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APLICAÇÃO DO MODELO DE HULL- WHITE A PRECIFICAÇÃO DE OPÇÕES SOBRE IDI

ERRATA

p. 49 - 10. parágrafo, 2a. linha

onde se lê: para a variável contínua ~

leia-se: para a variável discreta rt

p. 49 -10. parágrafo, 7a. linha

onde se lê: com média zero e variância um;

leia-se: com média zero e variância I!1t ;

p. 53 • 2a. linha

onde se lê: Var (~r) = Elc1r y J- [E(~z)y =,

leia-se: Var (~r) = El(~r y J- [E(~r)y =

p. 55 • 6a. linha

onde se lê: Var (A») = E l(~r y J - [E(~z )y =,

leia-se: Var (A») E l(~r y J - [E (~r )y =

p.57 • penúltima linha

-(l+a) . 1
onde se lê: ] max = M .Nesse caso, ] max - 1 satisfaz automaticamente (4.3) desde que 1ro :::; '8
(esta é uma condição suficiente).

leia-se: ] max
-(l-a) 1 <_3
----. Nesse caso, J' - satisfaz automaticamente (4.3) desde que 1roM max -8

(esta é uma condição suficiente).

p. 64 -10. parágrafo, 8a. linha

onde se lê: da implementação do modelo de Black. "

leia-se: da implementação do modelo de Hull-White.

p. 71 - última linha

onde se lê: c) K = o preço de exercício do 101;
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leia-se: c) X = o preço de exercício do IDI; ,

p.95 - 20. parágrafo, 8a. linha

onde se lê: ~ - preço de mercado da i-ésima opção sobre taxa de juros;

leia-se: Ui -preço de mercado da i-ésima opção sobre taxa de juros;

p.99 -10. parágrafo, 4a. linha

onde se lê: Vasicek-Jamshidiam e Irrestrito, 0,00002005 e 0,000429370, respectivamente.

leia-se: Vasicek-Jamshidiam e Irrestrito, 0,00002005 e 0,00429370, respectivamente.

p.99 - 30. parágrafo, 1a. linha

onde se lê: Caso o modelo comece a calcular taxas de juros,

leia-se: Caso o modelo comece a calcular taxas de juros negativas,

\

p.104 -10. parágrafo, 3a.linha

onde se lê: eO,OI0489*S -1- 0,04648146= 0,0076298

leia-se: eO,OJ0489*S -1- 0,04648146= 0,00736298

I"I{

I
p.106 -10. parágrafo, 4a. linha

onde se lê: na precificação usando o Black.

leia-se: na precificação usando o modelo de Black.

p.108 - 6a. linha

ondeselê:SDPE= ~ t(y/ -ar:
a -MPEJ2

T 1 r: .

leia-se: SDPE = ~ t(r;s -ar;a- MPEJ2
T 1=1 r;

p.108 -11a. linha
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p.109 - 2a. linha

onde se lê: outro lado. se U for um, a performance do modelo é a pior possivel.

leia-se: outro lado, se U for um, a performance do modelo é a pior possível.

p.110 - 2a. linha

c 2(1- P )CT CT
onde se lê: U = s 2

.!.t(~s _ ~a)
T 1=1

leia-se: UC

p.114 - acrescentar a última linha na tabela 6.4

SDPE 0.926 0.932 0.887 0.892 1.115

p.120 - 20. parágrafo, 4a. linha

onde se lê: assim como a volatilidade histórica diária diária do CDI-CETIP médio.

leia-se: assim como a volatilidade histórica diária do CDI-CETIP médio.
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RESUMO DO TRABALHO

Com base na revisão da literatura, particularmente dos resultados

empíricos, o modelo de Hull-White surge como uma alternativa ao modelo de

Black para precificação de opções sobre juros.

Foram feitos uma série de testes de aderência do modelo. A amostra

utilizada para os testes considerou as opções de compra sobre 101 mais

líquidas, medidas pelo número de contratos negociados, desde o início de sua

negociação na BM&F até dezembro de 2000.

O modelo foi implementado por meio de uma árvore trinomial e foram

consideradas vinte variantes de implementação. Essas variantes são o

resultado da implementação de dois modelos (Hull-White e Black-Karasinski),

por dois métodos de interpolação da estrutura a termo (B-Spline e C-Spline)

com cinco maneiras diferentes de se estimar a volatilidade .

Para mensuração do grau de aderência, foi introduzida uma série de

medidas, entre as quais se destaca o coeficiente de desigualdade de Theil,

que pode ser decomposto em suas fontes características de erro. Uma delas,

em particular, o coeficiente de proporcionalidade do viés, sugere uma revisão

do modelo de Black, devido à presença de erros sistemáticos. Por meio do

coeficiente de desigualdade de Theil, fica clara a superioridade do modelo de

Hull-White sobre o modelo de Black.

Embora o modelo de Hull-White tenha apresentado resultados de

aderência melhores, ainda possui várias limitações conceituais. São sugeridos

novos caminhos para superação destas limitações
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Capítulo 1 - Introdução

Conforme Silva (1997) e Vieira Neto (1999) observam, existe no Brasil

um mercado de Opções sobre o 101,que são precificadas usando o modelo de

Black (1976). Esse modelo apresenta uma série de restrições.

A primeira decorre da análise da construção do modelo. O modelo

assume uma taxa de juros determinística e, ao mesmo tempo, considera a

existência de volatilidade de preços dos títulos de renda fixa. Além do mais, o

modelo não considera a possibilidade de arbitragem entre títulos de diferentes

vencimentos.

O segundo problema decorre da diferença de maturidade dos títulos de

renda fixa e das ações. Para o caso dos títulos de renda fixa, uma vez que seu

valor na data de vencimento é conhecido, não faz sentido considerar a

volatilidade do retorno constante em um intervalo de tempo. Espera-se que o

intervalo de variação dos preços inicialmente aumente, atingindo um valor

máximo, e que volte a diminuir, convergindo para o valor de face do título na

data de vencimento.

Um terceiro problema que aparece ao se modelar opções sobre títulos

de renda fixa, como proposto por Black & Scholes (1973), refere-se aos

valores possíveis para a taxa de juros. Como foi assumido para o preço dos

títulos um processo de difusão lognormal, os retornos instantâneos serão

normalmente distribuídos, o que implica em que a taxa de juros de curto prazo



também seja normalmente distribuída. Em outras palavras, a taxa de juros

pode se tornar negativa.

Ocorre que a literatura recente (dos últimos vinte anos) apresenta uma

série de outros modelos para precificação de opção sobre juros que leva em

conta toda a estrutura a termo das taxas de juros, assim como a estrutura a

termo das volatilidades.

Seria de se esperar que, ao se avaliar as opções sobre IDI, se levasse

em conta toda a informação disponível no mercado. Certamente isso não

ocorre ao se utilizar o modelo de Black.

O objetivo deste estudo foi duplo. O primeiro foi fazer uma revisão

abrangente da literatura sobre os modelos de estrutura a termo e sobre os

aspectos empíricos dos mesmos. Os resultados dos trabalhos empíricos

serviram de base para escolha de um modelo que suprisse, ao menos

parcialmente, as deficiências do modelo de Black.

O segundo objetivo foi implementar esse modelo no Brasil, a fim de

testá-lo e compará-lo com o modelo de Black.

Por várias razões que serão discutidas adiante, o modelo proposto por

Hull-White (1990, 1993, 1994) se destacou e foi escolhido. Uma das principais

vantagens desse modelo é o fato de levar em conta a estrutura a termo

observada no instante da precificação.

Esse modelo é implementado por meio de uma estrutura bastante

flexível: a árvore trinomial. Essa estrutura apresenta uma vantagem adicional.

Permite implementar de uma maneira fácil o modelo de Black-Karasinski

(1991), que considera uma distribuição lognormal para as taxas de juros.
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Entre as contribuições desta tese, destacam-se o maior entendimento

da mecânica de funcionamento desses modelos como resultado de sua

aplicação ao mercado brasileiro, assim como a explicitação de quais devem

ser os passos a serem observados na implementação dos mesmos.

Os dados que serviram de base para a comparação dos modelos foram

as opções sobre 101, desde seu lançamento em julho de 1997 até dezembro

de 2000.

Os demais capítulos da tese estão organizados da seguinte maneira.

O Capítulo 2 apresenta uma revisão da literatura sob uma perspectiva

geral, ao invés de entrar em questões detalhadas. O enfoque é a abrangência.

O Capítulo 3 apresenta um sumário dos trabalhos empíricos sobre os

modelos de estrutura a termo. Os resultados dos trabalhos empíricos servem

de base para a escolha do modelo a ser testado.

O Capítulo 4 descreve em detalhes o modelo escolhido de Hull-White,

com ênfase na mecânica da árvore trinomial.

O Capítulo 5 apresenta um sumário dos dados utilizados para a

avaliação do modelo de Hull-White e descreve a implementação dos modelos

usados neste estudo. Antes de se entrar na descrição dos dados propriamente

ditos, é feita uma breve apresentação do 101e das opções sobre 101.A seguir,

é explicada a implementação do modelo de Black, com ênfase especial sobre

a questão da volatilidade. É explicada também a abordagem da previsão ex

post para a avaliação do modelo. O capítulo conclui com a descrição da

implementação do modelo de Hull-White. Nela se comenta o processo de

definição dos parâmetros que o modelo exige (volatilidade, parâmetro de

3



reversão da taxa, etc ... ) e a implementação propriamente dita do modelo para

precificação de opções sobre 101.

O Capítulo 6 analisa os resultados obtidos com o modelo de Hull-White

e compara-os com o modelo de Black. É discutida a forma de avaliação dos

resultados e, em seguida, são apresentados os resultados obtidos na

precificação usando o Black. O próximo item faz o mesmo, usando a árvore

trinomial para o modelo de Hull-White e para o modelo de Black-Karasinski. O

capítulo conclui com uma análise dos resultados obtidos.

Finalmente, o Capítulo 7 apresenta as conclusões, ressaltando a

contribuição da tese e as limitações do estudo feito, além de sugerir novos

caminhos para o aprofundamento da pesquisa.
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Capítulo 2 - Uma Visão Abrangente sobre os Modelos de

Taxa de Juros

2.1 INTRODUÇÃO

o objetivo deste capítulo é apresentar uma revisão da literatura sobre

modelos de taxa de juros sob uma perspectiva geral, ao invés de entrar em

questões detalhadas.

Embora a literatura nessa área seja vasta, a contribuição aos modelos

de estrutura a termo pode ser discutida com base em cinco trabalhos

fundamentais. A maior parte da literatura pode ser considerada extensão ou

refinamento desses trabalhos.

O enfoque é a abrangência dos modelos de taxa de juros, com ênfase

nas características principais das várias abordagens, assim como seus pontos

fortes e seus pontos fracos.

2.2 OS MODELOS BLACK-SCHOLES E MERTON

O modelo básico para precificação de derivativos foi estabelecido por

Black e Scholes (1973) e Merton (1973). Embora o foco fosse a precificação

de opções sobre ações, Merton abordou o caso de opções sobre títulos de

renda fixa. O modelo era bastante similar ao das ações, ou seja, consistia em
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assumir para os preços dos títulos de renda fixa um processo de difusão

lognormal da forma:

dBli = udt + O"dz(2.1)
onde:

B é o preço de mercado do título de renda fixa (preço descontado);

~ é o termo de impulso ou a taxa instantânea de retorno;

o é a volatilidade;

z é o movimento Browniano padrão.

Conforme Black, Scholes e Merton mostraram, o preço de qualquer

derivativo pode ser determinado por meio da construção de uma carteira cuja

rentabilidade instantânea seja igual a da taxa livre de risco. Essa abordagem

ficou conhecida como replicação e pode ser resolvida por uma variedade de

métodos.

o método original proposto por Black e Scholes envolve a resolução da

equação diferencial parcial fundamental para o preço do derivativo sujeita às

condições de contorno definidas pela rentabilidade do derivativo.

Um método alternativo consiste em tratar o problema por meio da

medida equivalente martingale ou precificação neutra ao risco. Nesse caso, o

preço do derivativo é obtido pela avaliação do desconto do valor esperado da

rentabilidade da opção. Tanto na abordagem tradicional, quanto na martingale,

no caso de uma opção européia sobre um título de renda fixa, com vencimento

em T, obtém-se o seguinte preço para a opção de compra:
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onde:

di = In(B / K) + (r + cr2 / 2)(T - t)
cr.JT-t e d2 =d, -a.JT-t;

C é o preço da opção de compra européia;

K é o preço de exercício da opção;

r é a taxa livre de risco (assumida constante);

o é a volatilidade do retorno contínuo do título de renda fixa (In B);

T-t é o tempo restante para o vencimento;

N(d) representa o valor da função de distribuição normal acumulada.

o modelo de Black & Scholes pode ser modificado para opções sobre

contratos a termo de taxa de juros, resultando no modelo proposto por Black

(1976). Usando-se este modelo, conforme Hull (2000), obtém-se o seguinte

preço para opção de compra:

onde:

d - In(Fo / X) + (cr2T /2) d-JT
I - r: e d2 = 1 - To-ir

T é a data de vencimento da opção;

Fo é o preço a termo da taxa de juros para data T na data O;

X é o preço de exercício da opção;

P(O,T) = e-rT é o preço na data O de um título de renda fixa sem pagamento de

cupom pagando $ 1 na data T.
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Os termos d1 e d2 não possuem a variável taxa de juros, que está

implícita no preço a termo.

O modelo acima é uma extensão direta do modelo proposto por Black e

Scholes (1973) para o caso de opções sobre títulos de renda fixa e é

largamente utilizado para opções de vencimento a curto prazo sobre títulos de

renda fixa de vencimento de prazo muito maior comparado ao da opção.

Ao se examinar o modelo que é descrito pela equação (2.1) com maior

atenção, percebe-se uma série de limitações.

A primeira decorre da análise da construção do modelo. A abordagem

de neutralidade ao risco permite substituir o termo da taxa instantânea do

retorno do ativo objeto, que depende da preferência de cada investidor e não é

observado diretamente, pela taxa de juros de curto prazo r, que é observável.

No caso de opções sobre ações, isso não apresenta nenhum problema

conceitual, pois é possível que os preços das ações sejam voláteis, ao mesmo

tempo que a taxa de juros r seja determinística e constante. Entretanto, esse

mesmo argumento não pode ser aplicado aos títulos de renda fixa, uma vez

que é incoerente ter-se uma taxa de juros determinística e volatilidade de

preços dos títulos de renda fixa. Além disso, não se considera a possibilidade

de arbitragem entre títulos de diferentes vencimentos.

O segundo problema decorre da diferença de maturidade dos títulos de

renda fixa e das ações. Estas últimas podem ser consideradas como ativos de

vida infinita, fazendo sentido considerar a volatilidade do retorno constante em

um intervalo de tempo. Para a ação, é razoável que o intervalo das possíveis

mudanças de preços aumente quanto maior for a data de vencimento da
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opção sobre essa ação. Esse raciocínio não é válido para o caso dos títulos de

renda fixa, uma vez que seu valor na data de vencimento é conhecido. Assim,

espera-se que o intervalo de variação dos preços inicialmente aumente, atinja

um valor máximo, e volte a diminuir, convergindo para o valor de face do título

na data de vencimento.

Um terceiro problema, que aparece ao se modelar opções sobre títulos

de renda fixa como proposto por Black & Scholes (1973), refere-se aos valores

possíveis para a taxa de juros. Como foi assumido para o preço dos títulos um

processo de difusão lognormal, os retornos instantâneos serão normalmente

distribuídos, o que implica em que a taxa de juros de curto prazo também seja

normalmente distribuída. Em outras palavras, a taxa de juros pode se tornar

negativa.

Uma maneira de se preservar a propriedade de taxas de juros positivas

é assumir que estas sejam distribuídas lognormalmente.

2.3 O MODELO DE VASICEK

o modelo de Black discutido anteriormente assume que a distribuição

de probabilidade das taxas de juros é loqnormal, Não fornece uma descrição

do comportamento estocástico das taxas de juros e dos preços dos títulos de

renda fixa. Vasicek (1977) foi o primeiro a propor um modelo para a estrutura a

termo das taxas de juros descrevendo a evolução da curva de rendimentos ao

longo do tempo.
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o modelo postula que a taxa à vista, que é a única variável de estado

no modelo, segue um processo de difusão dado pela relação abaixo:

dr = a(r,t)dt +'CJr(r,t)dz

onde:

a(r,t) é o impulso instantâneo do processo para r(t);

CTr(r,t) o desvio padrão do processo para r(t);

z representa o movimento Browniano.

Uma vez que r é a única variável de estado do modelo, o preço de

qualquer título de renda fixa, cujo preço depende da data atual, da data de

vencimento e da variável de estado r, pode ser escrito como função dessas

três variáveis.

Assim, B = B (T,t,r) onde dr é dado pelo processo acima. Aplicando o

Lema de ltô, resulta:

dB = BJL(t)dt - B O"(t)dz (2.2)

Uma vez que existe uma única variável estocástica responsável por

todos os preços de títulos de renda fixa, é possível montar uma carteira de <

proteção, consistindo de títulos com dois vencimentos distintos, que seja

instantaneamente sem risco.

O mecanismo de arbitragem entre títulos de renda fixa é semelhante ao

utilizado por Black-Scholes na dedução do preço de uma opção sobre uma

ação. Para que não haja arbitragem, a razão entre o retorno acima da taxa

livre de risco e o risco do título para os títulos de renda fixa deve ser a mesma.

Simbolicamente:
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Â(t,r) = Jl(t,1'..)-r(t) = Jl(t,1;) - r(t)
u(t,TJ u(t,1;)

onde:

T1 e T2 são as datas de vencimento dos títulos de renda fixa;

Â o preço de mercado do risco.

A condição de não-arbitragem resultará em uma equação diferencial

parcial semelhante àquela derivada por Black-Scholes:

aB aB 1 2 a2B_.-+(Jl+Âu)-+-u --rB=O
at ar 2 ar2

Essa equação pode ser resolvida considerando como condição de

contorno que o preço do título de renda fixa seja igual a unidade no seu

vencimento.

A grande diferença entre a equação acima e a derivada por Black-

Scholes é a presença do preço de mercado do risco Â na primeira. Esse

parâmetro depende da atitude dos investidores frente ao risco. No caso de

Black-Scholes, o preço de mercado do risco é considerado como dado, uma

vez que seu modelo considera o preço da ação, que reflete o Â como dado e,

portanto, independe da preferência dos investidores.

Já o modelo desenvolvido por Vasicek considera todos os preços dos

títulos de renda fixa uns em relação aos outros. Nesse caso, a única maneira

de unir todos esses títulos é por meio de um parâmetro externo, o preço de

mercado do risco Â.
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Depois de derivar o modelo geral, que não fornece uma solução

analítica, Vasicek fornece uma solução explícita para o caso de um processo

Ornstein-Uhlenbeck de Â constante:

dr = k(l- r)dt + odz

onde:

k é a elasticidade do termo de reversão à média;

I é o termo de longo prazo para o qual a taxa de juros de curto prazo é atraída.

A contribuição do modelo de Vasicek reside na sua consideração sobre

arbitragem entre títulos de renda fixa, de maneira análoga àquela feita por

8ack-Scholes e Merton. Ele propõe um processo de taxa de juros gaussiano

com reversão à média que tem a virtude de possuir apelo intuitivo e

tratabilidade analítica.

A atratividade desse processo está na convergência para uma

distribuição estacionária, diferentemente de um processo de difusão sem o

termo de reversão à media. Um segundo aspecto que torna o modelo de

Vasicek atraente é a possibilidade de se derivarem expressões analíticas para

os preços dos títulos de renda fixa e as taxas de juros.

A principal fraqueza do modelo está na suposição de um parâmetro

exógeno, o preço de mercado do risco, considerado constante.

Contudo, como já foi dito anteriormente, todas as expressões são

dependentes deste parâmetro. Essa consideração, evidentemente, implica

fortes restrições às preferências dos investidores.

Além disso, o modelo não incorpora a estrutura a termo existente.

Conseqüentemente, os preços do modelo não refletem toda a informação
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disponível no mercado. Dessa forma, ao se precificar um derivativo de juros,

pode-se estar sujeito a duas grandes fontes possíveis de erros. A primeira

provém da tentativa de se usar o modelo para se explicar a estrutura a termo

existente e a segunda provém da tentativa de se usar a estrutura a termo

calculada pelo modelo para se precificar o derivativo.

Além do mais, uma vez que a taxa de juros possui distribuição normal,

existe a possibilidade de taxa de juros negativa, o que não ocorre na prática.

O modelo de Vasicek foi o ponto de partida para várias linhas de

pesquisa. Inicialmente foram propostos outros processos estocásticos para a

taxa de juros de curto prazo. Os trabalhos desenvolvidos por Dothan (1978),

Courtadon (1982) e Cox, Ingersoll e Ross (1985) seguem essa linha de

pesquisa.

Uma formulação geral para processos não gaussianos para taxas de

juros pode ser representada pela expressão:

dr = k(l- r)dt + ar" dz (2.3)

onde O ~ fJ s1.

Para fJ = 1 a distribuição das taxas de juros é lognormal.

Para fJ = 1/2 a distribuição é aquela tratada por Cox, Ingersoll e Ross

(1985) e permite uma solução analítica para a taxa de juros.

Uma outra linha de pesquisa adotada foi a de estender os modelos para

se incluir fatores múltiplos, em particular dois fatores, como nos trabalhos

desenvolvidos por Brennan e Schwartz (1979) e Longstaff e Schwartz (1992).

Existem várias maneiras de se considerar um segundo fator. Por

exemplo, além de se considerar a taxa de juros de curto prazo, pode-se

considerar também uma taxa de juros de longo prazo, ou a diferença entre as
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taxas de curto e longo prazo, ou ainda a volatilidade da taxa de juros de curto

prazo.

Brennan e Schwartz (1979) propuseram um modelo de dois fatores no

qual a taxa de juros de curto prazo tem como propriedade a reversão à taxa de

juros delongo prazo, /, considerada como o segundo fator. O modelo é

descrito pelas seguintes equações:

dr = k(1 - r )dt + 0"1rdz, ;

di = a Idz.;

dz.dz; = pdt;

onde 0"1'0"2 são os desvios-padrão das taxas de juros de curto e de longo

prazo, respectivamente, e p é a correlação existente entre elas. Brennan e

Schwartz consideram como taxa de juros de longo prazo o rendimento de um

título perpétuo, ou seja, que paga um determinado cupom e que não possui

data de vencimento.

As desvantagens desse modelo são duas. Ele também considera a

variável exógena preço de mercado do risco, que não é observável. Além

disso, apresenta implementação numérica pesada, uma vez que soluções

analíticas são difíceis de se obter. Mesmo esse modelo, que considera dois

fatores, é incapaz de acomodar todas as formas possíveis de estrutura a

termo, em particular a estrutura que apresenta inversão nas taxas de juro de

longo prazo.

Uma terceira linha de pesquisa desenvolvida a partir do modelo de

Vasicek concentrou-se na precificação de derivativos de taxa de juros. Uma

vez que todo derivativo de taxa de juros deve satisfazer a equação de

14



derivadas parciais de Vasicek, embora para condições de contorno distintas,

pode-se resolvê-Ia para a obtenção de preços de derivativos de juros. No

entanto, a solução irá envolver o parâmetro Â" preço de mercado do risco.

Caso se utilize a equação de precificação do título de renda fixa', pode-se, em

princípio, eliminar Â, da equação de precificação dos derivativos de taxa de

juros. Essa é essencialmente a abordagem do modelo gaussiano de taxa de

juros de Jamshidian (1989), que fornece soluções analíticas para opções sobre

títulos de renda fixa.

2.4 O MODELO DE COX-INGERSOLL-ROSS

o modelo CIR (1985a e 1985b) é o primeiro modelo de equilíbrio geral

de preços de ativos que também pode ser usado para modelar a estrutura a

termo de taxa de juros.

O modelo utiliza uma série de argumentos e hipóteses econômicas para

derivar uma solução de decisão ótima de consumo / investimento e a taxa de

juros de equilíbrio como uma função da preferência do investidor, de sua

riqueza e dos atributos das variáveis de estado.

Além disso, o modelo também fornece uma equação parcial diferencial

que deve ser satisfeita por todos derivativos.

A especificação geral do modelo não permite uma solução explícita do

processo seguido pela taxa de juros para se utilizar na precificação de títulos

de renda fixa ou de seus derivativos. A especificação particular utilizada por

CIR para derivar uma solução envolve duas hipóteses:
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a) as preferências dos investidores possuem uma forma funcional logarítmica.

Isso tem como conseqüência tornar o processo de composição de carteira

independente da riqueza dos investidores, o que simplifica

consideravelmente o cômputo do equilíbrio; uma vez que separa a

influência presente da riqueza do investidor de suas decisões futuras de

alocação de carteira;

b) a única variável de estado que descreve a economia segue um processo

do tipo "raiz quadrada". O processo é descrito pela equação abaixo, que é

um caso particular da equação (2.3), com fi = 1/2.

dr = k(l- r)dt + aFrdz

O modelo CIR tem como característica atraente o fato de ter sido

formulado com base num contexto de equilíbrio geral, que o torna

internamente consistente.

Além disso, torna explícitas as variáveis das quais dependem os preços

dos títulos de renda fixa e também deriva a dinâmica de preço desses títulos.

Os modelos de equilíbrio parcial, ao contrário, fazem suposições implícitas

sobre essas variáveis.

Uma segunda vantagem desse tipo de formulação é o de evitar

problemas que surgem com as especificações muito particulares, como as

que consideram o preço de mercado do risco.

Com relação a esse parâmetro, Cox, Ingersoll e Ross mostram que

assumindo uma estrutura linear simples para Â, o preço de mercado do risco,

como uma função de r, pode-se chegar a uma inconsistência interna onde a

arbitragem torna-se possível.
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Dessa forma, existe uma vantagem clara em se determinar o preço de

mercado do risco endogenamente.

Com relação à especificação do processo da taxa de juros de curto

prazo, o modelo exibe algumas vantagens, além da tratabilidade analítica. As

taxas de juros que o modelo gera estão em linha tanto com o aspecto intuitivo,

quanto com as pesquisas empíricas. No processo de raiz quadrada, as taxas

de juros nunca podem se tornar negativas.

Ademais, o processo possui a propriedade de a variância da taxa de

juros aumentar com seu valor, uma característica que está de acordo com os

fatos estilizados do trabalho empírico.

A versão geral do modelo CIR fornece uma solução completa para o

problema de equilíbrio de taxa de juros e preços de títulos de renda fixa. Esse

modelo não possui solução explícita, a menos que se especifiquem algumas

hipóteses. No entanto, o problema com a versão específica do modelo CIR,

que é implementável, é que ela se baseia sobre suposições muito específicas

de forma funcional para tecnologia (raiz quadrada) e para a função utilidade

(logaritmo).

A última suposição implica em que as decisões de carteira em períodos

sucessivos sejam independentes da riqueza no final do período. Assim, as

preferências dos investidores possuem uma propriedade que provavelmente

restringe os movimentos da estrutura a termo no tempo.

Preferências mais gerais que permitem a dependência das decisões

dos investidores no tempo podem gerar uma variação maior de movimentos

possíveis da estrutura a termo. No entanto, o modelo resultante pode não

possuir solução analítica.
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Além disso, como no caso do modelo de Vasicek, o modelo CIR não

leva em consideração a estrutura a termo atual observável no mercado.

Dessa forma, como o modelo não é capaz de explicar perfeitamente a

estrutura a termo existente, existiriam possibilidades de arbitragem entre a

estrutura descrita pelo modelo e a observada no mercado.

Essa limitação na precificação também vai refletir-se nos preços dos

derivativos de taxa de juros, com a conseqüência de que as relações básicas

de arbitragem entre os preços do modelo para os derivativos e a estrutura a

termo observada, tal como a relação de paridade entre a opção de venda e a

opção de compra da mesma opção, falharão.

Isso, por si só, restringe seriamente a aplicabilidade do modelo a

problemas práticos de precificação. Além do mais, o modelo preveria

movimentos na estrutura a termo que se desviariam sistematicamente dos

dados observados.

Essas desvantagens da abordagem feita por Cox, Ingersoll e Ross

podem ser atribuídas à natureza ambiciosa de seu objetivo, que procurou

precificar tanto títulos de renda fixa, quanto seus derivativos. Apesar desses

problemas, o CIR permanece como o único modelo de equilíbrio de estrutura a

termo totalmente consistente.

Longstaff e Schwartz (1992) estenderam o modelo CIR de um fator pela

inclusão de fatores adicionais que seguem o processo de raiz quadrada. Esse

modelo, assim como o de Duffie e Kan (1993), pode ser classificado como

modelo afim multifator, pois a taxa de juros de curto prazo, os rendimentos dos

títulos e as taxas de juro a termo são afins (lineares) com relação às variáveis

de estado subjacentes.
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Uma questão pendente nesses modelos é como identificar os fatores

observáveis na sua implementação. Uma das grandes vantagens de modelos

de um fator é que a taxa de juros de curto prazo fornece informação suficiente

para o estado da economia, de forma que o fator pode ser observado sem

erros. No modelo de dois fatores de Duffie e Kan (1993), os dois fatores

podem ser identificados como dois rendimentos de quaisquer títulos de renda

fixa.

Longstaff e Schwartz (1992) observaram que a variância condicional da

taxa de juros de curto prazo também é uma função linear das variáveis de

estado, o que sugere que essas mesmas variáveis de estado podem ser

caracterizadas pela taxa de juros e por sua volatilidade condicional. A

volatilidade condicional, por sua vez, pode ser calculada com precisão

satisfatória, graças aos progressos feitos em técnicas econométricas

relacionadas aos modelos tipo GARCH. A conseqüência disso é que o modelo

pode ser implementado sem perder muito da informação embutida nas curvas

de rendimento.

Com relação aos modelos muItifatores, dado que não existe consenso

com relação à escolha das variáveis de estado, a única alternativa existente é

comparar os erros de precificação para diferentes escolhas dos dois fatores.

2.5 O MODELO DE HO-LEE

o Modelo de Ho-Lee (1986) é o primeiro a utilizar a abordagem de

processos de taxa de juros livres de arbitragem para sua construção.
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Sua estrutura básica pode ser descrita córno sendo um caso especial do

modelo de Vasicek sem reversão à média, que obedece a relação abaixo:

dr = B(t)dt + O"(t)dz, onde BCt) representa a função perturbação,

explicada logo adiante.

No entanto, por ter sido formulado originalmente como um modelo em

tempo discreto, pode ser visto também como uma extensão do modelo de

Cox-Ross-Rubinstein - CRR (1979).

A abordagem de Ho-Lee envolve ajustar uma árvore binomial para

preços de títulos de renda fixa sem pagamento de cupom, considerando a

estrutura a termo como dada e impondo a restrição de que os títulos de renda

fixa atinjam o valor ao par no vencimento. Uma vez que o modelo assume um

único fator, os movimentos em toda a curva de rendimentos podem ser

explicados somente por uma variável de estado.

A evolução dessa variável de estado é capturada por uma função dependente

do tempo (diferentemente da formulação de CRR) denominada de

perturbação, que representa simplesmente os movimentos para cima é para

baixo na árvore binomial.

As funções perturbação são especificadas como desvios da função

implícita do preço a termo. Assim, a probabilidade neutra ao risco tem de ser

especificada de tal maneira que o valor esperado para os dois estados some

um, uma vez que a análise é feita considerando os preços a termo.

Essa abordagem é a utilizada por Cox, Ross e Rubinstein, exceto por três

pequenas diferenças:

1. a análise feita por Ho-Lee considera os preços a termo, em vez dos preços

à vista;
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2. os movimentos para cima e para baixo são dependentes do tempo;

3. toda a estrutura a termo é deslocada para cima ou para baixo, em vez do

preço do ativo considerado no modelo de Cox, Ross e Rubinstein.

o aspecto-chave do modelo de Ho-Lee reside em que, por construção, não

se permite arbitragem entre a árvore que é construída e as taxas correntes de

juros de mercado. Em outras palavras, como não foi especificado nenhum

modelo de equilíbrio, tampouco surge a questão de explicar a estrutura a

termo observada no momento.

Além disso, uma vez que a árvore é construída e as taxas mudam, no

próximo passo da árvore começará a se formar uma diferença entre as taxas

reais observadas e as taxas indicadas pela árvore. Esse problema de

inconsistência temporal aparece em todos os modelos de estrutura a termo

baseados em arbitragem.

Foram propostas várias extensões e modificações da abordagem de

Ho-Lee. As mais conhecidas são a de Hull-White (1990) e Black-Derman-Toy

(1990). Nesses modelos que serão discutidos nos Capítulos 3 e 4, existem

diferenças na especificação do processo de taxa de juros no que se refere às

variáveis de reversão à média, da dependência temporal da volatilidade e

termo de impulso, assim como da elasticidade desse termo.

Adicionalmente, existem detalhes relativos a implementação, tais como

se a árvore é binomial ou trinomial, e se ela é construída para as taxas de

juros à vista ou a termo.
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2.6 O MODELO HEATH-JARROW-MORTON

Embora não seja um modelo de equilíbrio, o modelo Heath-Jarrow-

Morton (1992) é um modelo completo da estrutura a termo especificado de

forma que seja livre de arbitragem nos moldes descritos por Harrison e Kreps

(1979) e Harrison e Pliska (1981). A característica essencial da abordagem é

sua caracterização de condições suficientes sobre as quais uma única medida

marlingale equivalente existe. Dadas tais condições, os mercados são

completos e a avaliação de derivativos está bem definida em um nível

conceitual, embora ainda permaneçam questões de implementação.

De uma certa maneira, a abordagem de Heath-Jarrow-Morton pode ser

vista como uma extensão multifator da feita por Black e Scholes, caso se

imagine uma economia de vários ativos onde os preços a termo seguem um

processo geral de difusão.

Considerando certas condições para os termos de impulso e

volatilidade, existe uma medida equivalente mettinqele e, portanto, todos os

derivativos baseados em ativos múltiplos definidos de uma maneira

completamente geral podem ser avaliados por meio do cálculo do valor

esperado de seus preços sob a medida equivalente marlingale.

Como no caso da abordagem de Black-Scholes, os preços correntes

dos ativos objeto, que nesse caso se referem a toda a estrutura a termo, têm

de se adequar perfeitamente ao modelo.

A única característica adicional do problema da estrutura a termo,

quando comparada ao problema geral de precificação de ativos, é que existem

restrições na precificação de títulos de renda fixa de diferentes vencimentos.
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Dado que os títulos de renda fixa possuem diferentes vencimentos, ao

contrário dos ativos em geral, deve-se ter cuidado ao se especificar o processo

de precificação. Ou seja, não deve haver possibilidade de arbitragem entre os

vários títulos de diferentes vencimentos, na medida em que o retorno

instantâneo de um título não deve dominar estocasticamente o retorno de

outro.

Dessa forma, no modelo binomial, por exemplo, o retorno no primeiro

período de um título de renda fixa de dois períodos deveria englobar o retorno

sobre o mesmo período de um título de renda fixa de um único período: em um

estado do futuro ele seria maior, e em outro estado ele seria menor.

A estrutura básica do modelo é bastante similar à do modelo de Vasicek

com uma diferença importante. Heath-Jarrow-Morton consideram taxas de

juros a termo, em vez de taxas de juros à vista.

O processo para taxas de juros a termo pode ser escrito como:

df(t, T) = a(t, T)dt + b(t, T)dz,

onde:

a(t,T) é o termo de impulso do processo de taxa a termo;

b(t,T) é o termo de difusão do processo de taxa a termo;

t é a data corrente;

T é a data de vencimento;

z é um movimento Browniano;

f(t,T) é a taxa instantânea de juros a termo no instante t para efetivação no

instante T.
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Para evitar complicações tíesnecessádas, será considerada somente

uma fonte de incerteza.

o processo da taxa de juros à vista pode ser escrito como um caso

particular da equação acima:

dr(t,t) = a(t,t)dt +b(t,t)dz, onde a(.) e b(.) tornam-se funções do

instante corrente.

Fica então evidente que a especificação do processo da taxa de juros à

vista é o mesmo da versão geral do modelo de Vasicek, exceto que no modelo

de Vasicek o processo da taxa de juros a termo não é definido de maneira

similar.

Conseqüentemente, a versão Ornstein-Uhlenbeck do modelo de

Vasicek, assim como o modelo CIR, são casos especiais da formulação feita

acima com restrições postas nos termos a(t,t) e b(t,t).

As taxas a termo podem ser escritas como:

t t

I(t, r) = 1(0,r) + fa(s,r)ds+ fb(s,r)dzs.
o o

o preço do título de renda fixa trazido a valor presente pode ser obtido

pela integração feita sobre toda a estrutura de taxas a termo. Assim,

T T T t T t

InB(t,T) = - f/(t, r)dr = - f/(O, r)dr - f fa(s, r)dsdr - f fb(s, r)dzsdr
t o t o
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Superficialmente essa passagem lembra a análise feita no modelo de

Vasicek, em que o preço do título de renda fixa é escrito como sendo a integral

de caminho sobre as taxas à vista de juros. A diferença importante é que no



caso de Vasicek a análise é conduzida pela pressuposição de um modelo de

um único fator, onde o fator é a taxa de juros de curto prazo.

Em outras palavras, não há nenhuma garantia de que alguma outra

variável de estado não tenha sido deixada de fora. No caso do modelo de

Heath-Jarrow-Morton, a condição análoga para o preço do título de renda fixa

é em função das taxas a termo e, dessa forma, é conseqüência da própria

definição de taxas a termo.

Outra diferença importante entre a modelagem utilizando o processo de

taxa à vista versus o processo de taxa a termo surge da estrutura do

parâmetro de volatilidade instantânea. Uma vez que o processo de taxa de

juros a termo pode ser considerado como sendo um processo com tendência a

estacionareidade, é possível integrar sobre a(.) e b(.) e escrever o processo

para o título de renda fixa como sendo:

dB(t, T) = B(t, T)Lu(t, T)dt +att,T)dz] .

Essa é exatamente a mesma equação (2.1) do modelo de Vasicek,

exceto pelo fato de a equação acima ter sido derivada diretamente da

definição do preço do título de renda fixa como função das taxas de juro a

termo, em vez de assumir, como fez Vasicek, uma variável de modelo de um

único estado.

É interessante mostrar a diferença fundamental entre a abordagem feita

por Harrison e Kreps (1979) e Harrison e Pliska (1981) e a abordagem feita por

Black e Scholes para a precificação de derivativos.
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o modelo de Black e Scholes começa com uma estrutura específica e

deriva a condição necessária para a ausência de arbitragem, que acaba

resultando na relação de avaliação neutra ao risco.

Diferentemente, a abordagem por martingale objetiva derivar as

condições suficientes sob as quais os parâmetros de preço de mercado do

risco possam ser eliminados e os derivativos possam ser avaliados sob a

medida martingale equivalente.

o resultado-chave de Heath-Jarrow-Morton é mostrar a equivalência de

três condições alternativas que levam a precificação livre de preferência:

1. o preço de mercado do risco é independente do vetor de datas do

horizonte;

2. uma única medida martingale equivalente existe;

3. existe uma relação particular entre os termos de impulso e de volatilidade

do processo da taxa a termo e do preço de mercado do risco.

Essa última condição pode ser diretamente aplicada para eliminar o preço

de mercado do risco.

A principal característica do método HJM pode ser ilustrada para o caso

especial de um modelo de um único fator. Nesse caso, essa condição implica

em que:

T

a(t,T) = b(t,T)[2(t) + Jb(t, r)dr].
I

Se, além disso, assumirmos que b(t, r) = b > O, isto é, que a volatilidade

da taxa a termo é constante, a equação acima pode ser escrita como
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a(t, T) = bíL(t) +b' (T - t),

a qual substituindo no processo de taxa a termo e utilizando a transformação

do movimento Browniano original para seu equivalente neutro ao risco,

A I

Z = Z + JíL(s )ds , resulta:
o

f(t,T) = f(O,T)+b2t(T -t /2)+bz,

onde o termo de impulso foi eliminado e o movimento Browniano foi substituído

pelo termo neutro ao risco z .

Baseado na expressão acima, é fácil escrever o processo para a taxa à

vista como um caso particular.

o preço para o título de renda fixa também pode ser escrito pela

integração sobre a taxa a termo entre t e T, em termos do processo neutro ao

risco.

Dessa forma, o processo para se avaliar qualquer derivativo por meio

do cálculo de seu valor no vencimento é direto. Basta avaliar seu valor

esperado sob a distribuição neutra ao risco e descontá-lo a valor presente

utilizando a integral sobre as taxas a termo instantâneas desde o instante

corrente ate o vencimento do derivativo.

Finalmente, para concluir, deve-se enfatizar que todos os parâmetros

dependentes de preferência foram eliminados do modelo de avaliação.
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Capítulo 3 - Resultados Empíricos e Escolha do Modelo a ser

Testado

3.1 INTRODUÇÃO

o objetivo deste capítulo é apresentar um sumário dos trabalhos

empíricos sobre os modelos de estrutura a termo. Os resultados dos trabalhos

empíricos servirão de base para escolha do modelo a ser testado.

3.2 RESULTADOS EMPíRICOS

Em um estudo amplamente referenciado na literatura de Finanças,

Chan, Karolyi, Longstaff e Sanders (1992), referidos daqui em diante como

CKLS, elaboraram uma moldura geral para estimar e comparar uma grande

variedade de diferentes modelos de estrutura a termo de um único fator para a

taxa de juros de curto prazo.

Os autores testaram oito diferentes tipos de modelos cujas equações

diferenciais descrevendo a dinâmica da taxa de juros de curto prazo são

apresentadas abaixo.

1. Merton (1973)

2. Vasicek (1977)

dr(t) = adt + udZ

dr(t) = {a + f3r(t)}dt + udZ
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5. Movimento Browniano Geométrico

dr(t) = {a + f3r(t) }dt + m-1/2 dZ

dr(t) = m-(t)dZ

dr(t) = f3r(t)dt + m-(t)dZ

dr(t) = {a + f3r(t) }dt + m-(t)dZ

dr(t) = m-3
/
2 (t)dZ

dr(t) = f3r(t)dt + ar' (t)dZ

3. Cox, Ingersoll e Ross (1985b)

4. Dothan(1978)

6. Brennan e Schwartz (1980)

7. Cox, Ingersoll e Ross (1980)

8. Elasticidade Constante da Variância

A moldura geral que abrange todos os modelos acima pode ser

expressa na seguinte equação diferencial:

dr = (a + f3r)dt + ar' dZ (3.1)

A dinâmica da taxa de juros de curto prazo da equação acima implica

em que a média condicional e a variãncia das mudanças na taxa de curto

prazo dependem de r. a taxa de juros de curto prazo.

Foi analisado o rendimento mensal das Notas do Tesouro Americano de

junho de 1964 a dezembro de 1989. A análise empírica realizada forneceu

vários resultados importantes. CKLS concluíram que o valor de r é a

característica mais importante que diferencia os vários modelos de taxa de

juros analisados. O parâmetro r é o coeficiente que relaciona a volatilidade

com o nível das taxas de juros e é denominado termo de elasticidade.

Eles mostraram que os modelos que permitem r ~1 capturavam a

dinâmica da taxa de juros de curto prazo melhor do que aqueles que

requeriam r < 1. A razão disso é que a volatilidade do processo analisado é
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bastante sensível ao nível de r. Ao estimar ó parâmetro para o modelo

genérico sem restrições descrito pela equação (3.1), CKLS determinam que r

é muito próximo a 1,5.

A conclusão principal de CKLS é que os modelos com estrutura a termo

que permitem que a volatilidade das mudanças das taxas de juros seja mais

sensível ao nível da taxa de juros sem risco são os mais bem- sucedidos.

Vários modelos bem conhecidos - foram citados Vasicek (1977) e Cox

Ingersoll Ross (1985b) - tiveram um desempenho ruim em comparação com

modelos menos conhecidos - foram citados Dothan (1978) e Cox Ingersoll

Ross de Taxa Variável (1980) - devido às suas restrições implícitas na

estrutura a termo da volatilidade. Além do mais, a forma funcional do termo de

impulso, com ou sem reversão à média, mostrou-se de importância secundária

em face da correta especificação da heterocedasticidade condicional.

CKLS também concluíram que não houve mudança estrutural no

processo de taxa de juros após outubro de 1979, quando houve mudança na

política monetária do Federal Reserve, para os modelos genérico sem

restrição, Cox-Ingersoll-Ross de Taxa Variável (1980), Brennan-Schwartz

(1977) e para os modelos com elasticidade constante da variância de Cox

(1975) e de Cox e Ross (1976). Em outras palavras, os modelos que capturam

a volatilidade condicional dos processos de taxa de juros não exibem evidência

de mudança estrutural a partir de outubro de 1979. De acordo com CKLS,

esses modelos são ricos o suficiente para capturar a mudança evidente no

comportamento da taxa de juros no período que se segue a 1979. Essa

conclusão indica a possibilidade de que testes anteriores para detectar

rupturas estruturais possam ter sido mal especificados devido à sua falha em
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modelar corretamente a heterocedasticidade condicional nas mudanças de

taxas de juros.

Em um estudo mais recente intitulado "The elasticity of interest rate

volatility: Chan, Karolyi, Longstaff, and Sanders revisited", Bliss e Smith (1998)

encontraram evidências que contradizem os principais resultados de CKLS.

Em seu estudo, o período de mudança estrutural é definido como sendo

temporário e coincidente com o Experimento do Federal Reserve de outubro

de 1979 até setembro de 1982. Por intermédio dessa redefinição de uma

possível mudança de regime que está de acordo com as mudanças

conhecidas e divulgadas de política monetária e com as pesquisas empíricas

passadas, Bliss e Smith encontraram fortes evidências nos dados de taxas de

juros de que houve uma quebra estrutural.

Uma outra conclusão de CKLS que é contestada refere-se ao valor de

1,5 para o parâmetro de elasticidade da volatilidade da taxa de juros. Bliss e

Smith argumentam que esse resultado depende crucialmente de uma má

especificação do período no qual o processo de taxa de juros mudou em

resposta a uma mudança temporária da maneira como o Federal Reserve

implementava a política monetária.

Além disso, os autores argumentaram que existe evidência de que

processos de taxa de juros moderadamente elásticos - r moderado - podem

capturar a dependência da volatilidade com o nível de taxa de juros, enquanto

que modelos altamente elásticos - r elevado - não podem. Em particular, ao

contrário de CKLS, é encontrado apoio para o processo de raiz quadrada de

Cox-Ingersoll-Ross (1985b).
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Outro estudo que analisa a dinâmica da volatilidade da taxa de juros de

curto prazo foi feito por Brenner, Harjes e Kroner (1996). Os autores mostram

que os modelos que utilizam parâmetros de volatilidade somente como uma

função do nível da taxa de juros tendem a dar uma ênfase grande à

sensibilidade da volatilidade ao nível dessas taxas e falham em modelar

adequadamente a correlação serial nas variâncias condicionais. A análise foi

feita considerando as Notas do Tesouro Americano no período de 1960 a

1993.

J

Brenner, Harjes e Kroner ressaltam que a volatilidade é também uma

função de choques de informação que afetam as taxas de juros. Esses

choques podem ser capturados por modelos GARCH. Por outro lado, modelos

baseados em correlações seriais como os modelos do tipo GARCH, falham em

capturar adequadamente a relação entre volatilidade e nível de taxa de juros.

Para levar em conta esses dois fatores é especificada e testada uma

nova classe de modelos para a dinâmica da volatilidade da taxa de juros de

curto prazo que permite à volatilidade depender tanto do nível da taxa de juros,

quanto dos choques de informação.

Com base no estudo e análise feitos, emergem duas conclusões

importantes.

A primeira conclusão diz respeito à sensibilidade da volatilidade ao nível

de taxa de juros. Brenner, Harjes e Kroner afirmam que esse efeito tem sido

muito mais enfatizado do que deveria em vários estudos. Seu trabalho sugere

que enquanto a relação acima é importante, também é muito importante

modelar a volatilidade como uma função de choques inesperados de

informação.
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A segunda conclusão, decorrência da primeira, é que muitos modelos

teóricos existentes de taxa de juros são mal especificados com relação à

maneira que modelam a volatilidade.

Outro estudo utilizando a mesma abordagem de CKLS foi feito por

Nowman (1997). Nesse estudo são aplicados métodos para estimativa

gaussiana de modelos dinâmicos em tempo contínuo. Esses métodos foram

desenvolvidos por Bergstrom (1983, 1985, 1986) para estimar os parâmetros

de sistemas de tempo contínuo baseados em dados discretos. Isso é feito

utilizando um modelo discreto exato que leva em conta as restrições exatas da

distribuição dos dados discretos implicadas pelo modelo de tempo contínuo.

O estudo de Nowman analisa dados de dois mercados, o britânico e o

americano. Para o mercado britânico, é utilizada a taxa de juros de curto prazo

de um mês do mercado interbancário de março de 1975 até março de 1995.

Para o mercado americano, é utilizada a Nota doTesouro de um Mês de junho

de 1964 até dezembro de 1989.

Com base nas estimativas gaussianas, o modelo discreto obtido é

utilizado para avaliar a sensibilidade da volatilidade à taxa de juros de curto

prazo. Utilizando dados do mercado britânico, Nowman conclui que a

volatilidade da taxa de juros de curto prazo não apresenta alta sensibilidade ao

nível das mesmas taxas. Isso, porém, não ocorreu no mercado americano.

Cabe observar que nenhum dos estudos apresentados levou em

consideração os modelos da classe Heath-Jarrow-Morton (1992). A

abordagem de Heath-Jarrow-Morton oferece vantagens sobre os modelos

tradicionais de estrutura a termo como os de Cox, Ingersoll e Ross (1985b),

Vasicek (1977) e Brennan e Schwartz (1979).
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Primeiro, os modelos HJM reproduzem por construção exatamente a

estrutura a termo no instante inicial. Segundo, assim como no caso do modelo

de Black e Scholes, esses modelos não assumem nenhuma hipótese com

relação às preferências do investidor. Como resultado, os preços calculados

por esses modelos são completamente determinados pela descrição da

estrutura da variância das mudanças da taxa de juros.

Um dos poucos trabalhos empíricos a considerar Heath-Jarrow-Morton

foi o de Amin e Morton (1994). Foram testados seis modelos de estrutura a

termo da classe HJM utilizando dados de futuros e de opções de eurodólar no

período compreendido entre 1987 e 1992. Seus resultados indicam que as

volatilidades implícitas dos seis casos escolhidos são instáveis.

Amin e Morton comparam os modelos baseados em três critérios:

(1) estabilidade dos valores dos parâmetros;

(2) aderência entre os preços do modelo e os preços de mercado;

(3) habilidade do modelo para lucrar por meio da exploração dos

desvios entre os preços fornecidos pelo modelo e os preços de mercado.

o estudo revelou que o número de parâmetros utilizados na estrutura

da variância tem uma influência forte no comportamento do modelo. Essa

influência é maior que a influência da forma funcional do modelo utilizado

(proporcional, absoluto, etc...).

Embora a qualidade da aderência dos dados ao modelo melhore com a

especificação de dois parâmetros na estrutura da variância, a instabilidade do

modelo piora. Entretanto, a estabilidade dos valores dos parâmetros e a

habilidade do modelo para lucrar por meio da exploração dos desvios entre os
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preços fornecidos pelo modelo e os preços de mercado foram

consideravelmente melhores para os modelos de um único parâmetro. Além

do mais, os modelos gaussianos tiveram um desempenho melhor que os

modelos lognormais.

A conclusão apresentada é que os modelos de um único parâmetro

apresentam um desempenho melhor porque são mais robustos ao longo do

tempo, sendo, portanto, menos suscetíveis às inconsistências temporais.

Analisando as opções, Amin e Morton concluíram que as opções de

venda tendiam a apresentar valores de preço bem acima do observado no

mercado e que existiam vieses significativos em função do preço de exercício

e da data de vencimento para todos os modelos. Esse efeito não ocorreu com

as opções de compra. Todos os modelos, em particular os de um único

parâmetro, sugerem que as opções de venda de vencimento maiores que um

ano apresentaram valores de preço bastante acima do observado no mercado

de eurodólar.

A pequena aderência dos modelos de um único parâmetro é atribuída

em grande parte à má precificação destas opções de venda. Junto com a

observação que os modelos de um único parâmetro tiveram lucros maiores e

mais consistentes, existem fortes razões para concluir que os modelos de um

único parâmetro são preferíveis para avaliar opções com vencimentos

menores que um ano. Entre os modelos de um único parâmetro, o modelo

absoluto - modelo em tempo contínuo de Ho-Lee (1986) com volatilidade

constante - parece ser o preferível, uma vez que as estimativas de seus

parâmetros são as mais estáveis, além de ser o modelo que apresentou os

maiores lucros.
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Outra análise empírica mais recente que também considera a classe

dos modelos HJM (1992) foi feita por Bühler, Uhrig-Homburg, Walter e Weber

(1999), referidos daqui em diante como BUWW. Seu estudo apresenta um

teste empírico extensivo de vários modelos de opções sobre taxa de juros que

dominam a discussão teórica presente. São testados os seguintes modelos

pertencentes à classe HJM:

a) modelo de um único fator para taxa de juros à vista com um termo de

impulso que reverte à média e um coeficiente de difusão com elasticidade

constante;

b) modelos de dois fatores para a taxa de juros à vista, nos quais foram

consideradas duas variantes. A primeira variante representa uma

generalização do modelo desenvolvido por Schaefer e Schwartz (1984) em

que os fatores representam a taxa de juros de longo prazo e a diferença entre

essa taxa e a taxa de juros de curto prazo. A segunda variante representa uma

generalização do modelo desenvolvido por Longstaff e Schwartz (1992) em

que os fatores representam a taxa de juros de curto prazo e a sua volatilidade;

c) modelos de taxa a termo com um único fator. O primeiro modelo

representa a versão contínua do modelo de Ho-Lee (1986) com taxas a termo

gaussianas e volatilidade constante. O segundo modelo possui uma

volatilidade proporcional dependente somente do tempo para o vencimento

das taxas a termo.

d) modelos de taxa a termo com dois fatores. As funções de volatilidade

são determinadas para os dois modelos pela metodologia de análise de

componentes principais. Em um dos modelos, as volatilidades são
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independentes das taxas a termo. No outro, são dependentes

proporcionalmente a essas taxas.

Foram tomadas duas decisões importantes com relação à metodologia

do teste. Primeiro, optou-se por avaliar os modelos de acordo com sua

capacidade de previsão de preços futuros de opções, ou seja, previsão "ex-

ante". Segundo, todos os parâmetros, inclusive as volatilidades, foram

estimados com base em séries temporais.

Os sete modelos foram testados para bônus de subscrição de taxa de

juros do mercado alemão para o período de 1990 até 1993.

BUWW concluem que o modelo de taxa a termo de um único fator com

volatilidade linear proporcional ao vencimento das taxa a termo e dois modelos

de taxa à vista de dois fatores superam significativamente os outros quatro

modelos no período de quatro anos compreendido entre 1990 e 1993.

Estendendo ainda mais o estudo para períodos posteriores, dois dos

três modelos permanecem: o modelo de um único fator com volatilidade linear

proporcional ao vencimento das taxas a termo e o modelo de taxa à vista de

dois fatores com volatilidade estocástica.

BUWW ainda sugerem a adoção de critérios adicionais para selecionar

modelos de precificação para derivativos de taxa de juros. Na avaliação geral

devem ser considerados, além da previsibilidade "ex-ante", a robustez do

procedimento para estimação dos dados de entrada, a aderência do modelo às

informações de mercado disponíveis no instante da-avaliação e a dificuldade

para se determinar o valor numérico das opções.
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Com relação à robust~z do procedimento para estimação dos dados de

entrada, o modelo de taxa a termo de um único fator supera o modelo de taxa

à vista de dois fatores.

Com relação à aderência do modelo à estrutura a termo de taxa de

juros e de volatilidades, o modelo de taxa a termo de um único fator também

supera o modelo de taxa à vista de dois fatores.

Com relação aos cálculos para se determinar o valor numérico das

opções, nenhum dos dois modelos apresentou problemas.

Com base nesses critérios adicionais, BUWW concluem que o modelo

de taxa a termo de um único fator com volatilidade linear proporcional ao

vencimento das taxas a termo supera todos os demais modelos.

No caso brasileiro existem poucos trabalhos empíricos. De La Rocque

(1996) utilizou o Método Eficiente dos Momentos de Gallant e Tauchen (1994)

para explicar a dinâmica da taxa de juro de curto prazo no Brasil. A autora

utilizou a taxa COI CETIP no período de maio de 1988 a maio de 1995. A

própria autora considera que a maior contribuição do estudo feito não se

encontra na aplicação de modelos e técnicas econométricas sofisticadas, mas

sim no estudo minucioso dos fatores institucionais do mercado de juros

brasileiro.

Outro trabalho empírico para a realidade brasileira foi o de Silva (1997).

Esse trabalho é a aplicação do estudo feito por CKLS aos mercados de

derivativos de taxa de juros negociados na BM&F. O estudo abrange tanto os

Futuros de Taxa de Juro (Futuro de DI) , quanto as Opções sobre Taxa de

Juro (Opções sobre Futuro de DI) e compreende o período entre 30 de maio

de 1995 e 21 de março de 1997.
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A conclusão do estudo é que todos os modelos abrangidos pelo modelo

irrestrito de CKLS se ajustaram muito bem aos dados, incluindo o de Vasicek

que é homocedástico. Silva obteve o valor de 0,8 para r, o termo de

elasticidade, o que aponta para a existência de heterocedasticidade no modelo

irrestrito.

A comparação dos preços futuros de DI, gerados pelos vários modelos,

com os preços praticados no mercado indicou comportamento muito

semelhante para os vários modelos.

A comparação dos preços de opções de juro, gerados pelos vários

modelos, com os preços praticados no mercado não permitiu concluir qual

modelo apresentou desempenho melhor. Todos geraram preços dentro do

intervalo de variação observado no mercado.

Silva conclui seu estudo observando que não foi possível obter

evidências empíricas fortes o suficiente para justificar o uso, na prática, de

modelos sofisticados com parâmetros de reversão à média e

heterocedasticidade - para explicar a dinâmica da taxa de juro de curto prazo

no Brasil.

3.3 ESCOLHA DO MODELO A SER TESTADO

Com base no levantamento discutido no item anterior, podemos

sumariar as conclusões empíricas em três grandes itens:
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a) com relação à quantidade de parâmetros, fica claro que os modelos

de um único parâmetro apresentam um desempenho melhor porque são mais

robustos ao longo do tempo, sendo, portanto, menos suscetíveis às

inconsistências temporais;

b) com relação a qual modelo utilizar, as opiniões ficaram divididas

entre dois modelos pertencentes à classe HJM. Amin e Morton (1994) sugerem

o modelo de volatilidade constante - que é o modelo em tempo contínuo de

Ho-Lee (1986) e BUWW concluem que é o modelo de taxa a termo de um

único fator com volatilidade linear proporcional ao vencimento das taxas a

termo. No caso de Amin e Morton (1994), os modelos gaussianos tiveram um

desempenho melhor que os modelos lognormais;

c) com relação à volatilidade, surgiram duas conclusões. A primeira

conclusão diz respeito à sensibilidade da volatilidade ao nível de taxa de juros

que está longe de possuir a importância a ela atribuída por CKLS. A segunda

conclusão sugere ser muito importante modelar a volatilidade como uma

função de choques inesperados de informação.

Para o caso brasileiro, conforme Silva (1997), não foi possível obter

evidências empíricas fortes o suficiente para justificar o uso de modelos

sofisticados para explicar a dinâmica da taxa de juro de curto prazo no Brasil.

As conclusões acima sugerem o uso de um modelo de um único fator

da classe HJM.

A questão da volatilidade será discutida no Capítulo 5 em item

específico.
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A escolha por modelos da classe HJM não deve surpreender, uma vez

que apresentam a abordagem mais geral para se construir um modelo de um

único fator livre de arbitragem para a estrutura a termo da taxa de juros.

A sua abordagem, conforme discutida no Capítulo 2, envolve especificar

as volatilidades de todas as taxas de juros a termo em todos os períodos

relevantes. Os impulsos esperados das taxas a termo, assim como seus

valores iniciais, são escolhidos para serem consistentes com a estrutura a

termo inicial.

O problema reside em que o modelos resultantes dessa abordagem na

maioria das vezes não são Markovianos. Não foi encontrada nenhuma

evidência empírica que indique de maneira irrefutável que os processos de

taxa de juros sejam processos não Markovianos. Além do mais, processos não

Markovianos apresentam alguns inconvenientes, entre os quais se destaca a

dificuldade de serem tratados computacionalmente.

Conforme Hull e White (1994) ressaltam, para contornar esses

problemas, buscaram-se abordagens que servissem como alternativa à

abordagem de Heath-Jarrow-Morton. Uma linha bastante seguida foi o

desenvolvimento de modelos de um único fator Markovianos .

Basicamente esses modelos tinham em comum a especificação de um

processo de Markov para a taxa de juros de curto prazo, r, em termos de uma

função do tempo, B(t). Essa função deve ser escolhida de tal forma que o

modelo tenha aderência à estrutura a termo observada no instante inicial.

Dentro dessa classe de modelos de um único fator livre de arbitragem

para a estrutura a termo da taxa de juros são citados três modelos muito

referenciados na literatura: Black, Derman e Toy (1990), Black e Karasinski
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(1991) e Hull-White (1990,1993,1994). A seguir são apresentadas as equações

diferenciais descritivas de cada modelo.

A equação diferencial descrevendo o modelo de Black, Derman e Toy

encontra-se na expressão abaixo:

d log r = [B(t) + O'(t)' log r]dt + O'(t)dz .
O'(t)

A distribuição de probabilidade da taxa de juros de curto prazo é

lognormal e a taxa de reversão à média, - O'(t)' , é uma função da volatilidade
. O'(t)

da taxa de juros de curto prazo, O'(t).

Conforme observam Hull e White (1994), na prática o modelo de Black,

Derman e Toy é freqüentemente implementado com cr(r) constante. Ele se

reduz então a uma versão lognormal do modelo de Ho-Lee:

d log r = B(t)dt + odz

Uma das críticas ao modelo é de natureza conceitual. Rebonato (1998)

chama a atenção para o fato de que o modelo foi especificado

algoritmicamente, o que o torna "opaco" às suas implicações e hipóteses de

-que o modelo assume implicitamente, por exemplo, a natureza de sua

reversão à média.

Black e Karasinski (1991) separaram a taxa de reversão à média ea

volatilidade do modelo de Black, Derman e Toy e chegaram à seguinte

equação diferencial:

d log r = [B(t) - a(t) log r ]dt + adz .
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o modelo proposto por Hull-White (1990, 1993, 1994) destaca-se por

ser uma extensão de vários modelos. O modelo é descrito pela seguinte

equação diferencial:

dx = (B(t) - ax )dt + adz ,

onde:

r é a taxa de juros de curto prazo;

B(t) é uma função do tempo que permite a aderência do modelo aos dados

da estrutura a termo da taxa de juros;

x=f(r) é uma função de r ;

a e a são constantes.

Esse modelo, conhecido como Vasicek extendido (basta fazer com que

B(t) =0 e x=r), pode também ser visto como uma extensão do modelo de Ho-

Lee que incorpora a reversão à média.

Além disso, fazendo x = log(r), o modelo torna-se o de Black-Karasinski

(1991). Fazendo x=log(r) e a(t)= (j(t)' , o modelo torna-se o de Black, Derman
(j(t)

e Toy (1990).

Dadas as características acima, assim como as considerações

anteriormente feitas, esse modelo revela-se uma excelente alternativa a ser

testada no caso brasileiro para opções sobre taxa de juros.

Em adição às considerações acima, um resultado de natureza teórica

reforça a escolha desse modelo. Partindo das hipóteses de que o valor da taxa

à vista é a única variável de estado para toda estrutura a termo, de que segue
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um processo de Markov e de que o mercado de Futuro de DI é eficiente, Novy

(2000) prova que a equação descritiva desse mercado é idêntica à equação da

estrutura a termo de Vasicek (1977). O modelo de Hull-White incorpora essa

equação.
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Capítulo 4 - Descrição do Modelo de Hull-White

4.1 INTRODUÇÃO

o objetivo deste capítulo é apresentar uma descrição detalhada do

modelo de Hull-White. São tecidas algumas considerações que servirão de

base para a compreensão da mecânica da árvore trinomial. A seguir, é

descrito o processo de construção da árvore com ênfase nos dois estágios. O

capítulo conclui com um procedimento para extensão a outros modelos.

4.2 O MODELO DE HULL-WHITE

O modelo conhecido como Hull-White foi apresentado inicialmente em

Hull-White (1990). A idéia original era explorar extensões do modelo proposto

por Vasicek, a fim de obter uma aderência exata da estrutura a termo no

instante inicial. O modelo considerava a seguinte equação diferencial:

dr = (O(t) - ar)dt + adz ou, escrito de outra forma,

dr=a[ B~) - r}t+odZ,

onde:

a é uma constante que caracteriza a taxa de reversão à média;
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(J' é outra constante representando o desvio-padrão instantâneo da taxa de

juros de curto prazo;

B(t) é uma função do tempo escolhida para assegurar que o modelo adere à

estrutura a termo no instante inicial.

Esse modelo pode ser caracterizado como um modelo de Ho-Lee com

uma taxa a de reversão à média. O modelo de Ho-Lee seria então o caso

particular do modelo de Hull-White com a = O.

Uma outra forma de caracterizá-lo seria como um modelo de Vasicek

com um nível de reversão dependente do tempo. No instante t a taxa de juros

de curto prazo reverte para B(t) a uma taxa a .
a

O modelo possui solução analítica. A função B(t) pode ser calculada a

partir da estrutura a termo inicial:

B(t) = 8F(O,t) + aF(O,t) + (J'2 (1- e-2at)
õt 2a. (4.1),

onde:

F(O,t) é a taxa a termo instantânea para o vencimento em t vista no instante

inicial considerado como sendo o instante zero.

O operador ~ representa a derivada parcial com relação ao tempo.
8t

Analisando a expressão acima, percebe-se que o último termo é

geralmente bastante pequeno. Se o ignorarmos, o termo de impulso do
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processo para r no instante t da equação diferencial do modelo de Hull-White

fica:

aF(O,t) + a[F(O,t) - r]
at .

Isso mostra que, na média, r segue aproximadamente a inclinação da

curva inicial da taxa a termo instantânea. Quando esta se desvia da curva, o

processo força a reversão a uma taxa a.

o preço de um título de renda fixa sem pagamento de juros (zero

cupom) num instante genérico t é dado por:

P(t,T) = A(t,T)e-B(t,T)r(I), onde

1 -a(T-t)

B(t,T)=-_e_-
a

InA(t,T)' InP(O,T) _ B(t,T) alnP(O,t) __ 1_a2 (e-aT _ e-at)2 (e2at -1)
P(O,t) õt 4a3

P(t, T) é o preço no instante t do título de renda fixa zero cupom que paga $1

no instante T.

4.3 O PROCEDIMENTO GERAL PARA A CONSTRUÇÃO DA ÁRVORE

TRINOMIAL

Embora o modelo de Hull-White forneça solução analítica para os títulos

zero cupom, a mesma é bastante dependente da derivada temporal do preço
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do título no instante zero, ou seja, da curva da estrutura a termo de juros no

instante inicial.

A abordagem proposta por Hull-White (1994,1996) para construção do

modelo discreto, além de ser uma abordagem robusta, permite a

representação de uma grande variedade de modelos. Ela consiste em um

procedimento de dois estágios para a construção de uma árvore trinomial.

De maneira geral, uma árvore de taxa de juros é uma representação em

tempo discreto do processo estocástico para a taxa de juros de curto prazo.

Normalmente, os processos discretos são representados por árvores binomiais

ou trinomiais.

A principal vantagem da árvore trinomial, quando comparada com a

árvore binomial, conforme Hull (2000), é que ela fornece um grau extra de

liberdade, facilitando a representação de características do processo taxa de

juros, tais como a reversão à média.

4.4 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Vamos supor que o intervalo de tempo discreto considerado na

construção da árvore seja constante e igual a /).,t. Nesse caso, considera-se

que as taxas na árvore são taxas continuamente compostas em cada /).,t

período.

A hipótese usual quando a árvore é construída é que a taxa rI no

período /).,t siga o mesmo processo estocástico que a taxa instantânea r , no

modelo correspondente em tempo contínuo.
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o ponto de partida para o modelo Hull-White é o processo estocástico

para a variável contínua ~, que inicialmente é zero e segue o processo

abaixo.

~+D.t - ~ = -a~l1t + as, t+D.t (4.2),

onde:

I1t é o intervalo de tempo entre a avaliação dos eventos;

8t ,t+!l.t ou dz é a variável aleatória independente e normalmente distribuída

com média zero e variância um;

a é o parâmetro que representa a taxa de reversão à média, com O < a < 1;

~ é a taxa de juros de curto prazo;

a é a variância da taxa de juros.

A variável I1r = ~+M - rt é normalmente distribuída.

Os dois primeiros momentos do processo acima são:

Et(~+M -~) = -al1t~= M~, e

Por definição, M = -al1t , o que faz com que -1<M<O.

Para a discussão do modelo iremos considerar a seguinte notação:

a) o nó da árvore onde t = il1t e r = jôr será referenciado como (i,j);

b) nu (i,j) é a probabilidade de se seguir o ramo superior a partir do nó (i,j);
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c) 1[m (i,j) é a probabilidade de se seguir o ramo médio a partir do nó (i,j);

d) 1[d (i, j) é a probabilidade de se seguir o ramo inferior a partir do nó (i,j).

o propósito da árvore trinomial é o de reproduzir o mais acuradamente

possível o processo descrito acima. Assim, para cada nó, ~ pode subir,

descer ou permanecer no mesmo nível com probabilidades 7!u 7!d 7!m . O, ,

tamanho das mudanças para cima ou para baixo em ~ é Sr .

As três possibilidades para o nó genérico (i,j) com os três ramos partindo

deste nó são mostradas abaixo:

(i+1,j+2)
~(i+1,j+1)

(i,j) ~(i+1,j)(a)

(i+1,j+1)
(b) (i,j) ~(i+1,j)

~(i+1,j-1)
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(c) (i,j) ~ (i+1 ,j)
<,---..(i+1 ,j-1)

(i+1,j-2)

A maior parte do tempo o processo de ramificação descrito por (b) é

apropriado. Quando a > 0, é necessário mudar o processo de ramificação de

(b) para (c) quando j for suficientemente grande. Analogamente, é necessário

mudar o processo de ramificação de (b) para (a) quando j for suficientemente

pequeno.

Conforme discutido em Hull-White (1990), o processo adotado para

resolução da árvore trinomial é o método da diferença finita explícito, que

O'211t
permite um grau de liberdade na escolha do termo w = --2- .

l1r

Como conseqüência, é de se esperar que exista uma restrição ao

conjunto de valores possíveis de serem assumidos por 0', l1r e l1t .

De fato, uma das restrições em w é que este deve ser tal que sempre

seja possível encontrar um valor k onde as probabilidades 1ru,1rd,1rm

associadas aos ramos que emanam do nó (i,j) e apontam para os três nós cujo

centro é o nó (i+1 ,k), sejam maioresque zero.

Conforme Hull-White (1990), essa restrição implica a desigualdade

0,25 <w < 0,75. Ou seja, ela impõe que l1t deve ser escolhido de forma que

Sr fique entre as desigualdades abaixo:

A 2.J3i;i
a) or > O' e

3
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b) I1r < 2a-fiJ, onde

a é o parâmetro que representa a volatilidade.

Hull-White (1994) sugerem que um valor razoável para I1r é considerar

I1r = a-J3i:i. Segundo os autores, trabalhos teóricos em cálculo numérico

sugerem que essa é uma escolha boa de I1r sob o ponto de vista de

minimização de erro.

4.5 A CONSTRUÇÃO DA ÁRVORE TRINOMIAL

No primeiro estágio são determinadas as probabilidades em cada nó.

As probabilidades calculadas devem ser tais que reproduzam a média e

a variância da equação (4.2). Nesse ponto, surgem duas questões, cujas

respostas impõem limites ao valor de j:

a) existem três parâmetros independentes (duas probabilidades e I1r) para

reproduzir os dois momentos do processo (a média e variância de 4.2). Qual é

o papel desempenhado pelo parâmetro extra?

b) como saber se as probabilidades são positivas?

Em cada nó escolhem-se as probabilidades para se adequarem à média

e à variância das mudanças em r.

Para um nó interior qualquer j (i não importa qual, uma vez que r é

estacionário), a média e a variância são:
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E(tJ.r) = í'ru (j)l1r + í'rm (j)O + í'rd (j)( -l1r) = Mjõr

Var (I1r) = El(l1r Y J- [E(~z)r =

Para um j qualquer as probabilidades são:

Jr
m

(j) = (1- 2Jro) - (jM)2

Com base no exemplo acima, fica claro uma das escolhas feitas nesse

modelo. Ao se escolher arbitrariamente a distância ôr entre os nós, as

probabilidades iniciais para cima e para baixo ficam automaticamente

determinadas. Por outro lado, pode-se optar por escolher as probabilidades

iniciais, determinando-se automaticamente Sr . O que não é permitido é a

escolha das probabilidades iniciais e de Sr independentemente.

Hull e White (1994) escolhem para Jro o valor de ~ e não entram em detalhes
6

sobre o porquê dessa escolha. Uma boa indicação é que ambos estavam

considerando um processo normal.

Considerando os momentos centrais de ordem maior que dois,

podemos determinar a assimetria e a curtose do processo.
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o momento central é dado por Mk = E[~r - E(~r)y. Fazendo k=3

estamos medindo a assimetria e fazendo k=4 estamos medindo a curtose.

A assimetria é zero tanto no processo contínuo normal, quanto na

árvore trinomial, uma vez que ambos são simétricos. Fazendo 7[0 =.!.., obtém-
6

se a curtose da distribuição normal (M4 = 3V2
) no estado j=O (nó inicial).

Assim o quarto momento satisfaz

Como V b tlt . d 1 I - id--2= 7[0' su S I um o 1[0 =-, recupera-se a re açao sugeri a por
2~r 6

Hull e White,

onde a =rv é o desvio-padrão do processo de r.

Nos estados diferentes de zero (j '* O), a assimetria é diferente de zero

e a curtose é diferente da normal. No entanto, o modelo considera a

distribuição condicional sobre os vários períodos no nó inicial. Nesse caso,

pode-se apelar para o Teorema do Limite Central para ter-se uma intuição de

que a média das mudanças aproxima-se da distribuição normal à medida em

que se tem mais períodos.

Resta ainda determinar as probabilidades nos limites da árvore. Para

isso, basta observar que nas extremidades os ramos devem apontar p~ra o

interior da árvore. Na extremidade superior, os ramos apontam para o mesmo
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nível, um nível para baixo e dois níveis para baixo. Se chamarmos

respectivamente as probabilidades para cada nó r de 1Cu,1Cd,1Cm, podemos

determiná-Ias calculando os dois primeiros momentos.

A média e a variância são:

E(l1r) = 1ru (})O + 1rm ())( -l1r)+ 1rd (})( -2I1r) = Mjl1r

Var (11r) = E le11r Y J - [E eI1z)r =

Nesse caso as probabilidades são:

1[m (j) = -21[0 - 2jM - (jM)2

Como 1[u (j) = 1[A- j), é suficiente' especificar a extremidade superior.

Assim, na extremidade inferior, basta fazer a' probabilidade de ir para baixo

igual à probabilidade de ir para cima no caso da extremidade superior e vice-

versa.

4.6 LIMITE NA ABERTURA DA ÁRVORE

55



As probabilidades encontradas acima somente têm sentido para o

modelo enquanto cada uma delas' estiver entre zero e um. As probabilidades

implicam restringir o valor de Ijl, o que, por sua vez, limita o tamanho da.

árvore.

A restrição maior está no estado inicial. Se a probabilidade atingir um,

então ao menos uma das probabilidades deve estar no mesmo patamar, ou

abaixo do limite de zero.

Analisando as probabilidades para j positivo, começando com j igual a

zero e aumentando, as probabilidades no interior da árvore possuem o

seguinte comportamento:

1
• 1[u é inicialmente decrescente em j, mas para 1[ > - começa a crescer0-8

novamente sem tornar-se negàtiva;

• 1[m é decrescente em j, atingindo zero inicialmente quando jM = -~l- 21[0

A . dI. 'I· . d . < M (4 3)· ssurmn o 1[0 = -, J e Imita o com} - . ;
6 -M

• 1[d é crescente com j, portanto pode-se ignorá-lo como um limite relevante

para j.

As probabilidades no extremo da árvore possuem o seguinte

comportamento:

1
• 1[u inicialmente diminui com j, passando então a aumentar. Para 1[ > - é0-8

sempre positiva;
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• 7rm

1
inicialmente aumenta, passando então a diminuir. Para 7r > - , ela é0-8

positiva no intervalo
1- 'I - 27r 1+ 'I - 27r
__ "'::......-__ 0 < .< . '" o (4 4)-J - . ;-M -M

1• 7rd é positiva para todo j ~O se 7ro ~ -.
8

Com base na análise feita acima, fica claro que as restrições

obrigatórias provêm da probabilidade 7rm •

Os extremos colocam tanto limites superiores, quanto inferiores em

L: uma vez que para j pequeno a estrutura da árvore no extremo (nenhum

movimento para cima verdadeiro) é inconsistente com a reversão à média (que

é pequena para j pequeno).

O interior da árvore impõe um limite superior em j max - 1. A questão é

como ambos interagem. Seja a = ~I- 27ro • Levando em conta a restrição

imposta por (4.4), jmax = - (~a) . Com esse valor não há garantia de que

i.: -1 satisfaça a condição interior (4.3).

Considerando agora a extremidade inferior , de (4.4) resulta

. -(1+a)J
max

= . Nesse caso, i.: -1 satisfaz automaticamente (4.3) desde
M

1
que 7ro ~ - (esta é uma condição suficiente).

8
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Com base no que foi exposto, fica claro porque Hull-White sugerem a

1- -Jl - 21r 1'
escolha de J. = . . o com 1ro = -, o que resulta em J. sendo o

rnax -M 6 max

.. . - 0.l8350
menor Inteiro maior que ----

-M

4.7 O SEGUNDO ESTÁGIO

o propósito do segundo estágio é ajustar a árvore construída

anteriormente para fazer com que a estrutura a termo observada no instante

inicial seja reproduzida pela árvore ajustada.

Hull e White definem a variável de ajuste a como sendo a diferença

entre a taxa de juros R(t) no intervalo /),.t dada pela estrutura a termo

observada inicialmente e a taxa de juros ~ determinada pela árvore

construída anteriormente. Portanto, a(t) = R(t) - ~ .

Como dR segue o processo dR = [O(t) - aR ]dt + adz

e dr o processo dr = -ardt + adz , resulta que

da = [e(t) - aa(t)]dt

A relação (4.1) pode ser usada para resolver a equação acima. A

solução obtida é:
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2

a(t) = F(O,t) + O' 2 (1- e-al)2. Para a muito menor que um, e-ai ::::1-at,
2a

(J"2t2

que resulta em a(t) = F(O,t) + --.
2

Tendo a(t) e ~ ,é possível chegar a R(t), ou seja, a taxa de juros

compatível com a estrutura a termo de juros observada no instante inicial é a

soma de a(t) e de ~ .

Para que essa relação se verifique em qualquer instante genérico

t = iàt , os a 's são calculadositerativamente.

Definindo a. como sendo a(iô't) e Q. . como sendo o valor presente, 'J

de um título que paga $1 (Preço de Arrow-Debreu), se o nó (i,j) é atingido e

zero em caso contrário, Hull e White mostram como a. e Q.. podem ser, /,1

calculados usando indução para frente, a fim de fazer com que a estrutura a

termo da taxa de juros observada inicialmente seja reproduzida exatamente na

árvore.

Suponha que Qi,j já tenha sido determinado para i::;; m(m ~ O). O

próximo passo é determinar am de forma que a árvore precifique

corretamente um título de renda fixa sem pagamento de cupom vencendo no

instante (m + l)ô't . A taxa de juros no nó (m,j) é am + jtsr , de modo que o

preço do título vencendo no instante (m + 1)ô,t é dado por:

nmp = "" Q .e[-(a",+ j~,.)~t)
m+l ~ m.] , onde

j=-n",
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nm é o número de nós de cada lado do nó central m no instante mõ: .

A equação acima possui a seguinte solução:

nmIn ~Q .e-jt1rt1t -lnPL..J m,] m+l

I1t

Uma vez determinado a , Q.. pode ser calculado para i=m+1 por meiom l,j

da seguinte expressão:

Q . == ~Q q(k ·)e[-(am+kt1.r)t1.t]
m+l,J L..J m,k ,J onde

k '

q(k,j) é a probabilidade de ocorrer um movimento do nó (m,k) para o nó

(m+1,j).

o somatório acima deve considerar todos os valores de k para o qual

essa probabilidade é diferente de zero.
,

4.8 EXTENSÃO PARA OUTROS MODELOS

o procedimento descrito acima pode ser estendido a outros modelos

que tem a forma

df(r) = [O(t) - af(r)]dt + adz
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Hull e White (1994) observam que a família de modelos assim descrita

tem a propriedade de reproduzir qualquer estrutura a termo.

Em particular, quando f(r)=ln r , o modelo em questão é o descrito por

Black e Karasinski (1991).

Para construção da árvore trinomial representativa do processo,

considera-se que rI segue o mesmo processo que r.

f(~+6() - f(~) = [e( - af(~) ]~t + CY&( 1+61,

Definindo x=f(r), resulta:

dx = [B(t) - ax ]dt + adz

A construção da árvore no primeiro estágio é análoga à feita

anteriormente. O propósito é construir a árvore para a variável X( que segue o

mesmo processo que dx, com Xo = O e com B(t) = O.

O segundo estágio também segue procedimento análogo ao descrito

anteriormente. O procedimento é deslocar os nós da árvore no instante i!1t

por um valor ai de maneira a se obter exatamente a estrutura a termo inicial.

Evidentemente as equações para se determinar ai e Qi,j por indução

são diferentes das determinadas anteriormente. É necessário que haja um

termo mais genérico que leve em conta a forma funcional de r, f(r).

Do mesmo modo como foi descrito acima, suponha que Q. . já tenha
I,}

sido determinado para i ~ m(m ~ O). O próximo passo é determinar am, de
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forma que a árvore precifique corretamente um título de renda fixa sem

pagamento de cupom vencendo no instante (m + 1).1!.

Para a solução, Hull e White (1994) definem uma função g como a

inversa da função f, de forma que a taxa de juros no período .1! no nó j no

instante mõ: seja g(a m + j LU) .

o preço do título vencendo no instante (m + 1).1! é dado por:

nm é o número de nós de cada lado do nó central no instante mõt . A equação

acima pode ser resolvida usando o método numérico de Newton-Raphson. Em

ro é o rendimento continuamente composto do título de renda fixa sem

pagamento de cupom com vencimento em .1! .

Uma vez obtido am, Q;,j pode ser calculado para i=m+1 por meio da

seguinte expressão:

Q . = ~ Q (k O)e[-g(am+k,ix)M]
m+l,) L.... m,kq ,J ,onde

k

q(k,j) é a probabilidade de ocorrer um movimento do nó (m,k) para o nó

(m+1,j).
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o somatório acima deve considerar todos os valores de k para o qual

essa probabilidade seja diferente de zero.
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Capítulo 5 - Implementação do Modelo de Hull-White

5.1 INTRODUÇÃO

o objetivo deste capítulo é apresentar um sumário dos dados utilizados

para a avaliação do modelo de Hull-White. Antes de abordar a descrição dos

dados propriamente dita, é feita uma breve apresentação do 101e das opções

sobre 101.A seguir, a implementação do modelo de Black (utilizado para

comparação do poder de avaliação do modelo de Hull-White) é explicada, com

uma ênfase especial sobre a questão da volatilidade. O próximo item discute o

racional da previsão ex post para a avaliação do modelo. O capítulo conclui

com a descrição da implementação do modelo de Black.

5.2 101 E OpçÃO SOBRE 101

O índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de um Dia - 101é

um número índice cujo valor inicial de 100.000 passou a ser corrigido

diariamente pela taxa média de Depósitos Interfinanceiros de um dia,

calculada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos

(CETIP). A fórmula de atualização do 101é:

IDIt = IDIt_l x(;~~+ 1)

onde:
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IDIt = índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de um Dia (101) na

data "t", com duas casas decimais;

IDIt_1 = índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de um Dia (101)

na data "t-1", com duas casas decimais;

it-l = Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de um dia, referente ao dia

anterior, calculada pela Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos

- CETIP, expressa em percentual ao dia (efetiva), com até sete casas

decimais.

o 101 foi definido inicialmente como o valor teórico de 100.000 pontos

em 2 de janeiro de 1997. Após essa data, voltou a ter o valor base de 100.000

pontos em 4 de janeiro de 1999 e, novamente, em 3 de janeiro de 2000.

Da definição nota-se, portanto, que o 101 de hoje é igual ao 101 de

ontem, corrigido pelo COI de ontem.

É importante observar que o 101 é um número índice sempre crescente,

visto que a taxa de juros é sempre positiva. Essa característica tem

implicações relevantes para o uso de modelos de precificação de opções.

Sobre esse número índice, que é um indicador do acúmulo das taxas

diárias do COI, foram introduzidas opções de compra e de venda, por meio das

quais o mercado pode negociar o valor futuro desse índice, o que significa

negociar a taxa de juro esperada entre a data da operação e a data de

vencimento da opção.
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5.2.1 As Opções sobre 101

Os contratos de opções sobre 101 têm como objeto de negociação o

valor em pontos do 101na data de vencimento. O contrato prevê vencimentos

mensais, sendo que cada ponto corresponde a R$ 1,00.

As opções são européias e portanto, só admitem exercício na data de

vencimento. Nesse dia, só é permitido exercício, não sendo possível negociar

o vencimento que está sendo liquidado.

No Apêndice 1, encontra-se a especificação dos contratos negociados

na BM&F.

5.3 OS DADOS DE MERCADO DO 101

Desde o lançamento do 101em 18 de julho de 1997 até 29 de dezembro

de 2000, a BM&F divulgou 9.857 dados referentes a opções de compra sobre

101e 1.521 dados referentes a opções de venda sobre 101.

Cada dado corresponde a uma opção listada. Destas, 6.933 dados

referentes a opções de compra vieram zerados, o que significa que não houve

nenhum negócio. Nesse mesmo período, vieram 1.347 dados zerados para as

opções de venda.

Conseqüentemente, no período em questão houve apenas 2.924 dados

referentes a opções de compra sobre 101 potencialmente analisáveis e tão

somente 174 dados referentes a opções de venda nas mesmas condições.

A tabela 5.1 resume as operações efetuadas no período.
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Ano Mercado Número de Contratos Volume-' o lVIédiaDiária Volume Contratos em
Negócios Negociados (R$lmil) (US$lmil) Contratos Financeiro Aberto no

Negociados (US$) Último
Dia do Ano

1997 Opções de Compra 769 284,840 236,201 213,495 1,144 857 35,060
Exercício 3 1,400 167,890 151,361 6 608 -
Opções de Venda 221 64,150 13,513 12,368 258 50 11,250
Exercício - - - - - - -

1998 Opções de Compra 6,986 1,588,999 265,299 227,816 6,459 926 20,801
Exercício 161 55,220 7,312,730 6,384,361 224 25,953 -
Opções de Venda 94 16,107 12,957 11,487 65 47 -
Exercício 12 1.795 243.735 213330 7 867 -

1999 Opções de Compra 4,397 809,604 96,032 57,151 3,291 232 44,250
Exercício 106 12,461 1,864,400 1,068,981 50 4,345 -
Opções de Venda 29 98,400 58,767 30,513 400 124 40,000
Exercício 2 10000 1,238,000 644087 40 2618 -

2000 Opções de Compra 1,292 557,218 82,713 45,016 2,246 182 85,040
Exercício 20 7,100 888,210 493,149 28 1,989 -
Opções de Venda 24 104,000 91,232 50,635 419 204 -
Exercício 11 51000 6.261900 3515.039 205 14174 -

Total Opções de Compra 13,444 3,240,661 680,245 543,478 13,140 2,1W 185,151
Exercício 290 76,181 10,233,230 8,097,852 308 32,895 -
Opções de Venda 368 282,657 176,469 105,003 1,142 425 51,250
Exercício 25 62.795 7743635 4.372.456 252 17.659 -

Fonte: BM&F

Tabela 5.1 - Resumo das operações de opções sobre IDI no período de 18.07.97 a 29.12.00



Como as opções de venda sobre 101são pouco negociadas e pouco

representativas no conjunto dos dados sobre 101(pouco menos que 6% dos

dados totais disponíveis), a aplicação do modelo de Hull-White foi feita para as

opções de compra sobre o 101.

Embora ainda restassem 2.924 dados passíveis de serem analisados,

nem todos poderiam ser considerados como representativos de um preço de

mercado. Isso porque a maioria desses dados eram representativos de um

número pequeno de contratos negociados no dia e, portanto, de pouca

liquidez.

Em conversas com operadores de mercado, foi sugerido que se

considerassem os dados que representavam um número mínimo de contratos

negociados no dia, a fim de analisarmos os casos de maior liquidez. Ainda

nessas conversas foram sugeridos vários números que se situavam ao redor

de 1.000 contratos negoCiados.

Foi definido então que somente seriam considerados dados que

representassem 1.000 ou mais contratos negociados no dia. Como o valor

mínimo do 101é de 100.000 pontos e cada ponto vale R$ 1,00, estão sendo

considerados dados que refletem um valor nacional negociado superior a R$

100.000.000,00 em determinado dia.

Levando-se em conta o critério de no mínimo 1.000 contratos

negociados no dia, restaram 1.104 dados para serem analisados.

Com base nessa amostra, foram feitas ainda duas filtragens. A primeira

eliminou os dados cujos preços estavam distorcidos. O critério utilizado nesse

caso foi eliminar os dados cuja volatilidade implícita não pode ser determinada
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por meio da aplicação do modelo de Black (1976). Com essa filtragem, a

amostra foi reduzida para 1.045 dados.

A segunda filtragem eliminou da amostra as opções que tinham apenas

um dia para o vencimento. A precificação nesse caso apresenta como único

fator de incerteza o valor da taxa média de Depósitos Interfinanceiros de um

dia calculada pela Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos

(CETIP). Nesse caso, foram excluídos seis dados, resultando na amostra final

objeto da análise de 1.038 dados.

Caso se quisesse ainda uma outra medida de üquídez além de

considerar o número de contratos negociados no dia, poder-se-ia levar em

conta também o número de negócios realizados. A tabela 5.2 apresenta a

distribuição do número de negócios para a amostra considerada.

Uma outra característica da amostra considerada aparece como função

do número de dias faltantes para o vencimento da opção. Conforme o tamanho

desse número, varia a quantidade de contratos de DI de um Dia a serem

utilizados na construção da estrutura a termo. A tabela 5.3 apresenta o

número de pontos utilizados na construção da estrutura a termo e a respectiva

quantidade de dados analisados com base nessa construção.
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INumero de IQuantídaae
Negócios de Dados

1 84
2 91
3 96
4 70
5 68
6 71
7 73
8 63
9 46
10 49
11 55
12 34
13 39
14 27
15 23
16 18
17 23
18 17
19 9
20 11
21 7
22 6
23 4
24 7
25 8
26 7
27 6
28 6
30 1
31 3
33 3
35 2
36 2
37 1
38 1
39 1
42 1
44 2
46 1
48 1
54 1

Fonte: BM&F

Tabela 5.2 - Freqüência do número de negócios realizados no dia para a

amostra considerada.
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Pontos para Quantidade
a Estrutura de Dados

a Termo
1 117
2 447
3 340
4 91
5 30
6 3
7 10

Tabela 5.3 - Relação entre quantidade de dados e número de pontos

utilizados para construção da estrutura a termo da taxa de juros

5.4 IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE BLACK

Conforme discutido no Capítulo 1, o modelo de Black (1976) é o modelo

utilizado pelos participantes do mercado para avaliação da opção sobre o 101.

Esse modelo já foi discutido no Capítulo 2. Este item irá discorrer brevemente

sobre a aplicação do modelo de Black para precificação de opções sobre 101.

Para implementação desse modelo são necessários cinco valores como

parâmetros de entrada:

a) T = número de dias úteis para o vencimento da opção dividido por

252 dias;

b) R = valor contínuo da taxa efetiva de juros entre a data de avaliação

e a data de vencimento da opção;

c) K = o preço de exercício do 101;
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-----------c--------

d) FWO = o preço a termo do 101, ou seja, o preço determinado no

instante da avaliação para o valor do 101 na data de vencimento da opção.

Esse preço é calculado simplesmente multiplicando o valor do 101na data de

avaliação pela taxa de juros efetiva expressa no Contrato Futuro de Taxa

Média de Depósitos Interfinanceiros de um Dia vencendo na mesma data de

vencimento da opção; e

e) SIG = a volatilidade do preço a termo do 101até a data de vencimento

da opção.

Com exceção da volatilidade, a determinação dos demais parâmetros é

imediata. A determinação da volatilidade será discutida em seguida.

Uma vez determinados os parâmetros, obtém-se o valor da opção sobre

101conforme a fórmula abaixo:

Valor da Opção de Compra sobre 101 = e-ROT[FWD * N(dJ - X * N(d2)],

onde:

e - base natural de logaritmos, cujo valor aproximado é 2,718282;

In - função logaritmo natural;

(
FWD) SIG2 *Tln +---

d,- é calculado pela expressão d, = X ~ 2
SIG*-vT

(
FWD) SIG2 * Tln ----

d
2
- é calculado pela expressão d2 = X ~ 2 ; e

SIG *-vT

N(d
i
) - onde i = 1,2 é a função de distribuição acumulada da normal reduzida.
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5.5 A DETERMINAÇÃO DA VOLATILlDADE

Na determinação da volatilidade a ser utilizada como parâmetro de

entrada devem ser respondidas duas questões. A primeira refere-se a qual

ativo objeto considerar. A segunda, a que método de estimativa de volatilidade

utilizar.

Conforme o modelo de Black (1976), a volatilidade a ser calculada

deveria ser a volatilidade do preço a termo do 101, já que é essa variável que

se assume ter distribuição lognormal de preços.

Como o preço a termo do 101 é o valor deste na data de avaliação

multiplicado pela taxa de juros efetiva expressa no Contrato Futuro de Taxa

Média de Depósitos Interfinanceiros de um Dia (DI de um Dia) vencendo na

mesma data de vencimento da opção, a volatilidade a ser estimada deveria ser

a volatilidade do DI de um Dia com vencimento coincidente com o da opção

sobre 101.

No caso brasileiro surge um problema, conforme descrito por De La

Rocque e Garcia (1996). Esse problema tem como origem a peculiaridade do

mercado futuro de juros brasileiro, cuja acumulação diária de juros se dá sobre

o PU, ou preço unitário, objeto de negociação no pregão.

Os autores mostram que, por causa dessa peculiaridade, surge uma

heterocedasticidade inerente à série de preços futuros que persiste mesmo

quando se tira a diferença logarítmica dos preços (essa é a transformação

mais freqüentemente utilizada em busca de estacionareidade). Por ser essa
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heterocedasticidade essencialmente cíclica (está relacionada ao prazo de

maturação do contrato), persistirá a qualquer transformação estabilizadora de

variância "tipo Box-Cox" e a diferenciações de qualquer ordem.

Ao indicar como se deve analisar o mercado futuro de juros no Brasil, os

autores sugerem que se mude o foco da análise, passando da série de preços

futuros para o processo {i} de taxas de juros CETIP diárias. Esse resultado é

de certa forma intuitivo. Conforme Novy (2000) mostra, o mercado futuro de DI,

do ponto de vista de apreçamento de ativos, funciona como um mercado de

títulos de desconto convencional, cuja equação diferencial de preço é a

mesma equação da estrutura a termo de Vasicek (1977).

Para o processo de estimativa de {i} são sugeridos modelos de série

temporal da família GARCH ("Generalized Autoregressive Conditional

Heterocedasticity" ).

Existem vários outros estudos referentes a qual método de estimativa

utilizar.

Lemgruber e Ohaiman (1998) realizaram um trabalho abrangente em

que foram efetuados testes estatísticos sobre as principais variáveis do

mercado financeiro nacional. Foram consideradas taxas de juros interbancário,

de cupom cambial e de câmbio no período de 16.01.96 até 15.05.97. A

principal conclusão foi que o modelo de alisamento exponencial sugerido pelo

JPMorgan em sua metodologia RiskMetrics ™ (média móvel ponderad,a .

exponencialmente) para estimativa de volatilidades diárias mostrou-se

bastante preciso, principalmente quando foi incluído no seu cálculo o valor das
,': I ,

médias diárias dos retornos. O estudo sugere a adoção do valor de 0,91 para bit,
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produzido a menor somatória dos erros acumulados individuais para cada

variável.

Santos (1997) estudou o poder de previsão da volatilidade de cinco

modelos: um modelo ingênuo do tipo martingale, um modelo de média móvel

ponderada exponencialmente sugerido pelo RiskMetrics ™ (EWMA), um

modelo GARCH(1,1), um modelo de volatilidade implícita e um modelo com

uma combinação da volatilidade implícita com EWMA e GARCH. O objeto de

estudo foram os contratos futuros do Indice BOVESPA, negociados na BM&F,

no período de junho de 1994 a janeiro de 1997. Foram utilizados critérios

estatísticos de avaliação (equações de perdas e regressões da volatilidade

realizada contra a volatilidade prevista) na análise dos dados.

Os resultados dos testes indicam a superioridade do modelo GARCH

em períodos de alta volatilidade, alterando-se em situações de menor

volatilidade quando o GARCH não se mostra preferível ao RiskMetrics ™e ao

modelo ingênuo. A volatilidade implícita apresentou-se sempre como a pior

opção para a previsão da volatilidade.

Em particular, Santos (1997) cita um trabalho de Boudoukh, Richardson

e WhItelaw (1996) no qual é analisada a volatilidade das mudanças diárias na

taxa de juros de curto prazo (três meses) dos Estados Unidos, no período de

1983 a 1992. São considerados quatro modelos com parâmetros estimados

por meio de uma janela móvel de 150 dias:

a) volatilidade histórica estimada pelo desvio-padrão das mudanças

diárias;

b) o modelo sugerido pelo JPMorgan em sua metodologia

Riskbâetrics'" (1994);
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c) o modelo GARCH (1,1);

d) um modelo não paramétrico.

Os modelos foram avaliados com a utilização do erro quadrático médio

(MSE) e de regressão dos valores realizados versus os valores previstos. O

modelo GARCH teve o pior desempenho levando-se em conta o critério do

erro quadrático médio. O modelo não paramétrico obteve o melhor

desempenho seguido de perto do RiskMetrics ™ . O modelo GARCH também

não se mostrou superior aos demais quando se considerou a regressão dos

valores realizados versus os valores previstos.

Eid (1995) relata a estimativa de um modelo ARCH-M(1) para

descrição da variação mensal da taxa de juros no período compreendido entre

01.02.89 e 01.10.91. Apesar da compatibilidade teórica apresentada entre a

série temporal dessas taxas e o modelo, o autor reportou problemas na

estimativa dos parâmetros da série, não obtendo resultados satisfatórios nesse

caso.
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Lombardo (2000) analisou o desempenho de cinco metodologias de

cálculo do Value-at-Risk: metodologias paramétricas com utilização da

volatilidade histórica, volatilidade calculada pela média móvel ponderada

exponencialmente (EWMA - metodologia RiskMetrics TM) e volatilidade

calculada pelo modelo GARCH (1,1), simulação histórica e uma metodologia
f

híbrida proposta por Boudoukh et aI. (1998). Os modelos foram aplicados a,"

séries de retornos do IBOVESPA e de títulos de renda fixa de 30 dias;
I

compondo cinco carteiras teóricas com porcentagens diferentes dos dois

ativos, no período de julho de 1994 a junho de 1998.



o estudo apontou para a superioridade da metodologia híbrida com

fator de decaimento de 0,99 e da simulação histórica, que se apresentou

marginalmente inferior. Dentre as metodologias paramétricas, a volatilidade

EWMA também com fator de decaimento de 0,99 obteve melhores resultados

que o modelo GARCH (1,1) e que a volatilidade histórica, tendo essa última

apresentado desempenho inferior.

Bertucci (1999) analisou a avaliação de opções considerando três

metodologias de medidas de volatilidade: histórica, implícita e condicionada ..

Os dados analisados foram ações e opções sobre Telebrás PN desde

04.07.94 até o encerramento da empresa com o leilão de sua privatização.

Os melhores resultados foram obtidos com a utilização de

procedimentos de volatilidade implícita. Os modelos da classe ARCH

revelaram-se inferiores quando da utilização das projeções de variâncias na

precificação de opções. O autor conclui o estudo afirmando que a questão da

precificação de opções no mercado da BOVESPA parece razoavelmente

equacionada com o uso do modelo de Black-Scholes em conjunto com

variâncias projetadas por meio de procedimentos numéricos de volatilidades

implícitas.

Com base no levantamento discutido, podemos sumariar as conclusões

dos estudos em quatro itens:

a) conforme o modelo de Black (1976), a volatilidade a ser calculada.

deveria ser a volatilidade do futuro de DI vencendo na mesma data de

vencimento da opção. Deve-se atentar para o efeito de heterocedasticidade

cíclica presente na série de futuro de DI;
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b) uma das maneiras de se atentar para o efeito acima consiste em

mudar o foco da análise, passando da série de preços futuros para o processo

{i} de taxas de juros CETIP diárias, e usar para o processo de estimativa de {i}

modelos de série temporal da família GARCH de acordo com De La Rocque e

Garcia (1996);

c) os modelos da classe ARCH / GARCH estiveram longe de apresentar

o melhor desempenho em quase todos os estudos - em situações de menor

volatilidade - Santos (1997); levando-se em conta o critério do erro quadrático

médio - Boudoukh, Richardson e Whitelaw (1996); ao apresentar problemas na

estimativa dos parâmetros da série - Eid (1995); para as metodologias

paramétricas - Lombardo (2000); e quando da utilização das projeções de

variâncias na precificação de opções - Bertucci (1999);

d) os modelos de estimativa EWMA variaram entre o desempenho

francamente favorável - Lemgruber e Ohaiman (1998) - com o valor de 0,91

para o fator de decaimento exponencial, e o desempenho intermediário nos

estudos de Lombardo (2000) para as metodologias paramétricas com o valor

de 0,99 para o fator de decaimento exponencial e de Boudoukh, Richardson e

Whitelaw (1996).

Conforme visto anteriormente, Brenner, Harjes e Kroner (1996)

ressaltam que é muito importante modelar a volatilidade como uma função de

choques inesperados de informação. Embora tanto a metodologia EWMA,

quanto a metodologia ARCH / GARCH sejam capazes de modelar a

volatilidade como uma função de choques inesperados de informação, fica

aparente que, apesar dos modelos do tipo ARCH / GARCH serem mais

78



· .

atraentes sob o ponto de vista teórico, a metodologia EWMA apresentou na

maioria dos estudos um desempenho melhor.

Como a volatilidade desempenha um papel fundamental na precificação

das opções, optou-se neste estudo pela metodologia de estimativa EWMA com

fatores de decaimento exponencial 0,91 e 0,99. Essas séries de volatilidades

serão referenciadas daqui em diante como EWMA 0,91 e EWMA 0,99.

Além disso, com o objetivo de se ter uma idéia mais clara da influência

dessa variável nos preços de avaliação das opções, estimou-se mais três

medidas de volatilidade por outros dois métodos.

Duas medidas de volatilidade foram estimadas com base na série

histórica do CDI-CETIP, considerando o desvio-padrão das variações

logarítmicas de um dia para o dia seguinte, conforme procedimento descrito a

seguir. Ambas as medidas foram calculadas para uma janela móvel de vinte e

um dias para que se incorporassem choques inesperados de informação,

conforme recomendam Brenner, Harjes e Kroner (1996).

Para o cálculo utilizou-se o procedimento padrão, descrito por exemplo

em Lemgruber e Ohaiman (1998), em que as taxas de juros foram

transformadas em taxas de composição contínua e as respectivas variações

foram calculadas de forma logarítmica, conforme a expressão abaixo:

= 1 ( (1 + CDII) Jri n ( ) ,1+ CDII_1

onde:

CDII - é o valor do COI na data t; e

ri - retorno para a data t.
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A primeira medida de volatilidade considerou a taxa efetiva diária. O

valor diário da volatilidade foi multiplicado por .J252 para se obter o valor

anualizado. A segunda medida de volatilidade considerou o valor diário do COI

expresso ao ano. Essas séries de volatilidades serão referenciadas daqui em

diante como HIST1 e HIST2.

Uma terceira medida de volatilidade foi calculada para a taxa a termo

conforme procedimento sumariado abaixo:

1. para cada data foram calculada as taxas a termo em composição

contínua para 21,42, 63, 84, 105 e 126 dias;

2. no caso da taxa a termo, para cada um dos vencimentos acima em

determinada data não coincidir com o vencimento do futuro de DI, a taxa foi

obtida por interpolação linear entre as taxas a termo indicadas pelos dois

contratos de futuro de DI mais próximos dessa data, tendo o primeiro contrato

vencimento antes dessa data e o segundo após essa data;

3. foi calculada a volatilidade das taxas a termo para as séries assim

obtidas utilizando-se o método EWMA conforme descrito por Lemgruber e

Ohaiman (1998) com um fator de decaimento de 0,91;

4. classificou-se a base de dados conforme indicado na Tabela 5.3.

Para cada opção considerou-se quantos contratos futuros venciam até a data

do seu vencimento. Caso fosse um, utilizou-se para essa opção a volatilidade

de 21 dias. Caso fossem dois contratos vencendo, considerou-se a volatilidade

de 42 dias, e assim por diante. Para os dez dados tendo sete contratos futuros

vencendo até a data de seu vencimento, considerou-se a volatilidade de 126

dias;
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5. como o que se quer é a volatilidade do preço a termo do 101, a

volatilidade da taxa de juros foi multiplicada pela duration modificada (no caso

o número de dias para o qual a volatilidade foi calculada) para se obter a

volatilidade do preço do ativo. Esse procedimento é descrito, por exemplo, em

Lombardo (2000).

Essa série de volatilidade será referenciada daqui em diante como

FWO.

As Figuras 5.1 até 5.5 mostram as volatilidades IMPlÍCITA, HIST1,

HIST2, EWMA 0,91,EWMA 0,99 e FWO calculadas para as opções que foram

objeto de análise. A volatilidade IMPlÍCITA foi calculada por meio do modelo

de Black. Os gráficos variam entre si apenas devido à escala utilizada tanto na

porcentagem da volatilidade, quanto na data à qual a volatilidade se refere.

Para uma mesma data aparecem opções de diferentes preços de exercício e

data de vencimento.
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5.6 A SIMULAÇÃO EX POST

A aplicação dos modelos envolveu um modo de simulação ex post, ou

seja, foram feitas simulações históricas.

Para uma determinada data de avaliação O foram utilizados os

seguintes dados de entrada:

- volatilidade calculada até 0-1;

- 101de fechamento de O. O 101de fechamento de O é conhecido desde

a abertura do mercado em O, pois é o 101da véspera corrigido pelo COI-CETIP

médio da véspera;

- cotação média do Futuro de DI divulgada em O. A razão de se ter

utilizado a cotação média em O para se avaliar a opção em O foi baseada no

fato de que um operador ao precificar a opção tem conhecimento das cotações

de Futuro de DI naquele instante. O valor médio foi utilizado como uma proxy

de um preço obtido durante o dia de negociação, distinto do preço de abertura

e do preço de fechamento;

- preço médio da opção sobre 101 em O. Os mesmos argumentos

aplicados no caso anterior, aplicam-se nesse caso. O preço médio da opção

sobre 101em O foi utilizado como base para comparação com os preços

calculados pelos modelos de Black e de Hull-White. O valor médio foi utilizado

como uma proxy de um preço obtido durante o dia de negociação, distinto do

preço de abertura e do preço de fechamento.
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5.7 IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE HULL-WHITE

o modelo de Hull-White foi implementado utilizando o programa

Mafhemafica for Sfudenfs versão 4.0.1.0. A implementação das rotinas

necessárias para os cálculos da árvore trinomial foram feitas conforme

sugerido por Leippold e Wiener (1998). Os autores mostram como implementar

o algoritmo do modelo, apesar de sua sugestão de código ter apresentado

problemas que foram solucionados durante a implementação. O algoritmo

implementado segue exatamente o modelo discutido no Capítulo 4, tendo sido

testado utilizando o exemplo de Hull (1997), páginas 438-445. O código fonte

encontra-se no Apêndice 2.

Além desse programa, foi também construído um outro para rodar o

modelo usando os dados descritos no item 5.2. Esse programa contém o

algoritmo com os passos necessários para implementação do modelo para

avaliação da opção sobre o 101.

Existem três atividades principais que devem ser feitas para que o

modelo possa avaliar as opções sobre o 101:

a) construção da estrutura a termo - um dos parâmetros de entrada do

modelo é a estrutura a termo observada no instante inicial. Essa estrutura deve

ser determinada com base nos dados de mercado;

b) calibragem do modelo - conforme discutido anteriormente, o modelo

possui dois parâmetros que devem ser estimados, a taxa de reversão à média

e a volatilidade;
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c) avaliação da opção sobre o 101- a árvore trinomial construída mostra

a evolução, com as suas respectivas probabilidades, da estrutura a termo.

Para que o modelo avalie a opção sobre 101é necessário transformar a opção

em valores de taxa de juros.

A seguir cada um desses itens será detalhado.

5.7.1 O Cálculo da Estrutura a Termo

Um dos problemas que aparece na implementação do modelo de Hull-

White é a não-homogeneidade de prazos da estrutura a termo observada no

mercado. Por exemplo, para uma opção que esteja a 49 dias do vencimento,

existem três contratos de Futuros de DI vencendo no período, em 7 dias, 28

dias e 49 dias.

Por um lado, embora um dos parâmetros arbitrários do modelo de Hull-

White seja o número de períodos discretos nos quais são calculadas as taxas

de juros e as suas respectivas probabilidades de ocorrência, por outro lado o

prazo de cada período é igual e constante.

A solução adotada para esse problema foi dividir o número de dias

faltantes para o vencimento pelo período arbitrariamente escolhido para

discretização e trabalhar com a unidade de tempo uniforme assim obtida.

Por exemplo, caso se considerem cinco períodos discretos para a

árvore, o modelo calcularia as taxas para intervalos de 49 I 5 dias = 9,8 dias.

As taxas seriam calculadas para 9,8 dias, 19,6 dias, 29,4 dias, 32,20 dias e,

finalmente, para 49 dias.
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Assim, devido à peculiaridade mostrada acima, a construção da

estrutura a termo foi feita em duas etapas.

Na primeira etapa, para cada opção, determinou-se o número de futuros

de DI existentes até o vencimento. Para cada um dos futuros de DI foi

encontrada a taxa efetiva, de acordo com a expressão abaixo:

ifeti (100.000)taxa e etiva. = -I,- , PU.,

onde:

PUj - preço unitário médio para Dl;

Dl,- dias úteis faltando para o vencimento do futuro de DI,; e

i - número de futuros de DI existentes até o vencimento.

Por exemplo, supondo que os PUs para 7, 28 e 49 dias fossem

respectivamente 99.425,7, 97.752,2 e 96.037,35, as taxas de juros efetivas

obtidas seriam 0,00577617, 0,0229949 e 0,0412616.

A seguir, foi feita uma interpolação polinomial de grau i-1 para se obter

uma função que fornece a taxa efetiva a partir do número de dias úteis (x).

Para o exemplo acima, obteve-se a função: 1,18817x10-6(O,3464408 + x)

(654,739 +x)

A razão da segunda etapa é transformar a estrutura a termo obtida na

primeira etapa na forma esperada pelo modelo de Hull-White. O modelo

espera que a estrutura a termo seja expressa como taxa composta por

período.

Continuando com o exemplo, a função obtida acima é utilizada para

calcular as taxas efetivas nos períodos de 9,8 dias, 19,6 dias, 29,4 dias, 32,20
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dias e 49 dias. As taxas obtidas são 0,00801145, 0,0159816, 0,0241801,

0,0326067 e 0,0412616.

O programa espera que as taxas sejam informadas no formato

compostas por período, ou seja, a taxa para o período i deve ser expressa

como resultado da expressão [ (1+ taxa _ efetiva _ calculada)7 - 1]. Isto é, as

taxas acima são informadas ao programa como sendo 0,00801145,

0,00795915, 0,00799591, 0,00805385 e 0,00811939.

As taxas informadas com o formato acima servirão para compor a

estrutura a termo obtida na forma esperada pelo modelo de Hull-White. Para

obter-se a estrutura a termo foi utilizada inicialmente interpolação polinomial.

No entanto, durante as rodadas preliminares do programa, observou-se que os

resultados calculados pela árvore trinomial são bastante sensíveis à forma da

estrutura a termo.

Por exemplo, se tivéssemos uma estrutura a termo do tipo "ondulada", a

árvore trinomial tenderia a acompanhar as ondulações conforme as figuras 5.6

e 5.7 abaixo.
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Figura 5.6 - Estrutura a termo do tipo "ondulada"

0.0155
0.015

0.0145
0.014

0.0135
.0.013
0.0125

o 1 2 3 4

Figura 5.7 - Árvore Trinomial do tipo "ondulada"

A questão da forma é ressaltada em Vasicek e Fong (1982), para os

quais o objetivo ao se estimar a estrutura a termo empiricamente é fazer com

que a curva da taxa à vista tenha ao mesmo tempo aderência aos dados

observados e seja uma função suave.

Com relação a qual procedimento de interpolação é o mais adequado,

Varga (2000) observa que, embora existam vários procedimentos de
It

interpolação disponíveis, nenhum desses procedimentos vem de algum

processo de arbitragem que torne um deles definitivamente melhor. O autor
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recomenda o uso do procedimento cubic spline (C-Spline), que permite a

suavização da estrutura a termo.

Esse procedimento encontra polinômios de terceira ordem entre os

pontos, de forma que sejam contínuos, onde a segunda derivada de cada

polinômio é zero nos pontos extremos da interpolação. A curvainterpola cada

um dos pontos a partir dos quais foi criada.

A figura 5.8 mostra um exemplo de interpolação utilizando o

procedimento cubic spline, para as taxas do exemplo anterior expressas no

formato compostas por período.

0.0081
0.008075
0.00805

0.008025 .,
0.007975

3 4

Figura 5.8 - Exemplo de interpolação cubic spline

Uma alternativa ao procedimento cubic spline é o bezier spline,

conforme descrito em Newman e Sproull (1981). O bezier spline interpola

somente os pontos extremos. Os demais pontos controlam a interpolação

formando uma linha convexa.

A figura 5.9 mostra um exemplo de interpolação utilizando o

procedimento bezier spline (B-Spline), para as taxas do exemplo anterior

expressas no formato compostas por período.

93



0.0081
0.008075
0.00805

0.008025

3 4
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Figura 5.9 - Exemplo de interpolação bezier spline

Para se poder comparar a adequação de cada procedimento de

interpolação, o modelo de Hull-White foi rodado utilizando os dois

procedimentos de interpolação.

Caso exista somente um Futuro de DI vencendo até a data de

vencimento da opção, a estrutura a termo será constante e para cada período

a taxa será dada pela expressão abaixo:

[(1 + taxa _ efetiva _ calculada )p~r - 1], onde

per - representa o número de períodos ou passos da árvore.

5.7.2 Calibragem do Modelo

Conforme Hull e White (1994) ressaltam, o modelo de Black-Scholes

para precificação de opções sobre ação possui uma característica

simplificadora, uma vez que envolve somente um parâmetro de volatilidade.

Nesse caso, o procedimento usual para a calibragem do modelo aos dados
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observados no mercado envolve um simples ajuste do mesmo aos preços de

mercado das opções sobre ação ativamente negociadas.

Por outro lado, o modelo de Hull-White é mais complicado que o de

Black-Scholes, já que envolve dois parâmetros de volatilidade, a taxa de

reversão à média a e o parâmetro (J". O parâmetro a determina as

volatilidades relativas das taxas de juros de curto e longo prazo. O parâmetro

(J" é o desvio-padrão instantâneo da taxa de juros de curto prazo e é quem

determina a volatilidade total da taxa de juros de curto prazo.

Hull e White (1994) atentam para o fato de que na prática os dois

parâmetros podem mudar ao longo do tempo. O ideal seria estimar esses

parâmetros utilizando dados de mercado sobre os preços de opções sobre

taxa de juros. O procedimento recomendado por Hull (2000) é escolher os

valores de a e (J" que minimizem a seguinte expressão:

onde:

P; - preço de mercado da i-ésima opção sobre taxa de juros;

V,- preço dado pelo modelo para a i-ésima opção sobre taxa de juros; e

n - número de instrumentos utilizados para calibração do modelo.

Uma segunda medida sugerida por Hull (2000) que dá um peso maior

para opções que vencem em prazo mais curto é
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Os autores reportam ainda que ao calibrar o modelo de Hull-White

utilizando preços de sete "at-the-money swap options", obtiveram para os

melhores valores de a e O" um valor de cerca de um por cento do preço da

opção para a raiz do erro quadrático porcentual médio.

Os instrumentos para calibração devem ser escolhidos a fim de

possuírem o maior grau de semelhança possível com o instrumento que está

sendo avaliado.

Para estimativa dos parâmetros no caso das opções sobre IDI adotou-

se uma abordagem diferente. O estudo de Silva (1997) mediu a velocidade de

reversão à média da taxa de juro do CDI para os modelos irrestrito de CKLS

(1992), Vasicek (1977) - Jamshidian (1989), CIR-SR (1980) e Brennan-

Schwartz (1980), obtendo respectivamente os valores de 0,00576341,

0,00562090, 0,00456449 e 0,00663893. A explicação oferecida para o fato de

a velocidade de reversão à média ser muito pequena é que o mercado

brasileiro de juro é de baixa volatilidade, o que implica pouco distanciamento

das taxas de juro de sua média de longo prazo e, conseqüentemente, uma

baixa pressão para que a taxa de juro reverta à média. Silva ainda ressalta que

essa conclusão é semelhante à obtida por CKLS (1992) para os Estados

Unidos.

Em um outro estudo mais recente da evolução das taxas de juros no

Brasil feito por Cassetari (2000) no período de 01.01.95 até 31.12.9'9, baseado

no método desenvolvido por Aphabai, Choe, Khennach e Wilmott (1995),

chega-se a uma conclusão semelhante. O autor obteve uma taxa de reversão

à média de 0,025, que, embora seja da ordem de quatro vezes a média obtida
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por Silva, ainda pode ser considerada pequena (basta compará-Ia com as

taxas obtidas por CKLS, da ordem de dez vezes a obtida por Cassetari e

cinqüenta vezes a obtida por Silva). Além do mais, o próprio autor reconhece

em seu estudo que essa taxa está um pouco superestimada para representar

uma característica do mercado de juros doméstico.

Com base nessas considerações, optou-se por utilizar o valor de 0,006

(média dos valores obtidos por Silva) para a taxa de reversão à média. Essa

decisão tem ainda a vantagem adicional de simplificar o processo de

calibragem.

Hull (2000) descreve um caso semelhante para se calibrar o modelo. O

parâmetro a é mantido constante no seu melhor valor de aderência e o modelo

é ajustado para que haja aderência de todos os dados disponíveis utilizados

no processo de calibração.

O parâmetro (J", a volatilidade da taxa de juros de curto prazo, já havia

sido estimado anteriormente por cinco métodos diferentes para o modelo de

Black (1995). Considerando a conclusão do estudo de Brenner, Harjes e

Kroner (1996) de que é muito importante modelar a volatilidade como uma

função de choques inesperados de informação, decidiu-se utilizar essas

mesmas volatilidades no modelo de Hull-White.

Como a volatilidade está expressa ao ano, é necessário calcular para a

quantidade de dias do período para cada opção conforme a expressão abaixo:

(J" per = (J" estimada
DU

252 * per

onde:
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(J'estimada - volatilidade estimada por um dos cinco métodos descritos

anteriormente expressa ao ano;

(J' per - volatilidade no prazo do período considerado no cálculo (igual a

OU I per dias);

OU - prazo em dias úteis para o vencimento da opção; e

per - número de períodos discretos nos quais são calculadas as taxas

de juros na árvore trlnomial.

Tendo a volatilidade no prazo do período considerado no cálculo, torna-

se necessário calibrar a árvore trinornial. Para isso foi utilizado um fator de

escala d constante para todas as opções, a fim de se minimizar a diferença

entre o preço calculado pelo modelo e o preço médio de mercado.

Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 5-4.

0.09% 0.06%

VOLATILlDADEBLACK-KARASINSKI 10.80% 10.70% 8.41% 8.70% 6.11%

Tabela 5.4 - Parâmetro de calibração de volatilidades médias

A Tabela 5.4 apresenta os valores de d obtidos para toda a árvore e as

respectivas volatilidades médias. As volatidades estão expressas em valores

ao ano. A volatilidade média foi calculada como sendo a média aritmética das

volatilidades calculadas pelos diferentes métodos. As volatilidades Hull-White e

Black-Karasinski foram calculadas simplesmente considerando-se as
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volatilidades médias e o parâmetro de calibração conforme explicado

anteriormente.

É interessante observar que os valores médios da volatilidade de HUl/-

White e Black-Karasinski, 0,0000567 e 0,0056342 respectivamente, estão

muito próximos dos valores obtidos por Silva (1997) para os modelos e

Vasicek-Jamshidiam e Irrestrito, 0,00002005 e 0,000429370, respectivamente.

Outro parâmetro que pode influenciar na geometria da árvore e,

portanto, no resultado obtido, são os valores de j max e j min : Os valores

para j max e para j min indicam o intervalo de tempo crítico no qual os

processos de ramificação superior e inferior (1Cu e 1Cd : conforme descritos no

Capítulo 4), substituem o processo de ramificação médio (1C m ).

Caso o modelo comece a calcular taxas de juros, os limites superiores e

inferiores devem ser ajustados.

Por exemplo, a figura 5.10 representa uma árvore trinomial de 10

passos sem nenhuma restrição. A Figura 5.11 representa a mesma árvore com

.
j min = -3 e j max = 7. Observe que após o passo sete, o ramo superior não

sobe mais. Analogamente para o ramo inferior após o terceiro passo.
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Figura 5.10 - Árvore simétrica de dez passos

Figura 5.11 - Árvore de dez passos com j min = -3 e j max = 7.

Para a construção da árvore adotou-se a sugestão de Hull e White

(1994) e utilizou-se j min = - j max: como sendo o menor inteiro maior que
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0,18350
---, onde a representa o parâmetro de reversão à média e ~t o intervalo

a~t

de tempo considerado na análise. No presente estudo, ~t foi considerado igual

a um em todos os casos.

Uma outra variável de livre escolha é a que determina o número de

períodos, ou número de passos da árvore trinornial, Evidentemente, quanto

maior o número de períodos, mais a solução obtida aproxima-se da solução

analítica, caso esta exista. Por outro lado, maior será o tempo computacional

gasto para se atingir essa mesma solução.

Não se achou nenhuma indicação sobre a existência. de um número

ideal de passos para rodar a árvore, nem sobre a existência de um critério de

convergência. Decidiu-se utilizar neste estudo sete passos para a árvore

trlnornlal. Esse número foi um compromisso entre o tempo gasto para

processar toda a massa de dados e a precisão dos resultados. Além do mais,

por alguns dados utilizarem até sete vencimentos de Futuros de DI para

construção da estrutura a termo, garante-se que no mínimo se terá um período

representando um ponto da estrutura a termo.

5.7.3 - Avaliação da Opção sobre 101

A última etapa da implementação do modelo consiste em precificar a

opção sobre 101utilizando os valores de taxa de juros com suas respectivas

probabilidades de ocorrência calculados pelo modelo.
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Essa última etapa é direta, bastando ter em mente que o modelo calcula

o valor da taxa de juros de curto prazo para cada opção sobre 101para o

período igual a OU / per dias.

Inicialmente avalia-se a opção no final do período para cada um dos nós

de acordo com a seguinte expressão:

IDIUNI = MAX[(eR
•
per -1)- K,O],

onde:

10lUNI - vetor contendo os preços calculados nos nós finais da árvore

considerando que o valor do 101na data de avaliação vale uma unidade;

MAX [...,...] - função que escolhe o valor máximo dos argumentos;

K - preço de exercício do 101expresso na forma de remuneração de

juros considerando que o valor do 101na data de avaliação vale uma unidade

conforme a expressão [(Valor do 101na data de vencimento / Valor à vista do

101)-1];

R - vetor de taxa de juros calculada pelo modelo em cada nó no final da

árvore; e

per - número de períodos discretos nos quais são calculadas as taxas

de juros na árvore trinomial.

Por exemplo, para uma opção sobre 101vencendo em 49 dias, com

preço de exercício igual a 117.200,00 pontos e valor à vista do 101igual a

111.994,34, o valor de K é igual a (117.200,00/111.994,34 -1) = 0,04648146.

Em outras palavras, para o 101 valendo um real na data de avaliação o

comprador da opção tem o direito de adquirir o 101na data de vencimento por

1,04648146 reais.
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Os valores das taxas de juros para cada nó, calculados pelo modelo,

aparecem na lista abaixo:

{{0.00801145}, {0.00743504, 0.00796563, 0.00849621}, {0.00699166,

0.00752225, 0.00805283, 0.00858342, 0.00911401}, {0.00661001, 0.0071406,

0.00767119, 0.00820177, 0.00873236, 0.00926294, 0.00979353},

{0.00624428, 0.00677486, 0.00730545, 0.00783604, 0.00836662, 0.00889721,

0.0094278, 0.00995838, 0.010489}}

Os valores aparecem entre colchetes para cada período, indo do nó

inferior ao nó superior. Esses mesmos valores aparecem na árvore trinomial

abaixo. A linha no meio da árvore trinomial representa a estrutura a termo da

taxa de juros interpolada por meio do procedimento B-spline.

0.01

0.009

0.008

0.007

o 1 2 3 4

Figura 5.12 - Exemplo de árvore trinomial

O vetor contendo os preços calculados do IDI conforme a expressão

acima é:
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{O, o, o, o, o, O, 0.00178624,0.00457091, 0.00736298}

Assim, para o 101valendo uma unidade na data de avaliação, o valor da

opção, caso a taxa de juros atinja o nó superior no final da árvore, será

eO,OI0489.S -1- 0,04648146= 0,0076298.

Esses são os valores obtidos na data de vencimento da opção para

diferentes probabilidades de ocorrência. Para se obter o preço da opção na

data de avaliação é necessário trazer o valor final a valor presente, levando-se

em conta as probabilidades de ocorrência de cada preço.

O elemento que possui esta informação é a matriz Q de preços de

Arrow-Oebreu, calculado conforme a metodologia explicada no Capítulo 4.

Os valores dos preços de Arrow-Oebreu para cada nó, calculados pelo

modelo, aparecem na lista abaixo:

{{1}, {0.165337, 0.661347, 0.165337}, {0.0268626, 0.218752, 0.493065,

0.218636, 0.0268341}, {0.00428778, 0.0533178, 0.23086, 0.399696, 0.230615,

0.0532048, 0.00427415}, {0.000672276, 0.0113476, 0.0735332, 0.227939,

0.341954, 0.227576, 0.0732994, 0.0112935, 0.000668009}}

Os valores aparecem entre colchetes para cada período, indo do nó

inferior ao nó superior.

Para se obter o valor da opção na data de avaliação, basta calcular o

produto escalar dos valores do 101pelo vetor de preços Arrow-Oebreu (AO)

dos nós finais da árvore. Com essa operação, está-se trazendo o valor final da

opção sobre 101a valor presente já se levando em conta as probabilidades de

ocorrência desses preços. Esse é o preço considerando-se que o 101tenha

valor de uma unidade de 101a valor presente.
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Assim, o valor da opção sobre IDI na data de avaliação é:

IDIUNI.AD = {O, O, O, O, O, O, 0.00178624, 0.00457091, 0.00736298} .

{0.000672276, 0.0113476, 0.0735332, 0.227939, 0.341954, 0.227576,

0.0732994,0.0112935, 0.000668009} = 0.00018747 reais.

O valor acima é quanto deveria se pagar por uma opção de compra de

preço de exercício 1,04648146 reais para o IDI valendo um real na data de

avaliação.

Para se saber o valor da mesma opção com preço de exercício

117.200,00 reais para olDI à vista valendo 111.994,34 reais, basta multiplicar

o valor 0.00018747 pelo IDI à vista, resultando em um valor de 20.9956 reais.

Esse valor está próximo do valor médio negociado no dia 21 de maio de

1999 para vencimento em 2 de agosto de 1999, que foi de 19 reais.
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Capítulo 6 - Análise dos Resultados

6.1 - INTRODUÇÃO

o objetivo deste capítulo é analisar os resultados obtidos com o modelo

de Hull-White e compará-los com o modelo de Black. O item 6.2 discute a

forma de avaliação dos resultados. O item 6.3 apresenta os resultados obtidos

na precificação usando o Black. O item 6.4 faz o mesmo usando a árvore

trinomial para o modelo de Hull-White e para o modelo de Black-Karasinski. O

item 6.5 analisa os resultados obtidos.

6.2 - FORMA DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Conforme discutido no capítulo anterior, a aplicação dos modelos

envolveu um modo de simulação ex post, ou seja, foram feitas simulações

históricas. Nesse caso, espera-se que os resultados obtidos na simulação

histórica sejam os mais próximos possíveis do observado no mundo real.

Assim, para se poder avaliar o resultado da simulação histórica, deve-se

utilizar uma medida quantitativa para mensurar quão próximo a variável

calculada chegou da variável observada no mercado. A medida mais

freqüentemente utilizada é chamada de raiz do erro quadrático médio (RMS -

Root Mean Square) e é definida como:
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Erro RMS = ~ f (r;s - r;a y ,onde:
T t=l

r;s - valor calculado da variável;

r;a - valor observado da variável; e

T - número de observações.

Para se avaliar a magnitude do erro é utilizada a raiz do erro quadrático

porcentual médio (RMSPE - Root Mean Square Percent Error) definida como:

RMSPE = i.f(r;S -r;aJ2
T t=l r;a

o erro quadrático médio (EQM) é simplesmente o RMSPE elevado ao

quadrado, ou seja:

Outras quatro medidas de interesse são o erro de simulação médio

(MSE - Mean Simulation Error), o erro porcentual médio (MPE - Mean Absoluta

Percent Error), o erro absoluto médio (MAE - Mean Absolute Error) e o erro

absoluto porcentual médio (MAPE - Mean Absolute Percent Error),

respectivamente definidos como

MSE = ~ ±(r;s - r;a),
T t=l
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MAE = ~ ~IYs _yal e
T L..J 1 I'

1=1

Uma outra medida de interesse é o desvio-padrão da média porcentual

dos erros (SDPE - Standard Deviation Percentage Error), definida como:

SDPE =

Pindyck e Rubinfeld (1991) sugerem o uso de uma estatística

relacionada ao erro RMS e aplicada para avaliação de simulações históricas,

ou previsões ex posto Trata-se do coeficiente de desigualdade (ou índice) de

Theil (1961, 1966) definido como:

o numerador é o erro RMS. O denominador foi definido de modo a fazer

com que a medida U fique sempre entre o valor zero e o valor um. Caso a
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aderência entre os dados seja perfeita (Y;S = ~a) o valor de U será zero. Por

outro lado. se U for um, a performance do modelo é a pior possível.

Embora Theil não tenha calculado intervalos de confiança para o

coeficiente, ele mostrou que se U não for muito grande (abaixo de 0,3), sua

variância pode ser aproximada por:

u2

Var(U) ~-.
T

o coeficiente de desigualdade de Theil pode ser decomposto de uma

maneira bastante informativa. Pode-se mostrar que:

onde:

+:s
y eo,-média e desvio-padrão da série YS;

-a
Y ea - média e desvio-padrão da série ya

;a

p - coeficiente de correição entre as séries ys e ya .

Baseado na decomposição acima, pode-se definir as proporções de

desigualdade como:
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As proporções UM, U S eU c são denominadas de proporções de viés,

de variãncia e de covariância, respectivamente. Essas proporções decompõem

o erro de simulação em suas fontes características.

A proporção UM é uma indicação de erro sistemático, pois mede o

quanto os valores médios das séries observadas e calculadas diferem um do

outro. Quanto mais próximo de zero, melhor o modelo. Um valor grande de

UM (acima de 0,1 ou 0,2) sugere uma revisão do modelo, pois significa a

presença de erros sistemáticos.

A proporção US mede a habilidade do modelo em replicar a o grau de

variabilidade da variável observada. Um valor alto de U S indica que uma das

séries apresentou variabilidade alta, enquanto a outra não, e também sugere

uma revisão do modelo.

A proporção UC é uma medida do erro não sistemático, ou seja,

representa os erros remanescentes após os desvios da média e da

variabilidade já terem sidos levados em conta.

É fácil observar que para qualquer U>O, uma distribuição ideal da

desigualdade em suas três fontes seria UM = U S = Oe U c = 1.

110



Além disso, com base na definição é fácil observar que

6.3 RESULTADOS OBTIDOS USANDO O MODELO DE BLACK

A Tabela 6.1 apresenta os resultados obtidos para as medidas definidas

no item 6.2.

MEDIDA HIST 1 HIST2 EWMA 0.91 EWMAO.99 FWD
U 0.316 0.299 0.298 0.298 0.375

Var (U) 0.0000961 0.0000862 0.0000855 0.0000858 0.0001354
UM 0.350 0.239 0.232 0.233 0.022
US 0.068 0.044 0.033 0.043 0.077
UC 0.582 0.717 0.735 0.724 0.900

RMS 176.748 171.561 172.273 171.377 270.364
RMSPE 0.963 0.911 0.907 0.912 2.292

EQM 0.927 0.831 0.822 0.833 5.251
MAE 104.590 93.689 94.268 93.208 104.047

MAPE 0.947 0.846 0.840 0.841 1.014
MSE -104.590 -83.810 -82.915 -82.765 40.405
MPE -0.947 -0.721 -0.712 -0.709 0.272

SDPE 0.175 0.557 0.561 0.575 2.276

Tabela 6.1 - Medidas de Avaliação para o Modelo de Black
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6.4 RESULTADOS OBTIDOS USANDO A ÁRVORE TRINOMIAL

6.4.1 - Modelo de Hull-White com Interpolação Bezier Spline

A Tabela 6.2 apresenta os resultados obtidos para as medidas definidas

no item 6.2.

MEDIDA HIST 1 HIST2 EWMAO.91 EWMAO.99 FWD

U 0.273 0.275 0.273 0.276 0.290
Var (U) 0.0000721 0.0000729 0.0000719 0.0000733 0.0000812

UM 0.013 0.013 0.023 0.023 0.026
US 0.002 0.001 0.000 0.000 0.001
UC 0.985 0.986 0.977 0.977 0.972

RMS 174.056 173.237 169.557 169.401 175.802

RMSPE 1.310 1.308 1.186 1.184 1.176
EQM 1.715 1.711 1.407 1.402 1.383
MAE 94.714 94.341 91.817 91.107 92.327

MAPE 0.925 0.923 0.890 0.871 0.898

MSE -35.616 -36.787 -47.860 -48.035 -51.527

MPE -0.297 -0.311 -0.455 -0.457 -0.591

SDPE 1.276 1.270 1.095 1.092 1.017

Tabela 6.2 - Medidas de Avaliação para o Modelo de Hull-White com Interpolação B-Spline
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6.4.2 - Modelo de Hull-White com Interpolação Cubic Spline

A Tabela 6.3 apresenta os resultados obtidos para as medidas definidas

no item 6.2.

MEDIDA HIST 1 HIST2 EWMAO.91 EWMAO.99 FWD
U 0.279 0.280 0.278 0.280 0.293

Var (U) 0.0000752 0.0000753 0.0000743 0.0000756 0.0000825
UM 0.012 0.013 0.022 0.022 0.025
US 0.005 0.003 0.001 0.000 0.000
UC 0.983 0.985 0.977 0.978 0.975

RMS 179.858 178.150 174.487 174.126 179.631
RMSPE 1.656 1.653 1.559 1.556 1.553
EQM 2.741 2.732 2.431 2.420 2.413
MAE 97.568 97.371 94.789 93.987 94.458
MAPE 0.974 0.973 0.937 0.918 0.942
MSE -34.750 -35.969 -46.864 -47.081 -50.572
MPE -0.270 -0.285 -0.424 -0.427 -0.562
SQPE 1.634 1.628 1.500 1.496 1.448

Tabela 6.3 - Medidas de Avaliação para o Modelo de Hull-White com Interpolação C-Spline
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6.4.3 - Modelo de Black-Karasinski com Interpolação Bezier Spline

A Tabela 6.4 apresenta os resultados obtidos para as medidas definidas

no item 6.2.

MEDIDA HIST1 HIST2 EWMAO.91 EWMAO.99 FWD
U 0.277 0.279 0.280 0.283 0.306

Var (U) 0.0000741 0.0000750 0.0000756 0.0000773 0.0000902
UM 0.037 0.037 0.043 0.043 0.035
US 0.000 0.001 0.001 0.002 0.001
UC 0.963 0.962 0.956 0.954 0.965

RMS 169.834 168.750 168.746 169.406 185.291
RMSPE 1.124 1.128 1.120 1.121 1.286
EQM 1.263 1.272 1.254 1.258 1.653
MAE 90.054 89.630 91.200 91.004 99.695

MAPE 0.855 0.856 0.879 0.874 0.964
MSE -61.139 -61.501 -66.134 -66.148 -59.135
MPE -0.637 -0.636 -0.683 -0.680 -0.640

Tabela 6.4 - Medidas de Avaliação para o Modelo de Black-Karasinski com Interpolação B-Spline
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6.4.4 - Modelo de Black-Karasinski com Interpolação Cubic Spline

A Tabela 6.4 apresenta os resultados obtidos para as medidas definidas

no item 6.2.

MEDIDA HIST1 HIST2 EWMAO.91 EWMAO.99 FWD
U 0.283 0.283 0.284 0.287 0.309

Var (U) 0.0000770 0.0000771 0.0000777 0.0000792 0.0000918
UM 0.036 0.036 0.042 0.042 0.034
US 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
UC 0.964 0.964 0.958 0.957 0.966

RMS 175.467 173.423 173.455 173.912 189.531
RMSPE 1.507 1.509 1.510 1.510 1.644
EQM 2.270 2.277 2.281 2.280 2.704
MAE 92.705 92.480 94.116 93.898 102.253

MAPE 0.900 0.903 0.926 0.922 1.010
MSE -60.332 -60.719 -65.219 -65.310 -58.249
MPE -0.611 -0.611 -0.654 -0.652 -0.611
SDPE 1.377 1.380 1.361 1.362 1.527

Tabela 6.5 - Medidas de Avaliação para o Modelo de Black-Karasinski com Interpolação C-Spline
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6.5 - ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

Considerando-se o índice de Theil, todos os modelos implementados

pelo método de árvore trinomial de Hull-White apresentaram um desempenho

superior em comparação ao desempenho do modelo de Black.

A variância do índice de Theil foi próxima de zero em todos os casos,

fazendo com que o desvio-padrão da medida ficasse abaixo de 1%, exceto em

um caso (modelo de Black com volatilidade FWD e desvio-padrão 1,16%).

Isso significa que embora os resultados calculados para o índice de

Theil tenham ficado próximos uns dos outros (ao redor de 0,30 para o modelo

de Black, 0,275 para o modelo de Hull-White com interpolação B-Spline, 0,28

para o modelo de Hull-White com interpolação C-Spline, 0,28 para o modelo

de Black-Karasinski com interpolação B-Spline e 0,285 para o modelo de

Black-Karasinski com interpolação B-Spline), devido à baixa variância, a

diferença entre as medidas é significativa, especialmente entre o modelo de

Black e os demais.

Observando a decomposição do índice de Theil, constata-se que os

modelos de Black e de Black-Karasinski apresentaram maiores vieses em

comparação com o modelo de Hull-White. O coeficiente de proporcionalidade

do viés sugere uma revisão do modelo de Black devido à presença de erros

sistemáticos.

A proporção de variância indica que os modelos implementados por

meio da árvore trinomial apresentaram uma habilidade bem maior que o

modelo de Black para replicar o grau de variabilidade da taxa de juros de curto

prazo.
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Observando ainda a proporção de covariância, os modelos de Hul/-

White e Black-Karasinski saíram-se melhor em comparação com o modelo de

Black. Enquanto os primeiros nunca apresentaram uma proporção menor que

95%, o melhor desempenho do último foi de 90% para a volatilidade FWD,

sendo nos demais casos abaixo de 75%.

Com relação a qual estimativa de volatilidade utilizar, para o caso dos

modelos implementados em árvore trinomial verificou-se nas quatro

implementações a superioridade da volatilidade HIST1, seguida da HIST2,

EWMA 0,91, EWMA 0,99 e FWD. Para o caso do modelo de Black, as

melhores foram as volatilidades EWMA 0,91 e 0,99, seguidas da HIST2,

HIST1 e FWD. A volatilidade estimada pela taxa a termo (FWD) revelou-se a

piorem todos os casos.

Pelas considerações feitas anteriormente no item 5.5, esperava-se que

a volatilidade estimada pelo método EWMA se revelasse supeior em todos os

casos, e não somente para o modelo de Black. Uma explicação possível e que

exigiria futuras investigações é a hipótese de que a volatilidade histórica teve

um desempenho melhor por combinar de maneira eficiente as duas

características essenciais para o modelo de árvore trinomial: ser ao mesmo

tempo sensível ao nível de taxas de juros e refletir de maneira adequada os

choques inesperados de informação.

Outro aspecto que fica claro com base na análise dos resultados é qual

procedimento de interpolação é o mais adequado. Em todos os casos o

procedimento de B-Spline revelou-se melhor que o C-Spline. Uma das razões

é que o primeiro constrói uma curva mais "suave", o que faz com que a árvore

trinomial seja mais estável.
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Comparando os modelos Hull-White e Black-Karasinski, observou-se

que o primeiro apresentou um desempenho melhor que o último. Não

obstante, esse desempenho não foi tão superior para que se possa optar por

um ou por outro. Esse resultado apenas sugere que os modelos gaussianos

para taxa de juros tiveram um desempenho um pouco melhor, embora

bastante próximo dos modelos lognormais.

As demais medidas também confirmam a superioridade da

implementação por meio da árvore trinomial dos modelos de Hull-White e

Black-Karasinski. Tanto as medidas absolutas (MAE e MAPE) quanto as

relativas (MSE e MPE) sugerem que esses modelos apresentam um erro de

previsão menor que o modelo de Black.
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Capítulo 7 - Conclusão

o modelo de 81ack(1976) é amplamente utilizado no mercado brasileiro

para precificação de opções sobre o 101. No entanto, do ponto de vista

conceitual, esse modelo apresenta uma série de inconsistências.

Com base na revisão da literatura, particularmente dos resultados

empíricos, o modelo de Hull-White surge como uma alternativa para sanar

algumas dessas inconsistências e, conseqüentemente, apresentar resultados

melhores de precificação.

Para verificação da afirmação feita acima, foram feitos uma série de

testes de aderência do modelo. A amostra utilizada para os testes considerou

as opções de compra sobre 101 mais líquidas, medidas pelo número de

contratos negociados, desde o início de sua negociação na BM&F até

dezembro de 2000.

O modelo foi implementado por meio de uma árvore trinomial e foram

consideradas vinte variantes de implementação. Essas variantes são o

resultado da implementação de dois modelos (Hull-White e Black-Karasinski),

por dois métodos de interpolação da estrutura a termo (B-Spline e C-Spline)

com cinco maneiras diferentes de se estimar a volatilidade (HIST1, HIST2,

EWMA 0,91, EWMA 0,99 e FWO).

Para mensuração do grau de aderência, foi introduzida uma série de

medidas, entre as quais se destaca o coeficiente de desigualdade de Theil,

que pode ser decomposto em suas fontes características de erro. Uma delas,
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em particular, o coeficiente de proporcionalidade do viés, sugere uma revisão

do modelo de Black, devido à presença de erros sistemáticos.

Por meio do coeficiente de desigualdade de Theil, fica clara a

superioridade do modelo de Hull-White sobre o modelo de Black. O método de

interpolação B-Spline revelou-se mais adequado para implementação do

modelo, assim como a volatilidade histórica diária diária do CDI-CETIP médio.

Embora o modelo de Hull-White tenha apresentado resultados de

aderência melhores, ainda possui várias limitações conceituais.

Uma delas refere-se ao fato de o modelo assumir que a taxa de juros de

curto prazo é normalmente distribuída, ou seja, a taxa de juros pode se tornar

negativa.

Embora exista esse inconveniente, cabem aqui duas observações. A

primeira é que o modelo gaussiano (Hull-White) teve um desempenho melhor

que o modelo lognormal (Black-Karasinski), que não permite taxas negativas.

A segunda vem de uma observação de Duffie (1996), para quem os modelos

de taxa de juros de curto prazo gaussianos são úteis, e freqüentemente

usados, desde que a probabilidade de taxas de juros negativas dentro de um

curto intervalo de tempo, com escolhas razoáveis dos parâmetros, seja

relativamente pequena. Para Duffie, uma vez que qualquer modelo é somente

uma aproximação da realidade, pode haver aplicações para as quais vale a

pena conviver com o problema de se ter taxas de juros negativas, se a

tratabilidade oferecida em retorno for suficientemente grande.

Uma segunda limitação do modelo de Hull-White está ligada à

volatilidade ser considerada constante. Um modelo mais genérico deveria

considerar tanto o parâmetro de reversão à média a, quanto a volatilidade,
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como sendo funções do tempo. Isto permitiria, ao menos em teoria, que o

modelo tivesse uma capacidade de aderência maior, além de permitir uma

estrutura a termo de volatilidade.

Uma outra limitação do modelo são os intervalos de tempo iguais e

constantes. Um modelo mais genérico deveria considerar a possibilidade de

intervalos desiguais, que seria ideal para o caso brasileiro. Um modelo desse

tipo apresentaria maior facilidade e precisão na adequação da estrutura a

termo dada pelos vários vencimentos de Futuros de DI até a data de

vencimento da opção.

Uma extensão do modelo, também apresentada por Hull e White

(1994b), é considerar modelos de estrutura a termo de dois fatores. Quanto

maior o número de fatores, melhor a capacidade do modelo para explicar os

movimentos da estrutura a termo da taxa de juros. De fato, Novy (2000) mostra

que apenas três fatores resumem 98,71% da variância das taxas à vista e

75,41% das taxas a prazo, para o mercado brasileiro, no período de 2 de

janeiro de 1996 até 29 de fevereiro de 2000.

Finalmente, um outro aspecto que revelou ter uma influência grande no

processo de precificação foram os procedimentos para estimação da estrutura

a termo. Existem vários trabalhos sobre o assunto, por exemplo Anderson,

Breedon, Deacon, Derry e Murphy (1996), que abordam o problema de

maneira mais sofisticada do que a deste estudo. Uma estimação mais

elaborada da estrutura a termo da taxa de juros provavelmente resultará em

uma aderência maior do modelo.
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Apêndice 1 - Especificação dos Contratos Negociados na BM&F
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Especificações do Contrato de Opções de Compra sobre Índice
de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia

1. Objeto da opção
O Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (!DI), definido conforme o Anexo I deste
contrato.

2. Cotação
Prêmio da opção, expresso em pontos do índice IDI, sendo cada ponto equivalente ao valor em reais
estabelecido pela BM&F.

3. Variação mínima de apregoação
0,01 ponto de índice.

4. Oscilação máxima diária
Não há limites de oscilação diária, podendo a Bolsa, excepcionalmente e a seu critério, estabelecê-los.

5. Unidade de negociação
Cada opção refere-se ao valor do Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI),
multiplicado pelo valor em reais de cada ponto.

6. Preços de exercício
As séries de preços de exercício serão estabelecidas e divulgadas pela BM&F, sendo expressas em pontos do
índice IDI, para cada mês de vencimento.

7. Meses de vencimento
Todos os meses.

8. Número de vencimentos em aberto
No máximo 24 meses, conforme autorização da BM&F.

9. Último dia de negociação
Ultimo dia útil do mês anterior ao mês de vencimento.

10. Data de vencimento
Primeiro dia útil do mês de vencimento.

11. Day trade
São admitidas operações day trade (compra e venda, no mesmo dia, da mesma quantidade de contratos para
o mesmo vencimento), que se liquidarão automaticamente, desde que realizadas em nome do mesmo cliente
(ou Operador Especial), intermediadas pela mesma Corretora de Mercadorias e registradas pelo mesmo
Membro de Compensação. A liquidação financeira dessas operações se fará no dia útil subseqüente.

12. Movimentação financeira do prêmio
Pagamentos e recebimentos de prêmios são efetuados no dia útil seguinte ao de realização da operação no
pregão, cujo valor é calculado de acordo com a seguinte fórmula:

VL=PxM
onde:
VL = valor de liquidação do prêmio por contrato;
P = prêmio da opção;
M = valor em reais de cada ponto, estabelecido pela BM&F.

13. Horário de exercício
Conforme determinação da BM&F.

14. Exercício
As opções poderão ser exercidas pelos titulares somente na data de vencimento e desde que o IDI relativo à data
de vencimento seja superior ao preço de exercício.

15. Condições de liquidação no exercício
A liquidação das posições exercidas será realizada de forma exclusivamente financeira, mediante o crédito do
valor de liquidação ao titular e seu débito ao lançador.
aexercício será processado pela Bolsa no dia de sua solicitação e o valor de liquidação será calculado de acordo
com a seguinte fórmula:

VL = (IDIv -PE)x M

onde:
VL = valor de liquidação do exercício por contrato;
IDIv = Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI) na data de vencimento;
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PE = preço de exercício da opção;
M = valor em reais de cada ponto, estabelecido pela BM&F.
Os resultados financeiros do exercício serão movimentados no dia útil subseqüente à data de vencimento.

• Condições especiais
Se, por qualquer motivo, a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (CETIP) !ltrasar a
divulgação ou deixar de divulgar a taxa média de DI de um dia, utilizada na apuração do valor do Indice de
Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI), por um ou mais dias, a BM&F poderá, a seu
critério:
a) prorrogar a liquidação deste contrato, até a divulgação oficial pela CETIP; ou
b) encerrar as posições em aberto pelo último preço disponível.
Em ambos os casos, a BM&F poderá corrigir o valor de liquidação por um custo de oportunidade por ela
arbitrado, desde o dia subseqüente à data de vencimento até o dia de sua efetiva liquidação financeira.
Caso a CETIP altere os critérios de apuração ej ou divulgação da taxa utilizada na apuração do valor do índice
objeto deste contrato, a BM&F poderá, a seu critério:
a) alterar a fórmula de cálculo do valor do índice objeto deste contrato, de forma a apurar resultado

equivalente ao obtido com o critério original da CETIP; ou
b) encerrar as posições em aberto pelo último preço disponível.
A BM&F poderá ainda, em qualquer caso, arbitrar um preço de liquidação deste contrato se, a seu critério,
julgar não serem representativos tanto a taxa divulgada pela CETIP quanto o último preço disponível.

16. Margem de garantia para o lançador
A margem é determinada pela BM&F, com base no prêmio médio de cada pregão, sujeita a valor mínimo
estabelecido e devida no dia útil subseqüente ao de abertura da posição, podendo ser alterada a qualquer
momento, a critério da Bolsa.

17. Ativos aceitos como margem
Dinheiro, títulos públicos federais, ouro, cotas do Fundo dos Intermediários Financeiros (FIF) e, mediante
autorização prévia da Bolsa, títulos privados, cartas de fiança, ações e cotas de fundos fechados de investimento
em ações.

18. Custos operacionais
• Taxa operacional básica

Operação normal: 2,25%; day trade: 1,10%; exercício: 1,10%.
Nas operações (normal e day trade), a taxa operacional básica incide sobre a seguinte base de cálculo:

BC = (100.000-PUc)xM

onde:
BC = base de cálculo;
PU

e
= preço de ajuste corrigido do contrato futuro de taxa média de Depósitos Interfinanceiros de um dia,

de mesmo vencimento da opção;
M = valor em reais de cada ponto, estabelecido pela BM&F.
No exercício, a incidência é sobre o valor de liquidação multiplicado pelo número de contratos.
Nos casos abaixo, a taxa operacional básica será de 0,55% em cada ponta, desde que as operações sejam de
um mesmo cliente (ou operador especial), realizadas, no mesmo dia, através da mesma corretora de
mercadorias e registradas pelo mesmo membro de compensação:
a) exercer uma opção de compra e ser exercido em outra opção de compra;
b) exercer uma opção de compra e exercer uma opção de venda;
c) ser exercido numa opção de compra e ser exercido numa opção de venda .

• Taxas da Bolsa (emolumentos e fundos)
0,9% da taxa operacional básica. Para as operações do terceiro vencimento em aberto em diante, as taxas da
Bolsa limitar-se-ão ao valor obtido conforme a base de cálculo acima, relativa ao segundo vencimento em
aberto do contrato futuro de taxa média de Depósitos Interfinanceiros de um dia.

Os custos operacionais são devidos no dia útil seguinte ao de realização da operação no pregão ou do exercício.
Os sócios efetivos pagarão no máximo 75% da taxa operacional básica e 75% das taxas da Bolsa.
Os investidores institucionais pagarão 75% das taxas da Bolsa.

19. Normas complementares
Fazem parte integrante deste contrato o Anexo I e, no que couber, a legislação em vigor, as normas e os
procedimentos da BM&F, definidos em seus Estatutos Sociais, Regulamento de Operações e Ofícios Circulares,
bem como normas específicas das autoridades governamentais que possam afetar os termos do mesmo.

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: OFÍCIO CIRCULAR 181/1999-SG, DE 8/17./1.999
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Anexo I
Definição do Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros

de Um Dia (IDI)
o Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI) é definido como o valor teórico de 100.000,00
pontosem3 de janeiro de 2000 que, nessa data, passou a ser corrigido pela taxa média de Depósitos Interfinanceiros
de um dia, calculada pela Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), através da seguinte
fórmula:

onde:
1DIt= Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI) na data "t", com duas casas decimais;
1DIt_l= Indice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI) na data" t-1", com duas casas decimais;
it_l = taxa média de Depósitos Interfinanceiros de um dia, referente ao dia anterior, calculada pela Central de

Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), expressa em percentual ao dia (taxa efetiva dia), com
até sete casas decimais.

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: OFicIO CIRCULAR 181/1999-SG, DE 8/12/1999
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Especificações do Contrato de Opções de Venda sobre Índice
de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia

1. Objeto da opção
O Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI), definido conforme o Anexo I deste
contrato.

2. Cotação
Prêmio da opção, expresso em pontos do índice IDI, sendo cada ponto equivalente ao valor em reais
estabelecido pela BM&F.

3. Variação mínima de apregoação
0,01 ponto de índice.

4. Oscilação máxima diária
Não há limites de oscilação diária, podendo a Bolsa, excepcionalmente e a seu critério, estabelecê-los.

5. Unidade de negociação
Cada opção refere-se ao valor do Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI),
multiplicado pelo valor em reais de cada ponto.

6. Preços de exercício
As séries de preços de exercício serão estabelecidas e divulgadas pela BM&F, sendo expressas em pontos do
índice IDI, para cada mês de vencimento.

7. Meses de vencimento
Todos os meses.

8. Número de vencimentos em aberto
No máximo 24 meses, conforme autorização da BM&F.

9. Último dia de negociação
Último dia útil do mês anterior ao mês de vencimento.

10. Data de vencimento
Primeiro dia útil do mês de vencimento.

11. Day trade
São admitidas operações day trade (compra e venda, no mesmo dia, da mesma quantidade de contratos para
o mesmo vencimento), que se liquidarão automaticamente, desde que realizadas em nome do mesmo cliente
(ou Operador Especial), intermediadas pela mesma Corretora de Mercadorias e registradas pelo mesmo
Membro de Compensação. A liquidação financeira dessas operações se fará no dia útil subseqüente.

12. Movimentação financeira do prêmio
Pagamentos e recebimentos de prêmios são efetuados no dia útil seguinte ao de realização da operação no
pregão, cujo valor é calculado de acordo com a seguinte fórmula:

VL=PxM
onde:
VL = valor de liquidação do prêmio por contrato;
P = prêmio da opção;
M = valor em reais de cada ponto, estabelecido pela BM&F.

13. Horário de exercício
Conforme determinação da BM&F.

14. Exercício
As opções poderão ser exercidas pelos titulares somente na data de vencimento e desde que o IDI relativo à data
de vencimento seja inferior ao preço de exercício.

15. Condições de liquidação no exercício',,·
A liquidação das posições exercidas será realizada de forma exclusivamente financeira, mediante o crédito do
valor de liquidação ao titular e seu débito ao lançador.
O exercício será processado pela Bolsa no dia de sua solicitação e o valor de liquidação será calculado de acordo
com a seguinte fórmula:

onde:
VL = valor de liquidação do exercício por contrato;
PE = preço de exercício da opção;
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1D1v= Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI) na data de vencimento;
M = valor em reais de cada ponto, estabelecido pela BM&F.
Os resultados financeiros do exercício serão movimentados no dia útil subseqüente à data de vencimento.

• Condições especiais
Se, por qualquer motivo, a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (CETIP) atrasar a
divulgação ou deixar de divulgar a taxa média de DI de um dia, utilizada na apuração do valor do Índice de
Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI), por um ou mais dias, a BM&F poderá, a seu
critério:
a) prorrogar a liquidação deste contrato, até a divulgação oficial pela CETIP; ou
b) encerrar as posições em aberto pelo último preço disponível.
Em ambos os casos, a BM&F poderá corrigir o valor de liquidação por um custo de oportunidade por ela
arbitrado, desde o dia subseqüente à data de vencimento até o dia de sua efetiva liquidação financeira.
Caso a CETIP altere os critérios de apuração ef ou divulgação da taxa utilizada na apuração do valor do índice
objeto deste contrato, a BM&F poderá, a seu critério:
a) alterar a fórmula de cálculo do valor do índice objeto deste contrato, de forma a apurar resultado

equivalente ao obtido com o critério original da CETIP; ou
b) encerrar as posições em aberto pelo último preço disponível.
A BM&F poderá ainda, em qualquer caso, arbitrar um preço de liquidação deste contrato se, a seu critério,
julgar não serem representativos tanto a taxa divulgada pela CETIP quanto o último preço disponível.

16. Margem de garantia para o lançador
A margem é determinada pela BM&F, com base no prêmio médio de cada pregão, sujeita a valor mínimo
estabelecido e devida no dia útil subseqüente ao de abertura da posição, podendo ser alterada a qualquer
momento, a critério da Bolsa.

17. Ativos aceitos como margem
Dinheiro, títulos públicos federais, ouro, cotas do Fundo dos Intermediários Financeiros (FIF) e, mediante
autorização prévia da Bolsa, títulos privados, cartas de fiança, ações e cotas de fundos fechados de investimento
em ações.

18. Custos operacionais
• Taxa operacional básica

Operação normal: 2,25%; day trade: 1,10%; exercício: 1,10%.
Nas operações (normal e day trade), a taxa operacional básica incide sobre a seguinte base de cálculo:

BC = (100.000-PUc)xM

onde:
BC = base de cálculo;
PU

e
= preço de ajuste corrigido do contrato futuro de taxa média de Depósitos Interfinanceiros de um dia,

de mesmo vencimento da opção;
M = valor em reais de cada ponto, estabelecido pela BM&F.
No exercício, a incidência é sobre o valor de liquidação multiplicado pelo número de contratos.
Nos casos abaixo, a taxa operacional básica será de 0,55% em cada ponta, desde que as operações sejam de
um mesmo cliente (ou operador especial), realizadas, no mesmo dia, através da mesma corretora de
mercadorias e registradas pelo mesmo membro de compensação:
a) exercer uma opção de venda e ser exercido em outra opção de venda;
b) exercer uma opção de venda e exercer uma opção de compra;
c) ser exercido numa opção de venda e ser exercido numa opção de compra .

• Taxas da Bolsa (emolumentos e fundos)
0,9% da taxa operacional básica. Para as operações do terceiro vencimento em aberto em diante, as taxas da
Bolsa Iímitar-se-ão ao valor obtido conforme a base de cálculo acima, relativa ao segundo vencimento em
aberto do contrato futuro de taxa média de Depósitos Interfinanceiros de um dia.

Os custos operacionais são devidos no dia útil seguinte ao de realização da operação no pregão ou do exercício.
Os sócios efetivos pagarão no máximo 75% da taxa operacional básica e 75% das taxas da Bolsa.
Os investidores institucionais pagarão 75% das taxas da Bolsa.

19. Normas complementares
Fazem parte integrante deste contrato o Anexo I e, no que couber, a legislação em vigor, as normas e os
procedimentos da BM&F, definidos em seus Estatutos Sociais, Regulamento de Operações e Ofícios Circulares,
bem como normas específicas das autoridades governamentais que possam afetar os termos do mesmo.

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: OFicIO CIRCULAR 181/1999-SG,DE 8/12/1999
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Anexo I
Definição do Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros

de Um Dia (IDI)
o Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (!DI) é definido como o valor teórico de 100.000,00
pontos em 2de janeiro de 1997 que, nessa data, passou a ser corrigido pela taxa média de Depósitos Interfinanceiros
de um dia, calculada pela Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), através da seguinte
fórmula:

onde:
IDlt = Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI) na data" t", com duas casas decimais;
IDlt_l= Indice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (!DI) na data" t-1", com duas casas decimais;
it_l = taxa média de Depósitos Interfinanceiros de um dia, referente ao dia anterior, calculada pela Central de

Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), expressa em percentual ao dia (taxa efetiva dia), com
até sete casas decimais.

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: OFicIO CIRCULAR 181/1999-SG,DE 8/12/1999
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Apêndice 2 - Códigos Fonte dos Programas Utilizados para a

Implementação do Modelo de Hull-White
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ID /ca/cu/obezier. nb

DOE
{Ref Date,Strike, Spot Price , Deal Price,DUs,Volatility, AddressSS, BlockSizeSS}
*)

<*
SS
{Ref Date,Expiration Date,Avg Price, Fut DUs}
*)
« DOE;
DOE= %;

« SS;
SS = %;

contador = O;
mu = O;
sigma = O;
ListaPerc = {};
ListaPreeo = {};
ListaIDI = {};
Pere = O;
per =O;

DO[
{

Clear[ini, fin, xx, yy, dados, DUs, lista, rr] ,

ini =DOE[ [j j]] [ (7] ] ,
fin=DDE[[jj]] [[7]] +DDE[[jj]] [[8]] -1,

If [ini ===fin,

{rr[t_]:= (100000/SS[[ini]] [[3]])"(1/per) -1, DUS=DDE[[jj]] [[S]]},

{DoI
{xx [i] = SS[ [i]] [ [4]] (* ISS [ [fin]] [ [4]] *) ,

yy[i] = 100000 I SS[[i]] [[3]] - 1},
{i, ini, fin}],

Estrutural [dados_, per_] .-
Module [{f, x},

f[x_] = Simplify[InterpolatingPolynomial[dados, x]];
lista = Table [{i - 1,

(l+f[DUs i I per]) "(l/i) -1}, {i, 1, per}];
] ;

per = 7,
OUs =DOE[ [j j ] ] [ [5] ] ,
dados =Table [{xx [i] , yy [i] }, {i, ini, fin}] ,
Estrutura1[dados, per] ,
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IDlcalculobezier. nb 2

bez = SplineFit[lista, Bezier] ,
rr [t_] : =bez [t] [[2]] }],

Clear[P, a, a, ât, w, CJJ, jmax, jmin] ,

P[t_] :=Exp[-rr[t-1] t],

DUs
a =DDE[ [j j]] [ [6]]

252 per

ât = 1,
a= .006,
d = .25,
w[y_] : = y,
CJJ[y_] : = y,

0.184
jmax = ceiling[---], jmin = -jmax,

aât

TreeCaleulation[per -1, jmin, jmax] ,

Clear[IDI, K, PU, MaxIDI, ADPriees, pere] ,

K = (DDE[ [j j]] [ [2]] ) _ 1,
DDE[ [j j]] [ [3]]

PU=DDE[ [j j]] [ [3]] ,
MaxIDI = Table [

Max[(Exp[(RR[[per]] [[kk]]) *per] -1) -K, O],
{kk, Length[RR[[per]]]}],

ADPriees = QQ [ [per] ] ,
IDI = PU*MaxIDI .ADPriees,

Pere =
IDI - DDE[[jj]] [[4]]

DDE[ [j j]] [[ 4]]

ListaIDI =Append[ListaIDI, IDI] ,
ListaPreeo =Append[ListaPreeo, DDE[[jj]] [[4]]],
contador = contador + Pere,
ListaPerc =Append[ListaPere, Pere]

} ,
{jj, 1, Length[DDE]}

] ;
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«Statistics'Master' ;
« Statistics 'DataManipulation';
« LinearAlgebra'MatriXManipulation';
«NumericalMath' SplineFit';
<<Graphics' Graphics' ;

transA:= {x[j] -fJ.x, x[j], x[j] +fJ.x};
transB:= {x[j] -2fJ.x, x[j] -fJ.x, x[j]};
transC := {x[j], x[j] + fJ.x, x[j] +2 fJ.x};

Jl[i_, L] :=x[j] -ax[j] fJ.t;

fJ.x= Sqrt[3 o"2 fJ.t];

Unprotect[n]; n = {n3, n2, n1};

auxE[x_]:= n.x;
auxV[x_]:= Flus @@
(* auxV[x_]:= Flus @@

auxE[x"'2]);

( auxE[x"'2]-auxE[x]"'2) ;*)

Clear[x];

probA[j ] = Flatten[ n l , Solve [
{ auxE[transA] == Jl[i, j] ,

auxV[transA] - (x[j] - ax[j] fJ.t) "'2
Flus @@ 7l" == 1 },

n] ] ;
probB[j_] = Flatten[n /. Solver
{ auxE [transB] == Jl [i, j] ,

auxV[transB] - (x[j] - ax[j] fJ.t) "'2 __ v[i, j]2,

v[i, j]2,

Flus @@ n == 1 },

n]]
probC[j_] = Flatten[ n t , Solve [
{ auxE [transC] == u [i, j] ,

auxV[transC] - (x[j] - ax[j] fJ.t)"'2 __ v[i, j]2,

Flus @@ n == 1 },
n]] ;

n[j_, z , jmin_, jmax_] :=
Which[jmin < j < jmax, probA[j],

jmax <= j, probB [j] ,
j <= jmin, probC [j ] ] [z +2]1;

auxTree[T_, jmin_, jmax_] :=
Module [{jtm, jtp, XX},

jtm = Max[jmin -1, -T];

Printed by Mathematica for Students



ArvoreHWnb 2

jtp = Min[jmax +1, T] ;

XX = Table[If[ j-i > -'2 && j-i < 2, f[T-1, i], O],
{i, j tm +1, j tp - 1}, {j, j tm, j tp} ] ;

Which[

T <= jmax && T <= -jmin, Return[XX] ,
T > jmax && T > - jmin, Prepend[Append[

SubMatrix[
XX, {2, 2}, {-jmin+jmax-1, -jmin+jmax+1}],

Delete[
XX[-l], {{1}, {2}}]], Delete[XX[l], -{{1}, {2}}]],

T > jmax, Append[ColumnDrop[

Transpose[
ColumnDrop[Transpose[XX] , -1]], -1] ,

Delete[
XX[-1], {1}]],

T > -jmin, Prepend[ColumnDrop[

Transpose[
ColumnDrop[Transpose[XX] , 1]] , 1],

Delete[
XX[l], {-1}]]] ];

precLevel [T_, jmin_, jmax_] ._
Module [ {x, y},

x = Max[jmin, -T];
Y = Min[jmax, T];
Table[f[T, k], {k, x, y}] ];

TreePlot[T_, jmin_, jmax_] ._
Module [{LL, FF, HH},

LI. = {};
Do[ FF =DeleteCases [Transpose[auxTree [u, jmin, jmax]], _ O, 2];

HH=precLevel [u, jmin, jmax];
f[x_, y_] = {x, y}

LL =
Append[LL, Table[Line[{HH[i], i}] & /@FF[i], {i, 1, Length[FF]}]];

Clear[f],
{u,l,T}];
Show[Graphics[Flatten[LL]]]

] ;

Clear[hh] ;
hh[q_, jmin_, jmax_, a_] : =

Module[{jtm, jtp, XX, YY},
Clear[f];
XX = {};

jtm = Max[jmin - 1, -q];
jtp= Min[jmax+l,q];

YY= Table[If[ j-i > -2 && j-i < 2, z[i - jtm] g[q-l, i, -i+j, a] , O],
{i, j tm +1, j tp - 1}, {j, j tm, j tp} ] ;

XX = Append [XX,
If[

q <= jmax && q <= -jmin, DeleteCases[Transpose[YY], O, {2}],
DeleteCases[Transpose[Which[

q > jmax && q > - jmin ,
Prepend[

Append[
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SubMatrix[
YY, {2, 2}, {-jmin+jmax-1, -jmin+jmax+1}],

Delete[
YY[-1], {{1}, {2}}]] , Delete [YY[l], - {{1}, {2}}]],

q > jmax,
Append[

ColumnDrop[

Transpose[
ColumnDrop[Transpose[YY], -1]], -1],

Delete[
YY[-1], {1}]],

q > -jmin,
l?repend[

ColumnDrop[

Transpose[
ColumnDrop[Transpose[YY] , 1]], 1],

Delete[
YY[l], {-1}]]

]], O,{2}]]];
xx
] ;

Clear[TreeCalculation];
TreeCalculation[t_, jmin_, jmax_] .-

Module [ {ZZ, AA, b, v},

Clear[QQ, ex];

t.x = do -!3f;t ;
z[n_]:= ZZ[[-l, n]];
g[i_, j ,z_, m_] : =

n[j, z, jmin, jmax] Exp[-w{ (+m[-l] + j t.x)] t.t];
ZZ = {{1}};
RR {{-Log[l?[t.t]]/t.t}};

AA = w[RR[-lD] ;
Do[

ZZ = Append[ZZ, Apply[l?lus ,
Flatten[hh{j, jmin, jmax, AA], 1], 1]];

AA = Append[AA,
ex I.

FindRoot[l?[ (j +1) t.t] __ ZZ[-l] .Table[Exp[-w[ (a + h t.x)] t.t],
{h, Max[jmin, -j], Min[jmax, j]}] ,

{a, AA[[-l]]}]],
{j, 1, t I t.t} ];

Clear [z, g, r];
QQ = ZZ;
aa = AA;

Do[RR =
Append[RR,

Table [w [AA[i +1] + j t.x], {j, Max[-i, jmin], Min [i, jmax]}]] ,
{i, 1, Length[AA] -1}];

v = O;If[ # <O, v++]& II@ RR;
If[v > O,

l?rint["!Warning: You have generated ",v," negative interest rate(s)\n
Consider adjusting lower and upper bounds!"]]

Printed by Mathematica for Students



ArvoreHWnb 4

IntTreePlot[T_, Jm:l.n jmax_ ' list_] .-
Module [ {LL, FF, HH},

LL = {} i

Do[ FF = DeleteCases [Transpose [auxTree [u, jmin, jmax]], _0, 2] i

HH= preCLevel[u, jmin, jmax] i

f[x_, y_] := {x, list[x+l, s+ Min[-jmin, x] +lD}

LL =
Append[LL, Table[ Line[ {HH[iD, #}] & !@ FF[iD, {i, 1, Length[FF]}]] i

Clear[f],
{u, 1, T! ât}] i

ff = FFi
11 = LLi
Show[Graphics[Flatten[LL]] , Frame -> True] ] ;

Printed by Mathematica for Students
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