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Resumo 

 

A previsão de séries temporais financeiras, tem como características a grande dificuldade em se 

realizar predições. Devido à característica de alta volatilidade de seus mercados, a previsão de 

índices financeiros de países emergentes sul americanos torna-se um desafio maior. Objetivo da 

dissertação foi analisar o modelo de SVR, denominado GARCH-SVR, como um preditor da 

volatilidade em ambiente de grande incerteza, provocado pela crise financeira da pandemia da 

Covid-19. 

 

Palavras chaves : Mercado Financeiro, Previsão, Aprendizado de Computador, Análise de Séries 

Temporais, Risco(Economia) 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Abstract 

 

The prediction of financial time series is characterized by the great difficulty in this forecast, due 

to the high volatility characteristic of this markets, the forecast of financial index of emerging South 

American countries, becomes a greater challenge. The aim of this dissertation was to analyze the 

SVR model, denominated GARCH-SVR as a predictor of the volatility an environment of great 

uncertainty, caused by the financialcrisis due to the Covid-19 pandemic. 

 

Keywords: Financial Market, Forecast, Machine Learning, Time Series Analysis, Risk(Economy)  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Previsão de volatilidade é uma importante ferramenta para a análise de risco  financeiro e para 

desenvolvimento de políticas monetárias (Poon. Huang. Clive., 2003). Entre os modelos de 

riscos, o mais utilizado, o VaR (Value at Risk), criado por Lesley Daniels Webster em 1993 , exige 

previsões de volatilidade eficazes. 

Os estudos de previsões de volatilidade financeiras começaram nos anos 1982, com Engle e, 

posteriormente, com Bollerslev(1986).  Eles apresentaram a literatura o modelo Generalized 

Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). O GARCH possui baixa acurácia nas 

suas previsões, devido suas propriedades de caudas pesadas e ausência de correlação com o 

retorno. (Calvalcante, 2016). 

Com o advento dos algoritmos de Marchine Learning, Schittenkopf (2002) e posteriormente 

Tseng (2008), foi introduzido ao estudo de previsão de volatilidade, o modelo de Artificial Neural 

Network (ANN), modelo que através da aproximação de não linearidade aos retornos passado, 

se obtém previsões para volatilidade.  

Com o ANN-GARCH, surge uma nova fase de pesquisa, a partir do início da aprendizagem de 

máquina em previsões de volatilidade de séries temporais, tais como, o LSTM (Long Short-Term 

Memory), o LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) e o modelo SVM (Support 

Vector Machine), foco desse estudo. 

O SVM foi criado por Vapnik (1982), sendo um método efetivo para séries financeiras. A 

aplicação do SVM ao GARCH, iniciou-se no estudo de Tang (2009), Gavrishchaka e Baner 

(2006) e Chen (2010), Suykens (1999) criando a denominação do modelo SVR-GARCH. 

O SVR-GARCH foi aplicado aos índices financeiros brasileiros no estudo da volatilidade do índice 

Bovespa, através da tese de doutorado de Albuquerque (2014) e posteriormente na dissertação 

de mestrado de Bezerra, orientado por Albuquerque (2016). Nesses estudos, os modelos 

apresentaram relativa superioridade ao modelo tradicional de previsão GARCH. 

O objetivo deste trabalho é analisar o modelo SVM para predições da série financeira de log-

retornos do Ibovespa e do S&P500, sobre ambiente de crise. Comparando o modelo SVM-

GARCH aos modelos GARCH, EWMA, Media Móvel e volatilidade histórica na estimação do 

Value at Risk, sobre ambiente da crise financeira. 

Como cenário utilizaremos a última grande crise financeira mundial, provocada pela pandemia 

da Covid -19, na qual, o índice Bovespa chegou a apresentar queda de 53%, mostrando um 

ambiente incerto e de alta volatilidade. 
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2. A CRISE COVID-19 

 

Em Março de 2020 a Organização mundial de Saúde (OMS), declarou que a Covid-19, 

doença infectocontagiosa, com início na China, passava a ser tratada como uma 

pandemia. Segundo a OMS, o termo pandemia significa a disseminação mundial de uma 

epidemia que antes pertencia a uma determinada região ou país. 

A Covid-19 está no topo das doenças infectocontagiosas mais letais que a humanidade 

já presenciou, causada pela mutação do vírus da família do coronavírus.  Detectada na 

cidade de Wuhan na China através de uma Pneumonia de origem desconhecida no dia 

de 31 de Dezembro de 2019.  

A pandemia afetou substancialmente os mercados globais, criando-se um ambiente de 

grande incerteza e, como consequência, uma alta volatilidade nos seus índices 

financeiros. No dia 23 de Janeiro de 2020 a cidade de Wuhan é isolada tendo os 

primeiros impactos no mercados financeiro. 

 No dia 15 de Fevereiro, ocorre a primeira morte fora da Ásia, momento em que os 

mercados financeiro Americanos e Europeus começaram a serem afetados. Ocorrendo 

um choque nos mercados mundiais no dia 06 de Março, data em que se registra 100 mil 

mortes no mundo e o confinamento italiano, país europeu, até então, mais afetado pela 

pandemia na Europa.  

Um segundo choque no mercado acontece no dia 16 de Março, data em que ocorre o 

isolamento dos principais países europeus entre eles Alemanha, Inglaterra e França  

período que ocorre a mínima do período da crise nos principiais índices financeiros 

globais.  

No dia 13 de Janeiro de 2020, a bolsa de valores de Shangai apresenta a primeira queda 

provocada pela então epidemia da Covid-19, até chegar a sua mínima de 2745 pontos, 

no dia 16 de Março de 2020. Na Europa, a pandemia atinge a bolsa de Londres no dia 

17 de Fevereiro, chegando a uma mínima de 6220 pontos no dia 16 de Março. Por fim, 

nos Estados Unidos, o índice Down Jones apresenta a primeira queda no dia 10 de 

Fevereiro, obtendo no dia 16 de Março a mínima de 19.173 pontos. 

No Brasil, região foco deste trabalho, a crise da Covid-19 começa a afetar seu principal 

índice financeiro, o Ibovepa, no dia 22 de Janeiro de 2020, data em que se obteve a 

máxima de 119.528 pontos, apresentando sensíveis volatidade até o sua queda total de 

52%, no dia 23 de Março de 2020, chegando a mínima com o Ibovespa no valor de 

63.570 pontos.  
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Neste capítulo apresentaremos a fundamentação teórica dos modelos de previsão 

utilizados neste estudo. 

 

3.1. GARCH 

 

Engle (1982) inicia o estudo do ARCH em que analisa o comportamento da variância 

de uma série e constatou a presença de heteroscedasticidade não condicional.  Acaba 

por sugerir um modelo autorregressivo dado pela equação: 

 

                                                           Yt = βxt + ɛt     (1) 

 

Onde ɛt é um ruído branco com correlação serial entre os quadrados de seus elementos 

dado por: 

ɛt=  vt√ℎt     (2) 

 

Em que vt e ht são independentes com vt ~ i.i.d.(0,1). Definindo o modelo ARCH(m) : 

 

       ht =  α0 + α1 ɛ2
t-1 + α2ɛ2

t-2 + ... + αmɛ2
t-m   (3) 

 

As variâncias devem ser positivas e finitas, dados as condição α0> 0; α1,α2,...,αm ≥ 0; 

∑ 𝛼𝑚
𝑖=1 𝑖 < 1, com hipótese nula H0 : α1 = α2 = ... = αm. 

 

Caso a hipótese nula seja verdadeira, E[ɛt
2] = α0, não existe heteroscedasticidade 

condicional, caso contrário, há o efeito Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 

(ARCH), com variância condicional, sendo uma função dos choques aleatórios de m, 

nos instantes anteriores. 

 

Posteriormente Bollerslev (1986), inclui ao modelo ARCH valores passados da 

variância, uma variância condicional representada pelo modelo ARIMA, criando o 

Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, conhecido como modelo 

GARCH, definido por: 

 

ɛt= (√𝜎2ₜ) vt          (4) 

fazendo 
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σt
2= α0 + ∑ 𝛼ᵢ𝜀𝑖−𝑡

2𝑞
𝑖=1 +  ∑ 𝛽𝑗𝜎𝑡−𝑗

2𝑝
𝑗=1     (5) 

 

Supondo que a variável aleatória vt possui média zero, variância 1 e valores não 

correlacionados. Obtém-se um processo ARMA denominado por GARCH (q,p) 

englobando um ARCH (1,0), que é igual a um GARCH (1,0), sendo necessário variância 

estacionárias na condição: 

 

∑ 𝛼ᵢ +  ∑ 𝛽𝑗
𝑝
𝑗=1

𝑞
𝑡=1 < 1           (6) 

 

Para ht positivo, α0> 0 , αi ≥ 0  e βj ≥ 0 

 

A variância condicional depende do choque aleatório ocorrido no instante t - i. Caso ɛt-i 

for grande (pequeno), ht também será grande (pequeno) existindo uma dependência 

temporal no processo estocástico. 

 

3.2. SVM 

 

O SVM  é uma técnica baseada em aprendizagem estatística, que combina uma função 

kernel com hiperplanos de margem larga com facilidade em lidar com dados de alta 

dimensão, possui acurácias na classificação e previsão superiores aos modelos 

econométricos tradicionais (Cavalcante, 2016). 

 

Hastie, Tibshiriani e Friedman  (2009),  descrevem o modelo SVM como uma 

generalização linear baseada em margens de classificação, a qual  otimiza a separação 

de dois hiperplanos com a função Kernel, conforme apresentados na Figura 1,  

produzindo margens não lineares para classificação. Sendo uma potente ferramenta 

para classificação de imagem, as quais possuem grandes quantidades de números com 

alta correlação e irregularidades em separação de classe. 
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Figura 1 - Hiperplano de classificação 

 

 

 

 

 

3.2.1. Função Kernel 

Hastie, Tibshiriani e Friedman (2009), fonte dos itens 3.2.1.1 ao 3.2.1.3, descrevem a 

função Kernel como uma classe de regressão que permite flexibilidade na função de 

estimativa para a função de regressão ∫(X) no domíno R2, estimando um diferente, porém 

simples modelo de separação de pontos x0.  

Esta localização é dada via pesos através da função kernel Kλ(x0,xi), no qual o peso de 

xi é baseada na distância entre xi e x0. A função Kernel é indexada ao parâmetro λ que 

determina a distância entre as margens e o ponto x0, o único parâmetro que necessita 

ser determinado pelo treino da base de dados é o λ. 

Os Metodos de Kernels utilizados no trabalho foram os Kernels Linear, Polinomial, Radial 

Basis e o Sigmoid, os quais serão explicado a diante. 

3.2.1.1. Kernel por regressão linear local 

 

O kernel apresenta solução por média ponderada. Ao usar a ponderação, 

ocorre o problema de tendência nos limites do domínio devido à assimetria 

do Kernel  e  ao uso de ajuste de linha ao invés de ajustes locais. Porém este 

problema é resolvido através da equação de primeira ordem. 

 

A regressão ponderada resolve o problema pela separação através dos 

mínimos quadrados entre o distanciamento de cada ponto em relação ao 

ponto de destino x0,dado por: 
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   min
𝛼(𝑥0),𝛽(𝑥0)

∑ 𝐾𝜆 (𝑥0, 𝑥𝑖)[𝑦𝑖 − 𝛼(𝑥0) −  𝛽(𝑥0)𝑥𝑖]
2𝑁

𝑖=1 )               (7) 

 

Dado o estimador de ∫̂ (x0) = �̂�(x0) + �̂�(x0)x0, repara-se que apesar da 

estimativa através da entrada de  dados ser um modelo linear,  utiliza-se isto 

para avaliar a distância do ponto unitário x0. 

 

O Valor da função do vetor valor é dada por b(x)T= (1,x). Sendo B uma matriz 

de regressão Nx2 com i linhas b(xi)T e W(x0) a diagonal N x N da matriz com 

diagonal i compostas por elementos Kλ(x0,xi) , dado pela regressão linear: 

 

∫̂ (x0) = b(x0)T(BTW(x0)B)-1BTW(x0)y                   (8) 

 

= ∑ 𝑙𝑖(𝑥0
𝑁
𝑖=1 )𝑦𝑖                                   (9) 

3.2.1.2. Kernel por regressão Polinomial 

 

A predição do Kernel polinomial é dada por: 

 

min
𝛼(𝑥0),𝛽𝑗(𝑥0),𝑗=1,…,𝑑

∑ 𝐾𝜆(𝑥0, 𝑥𝑖)[𝑦𝑖 −  𝛼(𝑥0) − ∑ 𝛽𝑗(𝑥0)𝑥𝑖
𝑗
]𝑑

𝑗=1

2
𝑁
𝑖=1  (10) 

 

Com solução: 

∫̂ (x0) = �̂�(x0)∑ �̂�𝑗
𝑑
𝑗=1 (𝑥0)𝑥0

𝑗
            (11) 

 

A expressão 10 nos mostra que as bias terão componentes de grau d+1, 

treinos lineares tende a ser “biasesado” nas regiões de curvatura, fenômenos 

conhecidos como aparando as colinas e enchendo os vales,  a regressão 

quadrática soluciona este problema corrigindo este problema de bias. 

 

 

 

3.2.1.3. Kernel por função Radial Basis 

 

O Radial Basis Function (RBF), trabalha com flexibilidade de modelagem 

usando uma função base e controlando a complexidade da função por 

seleção e regulação definida localmente. 

 

O RBF é dada pela modelo de kernel  Kλ(ξ,x) : 



7 
 

 
 

 

        ∫(x) = ∑ 𝐾𝜆(𝜉𝑗
𝑀
𝑗=1 ,x)𝛽𝑗               (12) 

 

= ∑  𝐷(
‖𝑥− 𝜉𝑗‖

𝜆𝑗

𝑀
𝑗=1 )𝛽𝑗        (13) 

 

Onde o elemento base é indexado pela localização de parâmetro 𝜉𝑗 e o 

parâmetro escalar 𝜆𝑗,  a escolha popular D é dada por uma função Gaussiana 

de densidade, com parâmetros {𝜆𝑗 , 𝜉𝑗,𝛽𝑗}, j= 1, ..., M.  

 

A otimização pela soma dos quadrados é dado por: 

 

min
{𝜆𝑗,𝜉𝑗,𝛽𝑗}1

𝑀
∑ ((𝑦𝑖 −  𝛽0 −  ∑ 𝛽𝑗exp {− 

(𝑥𝑖− 𝜉𝑗)
𝑇 

(𝑥𝑖−𝜉𝑗)

𝜆𝑗
2 })𝑀

𝑗=1

2

𝑁
𝑖=1     (14) 

 

O modelo RBF trabalha com pesos e critérios não convexos com múltiplos 

mínimos locais e o algoritmo de otimização é similar ao modelos de redes 

neurais. 

 

3.2.1.4. Kernel Sigmoidal 

 

O kernel Sigmoide é usado para classificação onde seu modelo de 

classificação se baseia nas redes neurais, o qual no estudo de  Hsaun Lin 

dan Chih Lin, o sigmoid kernel é dado por: 

 

                   K(xi, xj) = tan(α𝑥𝑖
𝑇𝑥𝑗 + r)    (15) 

 

onde a função tem dois parâmetros α e r 

 

3.2.2. Definição SVM 

 

R.A. Fisher (1936) criou o primeiro algoritmo padrão de reconhecimento, considerando 

duas distribuições normais N(m1,∑ 1) e N(m2, ∑ 2), com n dimensões vetoriais com 

vetores médios m1 e m2 e matriz de covariância ∑ 1 e ∑ 2, realizando uma decisão 

baseada por otimização quadrática dado por: 

 

∫sq(x) = sen [
1

2
 (x-𝑚1)T∑ (𝑥 − 𝑚1)−1

1  – 
1

2
 (x-𝑚1)T∑ (𝑥 − 𝑚2

2−1
2 ) + ln

|𝛴2|

|𝛴1|
 ]  (16) 
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Vapinik(1982) melhora o modelo de classificação de Fisher dando início ao conceito 

SVM, criando o algoritmo de treino dado por N dados {yk,xk}N, quando xk ϵ Rn e yk ϵ R, 

logo o SVM é dado por: 

 

y(x)= sen [∑ 𝛼𝑁
𝑘=1 ₖ𝑦ₖ𝛹(𝑥, 𝑥ₖ) + 𝑏 ]              (17) 

 

com αₖ sendo numero real positivo e b constante, de acordo com Kernel utilizado, o 

classificador é construído da seguinte maneira: 

 

ωφ(xk) + b ≥ 1 ,  se yk  = 1 

ωφ(xk) + b ≤  1 , se yk  = -1     (18) 

 

Sendo equivalente há 

yk [ωTφ(xk) + b ] ≥ 1, k =1,...,N    (19) 

 

onde φ (.) é uma função não linear com mapas de entrada em alta dimensão, no caso 

de ter a violada a equação (19), a separação do hiperplano por alta dimensão não existe, 

logo variáveis εk são introduzidas. 

 

yk [ωTφ(xk) + b ] ≥ 1- ξk ,  k =1,...,N 

εk ≥0,   k =1,...,N(20) 

 

A margem do risco é minimizada por um problema de otimização dado por: 

 

min
𝜔 ₖ

ℐ1(𝜔, 𝜀ₖ) =  
1

2
𝜔𝑇𝜔 +  𝑐 ∑ 𝜉ₖ𝑛

𝑘=1    (21) 

 

Com a restrição (20), montamos o Lagrangeano: 

 

L1(ω,b,ξₖ;αₖ,vₖ) =ℐ1(w,ξₖ) –∑ 𝛼ₖ𝑁
𝑘=1 {𝑦ₖ[𝜔𝑇𝜑(𝑥ₖ)  +  𝑏 –  1 + 𝜉ₖ} – ∑ 𝜈ₖ𝜉ₖN

𝑘=1   (22) 

 

Com Lagrangeano mutiplo αₖ≥ 0 , νₖ≥ 0 (k=1,...,N). a solução é dada pelo ponto de sela 

do Lagrangeano por computação. 

 

min
𝛼ₖ,𝜈ₖ

max
𝜔,𝑏, ₖ

=  𝐿1(𝜔, 𝑏, 𝜉ₖ, 𝛼ₖ, 𝜈ₖ).   (23) 

 

Obtendo o Lagrangeano 

 

𝛿𝐿1

𝛿𝜔
 =0 ; ω = ∑ 𝛼ₖ𝑦ₖ𝜑𝑁

𝑘=1 (𝑥ₖ) 
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𝛿𝐿1

𝛿𝑏
= 0 ;           ∑ 𝛼ₖ𝑦ₖ𝜑𝑁

𝑘=1  = 0 

𝛿𝐿1

𝛿𝜉ₖ
 = 0;            0  ≤  αₖ≤ c , k = 1, ..., N.                                            (24) 

 

Com a solução do problema por  programação quadrática dada por: 

 

 

max
𝛼ₖ

Ҩ₁(𝛼ₖ =  −
1

2
∑ 𝑦ₖ𝑦ₗ𝜑(𝑥ₖ)𝑇𝑁

𝑘,𝑙=1  𝜑(𝑥ₗ)𝛼ₖ𝛼ₗ +  ∑ 𝛼ₖ𝑁
𝑘=1   (25) 

 

Com restrição: 

 

∑ 𝛼ₖ𝑁
𝑘=1 yₖ = 0 , 0 ≤ αₖ ≤ c , k=1, ... N.  (26) 

 

A função ϕ(xₖ)  em (25) é relatada em Ψ(x, xₖ) pela imposição 

 

ϕ(x)Tϕ(xₖ) = Ψ(x,xₖ)            (27) 

 

sujeito a restrições em (26). 

 

Pelo teorema de Mercer’s, tendo duas camadas neurais o SVM é dado por: 

 

max
𝛼ₖ

Ҩ1(𝛼ₖ;  𝛹(𝑥ₖ , 𝑥ₗ)) =  −
1

2
∑ 𝑦ₖ𝑦ₗ𝛹(𝑥ₖ, 𝑥ₗ)𝑁

𝑘,𝑙=1 𝛼ₖ𝛼ₗ +  ∑ 𝛼ₖ𝑁
𝑘=1  (28) 

 

Restrição em (26). 

 

Não sendo necessário o cálculo de ω em φ(xₖ) com intuito de determinar a margem 

de decisão, devido a matriz associada com a programação quadrática não ser 

definida, a solução de (28) será global.  

 

Além disso, podemos mostrar o hiperplano (18) satisfazendo a restrição‖𝜔‖2 ≤ α 

tendo a dimensão h sendo margem de: 

 

H≤ min ([r2α2], n) +1     (29) 

 

Em que [.] denota a parte interna e r é o menor raio contendo os pontos φ (x₁), ..., 

φ(xₙ) definidos pelo Lagrangeano: 

 

L2(r,q,λₖ) = r2–∑ 𝜆ₖ(𝑟2 −  ‖𝜑(𝑥ₖ) − 𝑞‖2𝑁
𝐾=1 )   (30) 
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Onde q é o centro do círculo e λₖ é múltiplo positivo de Lagrange, por semelhança 

(21) o centro é achado pela igualdade q =  ∑ 𝜆ₖ𝜑(𝑥ₖ)𝑘 , onde multiplicação 

Lagrangeana é dada por: 

 

max
𝜆ₖ

Ҩ2(𝜆ₖ; 𝜑(𝑥ₖ )) =  − ∑ 𝜑(𝑥ₖ)𝑇𝑁
𝑘,𝑙=1 𝜑(𝑥1)𝜆ₖ𝜆ₗ +  ∑ 𝜆ₖ𝜑𝑁

𝑘=1 (𝑥ₖ)𝑇𝜑(𝑥ₖ),  (31) 

 

Dado pela restrição  

 

∑ 𝜆ₖ = 1 , 𝜆ₖ ≥ 0𝑁
𝑘=1 , 𝑘 = 1, … , 𝑁.   (32) 

 

Baseado em (27), Ҩ₂ pode ser expresso em termos de Ψ(xₖ , xₗ). Finalmente o 

Support Vector Machine com mínimo VC dimensionado é computado por (28) em 

(31). 

 

3.2.2.1. Margem suave de classificação 

 

Hamel (2009) afirma que o treino apresentado pelo modelo SVM contém 

ruído devido a erro de predição ou de entrada de dados errados. A margem 

de suavização visa lidar com esses ruídos de forma que o algoritmo de 

treinamento possa ignorar classificações de hiperplanos erradas, utilizando 

a fórmula: 

 

min
�̅�,�̅�,�̅�

(
1

2
�̅��̅� + 𝐶 ∑ 𝜉𝑖

𝑙
𝑖=1 )    (33) 

Com restrição 

𝑦𝑖(𝑥�̅��̅�-b) + 𝜉𝑖-1 ≥ 1 

𝜉𝑖 ≥ 0      (34) 

 

com i = 1....,l ,𝜉�̅� = (𝜉1, .... , 𝜉𝑙) e C>0 

 

Onde C é uma constante com o número de erro de classificação, na qual 

atribuirá valores negativos para classificações erradas, com uma margem de 

erro ξ entre essas classificações. 

A constante C funciona como uma espécie de punição, valores de C mais 

baixos representam uma maior margem de classificação, portanto possuem 

uma baixa variância no erro (melhor acurácia) exigindo um maior número de 

Bias do Kernel RBF, gerando um maior custo computacional. 
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3.2.3. SVR 

 

 

Segundo Hastie, Tibshiriani e Friedman  (2009) , O SVM pode ser adaptado  

para regressão aproveitando algumas propriedades de classificação do SVM, 

dado o modelo: 

 

f(x)= xTβ+ β0     (35) 

 

Com uma generalização para dados não lineares temos o seguinte modelo 

para estimativa de β dado por: 

  

min    ∑ 𝑉(𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖) +
𝜆

2
‖𝛽‖𝑁

𝑖=1

2
    (36) 

 

 

Figura 2 - Regressão Robusta 

 

Conforme Figura 2, à esquerda, vemos a função de erro ε usado para o 

Support Vetcor Machine. À direita o painel mostra o erro |c|, usado na 

regressão robusta, mudando a função de linear para quadrática, fazendo com 

que a função seja menos sensitiva a outliers. No entanto a solução linear à 

esquerda torna-se mais assertiva em casos de erros residuais. 

 

Onde 

𝑉ℎ(𝑟) = {
0, │𝑟│ < ɛ

│𝑟│ − ɛ,  𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟
    (37) 

 

 

Utilizando regressão robusta temos: 

{
𝑟2/2, │𝑟│ ≤ 𝑐

𝑐│𝑟│ − 𝑐2/2, │𝑟│ > 𝑐
         (38) 
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No caso da minimização de H de β, β0, a função pode ser dada por: 

 

�̂�= ∑ (ᾶ∗𝑖𝑁
𝑖=1 − ᾶ 𝑖)𝑥𝑖    (39) 

 

∫̂ (𝑥) =  ∑ (ᾶ∗𝑖𝑁
𝑖=1 − ᾶ 𝑖)(𝑥, 𝑥𝑖) +  𝛽₀   (40) 

 

Resolvendo o problema de programação quadrática dado por: 

 

min
𝛼𝑖,𝛼∗𝑖

є ∑(ᾶ∗𝑖

𝑁

𝑖=1

− 𝛼 𝑖) −  ∑ 𝑦𝑖(ᾶ∗𝑖

𝑁

𝑖=1

− 𝛼𝑖) +  1/2 ∑(ᾶ∗𝑖

𝑁

𝑖=1

− 𝛼𝑖) (ᾶ∗𝑖´ − 𝛼𝑖´)(𝑥𝑖, 𝑥𝑖´) 

     (41) 

 

Com restrição 

0≤αi, 𝛼∗
i ≤1/λ 

∑(𝛼∗𝑖 −  𝛼𝑖) = 0

𝑁

𝑖=1

 

αi𝛼∗ =0 

(42) 

 

 

3.3. Média Móvel 

 

Bueno (2008) define que o objetivo da predição por média é a retirada da sazonalidade da 

distribuição dos dados, levando em consideração que a sazonalidade é um elemento fixo ao 

longo do ano ignorando possível dinâmica desse componente fazendo: 

 

𝒙𝒕=
𝒙𝒕−𝟏+ 𝒙𝒕−𝟐+⋯+ 𝒙𝒕−𝒏

𝒏
        (43) 

 

3.4. EWMA 

 

Bueno (2008) define o EWMA como uma técnica usada para suavização através 

da média móvel ponderada exponencialmente, pelo EWMA, obtém-se uma 

forma adaptativa ponderando as observações passadas em séries sem 

tendências e sazonalidade, obtendo-se a suavização da seguinte forma: 

 

𝒙𝒕= α𝒚𝒕 + α(1-α)𝒚𝒕−𝟏+ α(𝟏 − 𝜶)𝟐𝒚𝒕−𝟐+ ....   (44) 
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= 𝜶 ∑ (𝟏 − 𝜶)𝒊∞
𝒋=𝟎       (45) 

O coeficiente α está entre 0 e 1, logo os pesos caem exponencialmente 

 

𝜶 ∑ (𝟏 − 𝜶)𝒊∞
𝒋=𝟎  = α

𝟏

𝟏−(𝟏−𝜶)
 =1     (46) 

 

Multiplicando por (1-α) 

 

(𝟏 − 𝛂)𝒙𝒕= α(1-α)𝒚𝒕 + α(𝟏 − 𝛂)𝟐𝒚𝒕−𝟏+ α(𝟏 − 𝜶)𝟑𝒚𝒕−𝟐+ ....   (47) 

 

Subtraindo o resultado de 𝒙𝒕 

 

𝒙𝒕= α𝒚𝒕 – (𝟏 − 𝛂)𝒙𝒕−𝟏     (48) 

 

Logo 

 

𝒙𝒕+𝟐=𝒙𝒕+𝟏+α(𝒚𝒕+𝟐-𝒙𝒕+𝟏)     (49) 

Temos 

 

𝒙𝒕+𝒌 = 𝒙𝒕 +α∑ (𝒚𝒕+𝒋+𝟏
𝒌−𝟏
𝒋=𝟎 −  𝒙𝒕+𝒋)    (50) 

 

3.5. Value at Risk 

 

Até o ano de 1993 existiam diversos tipos de controles de risco financeiros, no entanto, 

nenhum era capaz de quantificar os valores deste risco. O VaR (Value at Risk) foi 

desenvolvido com intuito de quantificar o valor deste de risco. 

 

Segundo Jorion (2001), o VaR descreve quantitativamente através da sua distribuição 

histórica projetada de ganhos e perdas, normalmente distribuídos, em um horizonte de 

tempo definido, que um portfólio pode vir a gerar ganhos negativos de um respectivo 

valor, em um período específico de tempo. 

 

Uma abordagem clássica do VaR implica em assumir que os retornos diários possuem 

distribuição normal com média zero, assumindo uma distribuição paramétrica de dados, 

com o objetivo de facilitar a estimação do valor de risco. 

 

Jorion(2001) destaca que dada uma distribuição normal ϕ(ε) com média zero e desvio 

padrão unitário , com 𝑊∗  associado ao retorno crítico 𝑅∗ , tal que 𝑊∗= 𝑊0 (1+ 𝑅∗) , 

permite a associação a um fator α > 0, temos: 
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-α = 
−|𝑅∗ − 𝜇|

𝜎
        (51) 

Sendo equivalente a: 

 

1-c = ∫ 𝑓(𝑤)𝑑𝑤 = 
𝑊∗

− ∞
∫ 𝑓(𝑟)𝑑𝑟 = 

−|𝑅∗|

− ∞
∫ ϕ(ε)𝑑𝜀 

−𝛼

− ∞
    (52) 

 

Segundo Jorion (2001) a questão de determinar o VaR é descobrir o fator α, de forma 

que a área a sua esquerda seja 1-c, com uma  distribuição  normal tabelada em: 

 

N(d) = ∫ ϕ(ε)𝑑𝜀
𝑑

− ∞
     (53) 

 

Isolando o retorno crítico temos: 

𝑅∗ =  −𝛼𝜎 +  𝜇      (54) 

 

Jorion (2001) define que o VaR relativo, como a perda em valores monetários relativos 

ao valor esperado da série é dado por: 

 

VaR(μ) = E(W) - 𝑊∗ =  −𝑊0 ( 𝑅∗ - μ)    (55) 

 

Substituindo o retorno crítico temos o VaR relativo: 

 

 

VaR(μ)= =  −𝑊0 ( 𝑅∗ - μ) = 𝑊0ασ√∆𝑡    (56) 

 

Definindo  o VaR absoluto como : 

  

VaR(0)= −𝑊0𝑅∗=  𝑊0(ασ√∆𝑡 - μ√∆𝑡)     (57) 

 

 

3.6. Backtesting 

3.6.1. Teste de Kupiec 

Como a avaliação de predição dos intervalos de confiança dos VaRs apontados no 

trabalho, foram utilizados os testes de Kupiec (1995) e o não condicional de 

independência o Christoffersen(1998), em que avaliam as frequências dos resultados 

negativos do índice, ou seja, valores realizados  maiores que os VaR estipulado, 

denominados como falhas ou exceções. 
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O teste de Kupiec tem como hipótese nula avaliar se a proporção de falhas é igual ao 

nível de significância adequado ao VaR estimado e ao nível de significância do teste 

adotado, onde o teste é baseado na seguinte estatística de teste da proporção de Falhas 

POF: 

 

POF = 2ln((
𝟏−�̂�

𝟏−𝜶
)𝑻−𝑰(𝜶)(

�̂�

𝜶
)𝑰(𝜶))     (58) 

 

Em que T é o tamanho da amostra e α é a probabilidade de exceções sob a hipótese 

nula, ou seja, o teste avalia se o nível de significância do VaR(�̂�) é igual a probabilidade 

de uma execão. 

 

3.6.2. Teste de Christoffersen 

O teste de Christoffersen complementa o teste de Kupiec, analisando a frequência de 

perdas, e também, a independência da violação da série financeira, ou seja, ele avalia a 

proporção de falhas e principalmente a dependência temporal no comportamento das 

exceções, uma questão importante, dada as evidências de volatilidade condicionais em 

séries financeiras. 

 

O teste de Christoffersen teste a hipótese nula de independência das sequências de 

violadas de Bernoulli dada por 𝑯𝟎: 𝝅= p, contra a alternativa de dependência, através 

do processo de Markov de primeira ordem com a seguinte matriz de probabilidades: 

 

ᴨ = [
𝟏 −  𝝅𝟎𝟏 𝝅𝟎𝟏

𝟏 −  𝝅𝟏𝟏 𝝅𝟏𝟏
] 

 

Em que 𝝅𝒊𝒋 é a probabilidade de um i no dia t-1 ser seguido por um j no dia t, o teste de 

independência é 𝑯𝟎,𝒊𝒏𝒅: 𝝅𝟎𝟏 = 𝝅𝟏𝟏, com a estatística de teste: 

 

 

LR =  2ln(
(𝟏− 𝝅𝟎𝟏)𝑻𝟎𝟎𝝅𝟎𝟏

𝑻𝟎𝟏(𝟏− 𝝅𝟏𝟏)𝑻𝟏𝟎𝝅𝟏𝟏
𝑻𝟏𝟏

(𝟏−𝝅)𝑻𝟎𝟎+𝑻𝟏𝟎(𝝅)𝑻𝟎𝟏+𝑻𝟏𝟏
)   (59) 

 

Sendo 𝝅𝟏𝟏 = 𝑻𝟏𝟏/(𝑻𝟏𝟎 + 𝑻𝟏𝟏), 𝝅𝟎𝟏 = 𝑻𝟎𝟏/(𝑻𝟎𝟎 + 𝑻𝟎𝟏) e 𝝅=(𝑻𝟎𝟏 + 𝑻𝟏𝟏)/ T. A estatística de 

teste é distribuída como uma qui-quadratica com 2 graus de liberdade. 
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3.7. Análise comparativa dos modelos estimadores ao SVR 

 

Hastie, Tibshiriani e Friedman  (2009), destaca que o SVR é uma modelo que apresenta 

como característica a programação quadrática, o que possibilita traçar hiperplanos com 

melhor aproximação a uma distribuição de dados mais heterogênica, sendo uma 

metodologia menos sensíveis a outliers comparados aos modelos com programação 

linear. No entanto, ao contrário do modelo GARCH, o modelo não faz uma análise da 

correlação residual, tornando o modelo bastante sensível a dados que apresentam 

heteroscedasticidade em sua distribuição. 

 

De acordo com Bollerslev (1986), o GARCH se tornou uma ferramenta com a proposta 

de estimação de séries, possuindo como característica a inclusão da autocorrelação 

dos resíduos em seus modelos. Cavalcante (2016) afirma que devido à propriedade de 

heteroscedasticidade, o modelo GARCH, apresenta menos correlação aos retornos, 

possuindo caudas pesadas na sua distribuição, no entanto, ganha em acurácia em 

ambientes que possuem como características agrupamento de volatilidade variante 

com o tempo. Sua estimação é através do modelo OLS com características lineares o 

que o torna um modelo sensível a outliers diferentemente do SVR. 

 

Entre os modelo EWMA e a média móvel, segundo Bueno (2008), ambos possuem 

como similaridade a estimação de volatilidade através da média móvel e no caso do 

EWMA, a média móvel ponderada logaríticamente. Ao comparar com o modelo SVR, 

Segundo Hastie, Tibshiriani e Friedman  (2009),  o SVR se torna um modelo pouco  

assertivo em distribuição de dados com altos erros residuais, fazendo com que modelos 

baseados em médias tenham desempenhos superiores ao SVM.  
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4. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Engle (1982) inicia o estudo do ARCH no qual analisou o comportamento da variância de 

uma série e constatou a presença de heteroscedasticidade não condicional. 

 

 Bollerslev (1986) inclui ao modelo ARCH valores passados da variância, uma variância 

condicional, representada pelo modelo ARIMA, criando o Generalized Autoregressive 

Conditional Heteroskedasticity, conhecido como modelo GARCH. 

 

Vapinik (1982) melhora o modelo de classificação de Fisher, criando o modelo Supporte 

Vector Machine, Fernando et al. (2003), aplica o modelo SVM ao GARCH, sendo o modelo 

melhorado por Chen et. al. (2010). Criando uma forma recursiva de realizar a previsão de 

volatilidade, o SVR, Suporte Vector Regression, baseado no GARCH, denominando o SVR-

GARCH. 

 

Xu et al (2011), inicia os estudo do SVR-GARCH sobre séries do mercado financeiro ao 

comparar a capacidade preditiva dos modelos GARCH(1,1), EGARCH(1,1), FIGARCH (1,1) 

ao modelo SVR-GARCH na previsão de volatilidade de dois índices de preços do mercado 

acionário Chinês (Shangai A shares e Shenzen A shares), no período de janeiro de 2006 a 

abril de 2010, o modelo SVM-GARCH apresentando melhores capacidades preditivas no 

estudo em questão. 

 

O início do estudo no Brasil sobre o modelo SVR-GARCH a índices financeiros nacionais se 

iniciou na tese de doutorado de  Albuquerque (2014) em que o mesmo realiza os estudos de 

previsão  de séries do índice Bovespa entre janeiro de  2000 e Dezembro de 2013, por meio 

de máquinas de suporte vetorial e ondoletas. Posteriormente, na dissertação de mestrado 

de Bezerra (2016), é realizado o estudo de previsão de volatilidade do índice Bovespa no 

período de 22 de Dezembro de 2007 até 04 de Janeiro de 2016 através de Kernels 

gaussianos.  Ambos estudos apresentaram resultados superiores ao comparar o modelo 

SVM-GARCH ao modelo GARCH(1,1). 

 

A Tabela 1,  apresentada os demais estudos referentes ao modelo SVR para predição de 

volatilidade: 
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Tabela 1 - Referência 

Referência Modelo Kernel Utilizado 

Fernando et al. (2003) v-SVR-GARCH Não se aplica 

Gavrishchaka e Ganguli (2003) SVM – based volatility Gaussiano 

Gavrishchaka e Banerjee (2006) SVM – based volatility Gaussiano 

Chen et al. (2010) SVM-GARCH Linear, polinomial e 

gaussiano 

Xu et al. (2011) SVM-GARCH Gaussiano 

Ou e Wang (2010b) GARCH-LSSVM Gaussiano 

Ou e Wang (2010a) RRVM RRVM 

Tang et al. (2009b) SWSVM Ondaleta spline 

Hwang e Shin (2010) GARCH-SVR Polinomial e Gaussiano 

Khan (2011b) SVM-HAR Polinomial e Laplaciano 

Khan (2011a) SVM-HAR-ARCH Laplaciano 

Wang et al. (2011) SVM-MSM Gaussiano 

Hossain e Mohammed (2011). RRVM Não se aplica 

Geng e Liang (2011) SVRGM-GARCH Gaussiano 

Geng (2012) WSVM Três tipos de Ondaleta 

Ou e Wang (2013). SVRCGA Gaussiano 

Li-yan et al. (2013) GLLSVM-PS.O Gaussiano 

Geng e Yu (2013) LSSVR-GARCH-

SIWPSO 

Gaussiano 

 Li (2014) SVM para o APARCH Ondaleta 

Seethalakshmi et al. (2014) PCASVM Gaussiano 

Liyan e Zhanfu (2012) LSSVR-APSO-CARRX Gaussiano 

Santamaría-Bonfill et al. (2015) SV RGBC Linear, polinomial e 

gaussiano 
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5. Base de Dados e Metodologia 

Neste item apresentaremos o método da coleta e tratamento dos dados, bem como a 

metodologia dos modelos adotados no trabalho. 

 

5.1. Coleta e tratamento de dados 

Foi coletada junto ao terminal Bloomberg a base de dados referentes ao índice Ibovespa 

e do S&P500 entre os períodos de 20 de Janeiro de 2010 a 19 de Novembro de 2020. 

Tais bases estão formadas por transações intradiárias contento data, preço de 

fechamento, preço de abertura, valores máximo e mínimo com suas variações nominais 

e proporcionais de todos os itens mencionados ao longo de 2700 dias de pregão, 

conforme Figuras 3 e 4. 

 

Figura 3 -  Indice de Preços Ibovespa 
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Figura 4 -  Indice de Preços S&P500 

 

 

 

Para análise e tratamento dos dados, utilizou-se o software estatístico R na versão 3.6.2 

para Windows, em que foi coletado da base de dados as séries de preço de fechamento 

do Ibovespa e do S&P500, transformando-as em uma série de log-retorno através da 

equação 60, tendo os gráficos nas Figuras 5 e 6. 

 

Rt = log(
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
)            (60) 

 

Em que 𝑃𝑡  seria o preço do fechamento do índice e 𝑃𝑡−1 o fechamento do dia anterior. 
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Figura 5- Log-Retorno Ibovespa 

 

Figura 6- Log-Retorno S&P500 

 

 

 

 

 

Para a análise da raiz unitária das séries, foi realizado o teste Dickey- Fuller para as 

séries de preços e de log-retorno dos índices Ibovespa e S&P500, apresentando as 

correlações com os resíduos nas Figuras 7 e 8 e os testes de hipótese nas Figuras 9 a 

12 no apêndice do trabalho.  

O teste Dickey-Fuller não rejeitou a hipótese nula das séries de preços possuírem raiz 

unitária, rejeitando a hipótese nula nos testes do log-retorno dos índices. Tendo como 
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resultado duas séries não estacionárias para os preços e duas séries estacionárias para 

os logs retornos dos índices. Optou-se por utilizar no trabalho o log-retorno, não sendo 

necessário mais nenhum tratamento de dados. 

 

5.2. Metodologia 

 

O objetivo do trabalho foi analisar o comportamento do SVR como preditor do VaR 

durante a crise da Covid-19. Para se alcançar tal objetivo, separou-se as bases de treino 

do modelo entre o período de 05-01-2010 a 03-02-2020, realizando a previsão passo à 

frente de 200, 100 e 50 dias, conforme o decorrer da crise. 

 

Adotamos na previsão SVR os Kernels Linear, Polinomial, Radial Basis e Sigmoidal. O 

Kernel que apresentou melhor desempenho para o modelo SVR predito pela medida do 

MAE, e para os backtesting Kupiec e Christoffersen, foi o Kernel Radial Basis, assim 

adotando o Kernel Radial Basis para predição do modelo SVR no trabalho. 

 

Com o modelo SVR estimado, realizou-se os cálculos dos desvios padrões ponderados 

dos índices, com pesos decrescente aplicando maior peso ao último dia do valor predito, 

e peso zero para dados acima de 31 dias do modelo estimado, conforme tabela 10 no 

apêndice. 

 

Após obtido os desvios padrões ponderados do modelo SVR, estimou-se o VaR de 

90%, 95% e 99% para amostra de 50, 100 e 200 passos a frente, com os gráficos nas 

Figuras 9 a 26 do apêndice do trabalho. 

 

Para efeito de comparação dos resultados, estimou-se a previsão do log-retorno dos 

índices Bovespa e S&P500 pelos métodos EWMA, Média Móvel e GARCH(1,1) junto 

com a estimação dos seus desvios padrões. Para a volatilidade histórica utilizou-se o 

método dos quadrados do retorno do índice Bovespa e S&P500, para estimar seu 

desvio padrão. 

 

Na Figura 7, apresentamos o gráfico comparativo entre a raiz quadrada dos retornos ao 

quadrado com a volatilidade dos modelos EWMA, Média Móvel e GARCH (1,1). 



23 
 

 
 

Figura 7- Volatilidade Estimada 

 

 

Com os desvios padrões estimados dos modelos utilizados para efeito de comparação, 

foram calculados os respectivos VaRs de 90%,95% e 99%, conforme Figuras 9 a 26 no 

apêndice. 

 

Como avaliação do modelo de previsão dos VaRs, foram utilizados, em nível comparativo 

de eficácia, os estudos de backtesting Kupiec (1995), com hipótese nula de que a 

proporção de falhas seja igual ao nível de significância do VaR desejado. Além disso, foi 

utilizado também o teste de não condicionalidade de independência de Christoffersen 

(1998), em que a hipótese nula além de avaliar a proporção de violação do respectivo 

VaR, analisa também a independência da série financeira, com as estatísticas dos testes 

nas tabelas 11 a 28 no apêndice do trabalho. 
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6. RESULTADOS 

 

Os teste de avaliação de previsões de intervalo de confiança de VaR empregados no 

trabalho foram os testes de Kupiec (1995) e o não condicional de independência de 

Christoffersen (1998). O teste de Kupiec e de Christoffersen  são testes que analisam se as 

proporções de falhas  são maiores ou menores do que o VaR estimado. Já o teste de 

independência de Christoffersen avalia a concentração de exceções de falhas em dias 

consecutivos melhores descritos nos itens 3.6 do trabalho.  

 

Vale ressaltar que o teste de Kupiec é exclusivamente baseado na frequência das perdas e 

omite informações importantes como tamanho das perdas e sua dependência temporal, 

problema que o teste de Christoffersen tem a proposta de validar. 

 

Nas tabelas abaixo seguem os resultados obtidos pelos testes de Kupiec e Christoffersen, 

nos VaR de 90%, 95% e 99% em que o modelo que não se rejeita a hipótese nula, valida 

que a metodologia adotada no trabalho foi assertiva e as que rejeitam a hipótese nula, 

determina que a metodologia estudada não foi eficaz para a estimação do VaR requerido. 

 

Na Tabela 2 apresentamos os resultados apontados pelos testes de Kupiec e Christoffersen, 

com confiança de 90, 95 e 99%, para o VaR de 90% do índice Ibovepa, no cenário de 

previsão de 200, 100 e 50 passos a frente, referentes aos modelos SVR, GARCH, 

Volatilidade Histórica, EWMA e Média Móvel. 
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Tabela 2 - Teste de Hipótese VaR de 90% Ibovespa 

 

 

 

 

Verifica-se que as previsões do modelo SVR pelo teste de Kupiec, rejeita apenas a hipótese 

nula para amostra de 50, com nível de confiança de 90%, não rejeitando para os demais 

níveis e nem para as demais amostras. Analisando o backtesting Christoffersen, pode-se 

reparar que o modelo foi não assertivo para nenhuma das amostras nos testes em nível de 
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significância de 90% e 95%. O modelo apresentou ser eficaz nos dois testes com confiança 

de 99% para estimação do VaR de 90%. 

 

Para estimação do VaR de 90%, O modelo GARCH se mostrou como o melhor modelo de 

estimação, na medida em que não se rejeita a hipótese nula tanto nos testes de Kupiec, 

quanto no teste de Christoffersen para todos os níveis do teste e para todas as amostra. 

 

Na Tabela 3 apresentamos os resultados apontados pelos testes de Kupiec e Christoffersen 

para o VaR de 95% do índice Ibovepa, com o cenário de previsão de 200, 100 e 50 passo a 

frente referente aos modelos SVR, GARCH, Volatilidade Histórica, EWMA e Média Móvel. 

 

Tabela 3- Teste de Hipótese VaR de 95% Ibovespa 
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O modelo SVR nas previsões das amostras de 200 e 100, pelo teste de Kupiec, e em todos 

níveis de significância, não rejeita a hipótese nula. Já na previsão passo a frente de 50,  o  

SVR provou ser um modelo não assertivo, rejeitando a hipótese nula em todos os testes 

realizados. Ao analisar o backtesting Christoffersen observa-se que o modelo foi assertivo 

nas amostras de 200 e 100 em todos os níveis de confiança, apenas ao nível de confiança 

de 99% ele se tornou assertivo para todas as amostras. 

 

Para estimação do VaR de 95%, o modelo GARCH se apresentou como o melhor modelo 

de estimação, na medida em que não rejeita a hipótese nula tanto nos testes de Kupiec 

quanto no teste de Christoffersen. 

 

Na tabela 4 apresentamos os resultados apontados pelos testes de Kupiec e Christoffersen 

para o VaR de 99% do índice Ibovepa, com o cenário de previsão de 200, 100 e 50 passo a 

frentes referente aos modelos SVR, GARCH, Volatilidade Histórica, EWMA e Média Móvel. 
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Tabela 4- Teste de hipótese VaR de 99% Ibovespa 
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Verifica-se que o modelo SVR, para o VaR de 99%, rejeita a hipótese nula tanto para o teste 

de Kupiec quanto para o teste Christoffersen em todos os níveis de significância e para todas 

as amostras, sendo um modelo não confiável para estimação do VaR de 99%. 

 

Para estimação do VaR de 99%, o modelo GARCH e Média Móvel apresentaram-se como 

os únicos modelos de estimação a não rejeitarem a hipótese nula, tanto no teste de Kupiec 

quanto no de Christoffersen nas amostras de 200 e de 100, sendo que somente o modelo 

GARCH se tornou assertivo na amostra de 50 nos testes de 95 e 99%. 

 

Ao analisar pela metodologia de distanciamento MAE entre os valores preditos do VaR 

realizado para o índice Ibovespa, conforme os resultados na Tabela 5, a metodologia do 

trabalho apresentou ser mais eficiente entre todos os modelos comparativos utilizados, dado 

que se mostrou um menor distanciamento MAE. Isso nos faz analisar que o modelo 

conseguiu uma predição de um VaR mais compatível com os valores realizados de mercado, 

algo que a metodologia do GARCH (1,1) se apresentou falha, visto que foi o método que 

apresentou um maior distanciamento entre sua previsão e o valor realizado pelo mercado 

entre todos os modelos analisados no trabalho. Além disso, no momento de maior 

volatilidade de mercado, o modelo chegou a prever um VaR de 21% de perda, quando o 

mercado apresentou uma queda de 11%, o que nos faz questionar a eficiência do modelo 

GARCH, apesar de ter tido uma comprovada eficácia. 

 

Tabela 5 – MAE Ibovespa 

 

 

 

Na tabela 6 apresentamos os resultados apontados pelos testes de Kupiec e Christoffersen, 

com confiança de 90,95 e 99%, para predição do VaR de 90% do índice S&P500, no cenário 

de previsão de 200, 100 e 50 passos a frente, referentes aos modelos SVR, GARCH, 

Volatilidade Histórica, EWMA e Média Móvel. 
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Tabela 6- Teste de hipótese VaR de 90%  SP&500 
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Verifica-se que as previsões do modelo SVR para a estimação do VaR de 90% do indice 

SP&500, não se rejeita a hipótese nula para nenhuma amostra  e para nenhum nível de 

confiança dos backtestings. Tendo  junto com o modelo GARCH, o  melhor desempenho em 

eficácia  de predição do VaR entre os  modelos analisados.  

 

Na tabela 7 apresentamos os resultados apontados pelos testes de Kupiec e Christoffersen, 

com confiança de 90, 95 e 99%, para o VaR de 95% do índice S&P500, no cenário de 

previsão de 200, 100 e 50 passo a frente, referentes aos modelos SVR, GARCH, Volatilidade 

Histórica, EWMA e Média Móvel 
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Tabela 7- Teste de hipótese VaR de 95%  SP&500 

 

 

O modelo SVR nas previsões das amostras de 200 e 100, pelo teste de Kupiec e 

Christoffersen , e em todos níveis de significância, não rejeita a hipótese nula. Já na previsão 

passo à frente de 50,  o  SVR provou ser um modelo assertivo nos backtesting com confiança 

de 99%. 
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Para estimação do VaR de 95%, o modelo GARCH se apresentou como o melhor modelo 

de estimação, na medida em que não rejeita a hipótese nula tanto nos testes de Kupiec 

quanto no teste de Christoffersen para todas as amostras. 

 

Na tabela 8 apresentamos os resultados apontados pelos testes de Kupiec e Christoffersen, 

com confiança de 90, 95 e 99%, para o VaR de 99% do índice S&P500, no cenário de 

previsão de 200, 100 e 50 passos a frente, referentes aos modelos SVR, GARCH, 

Volatilidade Histórica, EWMA e Média Móvel. 

Tabela 8- Teste de hipótese VaR de 99%  SP&500 
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Verifica-se que o modelo SVR, para o VaR de 99%, rejeita a hipótese nula tanto para o teste 

de Kupiec quanto para o teste Christoffersen em todos os níveis de significância para todas 

as amostras de 100 e 50, sendo assertivo apenas nas amostras de 200, tornando um modelo 

não confiável para estimação do VaR de 99%. 

 

Ao analisar pela metodologia de distanciamento MAE entre os valores preditos para o VaR 

e o valor realizado do índice S&P500, conforme os resultados na Tabela 9, a metodologia do 

trabalho apresentou ser mais eficiente entre todos os modelos comparativos utilizados, dado 

que se mostrou um menor distanciamento MAE. Isso nos faz analisar que o modelo 

conseguiu uma predição de um VaR mais compatível com os valores realizados de mercado, 

algo que a metodologia do GARCH (1,1) se apresentou falha, visto que demonstrou 

resultados inferiores.  Além disso, no momento de maior volatilidade de mercado, o modelo 

chegou a prever um VaR de 23% de perda, quando o mercado apresentou uma queda de 

12%, o que também, como na estimação do VaR do índice Ibovespa, nos faz questionar a 

eficiência do modelo GARCH, apesar de ter tido uma comprovada eficácia. 

 

Tabela 9 - MAE  S&P500 

 

 

 

 

Ao analisar os testes apresentado pela metodologia proposta no trabalho, o SVR, para o 

índice Ibovespa verificamos que o modelo foi eficaz na estimação para o VaR de 90% e 95% 

com o teste de Christoffersen com confiança de 99%, sendo não assertivo na estimação do 

VaR de 99% 

 

Para as predições de 200 e 100 dias o modelo também foi assertivo no VaR de 90% e 95% 

e em todos os níveis de confiança do teste, algo que não ocorreu no período durante de 

quebra do mercado na amostra de 50 dias. 
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A metodologia adotada pelo trabalho na estimação do índice Ibovespa se mostrou mais 

eficiente, com melhores resultados MAE apresentados e com igualdade de eficácia ao 

estipular o VaR de 90% e 95% nos testes de Christoffersen a 99%, e também para as 

amostras de 100 e 200 no VaR de 95% em todos os níveis significância dos testes. Porém, 

perdeu em eficácia nos demais testes realizados no trabalho, o que tornou a metodologia 

pouco confiável na estimação do VaR. 

 

Ao analisar os testes apresentado pela metodologia proposta no trabalho, o SVR, para o 

índice S&P500 verificamos que o modelo apresentou igualdade de eficácia e melhor 

eficiência para a estimação do VaR de 90%, e para predições de 200 e 100 dias para o VaR 

de 95% não sendo eficaz na estimação do VaR de 99%. 
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7. CONCLUSÃO 

 

A previsão de séries temporais financeiras, apresentam como característica grandes dificuldades 

em suas predições, devido à característica de alta volatilidade de seus mercados. A previsão de 

índices financeiros de países emergentes sul americanos torna-se um desafio maior. 

A minimização dos erros por programação quadrática, o SVM, devido a suas características não 

lineares, que as tornam menos sensíveis a outliers, apresentou ser uma potente ferramenta de 

predição para o log-retorno do índice Bovespa nos estudos de Albuquerque (2014). No entanto, 

na metodologia adotada no trabalho, foram apresentados desempenhos inferiores ao modelo 

GARCH(1,1) , na estimação do VaR na crise financeira provocada pela pandemia da Covid-19. 

O modelo baseado no SVM, no entanto, superou modelos tradicionais de previsão, como o 

EWMA, volatilidade histórica e resultados bem parecidos com os da Média Móvel. Além de ter 

apresentado melhor eficiência MAE entre todos os modelos e com igualdade de eficácia nos 

backtesting do GARCH com confiança de 99% para os VaRs de 90 e 95% (amostras de 200 e 

100) para os dois índices financeiros estudado no trabalho. 

 

Concluindo, entre todos as metodologias adotadas no trabalho o GARCH(1,1) foi a que 

apresentou melhores resultados backtesting, o SVM também perdeu  em eficácia ao modelo de 

predição para a Média Móvel, no entanto, na estimação das amostras de 200 e 100 do VaR de 

95% dos dois índices e na estimação do VaR de 90% do índice S&P500, o modelo apresentou 

igualdade de eficácia ao GARCH(1,1), com melhores eficiência MAE, logo, não pode ser 

descartado como um  modelo de previsão de volatilidade sobre ambiente de crise financeira. 

 

.   
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9. APÊNDICE  

Figura 8-  Residuos Dickey – Fuller Ibovespa 

 

 

 

 

Figura 9 - Residuos Dickey – Fuller S&P500 
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Figura 10- Teste Hipótese Dickey – Fuller Indice de preço  Ibovespa 

 

 

Figura 11- Teste Hipótese Dickey – Fuller índice de preço S&P500 

 

 

Figura 12- Teste Hipótese Dickey – Fuller Log-Retorno  Ibovespa 

 

 

Figura 13- Teste Hipótese Dickey – Fuller Log-Retorno  S&P500 
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Tabela 10 - Peso Desvio Padrão SVR 

Dia Peso 

1 0.01666667 

2 0.03333333 

3 0.05000000 

4 
0.06666667 

5 0.08333333 

6 0.10000000 

7 
0.11666667 

8 0.13333333 

9 0.15000000 

10 0.16666667 

11 0.18333333 

12 0.20000000 

13 0.21666667 

14 0.23333333 

15 0.25000000 

16 0.26666667 

17 0.28333333 

18 0.30000000 

19 0.31666667 

20 0.33333333 

21 0.35000000 

22 0.36666667 

23 0.38333333 

24 0.40000000 

25 0.41666667 

26 0.43333333 

27 0.45000000 

28 0.46666667 

29 0.48333333 

30 0.50000000 

31 1 
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Figura 14- Previsão Ibovespa 200 dias VaR 95% 

 

 

Figura 15- Previsão Ibovespa 200 dias VaR 90% 
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Figura 16-Previsão Ibovespa 200 dias com VaR de 99% 

 

Figura 17 – Previsão Ibovespa 100 dias VaR 95% 
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Figura 18- Previsão Ibovespa 100 dias VaR 90% 

 

 

Figura 19- Previsão Ibovespa 100 dias VaR 99% 
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Figura 20- Previsão Ibovespa 50 dias VaR 95% 

 

 

 

Figura 21- Previsão Ibovespa 50 dias VaR 90%  
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Figura 22 – Previsão Ibovespa 50 dias VaR 99% 

 

 

Figura 23 -- Previsão S&P500  200 dias VaR 95% 

 



47 
 

 
 

Figura 24- - Previsão S&P500  200 dias VaR 90% 

 

Figura 25 - - Previsão S&P500  200 dias VaR 99% 
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Figura 26 - Previsão S&P500  100 dias VaR 95% 

 

Figura 27 - Previsão S&P500  100 dias VaR 90% 
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Figura 28-Previsão S&P500  100 dias VaR 99% 

 

Figura 29- Previsão S&P500  50 dias VaR 95% 
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Figura 30 - Previsão S&P500  50 dias VaR 90% 

 

Figura 31 - Previsão S&P500  50 dias VaR 99% 
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Tabela 11-Teste estatístico Ibovespa de 95%  para o VaR de 90% 
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Tabela 12- Teste estatístico Ibovespa de 90%  para o VaR de 90% 
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Tabela 13- Teste estatístico Ibovespa de 99%  para o VaR de 90% 
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Tabela 14- Teste estatístico Ibovespa de 95%  para o VaR de 95% 
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Tabela 15- Teste estatístico Ibovespa de 90%  para o VaR de 95% 
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Tabela 16- Teste estatístico Ibovespa de 99%  para o VaR de 95% 
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Tabela 17- Teste estatístico Ibovespa de 95%  para o VaR de 99% 
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Tabela 18- Teste estatístico Ibovespa de 90%  para o VaR de 99% 
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Tabela 19- Teste estatístico Ibovespa de 99%  para o VaR de 99% 
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Tabela 20-Teste estatístico S&P500 de 95%  para o VaR de 90%   
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Tabela 21 - Teste estatístico S&P500 de 90%  para o VaR de 90%   
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Tabela 22- Teste estatístico S&P500 de 99%  para o VaR de 90%   
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Tabela 23- Teste estatístico S&P500 de 95%  para o VaR de 95%   
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Tabela 24- Teste estatístico S&P500  de 90%  para o VaR de 95%   
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Tabela 25- Teste estatístico S&P500 de 99%  para o VaR de 95%   
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Tabela 26- Teste estatístico S&P500 de 95%  para o VaR de 99%   
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Tabela 27- Teste estatístico S&P500 de 90%  para o VaR de 99%   
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Tabela 28-Teste estatístico S&P500 de 99%  para o VaR de 99%   

 


