouro físico, a estimação dos parâmetros do

modelo ARCH-M(1) para a variação mensal da taxa de juros foi extremamente

problemática. Algumas vezes surgiram problemas de convergência do modelo,

mesmo com o número de interações superando 500, e outras vezes problemas de

otimização da função objetivo.

Diferentes estratégias foram utilizadas com o intuito de superar estes

problemas, utilizando-se diferentes valores iniciais, outras vezes relaxando

algumas das restrições impostas sobre os parâmetros!" e também variando o

14 Estas restrições sobre os parâmetros são por vezes excessivas. A restrição que impõe
que os parâmetros a.n e I~n sejam positivos são propostas para evitar variâncias negativas. No
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tamanho da amostra base para a estimação dos parâmetros dos modelos. Mesmo

com estas estratégias, ainda restaram alguns casos onde a estimação não foi

perfeita. A tabela a seguir mostra uma série de modelos estimados, com as

respectivas datas. As datas referem-se ao dia em que o modelo foi estimado,

sendo portanto estimada a variação mensal da taxa de juros estimada com base

neste modelo para o dia seguinte. Na coluna Signif. dois asteríscos indicam

significância de 95% e um asterísco uma significância de 90%.

Tabela 2

entanto, existem inúmeras possibilidades de um dos parâmetros ser negativo e ainda assim a
variância ser positiva.
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Data Parâmetro EstlrnatM! Deswo p : SI9n •. I Data Iparãmetro IEstrrretrva IUesWlP It ISlgnlf I

3:10190 C -0.022717 0.017994 -1.26248 24/05191 C 0.014228 5.69E-03 2.50086 •

MEM(-l) 0.950871 472E-03 207.88 9 •• MEM(-l) 0.912132 0013003 70.148 7 ••

THETA 0.149765 0138623 1.09459 THETA -475E-03 0057467 -O 082887

ALPHAO 9A1E-03 8.53E-04 11.032 8 •• ALPH/,O O O O

ALPHAl 0.708221 0.075014 94411 3 •• ALPHAl 0.351882 0022088 10.9662 ..
BETAl 0150384 0034061 4.4152 .. BETAl 0.76086 0.013705 55.518 6 ••

H(O) 1.34E-04 8310.16 1.61E-08 H(O) 0.040907 0.020548 1.99102 •

11/10190 C -0.022717 0.017982 -1.26332 8J08J91C 0.013796 8.05E-04 17.1308 ..
MEM(-l) 0.980871 4.71E-03 208.038 .. MEM(-l) 0.914765 4.99E-03 183.275 .,

THETA 0.149765 0.138844 109603 THETA -0.02687 0018031 -1.4902

ALPHAO 941E-03 8.51E-04 11.0519 .. ALPHAO O O O

ALPHAl 0.708221 0.074969 944889 .. ALPHAl 0.989656 0.048153 20.5523 ..
BETAl 0.150384 0.033942 4.43064 .. BETAl 0.542578 8.22E-03 65.9874 ..
H (O) 1.34E-04 36387.6 3.68E-09 H(O) 0.040394 0.051526 0.783949

18112190 C 8.97E-03 0.011227 0.798648 23108191 C 0.013316 5.95E-03 2.23868 •

MEM(-1) 0.927917 0.017218 53.8911 .. MEM(-l) 0.911692 0014221 641086 ••

THETA 0.020361 0.093978 0.218661 THETA 4.53E-Ol 2 .060124 0.075376

ALPHAO 1.99E-04 9.99E-05 1.99334 • ALPHAO 6.27E-Ol 5 .378243E- 1.65656

ALPHA1 0.17523 0.018456 9.4935 •• ALPHAl 0.267688 0.029391 9.10706 ••

BETAl 0.845162 0.013571 62.2755 •• BETAl 0.80537 0014257 564913 ••

H(O) 0.024926 0.011871 2.09984 • H(O) 0.033085 0.015211 2.17506 •

17/01191 C 0017512 0.020411 0.857985 4109/91 C 7.82E-03 7.87E-03 0.99355-/

MEM(-1) 0.943258 0.010092 934841 MEM(-l) 0.916586 0.015173 60409 ••

THETA -0.08206 0.140163 -0.585462 THETA 0.036923 0072357 0.510292

ALPHAO 1.12E-04 9.55E-06 117705 ALPHAO 8.94E-05 3.61E-05 2.47706 •

ALPHA1 1.39E-03 3.98E-04 349015 ALPHAl 0.154707 0.014811 10.4451 ••

BETAl 1 O O BETAl 0.86879 9.29E-03 93.514 ••

H(O) 5.52E-03 . 9.11E-04 6.0552 H(O) 0.02241 9.33E-03 2.40163 •

18103191 C -6.84E-03 3.45E-04 -19.841 •• 19/09/91 C 7.99E-03 7.03E-03 1.13756

MEM(-l) 0.960822 3.08E-03 311.807 •• MEM(-1) 0.916781 0.014855 61.7146 ••

THETA 0.107669 0.028834 3.73417 •• THETA 0.039709 0.067673 0.586773

ALPHAO 2.53E-09 3.45E-08 0.073345 ALPHAO 5.61E-05 2.95E-05 1.90356

ALPHAl 0.507303 0.040737 12.4531 •• ALPHAl 0.165592 0.016202 10.2206 ••

BETAl 0.678837 0.01287 52.5883 •• BETAl 0.862781 9.78"-03 88.1995 ••

H(O) 0.057627 0.049527 1.16356 H(O) 0.02386 9.91E-03 240809 •

3.Q4J91 C -6. 87E-03 3.14E-04 -21.8726 •• 9110191 C 6.62E-03 7.86E-03 0.843126

MEM(-1) 0.980464 2.70E-03 356.13 •• MEM(-1) 0.912798 0.015086 60.5863 ••

THETA 0.113315 0.028096 4.03313 •• THETA 0.045076 0.072244 0.62394

ALPHAO O O O ALPHAO 9.28::-05 3.62&05 2.56283 •

ALPHA1 0.52176 0.041092 12.6973 •• ALPHAl 0.151784 0.014309 10.6078 ••

BETAl 0.667801 0.012548 53.2299 •• BETA1 0.870138 9.13E-03 95.3318 ••

H(O) 0.057712 0.051719 111588 H(O) 0.02229 9.17&03 2.43191 •

10104191 C -6. 86E-03 2.83E-04 -24.221 •• 21/11/91 C 6.74E-03 7.99E-03 0.844516

MEM(-l) 0.960444 2.43E-03 394.846 •• MEM(-l) 0.914896 0.01457 62.7925 ••

THETA 0.115952 0.027024 4.29079 •• THETA 0.045072 0.072318 0.623249

ALPHAO O O O ALPHAO 9.91E-05 372E-05 2.66637 ••

ALPHAl 0.560928 0.0433 12.9545 •• ALPHAl 014848 0.013715 10.8259 ••

BETA1 0.650888 0.012116 53.7214 •• BETAl 0.872011 887&03 983427 ••

H(O) 0.056446 0.057051 0.98939 H(O) 0.021976 905E-03 2.42698 •

13105191 C -6.60E-03 6.45E-05 -102.312 •• 28111191 C 6.61E-03 788E-03 0.839149

MEM(-l) 0.962262 4.34E-04 221969 •• MEM(-l) 0.914303 0.014509 630182 ••

THETA 0.088796 0.024707 3.59398 •• THETA 0.046175 0.071667 0.64429

ALPHAO 1.70E-11 172E-10 0099127 ALPHAO 963E-05 3.65E-05 2.63842 ••

ALPHA1 0.63262 0.045976 13.7597 •• ALPHA1 0.149628 0.013847 10.806 ••

BETA1 0.625543 0.011443 54.6655 •• BETAl 0.871069 8.93::-03 97.5206 ••

H(O) 0.054905 0064301 0.853872 H(O) 0.022213 914E-03 2.43071 •

21/05191 C 0.012083 9.73E-03 1.24154 12112191 C 626E-03 6.96E-03 0899279

MEM(-l) 0.918227 0.01598 57.4611 •• MEM(-1) 0.912101 0.014082 64.7707 ••

THETA -5.10E-03 0.082167 -0.062068 THETA 0.051588 0.065986 0.781794

ALPHAO 6.69E-05 6.38E-05 104881 ALPHAO 707E-05 319E-05 2.21426 •

ALPHAl 0165783 0016694 993064 •• ALPHAl IJ 168648 0.016263 10.3703 ••

BETAl 0.865457 0.010037 86.2282 •• BETAl 0858887 994E-03 86.3923 ••

H(O) 0022288 947E-03 235421 • H(O) 0.024587 0.010212 2.40752 •



Com os parâmetros estimados inseridos no modelo ARCH-M (1) foi

possível estimar a variação mensal da taxa de juros para o prevista para o dia t+1.

Como a variação mensal da taxa de juros é dada pela seguinte equação:

Equação 10

onde VI é a variação mensal da taxa de juros observada no momento t , Ln é o

logaritmo neperiano, Jt a taxa de juros mensal observada hoje e Jt-21 a taxa de

juros observada um mês atrás, podemos, à partir da previsão da variação mensal

da taxa de juros, determinar a previsão da taxa de juros para o próximo mês, Jt+1,

dada pelo modelo ARCH-M como sendo:

Equação 11

o gráfico a seguir mostra o comportamento da taxa de juros mensal efetiva

e prevista (pelo modelo ARCH-M(1) para o período do estudo.

Figura 4
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o modelo dá como resultado uma taxa de juros superior à efetivamente

prevista pelo mercado para o período subsequente. A soma das diferenças
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quadráticas resultou em 0,3878.

Quanto às taxas realmente praticadas pelo mercado no período

subsequente, o gráfico a seguir apresenta a relação entre a previsão de taxa

mensal feita pelo modelo ARCH-M(1) e as taxas que realmente ocorreram. Para o

cálculo da taxa que realmente ocorreu, foi simulada uma aplicação renovável a

cada dia durante os próximos 21 dias após a data t e que rendeu a cada dia a

taxa de juros diária correspondente à taxa de juros mensal efetiva divulgada para

aquele dia. Foi então computado o retorno obtido nesta aplicação e comparado

com a taxa mensal efetiva divulgada em t.

Figura 5
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Os juros mensais efetivos previstos pelos modelos ARCH-M(1), assim

190

como os do próprio mercado não são bons previsores dos juros futuros que

realmente ocorrerão. Aqui o desempenho, medido em termos de soma das

diferenças quadráticas, foi pior que o obtido com os juros do mercado (ANDIMA).

A soma das diferenças quadráticas alcançou 0,7942 contra 0,3143 obtidos no
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capítulo V com os juros de mercado.

Resta saber se os operadores do mercado de opções, e mesmo dos

mercados em geral, utilizam-se apenas das taxas de mercado ou fazem alguma

inferência sobre o comportamento futuro das taxas.
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CAPíTULO VI

A INSERÇÃO DOS NOVOS VALORES NO MODELO 8S
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6.1. A VOLATILlDADE CONDICIONAL OBTIDA COM ARCH(1)

Depois da estimação dos parâmetros taxa de juros e volatilidade através da

utilização de modelos da classe ARCH, eles foram inseridos no modelo

Black-Scholes e os resultados computados.

Inicialmente os valores da volatilidade estimados através dos modelos

ARCH(1) foram utilizados. Como no capítulo 3 o erro quadrático médio (EQM) foi

calculado e comparado com o valor obtido com o uso da volatilidade histórica. A

tabela a seguir mostra os valores obtidos.

o desempenho do modelo Black-Scholes melhorou em aproximadamente

17% em termos de erro quadrático médio. Este resultado indica a superioridade

da estimação da volatilidade através dos modelos que a consideram como função

\ do tempo e não constante, como proposto por Black e Scholes no

desenvolvimento original do modelo.

o gráfico a seguir mostra a distribuição das diferenças tanto para o caso

de utilização da volatilidade histórica como para a volatilidade estimada pelos

modelos ARCH(1).



Figura 1
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Diferenças Mercado-BS
Ir::=:J Histórica

• ARCH(1)

Pode-se notar que a melhor desempenho do modelo Black-Scholes com o

grande diferença entre as duas estimativas.
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Diferenças

redução acentuada nos casos em que o modelo apontou para um valor da opção

igual a zero, enquanto que o mercado dava um valor qualquer diferente de zero

(diferença=-100%). Isto pode significar que a volatilidade dada pelos modelos

ARCH(1), isto é, a volatilidade condicional, capte melhor as expectativas futuras

do mercado em relação à variabilidade dos preços do ativo objeto da opção.

Estes modelos da classe ARCH(1) têm como característica central que os

diferenciam de outros métodos de estimação de volatilidade, a inserção da idéia

de agrupamento (clusters) de volatilidades, já observada há muitos anos em

séries financeiras. Talvez aí resida a chave da sua superioridade. O gráfico a

seguir mostra novamente as duas volatilidades onde pode-se observar uma



Figura 2
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Já a tabela a seguir indica a distribuição de freqüência para as diferenças

entre o preço das opções dado pelo mercado e o valor dado pelo modelo

Black-Scholes, utilizando-se a volatilidade histórica e a condicional.
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Tabela 2
FAIXA Histórica ARCH(1)

-100% 6% 4%
-90% a -99% 14% 16%
-80% a -89% 2% 2%
-70% a -79% 2% 2%
-60% a -69% 2% 2%
-50% a -59% 1% 1%
-40% a -49% 1% 1%
-30% a -39% 2% 2%
-20% a -29% 3% 2%
-10% a -19% 5% 4%

0% a -9% 6% 6%
10% a 19% 8% 9%
20% a 29% 8% 8%
30% a 39% 6% 7%
40% a 49% 4% 5%
50% a 59% 3% 4%
60% a 69% 2% 3%
70% a 79% 2% 2%
80% a 89% 1% 2%
90% a 99% 2% 2%

100% a 109% 1% 2%
110% a 119% 1% 1%
120% a 129% 1% 1%
130% a 139% 1% 0%
140% a 149% 0% 1%
150% a 159% 0% 1%
160% a 169% 1% 1%
170% a 179% 1% 1%
180% a 189% 1% 0%
190% a 199% 1% 0%

acima de 200% 7% 8%

Como apresentado no capítulo 3, 42,7% das observações das diferenças

obtidas com o uso da volatilidade histórica situaram-se entre -50% e +50%. Já no

caso da utilização da volatilidade condicional esta porcentagem subiu para

44,4%, indicando uma maior concentração dos resultados em torno de uma

diferença zero. Confirmando portanto o resultado obtido com o EQM, apontando

para a superioridade do uso da volatilidade condicional.
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6.2. A TAXA DE JUROS OBTIDA COM ARCH-M(1)

A inserção da taxa de juros prevista pelos modelos ARCH-M(1) não foi tão

proveitosa como a da volatilidade condicional. A tabela a seguir compara os

resultados dos EQM para o caso de uso da taxa de juros mensal real (ANDIMA) e

a estimada pelos modelos ARCH-M(1), ambos utilizando a volatilidade histórica.

Tabela 3

o resultado obtido não valida a utilização dos modelos ARCH-M(1) como

preditores da taxa de juros, resultado aliás já esperado tendo em vista os

resultados do capítulo 5, onde foram apresentados os problemas de estimação

destes modelos e também o resultado da estimação da taxa de juros.

o gráfico a seguir mostra a distribuição de freqüência das diferenças entre

os valores dados pelo mercado e os apresentados pelo modelo Black-Scholes.
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Figura 3
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Aqui também nota-se uma redução nos casos de diferenças causadas por

preços dados pelo modelo iguais a zero. No entanto o resultado geral não é

satisfatório, posto que no geral existe um aumento de freqüências em diferenças

grandes e uma redução nos casos de pequenas diferenças, incluindo aí o caso de

diferenças nulas.

6.3. A INSERÇÃO CONJUNTA

o resultado da inserção conjunta dos juros estimados pelos modelos

ARCH-M(1) e da volatilidade condicional estimada pelos modelos ARCH(1),

comparado à outras formas de utilização do modelo Black-Scholes 'pode ser

observado na tabela a seguir.



Tabela 4
Volatilidade Histórica ARCH(1) Histórica A RCH(1)

Juros ANO/MA ANO/MA A RCH-M A RCH-M

EQM 3.05 2.53 5.18 4.46

Como esperado, em função do mau desempenho do modelo Black-Scholes

utilizando os juros estimados pelos modelos ARCH-M(1), o desempenho aqui

também não foi superior aos casos de utilização dos juros reais (ANDIMA). O erro

quadrático médio de 4,46 é praticamente o dobro do erro encontrado no caso da

utilização da volatilidade condicional estimada pelos modelos ARCH(1)

juntamente com os juros reais. O gráfico a seguir apresenta a distribuição das

diferenças, comparando o melhor caso obtido, o do uso da volatilidade

condicional com juros reais, com o caso da inserção conjunta, tanto da

volatilidade condicional como dos juros estimados pelos modelos ARCH-M(1).

Figura 4
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É interessante ressaltar a redução nos casos de diferenças próximas ou
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•



200

inferiores a zero. O aumento no erro quadrático médio é devido ao grande

aumento nas diferenças superiores a 20%, principalmente nas diferenças

superiores a 200%.

De toda forma, pelo critério adotado neste trabalho, a inserção conjunta no

modelo Black-Scholes dos dois parâmetros estimados através de modelos da

classe ARCH não foi satisfatória.
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CAPíTULO VII

CONCLUSÕES
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Para iniciar o tópico referente às conclusões deste trabalho deve-se

inicialmente retornar aos objetivos do mesmo 1
.

o primeiro objetivo foi o 'de fazer uma revisão bibliográfica detalhada sobre

teoria de opções. Claro é que em se tratando de tema tão vasto como este é

quase impossível fazer-se uma revisão completa, mas a que foi apresentada nos

capítulos I e 11 proporciona uma visão geral sobre esta teoria e seus

desenvolvimentos, podendo servir como referência para outros estudos.

o segundo objetivo foi o de tentar um aperfeiçoamento no modelo

Black-Scholes, ou melhor, na metodologia de utilização do modelo Black-Scholes,

tendo em vista sua aplicação ao mercado brasileiro. Este segundo objetivo foi

baseado na utilização dos modelos da classe ARCH, teoricamente bastante

apropriados à modelagem das séries em estudo.

Dentro deste objetivo, foi realizado um teste" no mercado de opções de

ouro da BM&F, utilizando-se para tanto as opções com vencimento em 1991.

Neste teste o modelo BS foi utilizado de forma tradicional, isto é, utilizando-se a

volatilidade histórica, calculada como o desvio padrão do retorno diário do ouro

físico no último mês, e a taxa de juros mensal efetiva de títulos federais como

divulgada pela ANDIMA. O resultado deste teste indicou que o modelo não é

totalmente eficaz na descrição dos preços das opções constantes no banco de

dados, havendo então possibilidade de melhoria na metodologia de utilização do

mesmo.

1 Descritos no Capítulo I - páginas 2,3,4
2 Vide capítulo 111
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Esta melhoria na metodologia de utilização do modelo só pode ser feita

através de dois de seus parâmetros: a volatilidade do retorno do ativo objeto e a

taxa de juros, já que os outros parâmetros, como o preço à vista do ativo objeto, o

tempo até o vencimento e o preço de exercício da opção são observáveis no

mercado.

Foram então feitos testes estatísticos sobre as séries históricas destes dois

parâmetros". Os resultados foram claros para ambas. Eles indicaram que:

a) Elas não têm distribuição normal

b) Elas não são geradas por um processo do tipo passeio aleatório

c) Elas não são homocedásticas

d) Seus valores não são seri aImente independentes

Estes resultados são muito interessantes na medida em que contrariam

hipóteses básicas da chamada Moderna Teoria Financeira" sobre séries

financeiras, notadamente no que diz respeito à correlação serial e ao processo do

tipo passeio aleatório. As características encontradas nestas séries abriram

caminho para a tentativa de modelá-Ias. E esta modelagem foi tentada tendo

como base os modelos da classe ARCH.

Estes modelos consideram a volatilidade condicional variável no tempo e

função das inovações passadas do processo gerador dos dados. Estas

características vêm de encontro ao que é observado na prática nas séries

financeiras: sua volatilidade não é constante e são observados agrupamentos

3 Vide capítulo IV
4 Moderna Teoria Financeira é a teoria financeira como conhecida após a publicação do

trabalho de Harry Markowitz - Portfolio Selection - Journal of Finance - March (77-91) -1952
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(clusters) no seu comportamento, isto é, uma alta volatilidade é seguida por alta

volatilidade, e baixa volatilidade é seguida por baixa volatilidade, indicando

períodos de calmaria e turbulência nos mercados.

A volatilidade do retorno do ouro físico foi modelada com a utilização de

modelos ARCH(1)5 e as previsões obtidas ínseridas" no modelo Black-Scholes

tendo em vista a realização de um teste com o mesmo banco de dados utilizado

anteriormente. 'Este teste indicou que os preços das opções dados pelo modelo

Black-Scholes, quando utilizada a volatilidade condicional estimada pelos

modelos ARCH(1), se aproximaram mais dos preços observados no mercado em

comparação com o teste realizado no capítulo 111. O ganho foi de

aproximadamente 17% em termos. de Erro Quadrático Médio.

O mesmo foi feito com a variação mensal da taxa de juros, modelada por

modelos ARCH-M(1)7. Os modelos ARCH-M têm como característica a inserção

na equação do processo gerador dos retornos de um termo referente à

volatilidade, permitindo assim que os retornos sejam também função do risco,

medido aqui pela volatilidade. A correlação entre a variação mensal na taxa de

juros e sua variância condicional foi calculada, resultando em 0,5999,

corroborando a utilização dos modelos ARCH-M. No entanto, a estimação dos

modelos para a taxa de juros foi bastante complicada, com o surgimento de

problemas de convergência e outros. Talvez em virtude deste fato, a inserção"

5 Vide capítulo V
6 Vide capítulo VI
7 Vide capítulo V
8 Vide capítulo VI
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das previsões da variação mensal da taxa de juros no modelo Black-Scholes não

tenha obtido um resultado satisfatório. Na verdade houve uma perda de eficiência

do modelo, assim como no caso da inserção conjunta dos dois parâmetros

estimados pelos modelos da classe ARCH.

Então, o segundo objetivo foi cumprido em parte, obtendo-se uma melhoria

na metodologia de utilização do modelo Black-Scholes com o uso da volatilidade

condicional estimada pelos modelos ARCH.

Mesmo não tendo sido alcançado sucesso completo neste segundo

objetivo do trabalho, os resultados obtidos são muito interessantes,

destacando-se as conclusões sobre o comportamento das séries temporais

analisadas. A existência de autocorrelação serial e o fato do processo gerador

das mesmas não ser um passeio aleatório, indica que outras tentativas podem ser

feitas no sentido de modelar estas séries, principalmente a série de variações

mensais na taxa de juros, onde o modelo testado não se apresentou satisfatório.

Eventualmente o uso de outros modelos na descrição desta variação

mensal possa melhorar a performance do modelo Black-Scholes.

De toda forma, a conclusão mais clara do trabalho refere-se ao acerto da

utilização de modelos ARCH na estimação da volatilidade do ativo objeto, para

inserção no modelo Black-Scholes.

Alguns cuidados devem ser tomados quanto à esta conclusão. Em primeiro

lugar deve ser observado que foram analisadas opções de um período
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relativamente pequeno, um ano. Em segundo lugar, dentro deste mercado e neste

período podem ter ocorrido operações do tipo bos" que são operações

envolvendo múltiplas opções com o intuito de obter-se uma taxa de retorno fixa na

operação, independente do valor do ativo objeto. A existência destas operações

pode acarretar desvios nos preços das opções praticados pelo mercado, bem

como na sua liquidez.

Também generalizações sobre as vantagens do uso dos modelos ARCH

devem ser feitas com muito cuidado, tendo em vista o pequeno período analisado.

Ainda dentro deste tópico, deve-se ressaltar que os problemas encontrados na

estimação dos modelos ARCH-M(1) para taxa de juros podem ter distorcido os

resultados obtidos. Não é um grande problema visto que os resultados, nesta

parte do trabalha, não foram positivos, mas o fato deve ser ressaltado.

o mesmo problema de generalizações deve ser levantado quanto ao

desempenho do modelo Black-Scholes no mercado brasileiro. Foi estudado um

mercado específico, num período específico. Generalizações impõe uma maior

quantidade de estudos, em diferentes períodos e mercados.

As restrições aos resultados do estudo levam à sugestão de novos

trabalhos. É fundamental que o modelo Black-Scholes seja testado mais vezes no

mercado brasileiro. O número de trabalhos na área continua irrisório, apesar do

crescente interesse pelo tema, demonstrado até pelos recentes lançamentos de

9 Para uma descrição deste tipo de operação ver BESSABA, O - O Mercado Futuro e de
Opções - Record - 1994
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livros tratando de opções10. São negociadas opções no Brasil tanto na BM&F

como nas Bolsas de Valores, existindo portanto uma fonte de dados imensa para

análises. Elas devem ser feitas. Também a utilização de modelos da classe ARCH

pode ser analisada, tendo em vista a variedade imensa de modelos desta classe

que vem surgindo. Apesar destes modelos serem objeto de inúmeros estudos no

exterior, no Brasil o número de trabalhos na área é muito pequeno.

Finalmente, os resultados obtidos na análise das séries temporais indicam

inúmeras possibilidades de novos trabalhos, com o intuito de testar as hipóteses

básicas da Moderna Teoria Financeira.

10 Vide BESSABA, 0_ O Mercado Futuro e de Opções - Record - 1994 ; SILVA NETO, L
A & TAGLlAVINI, M - Opções, do Tradicional ao Exótico - Atlas - 1994 dentre outros.
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