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RESUMO

O foco central deste estudo foi desenvolver uma análise da trajetória dos

prsços da borracha natural bensflciada ao longo do século XX, através da utilização

dos testes econométricos da dasse - ARCH: GARCH, E-GARCH e TARCH para o

da Malásia, principal entidade de formação do preço intemacional da commodity.

Como resultado dos testes estatísticos dos dados disponíveis no mercado, observou-

se uma forte incidência de ciclos de sazonalidade no preço intemacional da borracha

impactando diretamente na produção mundial. Observa se ainda a baixa capacidade

de resposta da produção a choques de demanda devido ao longo prazo de maturação

das pfantações

Palavras-chave: volatilidade, commodity agrícola e borracha natural.
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ABSTRACT

The core of this research was to develop an analysis of príce trajectory from rubber

through the XX eanfury, uslng sconorngfrics test from the ARCH cfass: GARCH, E-

GARCH and TARCH to calculate the intemational príce volatility of physical rubber, based

on the price of Maiaysian Rubber Exchange maln entity in fhe sector. As resuiís frnm the

statistical tests available in the market, it was possible to observe a strong incidence of

seasona! cydes in the intematicna! price of rubber that impacfs direc% in the wodd

production. It is also possible to notice the iow capacity of production to answer shocks of

demand due to !ong time to mature the plantation.

Key-words: volatility, agrículture commodity and rubber cuKure.

VIII



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 1

CAPÍTULO I

1.0 O contexto histórico 6

CAPÍTULO II

2.0 Tipos de borracha produzidos no Brasil 13

2.1 Composição do preço nacional da borracha padrão GEB 1 13

2.2 Mslaysisn Rubber Exchange (MRE) 14

CAPÍTULO III

3.0 Metodologia 16

3.1 Verificação da Auto-correlação (indep. linear no tempo) 17

3.2 A função de Auto-correlaçio - Autocormlation Function (ACF) 18

3.3 Função de Auto-correlação Parcial - Partial Autocorrelation Function (PAC) 18

3.4 O teste Ljung-Box 18

3.5 A independência estatística - Teste BDS 18

3.6 Modelos econométricos 19

3.6.1 Modelo ARCH 20

3.6.1.1 Modelo GARCH 21

3.6.1.2 Modelo E-GARCH ........ ...... 23

3.6.1.3 Modelo TARCH 24

3.6.2 A função de máxima verossimilhança 25

CAPÍTULO IV

4.0 Descrição dos dados 26

4.1 Resultados 28

4.1.0 O comportamento das séries 28

4.1.1 Estatísticas descritivas de retornos 31

4.1.1.1 Teste Augmented Diekey-Fuller 31

4.2 O teste BDS 33

4.3 Teste Jarque-Bera 34

4.4 Resultados AC / PAC / Q-Stat 35

4.5 Oteste do multiplicador de lagrange 36

IX



4.6 Modelos GARCH/E-GARCH/TARCH 38

4.6.1 Standard Mataysian Rubber 10 38

4.6.2 Standard Malaysian Rubber 20 41

4.6.3 Standard Malaysian Rubber Ught 44

4.6.4 Bulk Látex ,,„„„.„„„„„47

CAPÍTULO V

5.0 Considerações finais 51

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 53

APÊNDICES 62



LISTA DE TABELAS

Tabela 01: Importação brasileira de borracha natural 04

Tghâ|a Q2; Correlação de Preços e Retornos 30

Tabela 03: Estatísticas Descritivas das Séries de Preços 31

Tabela 04: Estatísticas Descritivas das Séries de Retornos 31

Tabela 05: Resultados teste ADF, séries de preços 32

Tabela 06: Resultados teste ADF, séries de preços (1S diferença)7reíomo 33

Tabela 07: Resultados do Teste BDS 33

Tabela 08: Resultados AC / PAC / Q-Stat 35

Tabela 09: Teste ARCH de ENGLE (retornos) 37

Tabelas 10 e 11: Outputs E-views 4.0 37

Tabelas 12 e 13: Outputs E-views 4.0 37

Tabelas 14 e 15: Outputs E-views 4.0 38

Tabela 16: Outputs E-views 4.0 39

Tabelas 17 e 1S: Outputs E-views 4 0 41

Tabela 19: Outputs E-views 4.0 42

Tabelas 20 e 21: Outputs E-views 4.0 44

Tabela 22: Outputs E-views 4.0 45

Tabelas 23 e 24- Outputs E-views 4 0 47

Tabela 25: Outputs E-views 4.0 48

Tabela 26: Produção, importação © consumo de borracha natural, em 62

toneladas (peso da borracha seca), Brasil, 1990 a 2004

Tabelas 27 e 28: Outputs E-views 4.0 64

Tabela 29: Outputs E-views 4.0 64

Tabela 30: Verificação dos modelos pelo critério de Schwarz e Akaike 65

(volatilidade dos retornos)

Tabelas 31 e 32: Teste ARCH de ENGLE (retornos) outputs E-views 4.0 66

Tabelas 33 e 34: Teste ARCH de ENGLE (retornos) outputs E-views 4.0 66

XI



LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 01 - Importação brasileira de borracha natural 04

Gráficos 02/03 - Contratos SMR 10 Série de preços e retornos - 2000"01 a 28

2008:06

Gráfico A- Série de preços do petróteo WT! ~ 200001 a 2008:07 29

Gráficos 05/06: Contratos SMR 20 Série de preços e retornos - 2000:01 a 29

2008:05

Gráficos 07/08: Contrato SMR L Série de preços e retornos - 2000:01: a 30

2008:06

Gráficos 09/10: Bulk Látex Série de preços e retornos - 2003:02 a 2008:06 30

Gráficos 15 e 16: Outputs do E-views 4.0 40

Gráficos 17/18/19/20: Outputs do E-viêws 4.0 43

Gráficos 21 e 22: Outputs do E-views 4.0 43

Gráficos 23/24/25/26: Outputs do E-víews 4.0 45

Gráficos 27 e 28: Outputs do E-views 4.0 46

Gráffcos 29/30/31/32' Outosjts do E-vi&ws 4 0 49

Gráficos 33 e 34: Outputs do E-views 4.0 49

XII



LISTA DE FIGURAS

Figuras 01/02: Contratos SMR 10 Série de preços e retornos 34

Figuras 03/04: Contratos SMR 20 Série de preços e retornos 34

Figuras 05/06: Contratos SMR L Série de preços e retornos 35

Figuras 07/08: Contratos Bu!k l atex Série d© preços e retornos 35

Figuras 09/10/11/12: Teste GARCH (1,1), dos resíduos das séries 62

Figuras 13/14/15/16- Tasts E-GARCH (1,1), dos resíduos das séries 63

Figuras 17/18/19/20: Teste TARCH (1,1), dos resíduos das séries 63

XI



ÍNDICE DE SIGLAS

ACF - Autocorrelatbn Function;

AiC - Akaike info Criterion;

APABOR - Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha;

APARCH - Asymmetric PowerAutoregressive Conúitíonal Heteroskedastic;

AR - Auto Regressivo;

ARCH - Autoregressive Conditionai Heterocedasüciiy,

ARIMA - Autoregnassive Integrated Moving Average;

BDS - Brock, Dechert e Scheinkman;

CATI - Coordenadoria de Assistência Técnica Integral;

CCB - Crepe Claro Brasileiro;

CIF - Coast Insurance Freight,

CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento;

CRB - Commodities Research Bureau;

E-GARCH - Exponential General Autoregressive Condiionai Heteroskedastic;

FCB - Folha Clara Brasileira;

FFB - Folha Fumada Brasileira;

FIAPARCH - Fractionally Integrated Asymmetric PowerAutoregressive Conditionai

Heteroskedasiic;

FIEGARCH - Fractionally Integrated Exponential General Autoregressive Conditionai

Heteroskedastic;

FIGARCH - Fractionally Integrated Autoregressive Conditbnal Heteroskedastic;

FOB - Free Qn Board;

GARCH - Generalized Autoregressive Conditionai Heterocedasticity,

GCB - Granuiado Claro Brasileiro;

GEB1 - Granuiado Escuro Brasileiro 1;

GEB2 - Granuiado Escuro Brasileiro 2;

XII



GLB - Granuiado Látex Brasileiro;

HYGARCH - Hyperbolic Qenerahzed Auioregressive Conditionai Heierocedasticity,

I-GARCH - Integrated GARCH;

iPEA- instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;

INRO - Intemational Natural Rubber Organization,

IRRDB - intemationai Rubber Research and Deveiopment Board;

IRSG - Intemational Rubber Study Group;

MQO - Mínimos Quadrados Ordinários;

MRE - Malaysian Rubber Exchange,

MYR - Ringgit Maiaio;

PAC - Partial Autocorrelation Function,

PRi - Índice de Retenção Plástica;

Q-Stat- Q - Statistkr,

RMA - Rubber Manufacturers Association;

RSS1 - Ribbed Smoked Sheet 1;

SBRT - Serviço Brasiieiro de Respostas Técnicas;

SC - Schwarz Críterion;

SEMTA - Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia;

SMR-10 - Standard Malaysian Rubber 10;

SMR-20 - Standard Malaysian Rubber20;

SMRL - Standard Malaysian Rubber Light;

SMR 10CV - Borracha Padronizada da Malásia característica: 10, com víscosídade

estável;

SMR 20CV - Borracha Padronizada da Malásia característica: 20, com viscosidade

estável;

SMR CV50 - Borracha Padronizada da Malásia característica: 50, com viscosidade

estável;

XIII



SMR CV60 - Borracha Padronizada da Malásia característica: 60, com viscosidade

estável;

SMR WF - Borracha Padronizada da Malásia característica: crepe escuro;

SMR GP - Standard Maiaysian Rubber característica: viscosidade estabilizada e

adequada para uso em pneus;

SMR LV - Standard Maiaysian Rubber Light Viscosity,

SNAPP - Serviço de Navegação e Administração dos Portos do Pará;

TEC - Tarifa Externa Comum;

TS-GARCH - Taytorand Schwert GeneraBzed Autoregressive Conditionai

Heterocedasticity,

TARCH - Thneshold Autoregressive Conditionai Heterocedasticity,

WTi - West Texas Intermediaie;

WTO - Worid Trade Organization.

XIV



INTRODUÇÃO

Embora originária da floresta amazônica a Hevea brasiliensis, árvore produtora de

seiva que regeu a economia do norte brasileiro no fina! do século XIX e inicio do

século XX e que posicionava o Brasil como maior produtor mundial de borracha com

3 quase totalidade da produção mundial seguido de algumas áreas pontuais na

África central (ERA, 1938), hoje representa apenas 1.5% do total mundial produzido

(APABOR, 2008). Há mais ds 70 anos o Brasí! pendera a Msrança mundial na

produção de borracha para o mercado asiático (GAMEIRO, 2002), passando de

produtor monopolista a forte Importador, tendo seu preço constituído

internacionalmente.

Por definição a borracha natural é um polímero linear de alto peso molecular, de

forma gerai [C5H10], de eis-1,4 isopreno (SBRT, 2008). O látex pode ser obtido por

uma variedade de árvores e plantas da família Hevea, seguimentado em dois

grupos: "pés francos" e "clones" (MARTINS et s/.. 2000) Os "pés francos" são

nativos de florestas tropicais e os clones são resultados de melhoramento genético

dos "pés francos' (CAPRONI, 2008) "Quando o látex aflora da árvore o teor de

borracha seca em média é de 33%. Os outros produtos que fazem parte do látex

são: a água com 64% em média e as substâncias não borracha, como as proteínas

de 1-1,5%, resinas 1-2,5%, açúcares 1% e cinzas < 1%" SBRT (2007). O início de

produção da planta é em média sete anos (CATI, 2008)

Dos países produtores de borracha se destacam: Tailândia, Malásia, Indonésia,

índia, China e Sri Lanka, segundo dados do !RSG - íntemaiionsí Rubber Study

Group (2008). Embora a Malásia seja a formadora do preço vigente no Brasil, desde

a década passada a liderança produtiva da borracha é da Tailândia (Borracha

Natural, 2008).

Problemática em questão: é possível identificar sinais de persistência e assimetria

nas séries de preços da borracha natural negociada na bolsa 6.3 Malásia?

GUILLAUMONT & COMBES (2002), por sua vez, enfatizam que a volatilidade de

preços de com.modities permanece como um dos principais fatores por trás da

vulnerabilidade de países em desenvolvimento. Diante disto acredita-se que um

estudo nesta área possa vir a contribuir para um melhor entendimento do setor de

borracha. SWARAY (2002) postula que a volatilidade de commodities agrícola

ocorre principalmente por distúrbios na oferta., enqjarAo as commodities utilizadas



como matéria-prima para a indústria (agrícolas e metálicas) têm sua origem em

distúrbios da demanda SILVA et ai (2005) ainda enfatiza que a interação de tais

distúrbios com a demanda de curto prazo e as eiasticidades da oferta resultaria em

acentuadas flufuacSâs da nrscos SWARAY (2002) citando HE^??MAfJN '1953^ s

GILBERT (1994), diz que a disponibilidade física da commodity é tida como fator

crucial para influenciar na volatilidade de preço do mercado de commodities

primárias.

PREBISCH (1962) apud PRATES (2007) apresenta duas explicações para a

volatilidade das commodities: (i) alterações no padrão de consumo que

acompanham o padrão de renda, em caso positivo o consumo de bens necessários

njsQ «o sJísns s sim n £Ís £>êns su^^r^u^s n?su*t.3ncÍD 55m tinis m^nor ^srngfs c!o

consumo total (Lei de Engel); (ii) Em específico para gêneros agrícolas, "a

discrepância entre o crescimento da renda e da demanda decorreria dos efeitos do

progresso técnico1 na indústria do centro, o qual redundaria em menor utilização dos

insumos por unidade de produto" (PRATES, 2007). Para BARRO (1980: 23) "A

monetary disturbance that creates excess demand for commodities raises this

anticipated return and thereby eüminates the excsss demand". Entretanto, CARTER

(1999) aponta o conceito de estoque de oferta como variável chave da volatilidade

de preços de CQmmQdêtfes

KRONER et ai. (1993) afirma que a alta variação do preço de commodities é

causada por distúrbios simultâneos na oferta e na demanda2, quando detentores de

ativos transacionam estes a preços correntes, mas que quando os estoques estão

baixos, os preços podem desfocar-se abruptamente, como resultado disto a série de

preços da commodity não é estacionado e em alguns períodos aqueles alcançam

níveis históricos ou apresentam desempenhos baixíssimos relativos â sua média

histórica. Sendo assim, é de extrema dificuldade determinar tendências de preços de

longo prazo e distribuição implícitas ds pra-ços Contudo, POWELL (1991) define que

a estacionaridade de uma commodity se da quando ocorre uma co-integração entre

1 O desenvolvimento tecnológico teve um impacto adicional sobre os preços da borracha, em ambas as
curvas. Do lado da demanda, avanços tecnológicos com o desenvolvimento da borracha sintética e do

'sdo ds ofsrÍ3 com o dsssnvalvimsnfc ds novss técnicas s V3f!6d3dss ds nisniss m3ls produtiyss au6

impulsionou a produção.

"A combinação desses choques ou sua atuação isoladamente no mercado agrícola provocam

impactos nos preços recebidos pelos produtores, refletindo no nível de rentabilidade das atividades.

Nesse contexto, ganham importância os estudos relativos ao comportamento dos preços dos produtos

agrícolas, partindo-se do pressuposto de que se os agentes de mercado anteciparem-se às variações

de preços, poderão otimizar os ganhos econômicos e sociais da atividade" (ROSADO et ml 2007).



o preço da commodity e o valor unitário do bem manufaturado através do modelo

proposto por JOHANSEN & JUSELIUS (1990). Em adição, SLADE & THILLE (2006)

ressaltam que cada mercado de commodity apresenta características únicas,

considerando que alguns mercados são mais homogêneos que outros. Exemplos

são os metais e produtos agrícolas. Embora a borracha não seja expressiva na

constituição do saldo comercia! da balança de exportações seu impacto é inverso

considerando o total de borracha importada pela indústria pneumática e de artefatos.

SARROS (1987) e LANGLEY (2000) destacam ainda o papel do intermediário na

constituição do preço das commodities e na sua volatilidade onde este exerce a

ambígua função de regulador e especulador.

Atualmente o Brasil importa aproximadamente 65% de sua demanda interna

GAMEJRO (2008) e existe uma importante oportunidade natural, considerando que a

Hevea brasiliensis é uma espécie nativa e o mercado apresenta-se fortemente

aquecido3, de acordo com CARVALHO (2008) através de um estudo com dados da

WTO (2007), das commodities agrícolas a borracha foi a apresentou maior variação

de preço .

Este trabalho tem por objetivo compreender o deslocamento das principais séries de

preço da borracha natural no período utilizado, pois o entendimento desta é

fundamental para a compreensão de como se estabelece os preços internos. O

trabalho m dá por meio da analise da Incidência de choques e assimetria na

volatilidade da commodity borracha natural com a utilização de métodos

econométricos. O objetivo adiciona! é prover fundamentos para o gerenciamento do

risco de variações dos preços à vista e contratos futuros6 ao longo dos períodos, o

que se caracteriza corno risco cfe èase6 Fm outras palavras busça-ss aqui fornecer

parâmetros para estratégias de hedge de operações com esta commodity.

3 A borracha natural da Hevea brasiliensis é um eiastômero singular (se comparado com os 20 tipos de
borracha sintética RMA (2008)) utilizado em mais de 50.000 itens na indústria sequndo Dika Loaística

(2008).

4 Variação observada sobre 1999-2001 (%) no triênio 2004-2006, 155%, 2006, variação de 227% e em
2007 variação acima de 300%.

5 Explicado pela teoria de estoque por FAMA & FRENCH (1987). "a teoria de estoque explica a
diferença a diferença entre preço à vista e preço futuro, em termos de juros passados, custos de

estocagem e ganhos convenientes em inventário"

6 Risco residual observado quando o preço do ativo físico e o preço do contrato futuro não variam
paralelamente. Para maiores detalhes: Mol et ai. (2005) "Risco de Base em Derivativos Agropecuários:

uma Abordaoem Estocástica Dará o Café do Cerrado".



Para efeito ilustrativo, segue na tabela abaixo afguns indicadores da importação

desta commodíty. informando a quantidade tota! importada mensal, bem como a

evolução da variação. Seguido pela projeção gráfica dos dados.

Tabela 01: Importação brasileira de borracha natural

Período

Jan/07

r êu/G /

Mar/07

Apr/07

May/07

Jun/07

Jul/07

Aug/07

Sep/07

Oct/07

Ncv/07

Dec/07

JanA38

Febce

Mar.*»

Apr/08

Quantidade (t)

17,190

13,G~2

19,759

11,996

17RB3

15,121

20,228

24,545

2&,üüõ

26,366

22,206

22,666

21,357

16 642

17,237

Variação

-

44.5%

-39.3%

491%

-15.4%

33 8%

21 3%

1 Sr»

5.4%

-15.8%

40 0%

-58%

-321%

3.6%

Valor (irtl US$)

32,566

"A "1 "l A

37,736

24,491

3Sfi?7

33,228

45,427

54,636

34,145

56,316

47,420

52,753

51,066

40 948

44,663

Variação

-

-20.9%

56.5%

-35.1%

57 7%

-14.0%

36.7%

203%

-0.9%

4.0%

-158%

26 2%

50 7%

-3.2%

-19 8%

9.1%

Fonte: Borracha Natural/Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

2008.

Gráfico 01: Importação brasileira de borracha natural
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Observa-se no gráfico uma estabilização na quantidade importada, muito embora

segundo Dock Moung7 apuei Borracha Natural (008) a demanda mundiaf por esta

commodity tende a crescer 88% entre 2010 e 2020 indo de 1,45 milhões de

toneladas para ?,73 milhões d© toneladas, de acordo com o modelo proposto por

este.

A dissertação esta assim organizada: o ponto de partida é a contextualização

histórica do setor produtivo da borracha natural no Brasil, seguido pelo capítulo dois

com a descrição dos tipos de borracha produzida em grande escala, bem como uma

breve apresentação da estrutura funciona! da Bo!sa da Malásia. O capítulo três por

sua vez, relata a metodologia utilizada com a opinião de autores acerca dos modelos

empregados O capítulo quatro reúne a descrição dos dados, bem como a aplicação

destes nos modelos e os testes de aderência, além dos comentários dos resultados

gerais, O capítulo cinco finaliza o trabalho tratando das considerações finais

7 Economista do IRSG.



CAPÍTULO I

1.0 O CONTEXTO HISTÓRICO

A perda da eficiência produtiva nacional bem como a escalada produtiva no Oriente

teve inicio com a fiqura de Henry Wickham que em 1876 coletou 70 000 sementes

de seringueira na região de Santarém, parte alta do rio Tapajós - na Amazônia legal

e as enviou à Inglaterra Das sementes que chegaram a Kew Garden, somente

2.700 germinaram de acordo com registros do Kew Gardens WEBSTER &

BAULKWILL (1989) Dezoito mudas foram enviadas para a Indonésia onde apenas

ciuas sobreviveram e cinqüenta foram enviadas para Cingapura, sem registros de

multipücaçio Cabe destacar qm de acordo com COSLOVSKY (2005) a borracha

foi introduzida na Europa em 1745 por La Condamine chamando a atenção da

indústria por sua versatilidade e multi-aplicabiüdade.

Dados da IRRDB8 indicam que durante 1876, sementes do Kew Gardens foram

enviadas ao Sri Lanka, Cingapura, Malásia e Indonésia. Dois anos depois forarn

enviadas a índia, advindas do Sri Lanka, sendo o Jardim Botânico de Heneratgoda,

ern Colombo, o maior provedor de sementes, tanto para uso doméstico corno para a

exportação. Inúmeros desenvolvimentos ocorreram em Colombo capitai do Sri

Lanka como o processo de coagulação do látex através do uso do ácido acético

PARKIN (1910) apud IRRDB e no controle de pragas FETCH (1911) apud IRRDB12.

O desenvolvimento tecnológico fez com que em menos de 20 anos as plantações na

Ásia, que em 1910 representavam 10% do total de borracha ofertado no mundo,

passassem a produzir mais que o total produzido pelo extrativismo da Amazônia.

Com a forte oferta internacional os preços da borracha sofreram consideráveis

reduções (DEAN 1989). Cabe destacar que nesta década eventos históricos

alteraram a estrutura de preço da borracha.

A I Guerra Mundial pôs freio à queda dos preços, pois a borracha era demandada

por ambos os íados para a construção de equipamentos bélicos. Máquinas de

combate do fronte passaram a mover-se rapidamente com a adoção de pneus de

borracha. Pneus eram também empregados r>as ambulâncias, caminhões e

aeronaves. A borracha era considerada tão importante que a Inglaterra criou um

bloqueio naval para prevenir a Alemanha de obter borracha Por outro lado os

8 Intemational Rubber Research and Devetopment Board.



alemães estão tão desesperados para obter borracha que confiscaram todos os

estoques do país

Com o fim do conflito armado, a demanda por borracha para a construção de

matéria! bélico despencou, contudo a Ásia havia plantado grandes áreas antes do

preço da borracha despencar, com a entrada em produção destes seringais ocorreu

uma inundação no mercado de borracha, causando uma queda ainda maior nos

preços da borracha. Malásia e Sri Lanka eram responsáveis pela produção de

aproximadamente 7/3 da produção mundiaJ e a grande maioria destas plantações

era de domínio inglês. O preço da borracha caiu 96%, do pico de 1.405 libras por

tonelada (para a borracha tipo RSS1) em 1911 para menos de 62 übras por tonelada

em 1922. Um plano voluntário para restringir resultados foi buscado para minimizara

rvísrHia Hi3ç nrattrí&ç f^nmn^nhiíje nrnHi i4fM*3-e; ria hArrarha E^s+s j-iJsnri nAf £i i-a \/ot

falhou devido aos pequenos produtores que com baixos custos conseguiam manter

sua produção e manutenção de certa margem frente aos baixos preços. As

companhias inglesas, no entanto, pressionaram o governo para que fosse criado um

comitê para assegurar os preços da borracha. Em 1922, sob a coordenação de Sir

James Stevenson o comitê recomenda ao governo da Malásia e do Sri Lanka

mecanismos para frear a queda dos preços. Em 1922 o governo impõe um esquema

de restrições a exportações de borracha a uma dada quantidade. A compra de ácido

acético utüfeads no processo de coagulaçfo da seringueira e a venda de borracha

eram controlados pelo estado através da emissão de certificados de cumpriam as

exigências ds preços e qualidade do esquema, que ficou conhecido como Plano

Stevenson (DEAN, 1989).

Este plano de preço foi além das expectativas e o preço da borracha triplicou em

três anos Franceses s Holandeses detentores de consideráveis áreas de

seringueira na Indonésia e Camboja foram convidados para participar do Plano

Stevenson, mas nsgarsm a Ingressar neste, estes por sua vez valeram-se do efeito

carona9 dos preços resultantes do arrasto econômico proposto por este programa.

Corn o aumento do preço internacional da borracha paísts como Camboja e

Indonésia tiveram um aumento respectivo de receitas oriundas do setor da ordem de

2 e 3 vezes respectivamente. Em 1926, a índia planta 9.461 hectares de seringueira

um recorde que perdurou até 1947.

9 Richard Comes and Todd Sandler, The Theory of Extemalities. Public Goods and Club Goods 2nd ed.
(1996).



Com a restrição de ganhos da Malásia e do Sri Lanka, os outros produtores

inundaram o mercado e aproveitaram altos preços O aumento da oferta de borracha

forçou uma derrocada nos preços, com isto em 1928 e o Plano Stevenson foi

O segundo Ciclo da Borracha aconteceu no período correspondente à II Guerra

Mundial, pois os seringais rnalaios foram interditados pelas forças japonesas no

Pacífico e o governo americano propôs comprar tudo o que o Brasil pudesse

produzir O presidente americano Roosevefí nomeia uma comissão para estudar a

situação dos estoques de matérias-primas essenciais para a guerra, com os

resultados obtidos foram alarmantes (DEAN, 1989).

O foco americano se vira para a Amazônia, grande reservatório natural de borracha,

corn cerca de 300 mühõas de seringueiras prontas para a produção de SOO mi!

toneladas de borracha anuais, quantidade esta suficiente para sanar a demanda da

indústria bélica Entretanto, naquela época, só havia na região cerca de 35 ml!

seringueiros em atividade com uma produção de 16 mil a 17 mil toneladas na safra

de 1940-1941.

Para alcançar esse objetivo, os EUA e o Brasil assinam o Acordo de Washington

(Decreto-Lei n° 4.523, de 25 06 1942} SAMONEK (2006) O grande desafio do

governo de Getulio Vargas era aumentar a produção de 18 mil para até 70 mil

toneladas e necessitava da mio de obra de mais 100 rnif homens.

O governo americano diante deste cenário passa a investir grandes somas de

recursos no financiamento da produção de borracha, tanto no âmbito logístico como

no âmbito da colheita, bem como assegurar a compra de toda a produção nacional.

Ao governo brasHeiro cabe a tarefa de encaminhar grandes contingentes de

trabalhadores para os seringais.

Inicia-se então o alistamento de voluntários. Capítulo este da história nacional

conhecido por "Batalha da Borracha1. Milhares de trabalhadores de todas as regiões

atenderam ao apelo do governo e envolveram-se na extração do cobiçado látex e

foram chamados de "soldados da borracha". O Serviço Especial de Mobilização de

Trabalhadores para a Amazônia (SEMTA) com sede em Fortaleza-CE, tinha além de

atender os objetivos do acordo Washington, sanar o problema da miséria do

agricultor do nordeste assolado pelas secas constantes.



"Desde que a região deixou de ser um alvo para a catequese e o aldeamento

de populações Indígenas, a conquista territorial passou a ser feita por meio

da seringueira, para a qual se voltaram migrantes do Nordeste em busca da

realização do sonho de enriquecimento rápido s de retomo às antigas

paragens" DVURAÚJO (1992: 42).

Aproximadamente 54 mil trabalhadores do Nordeste se deslocaram para o Território

Federa! do Acre, sendo em sua grande maioria do Estado do Ceará. O contingente

total desfocado para missão de extração da borracha chegou a aproximadamente 60

mi! pessoas, porém, cerca da metade desapareceu na selva amazônica. Embora os

EUA empenhassem grandes somas de recursos para o escoamento da produção a

logística de transporte da Amazônia era precária com pouca capacidade de atender

aos anseios dos norte americanos. Surge neste momento o SNAPP (Serviço de

Navegação e Administração dos Portos do Pará) em 1943. Com isto cria-se um

aparato logístico para o fluxo de pessoas e produtos envolvidos neste ciclo

produtivo. Além disto, o surgimento deste reforça o esforço americano que já havia

tido início com o fornecendo de créditos especiais para o governo brasileiro. O

extrativismo amazônico, autônomo imprime fortes restrições logísticas, está fonge

dos mercados, depende de uma cadeia de intermediários e de políticas

subvencJonJsías. Em adição, as borrachas brutas, produzidas através do sistema

produtivo convencional, têm preços baixos, que, somados à baixa produtividade dos

seringais nativos, são insuficientes para formar uma renda mínima básica para o

extrativista, que garanta a sua subsistência da própria atividade (MORCELI, 2003).

O SEMTA a época recrutou profissionais das mais diversas áreas para ingressar no

empreendimento do afto amazonas, de médicos a padres. O suíço Chabloz foi

responsável por retratar a realidade que estes homens lá encontrariam na

campanha de divulgação do projeto. Na campanha de Chabíoz, ocorrera uma forte

distorção da realidade. Os retratos eram de plantações na Malásia de propriedade

da indústria Firestone, bem diferente da realidade que os seringaüstas enfrentariam

na selva. Frases fortes com lemas de motivação e otimismo ilustravam os cartazes

que se espalhavam por todo o Nordeste O que atraia esta população era a

expectativa de enriquecimento fácil. Propagada pela campanha do Estado em que

caminhões eram ilustrados abarrotados de borracha colhidas pelos seringafistas.

Cabe destacar que este processo de propaganda não se sustentou por muito tempo.

Restando ao governo brasileiro o recrutamento forçado de indivíduos; cabia a

escolha destes homens, ou trabalhar nos seringais da Amazônia ou lutar no fronte



na Europa. Ao trabalhador era fornecido em sua chegada: chapéu, um par de

alpargatas, uma blusa de morim branco, uma calça de mescla azul, uma caneca, um

talher, um prato, uma rede, cigarros, um salário de meio dólar por dia. O embarque

para as lavouras era organizado petos seringaüstas da região, pouco sra o controle

do fluxo de pessoas e mantimentos. Os alojamentos criados pelo SEMTA

apresentavam péssimas condições de higiene (infestados por malária e febre

amarela) Surtos epidêmicos dizimavam grande quantidade de trabalhadores nos

pousos de Befém, Manaus e nos outros portos ao longo dm região amazônica. A

alimentação era muito pobre em nutrientes, com isto muitos trabalhadores adoeciam

antes mesmo de iniciarem o processo de sangria.

A produção nos primeiros anos era quase que incipiente, pois os trabalhadores não

dominavam a técnica de extração do leite da seringueira Estes trabalhadores

recebiam o rótulo de "brabos", com o aperfeiçoamento da produção estes eram

chamados ds "mansos". Contudo o trabalhador contraia uma dívida interminável

com o seringalista caracterizado pelo nome de "sistema de aviamento" (GUSMÃO,

2002)

Os financiadores americanos cientes da situação buscavam meios de não repetir os

abusos do sistema de aviamento que caracterizara o primeiro ciclo da borracha.

Através da adoção de um novo método de trabalho. Contudo estes fracassaram

diante da pressão e da força política das "casas aviadores", que forneciam

suprimentos aos trabalhadores e da dominação dos atravessadores que compravam

a borracha dos seringalistas. Embora muitos esforços tenham sido feito para

aumentar a produção da borracha o total produzido ficou abaixo do nível esperado.

A partir de 1944 o governo americano passa a atribuir ao governo brasileiro, boa

parte das atividades do processo produtivo. Com o fim da II Guerra Mundial, os norte

americanos cancelam todos os contratos referentes à produção de borracha na

Amazônia. Voltando a firmar acordos com os países asiáticos, o que em pouco

tempo normalizou os estoques das Indústrias.

Em 1945, a produção brasileira é superada pela asiática RESOR (1977), em 1951 a

borracha extrativa nio atende a demanda interna e o Brasil de grande exportador de

borracha natural, passou a importar para atender as necessidades das indústrias

nacionais de artefatos, estimuladas e incentivadas por programas governamentais a

partir de 1920 (PINTO, 1984).
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O período de 1972 a 1990 foi marcado por hostilidades entre Israelenses e árabes

resultaram em sérios cortes no fornecimento de petróleo advindo de países árabes.

Em um ano o preço medido em centavos de dólar por quilo, saltara de 90 cents/kg

em 197? para 1BD çsnís/kg em 1973 Isto foi resultado da forte demanda

internacional por borrachas sintéticas oriundas do petróleo. O declínio da economia

mundial em 1974-1975 e consequentemente uma menor pressão de compra de

borracha para elaboração de bens de consumo, fez com que o preço da borracha

retraísse para 130 cents/kg. De 1976 s 1980 os preços alcançaram 270 cents/kg.

Instabilidades políticas no oriente médio, Afeganistão, Indochina e Europa oriental,

fazem com que o preço do barri! de petróleo alcance 41 dólares, freando o consumo

mundial. Derrubando o preço da borracha para 220 cents/kg em 1981 e a 170

cents/kg em 1962 No mesmo período em 1980 surge o IHRO - ínternationaí Natural

Rubber Organization, organização internacional que opera com o propósito de

estabilizar os preços internacionais da borracha, suavizando quedas e reduzindo

grandes picos de preço. Através do fornecimento de estoques reguladores. Com a

recessão cte 19B1 o ?NRQ ms.UzB sua primeira operação cJs compra para constituir

um estoque regulador para frear a forte queda dos preços da borracha. Subseqüente

a este evento até a década de 90 anos ciclos de alta e baixa regeram o mercado. De

1984-1985 superprodução mundial de petróleo, mercados desta commodity

desmoronam, o INRO vai a mercado e compra 370.000 toneladas para mitigar uma

queda mais acentuada do preço da borracha. O preço da borracha chega a

aproximadamente 165 cents/kg. De 1986-1987 escassez de borracha natural com os

baixos preços fazem com que a produção seja total mundial se reduza, com isto

INRO inicia o processo de venás de seus estoques reguladores- tensão no golfo

pérsico ocasiona a disparada dos preços dos contratos futuros. 1988 ficou marcado

como o ano de reaquecimento óa vênda da veículos automotivos na Europa o que

aumentou em muito a demanda por borracha, bem como o preço do barril de

petróleo Em 1989 INRO zera seus estoques reguladores (IRRPB, 2006)

O início da década de 90 teve pouco progresso econômico para o campo

heveícultor. A franca expansão da indústria automotiva no finai da década passada

não se refletiu nos anos posteriores, com isto houve uma redução na produção de

automóveis e consequentemente urna redução ria produção de pneus, que gerou

uma sobre-produção de borracha. De 1994-1995 a indústria automotiva passa por

um processo de recuperação, China e EUA demandam fortemente a borracha, os

baixos estoques na Tailândia e na Indonésia para 380 cents/kg. Sucessivas quedas

ocorreram a partir de então até 1999. Dentre os principais eventos que merecem
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destaque: 1997 ocorre forte desvalorização da moeda da Tailândia, protestos dos

produtores rurais fai com que o governo interviesse no preço pago ao produto,

neste ano a produção de borracha da Tailândia excedeu em 120.000 toneladas a

demanda de então Fm 199B 3 crise econômica e monetária assola o sudeste

asiático, 1999 govemos da Tailândia e Malásia impõem medidas para conterá crise,

paralelo a isto INRO é dissolvido. Em 2001 Tailândia, Indonésia e Malásia assinam a

Declaração de Junção Ministerial em Bali para reduzir a produção e as exportações.

É neste momento qye surge no Brasil a política de subsídios como uma forma de

evitar com que a heveicultura brasileira se tomasse inviável economicamente. Além

desta medida o governo adota via CGN.AB - Companhia Nacional de Abastecimento

uma política de preços mínimos para as safras que alteram de acordo com a

demanda e oferta mundial, seguindo algumas delimitações impostas pela

companhia, vale destacar que esta política não perdurou por muito tempo sendo

encerrada em 2002 (ROSADO et a!.. 2007). Atualmente 90% da produção mundial

de borracha natural se concentra no sudeste asiático10 (RMA, 2008).

A proximidade da linha do Equador, as características do solo (pobre, contudo rico em matéria

orgânica), bem como os índices pluviométrieos, propiciaram condições ideais para o desenvolvimento

da cultura na região GAMEIRO (2008) e RMA (2008). Vale destacar que nesta região ocorre a

manutenção da produção ao longo do ano sem a incidência de ciclos de estiagem, como acontece no

Brasil nos meses de julho a novembro APABOR (2008).
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CAPÍTULO II

2.0 TIPOS DE BORRACHA PRODUZIDOS NO BRASIL

Para que o látex extraído da árvore possa ser industrializado este deve passar por

um processo de beneficiamento físico/químico de acordo com o direcionamento do

produto. O látex bruto ou seu coágulo são transformados em borracha sólida ou

látex centrifugado A borracha na forma líquida pode ser classificada como Látex

Centrifugado ou Látex Cremado, ambos com cerca de 60% de borracha e 40% de

água (APABOR, 2008)

Dentre os tipos de borracha produzida em grande escala desconsiderando os fluidos

de láísx têm destaque, segundo AIVFS (2004) o crepe claro: alcançado por meio de

"crepagem" de coágulos frescos de látex, são classificados como finos ou grossos

de acordo com a gramafura das üminas empadas. A variedade "folha fumada" é

obtida por um processo onde os fardos são produzidos pela coagulação do látex

fresco, obtendo-se classificações de pureza de acordo com sua estrutura molecular.

Contudo a variedade mais comum de ser encontrada no mercado é a do tipo crepe

escuro: produzido a partir de coágulos hidratados ou secos, obtidos por meio da

coagulação química, defumação ou coagulação espontânea. Processado em

íriíuradores resultando em grânutos, que após a lavagem e secagem são prensados

e enfardados para comercialização.

Dados da APABOR mostram que a nomenclatura padrão para as borrachas naturais

brasileiras (secas) são: CCB: Crepe Claro Brasileiro, CEB: Crepe Escuro Brasileiro,

FCB: Folha Clara Brasileira, FFB: Folha Fumada Brasileira, GCB: Granulado Claro

Brasileiro, Gf£B: Granulado Escuro Brasileiro 1, Granulado Escuro Brasileiro 2 e

GLB: Granulado Látex Brasileiro.

2.1 COMPOSIÇÃO DO PREÇO NACIONAL DA BORRACHA PADRÃO GEB 1

CÔTÉ (1986) relata que o comportamento da demanda e oferta de uma commodity

em uffiâ dstsrminâdâ srsâ depende do prsço locai Gêsía. fviuito srnborã, psrs o caso

da borracha no Brasil seu preço seja influenciado fortemente pelas variáveis

13



internacionais. Hoje o Brasil ocupa a sexta posição no ranking dos países

importadores de borracha (ROSADO et ai. 2007)11

O preço da borracha negociada internamente segue um conjunto de variáveis

internas e externas, segundo o modelo proposto pela APABOR / GAMEíRO (2008) a

borracha beneficiada tipo GEB (grão escuro brasileiro). Tem como variáveis: o seu

valor cotado sntemacfonaímeníe pela bolsa da Malásia, sendo este valor em dólar

cotado diariamente Free on Boarti por tonelada da borracha SMR-2012. Utilizando-se

os valores diários dssses indicadores, entm o d!s ?£ de um determinado mês e 25

do mês seguinte, para o estabelecimento do valor referencial de cálculo para o mês

subseqüente. Em adição toma-se o preço de frete marítimo, porto a porto, sendo o

porto de Cingapura caracterizado como o principal exportador de borracha para

desembarque no porto d§ Santos o valor médio é de US$ 50,00 por tonelada. No

valor total da carga embarcada incide um seguro de transporte no valor de 0.285%.

Incorre sobre esta carga um tributo de importação (TEC - Tarifa Externa Comum) da

ordem de 4% para a borracha beneficiada que incide sobre o valor do produto

desconsiderando o seguro e o frete Ocorre sobre o valor do frete marítimo a taxa de

renovação da Marinha Mercante Brasileira que é da ordem de 25%. As despesas

portuárias totalizam um valor médio de USS 16,12 por tonelada (capatazia,

movimentação, despacho, etc). O frete rodoviário do Porto de Santos até a Grande

São Pmto b região de Campinas onde se encontram a maioria das fábricas de

pneus, é cotado a US$ 11,02 por tonelada. A somatória dos custos resulta em um

valor em dólar por tonelada de borracha beneficiada CF - Fábrica. Esse valor é

então convertido para reais e dividido por 1000, utilizando-se uma taxa de câmbio

média que leva a um valor em R$/kg de borracha

2.2 MALAYSIAN RUBBER EXCHANGE (MRE)

instituída em 1962, a Bolsa de borracha da Malásia (MRE) é a referência

internacional e principal componente para a formação rio preço da borracha

comprada pela indústria pneumática no Brasil. Dentre suas principais atribuições,

cabem destaque além da promoção, desenvolvimento e conduta apropriada do

comércio, negociação e distribuição do mercado da borracha na Malásia. O arranjo e

regulamentação dos mercados, promover e impor a execução dos contratos a termo,

11 Ranking dos países importadores de borracha encontra-se no apêndice.
12 Metodologia proposta à época da criação
aritmética dos contratos SMR10 e SMR20.

12 Metodologia proposta à época da criação do modelo, atualmente o valor é resultado de uma média
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agir como árbitro centrai para acordo de disputas, prover facilidades para a

cooperação em assuntos que afetem o mercado, salvaguardar os interessas dos

membros da MRE, com as regras e regulações permitidas (MRE, 2008).

Especificação dos contratos:

• Standard Malaysian Rubber SMR CV60;

• Siandartí Maiaysisn Rubber SMR CV;

• Standard Malaysian RubberSMR WF;

• Standard Maíaystan Ruhber SMR GP;

• Standard Malaysian Rubber SMR CV70;

• Siandartí Mãíaysian Rubber SMR LV;

• Standard Malaysian RubberSMR CV50;

• Standard Malaysian Rubber SMR L;

• Standard Malaysian RubberSMR 5;

• Standard Mãfáysian Rubbor SMR 10;

• Standard Malaysian RubberSMR 20;

• Standard Mafaysian Rubber SMR 10CV;

• Standard Malaysian RubberSMR 20CV;

• Bulk Laisx;

• Speciafty rubbers incluindo Masterbatch, cujos pesos em palieis são

estabelecidos em 3 (três) medidas; 1 tonelada, 1,2 toneladas e 1,26

toneladas.

A numeração dos contratos esta relacionada à composição do produto

transacionado. Mo caso deste estudo serão descritos apenas os contratos:

SMR10, SMR20, SMRL e Bulk Látex, com base nas especificações da MRE. O

SMR 10 apnesenía teor de sujidade de aié 0,08%, possui até 0,75% de cinzas e

PRI (índice de retenção plástica) mínimo de 50. Por sua vez, o SMR 20

apresenta sujídade em 0,16%, 1,0% de cinzas @ PR! de 40. O contrato SMRL

eqüivale ao crepe claro, nacional e o Bulk Látex ao látex centrifugado.
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capítulo m

3.0 METODOLOGIA

A disponibilidade de ferramentas e métodos de previsão de volatilidade é inúmera.

MORAIS & PORTUGAL (1999) enfatizam que a forma mais simples de se calcular a

volatilidade de um ativo é através da estimação dos desvios padrões dos retornos,

definicjg pnr estes como uma volatilidade histórica Têm-se assim os métodos de

cálculo dos modelos determinísticos, os modelos de volatilidade estocástica, sendo

estes paramétricos e por técnicas não-paramétricas com o uso de redes neurais

Neste estudo serão utilizados modelos de especificação da volatilidade

rjetermlnísücs qus utilizam dados da séris histórica de preços da oommodity

borracha transacionados na Bolsa de Borracha da Malásia - MRE. Será estudada a

esíacionaridade das séries pré-requisito para aplicação das técnicas e adotando os

modelos da classe ARCH: GARCH, E-GARCH e TARCH.

LIMA et ai. (2007) relatam que caso uma série não seja estacionaria homogênea (d

igual a 1 ou 2). então a melhor forma de cslcular a volatilidade seria através de um

modelo ARIMA (p,d,q). MATIAS corrobora com LIMA na adoção de modelos auto-

regressivos (AR) como melhores formas de representar o valor corrente dos preços

de uma commodity13. MIRANDA (2002) sugere alguns ajustes14 para enquadrar a

série como estacionaria caso esta não seja estacionaria em nívef. Atribuindo uma

defasagem nas séries de retomo observa-se o enquadramento na restrição. Para a

série SMRL os parâmetros a e g não respeitaram a restrição de esíaclonaridade em

nível, sendo (cc+p)>1.

A razão principal para o estudo da estacionaridade de uma série de retornos é que

se a série não for estacionaria a média não condicional e a variância não condicional

13 Seu estudo cobriu a commodity cobre.

14 "Se a série não for estacionaria, é habitualmente possível convertê-la numa outra estacionaria

recorrendo a algumas técnicas apropriadas:

• se os dados revelam uma tendência "trend" crescente ou decrescente, pode tentar-se ajustar

urna curva e subíraMa aos dados, ficando corn urna série de resíduos. Corno o propósito do

ajustamento é remover a tendência de longo prazo, habitualmente um ajustamento de uma

reta é suficiente;

• se a variância não é constante, extrair o logarítmo ou a raiz quadrada da série pode ajudar a

estabiiizã-ia.

• Em qualquer caso, pode-se diferenciar a série. Isto é, dada uma série com elementos Xj,

constrói-se a série das diferenças Yj (Yj=Xj-Xj-1)".
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não é finita. COSTA & BAIDYA (2001) destacam que um processo estocástico15 é

esíriíarneníe estacionado se: "para iodos os Inteiros i,j s para todos os Inteiros

positivos k, a distribuição muttivaríada de (X,, Xi+1,..., Xl+k) é idêntica à de

A constatação da existência de estacionarídade nas séries deu-se através do teste

da raiz unitária MILLS (1993), va!@ndo-se do softwam E-vfews 4.0. Para o teste da

raiz unitária, foi utilizada a proposta de Dickey e Fuller, denominado Teste Dickey-

FuHer Aumentado (Augmsnted Dicksy-Fuüertest-ADF), fundamentado ns regressão:

yt=a+pt+p,ytí+YdP^SytJ+£t (Equação 01)
J-'L

Onde:

S;: é o operador de diferença e pode ser representado corno: õ,~Y -YM.

De acordo com MILLS (1993) a presença desta raiz unitária é formalmente

equivalente a testar a hipótese ^,=1. Reescrevendo a equação 01 com ->',.; ern

ambos os lados, tem-se:

16] -l)yt]+£ pJ+, ôytj+£t (Equação 02)

3.1 VERIFICAÇÃO DA AUTO-CORRELAÇÃO (INDEP. UNEAR NO TEMPO)

Aproveita-se aqui para testar a estacionarídade de todas as séries de retomo

através da função de auto-correlaçio - Autocorrefation function (ACF) e Auto-

correlação parcial - Partial Autocorrelation fúnction (PAC). Funções estas

desenvolvidas por BOX & JENKINS (1976).

15 Dado por um conjunto de variáveis aleatórias {...JCj, X2,...Xn,..\.

16 Para maiores detalhes consuitar MARGARtDO & ANEFALOS 1999.
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3.2 A FUNÇÃO DE AUTO-CORRELAÇÃO - AUTOCORRELATION FUNCTION

(ACF)

Apresenta um atrativo muito grande para a utilização em série de retomo de

commadifies, pois esta captura a Incidência de padrões sazonais nas séries. Ou

seja, caso exista a incidência de um padrão atípico definido por (p ao longo da série

os coeficientes de auio-coneíaçáo com deíasagens ç,2tp,3íp,...i]<p serão

relativamente altos.

3.3 FUNÇÃO DE AUTO-CORRELAÇÃO PARCIAL - PARTIAL

AÜTQCQRRELATiQN FUNCTION (PAC)

Esta função tem por objetivo medir o grau de intensidade da relação de duas

ygrigygjg assim como a proposta pe!a ACF, contudo neste caso o efeito das demais

variáveis é controlado (mantido constante).

3.4 O TESTE LJUNG-BOX

Também conhecido como teste Q-estatístico, este é outra forma de se calcuiar a

existência de auto-correlação RROOKS (2002) define o Q-estatístico ou teste de

Ljung-Box de uma série de retornos com k lags (máxima distância entre as

defasagens) e assumindo a hipótese nula de que nio há auto-correlaçio de ordem k

entre as variáveis, sendo este obtido através da fórmula:

(Equação 10)

Onde rj é a j-ésima auto-correlação, T é o número de observações e J o número de

deíasagens dos erros auto-corretacionados.

3.5 A INDEPENDÊNCIA ESTATÍSTICA - TESTE BDS

Uma vez estabelecida a estacionaridade das séries cabe agora testar se as

variáveis aleatórias das séries d© retomo são independentes e ídenticamente
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distribuídas HD. O Teste BDS, foi desenvolvido por BROCK et ai (1987) dai o seu

nome ser alusivo aos seus criadores. Inicialmente criado para ser aplicado ern série

de dados com o objetivo de observar se estas são II D. CAPORALE et ai. (2004),

bem como capturar não estacionaridade, não linearidade e caos determinístico

BROOKS (2002). FREITAS (2007) indica que este teste também sinaliza se a série

avaliada possui algum nível de previsibilidade e da possível presença de não-

linearidade. Este teste tem por objetivo analisar a hipótese nula (Ho) de

3.6 MODELOS ECONOMÉTRICOS

Dado que as séries não são independentes tem-se que modela-las no tempo. Cita-

se assim os modelos ARIMA (modelos de média condiciona!) e ARCH (modelos de

variância condicional). Nos mercados financeiros as séries de preços de alta

freqüência diários são passeios aleatórios ou seja, os retornos não são auto-

correlacionados, por esta razão não será empregado neste estudo o modelo ARIMA

!nÚrnf?JT?s gir!nTr?3 rgígtgm nus séris ds nrarns dç ativos financsifOS S30

leptocúrticas, ou seja, apresentam caldas grossas. SILVA ei ai. (2005) afirmam que

as séries de preços de commodrties se comportam semelhantemente como séries

de preços de ativos financeiros. Para SWARAY (2002: 06), as séries de preços de

coiumodities revelam nuvens17 ris volatilidade. Grandes variações tendem a seguir

grandes oscilações e pequenas oscilações tendem a seguir pequenas variações e o

processo tende a enfraquecer-se com o tempo Este padrão indica que a variân.cia

do processo subjacente das variáveis de preço podem variar com o decorrer do

tempo - fenômeno este capturado pelos modelos da classe ARCH,

A escolha dos modelos da classe ARCH deve-se a três razões principais: Primeiro

por estes modelos se apresentarem de forma simples s parcimoniosa se comparado

a outros modelos de volatilidade (AZIZAN et ai., 2007). KNIGHT & SATCHELL

(1999) postulam que modelos -de volatilidade estoca sfica não são populares devido

ao problema da função computacional dado que a volatilidade é um componente não

observado no modelo. Segundo, pelo fato dos modelos da classe ARCH serem

capazes de capturar com sucesso nuvens de volatilidade, heterocedasticidade e

assimetria; características estas observadas normalmente em séries de tempo

(BOLLERSLEVefa/., 1992).

17 Observa-se a ocorrência de nuvens de volatilidade nas séries de retornos.
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CAMPBELL ei ai. (1997) argumenta que é logicamente inconsistentes e

estatisticamente Ineficientes usar medidas de volatilidade que são baseadas na

assumpçâo de volatilidade constante sobre um período quando o resultado das

cgrjgg frsQygm_cg afrayác Hq fgrnpr;

GUIDA & MATRINGE (2004) realizaram um estudo com séries de preços de

commodities leves (cacau e café) utilizando os modelos EGARCH e TARCH. Estas

apresentaram as mesmas características da borracha. Desta classificação, os

modelos E-OARCH e TARCH obtiveram as melhores posições. A definição dos

modelos, foi dada através dos critérios de informação de (Critério de Schwarz e

Critério de informação de Akaike). Corn isto e baseado no argumento a seguir,

acredita-se que os resultados obtidos com este estudo sejam um bom modelo para o

estudo das séries borracha. E por fim. realizando um levantamento de artigos

relacionados a estudos previamente desenvolvidos observou-se que o emprego

desta metodologia é predominante, não só em artigos desenvolvidos nacionalmente

explorando dados locais, como artigos internacionais.

3.6.1 MODELO ARCH

O modeto ARCH (Autoregressive Conditional Heterocedasticity) considera o fato da

volatilidade variar ao longo do tempo ENGI.F (1987) considera ser a variância

heterocedástica. Sendo assim a variância condicional é uma função linear do

quadrado das Inovações passadas. Deste modo ENGLE segundo MORAIS &

PORTUGAL (1999) propôs a modelagem de um processo que possibilita que o

primeiro s o segundo momentos do retorno de um ativo (commodity borracha) \Rt)

seja condicionado aos valores anteriores, sendo este:

' W'~] V , (Equação 13)

et=Rt-xtb

Onde y/t_x representa o total de dados reunidos até t-\,xtb é a média de {/?,},

donde x, pode incluir variáveis exógenas e dependentes defasadas. Sendo
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assumido que or0 > 0 e at > 0,i=l,...,q com q > 0. E ^a, < 1, para assegurar que

a variância condicional seja positiva e fracamente estacionado. O processo é

ggfgjjfnnéfÍQ gm CQVSfiânCÍS SS"

Var(€t) = j—Z*—^ < - (Equação 14)

3.6.1.1 MODELO GARCH

BOLLERSLEV (1986) propõe uma versão generalizada do modelo proposto por

ENQLE rotulada ds fGsnsnilizsd AutQrsQf&ssivs CondHionsi H&fs^ocBd-Ssticit1^ —

GARCH. Díspar dos modelos (Autoregressive Conditional Heterocedasticity) -

ARCH, os modelos GARCH possibilitam avaYmr movimentos persistentes na

volatilidade do preço da borracha, provocados por choques no retorno, sem que haja

a necessidade de se calcular uma quantidade signffícanfe de parâmetros. Esta

propriedade se mostra extremamente útil para garantir que os resultados dos

parâmetros aqui calculados apresentem considerável acurada e que os algoritmos

convirjam.

Outra argumentação é: "The common feature of ARCH and GARCH models

Is that they specify the conditiona! variance as a function of the past shocks

allowing volatility to evolve over time and permitting volatility shocks to

nsrsigf Th0 dlstlnctíon bstv/ssn fhsss two msthodoJoQiês is thst \vhi!@ ARCH

incorporates a limited number of lags in derívation of the conditional variance,

GARCH aílows a!l !ags to exeú an Influence by in.cluding the past value of íhe

conditional variance rtself, in addition to the past values of the squared errors.

Thus, ARCH mode!s ara considered to be short memory mode!s while

GARCH models are of the long memory category". ELYASIANI (1998: 7)

No modelo GARCH a função linear da variância condicional adiciona as variâncias

passadas. Deste modo à volatilidade dos retornos fica condicionada aos quadrados

dos erros anteriores, bem como a sua própria variância em momentos anteriores.

Corn isto tem-se uma estrutura de defasagem para a volatilidade mais flexível.
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A variânáa é dada pela equação:

e,/r_í~N{0,ht)

ht = a0 +!>,.*£ + f,frht-, (Equação 15)

e, =Rt-xtb

Restitto à. a> 0, i - 1, 2, .... q , & > 0, j= 1, 2, .... p e
i }

_2

Deste modo, f utiliza um modelo GARCH (p,q) em que q representa a ordem do

componente ARCH e p a ordern do componente GARCH. O modelo mais simpies e

amplamente utilizado em séries financeiras é o modelo GARCH (1,1). Caso p=0

ocorre à uansfúmrMçâü ds uíu rrfâdfito «ARCfi êcn ARCH {i\} fi âs p=q=G, entso £;e

um processo Gausstano também chamado de ruído branco. Os modelos da classe -

ARCH (p,q) com vários Isgs ds variância e erros passados, slo fido como mais

difíceis de estimar e raramente fomecem informações adicionais para a pesquisa

sxpterafôriâ BOLLERSLEV st aí (1992) spud ROBERTS (2001) SWARAY (2002)

por outro tado ressalte que a inclusão de variâncias condicionais defasadas pode

capturar uma "aprendizagem adaptativa". ENGLE (1982) reafirma que a aplicação

mais robusta nas aplicações é a do modelo GARCH (1,1). Considerando as

diferentes visões dos suídíbs, fei tbsíízscío um íesía pars índss as séries atribuindo

uma e duas defasagens, tendo p=1 / 2 e q = 1 / 2. Sendo assim determinado o

melhor modete- peto critério de Schwarz e observando o critério de Akaíke (A!C).

Toma-se como base para as avaliações o critério de Schwarz por este penalizar

menos qu« o IAC os coeficientes adicionados.

Assumindo que os erros são normalmente distribuídos, a variância atribuindo um lag

nos parâmetros é dada por:

hf = or0 + «,*■ ,2_, + ptfA (Equação 16)
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O coeficiente a\ mensura quanto à magnitude de um choque no retomo hoje afeta a

voiaüüdadê do retorno do dia seguinte. Se os parâmetros do iag poíinomiaí ai e p,

forem positivos o choque na volatilidade persiste sobre o tempo LAMOUREUX &

LÂSTRAPES (i9yO). tm outras palavras a somatória de ^ r & "> reveia o grau de

persistência da volatilidade, ou seja, o impacto de um choque no retorno hoje se

propaga ao íongo do tempo sobre a volatilidade dos retornos futuros (cM-1, d+N).

Deste modo, quanto mais próximo de um a somatória dos parâmetros Vori+AJi

maior o tempo que um choque levara para dissipar-se SILVA er ai. (2005). Cabe

destacar como condição suficiente aQ,ccx >0;fi >0e #,+/?,<! pára que a

variâncta do processo seja positiva e fracamente estacionaria.

3.6.1.2 MODELO E-GARCH

SCHMrTT (1996) ressalta que os modelos ARCH e GARCH possuem restrições não

nsrcstivss psrB ds osrârnstros o:'s 8 S's o qus nãrants yãrisncís concffcionsf ^osíflvs.

Este acrescenta ainda que o modelo GARCH assume que o impacto de notícias na

yo!ãtl!idade condfcions! âepsnds apenas da magnitude, mss não do sina! da

inovação.

Alternativa aos modelos até aqui apresentados podemos destacar o modelo

proposto por NELSON (1991) E-GARCH (p,q) (Exponentfè! Genemfízed

Autoregmssive Canditional Heteroskedastrcrf) ou GARCH exponendal que descreve

diferentes respostas da \axa de retomo aos choques positivos s negativos., mas sem

a necessidade de restrições paramétricas. O resultado dos choques é exponendal e

não qusdrêtiçQ nests modtfo, podendo ser formalmente descrito como;

etl¥t_x~N{0,ht)

(Equação 17)
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O coeficiente ^captura a assimetria. Caso ^= 0 existe simetria na volatilidade. De

acordo com ÍSSLER (1993) apud SiLVA ei ai. (2005) isto se caracteriia como um

meio de testar o efeito da assimetria. Se ^< 0, a volatilidade dos retornos será

impâdâdá por üííi choque nègâíivo. Rôâuiiaíidu no chamado eíéíks alavancagem",

conferindo assim uma das explanações para volatilidade assimétrica BRANDT &

JONES (2006). Sü ?< 0, um choque positivo reduzirá a volatilidade doa retornos.

3.6.1.3 MODELO TARCH

O modelo TARCH {Threshold Autonegressive Conditional Heteroskedasticif) se faz

muito semelhante ao modelo GJR=GARCH resultado do trabalho de GLOSTEN, et

ai (1993), ZAKOÍAN (1994) define que a variância condicional é dada por

A,2 = aQ + axe/_, + fixh]_x + ydt_xe;_x (equação 18)

Onde dt = 1 se et < 0.

Neste modeio boas notícias são representadas por tt > 0 e mà noticias por et < 0 e

possuem efeitos diferentes na variância condicional. Boas notícias têm impacto em

«,enquanto más notícias têm impacto ern (a-f/). Se y>Q existe efeito

alavancagem e a ocorrência de notícias ruins aumentam a volatilidade. Se y*0o

impado da hüíiud á áâãiitióiricü. Para níodeíoâ TARGH dé õídsni Superior a

equação é definida por

(Equação 24)

Vale ressaltar o inúmero grupo de derivações do modeio GARCH e emprego destes,

no entanto isto fugiria aos objetivos clssís írabaÊho. Limltamos-nos a relatar o nome

destas derivações e os respectivos autores cabendo ao leitor um maior

aprofundamento ctestes de acordo com a necessidade dos mesmos. Modelo

APARCH autoria de Ding, Granger e Engle 1993, modeto FIGARCH criado por

Baiüie, Boüerslev e Mikkelsen em 1996, o I-GARCH, por Engíe e BolFersFev citado

por LUMSDAINE (1996), FIEGARCH desenvolvido por Bollerslev e Mikkelsen 1996,

modeJo FIAPARCH autatia de Tse 1998 mcítete HYGARCH SÊíabstecidC em 2001

por Davidson e o TS-GARCH por Taylor 1986 e Schwert 1989, bem como o A-
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GARCH desenvolvido por Engle em 1982, citado por KISACIK (2006) são alguns

dos modelos mais utilizados

3.6.2 A FUNÇÃO DE MÁXIMA VEROSSIMILHANÇA

A adoção de métodos paramétricos para os retornos, conduz à função de máxima

verossimilhança para a estimação dos modelos aqui propostos. Geralmente

assume-se a hipótese de distribuição normal para as inovações. Observa-se

consistência nos esíimadores dos parâmetros de máxima verossimilhança dos

parâmetros de um modelo GARCH, tal consistência se perfaz com a utilização de

uma matriz variância-covariância corrigida BOLLERSLEV 8 WOOLDRIDGE (1992)

apud SILVA et ai. (2005).

Assumindo /como a densidade conjunta dos preços da borracha (ri,r2,...,rt), esta é

decomposta recursivamente como um produto das densidades condicionais para

resultar em:

T

f{rl,...,rt;f) = JJ/(/} | rw,...,rf_,;0), (Equação 25)

Sendo: <p o vetor de parâmetros da densidade conjunta

>l o vetor da variável explicada

T o total das observações

SILVA, considera a normalidade condicional para as inovações Et do modelo GARCH

VFiH^ ti uityd d.

f{rt | r^,...,rt_.k;<p) = nl=exp\ =^ ] (Equação 26)
V ^ "

Chegando a função de verossimilhança condicional e derivada da normal, restrita à

condiçlo necessária de não negatividade:

...,rt k^)^H2^)~fÀHhf)-^fá^T (Equação27)
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CAPÍTULO ÍV

4.0 DESCRIÇÃO DOS DADOS

O conjunto de dados utilizados neste trabalho envolve a série de preços diários do

mercado à vista em dólares americanos US$ (centavos/kg) da borracha negociada

na Bolsa de Borracha da Malásia nos contratos formato SMR10 e SMR20, bem

como algumas considerações acerca dos contratos SMRL e o Bulk Látex,

secundários para a formação de preço da borracha negociada internamente, mas

que apresentam resultados Interessantes O período abrangido neste estudo para os

três primeiros é de 03 de janeiro de 2000 a 06 de junho de 2008, com um total

amostra! de 2.062 observações, eqüivalendo ao tota! de dias úteis, excluindo finais

de semana e feriados do período analisado. Sendo os preços originais cotados em

centavos de ringgit malaio (MYR) por kg (sen /kg) Free On Board - FOB convertidos

para centavos de dólares americanos por kg (US Cents/kg)18.

O horizonte de tempo foi definido como ponto de partida o ano 2000, pois no final da

década de 90 a Malásia passara por uma forte crise financeira e a adoção de uma

política de controle de capitais KAPLAN & RODRIK (2001) e pelo fato da Malásia ser

um dos principais produtores mundial a adoção de tais políticas poderiam influenciar

na produção, tanto nos custos como nas margens, o que corroborou para a escolha

de dados iniciada em 2000 considerando que esta política não mais se perfazia e

poderia contaminar os dados. Outro dado importante é que os preços de diversas

commoditiss incluindo a borracha sofreram um crescimento axponencia!19 a partir de

2002, sendo este movimento observado pela última vez há mais de vinte anos na

década de 70 (PRATES, 2007).

Não foi empregado um deflator inflacbnário nas séries, pois como o preço da

commodify ê cotado em dólares americanos e a inflação americana registrada no

período segundo dados do US Department of Labor e IPEA foi de 24,91 %20 e o

retorno desta commoúity no mesmo período apresentou performance acima de

300%, considerando assim um fator de pouco impacto para o resultado final do

trabalho.

18 Banco Central do Brasil.
19 Este crescimento acentuado superou as previsões de crescimento da Organização Mundial do

Comércio (OMC), considerando o índice spot da Reuters-CRB uma escalada em 16%. Segundo

PRATES, O Commodlies Research Bureau (CRB) calcula o índice spot, com as cotações à vista

destas commodities e outros sub-índces.

20 Ano base 2000; 12 meses acumulado até maio de 2003.
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Os dados foram obtidos na base mantida na intemet pelo Malaysian Rubber Board -

MRB em Maíaysian Rubber Exchange2'' no período de 2000 a 2002 e de 2003 a

2008 da base de dados da empresa Natural Consultoria. O preço do látex

centrifugado (Bu'k Latsx) snvoívs uma amostra d§ 1 32i observações, do período

de 2 de janeiro de 2003 a 5 de junho de 2008, obtidos também junto a Natural

Consultoria e é dado pela conversão do valor de ringgits para dólares americanos a

cotação do dia dada pelo Banco Central do Brasil, sendo este (US$/kg). PAYANT

(1997) enfatiza que o tamanho da amostra empregado ern uma série histórica afeta

a validade da distribuição de probabilidade encontrada. Buscou-se assim reunir o

maior número de observações possíveis para a execução desta análise. IV1OL et a!.

(2005) em seu estudo com a commodity café observa uma forte distorção de

resultados, centrando no fato do GAF.CH necessitar urn agrupamento maior de

dados (200 observações em sua amostra). Neste estudo existe certo conforto com a

adoção desta metodologia por englobar um número de observações dez vezes

superior ao estimado por aquele autor.

Foi tido como fator determinante para a escolha dos contratos SMR10 e SMR20 já

relatado anteriormente, por estes apresentarem equivalentes nacionais. A borracha

tipo SMR10 eqüivale ao GEB -1, enquanto a SMR20 se assemelha mais ao GEB-2;

o SMRL ao crepe claro e o Bufk Látex ao Látex centrifugado A escolha pelo

mercado físico da borracha e não do mercado futuro, pode ser conferida através da

justificativa proposta por GABE & PORTUGAL (2003) referenciando ALEXANDER

(2001).

TSAY (2002) apud SILVA et ai. (2005) atribui duas razões principais para se modelar

a volatilidade de preço das commodfties através dos retornos22 destas. A primeira é

que o retomo de um ativo oferece ao leitor um sumário completo e independente da

escala de oportunidade de investimento e que as séries de retorno são estacionárias

e apresentarem propriedades estatísticas mais simples do que as das séries de

preços. Emprega-se neste estudo o software E-visws 4.0 para o tratamento das

séries. Observa-se ainda por meio de análise gráfica das séries a incidência de

ciclos nos preços da borracha em parte por fatores identificáveis (entressafras) s por

fatores não identificados.

21 http://www3.lgm.gov.my/mre/MonthlyPrices.aspx.
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4.1 RESULTADOS

4.1.0 O COMPORTAMENTO DAS SÉRIES

Os valores das séries de preços e retomos dos contratos estudados estão ilustrados

gráficos subseqüentes demonstrando o comportamento das mesmas ao longo

da janela de tempo utilizada.

Gráficos 02/03: Contratos SMR 10 Série de preços e retomos - 2000:01 a

2008:06

SOO 1OO0 1500 2000 250 SOO 750 1QOO 125O 15O0 1760 2QOD

- SMB10 PREÇOS | SMR10 RETORNO

Fonte: Elaborado pelo autor.

Observa-se uma tendência de crescimento na série de preços SMR10 e SMR20, o

que indica retomo médio diário positivo além de uma forte simetria com a curva de

preços do petróleo negociado em Nova Iorque padrão (WTI). Embora alguns pontos

sejam desfoantes no gráfico do retorno da série com desvios de 0,45 da média,

estes dias foram mantidos no estudo por serem considerados detentores de

informações importantes para a formação da curva de preço da série em questão.

Fazendo um paralelo com o WTI apenas em 04 de novembro de 2003 ocorreu um

movimento inverso epAre ss cotações, onde o preço do contrato SMR 10 subiu e a

cotação do petróleo caiu devido ao incremento das reservas descobertas na

América Centra! e do Sul. Tem-se ainda um pico intermediário na primeira semana

de julho de 2006 decorrente a instabilidades políticas de Coréia do Norte e Irã com

os EUA. Avaliando o gráfico dos retornos é possível observar que as datas que

apresentaram as maiores distorções para as séries SMR10 e SMR20 tiveram efeito

simétrico aos picos e vales observados na série WTI.
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Gráfico 4: Série de preços do petróleo WTI - 2000:01 a 2008:07

Período

Fonte: Bloomberg® (2G

Gráficos 05/06: Contratos SMR 20 Série de preços e retornos - 2000:01 a

2008:06

260 500 750 1000 1250 1500 1750 JOOO 250 500 750 IODO 1250 1500 1750 2000

- SMR20 PREÇOS - SMR30 RETORNO !

t-onte: Elaborado pelo autor.

Embora as séries SMR10 e SMR20 apresentam comportamento extremamente

semelhantes (correlação de 0.999)23, as séries SMRL de crepe claro 9 Su!k Látex

apresentam oscilações extremas pontuais, mas agudas em seus retornos, contudo

comparando esta série de retornos (SMRL e Bulk Látex) com os retornos

observados no mesmo período para a série WTI, nota-se uma forte reversão a

média destas.

23
Correlação entre as séries de preços.
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Gráficos 07/08: Contrato SMR L Série de preços e retornos - 2000:01: a

2008:06

p

250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000

- SMRL PREÇOS | SMRL RETORNO]

Fonte: Elaborado pelo autor.

Gráficos 09/10: Bulk Látex Série de preços e retornos - 2003:02 a 2006:06

250 500 750 1000 1250 250 500 750 1000 1250

j LÁTEX] | LÁTEX RETORNO |

Fonte: Elaborado pelo autor.

Foram mantidos os vatores extremos das sénes SMRL e Buik Látex, peias mesmos

argumentos apresentados nas séries SMR10 e SMR20. Dos resultados das

correlações dos preços têm-se: Correlação SMR20 e Bulk Lstex: 0,9754, Correlação

SMRL e Bulk Látex. 0,9766 e correlação SMR10 e Bulk Látex: 0,9753.Realizando a

correlação entre as séries de preços e de retornos das séries obtêm-se:

Tabela 02: Correlação de Retornos

Contratos

SMR10

SMR20

SMRL

Bulk Latox

Correlação dos Retornos

0,04844

0,04824

0,05393

0,00512

Fonte: Elaborado pelo autor.
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4.1.1 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DE RETORNOS

Têm-se aqui algumas estatísticas descritivas das séries de preços e de retornos

acima mencionadas:

Tabela 03: Estatísticas Descritivas das Séries de Preços

Estatísticas

Retomo médio diário

Curtose

Assimetria

Desvio padrão incondicional

SMR10

1.29749

-0,66527

0,65609

0,65497

SMR20

1,29202

-0,66621

0,65554

0.65474

SMRL

1.46429

-0,68468

0,61676

0,67924

Bulk Látex

1,16227

-1,01396

0,49641

0 36S70

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 04: Estatísticas Descritivas das Séries de Retornos

Estatísticas

Retomo médio diário

Curtose

Assimetria

rioc\/in nsrfpsn inrnnríirirvnsl

SMR10

0 071%

4.8621

-0.2838

000S3

SMR20

0071%

4.8400

-0.2806

0.00S3

SMRL

0 069%

15.2131

-0.1751

0.0065

Bulk Látex

0.092%

7.4099

-0.0592

0.0077

Fonte: Elaborado pelo autor.

Dos coeficientes alcançados com a estatística descritiva, merece destaque a curtose

e a assimetria das séries. Pela análise da curtose das séries observa-se que as

séries SMRL e Buík Látex são Ieptocúrticas em relação à distribuição Gaussiana. E

as séries SMR10 e SMR20 são platicúrticas. Sendo todas as séries assimétricas24 à

esquerda.

4.1.1.1 TESTE AUGMENTED DICKEY-FULLER

Com estes resultados cabe ainda testar o comportamento das séries através do

teste ADF (Augmented Dickey-Fuller) para verificação ou não da incidência de

estacionandade. No teste ADF estuda-se a hipótese nula de incidência de raiz

unitária no processo AR(p). Em outras palavras, caso exista raiz unitária na série os

valores tsndem a aumentar com o decorrer dos períodos. Assumindo assim padrões

24
n x, —

3
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de comportamento: random walk, random walk com tendência ou processo com

tendência determinística MATIAS si a! (2005). No caso dos preços das commodities

para BIDARKOTA & CRUCINI (2002) estes consideram difícil rejeitar a hipótese de

que o preço das commodMes no mercado a termo sejam puramente random v/alk.

SLADE (2001) apud MATIAS et ai. (2005) e SCHWARTZ (1997) relatam que existe

evidências reais de que o preço de commodif.es- tendem a sofrer um padrão de

reversão à média, mesmo admitindo que os preços de commodities sigam um

padrão d§ movimento geométrico Bmwnssno ou outro processo não estaclonário

para a realização das projeções. BESSERMBINDER et ai. (1995) salientam que

para mercados de commodities agrícolas existe urna forte tendência de reversão à

média para as séries de retomo, sendo esta ampla em magnitude.

Observa-se pelos resultados do E-views que todas as séries de retomo

apresentaram raiz unitária, conforme observado abaixo. Realizando o teste ADF em

primeira diferença para as séries de preços e utilizando 4 lags, foi possível rejeitar Ho

(existência de raiz unitária). Podendo assim estas séries serem consideradas

estacionárias. SWARAY (2002) obtém o mesmo diagnóstico em seu estudo sobre

volatilidade de preços de commodities primárias.

Tabela 05: Resultados teste ADF, séries de preços

Série

SMR10

SMR20

SMRL

Bulk Látex

Teste ADF*

1 29925

1.29348

1.62681

-0 70935

*Valor Crítico 5%, -2.8634

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Tabela 06: Resultados teste ADF, séries de preços (1a diferençaf/retomo

Série

Série dt preços SMR10 (1a OHfcrarfçs)

Séria da ratomo SMR10

Série de preços SMR20 (1a Diferença)

Série de retorno SMR20

Série de preços SMRL (1* Diferença)

Série de retomo SMRL

Série dê pmçGâ Qülk Lâték {\* Diferença)

Série de retomo Butk Látex

Teste ADF

-17 58173

-15.48729

-17.55939

15.47175

-15.90357

-14.61825

-10.28785

-9 748634

Com 5% de Vator Crítico: -2.8642

Fonte: Sabotado peío autor.

4J2 OTESTEBOS

Aplicando o teste proposto por Brock, Dechert e Scheinkman, foram obtidos os

seguintes resultados no software E-views:

Tabela 07: Resultados do Teste BDS

Dim .

2

3

4

5

6

Dim.

2

3

4

S

6

S M R X õ

SDS Statistic

0.0477

0.0856

0.1 1 Í6

0,1270

0.1343

~~sm"rT " "
BDS Statistlc

0.0455

0 0841

0.1 102

0.1265

0.1344

Dfm .

2

3

4

5

6

Dim .

2

3

4

5

6

5» lá R í yJ

BDS Statistic

0.0477

0.0856

ú.i í iS

0.1270

0.1343

~iirwrRTr'~~~~~~
BDS Statistic

0.0455

0 0841

0.1 102

0.1265

0.1344

Dim

2

3

4

5

6

Dim

2

3

4

5

6

S U R 2 ü

. BDS Statistic

0.0472

0 0847

0. i í 0 8

0.1260

0.1331

Bulk Látex

. BDS Statistic

0.0558

0 1QQ7

0.1288

0.1471

0.1548

Dim

2

3

4

5

6

Dim

2

3

4

5

6

S M R 2 C *

. BDS Statistic

0.0472

0.0847

0.1 108

0.1260

0.1331

Bulk Látex*

. BDS Stfttistic

0.0558

0 1007

0.1288

0.1471

0.1548

"B entsirap , ->.üüQ

Fonte: Elaborado peto autor.

A tabela acima indica que todos os testes estatísticos são maiores que o valor crítico

a 1% de signÉfícântia. Assim, pocte-st rejeitar a hipótese nute c?e que as séries não

sáo I.D.D. CURTO et ai. (2003) referenciando HSIEH (1989) indica que a aceitação

de Ho # consisfenfe com qualquer f.po de dependência e que pode resuffâr de um

sistema linear estocástico, de um sistema não linear estocástico ou de um sistema

não linear determinfstico. O resultado do teste BDS mostra que a série não é rufdo

branco, caractemando-se como um caminho aleatório "random walk" ou outro

rnodsto auíocorrelgclonado conforme visto no teste ADF
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4.3 TESTE JARQUE-BERA

Outra forma de se testar se a assimetria e a curtose são iguais à da Normal é

através do teste Jarque-Bera MATIAS et ai. (2005) a vantagem de adotar este teste

é o fato do mesmo ser assintótico e se basear nos mínimos quadrados ordinários

(MQO). O teste apresenta como hipótese nula Ho da equação assumir valor igual a

3, sendo assim, a distribuição normal ou H-^ da hipótese alternativa e apresentar

resultado diferente de 3, sendo esta não normal. A mesma pode ser representada

pela seguinte equação:

W = ^L) + i ~ (Equação 28}

Sendo N o total de observações na amostra e b, e b? estimados por meio dos

resíduos de uma regressão. Os resultados dos testes confirmam as análises

realizadas com os dados da tabela 2. Rejeitando-se Ho em favor de Hi. Aproveita-se

aqui para testar também as séries de preços dos contratos, juntamente com as

séries de retomo.

Figuras 01/02: Contratos SMR 10 Série de preços e retornos

Series: SMR10PRECOS

Sample 12062

Medan

Majornum

Mnimum

íiü. Dsv.

Skewness
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1204000
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Figuras 03/04: Contratos SMR 20 Série de preços e retornos
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4840058
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0.000000

-ü.025

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figuras 05/06: Contratos SMRL Série de preços e retornos
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Figuras 07/08: Contratos Bulk Lat&x Série de preços e retornos
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Destas análises pode-se observar que as séries de preços de commodities apresentam

comportamento não normal. Comportamento típico para este tipo de ativo.

4.4 RESULTADOS AC / PAC / Q-STAT

Observa-se por meio dos outputs do E-views respectivamente o resultado dos três

testes AC, PAC e Ljung-Box, atribuindo 0,1 e 2 defasagens nas séries:
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Tabela 08: Resultados AC / PAC / Q-Stat

Imgs

t

5

10

15

20

26

30

la§s

1

S

10

1«

20

26

30

SM RIO

AC

Ü.43S

0.108

0.070

0.03

n n-?o

-0.0Q2

0.017

PAC

y .4*S

0.057

CUJO?

Q 028

-n «17

QflZS

-0.03-1

SMRL

AC

0258

0 128

0 088

0 012

0.022

0.024

V 92f

PAC

0.258

0J022

a

0 OOB

Ò£23

0.038

0.006

1
Q-Stat

-,»!» :i i

741.44

818 2

822 23

mn o?

845.88

893 .43

Q.Stlt

188 35

S2B.41

610.07

61S 54

621.?

626.4

631J01

Imqs

i

5

10

15

?f>

JS

30

ísB5

1

5

10

15

20

25

30

SMR20

AC

0.4*

0.1 OS

0 07?

0 03

-n mo

0

0.010

Bulk

AC

OS88

0.287

0 198

0.1 ■?<!

-0.031

-0 .006

-g.oiç

PAC

Ü.44

0.057

0 009

Q.O2S

-n nt«

0.031

-0 .028

Látex

PAC

0.588

o.ose

-0.013

0 0 <iK

■0.021

Ü.04Ú

•0.061

Q-Stat

iwS.Ciü

745.88

823 18

828 27

835 0 7

SSO 7 2

sea 43

Q-Stat

458.8 6

1144.1

1S45.8

1B55.9

1675.8

1683.S

1665.2

Oeste, pode-se concluir que as séries por meio da ACF os valores de ry(k) por meio

da avaliação do eorreiograma decaem para zero após um pequeno número de

fegs25. Sendo assim há um sinal que estas séries obedecem a um processo

âUtúfôijfâãáiWú dã hâJXã Qiúüfíl. AMÜTí í-üíüü ubââiVãdü fiúi SILVA êí âl. (2Q05) OS

coeficientes de auto-correlação e Q-Stat estimados revelaram um padrão previsível

para a média condiciona! dos retornos.

4.5 O TESTE DO MULTIPLICADOR DE LAGRANGE

ENGLE (1982), propõe o teste do Multiplicador de Lagrange como meio de

evidenciar o efeito ARCH e testar a presença de heteroscedasticidade condicionada,

assumindo que a variânda de um período esta relacionada à variância de t-1, t-

2 t-n SILVA 0t bI (2005) sugere a aplicação do teste nos resíduos dos modelos

AR (1)* ajustado para a média condicional26 dos retornos. Os resultados são

apresentados rrn tabefa a seguir

25 Mesmo procedimento adotado para os resíduos, observando-se o mesmo comportamento, mas com
um grmj úe decsjmerrtt? p«« zero em um ritmo menor

' Atribuindo mais lags ao modelo observa-se um aumento no Critério de Schwarz (definido por:

SC=-2//r+(*k>g7')/7'obtido no E-views. O que mostra que o modelo AR (1) é o mais adequado

para o estudo. Em levantamento comparativo, outros estudos sobre volatilidade de commodities leves,

indiCãrítrrt a mesma tendência os eacoinã do modelo AR (1} a
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Tabela 09: Teste ARCH de ENGLE (retornos)

Resíduos/ AR(1)

- SMR10

Lag

1

2

3

4

5

p-valor

0.0575

0.9100

0.9058

0.4864

0.7469

Resíduos/

AR(1)-SMR20

í.a£_

1

2

3

4

5

p-valor

0.0502

ú.ãiu

0.9888

0.4571

0.5572

Resíduos/

AR(1)-SMRL

Lag

1

2

3

4

p-valor

0.0000

0.1550

0.4868

0.9675

5 í 0.3988

Resíduos/AR(1)

- Bu!k Látex

Lag

1

2

3

4

5

p-va!or

0.1541

0.8539

0.1672

0.2898

0.3067

Fonte: Elaborado pelo autor.

Conforme observado nas séries acima os teste para efeito ARCH, em um modelo

AR (1) fornece consideráveis indícios para se rejeitar Ho: não existência de

heterocedasticidade condicional na volatilidade dos modelos assumindo um intervalo

de confiança de 90% considerando 1 lag para as séries, exceto para a série Bulk

Látex onde fora observado homocedasticidade condicionai. Conclui-se assim, a

incidência da presença de efeito ARCH apenas na série SMRL conforme se observa

nas tabelas abaixo:

Tabelas 10 e 11: Outputs E-víews 4.0

SMR10 SMR20

ARCHTest:

F-aafclic 0840589

4306623

Pn±*l»y

Pr**»,

0520755

0520067

ARCHTest:

F-stasüc asanx»

46733S4

Pnbablty 0*57865

0457028

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabelas 12 e 13: Outputs E-views 4.0

SMRL BULK LÁTEX

ARCNTest: MTCHTet:

F-jotnc úúúòúüü

0J3ODOD0

1 166Í»4 *

577683* PrababHly 0328224

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em adição a isto é tomada a média condicional das séries de retomos para todos os

modelos ARCH27.

27
Vide anexo
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4.6 MODELOS GARCH/E-GARCH/TARCH

COSTA & BAIDYA (2001) reforçam que um processo estacionário GARCH (1,1) é

estacionário se (a+(J)<1, com a e p sendo os coeficientes do quadrado da inovação

e da variação no período anterior, condizentes a equação da varíância do modelo

Para MOL et ai. (2005) quanto mais próximo de 1 for o somatório dos coeficientes o

efeito daquela informação (choque) no decorrer do dia será maior, tomando assim

mais tempo para se dissipar integralmente. Partindo destas conclusões foi testado

um modelo GARCH (1,1), E-GARCH (1,1) e TARCH (1,1) sendo os resultados dos

coeficientes expostos nas tabelas a seguir

4.6.1 STANDARD MALAYSIAN RUBBER 10

Tabelas 14 e 15: Outputs E-views 4.0

GARCH (1,1)

Depender! Vareüie:

MbU»* M_- ARCH (Marquardr.)

Sample(ac|usted): 22061

Induded obsenations 2080 after acfusting endpoirts

Convergente acteved aãer 12 teratnre

VariaroetachcastON

c

SMR10RE7ORNOM)

c

ARCH(1)

GARCH(1)

Coeffoent

4jO8EG5

0.571233

SU. Eiror

0.000110

0.018096

VarianceEquabcn

5.77E-Q7

0.112833

0.879723

1.44E-O7

0.012523

0.012849

2-Stabsbc

0.444412

3156972

3.993808

9.009687

68.46816

Prob.

0.SÍS?

0.0000

0.0001

0.0000

0.0000

R-squared

Adjifiiêd R-aquaraa

SE ofregreesion

Sun squared resid

Logigelhood

DuitíoVUaisonstat

0.174917

0,173311

0.0075B9

0.117410

7549.928

Z4i7M

Maan dependert var

SLi. t3Bperòeri.ar

Akakeirfccnterion

Sdvt&z otà&non

F-statistic

O.0007D5

0.0)8313

-7.325173

-7.311506

10B.9148

Ü.ÜUAJÜÜ

E-GARCH (1,1)

Depender* Variabte: SMR10RETORNO

Mettwd: ML - ARCH (Marquardt)

Sample<a4usted): 2 2061

Induded observations: 2060 after adiusting endpoints

Convergence acheved ater 18 iterabons

Varíancs backcast ON

c

SMR10RETORNO(-1)

C

iRES|/SQRlGARCH)(1)

RES/SQR|GARCHK1)
EGARCH<1)

Coefficient

3.64E-O5

O.5S7S2O

Std. Eiror

0.O30112

0 017943

Variance Equabon

-0 311945

0.199211

0.020473

0.984652

0.044960

0.019154

0.010573

0.003671

z-Stafetic

0.324577

3162891

-6935155

10.40078

1.936311

275.7467

Prob.

0.7454

0.0000

o.oooo

0.0000

0.0528

0.0000

R-squared

Adjustod R-squared

S.Eofregression

Sum squared resid

log ütetihood

siat

0.175783 Mnw) etepsnetent <m

0.1/37/6 S.D. dopondont var

0 007557 Akake ínfb crterion

0.117287 Schwarz criterion

7549.187 F-statisbc

z.4üü4/6 Pre&jP-statiaiie)

O.00O7D5

0 008313

-7.3234S3

-7.X7D83

8751225

Õ.OüQCIQÔ

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Tabela 16: Outputs E-views 4.0

TARCH(1,1)

Dependent Variable: SMR10RETORNO

Method: ML- ARCH (Marquardt)

Sample(adjusted). 2 2061

inciuded obseivauotis. iüõü aíier adjusiing enapaints

Convergence achieved after 12 iterations

Varianoe backcast: ON

c

SMR10RETORNO(-1)

C

ARCH(1)

(RESID<0)*ARCH(1)

GARCHft)

Coetficient

ü.üüúni

0567819

Std. Error

u.úüü11ts

0.018341

Variance Equation

5 59E-07

Q13Ü464

-0.045820

0.884787

1 39E-07

Ü.01/V6

0.019140

0.012643

z-Stattstic

Q.d51O58

30.95857

4 006418

7.594754

-2 393966

69.98457

Prob.

0.3416

0.0000

00001

0.0000

0.0167

0.0000

R-squared

Àüjuàteii R-bCiuauàd

SE ofregression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin-Watson stat

0 176211

ú. I/42ÜG

0.007555

0.117226

7552.578

2 402502

Mean dependent var

3. D. oeptiiKient var

Akake info críeíion

Schwarz criterion

F-statistic

Prob(F-statistic)

0.000705

Ü.0Ü6313

-7.326774

-7.310375

87.87147

0000000

Fonte: Elaborado pelo autor.

As somas dos coeficientes a e p do modelo GARCH (1,1) representados por

ARCH(1) e GARCH(I) foram respectivamente: 0,112833 e 0,879723, cuja soma

resulta em: 0,992556 sendo este valor muito próximo de 1 o que indica alto grau de

persistência. O respeito à restrição sinafoa que a série pode ser modelada por um

modelo GARCH (1,1). O resultado obtido pelo E-GARCH (1,1) foi: 0,984652 que se

mostrou muito próximo de (a+p) do GARCH (1,1). Neste modelo tem-se a dado por:

|RES|/SQR[GARCH](1) igual a: 0,199211 e y por RES/SQR[GARCH](1): 0,020473

diferente de zero o que leva a crer a incidência de alavancagem em retomo futuros

da série SMR10, embora este efeito possa ser pequeno. No modelo TARCH o yé

significativamente negativo o que retrata presença de um efeito

assimétrico. Avaliando a função de máximo verossimilhança observa-se que o

modelo TARCH apresenta o maior coeficiente para a série SMR10.

Fazendo a previsão da série aplicada aos três modelos têm-se:

39



Gráficos 11/12/13/14: Outputs do E-views 4.0

GARCH(1,1) E-GARCH(1,1)

iForeost: SMR10RETORF
Actual: SMR10RETORNO

Forecast sample: 1 2062

Adju*edsample:2 2062

I lnckid»d nbMivatioit' 2081

Root M*an Sqund Enor

Mexi Absolute Error

He» Abs Percent Error

DreilnequriityCoenciMit

Bk Prapoctni

0.007548

0.005402

114 1904

0.575929

0.001127

CoMrémce Proporíon 0 775896

forecja SMR10RETORF

Actuar SMR10RETORNO

Forecast samph: 1 2062

Adjusted arnpte: 2 2062

hckided obsmaUons: 2061

Root Me» Stfitná Error 0.007544

0O064OJ

113.8997!

0.577037

0.001263 |

Cixnnce Praparbon 0.771682]

Me» Abs. Percent Errcr

- Foiecaa ofVmtt

1050 1500

ForecMt of VBiice]

Fonte: Elaborado pelo autor.

Gráficos 15 e 16: Outputs do E-views 4.0

TARGH(I.I)

I .
J li...

\ r f Pf||||j!f

i

FwkhI: SMR10RETDRF

Actuat SMR10RETORNO

RmkmI sanplr 1 2062

Induitad paa»w»JiBni: 2061

Rnct Uen St^ianl Env 0.007542

MMnAbsefttfeEncr 0.006400

WMn AM. Pwvmt Eiror 113«999

TMfmquMyCMflctint 0 5TÇ467

Rias Proportton 0 Q00649

V«t«K*Prapartfan 0226963

I ForacMt

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Os erros observados nos modelos (Root Mean Squared Error e Mean Absolute

Error) apresentam resultados muito pequenos o que representa uma boa habilidade

de previsão dos modelos à série SMR10. Por outro lado, o resultado do Theil

InççpjBfíty Cosffcisnts para os ír#s modelos são muito próximos de 0,6 o que não

indica ajuste imperfeito. O Bias Proportion indicou que a média das previsões

encontram-se distante das médias das séries. Os resultados das proporções das

varíâncias sofreram variações apenas na terceira casa decimal de um modeb para

outro na ordem de {0,22} o que indica um pequeno distanciamento das variações

das séries estudadas. A proporção da covariância que mede o restante do erro não

sistemático da previsão indicou valores significativos da ordem de 0,77. Com isto

podemos concluir que as médias das previsões resultam em um trabalho consistente

rfp rvgrsturp rfpe móHiísc rfpe \/prjpygip rlQr^priHorsfoc rçnrn r»g ff^S íT!Ot!^IOS F^SSli!Í3C!0S

análogos foram obtidos para as outras séries aplicando os três modelos com

pequenas variações nos indicadores de previsibilidade destas.

4.6.2 STANDARD MALAYSIAN RUBBER 20

Tabelas 17 e 18: Outputs E-views 4.0

GARCH(1,1) E-GARCH(1,1)

Dependent Variabte: SMR20RETORNO

Method: ML - ARCH (Marquardt)

Sampte(adjusted): 2 2061

uiüuüed uubtii vdtíúii^i. züõü àVuàí dujüüiiti

Convergence achieved after 12 iterations

Variance backcast: ON

SMR20RETORNOM)

C

ARCHfl)

GARCHfl)

Coefficient

0.568226

Std En-or

Ú.ÜÜÚ111

0.018345

Variance Equation

659E-07

Ü.121Ü92

0.870535

1.61E-07

Ü.U13143

0.013400

z-Statislio

o.õuüítn

30 97530

4090483

«213082

64 96529

Prob.

u.64òü

0.0000

00000

Ü.UÜOO

0.0000

R-squared 0.176041 Mean depender* var 0.000708

Adjusted R-squared 0.174437 S. D. dependent var 0.008350

S.E. üíieyiáaMuii ü.üQ?5a,f Aiuuke u*iiu uiUaiun ■i'.3Q3ü24

Sum squared resid 0.118278 Schwar2 críterion -7 295358

Log likeühood 7533 295 F-statistic 109.7639

Durbin-Watson stat 2.403387 Prob(F-statistic) 0.000000

Dependent Variable: SMR20RETORNO

Method: ML - ARCH (Marquardt)

Sampte(adjusted) 2 2061

Inçlitripd obspa'.qtinnç" ?OfTl after sdin^tin

Convergence achieved after 21 iteratbns

Variance backcast: ON

r

SMR20RETORNO(-1)

C

|RES|,'SQR[GARCH](1)

RES/SQR[GARCH](1)

EGARCH(1)

Coefficient

C.01EÍ5

0.560732

Std. Error

0 000114

0.018220

Variance Equation

-0 357889

0 220753

0022566

0.981801

0048385
n niQTgK

0011191

0.003933

z-Statétic

0 527624

30.77505

-7 396685

2.016357

249.6097

Prob.

0 5978

0.0000

0 0000

0 0000

0.0438

0.0000

R-squared

Adjtisfprf R-squsrerl

SE. ofregression

Sum squaiBd resid

Log litelihood

DurbinWatson stat

0.177826

017SB7S

0.007580

0.118022

7530.459

2.389081

Mean dependent var

c> n d?p?nrt?nf v^r

Akaike info cntenon

Schwatz criterion

F-statistic

Prob(F-statistic)

0.000708

0 008350

-7.305300

-7.2SS901

88.85089

O.OOOOOO

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Tabela 19: Outputs E-views 4.0

TARCH (1,1)

Dependent Variable: SMR20RETORNO

Method: ML- ARCH (Marquardt)

Sample(adjusted): 2 2061

included oi>seivationa. 2üoü aíler acijuaüng endpointe

Convergence achieved after 11 iterations

Vanance backcast ON

c

SMR20RETORNO(-1)

C

ÃRCHd)

(RES!0<Q)*AKCH(1)

GARCH(1)

CoelTicient

0.00013/

0.565153

Std Errar

ü.OOOí Í6

0.018540

Variance Equation

6 39E-07

Ü.141218

■O.053395

0 876749

1 54F-07

Ü.U17ãÜ5

0.019675

0 013175

z-Statistic

1.157274

30 46323

4143734

7.ãã7036

-2.713793

66 54584

Prob

0.2472

0.0000

00000

0.0000

0.0067

0.0000

R-squared

SE ofregression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin-Watson stat

0.177218

0007583

0.118109

7536.589

7 398805

Mesn dependent var

i.ti. dependent vat

Akaike mfo críenon

Schwatz críterion

F-statistic

ProbíF-statistic)

0.000708
• '• ririü"Ci"i

-7 311252

-7.294852

88.48169

0 000000

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os coeficientes a e p do modelo GARCH (1,1) representados por ARCH(1) e

GARCH(I) foram respectivamente: 0,121092 e 0,870535, cuja soma resufta em:

0,991627 sendo este valor muito próximo de 1 o que também indica alto grau de

persistência. O resultado obtido pelo modelo E-GARCH (1,1) foi: 0,981801. Neste

modelo tem-se a dado por |RES|/SQR[GARCH](1) igual a: 0,220759 e y por

RES/SQR[GARCH](1): 0,022566 o que leva a crer a presença do efeito

alavancagem. No modelo TARCH o yé significativamente negativo dado por -

0,053395 e um p valor de 0,0067 o que retrata a presença de um efeito

assimétrico. Avaliando a função de máximo verossimilhança novamente observa-se

que o modelo TARCH apresenta o maior coeficiente para a série SMR20 assim

como observado na SMR10.

Fazendo a previsão da série aplicada aos três modelos têm-se:
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Gráficos 17/18/19/20: Outputs do E-views 4.0

GARCH(1,1) E-GARCH(1,1)

Foreost SMR20RETORF

Actu* SHR20RETDRNO

Foreostswnpte: 12062

AdjuaMd samplc: 2 2062

RoctMMlStyandEntr

MniAteoiuteEmr

Meai Abs. Percam Emx

Hial IncquaRyCodlcJent

vjMiunce PrQpoKioit

Cawrànce Proportoi

0.00757»
0 005441

114 8351

0 576588

0 000994

Ü.22Ô47Ü

0.772536

06

.04

„-,

-.02

-D*

SMR20RETORF

Actiat SMR20RETDRNO

FarwastMmptac 12062

MjualM nmpk: 2 2082

Root Mmd SqMOTd Erro

Ihd kaqnlty Ct^feàM

0 007568,

0005442

114 2283

0.578720

O0O10A4 I

0^34774 ,

0 764132j

- SMR20RETDRF'

Fonte: Elaborado pelo autor.

Gráficos 21 e 22: Outputs do E-views

TARCH{1,1)

4.0

J06

0.J
i a

02 i :, Jil

PH(HvnVnl^D
024 prír "p

1
oeJ

1

t Jlt í É.iUIBl

i ' lf
í

i U

1

"1
■ ■

ForacaK SMR20RETORF

/kbat SMR20RETCMNO

Rod Mm Sq«nd Em»

Mm «tadut» Error

MMnAte.PmwtEno'

VateKB Ptoportion

*

0 007570

0 005439

114.5774

0576978

Ü.0OOSO7

0 230042

G.7S»Si

1000 1500

- SMR2QRETÚtiF;

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O resultado do Theil Inequaíity Coeficiente da previsão dos modelos da série SMR20

para os três modelos são muito próximos de 0,58 o que torna inconcíusivo se o

ajuste é imperfeito (próximo de zero) ou perfeito (próximo de um). O Bias Proportion

indicou que a média das previsões encontram se distante das médias das séries,

com valores muito próximos de zero. O que sinaliza o não viesamento da série. Os

resultados das proporções das variâncias sofreram variações apenas na terceira

casa decimal de um modelo para outro, o valor encontrado de aproximadamente

0,23 indica um pequeno distanciamento das variações das séries estudadas o que

sinaliza um forte poder preditivo das previsões que pode indicar aos produtores

momentos de maior votetiüdade nos preços dos referidos contratos errs certas datas,

conforme sinalizado pelos gráficos de previsão da variância. A proporção da

i j i;a!nroc

significativos da ordem de 0,77 o que ratifica a previsão como sendo robusta.

4.6.3 STANDARD MALAYSIAN RUBBER LIGHT

Tabelas 20 e 21: Outputs E-views 4.0

GARCH(1,1) E-GARCH(1,1)

Dependent Variable: SMRLRETORNO

Method: ML - ARCH (Marquaidt)

Sample(adjusted): 2 2061

Included observalioiis: 2060 afiei adjustíng endpoints

Gonvefgence achieved atter 18 iterations

Varíance backcast: ON

c

SMRLRETORNCK-1)

C

ARCH(1)

GARCH(1)

Coefficient

7.9SE-O5

0.523646

Sfd. Error

8.69E-05

0.017246

Variance Equation

3.22E-07

0.148184

0.860635

S41EJ3S

0.010448

0.008961

z-Statisüc

0.914218

30 35821

3.827545

14.18259

96.04651

Prob.

0.3606

0.0000

0.0001

0.0000

0.0000

R-squared 0.024041 Mean dependent var 0.000688

Adjustec) R-squsred 0.022141 S.D. dependenf vsr 0.006490

S.E.ofregression 0.006418 Akaike iiío criterion -7.804236
Sum squared resid 0.084642 Schvrarz crítetkxi -7.790570

Log Bkethood 8043.363 F-statistic 12.65516

Durbin-Watson slat 2.633925 ProbíF-statistic) 0.000000

Dependent Vanable: SMRLRETORNO

Method: ML - ARCH (Marquardt)

Sample(adjusted)' 2 2061

Included observatòns: 2060 after adjustíng endpoints

Convetgence achieved after 50 iterations

Variance backcast: ON

c

SMRLRETORNCK-1)

c

|RES|/SQR[GARCH](1)
RES/SQRIGARCH](1)

EGARCHd)

Coefficient

0.000164

0540891

Std. Etror

8.51 E-05

0018147

Variance Equation

-0 568607

0.322957

0.M7135

0.969532

0 053696

0.017103

0.012859

0.004715

z-Statistic

1.929997

29 80683

■10 58942

1888269

3.665400

205.6316

Prob.

0.0536
n r\r\rv\

0 0000

0 0000

0.0002

0.0000

R-squared

Adjusted R-squared

SE ofregression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin-Wsíson síni

0 016434 Mean dependent var 0 000688

0.014040

0 006444

0 085302

8056.887

2 6.6^662

S D dependentvar

Akaike info cnterion

Schwarz cnterion

F-statistic

Prob(Fstatistic)

0.006490

-7 816395

-7 799996

6.863860

0 000002

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Tabela 22: Outputs E-views 4.0

TARCH(1,1)

Dependent Vartable: SMRLRETORNO

Method: ML - ARCH (Marquardt)

Sample(adjusted): 2 2061

Included observations: 2060 aftef adjustmg endpoinís

Gonvetgence achkwad after 20 iteratkxis

Variance backcast: ON

c

SMRLRETORNO(-1)

C

ARCH{1)

(RESIDO)*ARCH(1)

GARCH(1)

Coefficisnt

0.000125

0.530187

Std. Error

9.0BE-O5

0.018389

Vanance Equabon

3.86E-07

0.182628

-0.066792

0.855824

RWE.Q8

0.014205

0.019378

0.010047

z-Statistic

1.375826

28.33224

4.446853

12.85660

-3.446809

85.18588

Prob.

0.1689

0.0000

0.0000

0.0000

0.0006

0.0000

R-squarecí 0.021379 Mean dçpendent var 0.000588

Adjusted R-squarad 0.018937 S.D. dependantvar 0.006490

S.E.ofregression 0.006428 Akake info criterion -7 8Õ6743

Sum squared resid 0 084873 Schwarz criterion -7.790344

Log Bkelihood 8046946 F-statistic 8 974559

Durbm-Watson stat 2.646708 Prob(F-siatistic) 0.000000

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os coeficientes a e p do modelo GARCH (1,1) representados por ARCH(1) e

GARCH(1) foram respectivamente: 0,148184 e 0,860635, cuja soma resulta em:

1,008819 sendo este valor superior a 1 mostra que a série não pode ser modelada

por modelos da classe ARCH. Os resultados dos parâmetros multo próximos a 1

indicam que os modelos têm problema de integração, contudo isto é considerado

usua! em dados financeiros o que justifica o emprego de modelos alternativos ao

GARCH. No caso os modelos T-GARCH e E-GARCH, cabe destacar que estes

resultados se enquadrariam caso fosse procedida a primeira diferença nas

séries28.© resultado obtido pelo modelo E-GARCH (1,1) foi: 0,969532. E para o

TARCH: 0,855824, sendo que neste o /é significativamente negativo dado por -

0,066792 e um p-valor de 0,0006 o que retrata a presença de um efeito

assimétrico. Avaliando a função de máximo verossimilhança ienvse para a série

SMRL o modelo E-GARCH com o maior coefidente.

Fazendo a previsão da série aplicada aos três modelos nota-se que as estimativas

estão em Hnha com o histórico do preço do petróleo que sofreu peto menos 3

grandes choques no regime de variância em: 2003, 2006 (mais agudo até então) e

2008 (crescente) como se pode verificar no gráfico 4 e nas séries de preços. A

proporção da covariância teve o melhor resultado para o modelo E-GARCH,

28 Resultados no apêndice.
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alcançando quase que 0,8. Este valor leva a crer o forte poder preditivo deste

modelo nara 3 série SMRL diferente dos modelos GARCH e TARCH aue

apresentaram resultados inferiores

GARCH (1,1)

Gráficos 23/24/25/26: Outputs do E-views 4.0

E-GARCH(1,1)

SURLRETORNF

Adu* SMRLRETORNO

Faracot wnpfc: 1 2062

A<*nt«lumpl«:2 2QG2

Induttvd obMnnHoni: 2061

Meai Absokit» Sror 0.004107

TM trwqurity CMffitMnt 0 £44260

Bms Praportion OB01507

0232743

0 7S575O

Fonwr SMHLRETO»JF

Achiat: SMRLRETORNO

Foracnt samplc 1 2062

AdgusM sanpte: 2 2062

Induded otoenaBora: 2061

! M**i Abnbta &tw
Mmi Ate. Pmart Errer

00M

.0016

.0012

.uu
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Fonte: Elaborado pelo autor

Gráficos 27 e 28: Outpuís do E-views 4.0

TARCH (1,1)

Adosl: SMBLRETORKO

1 2062

MMRAbsahMEnv

UMnUi.PnntEm
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Fonte: Elaborado pelo autor.

0.004111 I

114-7241 I
0.638737

0.000SS3

0-154576

Proporlton 0.7848631

46



4.6.4 BULK LÁTEX

Os coeficientes a e {J do modelo GARCH (1,1) representados por ARCH(1) e

GARCH(1) foram respectivamente: 0,129712 e 0,869324 cuja soma resulta em:

0.999036 valor este muito próximo de 1 que demonstra alto grau de persistência

nesta série, mas possível de ser estudada pelos modelos da classe ARCH. O

resultado obtido pelo modelo E-GARCH (1,1) foi. 0,985967, o 7 que representa o

efeito alavancagem foi negativo e denotado por RES/SQR[GARCH](1) resultando

em -0,009481 e estatisticamente não significativo, o que indica a não ocorrência de

efeito alavancagem em retornos futuros do Bulk Látex. Para o TARCH o resultado foi

0,869087, neste o yé positivo e não significativo dado por 0,009639 e um p-valor de

0,6974 o que aparenta não haver efeito assimétrico. Levando-se em conta a função

de máximo verossimilhança escolhe-se o modelo E-GARCH para a série Bulk Látex,

dado esta apresentar o maior coeficiente entre os modelos estudados.

Tabelas 23 e 24: Outputs E-views 4.0

GARCH (1,1)

Dependerit Variable BLLKLATEXRETORNO

Method: ML - ARCH (Marquatít)

Sampíe(adjusted): 21326

Induded observatbns: 1327 after adjusting endpoints

Convergence achêved after 12 iterafions

vananüe baoccasL um

C

BULKLATEXRETORNO(-1)

C

ARCH(1)

GARCHÍD

Coeffiaent

0.000304

0646303

SM Error

0.000115

0022334

VarianceEquation

3.14E-O7

0129712

0 869324

9.82E-08

0018597

0016934

z-Stafcfic

2 642996

2886028

3194792

6974723

5133690

Prob.

0.0082

0.0000

00014

0.0000

00000

R-squaied

Aqused R-squared

S.E. of rcQression

Sun squared resid

Luy íiktíÜKJüu

DurtmWatson stat

0.339589

0.337591

0.006268

0.051943

5124S73

2340815

Mean dependert var

S.D. dependertvar

Akate irfo críteríon

Scnverz criterion

F SLáÜüííÚ

F^robíF-statistic)

0.000919

0.007702

-7.716471

-7.696913

163.9462

0.000000

E-GARCH (1,1)

DependenfVartabte: BULXLATEXRETORNO

Method: ML - ARCH (Maquadt)

SafTiple(ad)Usted> 21326

Induded observaSons: 1327 after adjusting endpoiits

Conveigenceachteved ater 14 lerations

Varianee backcaá: C?-4

c

BULKLATEXRETCIRNO(-1)

C

|RES|/SQRfGAROq(1)

RES/SQRfGARCH|(1)

Coeüctent

0000287

0.648740

StdEircr

0.000115

0.021754

Varianee Equabwi

-0.338321

0245708

-0.009481

QMStUl

0.063164

0.031127

0 014442

U.UMÜ41

z-Statisfe;

2.493264

29.82128

-5356221

7.S93715

-0.856488

Prab.

0.0127

0.0000

0.0000

0.0000

0.5115

Ü.OÚÚÚ

R-squared 0.339276 Mean depender* var C.0CCS19

Adjrated R-aquared 0.336775 S.D. dependert var 0.007702

SE. ofregression 0.006272 Akake infb onterion -7.723911

5um squansti resíd 0.0519S7 Sdwvaiz criterion -7.700441
Log fktühood 5130.815 F-statistic 135.6641

DurtmAftfatsonstat 2.345781 Prab^-staBstic) 0.0D0000

Fonte: Elaborado peto autor
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Tabela 25: Outputs E-views 4.0

TARCH(1,1)

Dependam varara.

Method: ML - ARCH (Marquardt)

Sample(adjusted): 21328

Included observations: 1327 after adjusting endpoints

Convergenee achieved after 13 iterafions

Variance baekcast: ON

c

BUI.KLATFXRFTORNO(-1)

C

ARCH(1)
(RESID<0)*ARCH(1)

R-squared

Adjusted R-squared

SE. of regression

Sum squsree! ceàid

Log likelihood

Durwn-Watson stat

Ooefficient

0.000298

0 646469

Sd Error z-Statistic

0.000119 2.503888

0 033490 38 74514

Variance Equation

3.18E-07

0.124860

0.009639

ü.òoyuo/

0.339564

0.337065

0.006271

0 05194")

5124948

2.341141

9.85E-08 3.230741

0.023690 5.270534

0.024789 0.388850

U.ÜI/UDJ 0U.SJJ4Í

Mean depender* var

S.D dependentvar

Akaike irfo critehon

Schwarz ^riterion

F-statisüc

Prob(F-stafislic)

Prob,

0 0123

0 0000

0.0012

00000

06974

u.uuuu

0.000010

0.007702

-7.715069

-7 591599

135.8390

0.000000

Fonte: Elaborado pelo autor.

Fazendo a previsão da série Bulk Látex aplicada aos três modetos o resultado do

Theil Inequality Coeficiente para os três modelos são muito próximos de 0,49 o que

toma inclusivo se o ajuste é imperfeito (próximo de zero) ou perfeito (próximo de um)

assim como observado na série SMR20, contudo pode-se assumir que existe uma

inclinação para o ajustamento imperfeito, muito embora não possa ser afirmado. Q

Bias Proportion apresentou valores muito próximos de zero o que indicam o bom

poder de previsão da série, reforçado pelas proporções das variâncias que tiveram

os menores valores se comparado com os resultados da outras séries. Visualmente

no gráfico o ponto de maior inflexão da variância parece ocorrer anteriormente ao

maior pico das outras séries, contudo este fato (choque no preço do petróleo) ocorre

na mesma data, devido às séries ter datas bases diferentes.
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Gráficos 29/30/31/32: Outputs do E-views 4.0
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Fonte: Baborado pelo autor.

Gráficos 33 e 34: Outputs do E-views 4.0
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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SWARAY (2002) diz que a série de preços de uma commodity pode apresentar alta

volatilidade ainda que rnude por longos períodos de tempo (característica observada

em commodities agrícolas primárias); ou mostra pouca volatilidade mas

consideráveis mudanças ao tongo do tempo com ajustes discretos (observado em

commodities usadas pela indústria de transformação). Os modelos E-GARCH (1,1) e

TARCH (1,1) confirmam a evidência de forte assimetria, efeito não capturado pelo

modelo GARCH, pois é restrito a uma parametrízação da volatilidade, que define

simétrica magnitude a impactos positivos e negativos No modefe E-GARCH isto é

observado, embora no modelo TARCH não seja observado este efeito em que

choques para cima como para baixo de valores absolutos iguais podem apresentar

impactos diferenciados sobre a variância.

Os parâmetros et_J\[h^ representando por y apresentaram valores significantes

■t- 0, bem como resultados não significantes de acordo com o modelo escolhido e a

série aplicada, não havendo uma padronização de resultados para o setor. Disto é

possível aferir que choques positivos e negativos representam diferentes impactos

na volatilidade das séries de borracha.
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