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RESUMO 

O objetivo deste estudo é analisar os resultados dos portfólios eficientes 

gerados por dois modelos: o de Alocação Clássica de Ativos (CAA) baseado no 

“paper” de Butler, Keller e Kipnis (2015) e o de carteiras igualmente ponderadas. A 

metodologia semelhante ao paper de Butler, Keller e Kipnis (2015) consiste em aplicar 

o modelo de Markowitz a uma cesta de ações previamente selecionada usando a 

metodologia “momentum”, empregada quando se seleciona um grupo de ações com 

os melhores retornos no período anterior. Jeegadesh e Titman (2001) afirmam que a 

anomalia explorada nesse trabalho, onde espera-se um prêmio positivo acima do 

mercado, não é resultado de hipóteses como passeio aleatório e de finanças 

comportamentais. O modelo de Kipnis (2015) oferece uma solução mais prática, 

estável e que procura minimizar os erros advindos do modelo original de Markowitz 

(1952) para cálculo da Fronteira Eficiente. A complexidade na estimção da média, 

volatilidades, correlações e retorno dos ativos para projeção do portfólio ótimo de 

média variância torna o modelo de Kipnis (2015) mais vantajoso quando comparado 

ao original de Markowitz. Sob a hipótese de que ações vencedoras geram um retorno 

positivo, acima do mercado no período de até 12 meses subsequente ao ano em que 

a ação foi vencedora, as duas estratégias foram analisadas para ativos filtrados por 

seu volume de negociação de acordo com arquivo extraído do Economática, durante 

o período de 2000 a 2015. Os parâmetros utilizados para cálculo do retorno histórico, 

olharam para um período de curto prazo: 3, 6, 9 e 12 meses e a cesta de ativos 

selecionada pela estratégia "momentum" corresponde aos 40% ou 60% maiores 

retornos do período analisado. Para a análise da volatilidade meta foram considerados 

os "inputs" de 5% e 10%. Os portfolios prescritos correspondem a pontos na Fronteira 



 

 

Eficiente com o máximo de retorno para uma "target volatility" (volatilidade meta). Os 

dois modelos foram testados de acordo com o teste D-M. Empiricamente foram 

encontrados indícios de que há efeito "momentum"  no curto prazo. 

 
Palavras-Chave: Markowitz, Momentum, Risco-Retorno  



 

 

ABSTRACT 

 

 

The aim of this study is to analyze the results of efficient portfolios generated by 

two models: the Classical Asset Allocation (CAA) based on Butler, Keller and Kipnis 

paper (2015) and the equally weighted portfolios. The methodology similar to the paper 

by Butler, Keller and Kipnis (2015) consists in applying the Markowitz model to a 

previously selected stock basket using the momentum methodology used when 

selecting a group of stocks with the best returns in the previous period. Jeegadesh and 

Titman (2001) argue that the anomaly explored in this paper, where a positive premium 

is expected above the market, is not a result of random walk and behavioral finance 

hypotheses. Under the assumption that winning shares generate a positive return, 

above the market within a period of up to 12 months following the year in which the 

share was successful, the two strategies were analyzed for assets filtered by their 

trading volume according to a file extracted from the The parameters used for 

calculating the historical rate were: 3, 6, 9 and 12 months and the basket of assets 

selected by the momentum strategy corresponds to the 40% or 60% Period analyzed. 

For the analysis of target volatility, the "inputs" of 5% and 10% were considered. The 

prescribed portfolios correspond to points in the Efficient Frontier with the maximum 

return for a target volatility. The two models were tested according to the D-M test. 

Empirically, evidence has been found that there is a momentum effect in the short run. 

Keywords: Markowitz, Momentum, Return-Risk 
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1. INTRODUÇÃO 

A teoria Moderna da Carteira modela a alocação ótima de ativos. Essa teoria teve início com os estudos de Markowitz (1952) 

sobre a relação entre retorno, risco e correlação de ativos. Apesar de Markowitz (1952) ter tido um impacto enorme em finanças 

e seu artigo ter um fundamento diretamente entrelaçado com os conceitos de economia, Sharpe (2000) cita que o trabalho de 

Markowitz é frequentemente citado, menos frequentemente lido (pelo menos completamente) por conta do arcabouço 

matemático envolvido. Keller, Buttler e Kipnis (2015), concluíram que o modelo de Markowitz pode ser melhorado usando uma 

abordagem mais prática, analítica e tática, através da utilização de períodos mais curtos de estimação dos retornos, volatilidades 

e correlação. Isso resulta em maior flexibilidade e aproveitamento do efeito momentum, isto é, uma estratégia baseada em um 

movimento de curto prazo dos preços das ações. 

A presente dissertação aplica a metodologia de Keller, Buttler e Kipnis (2015) à construção de carteiras ótimas no mercado 

brasileiro.A metodologia consiste em limitar o intervalo para a estimação dos retornos médios, das volatilidades e correlações 

até 12 meses. Com isso, tira-se proveito da anomalia de momentum, montando uma carteira "long-only".  Para compor o portfólio, 

serão selecionadas  ações. 

O trabalho se propõe a comparar a performance de modelos baseados no efeito momentum com restrição de vendas: o 

modelo de Alocação Clássica de Ativos e o modelo com carteiras igualmente ponderadas. Os dados usados vão de janeiro de 

2000 a dezembro de 2015. Foram utilizados os retornos diários para calcular a média do retorno e o desvio-padrão, e otimizadas 

as carteiras, conforme proposto por Markowitz (1952), isto é, dando prioridade a maiores pesos nas ações com melhor relação 

risco-retorno (menor risco e maior retorno). A Fronteira Eficiente será analisada com as seguintes restrições: soma dos pesos 

investidos igual a um, vendas a descoberto, e o período curto de doze meses para estimação dos retornos e das volatilidades. 

Utilizando o teste D-M, onde é feita uma regressão no intercepto, e a hipótese nula de que a diferença dos erros é igual a 

zero, percebe-se que o modelo preditivo de Alocação Clássica de Ativos é estatisticamente significativo a 5%, ou seja, produz 

retornos maiores do que o modelo de carteiras igualmente ponderadas. 

Para atender aos objetivos propostos, este trabalho foi dividido em três capítulos. O capítulo dois faz a revisão da literatura 

aplicada ao tema, apresentando o referencial teórico que fundamentou esse trabalho. O capítulo três faz menção a metodologia 

que sugere o portfolio eficiente e a análise empírica que sustenta essa prescrição de carteira. O quatro mostra os resultados e 

conclui o trabalho, após projetar os portfolios eficientes e comparar os dois modelos: carteiras ponderadas e modelo de alocação 

clássica. 

  



 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Teoria Moderna da Carteira 

Conhecido como maximização em média-variância (MV), o modelo desenvolvido por Markowitz (1952), propõe um melhor 

desempenho por meio da otimização de carteiras. Essa denominação advém do fato de que ele é baseado em retornos 

esperados (média) e desvio padrão (variância). Assim,determinam-se os pesos ideais de cada ativo em uma carteira, de forma 

a minimizar o risco para dado nível de retorno. 

Proposta por Markowitz (1952), a moderna teoria de carteiras ou Modern Portfolio Theory (MPT), como ficou conhecido o 

método matemático para solução de carteiras eficientes, trouxe fundamento teórico para o conceito de diversificação. Como 

premissa, tem-se que o investidor é avesso ao risco: Markowitz (1952) afirma que o objetivo deste é a maximização dos retornos 

esperados e a minimização de risco. Assim, a estimativa clássica do modelo MV assume que o investidor escolhe um portfólio 

de ativos que oferecem o retorno máximo esperado para um dado nível de risco (medido pela variância do retorno). De acordo 

com o fundamento teórico da diversificação, o investidor não deve investir todos os seus recursos no ativo de maior retorno 

esperado, pois assume o risco sistemático desse ativo.Apesar de amplamente utilizado e ter conferido prêmio Nobel ao seu 

criador, o modelo MV apresenta problemas e dificuldades de implementação, explicitados por Michaud (1989), entre outros. 

Segundo Markowitz (1952), a análise do portfólio caracteriza-se por: informação, critérios de seleção e procedimentos 

computacionais. Observa-se, na literatura, que tais informações (referentes aos ativos da carteira) são obtidas, em geral, por 

meio de dados históricos, que seriam utilizados para estimar os retornos e riscos esperados e fazer previsões. 

Dada as médias, desvios padrões e correlações dos retornos de N ativos, a otimização da MV seleciona as proporções que 

serão investidas em cada ativo. O conjunto de pesos prescritos para todos os níveis de risco do portfólio descreve as soluções 

ótimas da Fronteira Eficiente. 

Segundo Markowitz (1952), o processo de seleção de portfólio pode ser dividido em dois estágios: o primeiro consiste em 

observar e experimentar, e termina com as crenças sobre as performances futuras e escolhas do portfólio. O segundo estágio 

começa com as convicções relevantes sobre performances futuras e a escolha do portfólio. Para o segundo estágio, Markowitz 

(1952), desenvolveu o modelo média-variância. O resultado do cálculo, com base no retorno esperado (médio) como medida de 

desempenho e a variância como medida de risco, consiste em determinar os pesos a investir em cada ativo tendo em conta as 

expectativas dos investidores. Esse modelo foi testado primeiro com investidores avessos ao risco e com funções de utilidade 

quadráticas, tendo sido, anos mais tarde, testado em funções de utilidades mais complexas, bem como em investidores neutros 

e  em investidores amantes de risco. 

Quando a distribuição do retorno do portfólio é normal (regra de seleção de portfólio, segundo Bawa (1976)), compreende-

se que o modelo de Markowitz é aplicado aos diversos perfis de investidores (avessos, neutros e amantes do risco) que possuem 

funções de utilidades monótonas crescentes. Além disso, Lewis (1988) conclui que também é possível a aplicação do modelo 

proposto por Markowitz para funções de utilidade não quadráticas. 

Em outras palavras, Markowitz (1952) orienta o investidor a analisar o risco da carteira pela correlação entre os ativos que 

a compõem e não apenas com base no risco atribuído a cada um deles individualmente;quanto menos correlacionados forem os 



 

 

títulos da carteira, menor será o risco total da mesma. Nessa dissertação, considera-se limites inferiores e superiores de pesos 

dos ativos individuais, limitando a participação de cada ação considerada no portfólio. 

Ilustrando a teoria de Markowitz; considere um portfólio com 푛 ativos diferentes, onde o número de ativos 푖 é associado a 

um retorno 푅 . Sejam 푢  e 휎  a média e variância, respectivamente, e 휎 ,  a covariância entre 푅 . Supõe-se que 푥  é o percentual 

do ativo investido na carteira,sendo 푅 o retorno do portfólio. A seguir estão as equações referentes: o retorno esperado do 

portfólio, a variância e o somatório dos pesos investidos neste: 

푢 = 퐸[푅] =  ∑ 푢 푥       (1) 

휎 = 푉푎푟[푅] =  ∑ ∑ 휎 , 푥 푥       (2) 

∑ 푥 = 1      (3) 

  

Markowitz(1952) demostra que os portfolios eficientes são capturados por um ponto através de linhas de segmento 

conectadas, chamadas linhas críticas, em um espaço multidimensional dos pesos da carteira. A fronteira eficiente é o conjunto 

de carteiras balanceadas entre risco e retorno. Para um determinado risco tem-se o maior retorno possível ou para determinado 

nível de retorno tem-se o menor risco possível. Uma carteira é chamada eficiente se pertence a um caso geral em que as 

restrições, incluindo igualdade e desigualdade, podem ser quaisquer combinações lineares de pesos da carteira. Então, a seleção 

eficiente de portfólio consiste em alocar fundos de investimento para alcançar o menor risco dado um retorno específico ou atingir 

um retorno esperado,em função de um risco específico, sendo o risco uma medida da variância dos retornos. 

O trabalho proposto aponta as limitações do modelo MV, mas é importante lembrar, como citou Michaud (1989), que essa 

otimização tem grandes benefícios como: estrutura conveniente para integrar uma ampla variedade de restrições e objetivos 

simples, mas importantes para estruturar as carteiras; controle da exposição ao risco,exposição apropriada aos fatores de risco; 

escolha do universo de ações e comparação com o benchmark de performance; uso eficiente da informação de investimento e, 

processamento rápido devido a variações nos portfolios. 

Segundo Michaud (1989), o maior problema em relação à otimização da Média Variância é a tendência para maximizar o 

efeito dos erros das premissas dos inputs. A otimização sem restrições pode gerar resultados piores do que os esquemas simples 

de pesos igualmente ponderados (carteiras (1/N)).  

A complexidade na estimação dos parâmetros de entrada do modelo está na qualidade das previsões robustas das 

variáveis, sendo isso um dos principais desafios para o uso da MV. Em contrapartida, poucos são os parâmetros utilizados para 

o cálculo da fronteira eficiente por meio da MV. Pode-se destacar: os retornos esperados dos ativos, a variância destes retornos 

e a matriz de covariância entre os retornos dos ativos.  

Considerada uma anomalia de mercado, o efeito momentum avalia a relação entre o retorno de um ativo e a sua recente 

performance histórica, ou seja, os resultados históricos de retorno são correlacionados positivamente com o preço de mercado 

das ações. Tornando-se central para o debate da eficiência de mercado, essa tendência é explorada no trabalho de Jeegadesh 

e Titman (1993) para o mercado norte-americano. A estratégia de momentum, por sua vez, fundamentada no curto prazo, tem 

efeito robusto durante o intervalo de um a doze meses da coleta de dados, segundo Faber (2007), Butler (2012) e Antonacci 

(2011). 



 

 

Analisando o desempenho das ações, a estratégia de comprar os ativos que apresentaram, no passado, uma boa 

performance e vender os ativos que tiveram mau resultado leva a retornos positivos nos meses seguintes. Esse estudo foi 

corroborado nos mercados norte-americano e europeu, enquanto Mussa (2007) testou essa mesma hipótese para o mercado 

brasileiro. 

Apud Piccoli (2015), o fenômeno momentum é observado para distintos tipos de ativos (Asness, Moskowitz & Pedersen, 

2013), em diferentes mercados (Rouwenhorst, 1998; Griffin, Ji & Martin, 2003; Chui, Titman&Wei, 2010) e ao longo do tempo 

(Jegadeesh&Titman, 2001). Com isso, estratégias de investimento baseadas em seus preceitos, e que consistem, de maneira 

geral, em comprar ativos de alto desempenho recente e vender a descoberto os de baixo desempenho, demonstram-se 

lucrativas, indo na contramão do princípio da arbitragem inerente aos modelos racionais de funcionamento do mercado. 

A regra geral da estratégia momentum consiste em selecionar as ações com base nos J meses passados e manter os ativos 

na carteira por k meses (estratégia J-mês/K-estratégia mês). Em cada mês t, a estratégia compra o portfólio ganhador e vende 

o perdedor, mantendo essa posição por k meses. Além disso, a estratégia fecha a posição iniciada no mês t-k. 

Sob essa estratégia, os pesos dos ativos são revisados em todo o portfólio em qualquer mês e carregados desde o mês 

anterior à revisão. No artigo de Jeegadesh e Titman (1993) são calculados os lucros de duas estratégias: comprar o portfólio e 

segurá-lo ou rebalanceá-lo mensalmente. Os ganhos foram similares em ambas as opções. 

Jegadeesh e Titman (1991) fornecem evidências sobre a relação entre reversões de retorno de curto prazo e "bid-ask 

spreads" que suportam esta interpretação. Além disso, Lo e MacKinlay (1990) argumentam que uma grande parte dos retornos 

anormais estudados é atribuível a uma reação de preço das ações retardado a fatores comuns ao invés de overreacting (reação 

exagerada). 

Frequentemente, é encontrada literatura na área de finanças que defende estratégias contrárias de seleção de ações ao 

movimento proposto por Jegadeesh e Titman(1993). Segundo os autores, a decisão de comprar ações vencedoras e vender 

perdedoras geram retornos positivos durante os três a doze meses seguintes de período de formação do portfólio. Já DeBondt 

eThaler (1985,1987) legitimam que ações que performaram mal no passado, mantidas na carteira por três a cinco anos 

posteriores à formação de carteira performam bem nos próximos três a cinco anos, violando a regra de Bayes. Esse efeito 

denominado overreaction foi testado por DeBondt e Thaler (1985,1987). Pela amostra de movimentos de preços entre 3 a 12 

meses anteriores testada, chega-se a conclusão que as decisões são pautadas na reação exagerada às informações. 

Consequentemente os investidores  movem os preços para longe de seus valores de longo prazo temporariamente. 

Apud Cruz (2009), Jegadeesh & Titman (1993), usar uma estratégia de força relativa evidencia que transacionar vencedoras 

e perdedoras é consistente com a reação atrasada a informações específicas da firma. Alguns testes sugerem que as ações 

incluídas na estratégia de portfolios de força relativa experimentam retornos negativos, começando perto dos 12 meses do início 

do portfólio e continuamente até o trigésimo primeiro mês. Por exemplo: o portfólio formado com base nos retornos realizados 

durante os seis meses anteriores gera uma média acumulada de 9,5% durante os doze meses seguintes, mas perde mais da 

metade desse retorno nos 24 meses subseqüentes. 

De acordo com Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012), apud Piccoli (2015), esse comportamento está presente também ao 

longo da série temporal, significando que essa tendência de sub-reação ocorre não apenas em relação ao mercado, mas também 

em relação ao próprio comportamento passado do ativo. 



 

 

Mussa (2007) advoga que o mercado brasileiro é uma exceção em comparação às economias desenvolvidas:quando se 

utilizadas estratégias de momentum não aufere lucros estatisticamente significativos por conta das quebras em período de crise.  

2.2 Diversificação 

O retorno esperado de uma carteira é a média ponderada dos retornos esperados dos ativos que a compõem. Já a variância 

da carteira é normalmente menor do que a média ponderada das variâncias dos retornos dos ativos que a constituem. Este fato 

é efeito da chamada diversificação de risco. 

Segundo Markowitz (1952), com o efeito da diversificação, que depende das relações de covariância entre dois ativos, duas 

carteiras com o mesmo nível de risco podem apresentar diferentes níveis de retorno. Os benefícios da diversificação podem ser 

observados quando se consegue reduzir o risco do investimento sem piorar o seu nível de retorno. O problema do gestor é 

encontrar a melhor combinação de ativos que ofereça determinado retorno a um nível de risco aceitável ou que minimize o risco 

para um nível de retorno esperado. Segundo Michaud (1989), o modelo MV fornece reconhecimento da dicotomia fundamental 

entre risco sistemático e diversificável. A carteira prescrita pelos modelos desenvolvidos na tese maximiza o retorno dado um 

nível constante de risco, ou seja uma volatilidade alvo, um conceito diferente da maximização do Índice de Sharpe que gera o 

máximo de excesso de retorno por unidade de volatilidade. 

A parte do risco sistêmica está associada a eventos que afetam amplamente a ecomomia e atingem todos o ativos 

financeiros tais como: eventos de natureza políticos, sociais e econômicos. A diversificação da carteira é indicada para tentar 

reduzir os efeitos dos riscos sistêmicos, pois o comportamento de cada ativo é diferente em relação às variações dos mercados. 

A parte do risco que não é sistêmica é diversificável. Definida como o risco inerente do próprio ativo, a sua abrangência é 

específica sobre o mesmo, não contamina os demais ativos da carteira. A composição da carteira com ativos com correlação 

negativa entre si neutraliza os impactos inerentes à própria empresa ou determinado setor. Assim, alterações de panoramas que 

prejudiquem um ativo podem favorecer outro ativo da carteira. 

Ou seja, pode-se referir a  Rubinstein (2002), que sublinha ser o risco mais relevante de uma carteira, no trabalho de 

Markowitz, a correlação de ativos. Para o investidor, o que vale, é a contribuição de risco de um ativo para o risco total da carteira 

휎
#

 (a covariância de um ativo com outros) e não o seu risco individual 휎 . Rubinstein (2002) e Elton et. al (2007) explicam 

que,numa carteira de ativos, esses deverão ser analisados em grupo e não isoladamente.  

Brito (1981) afirma que, estatististicamente em sua análise, apenas 40% do risco de uma ação típica não pode ser 

diversificado no mercado através da composição de carteiras. Isso traz  implicações para o cenário geral do mercado de capitais 

brasileiro. Em todos os anos, os ganhos com diversificação foram obtidos com carteiras de oito a dez ações, e os ganhos obtidos 

em carteiras com mais de quinze ações foram desprezíveis. Esse efeito se deve ao grande custo do maior tempo alocado nas 

decisões de investimento. 

Em conjunto com o conceito de diversificação, surgem outros dois conceitos: fronteira eficiente e vendas a descoberto 

(short-selling). A venda a descoberto traz à carteira de um investidor um possível maior retorno, porém, apresenta um maior 

desvio padrão, ou seja, o risco da carteira foi consideravelmente elevado na operação. Esse maior retorno e maior desvio padrão 

fazem com que o gráfico desta curva eficiente se torne menos côncavo, pois quanto maior o retorno exigido, maior o risco 

envolvido na operação. 



 

 

A imposição de limites sobre os pesos dos ativos na carteira têm gerado resultados positivos em diversos modelos. DeMiguel 

et al (2009) avaliaram quatorze modelos de alocação de ativos concluindo que nenhum deles é consistentemente melhor do que 

a carteira igualmente ponderada, com exceção da carteira de mínima variância global com pesos limitados. 

Apesar de muitos avanços nas técnicas de otimização dos modelos, como diversos algoritmos e softwares, as técnicas de 

estimação dos parâmetros ainda precisam de ajustes, como proposto neste artigo. Por esse motivo, carteiras 1/N (com pesos 

igualmente ponderados dos ativos) ainda ganham espaço na prática. Chance, Shynkevich e Yang (2011) e Bennet e Sias 

(2011) discordam do pensamento padrão em relação ao número de ativos ótimo para se obter a maior parte dos benefícios da 

diversificação, e argumentam que é incorreto supor que um pequeno número de ativos seja suficiente. DeMiguel et al 

(2009) também acreditam que é necessário que N seja grande para que uma carteira 1/N possa superar modelos de otimização 

de carteiras, uma vez que um N elevado aumenta o potencial de diversificação. Chance et al. (2011) e Bennet e Sias (2011) não 

pretendem mostrar que é mais vantajoso ter uma carteira com N muito grande, mas alertar para os perigos de o investidor 

acreditar que está bem diversificado com uma carteira com N igual a 10 ou 15 ativos, por exemplo. Esse artigo não aborda a 

questão da diversificação plena ao analisar carteiras 1/N com N pequeno e não supõe que elas estejam bem diversificadas. 

3. METODOLOGIA 

3.1BASE DE DADOS 

Para coletar a base de dados,utilizou-se o Economática.Foram extraídas as cotações diárias de 388 ações da Bovespa 

(ativas),e a taxa SELIC mensal para efeitos de comparação de performance da carteira. O primeiro filtro utilizado para diminuir a 

quantidade de ações em análise foi baseado em um arquivo de volume das ações do Economática. Foi feita uma média da 

liquidez durante o período do ano 2000 ao ano de 2015 reduzindo a cesta inicial para as cem ações mais líquidas da bolsa. Para 

selecionar o bucket sugerido pela estratégia do momentum foram calculados os log retornos mensais dos ativos (variação do 

preço atual em relação ao preço anteriorda ação), excluindo a janela em que os ativos não possuiam preço antes do IPO e depois 

da falência. Com a expectativa que o resultado das ações se mantenha para o mês subsequente, a média dos retornos foi 

calculada com base na janela de preços dos 3, 6, 9 e 12 meses anteriores. Assim foram encontrados os portfolios prescritos pela 

estratégia momentum e os pesos sugeridos para cada ativo. Para cada data foi feita uma análise da posição do ticker em função 

do retorno.O risco da carteira pode ser estimado utilizando a matriz de covariância. A matriz de covariância contém a covariância 

entre todos os ativos de uma carteira. Essa matriz tem dimensão NxN, sendo N o número de ativos da carteira. 

Para compor a matriz covariância utilizou-se o retorno diário.Caso não encontrado um período de retornos coincidentes 

entre as ações, as mesmas foram desconsideradas da amostra. 

Os parâmetros utilizados na composição da fronteira eficiente foram variados ao longo do trabalho. Volatilidade meta, peso 

máximo do ativo, período de retornos históricos, percentual dos maiores  ativos com maior resultado positivo. 

O modelo de carteiras igualmente ponderadas também considera as variações indicadas acima e difere do modelo CAA 

apenas no que tange ao peso dos ativos da carteira sugerida, iguais para todas as empresas do portfolio.  

No anexo 2 temos os exemplos abaixo de amostra rodadas nos dois modelos e sugeridas pelos dois portfolios. 



 

 

O primeiro filtro do estudo é restrito ao universo da cesta de ativos que corresponde a 40% ações com maior retorno, mais 

negociadas de 01/01/2000 a 31/12/2015, portanto, provendo uma estimativa razoável e conservadora das projeções médias dos 

retornos e volatilidades.Os parâmetros utilizados foram volatilidade meta de 10% e limite de peso de 70% para cada ativo da 

carteira sugerida pelo modelo de Kipnis (2015).A janela J foi calculada com base nos 12 meses históricos de retorno dos ativos.Os 

resultados são conservadores porque o efeito momentum é mais forte quando não ignoramos os meses mais recentes.  

O segundo filtro considera os mesmos parâmetros do primeiro, exceto pelo percentual dos maiores retornos das ações que 

foi variado para 60%.  

O terceiro filtro considera uma janela histórica (J) de 3 meses, 60% das ações com maiores retornos, volatilidade meta 10%, 

e limite peso dos ativos 70%.O quarto filtro considera uma janela histórica (J) de 3 meses, 60% das ações com maiores retornos, 

volatilidade meta 5%, e limite peso dos ativos 70%.Ou seja, o objetivo não é prever o retorno, e, sim, prever qual seria a melhor 

alocação de portfolio.       

3.2ANÁLISE EMPÍRICA 

A premissa para atingir a melhor relação risco-retorno de uma carteira consiste na seleção de ativos que possuem baixa 

covariância. A seleção do portfolio eficiente é uma otimização restrita do trade-off acima descrito. Com base nisso, foi aplicada 

nessa dissertação a metodologia de Keller, Buttler e Kipnis (2015) para a construção de carteiras ótimas com ativos brasileiros 

de diferentes setores. Os retornos foram estimados com base no modelo CAA(ClassicalAssetAllocation). Foi assumida a 

persistência do preço do ativo em um certo período (efeito momentum). Além disso, foi usada a proposta de “encolhimento” dos 

dados, pois a redução do período de análise pode trazer um viés devido à rápida alteração dos retornos e volatilidade ao longo 

do tempo. Essa metodologia foi aplicada a diversos períodos, divididos segundo cenários macroeconômicos. Utilizou-seo 

Economática como fonte de dados e o software de análise foi o R. 

A otimização de portfolios média-variância pelo método da linha crítica, proposto por Markowitz (1952),é uma ferramenta 

analítica importante para o gerenciamento moderno de carteiras. Segundo Kwan (2007), de acordo com a ilustração geométrica 

em Markowitz (1952), cada portfolio eficiente pode ser capturado por um ponto nos segmentos de linha conectados, chamados 

linhas críticas, em um espaço multidimensional de pesos do ativo que compõe o portfolio. 

Kwan e Yuan (1993) consideram, de acordo com uma perspectiva pedagógica, uma seleção do portfólio eficiente sem 

vendas a descoberto, aplicando o método da linha critica a um arcabouço analítico revisto. Esse arcabouço original requer o 

cálculo diferencial multivariado e a otimização restrita.  

Já o estudo do método da linha crítica de Kwan (2007) em que não é permitido short-sales e os investimentos possuem 

limite superior de alocação, simplifica o cálculo algébrico da seleção do portfólio eficiente. Segundo a perspectiva pedagógica de 

Kwan (2007),  o método da linha crítica consiste em um algoritmo para otimização de carteiras com base em restrições relevantes: 

a exclusão de vendas a descoberto e a inclusão de limites de investimento dos ativos individuais (implicitamente barreiras 

superioes). Kwan(2007) demonstra que a seleção de portfolios sem “short-sales”, não pode conter pesos negativos (ᵡᵢ, para i = 

1,2,...,n) e para resolver esse problema é usado o teorema de Kuhn-Tucker.  Em linhas gerais, devido a complexidade algébrica 

envolvida no trabalho de Markowitz (1952), não é possível a venda de ativos emprestados no artigo aqui proposto, o que impacta 



 

 

diretamente na proporção investida em cada ativo dentro de uma carteira, sendo essa sempre positiva e limitada a um peso 

máximo, individual, para cada ação.  

O método da linha crítica de Markowitz (1952) permite identificar o status dos ativos que entrarão na composição da carteira 

para diferentes valores de tolerância ao risco (1/휆). Ou seja, entende os ativos que devem participar da fronteira eficiente dado 

um nível de risco, quantificado pelo parâmetro positivo: lambda. Os avanços na seleção de portfolio introduzios por Butler, Keller 

e Kipnis (2015), estabilizam a otimização das carteiras, aproveitando o efeito momentum e a regra de não utilização de vendas 

a descoberto. 

Quanto menor a covariância entre os ativos, melhor é a relação risco retorno obtida. A seleção do portfólio eficiente ocorre 

sobre a otimização com restrições do trade-off entre risco retorno.Uma das restrições consiste em não permitir a venda a 

descoberto de um ativo, ou seja, a proporção dos fundos de investimento alocadas aos ativos individuais não podem ser 

negativas.  

Primeiro, os pesos alocados em cada ativo precisam satisfazer a seguinte condição: todos os 푛 ativos considerados estarão 

alocados nos fundos:(푥  , 푥 + ⋯+ 푥 ) = 1 

O retorno esperado do portfólio (2) é uma função dos retornos aleatórios dos ativos (1): 

푅푝 = (푥  푅 , 푥 푅 + ⋯+ 푥 푅 )      (1) 

휇 =  푥  휇 +  푥  휇 + ... +  푥 휇       (2) 

A variância do portfolio: (soma dos 푛  termos, onde cada termo tem a forma 푥 푥 휎 , para 푖 = 1, 2, … , 푛 e 푗 = 1,2, … ,푛.): 

휎 ( )      (3) 

A seleção eficiente dos portfólios dessa tese consiste em atingir o maior retorno esperado para uma meta de risco. O 

equivalente de risco de um portfólio é 휇 − 휎 /휆, ou seja, é o parâmetro que mede a atitude do investidor. Tem-se que um retorno 

arriscado é caracterizado por um retorno esperado 휇 e uma variância do retorno 휎  e um retorno certo por 휇 − 휎 /휆 que é menor 

do que o retorno esperado do portfólio 휇 . O investidor tolerante ao risco busca maximizar o retorno esperado da carteira, o 

investidor menos tolerante ao risco tem um equivalente de certeza do portfólio menor. 

Para um dado valor de 1/휆, o conjunto de pesos da carteira 푥  , 푥 , … ,푥 que maximizam 휇 − 휎 /휆 ou minimizam 휎 − 휆휇  

formam uma cesta de ativos eficiente. A fronteira eficiente é uma coleção de portofolios eficientes para diferentes valores de 1/휆 

plotados nos planos de retorno esperado e desvio padrão dos retornos. 

Como a única restrição do modelo é a equação em que os pesos dos ativos devem somar 100%, pode-se minimizar o 

Lagrangeano, onde 휃 (multiplicador de Lagrange) é uma variável adicional desconhecida. Sendo, 푥 ,푥 + ⋯+ 푥  e 휃 os valores 

que minimizam 휎 − 휆휇  e respectivamente o Lagrangeano tem-se que: 

 퐿 =  휎 − 휆휇 − 휃 (푥  , 푥 + ⋯+ 푥 − 1)      (4) 



 

 

As variáveis de decisão de acordo com o cálculo multivarido diferencial do portfólio eficiente são: 푥  ,푥 , …푥 e 휃. Portanto, 

para cada 1/휆 existe uma solução de carteira eficiente derivada de 푛 + 1 equações derivada de 휕퐿/휕푥  e 휕퐿/휕휃 em que 
 
=

0 푒 = 0. 

 Considerando 푅푝 = (푥  푅 + 푅∗), sendo 푅∗ = (푥  푅 , 푥 푅 + ⋯+ 푥 푅 ), excluindo o termo 푥  푅 . 

Da mesma forma, o retorno esperado do portfolio 푝 é:  

       휇 =  푥  휇 + 휇∗       (5) 

     Analogamente a variância do retorno do portfolio é: 

      휎 =  푥  푉푎푟(푅 ) + 2푥 퐶표푣(푅 ) +  푉푎푟(푅∗)                                            (6) 

     Portanto a equação do Lagrangeano se torna: 

       퐿 =
( )

푥  푉푎푟(푅 ) + 퐶표푣 (푅 ,푅∗) − (휆휇 + 휃) +termos que não contém 푥   (7) 

     Para um dado valor de 휆, tem-se um conjunto de solução de pesos. Alterando um único valor de 푥  na equação para 

melhorar a solução é necessário que o primeiro termo da equação (7) desapareça.  

    푥  푉푎푟(푅 ) + 퐶표푣 (푅 ,푅∗) − (휆휇 + 휃) = 0    (8) 

Portanto: 

2휎 푥  + 2휎 푥 + ⋯+ 2휎 푥 +  2휎 푥 −  θ =  휆휇     (9) 

A equação acima representa uma série de equações lineares e seus termos desconhecidos, 푥 ,푥 , … ,푥  푒 θ. Somadas a 

restrição de que todos os pesos dos ativos devem ser iguais a 1, tem-se um total de n+1 equações lineares para resolver o 

sistema. 

Simplificando, a restrição (푥  , 푥 + ⋯+ 푥 ) = 1 e a equação 9 podem ser reescritas em formato de matriz: 

푊 푍 = 퐻 퐾 +  휆 퐾      (10) 

 

푊 =

2휎   2휎 ⋯ 2휎  − 1
2휎   2휎 ⋯ 2휎 −  1
⋮        ⋮ ⋱ ⋮            ⋮

2휎   2휎 … 2휎 − 1

      (11) 

 

Z =  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
푥
푥
…
푥
휃 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
      (12) 

H = 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

0
0
…
0
1⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
      (13) 



 

 

K = 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
휇
휇
…
휇
0 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
      (14) 

 

Para um dado valor de 휆 os pesos dos ativos nos portfolios eficientes são obtidos pela equação de matrizes abaixo: 

푍 =  푊 퐻 +  휆푊 퐾 ,            onde 푊  é a inversa de W          (15) 

Para encontrar 푍, supõe-se que 푎  e 푏 são os i-ésimos elementos dos (n+1) elementos dos vetores coluna que 푊 퐻 e 

푊 퐾  representam resultando na equação abaixo: 

푥 =  푎 +  푏  휆 , para 푖 = 1,2, … ,푛,      (16)  

e 

 휃 =  푎 +  푏  λ      (17) 

A equação 16 é a forma paramétrica da linha crítica em que os valores específicos do parâmetro 휆 correspondem a um 

conjunto de pesos eficientes e a um valor de 휃 único. Cada portfolio eficiente que corresponde a um ponto na linha crítica é um 

conjunto de n ativos arriscados e pode ser capturado em um espaço de dimensão (n-1) de pesos.  

Quando há a restrição de que todos os pesos dos ativos na carteira efciente sejam maiores do que 0, o termo a direita do 

Lagrangeano (equação 7) deve ser maior do que 0: 

푥  푉푎푟(푅 ) + 퐶표푣 (푅 ,푅∗)− (휆휇 + 휃) > 0      (18) 

Combinando a restrição acima com a condição de equilíbrio (8) e 훿  sendo uma varíavel de folga que é positiva caso 푥  seja 

zero e zero caso o peso do ativo i seja positivo. 

   푥  푉푎푟(푅 ) + 퐶표푣 (푅 ,푅∗) − (휆휇 + 휃 + 훿 ) = 0     (19) 

Por equivalência: 

  2휎 푥 +  2휎 푥 + ⋯+ 2휎 푥 +  2휎 푥 −  θ − 훿 =  휆휇    (20) 

Os valores de 휆 refletem a quantificação ao risco que um investidor deseja, quanto maior menos risco é uma preocupação. 

Se não tiver limitação de peso do ativo e o investidor for arriscado, apenas um ativo é incluído na análise. Como essa tese sugere 

que os investidores sejam avessos ao risco e uma diversificação de ativos temos  

O algoritmo da linha crítica de Kipnis (2015) é uma medida de variação que incorpora os elementos de momentum. A 

implementação inclui um algoritmo de busca binária de metas para a volatilidade. 

Essencialmente, o algoritmo de linha crítica incorpora suas restrições no lambda na estrutura da própria matriz de 

covariância perimtindo inverter matrizes. 

O algoritmo cria três vetores de status:  "up, in, out". O primeiro vetor indica quais são os ativos que estão no limite do peso, 

o segundo são ativos que podem ter mais peso conferido e o último são ativos que não recebem ponderação de peso nenhuma. 



 

 

Em um primeiro momento, é incluído um único ativo na linha crítica e depois altera-se o estado do ativo que minimiza o 

lambda, que, por extensão, minimiza a volatilidade no ponto local. Enquanto o lambda é maior do que zero, o algoritmo continua 

a iterar. O algoritmo itera até a convergência que fornece eficazmente a carteira de volatilidade mínima sobre a fronteira eficiente. 

Comparando o artigo de Kwan(2007) com o de Keller, percebe-se que há uma mudança na funcionalidade do algoritmo, no 

ponto onde ele para durante as iterações. A difrença acontece devido ao limite maior volatilidade que a longo prazo (a muito 

longo prazo) vai entregar retornos mais elevados. 

Os principais inputs do algortimo são:uma previsão de retorno, uma matriz de covariância, um limite de volatilidade, e limites 

de peso, o que pode ser tanto um número que vai resultar em um limite de peso uniforme, ou um limite de peso por ativo. Um 

outro argumento é a frequência, que é de 252 dias, 12 meses, e assim por diante. Por último, existe um componente de 

volatilidade de acordo com a estratégia do investidor, se é agressiva ou conservadora. 

Usando o Algoritmo da Linha Crítica chega-se à alocação ótima da Fronteira Eficiente, dada uma volatilidade meta. A cada 

mês, o mix ótimo de peso dos ativos é estimado, baseado nas informações dos últimos 1 a 12 meses. 

A implementação do Modelo Clássico de Alocação de Ativos se dá da seguinte forma: baseado no modelo de Mínima 

Variância de Markowitz, restringindo o período de janela de tempo por 12 meses e restrição de vendas a descoberto, o algoritmo 

CLA é utilizado para computar a alocação ótima da Fronteira Eficiente, dada uma volatilidade meta. 

A cada mês, é estimado o mix ótimo de pesos dos ativos baseado na informação tática de 1 a 12 meses anteriores (para 

aproveitar o efeito momentum) e esse mix é utilizado para o próximo mês. As simulações resultam em 180 otimizações, dado 

que são 15 anos vezes 12 rebalanceamentos por ano. 

Para cada otimização, é utilizada uma janela de tempo para médias históricas (retornos) e covariâncias como aproximações 

para os retornos esperados e covariâncias para o próximo mês. Faber(2010), Butler (2012), Antonnaci (2011, 2013) sugerem 

que o efeito momentum é robusto entre um intervalo de 1 mês a 12 meses. 

Com base nas volatilidades e correlações históricas, foram calculadas as matrizes de covariância dos retornos dos últimos 

dozes meses. 

A implementação de otimização de média-variância procura o melhor conjunto de pesos da carteira; portanto há potencial 

para que a carteira se torne bastante concentrada. Para reduzir essa possibilidade, foram impostos limites (máximo de peso) em 

todos os ativos de risco para impor uma maior diversificação ex -post. Por exemplo, impondo o limite de 25 % ou 50 % para todos 

os ativos, a carteira deve conter, pelo menos, respectivamente quatro ou dois ativos (pesos acima de zero porcento). Os inputs 

do algoritmo da linha crítica de Markowitz recebem um limite máximo de peso de 70% para uma ação e volatilidade meta de 5% 

e 10%. Os parâmetros foram escolhidos de acordo com o artigo de Butler, Keller e Kipnis (2015). 

Para compor carteiras igualmente ponderadas (1/N), foram distribuídos os pesos pelas ações consideradas de acordo com 

os filtros especificados no capítulo base de dados e foi feito um rebalanceamento mensal do portfólio também aproveitando o 

efeito momentum, com base no histórico dos doze meses anteriores. Uma vez selecionada as carteiras, foi mantida a composição 

por todo o período de avaliação. 

 



 

 

3.3 TESTE DE ROBUSTEZ 

Segundo, Diebold (2013), o teste Diebold – Mariano é destinado a comparar previsões. Inicialmente, o teste não foi 

destinado a comparar modelos. No entanto, grande parte da vasta literatura que se seguiu usa testes do tipo DM para modelos 

e são amplamente empregados na comparação de séries em ambientes fora da amostra (exemplo: determinados episódios 

históricos). A hipótese de que a análise só satisfaz séries com rupturas se prova falso. 

Geralmente, os testes empregados costumam usar o estilo “horseraces”, em que uma variável resultante do modelo 

preditivo é melhor do que a outra. Esse efeito costuma acontecer com os as projeções mais atuais. Por isso, há a necessidade 

formal de entender a significância estatística dos testes que comparam as projeções. 

O teste D-M é uma abordagem trivial para o problema de testagem de variáveis e, ao mesmo tempo, é melhor do que a 

“horserace”. Isso significa que a análise consiste em entender se é uma vitória simpes, uma sorte ou indica uma diferença na 

amostra. 

Estendendo a intuição do teste DM, pode-se compreender que o ponto chave é reconhecer que a estatística DM pode ser 

facilmente calculada pela regressão do diferencial da perda, em um intercepto (β ). Para isso, utiliza-se um modelo 

heterocedástico e robusto à autocorrelação.Imediatamente, pode-se expandir a regressão para condicionar em variáveis 

adicionais que podem explicar o diferencial da perda, tornando a perspectiva da perda condicional.  

Para testar os erros das projeções, foi utilizado o teste de Diebold e Mariano (1995), que acomodam um ampla classe de 

funções de perdas. Ou seja, elas não precisam ser quadráticas, contínuas ou simétricas. O mesmo é válido para as séries dos 

erros que podem ser diferentes de média-zero, não Gaussianos e correlacionados. Essa última premissa é importante, porque 

as previsões sendo comparadas são previsões de uma mesma série temporal econômica. Além disso, os erros tendem a ser 

correlacionados, pois são em grande parte sobrepostos. 

Como o interesse é montar o portfolio e entender se aquele que é baseado no Modelo Clássico de Alocação de Ativos é 

melhor do que o de carteiras igualmente ponderadas, deve-se testar a significância estatistica da diferença do retorno entre os 

dois portfólios. Ou seja, precisa-se determinar se uma projeção tende a errar mais do que a outra. Abaixo, no gráfico 1, examina-

se que o retorno do portfolio sugerido pelo CAA é maior do que o 1/N.  



 

 

 
 

Gráfico 1 – Comparação dos retornos gerados pelos modelos CAA e 1/N com base na seleção do 40% maiores retornos 

dos 12 meses anteriores ao período de análise e formação de carteira (mês subsequente). Elaboração própria com base nos 

retornos extráidos do Economática. 

 

Como retorno é uma variavel aleatória e isso não é informativo é necessário determinar quanto estatisticamente desse 

retorno do modelo CAA é maior do que o de carteiras igualmente ponderadas, fazendo com que a diferença entre as duas séries 

seja estatisticamente diferente de zero. 

O primeiro filtro da análise utiliza 40% das ações com maiores retornos com base no histórico de 12 meses para compor os 

portfolios preditivos. Como o algortimo do modelo CAA itera até que o lambda (medida de risco) dos ativos considerados sejam 

iguais a zero, a sugestão de portfolio inicial é alterada (anexo 1). 

Diebold (2013) sugere que o modelo estatístico da regressão só considera o intercepto: 

Y =  β  
 

Rodando a regressão em 31/12/2015 em que a variável Y  (retorno do portfolio CAA – o retorno do portfolio 1/N) é explicada 

pelo intercepto chega-se aos resultados que são mostrados no anexo 2. Uma crítica comum seria que os erros não são i.i.d 

(independentes e identicamente distribuídos).Mas nota-se que o resultado se mantém tanto qualititavemente e quantitivamente. 

Usando a matriz de covariância robusta a autocorrelação e heterocedasticidade, os resultados foram apresentados no anexo 2. 

 
 



 

 

3.3.1 ÍNDICE DE SHARPE 

Um dos princípios básicos do mercado financeiro é a relação risco-retorno. O índice de Sharpe, criado pelo ganhador 

do Prêmio Nobel de Economia, William Sharpe, em 1990 é um indicador que avalia o risco versus o retorno de uma carteira de 

investimentos. Em outras palavras, é uma análise da recompensa por unidade de risco, ou seja, o retorno excedente do portfólio 

em relação à taxa livre de risco (CDI), também chamado de prêmio de risco.  Segue a fórmula para cálculo do indicador: 

 푆  

onde:  

푆  = índice de Sharpe  

푟 = taxa média de retorno ex-post do portfólio  

푟  = retorno do ativo livre de risco  

휎  = desvio-padrão ref. ao risco total ex-post do portfólio 푝 

Aplicou-se o indicador de Sharpe a toda amostra preditiva do modelo CAA e os resultados de uma pequena parte seguem 

abaixo: 

 

Tabela 1 – Resultado do cálculo do Índice de Sharpe para os cinco primeiros meses de 2014. 

Ao analisar o índice de Sharpe da estratégia CAA em relação do ativo livre de risco, uma grande parcela do histórico 

apresentou valores negativos, donde conclui-se que investir no ativo livre de risco é mais vantajoso. 

3.3.2 MODELO DE JENSEN 

Sendo o CAPM o modelo abaixo que determina uma expectativa de retorno de um ativo: 

퐸 = 푅 + 훽 퐸( ) −  푅   

onde:  

푬푹풊 = é a expectativa de retorno do ativo (estratégia CAA) 

28/07/2015 28/08/2015 28/09/2015 28/10/2015 28/12/2015 28/01/2016
IS 0,320-         1,660-         0,806-         0,515         0,947-         1,376-         

σ 4,95% 5,00% 5,00% 4,98% 4,98% 5,01%



 

 

푟 = retorno da taxa livre de risco (CDI) 

휷
풊
 = beta do ativo  

푬(
푹풎

) = retorno esperado da carteira de mercado (Ibovespa) 

Através da regressão linear simples em que a variável independente é o retorno de mercado do Ibovespa, e a variável 

dependente é a variável dependente é o retorno da estratégia CAA, tem-se a seguinte equação: 

푬푹풊 = 푹풇 + 0,3442푬(푹풎) −  푹풇 

Derivado da equação de CAPM acima, e do conceito de que alpha é o excesso de retorno sobre o que era esperado, tem-

se o modelo Alpha de Jensen. 

훼 = 푅 − [푅 − 훽 (푅 −  푅 )] 

Analisando os dados de 2000 a 2015, a média do alpha calculado é positiva, ou seja, a carteira gera um retorno esperado 

acima da carteira de mercado. 

3.3.3 REGRESSÃO SIMPLES 

Para predizer o resultado da variável dependente prêmio de risco da estratégia. que é a diferença entre o retorno da 

estratégia CAA e o CDI, foi utilizada a regressão simples em que a variável indepedente, 푃푅푒푡(퐼퐵푂푉), é o diferencial entre o 

retorno dos índices Ibovespa e CDI. 

O modelo de regressão simples foi definido pela equação abaixo: 

푃푅푒푡(푒푠푡푟푎푡é푔푖푎) = 훼 + 훽 ∗ 푃푅푒푡(퐼퐵푂푉) +  휀;   표푛푑푒 푃푅푒푡 (푒푠푡푟푎푡é푔푖푎) = 푅푒푡 (푒푠푡푟푎푡é푔푖푎) − 푅푒푡(퐶퐷퐼) e 푅푒푡  = retorno do 

ativo. 

Em seguida, seguem os resultados da regressão linear simples: 



 

 

 

Tabela 2 – Resultado da regressão linear simples 푃푅푒푡(푒푠푡푟푎푡é푔푖푎) = 훼 + 훽 ∗ 푃푅푒푡(퐼퐵푂푉) +  휀,표푛푑푒 훼 = −0,00013 e 훽 =

 0,82596 

 

O p-valor é superio ao nível de significância estabelecido (nível de confiança de 95%), então não podemos rejeitar a hipótese 

nula (퐻 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO DOS RESULTADOS

Estatística de regressão
R múltiplo 0,921684953
R-Quadrado 0,849503152
R-quadrado ajustado 0,848289468
Erro padrão 0,066214241
Observações 126

ANOVA
gl SQ MQ F F de significação

Regressão 1 3,068754112 3,068754112 699,9375227 7,86795E-53
Resíduo 124 0,543656394 0,004384326
Total 125 3,612410506

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores Inferior 95,0% Superior 95,0%
Interseção -0,000132412 0,006074066 -0,021799485 0,982642945 -0,01215469 0,011889867 -0,01215469 0,011889867
Variável X 1 0,825958864 0,031219704 26,45633237 7,86795E-53 0,764166324 0,887751403 0,764166324 0,887751403



 

 

 

4. CONCLUSÃO 

Pressupondo manutenção dos resultados de retorno das ações no curto prazo e tendência de movimentos até doze meses 

a partir de evidências identificadas no  mercado norte-americano, o presente estudo consistiu de uma verificação do efeito 

Momentum no mercado de capitais brasileiro no curto prazo (de 2000 a 2015).  

O efeito Momentum indica que ações perdedoras no período de formação tendem a manter seus resultados até um ano 

depois. O novo método de otimização proposto por Butler, Kepler e Kipnis (2015) se beneficia da limitação dos pesos dos ativos 

do portfólio e projeção de retornos do curto prazo. A partir da análise descritiva das carteiras vencedoras e perdedoras no período 

de formação (mensalmente, de 2000 a 2015) e rebalanceamentos mensais foram identificadas que as estratégias de Carteiras 

igualmente ponderadas e do modelo Classico de Alocação de Ativos caminham lado a lado no que tange ao retorno dos portfolios 

eficientes e a medida que o universo de ativos aumenta os testes não são estatisticamente significantes, ou seja, não há indícios 

de que o modelo Classico de Alocação de Ativos performe melhor do que o de Carteias Igualmente Ponderadas. 

Outros testes foram feitos, em relação ao ativo livre de risco (CDI) e de acordo com o índice de Sharpe é preferível investir 

em um ativo livre de risco do que no portfólio CAA. Mesmo assim, o alpha de jensen calculado para o modelo CAA se apresentou 

positivo na maior parte da amostra. 
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6.ANEXOS 

 

Anexo 1– Amostra dos pesos dos 40% maiores retornos das empresas filtradas 
pela liquidez  para compor o portfólio eficiente, gerada pelo modelo CAA, para o 
período de 31/12/2015. Janela (J) = 12 meses e N =1. 

 
 
 

Fonte: Economática. 

Tickers Peso
ABEV3 12,2%
BRKM5 1,2%
BRPR3 1,5%
BVMF3 0,0%
CIEL3 0,0%
CSAN3 0,0%
CSNA3 0,0%
CTIP3 5,2%
DASA3 8,9%
ELET6 0,0%
ELPL4 0,0%
EMBR3 6,1%
ENBR3 0,0%
EQTL3 3,8%
FIBR3 3,7%
GFSA3 0,0%
HYPE3 2,0%
JBSS3 0,0%
KLBN11 0,5%
LAME4 0,0%
LREN3 0,0%
MPLU3 7,3%
MRFG3 0,0%
MRVE3 0,0%
ODPV3 5,9%
PRML3 1,2%
PSSA3 2,1%
RADL3 1,0%
SANB11 0,0%
SBSP3 0,0%
SULA11 2,2%
SUZB5 10,8%
TAEE11 8,4%
TBLE3 0,0%
TOTS3 0,0%
TRPL4 5,4%
UGPA3 0,0%
VLID3 4,2%
WEGE3 6,4%



 

 

 
Anexo 2 – Teste entre as duas carteiras: CAA x carteiras igualmente ponderadas, 

para o período de 31/12/2015, J=12, 40% maiores retornos, N=1. 
 
1) 
 

 
 

2) 
t test of coefficients 

  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
Intercept -0.00229 0.002189 -1.0466 0.297 

 
3) 

 
 
4) 

t test of coefficients 
  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
Intercept -0.0074854 0.0024731 -3.0267 0.002837 

 
Fonte: Elaboração própria, teste D-M para as seguintes amostras: @40, J=12, N=1, 2000 a 2015, Vol 
=10%; @60, J=12, N=1, 2000 a 2015, Vol = 10%; @60, j=3, N=1, 2000 a 2015, Vol = 10%;  @60, j=3, 
N=1, 2000 a 2015, Vol = 5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
Intercept -0.00192 0.023906 -0.8017 0.4238

t test of coefficients

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
Intercept -0.00742 0.002476 -2.9981 0.003103

t test of coefficients



 

 

Anexo 3. - Código em R Studio. 
 
#Início parte código extraído do artigo base:Momentum and Markowitz: a Golden 
Combination 
 
#Functions 
#............................................. 
CCLA <- function(covMat, retForecast, maxIter = 1000,  
 verbose = FALSE, scale = 252, weightLimit = .7, volThresh = .1) { 
  if(length(retForecast) > length(unique(retForecast))) { 
    sequentialNoise <- seq(1:length(retForecast)) * 1e-12 
    retForecast <- retForecast + sequentialNoise 
  } 
  #initialize original out/in/up status 
  if(length(weightLimit) == 1) { 
    weightLimit <- rep(weightLimit, ncol(covMat)) 
  } 
  rankForecast <- length(retForecast) - rank(retForecast) + 1 
  remainingWeight <- 1 #have 100% of weight to allocate 
  upStatus <- inStatus <- rep(0, ncol(covMat)) 
  i <- 1 
  while(remainingWeight > 0) { 
    securityLimit <- weightLimit[rankForecast == i] 
    if(securityLimit < remainingWeight) { 
      upStatus[rankForecast == i] <- 1 #if we can't invest all remaining weight into the 
security 
      remainingWeight <- remainingWeight - securityLimit 
    } else { 
      inStatus[rankForecast == i] <- 1 
      remainingWeight <- 0 
    } 
    i <- i + 1 
  } 
  #initial matrices (W, H, K, identity, negative identity) 
  covMat <- as.matrix(covMat) 
  retForecast <- as.numeric(retForecast) 
  init_W <- cbind(2*covMat, rep(-1, ncol(covMat))) 
  init_W <- rbind(init_W, c(rep(1, ncol(covMat)), 0)) 
  H_vec <- c(rep(0, ncol(covMat)), 1) 
  K_vec <- c(retForecast, 0) 
  negIdentity <- -1*diag(ncol(init_W)) 
  identity <- diag(ncol(init_W)) 
  matrixDim <- nrow(init_W) 
  weightLimMat <- matrix(rep(weightLimit, matrixDim), ncol=ncol(covMat), 
byrow=TRUE) 
#out status is simply what isn't in or up 
  outStatus <- 1 - inStatus - upStatus 
  #initialize expected volatility/count/turning points data structure 
  expVol <- Inf 
  lambda <- 100 



 

 

  count <- 0 
  turningPoints <- list() 
  while(lambda > 0 & count < maxIter) { 
    #old lambda and old expected volatility for use with numerical algorithms 
    oldLambda <- lambda 
    oldVol <- expVol 
    count <- count + 1 
    #compute W, A, B 
    inMat <- matrix(rep(c(inStatus, 1), matrixDim), nrow = matrixDim, byrow = TRUE) 
    upMat <- matrix(rep(c(upStatus, 0), matrixDim), nrow = matrixDim, byrow = TRUE) 
    outMat <- matrix(rep(c(outStatus, 0), matrixDim), nrow = matrixDim, byrow = 
TRUE) 
    W <- inMat * init_W + upMat * identity + outMat * negIdentity 
    inv_W <- solve(W) 
    modified_H <- H_vec - rowSums(weightLimMat* upMat[,-matrixDim] * init_W[,-
matrixDim]) 
    A_vec <- inv_W %*% modified_H 
    B_vec <- inv_W %*% K_vec 
    #remove the last elements from A and B vectors 
    truncA <- A_vec[-length(A_vec)] 
    truncB <- B_vec[-length(B_vec)] 
    #compute in Ratio (aka Ratio(1) in Kwan.xls) 
    inRatio <- rep(0, ncol(covMat)) 
    inRatio[truncB > 0] <- -truncA[truncB > 0]/truncB[truncB > 0] 
    #compute up Ratio (aka Ratio(2) in Kwan.xls) 
    upRatio <- rep(0, ncol(covMat)) 
    upRatioIndices <- which(inStatus==TRUE & truncB < 0) 
    if(length(upRatioIndices) > 0) { 
      upRatio[upRatioIndices] <- (weightLimit[upRatioIndices] - truncA[upRatioIndices]) 
/ truncB[upRatioIndices] 
    } 
    #find lambda -- max of up and in ratios 
maxInRatio <- max(inRatio) 
    maxUpRatio <- max(upRatio) 
lambda<- max(maxInRatio, maxUpRatio) 
    #compute new weights 
    wts <- inStatus*(truncA + truncB * lambda) + upStatus * weightLimit + outStatus * 0 
    #compute expected return and new expected volatility 
    expRet <- t(retForecast) %*% wts 
    expVol <- sqrt(wts %*% covMat %*% wts) * sqrt(scale) 
    #create turning point data row and append it to turning points 
    turningPoint <- cbind(count, expRet, lambda, expVol, t(wts)) 
    colnames(turningPoint) <- c("CP", "Exp. Ret.", "Lambda", "Exp. Vol.", 
colnames(covMat)) 
    turningPoints[[count]] <- turningPoint 
    #binary search for volatility threshold -- if the first iteration is lower than the 
threshold, 
    #then immediately return, otherwise perform the binary search until convergence 
of lambda 
    if(oldVol == Inf & expVol < volThresh) { 



 

 

      turningPoints <- do.call(rbind, turningPoints) 
      threshWts <- tail(turningPoints, 1) 
      return(list(turningPoints, threshWts)) 
    } else if(oldVol > volThresh & expVol < volThresh) { 
      upLambda <- oldLambda 
dnLambda <- lambda 
      meanLambda <- (upLambda + dnLambda)/2 
      while(upLambda - dnLambda > .00001) { 
#compute mean lambda and recompute weights, expected return, and expected vol 
        meanLambda <- (upLambda + dnLambda)/2 
        wts <- inStatus*(truncA + truncB * meanLambda) + upStatus * weightLimit + 
outStatus * 0 
        expRet <- t(retForecast) %*% wts 
        expVol <- sqrt(wts %*% covMat %*% wts) * sqrt(scale) 
 #if new expected vol is less than threshold, mean becomes lower bound 
        #otherwise, it becomes the upper bound, and loop repeats 
        if(expVol < volThresh) { 
          dnLambda <- meanLambda 
        } else { 
          upLambda <- meanLambda 
        } 
      } 
      #once the binary search completes, return those weights, and the corner points 
      #computed until the binary search. The corner points aren't used anywhere, but 
they're there. 
      threshWts <- cbind(count, expRet, meanLambda, expVol, t(wts)) 
      colnames(turningPoint) <- colnames(threshWts) <- c("CP", "Exp. Ret.", 
"Lambda", "Exp. Vol.", colnames(covMat)) 
      turningPoints[[count]] <- turningPoint 
      turningPoints <- do.call(rbind, turningPoints) 
      return(list(turningPoints, threshWts)) 
    } 
    #this is only run for the corner points during which binary search doesn't take place 
    #change status of security that has new lambda 
    if(maxInRatio > maxUpRatio) { 
      inStatus[inRatio == maxInRatio] <- 1 - inStatus[inRatio == maxInRatio] 
      upStatus[inRatio == maxInRatio] <- 0 
    } else { 
      upStatus[upRatio == maxUpRatio] <- 1 - upStatus[upRatio == maxUpRatio] 
      inStatus[upRatio == maxUpRatio] <- 0 
    } 
    outStatus <- 1 - inStatus - upStatus 
  } 
#we only get here if the volatility threshold isn't reached 
  #can actually happen if set sufficiently low 
  turningPoints <- do.call(rbind, turningPoints) 
threshWts <- tail(turningPoints, 1) 
return(list(turningPoints, threshWts)) 
} 
sumIsNa <- function(column) { 



 

 

  return(sum(is.na(column))) 
} 
returnForecast <- function(prices) { 
  forecast <- (ROC(prices, n = 1, type="discrete") + ROC(prices, n = 3, 
type="discrete") + 
                 ROC(prices, n = 6, type="discrete") + ROC(prices, n = 12, 
type="discrete"))/22 
  forecast <- as.numeric(tail(forecast, 1)) 
  return(forecast) 
} 
kellerCLAfun <- function(prices, returnWeights = FALSE, 
                         weightLimit, volThresh, uncappedAssets) { 
  if(sum(colnames(prices) %in% uncappedAssets) == 0) { 
    stop("No assets are uncapped.") 
  } 
  #initialize data structure to contain our weights 
  weights <- list() 
  #compute returns 
  returns <- Return.calculate(prices) 
  returns[1,] <- 0 #impute first month with zeroes 
  ep <- endpoints(returns, on = "months") 
  for(i in 2:(length(ep) - 12)) { 
    priceSubset <- prices[ep[i]:ep[i+12]] #subset prices 
    retSubset <- returns[ep[i]:ep[i+12]] #subset returns 
    assetNAs <- apply(retSubset, 2, sumIsNa) 
    zeroNAs <- which(assetNAs == 0) 
    priceSubset <- priceSubset[, zeroNAs] 
    retSubset <- retSubset[, zeroNAs] 
    #remove perfectly correlated assets 
    retCors <- cor(retSubset) 
    diag(retCors) <- NA 
    corMax <- round(apply(retCors, 2, max, na.rm = TRUE), 7) 
    while(max(corMax) == 1) { 
      ones <- which(corMax == 1) 
      valid <- which(!names(corMax) %in% uncappedAssets) 
      toRemove <- intersect(ones, valid) 
      toRemove <- max(valid) 
      retSubset <- retSubset[, -toRemove] 
      priceSubset <- priceSubset[, -toRemove] 
      retCors <- cor(retSubset) 
      diag(retCors) <- NA 
      corMax <- round(apply(retCors, 2, max, na.rm = TRUE), 7) 
    } 
    covMat <- cov(retSubset) #compute covariance matrix 
    #Dr. Keller's return forecast 
    retForecast <- returnForecast(priceSubset) 
    uncappedIndex <- which(colnames(covMat) %in% uncappedAssets) 
    weightLims <- rep(weightLimit, ncol(covMat)) 
    weightLims[uncappedIndex] <- 1 
    cla <- CCLA(covMat = covMat, retForecast = retForecast, scale = 12, 



 

 

                weightLimit = weightLims, volThresh = volThresh) #run CCLA algorithm 
    CPs <- cla[[1]] #corner points 
    wts <- cla[[2]] #binary search volatility targeting -- change this line and the next 
    #if using max sharpe ratio golden search 
    wts <- wts[, 5:ncol(wts)] #from 5th column to the end 
    if(length(wts) == 1) { 
      names(wts) <- colnames(covMat) 
    } 
    zeroes <- rep(0, ncol(prices) - length(wts)) 
    names(zeroes) <- colnames(prices)[!colnames(prices) %in% names(wts)] 
    wts <- c(wts, zeroes) 
    wts <- wts[colnames(prices)] 
    #append to weights 
    wts <- xts(t(wts), order.by=tail(index(retSubset), 1)) 
    weights[[i]] <- wts 
  } 
  weights <- do.call(rbind, weights) 
  #compute strategy returns 
  stratRets <- Return.portfolio(returns, weights = weights) 
  if(returnWeights) { 
    return(list(weights, stratRets)) 
  } 
  return(stratRets) 
} 
kellerCLAcomparison <- function(prices, weightLimits, volThresh, 
                                uncappedAssets) { 
  #initialize configurations 
  configs <- list() 
  for(i in 1:length(weightLimits)) { 
    weightLimit <- weightLimits[i] 
    #run CLA function loop -- because of differing numbers of securities, 
    #it'll take care of weight limits inside new function 
    config <- kellerCLAfun(prices = prices, returnWeights = FALSE, 
                           weightLimit = weightLimit, volThresh = volThresh, 
                           uncappedAssets = uncappedAssets) 
    #create appropriate column name for configuration 
    colnames(config) <- paste("thresh", volThresh*100, "wLim", round(weightLimits[i], 
2)*100, sep="_") 
    #append to configurations 
    configs[[i]] <- config 
  } 
  #combine configurations 
  configs <- do.call(cbind, configs) 
  return(configs) 
} 
#plot efficient frontier 
claEfPlot <- function(prices, weightLimit = .5, uncappedAssets = uncappedAssets) { 
  returns <- Return.calculate(prices) 
  returns[1,] <- 0 
  ep <- endpoints(prices, on = "months") 



 

 

  for(i in 2:(length(ep)-12)) { 
    priceSubset <- prices[ep[i]:ep[i+12]] 
    retSubset <- returns[ep[i]:ep[i+12]] 
    assetNAs <- apply(retSubset, 2, sumIsNa) 
    zeroNAs <- which(assetNAs == 0) 
    priceSubset <- priceSubset[, zeroNAs] 
    retSubset <- retSubset[, zeroNAs] 
    retCors <- cor(retSubset) 
    diag(retCors) <- NA 
    corMax <- round(apply(retCors, 2, max, na.rm = TRUE), 7) 
    while(max(corMax) == 1) { 
      ones <- which(corMax == 1) 
      valid <- which(!names(corMax) %in% uncappedAssets) 
      toRemove <- intersect(ones, valid) 
      toRemove <- max(valid) 
      retSubset <- retSubset[, -toRemove] 
      priceSubset <- priceSubset[, -toRemove] 
      retCors <- cor(retSubset) 
      diag(retCors) <- NA 
      corMax <- round(apply(retCors, 2, max, na.rm = TRUE), 7) 
    } 
    retForecast <- returnForecast(priceSubset) 
    covMat <- cov(retSubset) 
    uncappedIndex <- which(colnames(covMat) %in% uncappedAssets) 
    weightLims <- rep(weightLimit, ncol(covMat)) 
    weightLims[uncappedIndex] <- 1 
    cla <- CCLA(covMat = covMat, retForecast = retForecast, scale = 12, 
                weightLimit = weightLims, volThresh = 0) #run CCLA algorithm 
    if(!"ef" %in% dir()) { 
      dir.create("ef") 
    } 
    jpeg(filename = paste0("ef/",as.character(tail(index(priceSubset), 1)),"_", 
"Frontier.jpeg")) 
    plot(cla[[1]][, 2]*sqrt(12)~cla[[1]][,4], xlab="Expected Volatility", ylab="Expected 
Return", 
         main = paste("CCLA Efficient Frontier, Date = ", 
as.character(tail(index(priceSubset), 1)), 
                      "\nWeight Limit = ", weightLimit)) 
    dev.off() 
} 
} 
 
# Fim parte extraída do artigo de Keller, Butler e Kipnis 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

#................................................. 
#instalar todos os pacotes 
getwd() 
setwd("C:/Users/Alexandra/Documents/TeseOficial/Tese") 
data_w_date <- as.data.table(read_excel("Cotações - Cópia.xlsx", sheet=1)) 
data_w_date <- data_w_date[1:4211,] 
# transformando de long table para short table 
dt <- gather(data_w_date,value = "preco", key = "ticker", REDE3:OPZI3B)%>% 
  as.data.table(.) 
dt[,REDE3:=NULL] 
#editando datas para o formato do R 
dt[,Data:=as.Date(as.character(Data),"%Y-%m-%d")] 
#ordenando por ticker e data 
setkey(dt,ticker,Data) 
#removendo fins de semana e feriados 
datas.desejadas <- dt[ticker=="PETR4"&!is.na(preco),Data] 
dt <- dt[Data %in% datas.desejadas,] 
#filtro das 100 ações com maior liquidez 
#............................................................ 
  data_volume <- 
as.data.table(read_excel("Arquivo_Economatica_Acoes_volume_alterado.xlsx",  
sheet=1, na ="-", skip=2, col_names = TRUE)) 
  #for(j in seq(1, ncol(data_volume))){ 
    #temp <- data_volume [1,j, with=FALSE] 
#temp <- sub("Volume$\r\nem moeda orig\r\nem milhares\r\n","",temp, fixed = TRUE) 
    #set(data_volume, i=1L, j=j,temp) 
  #} 
  data_volume <- data_volume[,-2, with = FALSE] 
  nome_novo <- sub("Volume$\r\nem moeda orig\r\nem 
milhares\r\n","",colnames(data_volume), fixed = TRUE) 
  setnames(data_volume, colnames(data_volume), as.character(nome_novo)) 
  data_volume <- data_volume[1:4211,] 
#calcula a media em cima de um subset (SD) do data_volume 
media_liquidez <-apply(data_volume[,-1,with = FALSE],2,mean,na.rm = TRUE) 
media_liquidez <- data.table(ticker = names(media_liquidez), liq = media_liquidez) 
  setkey(media_liquidez, liq) 
  sequencia = seq(nrow(media_liquidez), nrow(media_liquidez)-99) 
  cemacoes_liquidez <- media_liquidez [sequencia,] 
  #subsetando as 100 ações mais liquidas na tabela dt 
dt = dt[ticker %in% cemacoes_liquidez$ticker,] 
#lidando com NAs (removendo precos(NAs) antes do IPO e depois da falencia) 
#............................................. 
check <-  dt[!is.na(preco), 
             .(min   = min(Data), 
max   = max(Data), 
               n.obs = .N#,   #numero de observacoes na base 
),by=ticker] 
dt.clean <- data.table() 
for(tc in unique(dt[,ticker])){ 
  minimo <- check[ticker==tc,min] 



 

 

  maximo <- check[ticker==tc,max] 
temp.dt <- dt[ticker==tc & Data>=minimo & Data <= maximo] 
dt.clean <- rbind(temp.dt,dt.clean) 
} 
rm(temp.dt, minimo, maximo) 
#salvando por cima 
dt <- dt.clean 
rm(dt.clean) 
#............................................. 
#OBS: para o momentum vamos olhar para o retorno mensal, e para utilizarmos  
#a matriz covariancia precisamos do retorno diario 
#fazendo o bucket do momentum 
#calculando o retorno mensal 
setkey(dt, ticker, Data) 
#função que mostra qual o mes e o ano da data 
getmonthyear <- function(date){ 
  mes <- month(date) 
  ano <- year(date) 
  if(length(mes)==length(ano)){ 
mes[mes<10]<-paste0("0",mes[mes<10]) 
output<-as.numeric(paste0(ano,mes)) 
  }else{output<-NA} 
return(output) 
} 
#ultimos precos do mes 
dt [,monthyear:=getmonthyear(Data)] 
dt [,dia:= day(Data)] 
precos_mensais <- dt [dia > 23,] 
setkey(precos_mensais,ticker,Data) 
precos_mensais <- precos_mensais [!is.na(preco),] 
precos_mensais <- precos_mensais[,.(pc =last(preco)), by = .(monthyear,ticker) ] 
#calculando o retorno 
#pegando a linha anterior 
precos_mensais [,lag_pc:= shift(pc), by = .(ticker)] 
#cria coluna do retorno 
precos_mensais [,ret:= (pc - lag_pc)/lag_pc] 
#liberando espaço na memoria 
rm (data_volume,data_w_date) 
#Definir e coletar os dados dos ultimos J meses 
J = 12L 
ticker_mais_de_Jobs <- precos_mensais[,.N,by = ticker][N>J+1,] 
precos_mensais <- precos_mensais [ticker %in% ticker_mais_de_Jobs$ticker] 
#esta calculando a media dos ultimos 12 meses, 2 variaveis a data maxima e o 
retorno. 
#roll_mean input vetor de retornos, calcula a media de uma janela J (funciona como 
loop) 
#roll_mean output de vetor de medias moveis 
media_jmeses <- precos_mensais[,.(monthyear = roll_max(monthyear, n=J), 
jret = roll_mean(ret,n=J,na.rm = T)), 
                      by = ticker] 



 

 

setkey(media_jmeses, monthyear, jret) 
media_jmeses <- media_jmeses[!is.nan(jret), ] 
#Para cada data uma análise da posição do ticker em função do retorno 
media_jmeses [,one:= 1L] 
media_jmeses [,posicao:= 1-(cumsum(one)/.N), by=monthyear] 
#Organizando os buckets 
media_jmeses [ , bucket:= F ] 
media_jmeses [posicao <=0.4 , bucket:= T] 
#consertando o monthyear (apenas a data), ja que no roll max esta pegando o ultimo 
mes. 
media_jmeses [,data:=as.Date(paste0(monthyear,"01"),"%Y%m%d")%m+% 
months(1)] 
media_jmeses[,monthyear:=getmonthyear(data)] 
#Selecionando as empresas pertencentes ao portfolio de momentum para cada data 
bucket_list <- data.table(monthyear = unique(media_jmeses$monthyear)) 
bucket_list <- data.table(monthyear = unique(media_jmeses$monthyear), 
                          tc.list = as.character(NA)) 
setkey(bucket_list, monthyear) 
i=1L 
# for (mes in unique(media_jmeses$monthyear)) { 
#   lista <- paste(media_jmeses[bucket == T & monthyear == mes,ticker], sep = "-" ) 
#   set(bucket_list, i, 2L, lista) 
#   i=i+1L 
# } 
#selecionando apenas empresas com possibilidade de entrar no loop 
# ou seja, selecionando tickers que em algum momento farão parte do bucket 
# que são os tickers que foram sugeridos pela estratégia de momentum 
tc.possiveis <- unique(media_jmeses[bucket==TRUE,ticker]) 
#tc.desejados <- c("PETR4","BVMF3", "BBSE3", "VALE5","KROT3",  
#"OGXP3","ITUB4", "CIEL3", "PDGR3", "ITSA4") 
dt <- dt[ ticker %in% tc.possiveis   ] 
#Calculando retorno diário  
#.................................................. 
# lag price 
setkey(dt,ticker, Data) 
dt[,":="(lag_pc=shift(preco), 
lag_pc2=shift(preco,n=2), 
         lag_pc3=shift(preco,n=3), 
         lag_pc4=shift(preco,n=4) 
), 
by=ticker] 
#diminuindo NAs (repetindo preço até 5 dias uteis atrás) 
dt[is.na(preco),preco:=lag_pc] 
dt[is.na(preco)&is.na(lag_pc),preco:=lag_pc2] 
dt[is.na(preco)&is.na(lag_pc)&is.na(lag_pc2),preco:=lag_pc3] 
dt[is.na(preco)&is.na(lag_pc)&is.na(lag_pc2)&is.na(lag_pc3),preco:=lag_pc4] 
dt[,':='(lag_pc=NULL, 
         lag_pc2=NULL, 
         lag_pc3=NULL, 
lag_pc4=NULL, 



 

 

         dia=NULL)] 
#calculando log retorno 
dt[,ret:=c(NA,diff(log(preco))), by=ticker] 
#.......................................................... 
#min.data <- dt[,min(Data)] 
max.data <- dt[,max(Data)] 
comeco <- as.Date("2000-01-31") 
final <- comeco  %m+% months(12) 
loop.n <- 1L 
#contando numero de loops  
total.de.loops <- 0L 
final.t <- final 
while(final.t < max.data){ 
 total.de.loops <- total.de.loops +1L 
 final.t  <- final.t  %m+%  months(1) 
} 
#cria um vetor de data, portfolio e eq weight com a janela de total de loops 
retorno.ts <- data.table(Data=rep(as.Date(NA),total.de.loops), 
                         portfolio=as.double(NA), 
                         eq_weight=as.double(NA)) 
#define as listas 
m.cov.output <- list() 
media.output <- list() 
resultado.output <-list() 
ew.output <-list() 
pesos.output <- data.table() 
pesos <- data.table() 
#Enquanto a data final for menor do que a data maxima vai criar uma tabela com  
#data, ticker e ret 
while(final < max.data){ 
temp.dt <- copy(dt[Data>comeco&Data<=final,.(Data,ticker,ret)]) 
  #Esse loop gerara uma sugestao de pesos para o portfolio 
  # essa sugestao devera ser seguida no mês abaixo 
mes.do.loop <- final %m+% months(1) 
# tickers sugeridos pela estrategia de momentum para esse mes  
tc.desejados.loop <- media_jmeses[month(data)==month(mes.do.loop)& 
                                      year(data)==year(mes.do.loop)& 
                                      bucket==T, 
                                    ticker] 
#selecionar apenas esses tickers 
  temp.dt <- temp.dt[ticker %in% tc.desejados.loop] 
#lidando com NAs 
  tc.sem.NA.na.janela <- temp.dt[,sum(is.na(ret)),by=ticker][V1==0L,ticker] 
  temp.dt <- temp.dt[ticker %in% tc.sem.NA.na.janela] 
#media referente aquele rolling window 
  media.loop <- temp.dt[,.(media=mean(ret, na.rm = T)),by=ticker] 
  media.output[[loop.n]] <- media.loop 
#matriz de covariancia referente aquele rolling window 
  #calcula a matriz covariancia e 
  #salva a matriz 



 

 

spread.dt <- spread(temp.dt, key="ticker", value="ret") 
  m.cov <- cov(spread.dt[,-1,with=F], use="complete") 
  m.cov.output[[loop.n]] <- m.cov 
cla <- CCLA(covMat= as.matrix(m.cov), 
                                retForecast= as.matrix(media.loop[,media])) 
 
#calcula o retorno mensal do ticker  
retornos <- temp.dt[month(Data)==month(final)& 
            year(Data)==year(final),][,.(cum_ret=exp(sum(ret))-1),by=ticker] 
if(length(pesos)==0L){ 
    #o primeiro loop só faz uma previsão do retorno futuro 
    retorno.ts[loop.n] <- NA 
  }else{ 
    tabela_pesos <- merge(pesos,retornos, by="ticker")%>% 
      as.data.table() 
    tabela_pesos[,eq_weight:=1/.N] 
    ret1<-tabela_pesos[,.(produto=weight*cum_ret)]%>%sum() 
set(retorno.ts,i=loop.n,2L, ret1) 
set(retorno.ts,i=loop.n,3L, tabela_pesos[,.(produto=eq_weight*cum_ret)]%>%sum()) 
set(retorno.ts,i=loop.n,1L,final) 
} 
#prescrição dada pela função CLA do loop anterior 
  pesos <- as.data.table(cla[[2]]) 
  pesos <- pesos[,5:ncol(pesos),with=FALSE] 
pesos <- gather(pesos, key = "ticker", value = "weight") 
resultado.output [[loop.n]] = cla 
 
  caminho = paste0 
("C:/Users/Alexandra/Documents/TeseOficial/Tese/Gráficos/Grafico_Fe", loop.n, 
".png") 
  png(caminho) 
  plot(cla[[1]][, 2]*sqrt(252)~cla[[1]][,4],  
       xlab="Volatilidade Esperada", ylab="Retorno Esperado",            
       main = paste("Fronteira Eficiente CCLA, Data = ",  
                    comeco)) 
  dev.off() 
 
  #EW portfolio 
 
  #EW <-Return.portfolio(media.loop[,2]) 
loop.n <- loop.n + 1L 
    comeco <- comeco %m+% months(1) 
    final  <- final  %m+%  months(1) 
    #lembre-se que final e comeco se referem a janela  
    # Cada vez que o loop roda anda-se a janela 1 mes para a direita 
} 
lm (retorno.ts,formula = portfolio - eq_weight~1L)%>%coeftest(., vcov = vcovHAC) 
lm (retorno.ts,formula = portfolio - eq_weight~1L)%>%coeftest(.) 
#stargazer(m.cov,summary = FALSE, type = "html") 
 
 


