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RESUMO 

 

A evolução do mercado de energia elétrica passa pela negociação de opções de compra e venda, 

capazes de auxiliar no gerenciamento de risco. Em mercados em que esses derivativos já são 

negociados, a abordagem de apreçamento mais popular é o modelo de Black. Entretanto, sua 

utilização para o mercado de energia elétrica é questionável, uma vez que diversas premissas 

do modelo não são satisfeitas empiricamente. Este trabalho apresenta uma metodologia de 

precificação mais aderente à realidade do setor, decompondo o preço à vista em três 

componentes. O primeiro extrai a sazonalidade por meio de uma função determinística. O 

segundo é um processo de Ornstein-Uhlenbeck com volatilidade estocástica, enquanto que o 

terceiro reflete saltos aleatórios nos preços. Neste contexto, mostramos como apreçar as opções 

por meio de simulações de Monte Carlo, comparando os preços resultantes com aqueles do 

modelo de Black. Os resultados apontam para a importância de uma modelagem mais adequada 

do processo estocástico dos preços de eletricidade para o bom gerenciamento de risco. 

Palavras-chave: Modelo de Black-76; Monte Carlo; Opções de energia; Ornstein-Uhlenbeck; 

Sazonalidade; Saltos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The evolution of the electricity market in Brazil involves the negotiation of call and put options, 

which help in the risk management. In markets where those products are already traded, the 

most popular pricing approach is using the Black model. However, this practice in the electricity 

market is questionable, due to the unrealistic assumptions. This dissertation discusses a pricing 

methodology more cohesive to the sector’s reality, decomposing spot prices into three 

components. The first captures the seasonality in the data by means of a deterministic function. 

The second is an Ornstein-Uhlenbeck process with stochastic volatility, whereas the third refers 

to random price jumps. We then price options using Monte Carlo simulations, comparing their 

prices with those from a Black model. Our results indicate that modelling well the stochastic 

process of electricity prices is crucial for risk management. 

Keywords: Black model; Energy options; Jumps; Monte Carlo; Ornstein-Uhlenbeck; 

Seasonality.  
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1. Introdução 

 Opções em contratos de energia elétrica já são listados em mercados mais sofisticados 

da commodity, como o Electric Council of Texas (ERCOT), o European Energy Exchange 

(EEX) e o Nord Pool. No Brasil, a principal plataforma de negociação de contratos a termo de 

energia elétrica, com entrega física, é o Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia 

(BBCE), que ainda não possui opções listadas em seu catálogo de produtos. E o mercado over-

the-counter (OTC) de opções é praticamente nulo. Tal desinteresse talvez seja fruto da 

inexistência de uma metodologia de apreçamento bem disseminada e aplicada para o mercado 

de energia elétrica brasileiro. A principal dificuldade de apreçamento é a impossibilidade de 

armazenamento do produto, impedindo o apreçamento tradicional por não arbitragem, que 

estabelece a relação entre o preço à vista e o preço a termo: 𝐹(𝑡, 𝑇) = 𝑒−𝑟(𝑇−𝑡)𝑆𝑡. Alguns 

trabalhos tentam empregar o modelo HJM de Heath, Jarrow e Morton (1992) para contratos a 

termo, mas ainda assim não seria possível a utilização de uma estratégia de carrego necessária 

para o apreçamento proposto acima.  

Nos mercados que negociam esses derivativos, há duas abordagens tradicionais de 

precificação. A primeira é a utilização do modelo de Black (1976), que estende o arcabouço de 

Black & Scholes (1973) para contratos a termo como ativo subjacente. A segunda abordagem 

parte de algum processo estocástico mais flexível para o preço à vista e faz o apreçamento das 

opções via simulações de Monte Carlo.  

  Deyna e Hultstrom (2007) documentam que o modelo de Black é o mais popular para 

as opções listadas na Nord Pool segundo entrevistas com participantes do mercado. Entretanto, 

verificam que os retornos dos contratos a termo não seguem uma distribuição normal, apesar 

de mais próximos da normalidade que os retornos do preço à vista. 

 Menezes Filho (2020) aplica o modelo de Black para o mercado de energia elétrica 

brasileiro. O modelo se mostra aderente, mas com eficácia dependente do prazo e do delta da 

opção. Dessa forma, em momentos em que os preços estão próximos do piso ou teto, que são 

comuns nesse mercado, a distribuição de preços deixa de ser log-normal, dificultando o 

gerenciamento de risco e podendo ocasionar grandes perdas. Entretanto, Menezes Filho não 

considera a existência do PLD piso e PLD teto no cálculo do delta, superestimando os deltas 
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próximos dos limites. Para solucionar esse problema, pode-se incluir a venda de uma opção de 

compra com strike no PLD teto quando está comprado em uma opção de compra e uma venda 

de opção de venda quando está comprado em uma opção de venda, replicando dessa forma o 

payoff da estrutura.  

 Apesar de ser bastante utilizado na prática, o modelo proposto por Black não consegue 

capturar as características dos preços dos contratos a termo no mercado de energia elétrica. O 

modelo de Black assume que 𝐹(𝑡, 𝑇) segue um movimento Browniano geométrico: 

𝑑𝐹(𝑡, 𝑇) = 𝜇𝐹(𝑡, 𝑇)𝑑𝑡 + 𝜎𝐹(𝑡, 𝑇)𝑑𝑊𝑡,  (1) 

de tal sorte que 𝐹(𝑡, 𝑇) tenha uma distribuição log-normal. 

Infelizmente, a distribuição empírica dos preços dos contratos a termo está longe de ser log-

normal. Inclusive, existem fortes evidências da ocorrência de saltos no preço à vista. Benth e 

Schmeck (2014) propõe a modelagem do preço à vista como 

𝑆𝑡 = 𝛬𝑡 + Γ𝑡 + Φ𝑡, (2) 

em que 𝛬𝑡 é uma função determinística da sazonalidade, enquanto Γt e Φ𝑡 são dois processos 

estocásticos: o primeiro não estacionário e o segundo de reversão à média com saltos. 

Utilizando simulações de Monte Carlo, mostram que os preços das opções resultantes são muito 

diferentes daqueles baseados no modelo de Black. Ainda não há aplicações dessa abordagem 

para o apreçamento de opções no mercado de energia elétrica no Brasil. Os trabalhos mais 

parecidos são Oliveira et al. (2014) e Pinheiro Neto et al. (2018), que utilizam um processo de 

Ornstein-Uhlenbeck com reversão à média e com saltos para modelar o preço à vista.  

 Este trabalho propõe apreçar opções por simulações de Monte Carlo a partir de um 

processo de Ornstein-Uhlenbeck para os preços à vista com reversão à média, volatilidade 

estocástica, sazonalidade determinística e saltos.  Comparamos os preços de opções resultantes 

com aqueles do modelo de Black proposto por Menezes Filho, mas impondo piso e teto. Não 

existem preços de mercado para que se possa comparar e verificar a aderência dos modelos, daí 

a comparação apenas entre preços teóricos. As adaptações feitas ao modelo de Menezes Filho 

fazem com que o preço das opções de compra e venda fiquem mais baratas. Quanto maior o 

preço de exercício de uma opção de compra e menor para uma opção de venda, mais 

perceptíveis são essas diferenças. Para opções de compra, preços de exercício próximos do piso 

fazem com que exista um limite superior para o preço. Para opções de venda, tal limite ocorre 

próximo do teto. 
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 Para a precificação via Monte Carlo, os resultados dependem da data de precificação, 

devido à parcela de sazonalidade. Mas, no geral, a modelagem tende a elevar os preços das 

opções de compra, com alterações maiores para períodos de fornecimento mais longos. Para 

opções de venda, preços mais baixos para opções curtas, sem grandes variações para prazos 

maiores.  

Além desta introdução, este trabalho divide-se em cinco seções. O próximo capítulo fará 

uma breve introdução ao setor elétrico e apresentará os principais conceitos para o 

entendimento do restante do trabalho. O terceiro capítulo apresentará as metodologias de 

apreçamento dos derivativos. O quarto capítulo se dedicará a estimação do modelo para o preço 

à vista e realização das simulações. O quinto apresentará os resultados e comparações entre as 

metodologias. Por fim, o sexto capítulo irá resumir e expor as conclusões do trabalho. 
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2. Setor elétrico brasileiro 

 Neste capítulo, apresento brevemente os principais aspectos do setor elétrico brasileiro 

necessários para o completo entendimento dos próximos capítulos. Em particular, discuto os 

ambientes de comercialização e os tipos de energia para fins de contabilização. Descrevo ainda 

como ocorrem os registros dos contratos e as liquidações financeiras no âmbito da Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Por fim, mostro como se dão a negociação de 

energia e a formação do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), que corresponde ao preço 

à vista no mercado brasileiro. 

2.1 Ambientes de comercialização 

 O atual modelo de comercialização de energia elétrica nasce com a Lei n° 10.848 de 

2004, com o objetivo de atrair mais investimentos privados para a expansão e modernização do 

setor, em todas as etapas do processo: geração, transmissão, distribuição e consumo. Há dois 

ambientes de comercialização de energia elétrica, o Ambiente de Contratação Regulado (ACR) 

e o Ambiente de Contratação Livre (ACL). O primeiro restringe-se a contratação de energia 

elétrica de projetos novos e existentes por distribuidoras, a fim de atender a necessidade de seus 

consumidores cativos, ou seja, aqueles que não podem escolher seu fornecedor de energia. Essa 

contratação é feita somente via leilões e a composição das fontes geradoras e o preço máximo 

de contratação são definidos pelo Ministério de Minas e Energia (MME). Já o ACL é o ambiente 

em que ocorre a contratação de energia elétrica dos consumidores livres e especiais, ou seja, 

aqueles que podem escolher seu fornecedor de energia. Os consumidores livres são 

consumidores cuja demanda é superior a 1MW e optaram por essa transição. Esses 

consumidores podem contratar energia tanto convencional quanto especial, enquanto que os 

consumidores especiais apenas energia especial. Por ter uma reserva de mercado, a energia 

especial costuma ser negociada com um prêmio em relação à convencional.  

Podemos quebrar ainda o tipo de energia em incentivada e não incentivada, dependendo 

da fonte. Para simplificar, assumimos que a energia incentivada provém da geração solar, eólica 

e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs). As fontes incentivadas concedem um desconto de até 

100% na Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e na Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição (TUSD). No mercado, negocia-se os seguintes contratos: i0 (convencional 

especial, sem desconto na TUST/TUSD), i5 (incentivada especial com desconto de 50%), i80 

(incentivada especial com desconto de 80%), i100 (incentivada especial com desconto de 

100%), CQ5 (cogeração qualificada, energia convencional com desconto de 50%) e 
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genericamente INE (incentivada não especial, com desconto de 50%). As energias que dão 

desconto na TUST/TUSD são negociadas com um prêmio em relação à convencional, uma vez 

que os consumidores estão dispostos a pagar mais devido ao desconto nas tarifas de “transporte” 

de energia. 

2.2 Liquidações financeiras 

 Todos os agentes comercializadores de energia, ou seja, consumidores livres e especiais, 

geradoras, distribuidoras e comercializadoras, devem ser associados à CCEE Todos os 

contratos de compra e venda de energia elétrica devem ser registrados na entidade, mas não 

necessariamente no momento em que o negócio é fechado. A entrega “física” da energia é por 

meio da CCEE, que também é responsável pelo Mercado de Curto Prazo (MCP). 

 O MCP é o mercado em que se apuram as diferenças entre a energia contratada e os 

montantes gerados ou consumidos. Toda venda de energia elétrica deve ser lastreada, seja por 

garantia física (GF) de usinas próprias ou contratos de compra. A figura 1 ilustra o papel que o 

MCP desempenha no balanço energético. 

Figura 1: Balanço Energético 

Fonte: Regras de Comercialização – Balanço Energético 

 

 Além disso, o sistema elétrico brasileiro é dividido em quatro submercados, 

denominados Sul (S), Sudeste/Centro-oeste (SE/CO ou apenas SE), Nordeste (NE) e Norte (N), 

que aproximadamente respeitam as regiões geográficas, como apresentado na figura 2. O 

vendedor e o comprador devem entrar em acordo para a seleção de qual submercado será 

registrado a entrega física.  
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Figura 2: Submercados do Sistema Interligado Nacional 

Fonte: Grugeen (2017) 

 

 

Cada submercado possui um PLD a cada hora, que é o preço utilizado para valorar as diferenças 

de volumes apurados no MCP. Os contratos de compra e venda de energia no ACL podem ser 

registrados em qualquer um dos submercados. Dessa forma, para cada agente, os valores a pagar 

ou receber é dado pela equação:  

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎çã𝑜 = ∑ ∑(𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠,ℎ − 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠,ℎ) 𝑃𝐿𝐷𝑠,ℎ

ℎ∈𝐻𝑠∈𝑆

(3) 

Ou seja, para cada submercado 𝑆 e para cada hora do mês 𝐻 avaliam-se os recursos, composto 

pela garantia física e contratos de compra. Os requisitos são formados pelos contratos de venda 

e pelo consumo da energia. 

 A diferença de PLD entre os submercados é uma fonte de risco adicional para os 

agentes. Por exemplo, um gerador cuja garantia física seja no Nordeste, mas que vende sua 

energia para um consumidor no SE com o registro da entrega neste submercado, corre o risco 

de descasamento de preços, uma vez que sua garantia física valorada ao PLD NE e sua venda 

no PLD SE.  
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2.3 Formação do preço à vista 

O PLD corresponde ao preço à vista da energia elétrica no Brasil, para cada hora e 

submercado. O PLD é formado com base no Custo Marginal de Operação (CMO), que reflete 

o custo de geração do próximo MWh do sistema.  

 O Operador Nacional do Sistema (ONS) é o órgão responsável pela coordenação, 

controle e operação do sistema elétrico brasileiro. A matriz elétrica brasileira é 

predominantemente hidrotérmica. As fontes intermitentes, solar e eólica, têm crescido bastante 

nos últimos anos, mas ainda representam uma parcela pequena da matriz, como exibido na 

figura 3. 

Figura 3: Matriz Elétrica Brasileira 

Fonte: ABEEOLICA – Infovento n° 25 

 

 

Dessa forma, o objetivo do ONS é otimizar a utilização de água disponível nos 

reservatórios e do despacho térmico, minimizando assim o custo de geração e mantendo a 

segurança energética.  

 Existe, portanto, um claro trade-off entre despachar hidrelétricas ou térmicas. Quanto 

mais água é utilizada na geração, mais barato é o custo instantâneo, já que se despacha menos 

térmicas. Entretanto, a utilização de água reduz os níveis dos reservatórios, portanto o custo 

futuro de geração se eleva. O contrário também é verdadeiro. O despacho de térmicas aumenta 

o custo instantâneo, mas permite uma recuperação dos reservatórios, o que reduz o custo futuro.  
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 Para gerenciar esse trade-off, o ONS utiliza modelos de otimização encadeados para 

auxiliar na tomada de decisões. Hoje, o operador utiliza três modelos computacionais 

acoplados. O primeiro é o modelo NEWAVE de médio prazo, com horizonte de 5 anos e 

discretização mensal. É executado uma vez por mês, usando a função de custo futuro como 

condição de contorno para o próximo modelo. O DECOMP é o modelo de curto prazo, com 

horizonte de 2 meses e execuções semanais. As condições de contorno são então passadas para 

o DESSEM, o modelo de curtíssimo prazo, com horizonte de 1 dia e discretização de 30 

minutos. A saída do DESSEM é a operação ótima do sistema, que é seguida pelo ONS, com 

alguns eventuais desvios, uma vez que o modelo é apenas uma aproximação da realidade. Além 

disso, o DESSEM retorna qual é o CMO para cada hora do dia. 

 Entretanto, para o cálculo do PLD, a CCEE roda os modelos computacionais com 

algumas modificações nos dados de entrada. O PLD para cada submercado e para cada hora é 

dado por: 

𝑃𝐿𝐷𝑠,ℎ = 𝑚𝑖𝑛(𝑚𝑎𝑥(𝑚𝑖𝑛(𝐶𝑀𝑂𝑠,ℎ, 𝑃𝐿𝐷𝑚𝑎𝑥
ℎ ), 𝑃𝐿𝐷𝑚𝑖𝑛), 𝑃𝐿𝐷max) (4)

m que 𝑃𝐿𝐷𝑚𝑖𝑛, 𝑃𝐿𝐷𝑚𝑎𝑥
ℎ  e 𝑃𝐿𝐷𝑚𝑎𝑥 correspondem respectivamente aos PLD piso, PLD máximo 

horário e PLD máximo estrutural (ou teto) definidos anualmente pela ANEEL. A média diária 

deve ficar entre o PLD piso e o PLD teto. Caso a média diária esteja acima do PLD teto, por 

exemplo, conduz-se um processo iterativo para forçar a média pra baixo, respeitando sempre 

os limites horários. 

2.4 Negociação  

A negociação de energia elétrica acontece majoritariamente de forma bilateral. As 

formalizações geralmente são feitas via e-mail, com a posterior assinatura do Contrato de 

Compra e Venda de Energia elétrica (CCVE), ou por meio do balcão organizado, o Balcão 

Brasileiro de Comercialização de Energia (BBCE).  

Nele são listados produtos mensais, bimestrais, trimestrais, quadrimestrais, semestrais, 

anuais e outros, além de permitir a inclusão de períodos customizados. Os mais negociados são 

os contratos mensais, trimestrais, semestrais e anuais. Além disso, os preços podem ser fixos, 

em R$/MWh ou ainda PLD+, ou seja, o valor a ser liquidado é uma função do PLD. Apesar de 

existirem produtos listados com entrega em todos submercados, os produtos com maior liquidez 

estão no SE, devido à maior demanda do Sistema Interligado Nacional (SIN). A energia de 

fonte convencional também é líder de negociação.  
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A plataforma possibilita a realização de operações denominadas “Balcão” ou “Boleta”. 

Na primeira, as ofertas de compra e venda são organizadas em um livro de ordens para cada 

produto listado na plataforma. As ofertas são anônimas até que ocorra uma transação, quando 

as partes têm acesso à contraparte do negócio. Como o BBCE não é garantidora das operações, 

ou seja, todo o risco de contraparte fica com os agentes, cada um é responsável por delimitar o 

volume que pode ser negociado com cada contraparte. Dessa forma, as ordens listadas nos livros 

de oferta possuem três cores, que representam o limite de crédito com a contraparte: verde (a 

ordem pode ser executada totalmente); amarelo (a ordem pode ser executada parcialmente); ou 

vermelha (não há limite disponível com a contraparte).  

Na modalidade “Boleta”, o agente vendedor ou comprador envia a ordem diretamente 

para a contraparte, que pode aceitar ou recusar a boleta. A utilização dessa modalidade funciona 

como uma forma de acelerar e facilitar a assinatura do CCVE, já que o contrato da BBCE é 

padrão e já acordado entre as partes. Dependendo da negociação OTC, é possível também aditar 

o contrato para alteração de algumas cláusulas, como a de reajuste de preços e garantia.  

A não necessidade de aporte de garantias financeiras no momento de compra ou venda 

faz com que a alavancagem seja virtualmente infinita. Não é incomum comercializadoras 

entrarem em recuperação judicial e quebrarem quando ocorrem grandes movimentos nos 

preços, como em fevereiro de 2019 e agosto de 2021. Além disso, há um enorme risco de um 

efeito dominó caso uma comercializadora de grande porte não consiga honrar seus 

compromissos, fazendo com que comercializadoras que possuem créditos com esta também 

não possam cumprir suas obrigações. 

Este é também um grande empecilho para a entrada de mais agentes na comercialização 

de energia elétrica, como fundos de investimento e tesourarias. Alguns bancos já possuem 

participação neste mercado, entretanto realizam apenas operações estruturadas e de 

financiamento. A existência de uma contraparte central, funcionando como uma clearing e 

exigindo garantias para negociação, ajudariam a mitigar esse problema e tornar o mercado mais 

líquido. Os agentes costumam denominar esses contratos como futuros. Entretanto, a 

nomenclatura mais correta seria de um swap, uma vez que há a troca de um fluxo variável por 

outro conhecido e não há ajustes financeiros ao longo da existência do contrato. Outra 

importante particularidade do setor elétrico se dá no pagamento. Geralmente, o pagamento se 

dá no 6º dia útil do mês subsequente ao fornecimento de energia.  
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3. Precificação dos contratos a termo, swaps e opções 

 Neste capítulo expomos como se dá a precificação das opções pelo modelo de Black 

(1976), assim como apresentado por Menezes Filho (2020), mas com duas adaptações. A 

primeira é a representação do PLD piso e PLD teto por meio da limitação do payoff das opções. 

A segunda é a limitação dos preços das opções quando o preço de exercício está próximo do 

piso ou do teto. Em seguida, apresentamos a precificação das opções pelo método de Monte 

Carlo sob a medida de probabilidade neutra ao risco. 

 Suponha que temos uma posição comprada em um contrato a termo. O payoff dessa 

posição é dado por: 

𝑝𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓 = 𝑆𝑇 − 𝐾 (5) 

em que 𝑆𝑇 é o preço à vista do ativo na data de vencimento 𝑇 e 𝐾 o preço de entrega deste 

contrato, previamente acordado. Entretanto, na estrutura atual do mercado de energia elétrica, 

o payoff de uma posição comprada em um contrato a termo para determinado mês, é dada por: 

𝑝𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓 =  ∑(𝑆ℎ − 𝐾)

ℎ∈𝑃

 (6) 

em que 𝑃 são as horas no mês no intervalo [𝜏1, 𝜏2] e 𝑆ℎ o PLD do determinado submercado, 

como definido na equação (4), para a hora ℎ ∈ [𝜏1, 𝜏2]. Essa estrutura é a de um swap, já que 

há a troca de um fluxo desconhecido por um fluxo conhecido ao longo das horas do período. 

Porém, ao fazermos: 

𝑆𝑃 =
1

𝑛𝑃
∑ 𝑆ℎ

ℎ∈𝑃

 

em que 𝑛𝑃 é o número de horas no período 𝑃, ou seja, 𝑆𝑃 é a média dos preços de todas as horas 

no intervalo 𝑃, temos: 

𝑝𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓 = ∑(𝑆ℎ − 𝐾)

ℎ∈𝑃

 = (𝑆𝑃 − 𝐾) ⋅ 𝑛𝑃 (7) 

 Portanto, apesar de estarmos negociando um swap, podemos tratá-lo como um contrato 

a termo, já que seus payoffs e fluxos de caixa são equivalentes. No mercado, é comum 

quebrarmos esses swaps em contratos a termo mensais, ou seja, 𝑃 compreende da primeira à 

última hora de determinado mês.  
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 Seja 𝐹(𝑡, 𝜏1, 𝜏2) o contrato a termo negociado em 𝑡 com entrega de energia entre as 

horas 𝜏1 e 𝜏2, assumindo que 𝐹(𝑡, 𝜏1, 𝜏2) seja distribuído como uma log-normal com 

volatilidade 𝜎 constante, o modelo de Black implica que: 

𝑐 = 𝐹(𝑡, 𝜏1, 𝜏2)𝑁(𝑑1) − 𝐾𝑁(𝑑2) (8) 

𝑝 = 𝐹(𝑡, 𝜏1, 𝜏2)𝑁(−𝑑2) − 𝐹(𝑡, 𝜏1, 𝜏2)𝑁(−𝑑1) (9) 

em que 𝑐 e 𝑝 são respectivamente os preços das opções Europeias de compra e venda, 𝑁 é a 

função de distribuição acumulada da normal padrão e 

𝑑1 =
[𝑙𝑛 (

𝐹(𝑡, 𝜏1, 𝜏2)
𝐾

) +
𝜎2

2  (𝜏2 − 𝑡)]

𝜎(𝜏2 − 𝑡)
 

𝑑2 =
[𝑙𝑛 (

𝐹(𝑡,𝜏1,𝜏2)

𝐾
)−

𝜎2

2
 (𝜏2−𝑡)]

𝜎(𝜏2−𝑡)
= 𝑑1 − 𝜎(𝜏2 − 𝑡). 

 Menezes Filho assume que não é necessário trazer a valor presente, uma vez que o 

pagamento do prêmio e do payoff da opção seriam pagos apenas após 𝜏2, no 6º dia útil após o 

período de fornecimento. Essa também será a premissa deste trabalho, mas poderíamos 

facilmente adaptar o modelo multiplicando os preços das opções de compra e venda por 𝑒−𝑟T, 

em que 𝑇 é o número de dias úteis entre 𝑡 e a data em que ocorrerá o fluxo de caixa.   

 Outro aspecto de extrema importância é a volatilidade utilizada na precificação dessas 

opções. Menezes Filho compara os Forward Rate Agreements (FRA), que são contratos de 

swap de uma taxa pré por outra pós-fixada em uma janela de tempo futuro, com contratos a 

termo de energia. Ambos os contratos possuem um índice utilizado na liquidação financeira, 

determinado por um agente externo e independente – ONS para energia e bancos centrais para 

juros –, ambos preveem uma troca de um fluxo conhecido por outro desconhecido e, 

principalmente, existe uma grande semelhança na estrutura de volatilidade. Para os dois casos, 

as curvas de volatilidade são crescentes para vencimentos iniciais, atingem um pico e então 

tendem a reduzir, estabilizando para contratos mais longos.  

 Esse comportamento da volatilidade dos contratos a termo pode ser explicado pela 

grande incerteza do preço à vista no curto prazo, que carrega consigo a volatilidade das 

previsões de chuva e outras premissas incluídas nos modelos de otimização. Na figura 4, 

podemos observar a volatilidade dos contratos a termo de energia elétrica, calculados a partir 

de dados de negociações da BBCE, e como ela varia com a maturidade. O comportamento 
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decrescente é nítido, mas ao longo do período de fornecimento a volatilidade vai se reduzindo, 

uma vez uma parcela do contrato já foi fixada, o que explica uma volatilidade média menor da 

primeira maturidade.  

Figura 4: Volatilidade semanal com base na volatilidade diária 

Fonte: produzido pelo autor; dados da BBCE 

 

 Portanto, como a volatilidade dos contratos depende da distância até o fim do 

fornecimento, calculamos a média ponderada da variância pelo número de dias em que o 

contrato pertence a determinado prazo. Seja 𝑡𝑚 o número de dias em que o contrato é negociado 

com maturidade m, 𝑇 o número total de dias até o final do período de suprimento e 𝜎𝑚
2  a 

variância do contrato de maturidade m. Neste caso, 

𝜎 = √
∑ 𝑡𝑚

𝑇
𝑚 ⋅ 𝜎𝑚

2

∑ 𝑡𝑚
𝑇
𝑚

. (10) 

Para exemplificar, assumimos que estejamos em 22 de março de 2022 e negociando a opção 

M3 com expiração em julho de 2022. O contrato terá volatilidade de M3 por 9 dias 

(= 31 − 22), de M2 por 30 dias – ao longo de abril –, de M1 por 31 dias de maio e, finalmente, 

por 31 dias de M0. Portanto, sua volatilidade semanal será de, aproximadamente: 

𝜎 = √
9 ⋅ (11.25%)2 + 30 ⋅ (13.23%)2 + 31 ⋅ (14.13%)2 + 31 ⋅ (9.76%)2

9 + 30 + 31 + 31
= 12.40% 

Se usássemos apenas a volatilidade do M3, estaríamos subestimando a volatilidade do contrato 

devido ao típico decaimento ilustrado na Figura 5.  
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 A primeira adaptação feita ao modelo de Menezes Filho, é a inclusão de uma venda 

(compra) de uma opção de compra, com preço de exercício de PLD teto, quando estamos 

comprados (vendidos) em uma opção de compra qualquer, ou uma compra (venda) de uma 

opção de venda, com preço de exercício de PLD piso, quando estamos comprados (vendidos) 

em uma opção de venda qualquer. Essa segunda opção limita o payoff das opções, tornando o 

modelo mais aderente a realidade do setor. Além disso, há também um relevante impacto nos 

deltas das opções, o que explica parte da dificuldade do delta hedge descrita pelo autor. A figura 

4 exemplifica essa limitação de payoff.  

Figura 5: replicação do payoff da estrutura 

Fonte: produzido pelo autor 

 

 A segunda adaptação limita não o payoff das opções, mas seus preços diretamente. 

Comprar um contrato a termo a um preço de entrega 𝐾 faz com que a perda máxima desse 

contrato seja 𝐾 − 𝑃𝐿𝐷 𝑝𝑖𝑠𝑜, ou seja, não há razão para se pagar mais em uma opção de compra 

ao preço de exercício 𝐾. O mesmo acontece com opções de venda, não há porquê pagar mais 

do que a perda máxima ao vender um contrato a termo com preço de exercício 𝐾. Portanto: 𝑐 =

𝑚𝑎𝑥(𝐾 − 𝑃𝐿𝐷𝑝𝑖𝑠𝑜 , 𝑐)  e 𝑝 = 𝑚𝑎𝑥 (𝑃𝐿𝐷𝑡𝑒𝑡𝑜 − 𝐾, 𝑝), onde 𝑐 e 𝑝 são os preços das opções de 

compra e venda, respectivamente. Essa limitação altera também o delta dessas opções, que em 

torno desses valores é 1 ou -1, no caso da opção de compra e venda.  

 Dado o arcabouço teórico para a precificação das opções pelo modelo de Black, 

podemos seguir para a precificação pelo método de Monte Carlo.  

 A impossibilidade de praticar uma estratégia de cash and carry do ativo à vista, uma 

vez que ele é não armazenável, impede a precificação do contrato a termo por meio da 

conhecida expressão: 

𝐹(𝑡, 𝜏1, 𝜏2) = 𝑆(𝑡)𝑒−𝑟(𝑇−𝑡), (11) 

em que 𝑟 é o custo de carrego do ativo à vista. Portanto, o preço do contrato a termo 

deve ser o preço à vista predito sob uma medida de probabilidade neutra ao risco. Dessa forma, 
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𝑒−𝑟(𝑇−𝑡)𝐸𝑄[𝑆(𝑡) − 𝐹(𝑡, 𝜏1, 𝜏2)| ℱ(𝑡)] = 0 

em que 𝑄 é a medida de probabilidade neutra ao risco e ℱ(𝑡) é o conjunto de informações na 

data 𝑡. E, portanto, 

𝐹(𝑡, 𝜏1, 𝜏2) =  𝐸𝑄[𝑆(𝑡) | ℱ(𝑡)]. (12) 

Portanto, precisamos apenas assumir um processo estocástico para o preço à vista e 

escolher uma medida de probabilidade adequada. Se existissem opções negociadas, poderíamos 

calibrar a medida neutra ao risco 𝑄 utilizando os preços de mercado. Nesse arcabouço, o 

apreçamento de derivativos fica bastante simples. Suponha um derivativo cuja função de payoff 

seja 𝑔(𝑇), de modo que seu valor em 𝑡 é dado por 𝑒−𝑟(𝑇−𝑡)𝐸𝑄[𝑔(𝑇)| ℱ(𝑡)]. O preço de uma 

opção de compra com vencimento em 𝑇 e preço de exercício 𝐾 é dado por 

𝑐 = 𝑒−𝑟(𝑇−𝑡)𝐸𝑄[𝑚𝑎𝑥(𝐹(𝑇, 𝜏1, 𝜏2) − 𝐾, 0) | ℱ(𝑡)], (13) 

enquanto que uma opção de venda tem preço: 

𝑝 = 𝑒−𝑟(𝑇−𝑡)𝐸𝑄[𝑚𝑎𝑥(𝐾 − 𝐹(𝑇, 𝜏1, 𝜏2), 0) | ℱ(𝑡)], (14) 

com 𝐹(𝑡, 𝜏1, 𝜏2) → 𝑆P quando 𝑡 → 𝜏2. 

 Utilizamos o mesmo 𝑄 para o apreçamento tanto dos contratos a termo quanto das 

opções. Como o produto à vista não é negociável, apenas funciona como um índice de 

referência para as liquidações financeiras, a medida de probabilidade utilizada para o 

apreçamento dos contratos a termo pode teoricamente ser desassociada da medida utilizada para 

o apreçamento das opções nesses contratos. 
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4. Modelagem do o preço à vista 

4.1 Dados utilizados 

Apesar da liquidação dos contratos a termo e das opções propostas terem como índice 

de referência o PLD, a estimação deve ser feita com base nos dados primários – o CMO, uma 

vez que o PLD já está restrito entre o PLD piso e o PLD teto, conforme equação (4).  

 A utilização do modelo DESSEM na formação de preços teve início oficial em 1° de 

janeiro de 2021, mas com uma operação sombra desde abril de 2018. Ao longo desses quase 5 

anos, o modelo passou por diversas alterações. Portanto, considerou-se inviável a estimação 

dos modelos de preço à vista utilizando dados horários. Optou-se então por dados discretizados 

em semana operativa, disponíveis desde 2005 pelo ONS.1 A figura 6 exibe os CMOs semanais 

para cada um dos quatro submercados. Pode-se observar a elevada volatilidade e o componente 

sazonal dos preços, geralmente com preços mais altos ao longo do terceiro trimestre cada ano. 

Também pode-se observar uma mudança significativa no comportamento das séries após 2012, 

devido à grande redução dos níveis dos reservatórios, elevando o nível de preços e sua 

volatilidade.  

Figura 6: CMO por submercado 

Fonte: ONS 

 

A tabela 1 contém as estatísticas descritivas do CMO dos quatro submercados desde 

janeiro de 2005, em granularidade semanal. Pode-se observar diferenças relevantes entre os 

subsistemas, devido a questões estruturais de oferta e demanda de cada um. Com o advento da 

oferta de energia eólica – cujos parques geradores estão localizados principalmente no Nordeste 

 
1 Disponível em: https://www.ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/cmo.aspx 
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– os preços desse submercado tendem a deslocar para baixo ao longo da “safra de ventos” entre 

junho e setembro de cada ano. Como o submercado de maior interesse dos praticantes é o 

Sudeste, a modelagem e a precificação das opções se limitarão a esse submercado. Entretanto, 

o modelo pode ser facilmente adaptado para os outros submercados. 

O preço à vista de energia elétrica apresenta algumas singularidades quando comparado 

aos preços de outras commodities. A energia elétrica é, por hora, não armazenável, devendo ser 

consumida imediatamente após sua geração. A necessidade de equilibrar oferta e demanda em 

tempo real implica alta sensibilidade do preço aos picos de oferta e demanda (KRATOCHVIL 

e STARY, 2013). 

Tabela 1: Estatísticas descritivas do Custo Marginal de Operação por submercado 

Fonte: ONS 

Subsistema Sudeste Sul Nordeste Norte 

Contagem 920 920 920 920 

Média 224.67 221.94 206.76 182.80 

Desvio-padrão 332.09 332.02 290.13 285.26 

Mínimo 0.00 0.00 0.00 0.00 

Percentil 25 40.08 39.38 27.76 16.53 

Percentil 50 115.04 111.56 119.80 96.48 

Percentil 75 249.98 238.99 259.19 216.33 

Máximo 3044.45 3044.45 3044.45 3044.45 

 

 Além disso, há um efeito sazonal causado por características tanto da oferta quanto da 

demanda, principalmente em sistemas hidrotérmicos, como o brasileiro. Em primeiro lugar, 

existe o fator temperatura que faz com que a demanda de energia elétrica seja maior nos 

períodos mais quentes do ano devido à maior demanda de eletrodomésticos refrigeradores, 

consumo de ares-condicionados e processos industriais. Pelo lado da oferta, o período de 

maiores chuvas no Brasil é também próximo do verão, iniciando ao final de outubro e findando 

no início de abril, com frequentes atrasos, adiantamentos e intensidade das chuvas.  

4.2 Modelo para o preço à vista 

 Essas características fazem com que haja uma grande volatilidade do preço à vista, com 

saltos esporádicos causados pelo descasamento entre oferta e demanda. Diferentemente de 

outras commodities, a reversão à média ocorre rapidamente, em questão de horas no caso de 

descasamentos de oferta e demanda, ou em algumas semanas caso ocorra algum 

desbalanceamento na oferta. Essas características apontam para um modelo de reversão à média 

com saltos, como apontado por Alcock et al. (2008). 
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O modelo selecionado para o preço à vista é bastante similar ao de Benth e Schmeck 

(2014) (ver também LUCIA e SCHWARTZ, 2002). Este trabalho propõe a seguinte 

modelagem: 

𝑆𝑡 − 𝐽𝑡

𝑔𝑡
= 𝑌𝑡 (15) 

𝐽𝑡 = 𝐵(1, 𝑝)𝑡 ⋅ exp(𝜆)𝑡  (16) 

𝑑𝑌𝑡 = 𝜂(�̅� − 𝑌𝑡)𝑑𝑡 + 𝜅𝑡𝑑𝑊𝑡
𝑌 (17) 

𝑑𝑣𝑡 = 𝛼(�̅� − 𝑣𝑡)𝑑𝑡 + 𝜏𝑑𝑊𝑡
𝑣 (18) 

𝑣𝑡 = log(𝜎𝑡) − ℎ𝑡

𝜅𝑡 = 𝑒𝑣𝑡+ℎ𝑡  (19)
 

em que 𝑆𝑡 = 𝐶𝑀𝑂𝑡
𝑆𝐸 , 𝑔𝑡 e ℎ𝑡 são funções determinísticas do tempo que capturam a 

sazonalidade do custo marginal de operação e da volatilidade, respectivamente. 𝑌𝑡 é o CMO 

dessazonalizado e sem os saltos, 𝐽𝑡, que corresponde aos saltos nos preços, de forma que para 

cada 𝑡 temos a probabilidade do salto dada por uma distribuição binomial com probabilidade 

𝑝, 𝐵(1, 𝑝)𝑡 e intensidade dada por uma distribuição exponencial com parâmetro 𝜆, exp(𝜆)𝑡. 𝑣𝑡, 

o log da volatilidade de 𝑌𝑡, também é modelado como um processo de Ornstein-Uhlenbeck. Os 

parâmetros 𝜂 e 𝛼 reflete a velocidade de reversão à média e 𝑑𝑊𝑡
𝑌 e 𝑑𝑊𝑡

𝑣 são normais padrão 

independentes. 

4.3 Calibração dos parâmetros 

 O primeiro passo é a estimação da função de sazonalidade 𝑔𝑡. Aqui, optou-se por utilizar 

a mediana mensal do CMO em oposição a média ou a utilização de variáveis binárias, uma vez 

que os saltos afetam a estimação por essas formas. A figura 7 exibe a sazonalidade estimada e 

a figura 8 a decomposição da série. 

Em seguida, precisamos extrair os saltos. Há diversas formas bem documentadas. 

Quando os saltos são extremamente curtos, solucionados em questões de horas, podemos 

utilizar a variação dos preços para definir o salto. Como estamos trabalhando com dados 

semanais, os saltos tendem a ser mais duradouros. Oliveira et al. (2014) definem uma faixa de 

200 R$/MWh para definir os saltos dos preços de energia no Brasil, enquanto Pinheiro Neto et 

al. (2018) usam a faixa de três desvios-padrão da média para definir o corte. 
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Figura 7: Sazonalidade estimada do Custo Marginal de Operação Sudeste 

 

Figura 8: Decomposição do CMO 

Fonte: Dados trabalhados pelo autor 

 

 Tanto Oliveira et al. quanto Pinheiro Neto et al. utilizam dados de PLD para estimar 

seus modelos, implicando subestimação da média e do desvio-padrão. Além disso, Oliveira et 

al. utilizam dados apenas até 2013, período de média bastante inferior ao nosso período 

amostral. Definimos como salto as observações dessazonalizadas acima de 5,5 que corresponde 

aproximadamente ao 90% percentil da distribuição. Portanto, temos a série de saltos dada por 

𝐽𝑡 = {
(

𝑆𝑡

�̂�𝑡
− 𝐿) �̂�𝑡 𝑠𝑒 

𝑆𝑡

�̂�𝑡
≥ 𝐿

0 𝑐. 𝑐

 (20) 

em que 𝐿 = 5,5. A figura 9 exibe 
𝑆𝑡

�̂�𝑡
 e 

𝑆𝑡−𝐽𝑡

�̂�𝑡
. 
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 Como assumimos que a ocorrência de saltos segue uma distribuição binomial, com 

probabilidade constante ao longo do tempo, estimamos essa probabilidade usando a sua 

frequência relativa na amostra, de forma que:  

�̂� =
∑ 1{𝐽𝑡≥0}𝑡∈𝑇

𝑇
≈ 10%. (21) 

Essa frequência é equivalente a aproximadamente um salto por trimestre. Já o parâmetro da 

distribuição exponencial, que nos dá a intensidade do salto em 𝑡, podemos estimar utilizando a 

média da intensidade dos saltos: 

�̂� = 𝐽�̅� ≈ 454,76. (22) 

A figura 9 apresenta os saltos extraídos da série. Na média, o salto tem duração de 10 

semanas, sendo que o mais longo dura cerca de 47 semanas, durante a crise hídrica de 2014-

2015. A ocorrência de saltos se acentua no período após 2012, quando os níveis dos 

reservatórios se deterioram e não conseguem alçar os patamares anteriores. Apenas em 2022, o 

sistema encontra-se em níveis confortáveis, o que sugere uma redução na ocorrência de saltos 

daqui para frente. Para este trabalho, foram considerados apenas saltos com duração de 1 

semana.  

Figura 9: CMO e saltos 

Fonte: ONS; dados trabalhados pelo autor 

 

 A figura 10 exibe os picos dos saltos e o histograma da intensidade dos saltos. Como a 

duração dos saltos não é modelada, a frequência é estimada com base na ocorrência do número 

de saltos e não no número de semanas com preços acima de 𝐿.  
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Com base nessas estimações, temos 
𝑆𝑡−𝐽𝑡

𝑔�̂�
= �̂�𝑡, que será utilizado para estimar o 

componente de reversão à média com volatilidade estocástica utilizando a versão discreta exata 

do processo de Ornstein-Uhlenbeck, válida para qualquer Δ𝑡 > 0 (GILLISPIE, 1996). Neste 

trabalho, Δ𝑡 = 1 representa uma semana. 

𝑌𝑡 = (1 − 𝑒−𝜂Δ𝑡)�̅� + 𝑒−𝜂Δ𝑡𝑌𝑡−1 + 𝜅𝑡√
1 − 𝑒−2𝜂Δ𝑡

2𝜂
𝑑𝑊𝑡

𝑌 (23) 

Figura 10: Picos dos saltos 

Fonte: Dados trabalhados pelo autor 

 

 

Os parâmetros 𝜂, �̅� e 𝜎𝑡 são estimados via Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), com base 

na regressão: 

𝑦𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑦𝑡−1 + 휀𝑡 (24) 

em que 𝑎 =  (1 − 𝑒−𝜂Δ𝑡)�̅�, 𝑏 = 𝑒−𝜂Δ𝑡 e 휀𝑡 = 𝜅𝑡√
1−𝑒−2𝜂Δ𝑡

2𝜂
𝑑𝑊𝑡

𝑌. Dessa forma, utilizando os 

parâmetros estimados, temos: �̂� = −
log(�̂�)

Δ𝑡
≈ 0,047 e �̂̅� =

�̂�

1−�̂�
≈ 1,70, conforme descrito por 

Smith (2010).  

 Para volatilidade, começamos extraindo a volatilidade realizada de 𝑌�̂�, dada por:  

�̂�𝑡 = √
1

𝑘
∑ [

�̂�𝑡−𝑖

�̂�t−i−1 
− 1]

2𝑘

𝑖=1

(25) 

em que 𝑘 é o tamanho da janela móvel, aqui selecionado como 12 semanas, ou 

aproximadamente um trimestre. Podemos então estimar a função ℎ𝑡 via MQO com variáveis 

binárias de mês: 
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�̂�𝑡 = ∑ 𝜙𝑚𝑑𝑡
𝑚

12

𝑚=1

+ 𝜉𝑡 (26) 

em que 𝑑𝑡
𝑚 = 1 se o mês em 𝑡 for igual a 𝑚, caso contrário 𝑑𝑡

𝑚 = 0, de forma que ℎ̂𝑡 =

∑ �̂�𝑚𝑑𝑡
𝑚12

𝑚=1 . 

Em seguida, modelamos o log do resíduo da regressão da equação como um processo 

de Ornstein-Uhlenbeck, conforme equação (8) e (9). Dessa forma:  𝑣�̂� = log (𝜎𝑡 − ℎ𝑡) e então 

discretizamos a equação (8): 

𝑣�̂� = (1 − 𝑒−𝛼Δ𝑡)�̅� + 𝑒−𝛼Δ𝑡𝑣𝑡−1 + 𝜏𝑡
√

1 − 𝑒−2𝛼Δ𝑡

2𝛼
𝑑𝑊𝑡

𝑣 (27) 

Da mesma forma, estimamos os parâmetros �̂� e �̂� via MQO: 

𝑥𝑡 = 𝑐 + 𝑑𝑥𝑡−1 + 𝜍𝑡 (28) 

portanto, os parâmetros do processo OU da volatilidade como: �̂� = −
log(𝑑)

Δ𝑡
≈ 0,156 e �̅̂� =

𝑐̂

1−�̂�
≈ −4,66 ⋅ 10−3. Por fim, finalizamos com a volatilidade de 𝑑𝑌𝑡: �̂�𝑡 = 𝑒�̂�𝑡+ℎ̂𝑡.  

 Concluímos, então, com a equação utilizada para as simulações de 𝑆𝑡, ou seja, do CMO 

Sudeste – que posteriormente será truncado para os valores de PLD piso e teto, conforme 

equação (4), para o apreçamento das opções: 

𝑆𝑡 = 𝑌𝑡𝑔𝑡 + 𝐽𝑡 . (29) 
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5. Apreçando opções de energia 

Dividimos este capítulo em três partes. Na primeira, apresentamos os resultados da 

precificação das opções de compra e venda, para diferentes maturidades, utilizando o modelo 

de Black, já com as duas adaptações sugeridas no capítulo. Pela primeira, as opções de compra 

já consideram uma opção de compra vendida ao preço de exercício PLD teto, e as opções de 

venda já consideram uma posição vendida em uma opção de venda no PLD piso. E pela segunda 

adaptação sugerida, foram aplicados os limites de preços das opções de compra e venda, 

conforme descrito no mesmo capítulo. Para concluir esta primeira parte, uma comparação entre 

o modelo de Black com essas adaptações e o modelo proposto por Menezes Filho (2020).  

Na segunda parte, discutimos os resultados do modelo de precificação via Monte Carlo 

conforme equação (23) e já considerando as restrições de PLD piso e PLD teto em 𝑆𝑡, conforme 

equação (4). Como mencionado anteriormente, apenas o submercado Sudeste foi modelado – 

apesar de a metodologia ser geral e o modelo seja facilmente adaptado para os demais.  

 Para ambas as metodologias, apreçamos opções sobre contratos a termo para as 

maturidades M1 até M6: a saber, contratos cujo período de fornecimento se inicia no 1° dia 

posterior ao mês corrente até contratos que se iniciam no 1° dia seis meses à frente. Para esta 

análise, selecionamos apenas produtos mensais, que são mais negociados, apesar da 

metodologia ser válida para início e fim de suprimento arbitrários. Simulamos preços de opções 

de compra e venda cujos preços de exercício e preços dos contratos a termo subjacentes estejam 

no intervalo (55, 641), em intervalos de 1 em 1, para cada uma das maturidades. Foram 

considerados o PLD piso e teto de 2022. As simulações foram realizadas em Python e o 

apêndice desse trabalho exibe o código utilizado.  

 A terceira e última seção deste capítulo faz uma comparação entre os resultados obtidos 

pelo modelo de Black adaptado e a precificação via Monte Carlo, exibindo os diferenciais de 

preços, deltas e consequências para as negociações.  

5.1 Modelo de Black 

 A figura 11 exibe os preços das opções de compra para o contrato M1 segundo o modelo 

de Black. Entretanto, opções muito fora do dinheiro não devem ter muita liquidez, portanto um 

recorte transversal nos ajuda a entender os preços das opções. A tabela 3 apresenta um resumo 

para alguns preços de exercício e preço do contrato a termo selecionados, para o contrato M1. 
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A tabela 2 apresenta a mesma informação graficamente, por meio de um mapa de calor, 

variando do vermelho (0) ao verde (516.27). Podemos notar que: 

𝜕𝐶𝐵76

𝜕𝐹
> 0 𝑒 

𝜕𝐶𝐵76

𝜕𝐾
< 0, 

mas: 

𝜕𝐶𝐵76
2

𝜕𝐹𝜕𝐾
> 0 𝑜𝑢 

𝜕𝐶𝐵76
2

𝜕𝐹𝜕𝐾
< 0 

Isso acontece porque a medida em que aumentamos o preço de exercício e o preço do contato 

a termo, a opção de compra vendida ao preço de exercício de PLD teto se eleva pelo aumento 

do seu valor extrínseco, uma vez que seu valor intrínseco é sempre 0, já que 𝐹(𝑡, 𝑇) <

𝑃𝐿𝐷 𝑡𝑒𝑡𝑜. 

Tabela 2: Preços opções de compra segundo o modelo de Black 

K/F 56 100 150 200 300 500 600 640 

56 0.30 44.10 94.00 144.00 243.92 429.66 496.45 516.27 

100 0.10 10.62 50.91 100.06 199.92 385.66 452.45 472.27 

150 0.00 0.91 15.93 53.30 150.01 335.66 402.45 422.27 

200 0.00 0.06 3.30 21.23 101.75 285.67 352.45 372.27 

300 0.00 0.00 0.08 1.82 31.78 186.76 252.61 272.35 

500 0.00 0.00 0.00 0.01 1.02 38.75 73.84 86.68 

600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 7.05 16.15 20.00 

640 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.18 0.22 
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Figura 11: Preços das opções de compra segundo o modelo de Black 

 

 A figura 12 apresenta os preços das opções cujo preço de exercício é igual ao preço do 

contrato a termo no momento da negociação, ou seja, 
𝐾

𝐹
= 1. Podemos ver preços em formato 

de parábola, com preços crescentes até uma inversão de sinal da primeira derivada. Isso 

acontece porque uma compra de opção de compra tem uma venda de uma opção de compra ao 

preço de exercício do PLD teto. Quanto menos fora do dinheiro fica essa segunda opção, mais 

caro ela fica. 

Figura 12: Preço das opções de compra em função do preço a termo segundo o modelo de Black 

 

 A figura 13 complementa o quadro, olhando para o delta dessas opções. Alguns aspectos 

se destacam. Primeiro, o delta da opção é 1 para opções cujo preço do contrato a termo e preço 

de exercício seja próximo do PLD piso. Outro ponto é a redução do delta para opções  
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Figura 13: Delta das opções de compra em função do preço a termo segundo o modelo de Black 

 

 Outro corte transversal importante é saber, para o mesmo preço de contrato a termo, 

como os preços das opções variam com o preço de exercício e preço do contrato a termo. 

Olhando apenas para o M1, temos na figura 14 esse recorte, com alguns preços de exercício 

selecionados. Essas curvas apresentam um formato convexo até o ponto de inflexão, quando se 

tornam côncavas. Isso acontece porque não estamos precificando uma opção tradicional, mas 

sim uma opção em que há um limite de payoff, ou seja, à medida que nos aproximamos desse 

limite, a velocidade de crescimento dos preços decaí, uma vez que a opção de compra vendida 

ao preço de exercício de PLD teto vai ganhando valor extrínseco.   

Figura 14: Preços das opções de compra em função do preço de exercício segundo o modelo de Black 
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Para as opções de venda, temos os preços exibidos na figura 15 e na tabela 3. Podemos notar 

que o mesmo fenômeno ocorre também nas opções de venda: 

𝜕𝐶𝐵76

𝜕𝐹
< 0 𝑒 

𝜕𝐶𝐵76

𝜕𝐾
> 0, 

mas   

𝜕𝐶𝐵76
2

𝜕𝐹𝜕𝐾
> 0 𝑜𝑢 

𝜕𝐶𝐵76
2

𝜕𝐹𝜕𝐾
< 0 

A opção de venda vendida com preço de exercício de PLD piso tem uma elevação de seu valor 

extrínseco. 

Tabela 3: Preços opções de venda segundo o modelo de Black 

K/F 56 100 150 200 300 500 600 640 

56 0.16 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

100 38.32 10.52 0.91 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 

150 88.22 50.81 15.93 3.30 0.08 0.00 0.00 0.00 

200 138.22 99.96 53.30 21.24 1.82 0.01 0.00 0.00 

300 238.22 199.90 150.08 101.82 31.85 1.10 0.17 0.08 

500 438.22 399.90 350.00 300.01 201.10 53.09 21.39 0.50 

600 538.22 499.90 450.00 400.00 300.17 121.39 40.50 0.50 

640 578.22 539.90 490.00 440.00 340.08 140.50 40.50 0.50 

 

Figura 15: Preços das opções de venda segundo o modelo de Black  
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 Fazendo o mesmo corte transversal, temos na figura 16 os preços das opções de venda 

com o preço de exercício igual ao preço do contrato a termo, ou seja, 
𝐾

𝐹
= 1. Temos, 

independente da maturidade, uma função côncava que ao ficar mais cara do que simplesmente 

vender o contrato a termo, se iguala a diferença entre o contrato e o PLD teto. 

Figura 16: Preços das opções de venda em função do preço a termo 

 

 Os deltas dessas opções também são bastante interessantes e ajudam a elucidar os 

problemas de uma estratégia de delta hedging sem considerar a venda de uma opção de venda 

com preço de exercício no PLD piso e sem considerar a condição de payoff mínimo. A figura 

17 exibe esses deltas por maturidade. Opções muito próximas do PLD piso possuem delta baixo, 

ou seja, a quantidade necessária para o hedge da posição é pequeno. Entretanto, essa quantidade 

é crescente até se estabilizarem na faixa dos 40%. Assim que a segunda adaptação começa a 

fazer efeito sobre os preços, os deltas se tornam -1, ou seja, a partir desse ponto, o hedge deve 

ser feito na proporção 1:1 – para cada opção comprada (vendida) é necessário a venda (compra) 

de uma unidade do contrato a termo.  
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Figura 17: Delta das opções de venda segundo o modelo de Black-76 

 

 A figura 18 apresenta as principais diferenças entre o modelo de Black com as 

adaptações sugeridas nesse trabalho e o modelo de Black proposto por Menezes Filho (2020). 

Podemos observar uma grande redução nos preços das opções de compra, principalmente 

quando olhamos para um preço a termo mais elevado. Isso acontece, como já comentado, pela 

limitação do payoff das opções, ocasionado pelo PLD teto. A opção de compra vendida nesse 

preço de exercício vai ganhando valor extrínseco a medida que fica mais próxima desse 

patamar, barateando a opção de compra com preço de exercício inferior ao PLD teto.  

Já para as opções de venda, observamos variações pequenas para opções em que os 

preços dos contratos a termo são próximos do PLD piso. O mesmo fenômeno que ocorre nas 

opções de compra acontece aqui. À medida que nos aproximamos do PLD piso, a opção de 

venda com preço de exercício de PLD piso ganha valor extrínseco, barateando as opções de 

venda com preço de exercício superior a este. Próximo do PLD teto, a segunda adaptação ganha 

força, limitando os preços das opções de venda entre a máxima perda entre comprar a opção de 

venda ou simplesmente vender o contrato a termo.  

Podemos concluir que essas duas adaptações não apenas melhoram a aderência do 

modelo a realidade do setor, mas também deixam as opções de compra e venda mais acessíveis 

no mercado, barateando seu custo de forma não artificial e melhorando o delta hedging das 

operações.  
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Figura 18: Diferença de preços das opções entre o modelo de Black e o de Menezes Filho (2020) 

 

5.2 Monte Carlo 

 Diferentemente da precificação via modelo de Black, a modelagem do preço à vista e 

de sua volatilidade estocástica dependem de um componente sazonal. Portanto, os preços e 

gregas das opções são também uma função do tempo. Para este trabalho, utilizamos 𝑡0 = 

01/07/2022. Dessa forma, M1 tem início em 01/08/2022 e o último mês de simulação, M6, em 

janeiro/23. O ano pouco importa para esta análise, uma vez que não é uma variável da função 

𝑔(𝑡) e ℎ(𝑡). Foram executados 𝑛 = 10.000 possíveis cenários.  

 A tabela 4 apresenta os preços das opções de compra em função do preço do contrato a 

termo e do preço de exercício das opções. 

Tabela 4: Preços opções de compra segundo o apreçamento via Monte Carlo 

K/F 56 100 150 200 300 500 600 640 

56 0.30 44.30 94.30 144.30 244.30 403.59 449.11 462.56 

100 0.30 16.46 57.22 104.37 202.15 359.85 405.31 418.74 

150 0.00 2.40 24.67 63.54 155.78 311.00 356.09 369.43 

200 0.00 0.14 7.52 32.89 113.74 263.65 307.90 321.01 

300 0.00 0.00 0.21 4.80 48.88 175.32 215.97 228.15 

500 0.00 0.00 0.00 0.00 2.77 42.17 63.11 69.99 

600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 7.03 12.61 14.64 

640 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.12 0.14 
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Figura 19: Preços das opções de compra segundo o apreçamento via Monte Carlo 

 

 A figura 19 e 20 exibem os preços das opções de compra e venda, respectivamente, via 

Monte Carlo. As figuras 21 e 22 o recorte transversal dos preços das opções de compra e venda, 

respectivamente, para os casos em que o preço de exercício é igual ao preço do contrato a termo, 

ou seja, 
𝐹

𝐾
= 1. 

Tabela 5: Preço das opções de venda segundo o apreçamento via Monte Carlo 

K/F 56 100 150 200 300 500 600 640 

56 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

100 33.69 11.90 4.26 2.00 0.72 0.26 0.20 0.18 

150 83.37 47.85 21.71 11.17 4.36 1.41 0.98 0.50 

200 133.37 95.58 54.56 30.53 12.31 4.06 2.79 0.50 

300 233.37 195.44 147.25 102.44 47.45 15.74 10.86 0.50 

500 433.37 395.44 347.04 297.64 201.34 82.58 40.50 0.50 

600 533.37 495.44 447.04 397.63 298.73 140.50 40.50 0.50 

640 573.37 535.44 487.04 437.63 338.57 140.50 40.50 0.50 
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Figura 20: Preços das opções de venda segundo o apreçamento via Monte Carlo 

 

 Podemos ver que o formato das curvas, para as duas formas de apreçamento, é bastante 

similar. Entretanto, como o modelo é condicional ao tempo, o M1 está bastante próximo dos 

próximos meses, devido à presença de sazonalidade.  

Figura 21: Preços das opções de compra em função do preço a termo segundo o apreçamento via Monte Carlo 

 

 O mesmo acontece com as opções de venda, que ficaram extremamente caras para o 

M6, mas com grande proximidade entre os outros meses. 
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Figura 22: Preços das opções de venda em função do preço a termo segundo o apreçamento via Monte Carlo 

 

 Utilizando o mesmo seed para inicializar um gerador de números pseudoaleatórios, 

podemos rodar as mesmas simulações, adicionando uma pequena variação no preço do contrato 

a termo. Isso nos permite calcular o delta das opções: 

Δ =
𝐶𝑀𝐶(𝐹, . ) − 𝐶𝑀𝐶(𝐹 + 𝛿, . )

𝛿
 

Os deltas das opções de compra e venda estão apresentados nas figuras 23 e 24. As curvas dos 

deltas das opções de compra têm o mesmo formato quando estimadas pelo Black-76, entretanto 

se estabilizam em níveis mais elevados, ou seja, para fazer o delta hedge é necessário uma 

quantidade maior do contrato a termo. Já para as opções de venda, o contrário acontece. As 

curvas também apresentam formato similar ao do Black-76, mas se estabilizam em níveis mais 

baixos, sugerindo que a quantidade para o delta hedge é inferior a quantidade necessária 

apontada pelo modelo de Black-76.  

 Além de alterações nos níveis de preços, as diferenças nos deltas das opções fazem com 

que haja um grande impacto na negociação desses derivativos, uma vez que o delta hedging 

deve ser feito em montantes diferentes.  
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Figura 23: Delta das opções de compra em função do preço a termo via Monte Carlo 

 

Figura 24: Delta das opções de venda em função do preço a termo via Monte Carlo 

 

5.3 Comparação dos modelos 

A figura 25 compara os preços das opções via Monte Carlo e via modelo de Black. 

Podemos observar grandes diferenças nos preços calculados pelas duas metodologias. Para 

opções muito fora do dinheiro, os preços calculados são bastante similares. As maiores 

diferenças para as opções de compra ocorrem quando o preço do contrato a termo está próximo 

do preço de exercício e quando estão próximos do teto. Para as opções de venda, podemos 

observar um aumento significativo dos preços ao longo de toda a curva, mas com aumentos 

significativos para opções com maior probabilidade de exercício, ou seja, opções com altos 

preços de exercício e com os preços a termo próximos do teto. As tabelas 6 e 7, respectivamente, 

comparam as diferenças de preço absolutas e relativas (entre parênteses) das opções de compra 

e venda. 
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Figura 25: Comparação precificação via Monte Carlo e Black 

 

Tabela 6: Comparação dos preços das opções de compra segundo o modelo de Black e o apreçamento via Monte 

Carlo 

K/F 56 100 150 200 300 500 600 640 

56 0 (0%) 0.2 (0%) 0.3 (0%) 0.3 (0%) 0.38 (0%) -26.07 (-6%) -47.34 (-10%) -53.71 (-10%) 

100 0.2 (200%) 5.84 (55%) 6.31 (12%) 4.31 (4%) 2.23 (1%) -25.81 (-7%) -47.14 (-10%) -53.53 (-11%) 

150 0 (0%) 1.49 (164%) 8.74 (55%) 10.24 (19%) 5.77 (4%) -24.66 (-7%) -46.36 (-12%) -52.84 (-13%) 

200 0 (0%) 0.08 (133%) 4.22 (128%) 11.66 (55%) 11.99 (12%) -22.02 (-8%) -44.55 (-13%) -51.26 (-14%) 

300 0 (0%) 0 (0%) 0.13 (163%) 2.98 (164%) 17.1 (54%) -11.44 (-6%) -36.64 (-15%) -44.2 (-16%) 

500 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) -0.01 (-100%) 1.75 (172%) 3.42 (9%) -10.73 (-15%) -16.69 (-19%) 

600 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0.07 (78%) -0.02 (0%) -3.54 (-22%) -5.36 (-27%) 

640 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) -0.01 (-14%) -0.06 (-33%) -0.08 (-36%) 

 

 Podemos observar duas implicações nos preços das opções de compra decorrentes das 

diferentes metodologias. A primeira acontece sobre os preços das opções cujos preços de 

exercício estão próximos do preço do contrato a termo. Podemos observar um aumento de 

preços de aproximadamente 55% para as opções no dinheiro. Esse impacto pode ser explicado 

pela ocorrência dos saltos, que em média elevam o payoff das opções de compra e também pela 

sazonalidade. A segunda implicação ocorre em opções cujos preços dos contratos a termo são 

bastante elevados. Este efeito resulta de duas forçantes: a reversão à média imposta pelo modelo 

do preço à vista reduz os preços das opções de compra e os saltos tendem a ter relevância cada 

vez menores devido ao PLD teto. Observamos também grandes variações relativas, mas com 

variações absolutas irrelevantes ao longo do restante da tabela.  
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Tabela 7: Comparação dos preços das opções de venda segundo o modelo de Black e o apreçamento via Monte 

Carlo 

K/F 56 100 150 200 300 500 600 640 

56 -0.1 (-63%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

100 -4.63 (-12%) 1.38 (13%) 3.35 (368%) 1.94 (3233%) 0.72 (0%) 0.26 (0%) 0.2 (0%) 0.18 (0%) 

150 -4.85 (-5%) -2.96 (-6%) 5.78 (36%) 7.87 (238%) 4.28 (5350%) 1.41 (0%) 0.98 (0%) 0.5 (0%) 

200 -4.85 (-4%) -4.38 (-4%) 1.26 (2%) 9.29 (44%) 10.49 (576%) 4.05 (40500%) 2.79 (0%) 0.5 (0%) 

300 -4.85 (-2%) -4.46 (-2%) -2.83 (-2%) 0.62 (1%) 15.6 (49%) 14.64 (1331%) 10.69 (0%) 0.42 (0%) 

500 -4.85 (-1%) -4.46 (-1%) -2.96 (-1%) -2.37 (-1%) 0.24 (0%) 29.49 (56%) 19.11 (89%) 0 (0%) 

600 -4.85 (-1%) -4.46 (-1%) -2.96 (-1%) -2.37 (-1%) -1.44 (0%) 19.11 (16%) 0 (0%) 0 (0%) 

640 -4.85 (-1%) -4.46 (-1%) -2.96 (-1%) -2.37 (-1%) -1.51 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

 Já os preços das opções de venda, também podemos observar aumentos significativos, 

tanto absoluta quanto relativamente, ao longo da diagonal principal da tabela. Ou seja, opções 

cujos preços de exercício estão próximos aos preços dos contratos a termo. Tal aumento ocorre 

principalmente devido ao processo de reversão à média, efeito também observado em opções 

de compra com preços de contrato a termo elevados. À medida que nos distanciamos da média, 

a forçante de reversão é cada vez mais impactante. As demais variações podem ser consideradas 

pouco relevantes, absoluta ou relativamente.  

 Concluindo a comparação entre os preços, observamos, no geral, aumentos 

significativos de preços para opções que possivelmente terão maior liquidez no mercado. Esse 

aumento de preços é condizente com as consequências da alteração do processo estocástico, 

capturando os efeitos desejados: sazonalidade, reversão à média e saltos. 

Além de compararmos os preços, é importante também um olhar atento sobre os deltas 

das opções, responsáveis pelo hedge da posição. A tabela 8 apresenta uma comparação dos 

deltas das duas metodologias. Podemos notar diferenças significativas, tanto para as opções de 

venda quanto de compra. No geral, o apreçamento via Monte Carlo sugere que é necessário a 

venda de mais contratos futuros do que o modelo de Black sugere. Já para as opções de venda, 

ocorre o efeito inverso, o apreçamento via Monte Carlo sugere ser necessário a compra de 

menos contratos para o hedge da posição do que o modelo de Black sugere.  

Esses resultados também são condizentes com a metodologia proposta. A reversão à 

média e os saltos fazem com que opções de compra com preço de exercício menores tenham 

um delta mais elevado, uma vez que a probabilidade de exercício é maior do que estimada pelo 

modelo de Black. Entretanto, a medida que elevamos o preço de exercício, a reversão à média 
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e os saltos reduzem essa probabilidade de exercício, reduzindo o delta das opções. Para as 

opções de venda ocorrem fenômenos antagônicos. A reversão à média tende a elevar o delta 

das opções de venda com elevados preços de exercício, mas a ocorrência dos saltos reduz esse 

delta. No agregado, ocorre uma redução no delta das opções de venda. 

Esse resultado tem implicações bastante relevantes para agentes que desejam atuar 

como provedores de liquidez no mercado de opções de energia elétrica, uma vez que seu 

resultado é em função da qualidade do seu delta hedging.  

Tabela 8: Comparação dos deltas das opções de compra e venda com a metodologia de Monte Carlo e B76 

K/F Call MC delta Call B76 delta Put MC delta Put B76 delta 

56 100.0% 100.0% -0.4% -0.8% 

100 68.0% 55.3% -26.1% -43.7% 

150 67.8% 55.3% -30.3% -44.7% 

200 67.8% 55.3% -31.3% -44.7% 

300 64.0% 55.0% -31.9% -44.7% 

500 21.6% 34.0% -31.7% -44.7% 

600 4.8% 9.7% -100.0% -100.0% 

640 0.1% 0.1% -100.0% -100.0% 
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6. Conclusão 

 A precificação de opções sobre contratos a termo de energia elétrica no mercado 

brasileiro ganha importância à medida que esses produtos se tornam mais líquido e com maior 

interesse por parte dos agentes de mercado. As atuais metodologias existentes não são capazes 

de representar as principais características do preço à vista de energia elétrica, como a forte 

sazonalidade e os saltos de preços. Portanto, nesse trabalho, apresentei uma metodologia de 

precificação, já utilizada em outros mercados, para melhor precificar esses derivativos e 

expandir a pesquisa aplicada ao mercado brasileiro.  

 A simples inclusão de uma venda de opção de compra com preço de exercício de PLD 

teto e a venda de uma opção de venda no PLD piso já melhora a aderência do modelo proposto 

por Menezes Filho (2020) à realidade, mas não soluciona os principais problemas apontados 

nesse texto.  

 A abordagem de Monte Carlo possibilita a precificação de derivativos não usuais, ao 

mesmo tempo em que conseguimos inserir premissas mais aderentes à realidade no modelo. 

Tal customização, contudo, descarta a simplicidade do modelo Black, tornando o processo de 

precificação mais trabalhoso. Resumidamente, tanto as opções de compra quanto as de venda 

apresentaram elevação de preços quando estão no dinheiro. Opções fora do dinheiro 

apresentaram resultados variados. O delta das opções de compra dessa abordagem sugere a 

necessidade de uma maior quantidade para o efetivo delta hedging da posição, enquanto que o 

inverso ocorre para as opções de venda. 

 Apesar de apresentar avanços em relação a precificação pelo modelo de Black, há ainda 

uma extensa gama de possibilidades de melhoria, como a modelagem multivariada de variáveis 

que afetam não apenas o preço à vista como também sua volatilidade. Um exemplo disso é a 

utilização do nível dos reservatórios na modelagem, variável com impacto não apenas no nível 

de preços, mas também sobre sua volatilidade. Além disso, a precificação das opções foi 

realizada na medida de probabilidade real, sendo recomendado para trabalhos futuros a 

transformação para a medida neutra ao risco. 
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APÊNDICE 

 Neste apêndice consta o código em python utilizado para a manipulação e tratamento 

dos dados, estimação dos parâmetros e simulações de Monte Carlo. 

import pandas as pd 

import numpy as np 

  

import matplotlib.pyplot as plt 

plt.rcParams['figure.figsize'] = (16, 9) 

plt.rcParams['figure.dpi'] = 300 

  

import statsmodels.api as sm 

from scipy.signal import find_peaks 

  

cmo_semanal = pd.read_csv('Custo_Marginal_Operação_(CMO)_-

_Médio_Semanal_Dado_data.csv', sep=';', decimal=',') 

cmo_semanal = cmo_semanal[['Data Escala de Tempo 1 CMO', 'Subsistema', 'Média 

Semanal']] 

cmo_semanal = cmo_semanal.rename(columns={'Data Escala de Tempo 1 CMO': 'Data', 

'Média Semanal': 'CMO'}) 

cmo_semanal['Subsistema'] = cmo_semanal['Subsistema'].str.replace('Sudeste/Centro-

Oeste', 'Sudeste') 

  

cmo_semanal['Data'] = pd.to_datetime(cmo_semanal['Data'], format='%m/%d/%Y') 

cmo_semanal = cmo_semanal.sort_values('Data').set_index('Data') 

cmo_semanal_pivot = cmo_semanal.pivot(columns='Subsistema', values='CMO') 

  

### estimação da sazo 

sazo = 

cmo_semanal_pivot['Sudeste'].groupby(cmo_semanal_pivot.index.month).transform('medi

an') 

  

dessaz = cmo_semanal_pivot['Sudeste'] / sazo 

  

cmo_semanal_pivot['Sudeste'].plot(label='CMO SE', legend=True) 

dessaz.plot(label='CMO SE dessazonalizado', legend=True, secondary_y=True) 

sazo.plot(label='Sazonalidade estimada', legend=True, secondary_y=False) 

plt.title('Decomposição CMO') 

  

jump_limit = 5.5 

  

without_jumps = dessaz.apply(lambda x: min(x, jump_limit)) 

jumps = (dessaz.loc[dessaz[dessaz >= jump_limit].index] - jump_limit) * 

sazo.loc[dessaz[dessaz >= jump_limit].index] 

  

jumps.plot(kind='hist', bins=100, title='Histograma da intensidade dos saltos') 

  

cmo_semanal_pivot['jumps'] = 0 

cmo_semanal_pivot.loc[jumps.index, 'jumps'] = 1 

cmo_semanal_pivot['jump_duration'] = 0 

  

cum = 0 

for r in range(1, cmo_semanal_pivot.shape[0]): 

    jump = cmo_semanal_pivot.iloc[r]['jumps'] 

    last_cum = cmo_semanal_pivot.iloc[r-1]['jumps'] 

  

    if jump > 0: 

        cum = cum + 1 

  

    else: 

        cum = 0 

  

    cmo_semanal_pivot.iloc[r, -1] = cum 
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peaks, _ = find_peaks(cmo_semanal_pivot['jump_duration']) 

  

jump_probability = jumps.shape[0] / cmo_semanal_pivot.shape[0] 

jump_probability * 100 

  

jump_intensity = jumps.mean() 

  

cmo_semanal_pivot['jump_duration'].plot(title='Duração dos jumps') 

plt.scatter(y=cmo_semanal_pivot['jump_duration'].iloc[peaks], 

x=cmo_semanal_pivot['jump_duration'].iloc[peaks].index) 

  

y = without_jumps.copy() 

x = without_jumps.shift(1).copy() 

  

m = sm.OLS(y, sm.add_constant(x), missing='drop').fit() 

  

a = m.params['const'] 

b = m.params['Sudeste'] 

lambda_ = - np.log(b) 

  

mu_ = a / (1 - b) 

  

sigma_ = m.resid.std() * np.sqrt( (2 * lambda_) / (1 - np.exp(-2*lambda_)) ) 

sigma_ 

print(lambda_, mu_) 

  

# cópa da série sem jumps 

vol_rolling = without_jumps.copy() 

  

std_t = (vol_rolling / vol_rolling.shift(1) - 1) 

  

std_t = std_t.rolling(12).std().dropna() 

std_t_log = np.log(std_t) 

  

X_dummies = pd.get_dummies(std_t_log.index.month) 

X_dummies.index = std_t.index 

  

m_sazo_vol = sm.OLS(std_t_log, X_dummies, missing='drop').fit() 

  

y_vol = m_sazo_vol.resid.copy() 

x_vol = m_sazo_vol.resid.shift(1).copy() 

  

m_vol = sm.OLS(y_vol, sm.add_constant(x_vol), missing='drop').fit() 

  

m_vol_params = m_vol.params.to_list() 

  

a_vol = m_vol_params[0] 

b_vol = m_vol_params[1] 

  

lambda_vol = -np.log(b_vol) 

mu_vol = a_vol / (1 - b_vol) 

sigma_vol = m_vol.resid.std() * np.sqrt( (2 * lambda_vol) / (1 - np.exp(-

2*lambda_vol))) 

  

np.random.seed(337629) 

  

T = 1000 

n_simulations = 100_000 

S0 = mu_vol 

res_vol_resid = np.zeros(shape=(T-1, n_simulations)) 

res_vol_resid = np.vstack([np.ones(n_simulations)*S0, res_vol_resid]) 

  

for t in range(1, T): 

    St = (1 - np.exp(-lambda_vol))*mu_vol + \ 

          np.exp(-lambda_vol) * res_vol_resid[t-1] + \ 

          sigma_vol * np.sqrt( (1 - np.exp(-2*lambda_vol)) / (2*lambda_vol)) * 

np.random.normal(0, 1, size=(1, n_simulations)) 
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    res_vol_resid[t] = St 

  

sazo_vol_df = pd.DataFrame() 

sazo_vol_df.index = pd.date_range('2022-07-01', periods=T, freq='w') 

sazo_vol_df.index.name = 'Datas' 

sazo_vol_df['month'] = sazo_vol_df.index.month 

  

est_sazo_vol_df = pd.DataFrame(m_sazo_vol.fittedvalues) 

est_sazo_vol_df = est_sazo_vol_df.rename(columns={0: 'sazo'}) 

est_sazo_vol_df['month'] = est_sazo_vol_df.index.month 

sazo_vol_df = sazo_vol_df.reset_index().merge(est_sazo_vol_df[['sazo', 'month']], 

on='month', how='left').drop_duplicates().set_index('Datas').drop(['month'], 

axis=1) 

  

# sazo_vol_df = 

pd.DataFrame(np.array(sazo_vol_df['sazo']).repeat(n_simulations).reshape(sazo_vol_d

f['sazo'].shape[0], n_simulations)) 

# sazo_vol_df.index = pd.date_range('2022-01-01', periods=T, freq='w') 

sazo_vol_df = 

np.array(sazo_vol_df['sazo']).repeat(n_simulations).reshape(sazo_vol_df['sazo'].sha

pe[0], n_simulations) 

  

res_vol = np.exp(res_vol_resid + sazo_vol_df) 

  

S0 = mu_ 

res = np.zeros(shape=(T-1, n_simulations)) 

res = np.vstack([np.ones(n_simulations)*S0, res]) 

  

for t in range(1, T): 

    St = (1 - np.exp(-lambda_))*(mu_) + \ 

          np.exp(-lambda_) * res[t-1] + \ 

          res_vol[t] * np.sqrt( (1 - np.exp(-2*lambda_)) / (2*lambda_)) * 

np.random.normal(0, 1, size=(1, n_simulations)) 

  

    res[t] = St 

  

df = pd.DataFrame(res) 

df.index = pd.date_range('2022-07-01', periods=df.shape[0], freq='w') 

  

sazo_df = pd.DataFrame() 

sazo_df.index = df.index 

sazo_df.index.name = 'Datas' 

sazo_df['month'] = sazo_df.index.month 

  

est_sazo_df = pd.DataFrame(sazo).rename(columns={'Sudeste': 'sazo'}) 

est_sazo_df['month'] = est_sazo_df.index.month 

sazo_df = sazo_df.reset_index().merge(est_sazo_df[['sazo', 'month']], on='month', 

how='left').drop_duplicates().set_index('Datas').drop(['month'], axis=1) 

  

sazo_df = 

pd.DataFrame(np.array(sazo_df['sazo']).repeat(n_simulations).reshape(sazo_df['sazo'

].shape[0], n_simulations)) 

sazo_df.index = df.index 

  

jumps_df = pd.DataFrame((np.random.exponential(scale=jump_intensity, 

size=(df.shape[0], df.shape[1])) * np.random.binomial(1, p=jump_probability, 

size=(df.shape[0], df.shape[1])))) 

  

jumps_df.index = df.index 

total_sim = df * sazo_df + jumps_df 


