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Resumo: analisa-se as técnicas de prevlsão mais utilizadas
pelos analistas técnicos, procurando verificar se existe base
estatística que corrobore a elevada popularidade que estes
métodos possuem nos mercados financeioros. A evidência
estatística mostra que estes métodos funcionam durante
determinados períodos de tempo, não existinto evidência de
que o mesmo médodo funcione durante longos períodos de
tempo.
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I. introdução

1.1 apresentação

A análise técnica é um método de previsão que vem conquistando crescente interesse

dos profissionais que atuam no mercado financeiro. No Brasil, esta técnica começou a ser

difundida nos anos 80, ganhando impulso após a criação da Bolsa de Mercadorias e

Futuros (BM&F), que acarretou no aumento do número de participantes nos mercados

futuros 1. Hoje, praticamente a totalidade dos traders utilizam este tipo de análise.

A premissa básica na qual se baseia este instrumental é a de que as oscilações dos

preços correntes dos ativos são correlacionados com o movimento de seus preços

ocorrida no passado. Com base nesta hipótese, os participantes do mercado financeiro"

desenvolveram métodos de previsão que utilizam uma única informação, a sua série

histórica de dados.

A eficácia da análise técnica tem sido fonte de uma contínua controvérsia, tanto nos

círculos acadêmicos quanto nos de negócios. A despeito do fato de alguns trabalhos

realizados nos meios acadêmicos terem apontado para a independência das variações

dos preços dos ativos, este método continua sendo amplamente utilizado.

Existe um único critério - simples e objetivo - para avaliar a eficácia da análise técnica: o

retorno monetário obtido pelo analista que utiliza este método" No livro Market Wizards4

consta uma série de relatos de profissionais que utilizam este método e têm obtido

1 mercado futuro compreende operações de compra e venda realizadas em pregão, de contratos autorizados
pela Bolsa, para liquidação em data futura.

2 a maioria destes profissionais não possuíam vínculos com os meios acadêmicos.
3 Fama cita em seu clássico trabalho "The behavior of stock-market prices", "lt is, of course, also, very

difficult to identify ex-ante those people that qualify as superior analysts. Ex post, however, there is a
simple criterion. A superior analyst is one whose gains over many periods of time are consistently greater
than those of lhe market. Consistently is the crucial word here, since for any given short period of time,
even if there are no superior analysts, in a word of random walks some people will do much better than the
market and some much worse."
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retorno extraordinários durante um período longo de tempo", Pode-se argumentar que se

trata de profissionais que possuem talento especial para detectar os momentos em que

os preços são dependentes de dados anteriores, possibilitando oportunidades de ganho.

Nestes momentos os traders , com o auxílio dos instrumentos desenvolvidos pela análise

técnica, antecipam movimentos de preços, obtendo, desta forma, lucro em suas

operações.

Porém, uma crítica comumente feita à análise técnica é a de que caso fosse reconhecida

a sua eficácia, ela imediatamente deixaria de funcionar. Neste caso, os sinais emitidos

seriam incorporados aos preços não restando tempo hábil para a realização das

operações, ou seja, estaria estabelecida a independência das taxas de variação de

preços e a análise técnica deixaria de ser uma atividade lucrativa.

A eficácia da análise técnica implica que o mercado não é eficiente. Porém, grande parte

do desenvolvimento recente da teoria de finanças utiliza como premissa mercado

eficiente. Fama(1970) define mercado eficiente como sendo aquele que o preço das

ações refletem todas as informações disponíveis. Outra versão mais fraca de mercado

eficiente seria aquele em que os lucros obtidos com as informações não seriam maiores

que os custos para obte-Ias.

Esta teoria tem levado ao uso de modelos matemáticos de comportamento de preço de

ações baseando-se na hipótese da independência do movimento de preços. O conceito

de independência aqui utilizado se refere ao fato da distribuição de probabilidades para

taxa de variação de preços em um determinado período ser independe da seqüência de

4 Este livro contém entrevistas com alguns dos mais bem sucedidos traders do mundo. Grande parte deles .
revelam que a analise técnica é o principal instrumental utilizado para a tomada de decisões.

5 por retorno extraodinário entende-se aquele acima da taxa de mercado, ou seja, a taxa de juros ou obtido :
pelo índice da Bolsa de Valores, dos dois o maior.

6 é importante ressaltar que a maioria destes profissionais estão atuando no mercado a mais de vinte ano,
sendo que alguns deles, inclusive, já se aposentaram.
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mudança de preços durante os períodos anteriores" Ou seja a distribuição de

probabilidades da próxima mudança de preços seria a mesma conhecendo ou não os

preços anteriores.

Na prática provavelmente nunca será encontrado uma série de tempo caracterizada por

perfeita independência, existindo sempre algum nível de correlação com taxas de

variações anteriores. Para um trader, o nível de correlação será irrelevante até o ponto

em que gere previsões que proporcionem operações lucrativas. Pode ser que ocorram

modelos de previsão que proporcionem lucro apenas na ausência de custos operacionais.

Como neste caso não é possível obter lucro, o trader pode desprezar a correlação, que

terá importância apenas do ponto de vista estatístico.

1.2 objetivo do trabalho

Este trabalho tem como seu principal objetivo, determinarseos métodos de análise

gráfica geralmente utilizados tem algum poder de previsão. Este teste será aplicado ao

Indice Futuro de IBOVESPA, negociado na BM&F.

1.3 revisão bibliográfica

A despeito da imensa quantidade de trabalhos publicado até o presente momento, ainda

persiste considerável controvérsia a respeito de um modelo de probabilidade responsável

pela geração de retornos.

Hinich e Patterson(1985) dividem as explicações em dois grupos e apresentam um

terceiro:

1. retornos são gerados por uma distribuição não Gaussiana, estacionária; por
I· -J

exemplo uma família Paretiana estável.

I \
7 mais precisamente independeência significa que P r ( X, '" X X, - I , X / - 2 , ••• ) = P r ( X / = X \) • isto é a

probabilidade condicional que no periodo t assuma o valor é semelhante a porobablilidade de que
assuma o mesmo valor sem o conhecimento dos valores passados
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Louis Bachelier construiu, nos idos de 1900, um modelo de random-walk para o

mercado de ações e commodities. Seu modelo mais simples e importante foi o

seguinte: seja Z(t) o preço de uma ação no período t. É assumido que as sucessivas

diferenças Z(t+ T)-Z(t) são independentes, normalmente distribuídas, randômicas, com

média zero e variância proporcional ao intervalo da diferença T. Este movimento

passou a ser chamado de movimento Brawniano. Até a década de 1960, foi prática

padrão nos estudos sobre comportamento de preços, assumir estas hipóteses, sendo

que o logaritmo da taxa dos preços sucessivos de Z(t) substituiu os incrementos de

Z(t)8. Contudo, ocorriam inconsistências com as amostras, sendo uma muito

freqüente: a distribuição empírica possuía um pico muito alto e a ocorrência de

"outliers" era muito freqüente para os padrões de uma população normal (figura 1-1).

Com o objetivo de resolver esta discrepância Bernoit Mandelbrot manteve a hipótese

de incrementos independentes e de estacionariedade, porém, trocou a hipótese de

distribuição Gaussiana por uma distribuição estável mais geral chamada de Pareto-

Levl.

8 Bachelier, em 1900, se X I representa preços no período t e Â X I = X I - X I-I, E (Â X I) = O e
E ( Â X I • Â X , ) = O , t * S modelo randon walk X I = X 1_I + I: I E (I: I ) = O E (I: I I: , )= O t::;: s

9duas das principais características desta distribuição são: (1) estabilidade sobre adição e (2) o fato de que
estas distribuições são as únicas possíveis que possuem limite para soma de variáveis randômicas
independentes, indenticamente distribuidas.
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figura 1-1.Distribuição de LlX, mudanças diárias de preços
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Fama(1965,1970) ofereceu evidência apoiando modelo Paretiano estável; mostrou

que séries de tempo do retorno diário de ações exibem baixo nível de significância

para lags variando entre 1 e 10 dias. Com isto o autor argumenta que os coeficientes

de correlação excluem uma regra de previsão baseada em preços passados como

sendo economicamente rentável.

2. retornos são gerados por modelos Gaussianos com parâmetros não

estacionários.

Clark(1973) argumenta que a distribuição das mudanças de preços é subordinada a

uma distribuição normal. As diferentes evoluções dos preços nos diferentes dias se

deve ao fato de que as informações estão disponíveis para os traders a uma taxa

variada. Nos dias que não existe informação nova as neqoclações são lentas e o

processo de preços evolue vagarosamente. Nos dias que novas informações frustram

expectativas, as negociações tornam-se ativas e o processo de preços evolue muito

mais rápido.

3. retornos diários são realizações de processos randômicos não lineares.

Os autores apresentam evidência sugerindo que os retornos diários das ações são

gerados por um processo não linear e não Gaussiano. Embora retornos diários
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pareçam não ser correlacionados, a rejeição do modelo linear implica que os retornos

não são independentes e portanto os retornos das ações não podem ser considerados

independentes.

o problema de previsão linear foi resolvido por Wiener e Kolmogorov nos idos de 19301°:

vetores autoregressivos que variam em função do tempo (VARs) devem resultar na

melhor previsão de um processo estocástico no sentido do erro guadrado médio. Porém,

caso os preços dos ativos financeiros sejam estocasticamente não lineares, um método

de previsão que capture a não linearidade dos ativos financeiros poderá melhorar a

previsão gerada pela teoria de Wiener·Kolmogorov.

o problema da emissão esporádica de sinais de compra e venda caracteriza um

problema não linear. O estudioso da análise técnica costuma alegar que é praticamente

impossível fazer previsões a respeito do comportamento dos preços todos os dias; desta

forma ele pesquisa, com seu método, sinais que esporadicamente são emitidos e que

propiciam uma maior probabilidade de ganho.

Porém, existe uma crítica recorrente a respeito dos métodos utilizados por analistas

técnicos: não existem regras bem definidas. Mais precisamente, os sinais não são

emitidos com o conjunto de informação presente no momento em que a operação deve

ser realizada, necessitando sempre de confirmação, que na maioria dos casos não

acontece em tempo hábil para realização das operações. Surge então nosso primeiro

problema: quais os métodos da análise gráfica que podem ser consideradas regras bem

definidas. De posse destes indicadores procuraremos investigar quais os métodos que

produzem previsões melhores que as geradas pela teoria de previsão de Wiener·

Kolmogorov.

10 a prova desta proposição está fora do escopo deste trabalho, porém, caso o leitor esteja interessado em
um tratamento rigoroso deste assunto, irá encontrá-lo ver Sargent (1985)

/"'r "
I
I
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1.4 metodologia da abordagem

A metodologia utilizada neste trabalho 11, que será detalhada no capítulo IV deste

trabalho, será composta das seguintes etapas:

I

1. o primeiro passo será identificar quais os métodos da análise técnica comumente

utilizado por analistas que geram sinais bem definidos de compra e venda;

2. será definida uma série ao longo do período estudado com os sinais de compra e

venda, característicos de um problema não linear. Esta série será construida da

seguinte forma: 1 nas datas em que ocorrerem sinais de compra, -1 nas datas que

ocorrerem sinais de venda e zero nas demais datas;

3. o passo final será estimar um VAR, incluindo a nova série. Caso estas sejam

significatias, estará provado que estes métodos, durante o período em questão,

contribuiu para gerar uma previsão acima do econometria tradicional.

1.5 fonte de dados

No brasil, existem, basicamente, três contratos futuros" que possuem elevada liquidez",

que são os mecados de taxas de juros, de taxa de câmbio e de ações 14, sendo que todos

eles são negociados na BM&F (Bolsa de Mercadorias e Futuros). Ao comparar os três

contratos, é lícito afirmar que o mercado de ações possui uma diferença básica frente aos

outros dois: é o único onde as cotações oscilam flutuam livremente em decorrência de

oscilações na demanda e oferta. Nos outros dois contratos negociados, existe uma

11 utilizando a mesma metodologia, Neftcl testa o poder de previsão de alguns métodos de análise gráfica
para o Dow Jones.

12 a BM&F está fazendo um esforço muito grande de popularização dos contratos futuros agrícolas, porém,
ainda não pode ser considerado um mercado com liquidez elevada, e o corolário deste fato é que os
grandes operedores ainda fazem suas operações nos mercados externos. \

13 negociam diariamente mais de R$ 1 bilhão ..
14 existe um forte interesse das bolsas de valores de expandir a negociação de contratos agropecuários. Na

BM&F alguns contratos como o de Boi gordo e de Soja são negociados diariamente, porém ainda não
existe liquidez suficiente para grandes empresas do ramo se posicionarem.
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"flutuação suja" dos preços, onde há um "player" que, em última instância, determina a

sua cotação, que é o Banco Central do Brasil.

No caso das Bolsas de Valores, existe uma instituição governamental que atua no

mercado, que é o BNDES15 (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social),

porém, sua intervenções no mercado são pontuais, não resultando na fixação das

cotações das ações.

Costuma-se dizer que existem algumas instituições financeiras que manipulam o

mercados. Porém, não existem evidências de que esta afirmação seja verdadeira. Isto

posto, este trabalho a tese embutida é a de que nenhum "player" é grande o suficiente

para controlar o mercado de ações durante longos períodos de tempo. Não descartamos,

porém, que no curto prazo alguns grupos temporariamente provoquem movimentos nos

preços.

figura '-2. índice futuro, 1986-89

I~.,..· I,
I 160 I I

120
100
80 ..

60
40
20

o

140

Os dados utilizados neste trablho foram obtidos diretamente na BM&F e estão

sintetizados na figura 1-2 e na figura 1_316
.

15 esta instituição geralmente atua no mercado através da BNDESpar.
16o indice está expresso com base 100 no início de cada um dos dois períodos.
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figura 1-3. índice futuro, 1990-95-::-,---~---,--~---,---'---------ll
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11. principais métodos da análise técnica

11.1 definição de análise técnica

Definir análise técnica é uma tarefa bastante difícil, pois se trata de um método cuja

fronteira e desenvolvimento não estão concluídos, existindo sempre a inclusão de

instrumentais alternativos. Dentre os principais livros textos a respeito deste assunto,

selecionamos trechos de dois dos mais consultados livros.

Pring (1980) define "análise técnica" e métodos relacionados como se segue:

The technica/ approach to investment is essential/y a reflection of the idea that
the stock market moves in trends which are determined by changing attitudes
of investors to a variety of economic monetary, política/ and psych%gica/
forces. The art of technica/ ana/ysis, for it is an ert, is to identify changes in
such trends at an ear/y stage and to maintain an investment posture until a
reversa/ of that trend indicate ...By studying the nature of previous market
turning points, it is possib/e to deve/op some characteristics which can he/p
identify major market tops and bottoms. Technical ana/ysis is therefore based
on the essumption that peop/e will continue to make same mistakes that they
made in de pest,"

Murphy (1986) define análise técnica da seguinte maneira:

Technica/ ana/ysis is the study of market action, primari/y through the use of
charts, for the purpose of forecasting future price trends.

Conforme podemos notar, as definições acima citadas são muito genéricas,

principalmente da forma como foi colocada por Pring, que se refere à análise técnica

como uma arte e relacionando o seu funcionamento futuro aos erros que porventura os

participantes do mercado continuariam a cometer.

É licito afirmar que enquanto depender do ser humano, os erros estarão sempre sujeitos

a acontecer. A grande dificuldade da análise técnica está relacionada com o fato de

17 Pring (1980), p.2
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alguns traders confundirem a não funcionalidade da análise gráfica com erros cometidos

nas suas operações. É muito comum um trader afirmar que a análise técnica realmente

funciona, sendo os eventuais prejuízos incorridos, decorrência da falta de disciplina dos

operadores.

I

Para se ter uma idéia de como é possível confundir determinadas figuras, geramos uma "

série de dados aleatórios e construímos uma gráfico simulando o comportamento de um

ativo. Após alguns experimentos, encontramos o figura 11-1que, conforme será detalhado

no decorrer deste trabalho, possui determinadas figuras que se assemelham muito com

as que são utilizadas pela análise técnica 18, sendo que estas figuras não estão

relacionadas com o erro ou não do ser humano.

figura /1·1.Série random walk

102

98

96

94

Este argumento, porém, não é condição suficiente para afirmar que a análise técnica não

funciona. Serve apenas para mostrar que em qualquer série de preços, mesmo aleatória

(como no exercício que fizemos acima), ocorrem a formação de figuras muito parecidas

com as que iremos discutir no decorrer do trabalho.

Ainda segundo o trabalho de Murphy, o autor caracteriza três premissas nas quais a

abordagem técnica é baseada:

18 o gráfico escolhido não foi uma exceção. A grande maioria deles apresentaram padrões de comportamento
semelhantes aos utilizados pela análise técnica.



12

• a ação do mercado desconta tudo.

Os analistas técnicos acreditam que todos os fatores que afetam a cotação de um

determinado ativo (fundamental, político, psicológico) estão refletidos no

comportamento recente do preço daquele ativo. Então, o estudo do movimento dos

preços é tudo que é requerido para prever seu comportamento futuro. Alguns analistas

gráficos preferem, inclusive, que seja omitido o nome do ativo em análise.

Podemos observar que as reações dos preços a informações inesperadas nem

sempre ocorrem da mesma forma. Em muitos momentos notícias boas/ruins não

fazem as cotações subirem/caírem. Estas reações estão intimamente ligadas à

tendência do mercado no momento da divulgação dá notícia. Desta forma, detectar a

tendência do mercado nos momentos iniciais é o objetivo principal de qualquer trader.

É muito comum, também, após a divulgação de determinadas notícias, ocorrer

movimentação de preços no sentido contrário ao esperado. Isto se deve ao fato' de a

informação já ser conhecida por um determinado número de pessoas, que aproveitam

a divulgação da notícia para realizarem o lucro, zerando suas operações.

O método de análise técnica visa, então, detectar sinais que mostrem as

movimentações dos players que possuam informações privilegiadas.

É bastante comum analistas, utilizando conhecimento corrente, fazerem previsões

erradas sobre o comportamento futuro do preço das ações. Isto se deve, na maioria

dos casos, ao fato de o analista não estar considerando que os players embutem na

precificaçãodos ativos todas as informações disponíveis.

As ações somente são negociadas individualmente devido a diferentes opiniões sobre

o comportamento futuro de seus preços. As diferentes opiniões decorrem, em última

instância, de conjuntos informações diferentes. Pessoas com conjunto de informação
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privilegiadas obtém lucro através de suas operações. Porém, em muitos casos o custo

de obtenção destas informações é muito elevado, não sendo compensado pelo retorno

que a ser proporcionado pela operação.

• preços movem em tendência.

o conceito de tendência é absolutamente essencial para a abordagem técnica. O

propósito da análise técnica é identificar tendências nos estágios iniciais com o

objetivo de comprar/vender os ativos de acordo com a direção desta tendência. Dado

que os preços movem em tendência, após estar definida, é mais provável que

continuem do que revertam.

• a história se repete.

Grande parte do corpo da análise técnica e estudo da ação do mercado está

relacionado com o estudo da psicologia humana. Padrões gráficos, por exemplo, são

certas figuras que têm aparecido nos gráficos durante uma centena de anos. Estas

figuras revelam a psicologia altista ou baixista do mercado. Como estas figuras tem

funcionado no passado, os analistas acreditam que elas vão continuar a funcionar no

futuro. Visto que elas são baseadas no estudo da psicologia humana, é provável que

continuem a funcionar pois a forma do homem agir não tende a mudar.

11.2 métodos que caracterizam a análise técnica

Dentre a grande quantidade de instrumentais que englobam a análise gráfica,

destacamos abaixo os mais conhecidos e amplamente utilizados por grafistas.

Os instrumentais utilizados pela análise técnica buscam identifcar sinais que levam a

diagnosticar a manutenção de uma determinada tendência ou a sua reversão. Com esta

informação, os profissionais de mercado podem obter lucro com as suas aplicações nos

respectivos ativos.
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Inicialmente, definiremos com precisão um importante conceito que é o de tendência.

Observando qualquer série de dados com cotações de ativos financeiros, notaremos que

os preços, exceto em raríssimas ocasiões, não se movimentam continuamente apenas

em uma direção. O movimento ocorre com comportamento senoidal. Este fato dificulta o

diagnóstico e a definição da tendência dos preços.

A despeito desta dificuldade, a maneira mais clara de definir tendência de alta de uma

determinada commodity é quando os novos picos de preços atingidos (máximos locais)

sejam cada vez maiores que os anteriores (figura 11-2).Como a confirmação de uma

tendência de preços demora para ocorrer, existe uma grande dificuldade de saber se ela

foi diagnosticada em tempo hábil de se fazer as aplicações. Esta dificuldade é tamanha

que após tendência ter ficado clara, alguns traders ficam apenas esperando algum sinal

para operar na posição contrária à mesma.

figura 11-2.Tendência de alta
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No caso da tendência de baixa, os preços apresentam novos vales (mínimos locais) cada

vez menores que os anteriores. Identificar este tipo de tendência possui uma dificuldade

adicional, principalmente no mercado acionário. Esta dificuldade é decorrente de não ser

possível, no mercado brasileiro, obter lucro com a venda de ações, apenas com a venda
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de opções e de índice futuro de IBOVESPA. Estes mercados são muito mais arriscados e

inacessíveis para a grande maioria dos aplicadores, o que generaliza uma torcida para a

alta dos preços (figura 11-3).

figura 11-3.Tendência de baixa
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o último tipo de movimento de preços a ser destacado, que pode ser definido por

exclusão, é o de mercado estável". Ocorre quando os novos picos e vales formados

estejam no mesmo nível dos anteriores (figura 11-4).

Este tipo de movimento reflete períodos em que ocorre um equilíbrio de forças entre a

oferta e a demanda. De uma maneira geral, ocorre em períodos com poucas notícias, e

como são períodos onde as oportunidades de lucros são muito reduzidas, têm como

corolário o baixo número de negócios realizados'".

19 nesta situação geralmente se diz que o mercado está "de lado".
20 caso o mercado esteja estável, porém com a ocorrência de elevado número de contrados, será um forte

indício, de que o início de uma nova tendência se aproxima Murphy (1986).
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o custo de manter um ativo nestas condições é igual ao da taxa de juros vigente no

mercado. Embora este custo seja inexistente para contratos no mercado futuro, é

improdutivo assumir alguma posição".

figura 1/·4. estável
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11.2.1 suporte e resistência

Definição: seja {X"t =0,1, ... } uma seqüência de preços de um determinado ativo, o

suporte será o extremo inferior relativo (mínimo local) mais recente.

Resistência, que é o oposto de suporte, será o último extremo superior relativo (máximo

local) ocorrido".

Resistência e suporte, como o próprio nome diz, são preços que após atingidos tenham

encontrado uma dificuldade em continuar o movimento na mesma direção. No caso da

resistência, o preço não continuou subindo, invertendo, ao menos temporariamente, o

movimento anterior e no de suporte, encontrou um determinado piso.

21 existem alguns operadores que estar no mercado gera um significativo aumento na sua curva de
indiferença. Gerando um particular bem estar. Nestes casos é aconselhável que ele compre ou venda
alguns contratos quando os preços estiverem nesta situação.

22 os vales e picos citados anteriormente recebem os nomes de suporte e resistência respectivamente.
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Suportes e resistências podem, alternativamente, ser definidos como sendo as áreas dos

gráficos onde a pressão vendedora supera a pressão compradora e o preço cai; e a área

do gráfico onde a pressão compradora é suficientemente grande para reverter a

vendedora.

Dizer que um mercado é eficiente significa dizer que o seu preço flutua ao redor de seu

preço justo. Black (1986) estabelece, arbitrariamente, 2 (dois) como sendo um fator que

manteria o mercado eficiente, ou seja, preço oscilando entre a metade o valor patrimonial

e duas vezes o valor patrimonial caracterizaria um mercado eficiente. Assim como foi

estabelecido o fator 2, poderíamos definir qualquer outro fator. Supondo que isto

realmente ocorra, sempre que o preço chegar próximo deste valor haverá uma

quantidade muito grande de compradores ou vendedores, ou seja, podemos definir,

alternativamente, suporte e resistência como sendo o ponto no qual o preço atinge uma

determinada proporção do valor do ativo, de tal forma que torna atrativa a compra da

ação.

De acordo com a análise gráfica, um sinal de reversão de tendência de alta é emitido

quando ocorrem cotações abaixo do mínimo local anterior.

11.2.2 linhas de tendência

Definição: linha de tendência de alta/baixa é uma reta tangenciando mínimos/máximos

locais caso eles sejam cada vez maiores/menores.

Quanto maior o número de máximos/mínimos que a linha de tendência tangenciar, mais

significativa será a reta.

Esta reta busca auxiliar o analista a determinar a tendência dos preços e, principalmente,

identificar mudanças de tendência. O sinal de reversão ocorre quando o preço dos ativos

em questão é negociado abaixo da linha traçada.
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o principal problema enfrentado pelo analista é que muitas vezes acontecem cotações

inferiores à reta de tendência de alta, para logo em seguida as cotações retornarem à

tragetória anterior. Para solucionar este problema, alguns métodos têm sido propostos

pelos pesquisadores, dentre eles podemos destacar o volume de operações que ocorram

no rompimento em relação aos períodos anteriores (é importante considerar que o

conceito de volume alto é sempre em relação aos períodos anteriores, independente do

período considerado, minutos, dias ou anos). Outra forma de diagnosticar um rompimento

definitivo é verificar a variação, no período do rompimento, em relação ao período

anterior. Caso a oscilação seja menor ou igual a média das oscilações anteriores,

provavelmente o analista estará diante de um sinal falso, caso contrário será um sinal

verdadeiro.

Porém, conforme podemos observar, não existe uma regra clara à ser seguida diante de

situações como esta, necessita, na maioria dos casos de alguns períodos para obter a

confirmação da alteração da tendência.

11.2.3 gap de preços

Definição: dados dois períodos de tempo consecutivos (que chamaremos de primeiro e

segundo período respectivamente), caso a intersecção de dois conjuntos fechados, sendo

os extremos os máximos e mínimos negociados no período, seja igual a um conjunto

vazio, terá ocorrido um gap de preços.

Existem quatro tipos bem definidos de gap. Ao diagnosticar de que tipo se trata, o

analista terá uma importante sinalização a respeito do comportamento futuro dos preços.

Estes gaps estão descritos abaixo:



19

• common, ocorre quando o mercado está estável, não sinalizando alterações na

tendência de preços. A principal característica deste tipo de gap é a ocorrência de

poucos negocios no segundo período;

• breakaway, ocorrem na fase final de uma importante figura de reversão de

tendência, na maioria dos casos com volume elevado;

• runaway: reforçam a tendência existente, geralmente ocorrem com volume

moderado. Em mercado com tendência de alta/baixa a ocorrência deste tipo de gap

representa um sinal que os preços continuarão subindo/caindo.

• exaustion: ocorre no final de uma tendência, com volume alto de negócios. Seu

preenchimento posterior, ou seja, ocorrência de negócios na faixa de preços que

caracterizava o gap nos períodos posteriores, é um sinal de reversão de tendência.

Os quatro tipos de gaps anteriormente descrito estão ilustrados na figura 11-5.

figura 11-5- Tipos de gap

Exaustion Gap --~d~
I I Breakaway Gap

Runaway Gap

I I I I

r ~ ~ i ~ ~i ~i ~--- Breakaway Gap
I ~ I I L I

I
I I I

. ._______. -.-J

11.2.4 formações que sinalizam movimentos

Definição: formações são figuras com valor preditivo que aparecem nos preços de

ações. Podem ser classificados em diferentes categorias:
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• Ombro-cabeça-ombro: é a figura de reversão de tendência de alta mais importante.

A maior parte dos outros sinais de reversão são variações deste. Esta figura é

caracterizada pela ocorrência de três picos de preços seguidos, sendo o primeiro e

o terceiro da magnitude e o segundo maior que os outros dois. Podemos observar

pela figura 11-6,que ilustra este tipo de formação, a formação de dois vales da

mesma magnitude23
. Cotações abaixo destes vales, indicando o rompimento do

suporte (que no caso específico desta figura chama-se linha de pescoço"),

confirmam a reversão da tendência.

figura 11-6.Padrão do tipo ombro-cabeça-ombro

180~----------------------------------~

20-~----------------------------------~
As principais variações do ombro cabeça ombro estão descritas abaixo.

• Topo Triplo - a diferença básica entre esta formação e a anterior se situa no fato de

que a altura do primeiro, segundo e terceiro picos são iguais.

• Topo duplo- esta formação é caracterizada por apenas dois movimentos: dois picos

do mesmo tamanho.

23 nas figuras que ilustram estas formações, optei por utilizar exemplos extraídos do índice Futuro de
IBOVESPA. Isto sem dúvida dificulta a compreensão pois as formações nem sempre são fáceis de serem
visualizadas, porém ganhamos em realismo, o que será útil no decorrer deste trabalho.
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figura 11-7.Padrão do tipo topo duplo

40·-
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• Formação em V - esta formação ocorre em apenas um movimento, onde a reversão

ocorre de acordo com uma formação semelhante a um V. Este padrão ocorre de

maneira brusca, geralmente em dia chave, onde o preço faz um movimento forte

em sentido contrário ao do movimento anterior.

Como figuras de continuação podemos destacar:

• Triângulos - um triângulo se caracteriza pela convergência de duas retas de

tendência; a reta de cima descendente e a reta de baixo ascendente.

11.2.5 médias móveis

Média móvel é um dos mais versáteis e utilizados indicadores, sendo, inclusive, a base da

grande maioria de sistemas mecânicos de trend-following25 atualmente em uso. Seu

cálculo é bastante simples, sendo feito por meio da escolha de um determinado número

de dados e calculando a média do preços nestes dias. O grau de suavidade da cu'roa
\:, !l\:

'''- ... '
gerada pela média estará relacionada com o número de observações utilizadas no

cálculo, sendo que quanto maior o número de dados mais suave será a curva gerada

(figura 11-8).

24 segundo alguns analistas, o rompimento da linha de pescoço representará uma queda da magnitude da
diferença entre esta reta e o pico.
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figura 11-8.Médias móveis

90 ...----~----------,

80
70
60

50··
40 ..L.- __ ----''''-- ....J

1-· -5-13-211 JL-_-=============- _

A escolha do período é feita arbitrariamente ou como função de algum critério definido

pelo analista. O critério mais comum para a escolha da média é o seu desempenho no

passado, ou seja, caso operações tivessem sido realizadas com base neste indicador, ou,

na melhor das opções, tenham sido utilizadas e tenham gerado lucro. Períodos que são

muito populares entre os analistas são aqueles que pertencem à série de Flbonacci".

Antes da escolha do período existe uma opção a ser feita, que é a do método de cálculo

da média a ser utilizada. As principais são as seguintes:

• média móvel simples

25 São sistemas vendidos ou criados pelos próprios utilitários, que geram, de acordo com os parâmetros
utilizados, sinais de compra e venda.

26 Leonardo Fibonacci foi um matemático que viveu no século XIII. Publicou 3 grandes trabalhos, sendo Liber
Abaci (Livro de Cálculos) o mais conhecido. Este livro introduziu na Europa o sistema de números Hindu-
Arábico, que gradualmente substituiu os algarismos romanos. Seu trabalho também contribuiu para futuros
desenvolvimentos na matemática, física, astronomia e engenharia. No Liber Abaci, a seqüência de .
Fibonacci foi apresentada pela primeira vez como uma solução para um problema matemático envolvendo
a reprodução de coelhos. A seqüência numérica apresentada foi 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144 e assim ..1.
por diante até o infinito. Esta seqüência tem propriedades interessantes, dentre as quais destacamos as . "+,
mais conhecidas e importantes. (a) a soma de dóis números consecutivos é igual ao número seguinte; (b)
a taxa de qualquer número em relação ao próximo, após os primeiros quatro números, se aproxima de
0.618. Por exemplo, 1/1 = 1,00, Y2 = 0,50, 2/3 = 0.67,3/5 = 0,60,5/8 = 0,625, 8/13 = 0,615,13/21 = 0,619 e
assim por diante; ( c) a taxa de qualquer número em relação ao anterior é aproximadamente 1,618, isto é,
o inverso de 0,618. Por exemplo, 13/8 = 1,625, 21/13 = 1,615,34/21 = 1,619. Quanto maior o número mais
próxima a relação se torna de 0,618 e 1,618; (d) a taxa de números alternados se aproxima de 2,618 ou
seu inverso 0,382.
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É a mais utilizadas por analistas. Um de seus problemas é o fato de levar em conta

apenas os preços compreendidos no período escolhido, sendo semelhante o peso

atribuído aos diversos preços;

Eq.II-1

M = (Pt + Pt-I+...+Pt-n)

t n

• média linear ponderada

Este método visa balancear os preços de uma média, atribuindo peso diferenciado

para as diferentes observações. Alguns analistas consideram os preços recentes mais

importantes que os anteriores, desta forma, preferem utilizar determinam um peso

maior para as observações recentes. Este método, porém, considera apenas os dados

compreendidos no período de tempo utilizado na amostra.

Eq.II-2

M = Pt (n) + Pt(n -l)+"'+Pt-n

t n+(n-l)+(n-2)+ ...+(n-n)

• média móvel modificada

É bastante similar a média aritmética, sendo o primeiro período calculado da mesma

forma que a média aritmética. Já os períodos a seguir, são calculados somando-se a

média anterior a diferença entre o preço atual e a média anterior multiplicado por

(1/n), onde n é o período escolhido pelo analista.

Eq.II-3

• média móvel exponencial

, I
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A média móvel exponencial dá maior peso aos preços recentes e inclui toda a série de

preços.

Eq.II-4

A utilização das médias móveis tem o propósito de identificar ou sinalizar o fim de uma

tendência ou início de uma nova. Este método não antecipa movimentos, apenas reage

aos acontecidos.

Após escolhidos dois períodos distintos de tempo, o sinal de compra/venda é emitido

quando a média calculada com o menor número de dias (a mais sensível) for pela

primeira vez maior/menor que a média mais suave. Uma simplificação desta regra, r:!luito

utilizada pelos analistas, é usar apenas um período para a média mais sensível, ou ~eja,

a própria cotação do ativo como uma das médias. O principal problema de se utilizar

médias muito curtas é a ocorrencia de um elevado número de sinais, o que dificulta

enormemente a operacionalização da regra que se deseja seguir.

11.2.6 índice de força relativa

Este índice entra na classe que é conhecida como osciladores. O índice de força relativa

(IFR) é um dos mais conhecidos e utilizados. Foi desenvolvido por J. Weller Wilder Jr.

(1978) após a constatação de que após um determinado número de dias oscilando em

uma determinada direção, ocorre reversão de tendência.



Eq.II-5
[

100 ]
IFR = 100- I+RS

onde: RS é a razão entre a média dos fechamentos em alta e a média dos fechamentos em baixa. .l\
. 1~

25
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111. métodos matematicamente bem definidos

o pré-requisito para verificação da eficácia dos métodos de previsão utilizados pelos

grafistas é a possibilidade de transforma-los em algoritmo formal (regras bem definidas

matematicamente) que gerem sinais de compra e venda.

É bom ressaltar que a regra ter funcionado no passado não é condição necessária e

suficiente para continuar a funcionar no futuro. Porém, é um indicador importante acerca

do comportamento dos preços.

Regras bem definidas são aquelas que geram sinais de compra e venda com os dados

disponíveis até o momento da ordem. Um conceito que expressa bem este tipo de regra e

que irá auxiliar nesta avaliação é o de Markov tírnes".

Definição: Markov times são períodos randômicos de tempo, onde é possível determinar,

com o conjunto de informações disponíveis até o momento, o seu valor.

Existe um ponto importante a ser ressaltado nesta definição, que é crucial para a análise

que faremos a seguir: não é necessário utilizar informações futuras para determinação

do seu valor.

Seja {X,} o preço de um ativo observado por um analista e {I,} a seqüência de conjuntos

de informação (slqma-alqebras") gerado por X, e por outros dados observados até o

tempo t, dizemos que uma variável randômica 1: é Markov time se o evento descrito na

Eq. 111-1

27 constam do apêndice deste trabalho algumas definições que podem facilitar a compreenção de Markov
times.

28 no apêndice consta uma definição rigorosa de sigma-algebra.
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Eq.III-1

for II mensurável, isto é, se podemos dizer se 't é menor que t com o conjunto de

informações em t { II }.

Os dois exemplos que citaremos a seguir auxiliarão na compreensão desta definição. O

primeiro mostra um caso que se trata de Markov times, ou seja, não necessita de

informações futuras para diagnosticar o evento. Já no segundo exemplo, conforme

veremos, é indispensável esperar por informações que ocorrerão no futuro para

sabermos se de fato o evento ocorreu ou não.

Exemplo 1. seja 't 1 a data no qual o processo {XI}' observado continuamente,

apresentou pela primeira vez durante t e[O,oo) um incremento de 10%; 't 1 é Markov time

pois com o conjunto de informações corrente é possível diagnosticar a ocorrência do

incremento em XI'

Exemplo 2. Seja 't 2 o dado inícial de uma tendência de alta no mercado de ações.

Neste caso, 't 2 não é Markov time pois para saber se 't 2 = t , necessitamos acesso a

II+s's >0. De fato, suponha que o início ocorre no tempo t e a tendência de alta inicia no

't2 = t -2. Em geral é necessário dois meses para estar certo que a tendência de alta

está de fato ocorrendo. Isto é, é necessário futuras informações.

As regras da análise técnica matematicamente bem definidas são Markov times. O

corolário da afirmação acima é que, com base em informações disponíveis até o

momento da tomada de decisão, os sinais de compra/venda devem estar claros. Caso

uma regra que gere uma seqüência de sinais de compra/venda falhe em ser Markov

times, este procedimento necessitará de informações futuras.
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Utilizando séries de dados, algumas regras de análise técnica parecem infalíveis. Este

fato ocorre pois é comum ao analista utilizar,implicitamente, futuras informações quando

está definindo um procedimento. Como agravante, é raro observar um analista gastando

tempo tentando falsear seu modelo, existe,isto sim uma vontade que este modelo

produza grandes lucros.

Como exemplo ~e utilização de dados futuros, note que, em um gráfico mostrando dados

observados, as datas iniciais de uma tendência de alta pode facilmente ser identificado,

embora estas datas não sejam Markov times. Em resumo, métodos gráficos geralmente

não são suficientes para determinar as classes de Markov times que são úteis em

previsões. Embora, mais freqüente que não, esta é a maneira como regras de análise

técnica são definidas. Isto posto, é importante que existam algoritmos formais que gerem

sinais de compra e venda.

Esta discussão sugere que qualquer método que explora o ponto de inflexão corrente de

uma série irá falhar em gerar Markov times pois estará utilizando informações futuras. O

que não quer dizer que se um método falhe ao fazer uma previsão seja ou não markov.

Com base neste critério, iremos determinar quais as regras de análise técnica que

podem ser matematicamente bem definidas. De fato, se podemos provar que os sinais

gerados pelas regras de análise técnica são Markov times, então isto irá implicar em (1)

queo método pode ser quantificado, (2) que é praticável, e (3) podemos investigar o

poder preditivo utilizando modelos estatísticos formais.

O teorema a seguir será importante para auxiliar no diagnóstico dos métodos que são

Markov times.
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TEOREMA: Seja {XI} um processo randômico assumindo valores na reta real R, B o

conjunto de todos os intervalos pertencentes a R e I I, o conjunto de informações no

tempo t. Então os períodos {'t~} ,

Eq.III-2
't~ = inf{t < s:XI EA,A EB},

I

são Markov times (Shiryayev 1985).

Este teorema afirma que a primeira entrada de XI em um intervalo A é sempre um

Markov time. O intervalo em questão pode, por exemplo, ser [0,(0) ou (-00,0]; mas este

pode também depender de 11'desde que, se XI EAI' podemos definir

Por exemplo, suponha que o analista pretenda utilizar um modelo que emita um sinal de

venda assim que o preço observado XI cruzar, de cima para baixo, uma linha de

tendência f'(I, ,t):

Eq.III-3

onde a, e b, são, respectivamente, coeficiente angular e intercepto da linha de

tendência.

O sinal será emitido quando:
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Eq. 111-4
r = inf {t:XI < f'(I .,t)}.

I

Este sinal está de acordo com a primeira entrada de XI e um conjunto dependente do

tempo AI =[0,f(I I,t)]. A dependência do tempo de AI pode ser eliminada redefinindo

Eq.III-5 YI = XI - f'(I, ,t)

e emitindo o sinal na primeira entrada em Y. em (-00,0] :

Eq.III-6
't = inf{t.Y, <O}

I

Portanto o teorema acima pode ser aplicado também a primeira entrada de XI em um

conjunto I I mensurável.

o mesmo teorema pode ser provado para enésima entrada de XI em A. A restrição

importante é que n seja conhecido a priori pelo analista.

111.1 suporte e resistência

Suporte e resistência são verdadeiros paradigmas da análise técnica. Porém, não é

possível estabelecer uma regra que seja possível testar empiricamente a eficácia do

suporte e resistência na analise técnica. Se considerássemos de uma maneira radical a

definição estabelecida no capítulo anterior, seria possível estabelecer uma regra bem

definida matematicamente que geraria sinais de compra e venda. Porém, nenhum

analista considera o suporte e a resistência como um número, e sim como um nível, que

ao ser rompido, representa reversão de tendência ou a continuação da tendência anterior.

No item seguinte irá ficar mais claro o porque de não ser possível transformar em Markov

Times regras como suporte e resistência e linhas de tendência.
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111.2linhas de tendência

Traçar retas de tendência é uma das formas mais comuns de análise técnica.

Infelizmente, ao contrário das médias móveis, não é possível encontrar uma definição que

incorpore as regras de cruzamento de retas de tendência

Inicialmente mostraremos que a utilização de retas de tendência não gera Markov Times.

Seja tI e to os tempos dos dois menores (maiores) de XI durante o período (r i-I>t],

onde r i-I é assumido ser conhecido. Seja XI e X, os valores destes mínimos (máximos).

Considerando a linha de tendência T(t),

Eq.III-7

para tI> to > t i-1. Esta função define uma linha reta que tangencia os dois menores

(maiores) mínimos (máximos) locais durante o intervalo (ti_pt]. Como nos casos

anteriores obteremos os tempos {r i} utilizando

Eq.III-8

e

Eq. 111-9

Definido da forma acima li é mensurável em II e se utilizarmos a regra acima para

determinar {r}, então esta será a primeira entrada no intervalo [0,00) por uma variável

randômica mensurável em II e ti seria Markov times. Porém, em geral, li não é

mensurável em II desde tI e to não são especificados não são especificados como os

dois primeiros (ou enésimos) mínimos (máximos) locais durante ti_I < t. Na prática, t, e
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to são simplesmente dois mínimos (máximos) locais que ocorrem após algum tempo 'ti-]

pré-determinado. Porém tal evento não é mensurável em II pois antes de decidir quais

máximos (mínimos) utilizar, necessitamos conhecer os níveis dos máximos

subsequentes.

111.3gaps

Ao contrario dos outros métodos de análise técnica, utilização de gaps gera Markov

Times, pois é possível identificar sua ocorrência com o conjunto de informações

disponíveis até o momento que este ocorre. Porém, conforme observamos no capítulo

anterior, cada tipo de gaps irá implicarem determinato tipo de previsão, porém, não é

possível identificar, no momento em que ele ocorre, de que tipo de gap se trata.

111.4formações que sinalizam movimentos

O teorema acima sugere que se estes padrões forem bem definidos estaremos aptos a

formula-Ias como primeiras entradas de um processo radômico mensurável em II em um

conjunto A E R. Em princípio estes padrões podem ser formalmente definidos utilizando

uma seqüência particular de mínimos e máximos. Porém, em sua formulação corrente,

estes métodos não são mensuráveis em It.

111.4.1 ombro-cabeça-ombro

De acordo com a figura IV, um sinal de venda ocorre quando em um conjunto, iniciando

com cotações em to , possuindo três máximos locais (A,C,E) e dois mínimos locais (8 e

D) da mesma magnitude M· , ocorre uma cotação inferior a estes mínimos locais:
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Eq. 111-10
'ti = inf'{X, < M· ,t > tn}

I

Formulado desta forma, este padrão é de fato uma regra de previsão bem definida.

Porém, a probabilidade de ocorrer uma situação como esta é praticamente nula. O mais

comum é existência de mínimos locais com preços diferentes, o que torna praticamente

impossível a formulação de um método de previsão bem definido.

111.4.2triângulos

Este padrão pode ser definido a priori mínimos e máximos locais consecutivos. Para gerar

triângulo é necessário que os máximos locais sejam descendentes e que os mínimos

locais sejam ascendentes. Seja

Eq. 111-11 {tmax,1<...< tmax,k} e {Max I > Max, >...> Max. }

a representação dos temos de início e das alturas dos k consecutivos máximos locais de

XI durante t i-I < t. Similarmente, seja {tmin•1 <...< tmin.d e {Min, <...< Min.}, sejam os

inícios e e as alturas dos k mínimos locais durante o mesmo período. Então um sinal de

compra ou venda será gerado assim que XI exceda o último máximo local ou quando

cair abaixo do último mínimo local. Mais precisamente:

Eq. 111-12 'ti = inf{Max, >...> Max, < XI ou Min, <...< Min, > XI}
I

para 't i-I < t .

Este é um evento mensurável em lI' portanto um método de previsão definido desta

maneira, utilizando triângulos irá gerar Markov times. Embora isto não signifique que, na

prática, os sinais gerados utilizando triângulos sejam não previsíveis. De fato, o que faz
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os sinais acima mensuráveis em I t é a especificação do parâmetro k (número de

máximos e mínimos locais observados antes do cruzamento). Caso esta informação seja

omitida, a utilização de triângulos irá deixar de gerar Markov Times. O analista técnico

não especifica este número.

111.5 médias móveis
Optamos, arbitrariamente, por utilizar o método de média aritmética na análise que se

segue. Porém, o resultado pode ser generalizado, sem prejuízos, para os outros tipos de

médias citados no capitulo anteriores. Podemos formalizar médias móveis da seguinte

forma:

Eq. 111-13

Os sinais de compra e venda, com base em médias móveis são emitidos quando ocorrem

alterações no sinal de Zt' gerando sinais nos períodos de tempo {'t;} na forma descrita

na Eq. 111-14.

Eq. 111-14
'ti = inf{t:t > 'ti_I ,ZtZH <O}

I

onde to é definido como zero.

Ou seja, assumindo que n>m, a primeira média móvel será mais suave que a segunda.

Então, assim que Z, , ti-I < t muda de sinal, a regra de (4) irá determinar o valor de t a

ti. Estes sinais, de acordo com o método de médias móveis são os maiores pontos de

inversão.
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Podemos mostrar que {r.} são Markov Times da seguinte forma e que eles constituem

um método de previsão bem definido. O produto Zt_IZt é mensurável com respeito a L;

isto é, dado 11' o valor de ZHZt é conhecido. 'ti são então definidos como a primeira

entrada de ZHZt no intervalo (-00,0) E R. Então, de acordo com o teorema acima, 'ti

são Markov Times. Desta forma, em princípio podemos avaliar a utilização deste

instrumental na previsão de mudança de tendências do mercado.

111.6índice de força relativa

Dependendo da forma como o analista utiliza o IFR para auxiliar a sua tomada de

decisão, este índice poderá gerar ou não Markov Times. Conforme foi explicitado no

capítulo anterior, o IFR oscila entre Oe 100, sendo assim, uma regra que estabeleça que

a primeira vez que o índice for maior que um determinado nível, sendo que o valor

imediatamente anterior era menor que este nível, o analista compra o ativo, teremos

então Markov Times. Esta regra é valida também para o caso em que se estabeleça um

limite superior e toda vez que o cálculo do índice resulta em um número inferior à faixa

estabelecida, o analista irá vender o ativo.
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IV. resultados empíricos

o fato de alguns métodos da análise técnica admitirem formalização é importante, porém

isto não garante que estes métodos tenham algum valor preditivo. Então, é importante

esclarecer sob quais condições os métodos bem definidos geram previsões melhores que

os modelos econométricos padrões de previsão.

DEFINiÇÃO. Um processo {X,}, E[X,]< 00 é dito linear, ou tem propriedade de

regressão linear, se, para s ~O,

Eq.IV-1

Isto é, o processo é linear se as expectativas de X" dados valores passados finitos de

X's, forem lineares em relação a X's.

Proposição 2: Se o processo X,é linear, então nenhuma sequência de Markov Times

obtido de uma história finita de {X,} pode ser útil em previsão que esteja utilizando um

VAR.

Prova: Se {'ti} são Markov Times obtido de uma história finita de {X,}, ele deve ser

mensurável com respeito a {X, ,Xt-J ,,,,,X'_k} , algum k finito. Isto significa que:

E[Xl+sl{X"Xt-J "",X'_k}' {r i:'t i < t}]

devido a linearidade de {X,}.
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Esta proposição pode ter importantes implicações para a análise técnica. Em primeiro

lugar, para que um método de análise técnica seja útil é necessário que os preços dos

ativos sejam não lineares. Caso os preços sejam Gaussianos, então, devido a

proposição, podemos imediatamente excluir analise técnica como método útil no

processo de previsão de preços. Podemos dizer ainda que como Martingales são

processos lineares, então caso XI seja Martingale nenhuma regra bem definida utilizada

pelos analistas gráficos poderá ser útil em previsão de preços que esteja utilizando um

VAR.

Se os métodos de análise técnica são realmente úteis, podemos excluir Martingale como

uma representação adequada da série que estamos considerando.

Tendo esta proposição em vista, os testes foram realizados de acordo com a metodologia

descrita abaixo.

IV.1 metodologia

De acordo com a análise feita no capítulo anterior, os métodos de médias móveis e o IFR

geram Markov times, sendo, portanto, possível verificar sua eficácia.

Os dados utilizados no trabalho foram obtidos na BM&F. Para utilizá-los, porém foi

necessário encadeá-los.

O encadeamento foi feito privilegiando o vencimento com maior número de contratos

negociados, ou seja, a data do encadeamento foi o dia em que o vencimento mais longo

passou a negociar mais que o mais curto.

É lícito afirmar que a história do índice, no período analisado, foi composta de duas fases

distintas. A primeira delas começou com o início do funcionamento da BM&F, em 1986, e

foi até 1989, data em que o índice deixou de ser negociado na bolsa. O segundo período

ocorre após a reabertura das operações do índice na bolsa. No primeiro período o
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volume médio de negócios era bastante reduzido, e o mercado era fechado a investidores

estrangeiros.

Já no segundo período, ocorre um crescimento expressivo das operações, sendo em

grande parte explicado pelo aumento da participação do capital estrangeiro nas bolsas

brasileiras'".

De posse destes dados, o segundo passo foi definir qual o período a ser utilizado para

testar o IFR e em seguida definir as linhas que caracterizariam mercado sobre

comprados/sobre vendidos. Neste caso, foi feito utilizando a mais popular, que é o de

nove períodos, e as linhas definindo as zonas sobre compradas e sobre vendidas como

sendo as de 65 e a de 35, respectivamente.

No caso das médias móveis, foi escolhido, arbitrariamente". os períodos de 5,de 13 e do

cruzamento das duas médias. O método de cálculo destas médias foi o aritmético.

Nos testes acima os Markov times foram gerados da seguinte forma:

IFR - no momento em que ocorreu o primeiro valor de abaixo/acima das linhas

consideradas de mercados sobre comprados/ sobre vendidos, foi considerado um sinal

de alta/baixa.

Médias Móveis - no momento que ocorreu a primeira cotação de fechamento (XI) abaixo

da média móvel em questão (X; ), este foi considerado um sinal de baixa; quando

ocorreu a primeira cotação de fechamento acima da média móvel tivemos, então, um

sinal de alta.

29 embora em 1995 tenha sido proibido a investidores estrangeiros a possibilidade de utilizar o mercado
futuro, sua influência no mercado à vista é marcante, sendo responsável por aproximadamente 30 por
cendo do volume negociado. Como o índice futuro decorre do índice à vista, é impossível dissociar o seu
comportamento da atuação destes investidores.

30 é importante ressaltar que o ideal para este tipo de trabalho seria testar todas as combinações possíveis.
Como isto não é viável, é necessário escolher algumas médias. Os dois números escolhidos pertencem a
série de Fibonacci, que, coforme comentario anterior, é muito popular frente os analistas.
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A lógica embutida neste teste é a seguinte. caso a introdução de markov times na

autoregressão seja significantiva. estará provado que este método tem poder preditivo.

Caso contrário. este método de análise técnica não terá valor preditiv031
.

Eq.IV-2

n

XI+JI = Lai +XI_i + LPiDt-i+ EI+JI,u>O,n<k,
i=1

onde:

{

I se XI> X; o co rreu em t dado XI_1< X;_1
• •DI = -1 se XI < XI o co rreu em t dado XI_1> XH

Ode o utr o modo

onde { EI} mede os eventos imprevisíveis entre t e t + u . {Pi} representa a contribuição

de Markov times acima da série passada.

o parâmetro ,u determina o número de períodos a frente que esta sendo estimado.

Após a estimação da equação, encontramos autocorrelação dos resíduos ( EI) . A

correção da autocorrelação foi feita utilizando Hannan eficiente procedure", que

transformou os resíduos em white-noise.

Outros métodos de correção dos resíduos, como procedimento de cochrane-Orcutt, não

foram eficientes para eliminar a autocorrelação dos resíduos.

31 conforme foi ressaltado anteriormente, a introdução de outra variável não poderia melhorar a previsão de
um VAR.

32 os procedimentos utilizados neste método estão descritos no apêndice deste trabalho.
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IV.2 resultado dos testes
Os resultados encontrados para o período 1986-90 revelam que nenhum dos três

procedimentos utilizados foram significativos, conforme podemos observar da tabela IV-1

a tabela IV-3. Quanto ao sinal dos parâmetros calculados, era de se esperar que fossem

todos positivos, porém, o que notamos é que os coeficientes não seguiram padrão lógico,

sendo alguns dele positivos e outros negativos.



tabela IV-1. índice futuro, 1986-89

Parâmetros e Lags Coeficiente Estatística-t p-value

Constante 0,0052 2,7326 0,0064

índice Futuro
19 0,1844 5,8814 0,0000
20 0,1679 5,3286 0,0000
21 0,0686 2,1644 0,0307
22 0,1135 3,6212 0,0003
23 0,1471 4,6362 0,0000
24 ·0,0310 -0,0964 0,3351
25 0,0362 1,1290 0,2593
26 0,0369 1,2034 0,2292
27 -0,0019 -0,0679 0,9459
28 0,0789 2,8610 0,0043
29 0,0369 1,3664 0,1722
30 -0,0329 ·1,2275 0,2200
31 -0,0508 -1,9253 0,0545
32 0,0659 2,5668 0,0104

Dummy (média móvel 5 dias)

19 -0,0008 -0,2575 0,7969
20 0,0023 0,6596 0,5091
21 0,0046 1,2417 0,2147
22 0,0016 0,4346 0,6639
23 -0,0002 -0,0602 0,9520
24 0,0006 0,1823 0,8554

R2

SQR
Estatlstica-F
Estatística·DW

0,7376
0,9243

40,9113
2,0698

41



tabela IV-2. índice futuro, 1986-89

Parâmetros e Lags Coeficiente Estatística-t p-value

Constante 0,0042 2,2379 0,0255

índice Futuro
19 0,1838 6,5353 0,0000
20 0,1776 6,3244 0,0000
21 0,0851 2,9984 0,0028
22 0,1126 3,9979 0,0001
23 0,1396 4,9586 0,0000
24 -0,0380 -1,3371 0,1816
25 0,0292 1,0349 0,3010
26 0,0305 1,0790 0,2809
27 -0,0044 -0,1548 0,8770
28 0,0811 2,9298 0,0035
29 0,0378 1,3972 0,1627
30 -0,0320 -1,1937 0,2329
31 -0,0485 -1,8530 0,0642
32 0,0730 2,8472 0,0045

Dummy (médias móveis 5 e 13 dias)

19 0,0018 0,3852 0,7002
20 0,0014 0,2964 0,7670
21 -0,0023 -0,4887 0,6252
22 -0,0017 -0,3603 0,7188
23 -0,0058 -1,2159 0,2244
24 0,0053 1,1206 0,2628

R2

SQR
Estatística-F
Estatística-DW

0,7345
0,9398

42,2127
2,0368

42
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tabela IV-3. índice futuro, 1986-89
" .,;

~I'

Parâmetros e Lags Coeficiente Estatística-t p-value

,Constante 0,0042 2,2572 0,0243

índice Futuro
19 0,1766 6,2715 0,0000
20 0,1825 6,4935 0,0000
21 0,0882 3,0945 0,0020
22 0,1091 3,8433 0,0001
23 0,1313 4,6091 0,0000
24 -0,0360 -1,2570 0,2091
25 0,0349 1,2316 0,2185
26 0,0343 1,2064 0,2280
27 0,0024 0,0840 0,9330
28 0,0794 2,8806 0,0041
29 0,0315 1,1674 0,2434
30 -0,0267 -0,9905 0,3222
31 -0,0443 -1,6675 0,0958
32 0,0623 2,3960 0,0168

Dummy (IFR)
19 0,0051 1,2684 0,2050
20 -0,0054 -1,3359 0,1820
21 0,0002 0,0536 0,9572
22 0,0052 1,3114 0,1901
23 -0,0009 -0,2208 0,8253
24 0,0005 0,1292 0,8972

R2
SQR
Estatística-F
Estatística-DW

0,7315
0,9400

41,6424
2,0407

Os resultados expressos na tabela IV-4 revelam que a utilização da média móvel simples

de cinco dias foi significativo. O mais surpreendente deste resultado é que o sinal das

coeficientes calculadas foram todos com o valor negativo. Isto revela que este método

deveria ser utilizado de uma maneira não usual, ou seja, toda vez que ocorrer a primeira

cotação acima da média, o trader deveria vender e não comprar, conforme é

tradicionalmente divulgado nos manuais de análise técnica.
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tabela IV-4. índice futuro, 1991-95

Parâmetros e Lags Coeficiente Estatística-t p-value

Constante 0,0121 3,3634 0,0008

índice Futuro
19 0,2073 4,9886 0,0000
20 0,1493 3,6328 0,0003
21 0,1545 3,7685 0,0002
22 0,1061 2,5920 0,0097
23 0,0108 0,2610 0,7942
24 0,0325 0,7791 0,4361
25 -0,0011 -0,0259 0,9793
26 0,0200 0,5591 0,5762
27 -0,0634 ·1,9434 0,0523
28 0,0205 0,6353 0,5254
29 0,0130 0,4040 0,6863
30 -0,0271 -0,8439 0,3990
31 0,0341 1,0653 0,2870
32 0,0288 0,.9140 0,3610

Dummy (média móvel 5 dias)

19 -0,0072 ·2,2484 0,0248
20 -0,0093 -2,4141 0,0160
21 -0,0101 -2,4507 0,0145
22 -0,0067 -1,6190 0,1058
23 -0,0088 -2,2867 0,0225
24 -0,0051 -1,6038 0,1091

R2

SQR
Estatística-F
Estatística-DW

0,6047
0,9007
5,9299
2,0242

Os resultados no período 1991-95, que estão sintetizados na tabela IV-5 e tabela IV-6,

revelam que tanto a utilização das duas médias (5 e 13), quanto O IFR não foram

significativos.
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tabela IV-S. índice futuro, 1991-95

Parâmetros e Lags Coeficiente Estatística-t p-value

Constante 0,0113 3,1409 0,0017

índice Futuro
19 0,1302 3,8287 0,0001
20 0,1085 3,1787 0,0015
21 0,1344 3,9457 0,0001
22 0,1230 3,6212 0,0003
23 0,0263 0,7763 0,4378
24 0,0714 2,1064 0,0355
25 0,0599 1,8177 0,0695
26 0,0560 1,7026 0,0890
27 -0,0503 -1,5327 0,1257
28 0,0151 0,4639 0,6429
29 0,0139 0,4258 0,6703
30 -0,0328 -1,0163 0,3098
31 0,0299 0,9302 0,3525
32 0,0168 0,5297 0,5965

Dummy (médias móveis 5 e 13 dias)

19 0,0079 1,8161 0,0697
20 -0,0028 -0,6273 0,5306
21 -0,0026 -0,5661 0,5715
22 0,0037 0,8200 0,4125
23 -0,0028 -0,6292 0,5294
24 0,0022 0,4938 0,6216

R2

SQR
Estatística-F
Estatística-OW

0,5952
0,9062
5,5447
2,0139

No caso do método de médias móveis, não existe um consenso acerca do período de

cálculo da média que seja amplamente utilizado pelos analistas. Este fenômeno é muito

mais evidente no caso do IFR, inclusive estando no default de praticamente todos os



46

programas utilizados pelos analistas". Isto descarta a hipótese de self-fulfilling, ou seja, o

método funcionar em virtude do fato de todo mundo utilizar.

Se levarmos em consideração que este método adquiriu notória popularidade nos anos

90, o resultado do segundo período analisado dá muito mais legitimidade à afirmação de

que self-fulfilling seria um fator determinante para o funcionamento da análise gráfica.

33 Para fazer este trabalho, foi Consultado dois programas onde é possível alimentar os dados em tempo real,
que foram o Apligraf e o Enfoque e um que alimenta após o encerramento dos negócios que é o
Economática.



tabela IV-6. índice futuro, 1991·95

Parâmetros e Lags Coeficiente Estatística-t p-value

Constante 0,0112 3,0080 0,0027

índice Futuro
19 0,1586 4,7260 0,0000
20 0,1057 3,1477 0,0017
21 0,0990 2,9096 0,0037
22 0,1293 3,7929 0,0002
23 0,0239 0,6963 0,4864
24 0,0768 2,2551 0,0244
25 0,0697 2,1194 0,0344
26 0,0459 1,4026 0,1611
27 -0,0571 -1,7600 0,0788
28 0,0144 0,4385 0,6612
29 0,0208 0,6299 0,5289
30 -0,0106 -0,3188 0,7500
31 0,0167 0,5047 0,6139
32 0,0138 0,4226 0,6727

Dummy (IFR)

19 -0,0051 -1,2743 0,2029
20 -0,0033 -0,8185 0,4133
21 0,0091 2,2565 0,0243
22 0,0011 0,2714 0,7862
23 0,0004 0,1122 0,9107
24 -0,0023 -0,6036 0,5463

R2

SQR
Estatística-F
Estatística-DW

0,5979
0,9061
5,6372
2,0130

47
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V. conclusão

Neste trabalho, foi avaliado quais dos métodos largamente utilizados pelos analistas

gráficos possuiam, de fato, algum poder preditivo. Um pré requisito para testar a eficácia

do método é que ele seja matematicamente bem definido, o que limitou bastante a

quantidade de instrumentais a ser testada pois a grande maioria dos métodos não são

passíveis de teste.

Dentre os métodos que testamos, o destaque ficou por conta da média móvel de cinco

dias, cujos parâmetros incluídos no modelo, durante o período 1991-1995, foram

significativos ao nível máximo de significância de 10 por cento. A surpresa ficou por

conta do sinal dos parâmetros das variáveis dummies, que foram todos negativos,

contrariando o que era de se esperar".

Dentro deste período, o ano de 1994 foi o que apresentou os movimentos de preços mais

fortes, o que teria aumentado enormemente o lucro das operações caso elas tivessem

sido realizadas (figura V-1).

34 um teste alternativo e muito mais simples de ser realizado e testar as operações com os dados como se
elas houvessem sido feitas. O teste pederia se dar da seguinte maneira, caso o preço de fechamento do
contrato futuro de índice estiver acima da média vende-se o contrato. A operação somente seria revertida
no dia em que o fechamento ficasse abaixo da média. Mesmo descontando as taxas de corretagem
envolvidas nesta operação, os resultados foram realmente surpreendentes. A crítica a ser feita acerca da
operacionalidade deste método é a dificuldade de operar o número de lotes no momento em que fechar o
pregão, porém, pela magnitude do lucro dificilmente isto inviabilizaria a operação. Uma forma de contornar
este problema seria operar na abertura do dia seguinte, que aumenta enormemente o lucro da operação.
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figura V-1. índice Futuro, 1994

Ja no caso dos outras médias que foram testadas e do IFR, não foi encontrado poder

preditivo. Como o IFR é um dos mais utizados metodos de previsão e pela grande maioria

analistas é utilizado da mesma forma, descartamos, portanto a hipótese de ocorrer na

análise técnica a chamada self-fulfilling profecy, ou seja, estes métodos só funcionariam

porque todo mundo estaria utilizando o método da mesma forma e em conseqüência os

preços reagiriam da forma esperada.

Quanto aos outros métodos, não foi possível testar se são realmente eficazes. Caso eles

realmente funcionem, isto significa que é necessário possuir uma habilidade especial para

detectar estas figuras.

O período compreendido pelo mercado entre 1991 e 1995 coincidiu com a abertura do

mercado aos investidores estrangeiros, que provocou oscilações bruscas nos preços das

ações. Uma tentativa de explicar o fato de um dos métodos ter funcionado durante este

período seria o fato de mercados com volatilidade elevada, onde os parâmetros para

fazer as análises com vistas a avaliar os preços dos ativos alteram com freqüência quase

que diária, possibilitam grandes apostas no mercado. Neste ambiente, os pequenos

investidores (neste trabalho estão sento considerados investidores pequenos, aqueles
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que conseguem alterar suas posições em uma hora de pregã035
) têm oportunidades de

ganho por meio de métodos bem definidos, como aqueles amplamente divulgados pela

análise técnica.

Oscilações fortes no mercado tem como corolário elevada transferência de renda entre os

seus participantes. As oportunidades de ganho justificam elevados investimentos em

busca de informação. A formação de posições por grandes players, que normalmente

duram mais que um pregão para serem feitas, ou a tentativa de se desfazerem de

posições assumidas anteriormente, aumentam ainda mais a volatilidade dos preços.

Os investimentos em busca de informações envolvem elevadas quantias de dinheiro e, no

caso de insider information geram risco de serem enquadrados em normas que regulam

o mercado financeiro, implicando em elevadas multas (no Brasil este se trata de um risco

menor, pois são muito pouco conhecidos os casos de instituições que foram punidas por

utilização de informações privilegiadas). Porém, a utilização de informações, por mais

fidedignas que elas sejam, implica em elevado risco, podendo gerar pesadas perdas para

os participantes do mercado.

Em muitos casos, o risco envolvido muito elevado (desvio padrão das cotações muito

alto), impede que os preços convirjam parao seu equilíbrio, pois as posições tomadas

são menores do que no caso de mercados com risco menor.

No caso de análise técnica, o custo para obtenção de informações, que no caso se refere

à criação de um algoritmo formal que gere sinais de compra e venda, é a contratação de

um bom profissional para desenvolver estes métodos e outro, que em muitos casos é

mais importante que o primeiro, para executar as operações.

35 não resta dúvida que esta não é uma definição precisa pols no período a que se refere este estudo,
existiram momentos que era praticamente impossível a negociação de preços, tamanha era a oscilação de
preços. Para dar um maior rigor para este trabalho, consideraremos como pequeno investidos aquelesque
ficavam posicionados em até 100 contratos.
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Na maioria dos casos, métodos que gerem sinais de compra e venda exigem uma

disciplina muito forte por parte dos profissionais, pois, em grande parte das vezes, os

sinais emitidos pelo modelo vão contra o senso comum, e possivelmente também dos

operadores. Na prática, quando um é emitido em uma direção oposta ao do senso

comum, evita grandes prejuízos pois os preços rapidamente se ajustam às expectativas,

exacerbadas ou não. O grande drama ocorre quando o trader está em uma posição e

ocorre alguma alteração durante a noite. Neste caso não há o que fazer. Este tipo de

situação se refere sempre a mercados voláteis, onde a alteração de posições dura pouco

tempo. É sempre importante ressaltar que não estou negando a existência de fatores que

irão alterar o comportamento futuro dos mercados, mas estou preocupado com outros

tipos de movimentos em mercados com alta volatilidade.

Portanto, embora no papel exercícios desta natureza possam funcionar de maneira

perfeita, quando sendo executados podem se transformar em enormes fracassos.

Outro problema a ser enfrentado é a viabilidade ou não de se executar as operações.

Como em grande parte do trabalho o faremos com dados diários, impusemos a restrição

de numero de lotes para as operações. Esta restrição de maneira alguma omite de erros

quanto ao preço das operações, mas possibilita um maior realismo para o exercícios

desta natureza.

Resumindo, alguns fatores explicariam o fato de métodos desta natureza funcionarem em

mercados com alta volatilidade, que seriam o limite para o número de lotes a serem

utilizados, impçsslbilitando operações desta natureza para grandes instituições,

dificuldade de operacionalização pois as ordens, em muitos casos vão contra a opinião do

operador, custo de contratação de mão-de-obra e o que consideramos mais importante: a

descrença quanto à manutenção do mesmo comportamento no futuro.
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A conclusão final deste trabalho é que durante determinados períodos de tempo, durante

o qual esteja acontecento alguns fatores específicos da conjuntura do mercado, é

possível, utilizando métodos bem definidos de análise técnica, obter retorno positivo para

as operações. Porém, não é possível afirmar que a mesma técnica de análise técnica

funcione no longo prazo.
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VI. apêndice

Devido a importância dos conceitos empregados acima para o teste que iremos fazer no trabalho cabe neste
ponto apresentarmos as suas respectivas definições.

VI.1 random walk
Podemos definir random walk como sendo qualquer precesso estocástico da forma 0,

Eq. VI-1 Xn = Xn-l+Zn

onde Zn, é o movimento no enésimo passo e é tal que {Z] ,Z2 , ... } são variáveis randomicas
mutualmente independentes e identicamente distribuidos, onde,

prob(Zn =1 )=p, prob(Zn =-1 )=q, prob(Zn=O)= t-p-q (n = 1,2, ...) (2)

Zn podem vários valores possiveis; caso ele esteja restrito a 1,0,-1, equação 2, chamaremos de random walk
simples,
As possíveis posições das partículas são chamadas de state, e o conjunto de todas os possíveis eventos é
chamado de state space. Se determinarmos um determinado valor numérico para variáveis randômicas
teremos uma realização. Supondo que o random walk após atingir uma particular realização pare teremos
então um estado de absorção.

VI.2 processo estacionário
caso a média J.I e a covariância y independam do período t, diz-se que o processo é estacíonário
(covariância estacionário)

Eq. VI-2

Eq. VI-3
E(Y t - fJ.)(Yt - j - u) = Y j

VI.3 processo de Markov
O processoestocástíco é chamado processo de Markov se para períodos arbitrários ...<I<m<n,

Eq. VI-4
Px (xlXm = y.Xj = z, ... ) = Px (xlXm = y,)

n n

VI.4 processo de Gauss
Considerando k períodos arbitrários m,n, .. e examinando a distribuição conjunta. Se para todo k a
distribuição é multivariável normal o processo é chamado de Gauss.Tais processos são completamente
caracterizados por E(Xn), V(Xn), e pela função de covariância.
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VI.5 processo Linear

Definição: Um processo {Xt}, E[X tl < 00 é linear, ou tem uma regressão linear, se, para

s z O,

Eq. VI-5 E[Xt + slXt -I,Xt - 2,···,Xt - k] = <XIXt-1 +···+<XkXt - k

Isto é, o processo é linear se a expectativa de Xt, é uma função linear dos seus valores passados.

VI.6 VAR (Vector Autoregression)
São modelos multivariáveis no qual cada variável é explicada por seus valores passados e por valores
passados de todas as variáveis do sistema. Elas tem sido utilizadas extensivamente em modelos aplicativos
e previsão desde o clássico trabalho Macroeconomic and Reality realizado por Sims (1980). Um modelo VAR
simples explicando duas variáveis x e y é dado por: .

Xt = aO + aI xt-I + a2xt_2 + a3y t-I + a4y t-2 + clt

onde o são erros randômicos, em geral, serão correlacionados, e, para propósito de exposição, apenas dois
valores defasados de cada variável estão incluidos na equação. Como as variáveis do lado direito das
equações são os mesmos em cada equação, então mínimos quadrados ordinários é um método de
estimação válido.
DEFINiÇÃO:Seja S um conjunto e seja B a família de subconjuntos de S. B é chamado de cr-algebra se:

a.0,S E B;

b. A E B im p lic a A c = S\A E B; e

c. An E B, n=I,2, ..., im p lic a U;=I An E B

Logo, um cr-algebra é fechado por complementação e uníão enumerável. (Desde que

(\;=1 An =(U;=I A~)C ,ele também é fechado por intersecção enumerável).

Um par (S,B) , onde S é um conjunto e B é a cr-algebra dos seus subconjuntos é chamado espaço

mensurável. Qualquer conjunto A E B é chamado B -conjunto mensurável, ou, se B estiver subentendido,
simplesmente de conjunto mensurável.
DEFINiÇÃO:Seja (S,a) um espaço mensurável. Uma medida é uma função ao longo da reta real u: B ~ R
tal que:
a. Jl(0)=0;
b. Jl(A)~O, todo AE B;
c. se {A n } := I é uma sequência de subconjuntos contavel e disjunta em B , então

Jl(U;=IAn)= L:==IJl(An)

DEFINiÇÃO:Seja (S,B) um espaço mensurável, uma função a valores reais f: S~R é mensurável com

respeito a B se:

{s E S:f(s)~ alE B ,todo a E R.
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Se o espaço em questão é o espaço de probabilidade, f é chamado de variável randômica.

VI.7 representação de Fourrier de uma sequência finita

Seja ZI ,Z2 "",Zn uma sequência de n números. Esta sequência pode ser considerada como um conjunto

de coordenadas de um ponto em um espaço de dimensão n. Em análise vetorial geralmente construi mos um
conjunto de vetores chamados de bases. Para um dado espaço de dimensão n, qualquer conjunto de n
vetores ortoqonals formam uma base. Então, a sequência acima de n números, {ZI} pode ser escrito como

uma combinação linear de funções trigonométricas ortogonais.

Eq. VI-6

[nl2)
ZI = ~)ak cos(27tkt/n)+bksen(27tkt/n)]

k=O t =1,2, ...,n.

Esta série e chamada de série de Fourrier da sequência ZI . ak e b, são chamados de coeficientes de

Fourrier.

1:tZI cos(27tktln), k=O, e k=nl2 se n f o r
n 1=1

2 n [n-I]- :LZI cos(27tkt/n), k=I,2, ..., -
n 1=1 2

par

2 n [n-I]bk = - :LZlsen(27tktln), k=I,2, ..., -
n 1=1 2

VI.8 periodograma

2 k=Ono,

I(wK)=
n 2 2 _ (n-I)
-(ak + bk), k-l""'-2-2

2 n
nn/2, k=- quando n e par

2

VI.9 Hannan Eficiente Procedure
Este procedimento consiste em, após obter os resíduos:de uma equação, calcular o periodograma destes
resíduos. Em sequlda, calcula-se a transformação de Fourrier de XI (variável que está sendo utilizada no

VAR) e divide estes números pela raiz quadrada do periodograma dos resíduos. Transforma-se a série
encontrada de volta no domínio de tempo e estima a equação com estes dados transformados.
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