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Volatilidade e dinâmica da correlação da

taxa de câmbio na América Latina. O caso

do Brasil, Chile e México

Resumo

O trabalho tem como objetivo descrever um processo de transmis

são de choques na correlação da taxa de câmbio do Brasil, Chile,

Euro e México com base no modelo de correlação dinâmica de

[Engle, 2002]. O modelo é estendido para capturar efeitos assi

métricos na volatilidade e na correlação. A trajetória estimada da

correlação mostra-se com desvios significativos em relação a correla

ção incondicional, a amplitude da correlação condicional é elevada e

há inclusive alteração de sinal quando a correlação é feita em relação

ao Euro. Num calculo de valor em risco, o modelo com correlação

dinâmica tem uma performance muito superior a um modelo com

correlação constante, levando-se em conta os mesmos processos de

volatilidade.

Palavras Chaves: Volatilidade, Correlação Dinâmica e Taxa de

Câmbio

JEL: C13, C22, C32
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1 Introdução

Crises financeiras têm a característica de se propagarem pelo mundo,

isto é, crises que se originam em um determinado país afetam outros

países. Na década de 90, tivemos diversos exemplos, com crises

originadas em países emergentes que se alastraram, principalmente,

para outros países emergentes, como as crises do México (dez/94),

da Ásia (jun/97), da Rússia (nov/98) e do Brasil (jan/1999). Estas

crises foram difundidas entre países com pouca relação comercial

e financeira, como é o caso de Brasil e Rússia. A propagação do

choque não ocorre somente para regiões diferentes, mas também

para mercados diferentes. Ativos em bolsa de valores, câmbio, taxa

de juros e prêmio de risco soberano são geralmente afetados.

A transmissão internacional de choques é um tipo de efeito con

tágio, ocupando um lugar de destaque no estudo de finanças in

ternacionais. Porém, deve-se ressaltar que há inúmeras definições

de contágio e diversas metodologias analíticas. Veja, por exem

plo, [Rigobon, 2001], [Rigobon, 2000], [Forbes and Rigobon, 2000]

e [Baig and Goldfajn, 2000]. O Banco Mundial tem feito um es

forço no sentido de catalogar as definições mais usuais de contágio

e reunir estudos sobre o assunto.1

O que é notável em momentos de crise é a mudança na cor

relação entre os ativos no mercado internacional. Essa alteração

da correlação pode estar associada a uma alteração nos canais de

transmissão dos choques entre os países, ou simplesmente a uma

mudança na volatilidade, conforme observado por [Rigobon, 2001].

A implicação desta mudança da correlação para alocação de ativos,

hedge e política monetária é enorme, uma vez que a correlação altera

o risco de uma carteira de investimento e também pode determinar

o grau de reação da política monetária a um determinado choque.

XA página do Banco Mundial com as referências sobre contagio é:

wwwl.worldbank.org/economicpolicy/managing%20volatility/contagion



Alguns estudos com um enfoque mais teórico sobre estes eventos

são [King et ai., 1994] e [Pavlova and Rigobon, 2005].

Todavia, após estas sucessivas crises, o regime de política econô

mica adotado em diversos países emergentes mudou no início do ano

2000. Um exemplo disso é a adoção do regime de câmbio flutuante,

sendo que, na década de 90 era mais comum o uso de regime de

câmbio fixo. Como exemplo desta mudança de regime cambial te

mos o Brasil. Observa-se também um maior comprometimento com

a geração de superávits primários do setor público e maior controle

inflacionário, muitas vezes com o regime de metas de inflação ex

plícito. De forma geral, os países emergentes passaram a adotar

políticas econômicas que reduziram o risco soberano.

Apesar da mudança na condução da política econômica a partir de

2000, em especial no Brasil, a transmissão de choques ainda ocorre.

Em regime de câmbio fixo, os choques não são incorporados na

taxa de câmbio nominal, por definição do sistema, mas em outras

variáveis macroeconômicas, como juros e inflação. Somente no caso

de ruptura do sistema cambial é que ocorrem variações abruptas

na taxa de câmbio, a exemplo do Brasil, em 1999. Desta forma,

somente sobre o regime de câmbio flutuante é que tem sentido o

estudo da transmissão de choques na taxa de câmbio nominal.

Com a mudança na política econômica dos países emergentes, as

crises financeiras ficaram menos freqüentes. Não se viu mais crises

financeiras afetando preços de ativos na intensidade e abrangência

geográfica das crises da década de 90. De qualquer forma, podemos

catalogar a forte redução no valor das empresas com ações negoci

adas na bolsa eletrônica Nasdaq. No período entre 02/maio/2000

e 02/maio/2001 a redução do índice Nasdaq ficou em 41%. Outro

evento, que certamente vai ser o objeto de intenso estudo econô

mico, é a crise no mercado de crédito na economia americana, o

qual foi deflagrada em agosto de 2007. Esta crise americana, por



influenciar diretamente o mercado de moedas, constitui um evento

com potencial para influenciar a correlação da taxa de câmbio de di

versos paises, em especial, a taxa de câmbio do Brasil, Chile, México

e da zona do Euro.

No presente trabalho, temos como objetivo verificar se para o

caso da taxa de câmbio do Brasil (BRL), Chile (CLP) e México

(MXN) há transmissão de choques na correlação destas moedas.

Implementa-se um modelo de correlação dinâmica com base em

[Engle, 2002] e [Tse and Tsui, 2002]. O modelo é estendido para in

corporar assimetria na correlação da resposta a choques, isto é, cho

ques positivos podem ter efeito diferente de choques negativos. Essa

obordagem pode ser encontrada em [Cappiello et ai., 2006]. Con

trolando a assimetria na volatilidade por um modelo GJR [Glosten et ai., 1993],

temos que a assimetria da correlação é genuína.

Na próxima seção, serão descritos o modelo adotado e os testes

de hipóteses. Em seguida, na seção 3, serão apresentas a análise

descritiva dos dados e algumas inferências. A seção 4, por sua vez,

contém o resultado da aplicação e, por fim, tem-se a conclusão.



2 O modelo ADCC

O modelo utilizado pertence à classe de modelos de correlação

dinâmica condicional (DCC - Dynamic Condition Correlation), COn-

forme apresentado por [Engle, 2002], porém é extendido para cap

turar efeitos de assimetria na correlação (ADCC - Asymmetric DCC).

Apesar da proliferação de modelos com assimetria na volatilidade,

a assimetria na correlação tem sido muito menos explorada, veja

[Cappiello et ai., 2006].

A estimação dos modelos da classe DCC se dá em dois passos,

o que facilita a estimação por máxima verossimilhança (EMV). No

primeiro passo da estimação, escolhe-se um modelo do tipo GARCH

univariado para cada série. Após os dados serem padronizados pe

los desvios-padrão obtidos no primeiro passo, a correlação é obtida

através de uma equação recursiva. Cada série pode ter um modelo

de volatilidade diferenciado, uma vez que se garanta uma variância

condicional positiva e estacionaria.

O número parcimonioso de parâmetros e a garantia de gerar uma

matriz de correlação positiva definida são outras vantagens deste

tipo de arcabouço. As propiedades do EMV, como consistência e

distribuição assintótica, são demostradas em [Engle and Sheppard, 2001].

A normalidade não é necessária para a consitência do EMV. Se a

distribuição não for a gaussiana, o estimador pode ser interpretado

como de quase-máxima-verossimilhança.

A estrutura do DCC é a seguinte: seja yt uma série temporal

multivariada de dimensão k;

yt = /'t + h

E[rt|Ot_!]~N(0,Ht)

Ht = DtTtDt,

onde //, é a esperança condicional de yt, Dt = diag(hit,h2i.h:ít hkt),

hjt é um processo GARCH univariado para todo j = 1.2.3.... ,k. T é



uma matriz de correlação tal que,

Tí = Q*t

com 2

f/11

ü

0

0

0

0

0
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0

0

0

(1)

q: =

o o o o ^

As diferentes especificações dos modelos DCC são feitas na cons

trução da matriz Q. A forma funcional original de [Engle, 2002] é

parametrizada pelos escalares ~, e ç, da seguinte foma

M N

Im U/ -meí_m)+E^"<2f-n- (2)
\ ír; = l n = l / m = \ n=l

A constante Qé a covariância incondicional dos resíduos padro

nizados (s) pelo desvio-padrão e é estimada por

T

Uma das vantagens da equação (2) é a facilidade para garantir

que a matriz de covariância seja positiva. Uma destas condições é

que os parâmetros -, e ç devem ser positivos e Y^jLi <fj + zZjLi li < 1>

o que é relativamente fácil de controlar na otimização da função de

verossimilhança.3

Para incorporar assimetria no processo de correlação, de forma

que choques negativos possam ter impacto diferente na correlação

do que os choques positivos, de mesma magnitude, alguns termos

2Uma matriz A real, simétrica e quadrada é positiva definida se, e somente se, B =

A*-1.^;^-1 é positiva definida. Veja proposição 1 de [Engle and Sheppard, 2001].

3As demais condições para garantir que a matriz de covariância seja positiva

definida estão na proposição 2 de [Engle and Sheppard, 2001], entre as quais está

que todos os coeficientes dos GARCH devem gerar volatilidade positiva.



adicionais devem ser acresentados na equação (2). Seguindo o mo

delo de [Cappiello et ai., 2006], passamos a trabalhar com a seguinte

equação para Q,

M

m=l n=l 5=1 /

M

Am (cí-meí_m) Am + (3)

m=l

s=l

O termo adicional // é definido por ?/, = J[ef < O]0e, (com • indicando

o produto de Hadamard). Vale notar que o modelo também foi

estendindo para que os parâmetros A, B e G sejam matrizes diagonais

e não mais escalares. O número de parâmetros da equação (3) é

k(M + N + S). Note que esta equação é a soma de quatro termos,

portanto, sendo cada um deles positivo, a matrix Qt também será

positiva e, dessa forma, T será uma matriz de correlação. De acordo

com [Engle and Sheppard, 2001], uma condição suficiente para Qt

ser positiva definida é que todos os parâmetros sejam positivos.

De forma semelhante a Q, N é definido por E[ijt:iít] e estimado por

T

2.1 A Função de Máxima Verossimilhança

Sob a distribuição gaussiana, temos que a função de log-máxima

verossimilhança é dada por

T

L = -0.5 Y (kl°g(2*) + lo9(\Ht\) + >'tH^lr,)
t=\

T

() + 2log(\Dt\) + loy(\Ft\) + t'tr^

8



Os parâmetros do modelo 6 e (-) sao particionados em dois gru

pos 6 = (0.0), sendo que os elementos de 0 são os parâmetros dos

modelos GARCH univariados e </■ são os parâmetros da equação que

define a dinâmica de Q.

No primeiro passo da estimação, considera-se fixo !/•' e fixa-se a

correlação na matriz identidade. Isso permite escrever a função de

verossimilhança como a soma das funções de verossimilhança dos

GARCH univariados.

Li(O\rt) = -0.
í # y - -

T

>g (2tt) + 2log (\Dt\) + rtD^2rt) (4)

fc / ..2 x \

klog(2n) + ^ (log(h,t)

í=i

7

f=i

= -0.5 2^ Tlog(2n) + ^ I /o.g(/i!f) + -

Uma vez que os parâmetros 8 tenham sido obitidos, o segundo

passo é a otimização condicionada de i/> em 6 e ?■,

T

t = l

T

(5)

Como a equação acima é condicionada a (9, alguns termos podem

ser considerados como constantes na otimização. Com isso a forma

simplificada (a menos de uma constante) é

(6)



2.2 Testando Correlação Dinâmica

O pressuposto básico de que a correlação não seja constante ao

longo do tempo pode ser verificado por um teste do tipo multiplica

dor de Lagrange (LM). Este tipo de teste foi feito por [Engle and Sheppard, 2001].

Neste caso, a hipótese nula de correlação constante é o modelo de

Bollerslev [Bollerslev, 1990]. A hipótese nula Ho : Tt = f Vi e T é

testada contra a alternativa Hx -. vech(Tt) = vech(T) + ,jrcec/i(rt_i) +

O procedimento de teste é pela série padronizada pela decompo

sição da correlação f = WW = Yl/2Yll2', fazendo W-lDylrt. Sob a

hipótese nula E{\V-xD;lr,) (W-lD;lrt)' deve ser uma matriz identi

dade de dimensão k.

O teste é feito através de uma regressão artificial

Y, = wc,

Yt = a + 13X Yt _i+... + íis Yt _ 5 + r/t. ( 7)

Todos os coeficientes de (7) devem ser zero sob a nula. Assin-

toticamente a ditribuição da estatística de teste é \2s+\-

10



3 Análise dos Dados

Foi considerado neste estudo a série do Euro e de três países da

América Latina que operam com regime de câmbio flutuante: Brasil,

Chile e México. O Brasil adotou o regime de câmbio flutuante

somente em jan/1999, após uma transição abrupta do regime de

câmbio fixo, ou seja, com uma forte desvalorização cambial. Para

evitar esse período de transição, a amostra na estimação foi iniciada

somente em Io junho de 1999.

A base de dados consiste em registros diários da taxa de câmbio

no mercado à vista4 desde 01/junho/1999 até 28/novembro/2007,

com dados de fechamento coletados na Bloomberg, totalizando

2217 observações. Nas datas nas quais não havia cotação, o úl

timo valor foi repetido. Todas as taxas estão na mesma relação

com o dólar norte americano.

A tabela 1 contém as principais estatísticas descritivas do retorno

das séries. Nota-se que o retorno do Real (BRL) possui um valor

mínimo de aproximadamente cinco vezes o mínimo das demais moe

das. O valor máximo do Real também é maior que os demais, cerca

de duas vezes, e isso se reflete na estatística de amplitude. Em

termos de desvio-padrão o Real também se caracteriza com maior

dispersão, tendo o peso mexicano (MXN) o menor valor para esta

estatística.

Na assimetria o Real também se destaca, pois é o único na amos

tra com o valor negativo (-0.12). Nota-se que o valor mais elevado

nesta estatística é para o peso mexicano (0.21). Ou seja, a dis

tribuição dos retornos do Real tem uma cauda mais alongada para

a esquerda, se diferenciando dos demais, os quais possuem cauda

4A opção pelo mercado à vista ao invés do mercado futuro (primeiro vencimento),

é porque este mercado passou a existir com liquidez para a taxa BRL somente a partir

de 2002, de forma que esta seria uma restrição que reduziria de forma significativa o

tamanho da amostra.

11



alongada para a direita. Na curtose, encontra-se outra estatística

diferenciada do Real, caracterizando uma distribuição mais leptocúr-

tica.

Para todas as séries, seja pela curtose ou assimetria, a estatís

tica de Jarque-Bera sinaliza para rejeitar a hipótese de distribuição

gaussiana para qualquer nível de significância razoável. O excesso

de curtose em séries financeiras é consistente com efeitos GARCH

e é um fato estilizado em séries financeiras.

A tabela 4 contém a correlação amostrai. O maior valor obtido

é entre o Real (BRL) e o peso chileno (CLP) com o valor de 0.39,

seguido pela correlação entre o Real e o Peso mexicano (0.37).

Por sua vez, a correlação entre o Real e o Euro (EUR) é a mais

baixa (0.05) na amostra. Deve-se notar que, com mudança na

volatilidade, a correlação incondicional perde informação sobre a

relação entre as séries [Rigobon, 2003].

Na figura 1 temos a média móvel da correlação, com uma janela

de tamanho 60, do retorno das taxas de câmbio. Essas estatísticas

já trazem os primeiros sinais de que há mudanças significativas no

comportamento da correlação entre estas séries ao longo do tempo.

Em todos os casos, houve mudança do sinal da correlação, prin

cipalmente quando a moeda é o Euro. Esta figura constitui uma

referência, apesar da simplicidade, para as estimativa da correlação

pelo modelo DCC.

12



Min.

1Q

Mediana

3Q

Max

Média

Desvio padrão

Amplitude

Desvio absoluto mediano

Assimetria

Curtose (excesso)

Jarque-Bera

EUR

-0.02346

-0.00382

0.00000

0.00363

0.02537

-0.00016

0.00614

0.04883

0.00550

0.02567

0.78594

57.80150

BRL

-0.10344

-0.00470

0.00000

0.00420

0.05276

0.00001

0.00986

0.15619

0.00666

-0.11922

8.52623

6737.00622

CLP

-0.02668

-0.00282

0.00000

0.00288

0.02592

0.00002

0.00522

0.05260

0.00425

0.01165

1.95657

355.29584

MXN

-0.02681

-0.00282

-0.00018

0.00272

0.02723

0.00005

0.00480

0.05403

0.00410

0.21286

1.83484

329.23916

Tabela 1: Estatísticas descrivas do retorno das taxas de câmbio.

Amostra diária de 01-junho-1999 até 28-novembro-2007, com 2217

observações. 1Q e 3Q denotam o primeiro e o terceiro quartil,

respectivamente.
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Figura 1: Janela móvel, tamanho 60, da correlação do retorno

das taxas de câmbio. Amostra diária de 01-junho-1999 até 28-

novembro-2007, com 2217 observações.
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4 Aplicação do Modelo

Para implementar o modelo de correlação,5 primeiramente precisa

mos de um filtro nos dados, isto é, necessitamos de alguma forma

modelar o primeiro momento condicional, conforme visto na seção

2. Como usual em séries financeiras e macroeconômicas, a hipótese

de não-estacionariedade (raiz unitária) no (log) nível das séries é

aceita pelos testes KPSS e ERS, veja a tabela 5 e tabela 6. Po

rém, com o teste de cointegração, podemos aceitar a hipótese de

que há uma relação linear estacionaria entre as séries, veja tabela

7. Desta forma, um modelo VAR irrestrito de ordem 3, com uma

constante, no (log) nível das séries se mostra um modelo adequado

para a média condicional, uma vez que este é parcimonioso e elimina

autocorrelaçao nos resíduos (tabela 8).

Nos resíduos do VAR, aceita-se que há heterocedasticidade (ta

bela 8). Os modelos de volatilidade univariados são escolhidos en

tre as formas paramétricas GJR, ARCH e GARCH. O critério de

comparação foi a estatística BIC (Bayesian Information Criterion),

restringindo a ordem de defasagem dos respectivos termos autore-

gressivos e de média móvel ao valor máximo 3. Os resultados com

as especificações dos modelos adotados estão no apêndice. Para

todas as séries, a parametrização GJR não foi rejeitada,6 ou seja,

em todas as séries a resposta da volatilidade a um choque positivo

é maior do que a um choque negativo. Isto é, choques que estão

associados a desvalorização cambial geram mais volatilidade do que

choques que valorizam o câmbio.

O modelo de volatilidade das séries BRL e MXN possuem um

elevado grau de persistência, de forma que este modelos contém

5 As rotinas computacionais da estimação do modelo foram feitas em Ox e podem

ser disponibilizadas.

6A forma paramétrica de CJRè dada por: of = w

15



coeficientes autoregressivos da ordem de 0.85 e 0.95 para o BRL

e MXN, respectivamente. Pela figura 3, os picos de volatilidade

também são mais evidenciados no caso das taxas do Brasil e do

México.

Na série EUR, nota-se uma aglomeração de volatilidade no pe

ríodo do estouro da bolha do Nasdaq, o qual vai do início do segundo

semestre de 2000 até o fim primeiro semestre de 2001. A aglomera

ção de volatilidade neste período também foi observada para a série

do MXN e alguns picos na série do Chile. No caso da taxa BRL, a

volatilidade foi relativamente baixa neste período.

Após agosto/2007, com o início da crise de crédito nos estados

Unidos, observou-se uma ligeira elevação na volatilidade em todas

as séries. Porém, os valores observados estão abaixo dos picos de

volatilidade anteriores. Ou seja, em relação a volatilidade, a crise na

economia americana não exerceu elevação substancial (até a data

de análise).

Uma vez com a volatilidade condicional, a hipótese de que a

correlação é constante ao longo do tempo pode ser testada, con

forme visto na seção 2.2. O resultado do teste7 está na tabela 2

abaixo. O teste rejeita, com elevada confiabilidade, a hipótese nula

de correlação constante, conforme já sinalizado pela figura 1.

O segundo passo da estimação é otimizar a equação (6), o qual

depende da formulação da equação (3). O modelo de ordem um foi

estimado, ou seja, a ordem de defasagem dos termos autoregressivos

(TV), dos termos de média móvel (M) e dos termos de assimetria (S)

são todos iguais a um (AI = N = S = 1). Outra restrição é que os

elementos da diagonal da matriz B são todos iguais. Neste caso, o

número de parâmetros do modelo de correlação é dado por k(M + S) +

N. Como temos quatro séries, o modelo possue nove parâmetros na

equação da dinâmica da correlação. Caso o modelo adotado fosse

7O procedimento computacional do teste foi obtido no pacote GOrch 5.
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Teste para correlação dinâmica

Teste( 1) = 15.0445 [0.0005409]

Teste( 3) = 35.2783 [0.0000004]

Teste( 5) = 82.3232 [0.0000000]

Teste(lO) = 104.679 [0.0000000]

Teste(15) = 134.897 [0.0000000]

Tabela 2: Teste Engle &> Sheppard (2001) para correlação dinâmica

aplicado nos resídos do modelo VAR(3), séries em log. Números

entre parênteses são a ordem de defasagem e entre colchetes o P-

valor. Amostra 1999-jun-l : 2007-nov-28, 2216 observações.

a forma funcional usual do DCC de [Engle and Sheppard, 2001],

teríamos apenas dois parâmetros na dinâmica da correlação.

O coeficiente B, na ordem de 0.98, impõe um elevado grau de

suavidade na correlação.8 Esta suavidade é evidenciada ao se com

parar os resultados do modelo pela figura 2 com a média móvel na

janela de tamanho 60 (figura 1).

O resultado do modelo, figura 2, também mostra que em todas

as séries a correlação tem uma amplitude muito elevada. Numa

janela de trinta dias, a média da maior amplitude entre todas as

séries é de 0.3, com o maior valor em 0.39 com a correlação entre

o Euro e o México e o menor valor (0.27) entre Brasil e México.

Nota-se ainda que, quando a correlação é com o Euro há mudança

de sinal. A primeira reversão abrupta de sinal da correlação ocorreu

entre as séries do Euro e México. A correlação saiu do nível de

aproximadamente 0.20, no início do quarto trimestre de 2000, para

-0.25 no início do primeiro trimestre de 2001, para logo em seguida,

ainda no primeiro trimestre de 2001, se aproximar de zero. Este

é o período do estouro da bolha do Nasdaq nos Estados Unidos.

8Note que pela formulação do modelo, os coeficientes estão elevados ao quadrado.
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Al

A2

A3

A4

B

Gl

G2

G3

G4

Coeficiente

0.134629

0.129413

0.126207

0.153024

0.983037

0.207154

0.0433203

0.0434934

0.0222361

Desvio-padrao

0.01676

0.01461

0.01456

0.01695

0.00261

0.07775

0.02585

0.02066

0.02297

t-valor

8.03

8.85

8.67

9.03

377.00

2.66

1.68

2.11

0.968

t-prob

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.008

0.094

0.035

0.333

Tabela 3: Estimativa dos parâmetros do modelo ADCC, equação

(6). Desvio-padrão obtido pela matriz de Fisher. Os coeficientes

são os elementos da diagonal das respectivas matrizes.

Não houve nas demais séries variação da correlação desta mesma

magnitude, apesar do nível da correlação entre BRL x CLP se situar

nos patamares mais baixos no final do terceiro trimestre de 2000

(0.11) e chegando a 0.4 no início de 2001. Contudo, apesar da

forte redução do valor das ações com cotação no Nasdaq, referente

ao câmbio, somente a relação entre o Euro e o Peso mexicano é

que teve alguma alteração mais abrupta no período.

Foi em 2003 quando ocorreu variação mais acentuada e simul

tânea das correlação em relação ao Euro. No início do segundo

trimestre as correlações do Brasil, Chile e México com o Euro sai-

ram de um patamar negativo (aproximadamente -0.2) para positivo

(aproximadamente 0.2) no final do trimestre, isto é, tivemos uma

amplitude de 0.4 no trimestre. Na ocasião, a zona do Euro se en

contrava com uma forte redução no crescimento econômico e com

redução de taxa de juros, porém não há uma crise (econômica ou

financeira) para ser catalogada, apenas uma redução no nível de
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atividade econômica.

Fazendo um cálculo simples de um VaR (valor em risco), pode

mos evidenciar com mais clareza o impacto de se negligenciar a mu

dança da correlação. Considerando uma carteira hipotética com pe

sos (ir) fixos ao longo do tempo e com a hipótese de distribuição nor

mal para o retornos das taxas de câmbio, a distribuição da carteira

(<-■) também seria normal: ct ~ iV(0,w DtRtDtw).g Desta forma, com

um nível de confiança (o) de 5%, o intervalo \ct ± 1.96s/(w'DtRt.Dtu

deve conter 95% dos retornos. De fato, com o modelo de correlação

dinâmica, este intervalo conteve 94.5% dos retornos (veja figura 4).

Já o modelo de correlação constante [Bollerslev, 1990], a distribui

ção da carteira seria dada por: <-> ~ N(0,u>'D,RDfw). Levando-se em

conta os mesmos processos de volatilidade, ficaríamos com 10.6%

das observações fora do intervalo de cofiança, o que é um valor

muito distante do nível de 5%. A carteira hipotética foi construída

com o vetor de pesos (1, -0.5,-0.25,-0.25), respectivamente para

(EUR, BRL, CLP, MXN). A grande oscilação da correlação em re

lação a média incondicional, faz com que os intervalos de confiança

também sejam bastante alterados.

Uma prática comum na estimação de VaR é usar o modelo

EWMA da RiskMetrics. O modelo é um filtro T,, = Ae,eí + (1 -A)£,_i.

A recomendação é usar A = 0.94 e com £0 a covariância amostrai.

Outra prática, mais rudimentar, é usar janelas móveis, como feito

na figura 1, como estimativa da correlação. Estes procedimentos

geram 4.29% e 5.96% dos retornos da carteira fora do intervalo

de confiança, respectivamente para o modelo EWMA e média mó

vel.10 A performance deste modelos também foi superior ao modelo

9Como já mencionado, Dt é uma matriz diagonal, onde cada elemente é a vola

tilidade da respectiva série.

10Para o procedimento de médias móveis, o tamanho da janela fixado foi 60. Os

60 primeiros valores da matriz de covariância foram a covariância amostrai das 60

primeiras observações.
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de correlação constante, indicando mais uma vez a necessidade de

se modelar o correlação. Apesar da simplicidade na implementa

ção, o modelo EWMA é um caso particular de um modelo IGARCH

(GARCH integrado, [Nelson, 1990]) multivariado em que todos os

interceptos são iguais a zero. Portanto, trata-se de um modelo

não-estacionário impedindo qualquer inferência estatística sobre o

parâmetro de suavidade A. No mais, carecem em estabelecer a evo

lução da correlação do longo do tempo, ao contrário do modelo de

correlação apresentado.11

11 Para uma análise do EWMA como um modelo na forma estado-espaço veja

[Harvey, 1989].
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0.25Í

—2*sd—CCC

—2*sd —CORREURBRL
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2*sd — CCC
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-2'sd—CCC

-2'sd—CORRBRLCLP2'sii—CCC

2'sd—CORREURMXN

-2*sd —CCC

-2*sd — CORRCLPMXN
-2'sd —CCC

-2'sd —CORRBRLMXN

Figura 2: Dinâmica da correlação condicional entre as quatro ta

xas de câmbio. A linha mais grossa é a estimativa da correlação

constante, com o intervalo de confiança.
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5 Conclusão

Após uma década de ocorrência de crises financeiras que se propa

garam pelo mundo nos anos 90, com a característica de transmitir

volatilidade e alterar a correlação entre os ativos em diversos países,

houve uma mudança de política econômica dos países emergentes,

tornando estas crises menos freqüentes. Uma das principais mudan

ças foi a adoção do regime de câmbio flutante, no qual o câmbio

passa a ter a possibilidade de absorver os choques externos. Desta

forma, considerando as taxas de câmbio do Brasil, Chile e México,

analisou-se a dinâmica da correlação após a mudança do regime

cambial. A taxa de câmbio da zona do Euro também foi incluída na

análise, uma vez que esta taxa tem componentes em comum com

as demais. O modelo DCC de [Engle, 2002] foi adotado e estendido

para capturar assimetria dos choques na correlação ADCC, conforme

abordagem de [Cappiello et ai., 2006].

O modelo foi parametrizado levando-se em conta apenas uma

defasagem na formulação e ainda foi considerado uma restrição de

igualdade entre os termos da matriz que captura os movimentos au-

toregressivos na correlação. Com isso, obtém-se um modelo super

parcimonioso no número de parâmetros da correlação, totalizando

apenas nove com quatro séries. A assimetria também foi avalida

nos modelos de volatilidade com o uso da parametrização de GJR.

Isto é, os impactos de inovações positivas são diferenciados de cho

ques negativos. Levando em conta os efeitos assimétricos na vo

latilidade, pode-se extrair melhor os efeitos assimétricos da própia

correlação, uma vez que a correlação é alterada pela volatilidade

[Rigobon, 2001].

A matriz de correlação tem um alto grau no coeficiente autore-

gressivo, o valor estimado é de 0.98. Este coeficiente impõe persis

tência nos movimentos da correlação. A hipótese de que a correlação
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seja constante é rejeitada com confiabilidade. No período analisado,

a correlação apresenta desvios significativos em relação a estimativa

da correlação incondicional. A estimativa dos parâmetros por má

xima verossimilhança, com a respectiva estimação do desvio-padrão,

sugere que estes parâmetros são estatisticamente significativos. A

mudança significativa da correlação destes países da mesma região

tem implicações na gestão de ativos e em política macroeconômica.

O exçercício de um cálculo de valor em risco (VaR), mostrou que a

omissão da dinâmica da correlação pode prejudicar a estimativa do

intervalo de confiança. Estudos posteriores devem ser feitos para

explorar as causas da alteração da correlação.
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6 Apêndice

EUR BRL CLP MXN

EUR 1.00000

BRL 0.05203 1.00000

CLP 0.10179 0.39256 1.00000

MXN -0.04326 0.36788 0.34860 1.00000

Tabela 4: Matriz de correlação amostrai do retorno das taxas de

câmbio. Amostra diária de 01-junho-1999 até 28-novembro-2007,

com 2217 observações.
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Figura 3: Variancia condicional, conforme tabela 9 para EUR, tabela

10 para BRL, tabela 11 para CLP e tabela 12 para o MXN.
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2000

Figura 4: Retorno percentual de carteira com pesos fixos (1, -0.5,-

0.25,-0.25), respectivamente para (EUR, BRL, CLP, MXN). Linha

grossa (vermelha) é o intervalo de confiança com nível de 5% com

o modelo de correlação dinâmica. Linha fina (preta) é o intervalo

com nível de 5% com o modelo de correlação constante. Amostra

de 1999-jun-4 : 2007-nov-28, 2214 observações.
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EUR

AEUR

BRL

ABRL

CLP

ACLP

MXN

AMXN

EUR

AEUR

BRL

ABRL

CLP

ACLP

MXN

AMXN

Tipo :

Nível

Valor Critico

0

181.53

0.17

51.03

0.55

58.66

0.65

166.69

0.06

Tipo :

Nível

Valor Critico

0

18.69

0.06

48.83

0.06

44.99

0.11

24.91

0.06

// (constante)

10%

0.35

ordem da

1

90.86

0.21

25.54

0.54

29.35

0.62

83.43

0.06

r (tendência)

10%

0.12

ordem da

1

9.37

0.08

24.44

0.06

22.52

0.11

12.49

0.06

5%

0.46

2.5%

0.57

1%

0.74

janela de Bartllet

2

60.62

0.23

17.04

0.57

19.58

0.64

55.67

0.06

5%

0.15

3

45.49

0.25

12.79

0.59

14.70

0.64

41.78

0.06

2.5%

0.18

4

36.41

0.26

10.24

0.60

11.77

0.63

33.45

0.06

1%

0.22

janela de Bartllet

2

6.26

0.09

16.31

0.06

15.02

0.11

8.35

0.06

3

4.70

0.09

12.24

0.06

11.28

0.11

6.27

0.06

4

3.77

0.09

9.80

0.06

9.03

0.11

5.03

0.07

5

30.36

0.26

8.54

0.60

9.81

0.62

27.89

0.07

5

3.14

0.10

8.17

0.06

7.53

0.11

4.20

0.07

20

8.75

0.27

2.47

0.57

2.83

0.52

8.05

0.07

20

0.92

0.10

2.36

0.06

2.18

0.09

1.23

0.07

Tabela 5: Teste de raiz unitária KPSS, Ho = série estacionaria.

Amostra: 1999-jun-l : 2007-nov-28: 2216 observações. Séries em

log.
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EUR

AEUR

BRL

ABRL

CLP

ACLP

MXN

AMXN

Constante

0.569

-4.273

-0.599

-19.213

-0.618

-5.888

-0.760

-3.286

Tendência

-0.937

-8.251

-0.356

-19.023

-0.543

-10.657

-1.871

-6.303

Teste = DF-GLS. Modelo com constante

Valor Crítico

1% 5% 10%

-3.48 -2.89 -2.57

Teste = DF-GLS. Modelo com tendência

Valor Crítico

1% 5% 10%

-2.57 -1.94 -1.62

Tabela 6: Teste de raiz unitária Elliot, Rothenberg & Stock (ERS),

Ho = raiz unitária. Janela de Bartllet de ordem 5, c = -7 no caso

com constante e r= -13.5 no caso com tendência linear. Amostra:

1999-jun-l - 2007:nov-28: 2216 observações. Séries em log.
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Posto Traço [ Prob] A Max [ Prob]

0 50.52 [0.026] 25.35 [0.093]

1 25.17 [0.160] 16.34 [0.214]

2 8.83 [0.388] 5.78 [0.647]

3 3.05 [0.081] 3.05 [0.081]

Tabela 7: Teste de Cointegraçao entre as (log) taxas (nível) EUR,

BRL, CLP e MXN, com constante irrestrita. Procedimento de

Johansen. Números entre colchetes são o P-valor.

Teste ARCH

Univariado

defasagem de ordem 3

EUR F(3,2198) = 6.6984 [0.0002]

BRL F(3,2198) = 171.16 [0.0000]

CLP F(3,2198) = 51.975 [0.0000]

MXN F(3,2198) = 18.063 [0.0000]

defasagem de ordem 6

EUR F(6,2192) = 6.7067 [0.0000]

BRL F(6,2192) = 86.708 [0.0000]

CLP F(6,2192) = 28.437 [0.0000]

MXN F(6,2192) = 9.7409 [0.0000]

Multivariado

\2(240) = 997.20 [0.0000] F(240,20129) = 4.3809 [0.0000]

Teste de autocorrelação nos resíduos

\2(48) = 56.648 [0.1836] F(48,8434) = 1.1741 [0.1916]

Tabela 8: Teste ARCH e de autocorrelação nos resíduos do mo

delo VAR(3) - [Doornik, 1996]. Amostra 1999-jun-l : 2007-nov-28,

2216 observações. Números entre colchetes são o P-valor.
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Variável dependente : EUR

média : modelo ARMA (0, 0)

não há regressores na média

variância : modelo GJR (0, 3)

não há regressores na variância

distribuição Gaussiana

Covergência forte usando derivação numérica

log-verossimilhança = -2028.01

desvio-padrão robusto (sanduíche)

Cst(V)

ARCH(Alphal)

ARCH(Alpha2)

ARCH(Alpha3)

GJR(Gammal)

GJR(Gamma2)

GJR(Gamma3)

No. Obs:2214

média (Y):-0.00040

assimetria (Y):0.03869

coeficiente

0.319569

0.029219

0.067223

0.100754

-0.041907

-0.066282

-0.008545

No. parâmetros:7

variância(Y):0.37047

curtose (Y):3.79579

desvio-padrao

0.018045

0.032048

0.031246

0.035657

0.036307

0.036969

0.052316

t-valor

17.71

0.9117

2.151

2.826

-1.154

-1.793

-0.1633

p-valor

0.0000

0.3620

0.0315

0.0048

0.2485

0.0731

0.8703

Tabela 9: Modelo de volatilidade univariado, EUR.
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Variável dependente : BRL

média : modelo ARMA (0, 0)

não há regressores na média

variância : modelo GJR (1,1)

não há regressores na variância

distribuição Gaussiana

Covergência forte usando derivação numérica

log-verossimilhança = -2648.32

desvio-padrão robusto (sanduíche)

coeficiente

Cst(V)

ARCH(Alphal)

GARCH(Betal)

GJR(Gammal)

No. Obs: 2214

média (Y): -0.00043

0.016014

0.181751

0.853582

-0.093440

No. parâmetros: 4

variância(Y): 0.95397

assimetria (Y): -0.03541 curtose (Y): 10.54041

desvio-padrão t-valor p-valor

0.0069632 2.300 0.0216

0.037936 4.791 0.0000

0.027846 30.65 0.0000

0.031329 -2.983 0.0029

Tabela 10: Modelo de volatilidade univariado, BRL.
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Variável dependente : CLP

média : modelo ARMA (0, 0)

não há regressores na média

variância : modelo GJR (0,3)

não há regressores na variância

distribuição Gaussiana

Covergência forte usando derivação numérica

log-verossimilhança = -1563.84

desvio-padrão robusto (sanduíche)

coeficiente

Cst(V) 0.152950

ARCH(Alphal) 0.232195

ARCH(Alpha2) 0.185997

ARCH(Alpha3) 0.157009

GJR(Gammal) -0.123920

GJR(Gamma2) -0.132756

GJR(Gamma3) -0.034065

No. Obs: 2214 No. parâmetros: 7

média (Y): -0.00032 variâcia(Y): 0.26536

assimetria (Y): 0.01188 curtose (Y): 4.83511

desvio-padrao

0.013048

0.048591

0.060230

0.045388

0.061149

0.061729

0.052753

t-valor

11.72

4.779

3.088

3.459

-2.027

-2.151

-0.6457

p-valor

0.0000

0.0000

0.0020

0.0006

0.0428

0.0316

0.5185

Tabela 11: Modelo de volatilidade univariado, CLP.
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Variável dependente : MXN

média : modelo ARMA (0,0)

não há regressores na média

variância : modelo GJR (1,1)

não há regressores na variância

distribuição Gaussiana

Covergencia forte usando derivação numérica

log-verossimilhança = -1430.63

desvio-padrão robusto (sanduiche)

coeficiente

Cst(V)

ARCH(Alphal)

GARCH(Betal)

GJR(Gammal)

No. Obs: 2214

média (Y): 0.00020

0.004170

0.056913

0.946585

-0.047459

No. parâmetros: 4

variância(Y): 0.22752

assimetria (Y): 0.24990 curtose (Y): 4.80857

desvio-padrao t-valor p-valor

0.0025925 1.609 0.1078

0.020276 2.807 0.0050

0.023752 39.85 0.0000

0.018162 -2.613 0.0090

Tabela 12: Modelo de volatilidade univariado, MXN
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