
[ 1199S009ii . _.,
i 111111111'1111"'11"1"'11 I111111' 1I '11'
\.... .".... - ."-.-- . _. ".'. _ .. ./

\

/

o MERCADO DE OURO NO BRASIL
Urna Análise Financeira

Banca Examinadora

Prot. Orientador: ,Jorge Queiroz de Moraes Jr.
Prot. Haroldo C. Giacometti , , .
Prot. Jacob Ancelevicz

• ~,:' ,; o,' ,



À minha esposa Neuma
e aos nossos filhos Alan,
Carol e Mayara



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DEEMPRESAS DE SÃO PAULO

\

ANTONIO ROBERTO A(BUQUERQUE SILVA

·0 MERCADO DE OURO NO BRASIL
\

Uma Análise Financeira

Dissertação. apresentada ao Curso de Pós-Gra-
duação da FGV/EAESP - Área de Concentração:
Contabilidade e Finanças como requisito para ob-
tenção de título de mestre em Administração.

Orientador: Prot. Jorge Queiroz de Moraes Júnior

São Paulo

1995

Fundação Getulio Vargas
Escola de Adminislraç.ão

FG V de Empresas de Silo ~8ulo
Biblioteca

LO
rn<,
(")

m



\ de Administraçao dei
Esco a d São Paulo / ~
L Empresa e
-::::;) ., N o de Chamada

\

SP-00007793-7

SILVA, Antonio Roberto Albuquerque. O mercado de ouro
no Brasil.- uma análise financeira. São Paulo: EAESP-FGV
1995. 161p. .
(Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso de Pós-
Graduação da EAESP/FGV,Area de Concentração: Conta-
bilidade e Finanças).
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CAPíTULO 1

DESCRiÇÃO DO MERCADO

o preço do ouro no mercado brasileiro sofre influência do preço do ouro no

mercado internacional e da taxa do dólar no mercado de câmbio de taxas flutuan-

tes como veremos no decorrer deste trabalho.

Assim, para uma boa compreensão sobre o mercado de ouro no Brasil faz-

se necessária uma visão de como se comporta esse mercado num contexto inter-

nacional.

o mercado de ouro é acima de tudo um mercado global, sendo Nova Ior-

que, Chicago, Hong Kong, Londres e Zurique, grandes centros de comércio do

metal. Adicionalmente, Tóquio, Singapura e Frankfurt, são mercados que vêm se

desenvolvendo bastante nos últimos anos.

Nos centros de Londres e Zurique o ouro físico é negociado no mercado

de balcão através de bancos e corretoras e não via bolsas. O mercado londrino

transaciona fundamentalmente barras de 400 onças de ouro com teor de pureza

de no mínimo 0,995 para entrega em Londres.

Até 1968 o mercado de Londres não tinha fortes concorrentes devido, fun-

damentalmente a venda do ouro sul-africano naquele centro desde o século

passado.

Entretanto, com a elevação da especulação e de pressões geradas pela

desvalorização da libra esterlina frente ao dólar em 1968, o chamado "Gold Po-

01"1 dissolveu-se, o que resultou em declínio da importância do mercado londri-

no. Este fato resultou na criação e fortalecimento do "Zurich Gold Pool" e na

transferência das vendas sul-africanas para este centro. A recuperação parcial

destas vendas por Londres só viria a ocorrer a partir de 1970.

1 o "London Gold Pool" através da União de esforços por parte de vários bancos centrais, tinha
a finalidade de reforçar a preponderância do mercado londrino no cenário mundial.
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Também a União Soviética a partir de . 1972 passou a realizar vendas

por intermédio do mercado de Zurique.

As vantagens de Zurique sobre outros centros decorrem do fato daquele

centro ser amplamente procurado por investidores individuais, geralmente anôni-

mos, derivando também da existência de uma das maiores transportadoras de

ouro do mundo a Swissair.

No mercado nova-iorquino a negociação se dá através de inúmeras

"finance houses", de negociantes de metais preciosos e de algumas corretoras

cujos preços mantêm-se extremamente parecidos e são cotados em linha com o

"fixing" de Londres.

A maior concentração de transações ocorre na compra e venda de moe-

das de ouro - especialmente "krugerrands"2 e nos chamados mercados futuros,

dentre os quais destacam-se a CQMEX (New York Commodity Exchange) e o

International Monetary Market (IMM), de Chicago, seguidos muito afastada mente

pelas Chicago Board of Trade e Mid-America Exchange.

Hong-Kong dispõe de alguns mercados estabelecidos como o mercado à

vista do Chinese Gold and Silver Exchange, que constitui-se num mercado

futuro de fato e transaciona em taels e em dólares de Hong Kong; o mercado a

vista com entrega em Londres - o "loco London" e o mercado formado pelas

"Commodity Trading Houses", que negocia na COMEX e mantêm operações em

Hong-Kong, ou seja, a "local COMEX".

Mercado Brasileiro

No Brasil a negociação do ouro em bolsa de mercadorias teve início em

1981 na Bolsa de Mercadorias de São Paulo (BMSP). Nessa mesma instituição.

começou a funcionar o mercado SPOT de ouro em 1983.

2Moeda emitida pelo governo da África do Sul.
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A partir de 1980 o Banco Central do Brasil (BACEN) passou a adquirir ouro

- diretamente ou através da Caixa Econômica Federal (CEF) ou "dealers" - tanto

no garimpo como no mercado existente à época, para fins de entesouramento,

incrementadas reservas internacionais ou de administração de preços.

O mercado de ouro no Brasil, na forma desenvolvida que hoje

conhecemos, é bastante recente. O grande impulso nesse mercado foi dado em

1986, quando a Bolsa Mercantil & de Futuros (BM&F) desenvolveu mecanismos

modernos de comercialização.

Nos dias de hoje, a grande maioria das operações com ouro no mercado

brasileiro ocorre nas bolsas de mercadorias, em oposição às operações de

compra e venda para entesouramento que predominavam antes do

desenvolvimento do mercado.

As cotações no Brasil são estabelecidas em moeda nacional por grama de

ouro puro, enquanto no exterior são feitas em relação a onça-troy, que equivale

a 31,103 gramas. O grau de pureza mínimo admitido para negociação é de 999

partes de ouro por cada 1000 partes de metal bruto (o chamado ouro três noves).

O teor de ouro puro contido numa liga é expresso em quilates, isto é, uma

fração de ouro expressa em 24 partes, ou seja 1/24 = 4,17% de peso de ouro

em uma liga. Deste modo, dizer que uma liga tem 18 quilates significa que con-

tem 18/24 partes de ouro no peso total. O ouro 24 quilates é muito raro. Em ge-

rai, o teor máximo de pureza obtido é 999,9.

Dispõe o mercado brasileiro de várias alternativas de investimento em

ouro, o que abre ao investidor um grande leque de oportunidades de investi-

mento no metal, através das ramificações e combinações de posições nesses

mercados:

1. operações com ouro no mercado a vista (SPOT);

2. operações de futuro em bolsas;

3. operações com ouro no mercado a termo;
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4. operações com Opções de ouro;

5. operações com ouro cambial futuro; e

6. operações de arbitragem de ouro.

Visando fornecer um maior suporte ao mercado de balcão de ouro a BM&F

criou e administra o sistema Teleouro que compreende o cadastro básico dos

participantes, o registro de negócios, a custódia e controle físico do ouro ea

liquidação financeira das operações.

Por sua vez a ANDIMA (Associação Nacional das lnstituições de Mercado

Aberto) desenvolveu, com o mesmo objetivo, o Sistema Nacional do Ouro - SINO,

operacionalizado pela CETIP.

Uma outra forma de investir em ouro seria a compra de ações de compa-

nhias mineradoras do metal. No Brasil, entretanto, as empresas de capital aberto

do setor de mineração exploram vários outros produtos, além do ouro, como é o

caso da Companhia Vale do Rio Doce e da Paranapanema S/A., dentre outras.

No primeiro semestre de 1994 foram negociados no mercado de ouro da

BM&F, nas suas diversas modalidades, cerca de US$ 17,5 bilhões, 7,89 por

cento superior ao mesmo período de 1993.

Tributação

O ouro ,destinado a operações no mercado financeiro e intermediado por

instituições financeiras foi classificado como ativo financeiro pela Lei nO7766J~e

11/05/89. Essa classificação abrange as operações com o metal realizada;;'

bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, bem como a~.

operações realizadas no mercado de balcão. ,
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Imposto de Renda

As pessoas físicas e as pessoas jurídicas (não tributadas com base no lu-

cro real) estavam sujeitas a uma alíquota de 25 por cento sobre o rendimento

real até o final de 1994, admitindo-se a dedução dos custos e despesas

efetivamente incorridos (Lei 7799, de 10/07/89)

A Medida Provisória nQ 812, de 30/12/94, instituiu nova sistemática para

tributação do mercado financeiro eliminando o conceito de lucro inflacionário. A

partir de 01/01/95, os ativos financeiros passam a ser tributados à alíquota

unificada de 10 por cento incidindo sobre os rendimentos nominais.

A MP também criou uma faixa de isenção para a venda de ações e ouro

ativo financeiro, quando o valor de venda desses ativos for inferior a 5 mil UFIR

no período de um mês.

Quanto às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, o ouro

pode ser contabilizado sob duas formas: ativo financeiro e ativo permanente. No

primeiro caso, desde que seja negociado nos pregões da Bolsa e no ultimo caso,

são contabilizadas na apuração do lucro real as contas representativas das

aplicações em ouro, tanto os ganhos quanto as perdas de capital.

Além do Imposto de Renda Federal incide ainda sobre os rendimentos e

ganhos de capital auferidos nas aplicações do mercado financeiro o adicional

estadual de imposto de renda que tem como fato gerador o imposto de renda

pago ou devido à União. O imposto de renda estadual tem como alíquota máxima

5 por cento, de acordo com a regulamentação de cada estado.
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IOF

Na Constituição promulgada em 05/10/1988, o ouro, quando classificado

como ativo financeiro (§ 5° do art. 153), sujeita-se a incidência do Imposto sobre

Operações Financeiras - IOF, com alíquota mínima de 1 por cento, havendo a

possibilidade de um adicional de 3 por cento a título de contribuição

previdenciária. Do total do IOF arrecadado 30 por centro destinar-se-ão ao

Estado, Distrito Federal ou Território, conforme a origem, e 70 por cento ao

Município de origem.

A Lei 7.766, que regulamentou o parágrafo 5° do artigo 153 da Constitui-

ção, definiu efetivamente o ouro destinado ao mercado financeiro como ativo fi-

nanceiro, passando a incidir , portanto, o IOF de 1 por cento na primeira

aquisição do metal, e o imposto de renda nas operações subseqüentes, quando

realizadas por pessoas físicas e jurídicas.

No Plano Collor I foram criadas alíquotas de 8 a 35 por cento de IOF sobre

todas as operações de resgate de títulos, transmissão ou venda de ouro, ações e

saques efetuados em cadernetas de poupança. O imposto incidiu sobre os inves-

timentos em ser em 15/03/90 e, uma única vez, na primeira operação de venda

ou resgate. No caso das operações com ouro a alíquota estabelecida foi de 35

por cento podendo ser reduzida para 15 por cento se o investidor apresentasse à,

Receita Federal declaração dos ativos financeiros que possuía à época, pa-

gando, neste caso, o imposto no prazo de 30 dias após a publicação da Medida

Provisória. No caso das ações a alíquota foi de 25 por cento podendo ser reduzi-

da para 8 por cento e no caso das debêntures a alíquota foi de 8 por cento.

No entanto, quanto ao aspecto da liquidez o investimento em ouro não foi

penalizado, uma vez que ativos como depósitos à vista, caderneta de poupança,

aplicações em "over" e fundos de renda fixa foram bloqueados por um longo

período, enquanto o resgate do investimento em ouro, após o pagamento do

imposto, ficou imediatamente disponível aos seus titulares.
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IPMF

Instituído pela Lei Complementar 77/93, o IPMF - Imposto sobre

Movimentação Financeira - foi inicialmente instituído em 1993. No entanto este

imposto foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no ano

de 1993, passando a vigorar efetivamente apenas durante o ano de 1994.

A alíquota foi de 0,25 por cento sobre qualquer operação liquidada ou

lançamento que representasse a circulação escriturai ou física de moeda.

ICMSIIPI

No caso de operações mercantis em que tenha havido um processo prévio

de industrialização, com a negociação física do metal, a alíquota do ICMS é de

17 por cento, sendo a alíquota do IPI praticamente nula.

J .~.
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CAPíTULO 2

OFERTA E DEMANDA DE OURO

2.1. Oferta de Ouro

São três as principais fontes de oferta de ouro: mineração, reciclagem

(resíduos) de ouro e as vendas de governos e bancos centrais.

As reservas mundiais de ouro conhecidas estão estimadas em 1,1 bilhão

de onças-troy (34,2 mil toneladas), podendo o número real ser duas ou três vezes

maior que este. Aproximadamente 50 por cento dessas reservas estão situadas

na África do Sul.

Segundo Comrnins? a mais importante fonte de oferta de ouro é a

mineração que tem mostrado um comportamento inelástico, repondendo muito

lentamente e em pequena intensidade às grandes variações de preços. Quando

os preços deram um grande salto em 1979 e 1980, a produção mundial

permaneceu praticamente inalterada até 1981 e não cresceu consideravelmente

até 1983.

A reciclagem de resíduos de ouro (originados da produção de jóias e moe-

das e da utilização do metal em processos industriais) responde por um número

entre 10 e 20 por cento da oferta anual nos últimos anos.

Os componentes mais voláteis da oferta são as vendas governamentais

através dos seus respectivos bancos centrais que costumeiramente mantêm

uma certa quantidade de ouro como reserva monetária e por organizações

econômicas internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI).

As necessidades e motivações dos diversos organismos governamentais

são variadas e mutáveis, o que torna bastante difícil prever o seu comportamento

no mercado de ouro. Além disso, os governos não atuam apenas do lado da

oferta; em alguns anos eles se apresentam como compradores líquidos.

3COMMINS, Kevin. "Gold futures, facts and figures - trading, strategies and tactics". London.
McGraw-Hill. 1990. p.47.
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Segundo Cornrnins" ao contrário da maioria das commodities a maior parte

do ouro produzido não é consumido. Estima-se que mais de 3 bilhões de onças

(93,3 mil toneladas) de ouro já foram mineradas e talvez 80 por cento desse ouro

possam ser contabilizados nos dias de hoje. . As adições anuais a oferta,

representam, usualmente, menos de 2 por cento do estoque global do metal.

Mineração

A produção mineira constitui-se na maior fonte de oferta de ouro. Países

como África do Sul, Estados Unidos, a antiga União Soviética, Austrália, Canadá,

China e mesmo o Brasil, destacam-se como grandes produtores mundiais do

metal.

África do Sul

Embora permaneça como o maior produtor mundial de ouro, a África do

Sul sofreu um declínio do seu nível de dominância nos últimos anos.

A queda da produção sul-africana é um resultado do declínio do nível dos

teores de minérios e do aumento dos custos de produção de ouro que naquele

pais é mão-de-obra intensiva.

No entanto, mesmo com os problemas enfrentados, a África do Sul deverá

manter-se como o maior produtor mundial ainda por um bom tempo, uma vez que

a sua produção tem sido quase o dobro da do segundo maior produtor

Estados Unidos

A produção dos Estados Unidos também cresceu significativamente, pas-

sando de 30 toneladas em 1980 para 205 toneladas em 1988.

No século XIX ocorreram três grandes corridas de ouro nos EUA: a da

Califórnia em 1849, a de Comstock Lode em 1860 e a do Alasca na década de

1870.

Em 1933, o presidente Roosevelt, como uma medida de combate à última

grande depressão, ordenou que todo o ouro em poder do setor privado - exceto

4COMMINS. K. Gold futures ...p. 48.
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moedas de valor numismático e o ouro a ser utilizado na produção industrial -

retornasse ao Federal Reserve a taxa fixa de US$ 20,67 por onça. No ano

seguinte, ele desvalorizou o dólar para uma taxa de US$ 35,00 por onça-troy, um

preço que permaneceu estável até 1971.

Esse acréscimo do preço estimulou a produção de ouro que praticamente

duplicou da década de 30 para a década de 40.

No final dos anos 60 foram os investidores e os bancos centrais estrangei-

ros que passaram a ver a taxa de conversão de US$ 35,00 por onça como uma

barganha, numa economia mundial em pleno processo inflacionário,

pressionando novamente o estoque de ouro dos Estados Unidos.

Anteriormente, sob o Acordo de Bretton Woods de 1944, as maiores de-

mocracias do mundo haviam adotado o dólar como moeda de reserva de valor,

tendo sido estabelecida uma taxa fixa de conversão também de US$ 35,00 por

onça permitindo-se estreitas bandas.

Em 1971 o Presidente Richard Nixon desvinculou o dólar do ouro

permitindo que ambos flutuassem livremente em função do mercado. Como era

de se esperar o preço do ouro iniciou uma alta bastante expressiva.

Aos cidadãos americanos só voltou a ser permitida a compra e venda do

metal após 1974, no mesmo período em que os contratos futuros de ouro foram

introduzidos.

Austrália

Enquanto a produção da África do Sul declina, a produção da Austrália

vem subindo desde 1980 passando de 17 toneladas naquele ano, para 241,3

toneladas em 1990.

As principais causas desse progresso foram as inovações tecnológicas e a

obtenção de financiamentos que eram pagos com o próprio ouro extraído, num

período em que o preço do metal se mostrava bastante atraente para a abertura

de novas minas.
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União Soviética/CEI

Desde 1933, sob a orientação de Josef Stalin, a antiga União Soviética

vinha evitando divulgar a sua produção de ouro. Conseqüentemente os analistas

passaram a estimar a produção da União Soviética baseados em informações de

artigos em publicações técnicas soviéticas, bem como através de fontes não ofici-

ais.

Fernandes" especula sobre as razões para a manutenção de tal segredo.

Tendo a União Soviética sofrido um isolamento político e econômico após a

revolução russa, o ouro passou a ter uma importância estratégica para aquele

país, que pode utilizá-lo como moeda para adquirir maquinaria e contratar

técnicos estrangeiros para a construção de sua indústria de base, que inclusive

foi um dos fatores preponderantes para a vitória contra os nazistas no último

grande conflito.

Após o padrão ouro ter sido suspenso e o valor do ouro colocado em

dúvida nas próprias nações capitalistas, com o surgimento de correntes de

oposição à aquisição de mais ouro por esses países, não era do interesse da

União Soviética revelar dados sobre seus estoques ou sobre sua produção do

metal, que era utilizado apenas para adquirir mercadorias e serviços no exterior.

Na conferencia de Bretton Woods a União Soviética apoiou a proposta de

utilização do ouro como meio de pagamento internacional. No entanto a

delegação russa se mostrou irredutível quanto ao fornecimento de dados sobre

os estoques e produção de ouro, que foi uma obrigação imposta aos membros do

FMI.

De todos os governos envolvidos no mercado de ouro o governo da União

Soviética foi claramente um dos mais importantes, uma vez que quando decidia

negociar seus estoques, tinha a força de mudar o rumo do mercado.

Atualmente a Rússia e o Uzbequistão são os maiores produtores da CEI.

5FERNANDES, Santiago. "Ouro - a relíquia bárbara." Rio de Janeiro. Fundo de Cultura. 1967. pp.
29-37.
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Canadá

A produção de ouro do Canadá mais do que dobrou na década de 80,

atingindo 165 toneladas em 1988, sendo que Quebec e Ontário respondem por

cerca de 70 por cento da produção daquele país.

Apresentam-se corno causas do sucesso da mineração canadense as

regras liberais da Vancouver Stcok Exchange, a política de investimento e

financiamento, além dos incentivos do governo canadense à área de pesquisa.

China

Desde 1978 o governo chinês incentivou milhares de agentes privados à

mineração em áreas inviáveis à grande escala de produção, sendo que, por lei,

essa produção tem que ser vendida ao banco central da China. Entretanto, o

preço pago pelo governo é bem inferior ao do mercado internacional,

favorecendo o contrabando para Hong Kong.

Segundo dados do relatório "Gold 1991" publicado pelo Gold Fields

Mineral Services Ltd, estima-se que cerca de 25% da produção das cooperativas

e dos produtores de terras de aluvião não chegue ao conhecimento do governo

central em Pequim, circulando oficiosamente pelo país.

Brasil
I .

No Brasil a produção primária pode ser dividida em dois seguimentos: o

industrial e o garimpeiro. O primeiro realizado pelas empresas de mineração,

onde a Companhia Vale do Rio Doce se destaca como o maior produtor e o

segundo utilizando-se de métodos e técnicas rudimentares, e normalmente a

partir de depósitos secundários, quase sempre com baixa produtividade.

Segundo Pinto?a garimpagem é uma forma simples de mineração, com ca-

ráter quase sempre individual (com eventual suporte grupal ou familiar), e se apli-

6PINTO, Mário da Silva. "Brasil desafios geo-econômicos." Rio de Janeiro. 1991. p. 1008.
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ca a produção de minerais valiosos de ocorrência fraca e dispersa. Embora

garimpagem seja o termo geral utilizado hoje em dia, caso se queira precisão, a

busca do ouro é denominada faiscação.

Segundo dados do DNPM/CPRM7o montante das reservas brasileiras de

ouro é de 33.297 toneladas, superior em cerca de 40 por cento ao nível das

reservas do maior produtor mundial a África do Sul.

Segundo Cavichinnis a produção oficial nacional não superava 40% da

produção efetiva. A intensidade do descaminho podia ser avaliada pelo

crescimento das' exportações de ouro do Uruguai, onde não há minas nem

produção aurífera.

No entanto, com o desenvolvimento do mercado e com a pequena

diferença de preços entre o mercado interno e o mercado internacional, a partir

da liberação da taxa de câmbio, as operações no mercado negro perderam muito

em atratividade.

Existe uma expectativa no setor de que emendas à Constituição possam

acabar com as restrições à propriedade estrangeira no Brasil, com a conseqüente

atração de companhias mineradoras multinacionais, desenvolvendo o grande po-

tencial mineral do país.

7CAVICHINNI, Alexis. "Suma econômica - ouro." São Paulo. Tama. 1989. p. 68.
8CAVICHINNI, A. Suma econômica ...p. 69.
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ESTIMATIVA OFICIAL

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE OURO -1978 a 1987
(Toneladas)

ANO MINA GARIMPO(1) TOTAL GARIMPO(2) % (3)

1978 4,0 5,4 9,4 18,0 70
1979 3,3 1,1 4,4 31,7 96
1980 4,1 9,7 13,8 35,9 73
1981 . 4,4 12,7 17,1 37,6 66
1982 4,6 20,9 25,5 44,6 53
1983 6,2 47,5 53,7 63,8 26
1984 6,7 30,6 37,3 55,0 44
1985 7,6 22,2 29,8 65,0 66
1986 9,3 14,8 24,1 75,0 80
1987 13,1 22,7 35,8 78,0 71

Fonte: DNPM-DEM, retificado em Suma Ouro. 1989. p. 82.
Notas (1) = produção oficial

(2) = produção estimada
(3) = [(2) - (1)]12 (estimativa do descaminho em percentuais).

OS DEZ MAIORES PRODUTORES DE OURO EM 1992 E 1993
(Toneladas)

África do Sul
Estados Unidos
Austrália
CEI
Canadá
China
Brasil
Papua Nova Guiné
Indonésia
Gana

PRODUÇÃO EM 1993

619,5
336,0
247,2
244,0
150,9
127,0
75,7
61,8
46,3
41,4

PRODUÇÃO EM 1992

614,1
329,1
243,5
237,0
160,4
118,0

76,5
71,2
40,4
35,3

Fonte: Gold Fields Mineral Service. Ltd. Gold. 1994. p.18
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2.2. Demanda por Ouro

Segundo Cornrnins'', costuma-se afirmar que o mercado de ouro é guiado

pela demanda ("demand' drive") significando que as mudanças no nível de

demanda têm maiores impactos nos preços do metal que as mudanças no nível

de oferta. SHERMAN10 estudou o comportamento da oferta e da demanda de

ouro no período de 1972 a 1983· concluindo também naquela ocasião ser o

ouro guiado pela demanda com especial importância para a' demanda do

investidor por barras e moedas de ouro. Considerando-se que a produção anual

de ouro provoca um aumento aproximado de apenas 2 por cento no estoque de

ouro, as conclusões acima mencionadas não chegam a surpreender. No

agregado, a oferta de ouro é quase constante enquanto a demanda é

consideravelmente mais volátil. /

A demanda por ouro é alimentada principalmente pela utilização do metal

para industrialização e pela sua aquisição como investimento.

A demanda para industrialização se origina do uso do metal por in-

dústrias como a joalheira ea eletrônica, bem como para fins odontológicos e

para a fabricação de moedas e medalhas. A demanda para investimento por sua

vez, refere-se a compra de ouro em barras ou na forma de moedas, com o

propósito de lucro com a alta esperada dos preços, diversificação de Portfólio

ou como um hedge contra algum? calamidade política ou econômica.

A demanda de ouro para investimento é consideravelmente mais volátil

que a demanda para fabricação. Segundo Cornrnins" na visão de alguns analis-

tas a demanda para investimento é o componente chave na determinação dos

movimentos de preços do ouro, embora ela usualmente represente menos de 25

por cento da demanda total.

9 .COMMINS, K. Gold futures ... p. 71.
10SHERMAN, Eugene J."Gold. investment -theory and application". NewYork. Prentice-Hall. .
1986. p.3.
11COMMINS, K. Gold futures ...p. 78.
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Segundo Cornrnins", estritamente falando o montante da demanda para

investimento (ou mais precisamente a oferta de ouro disponível) num dado ano,

pode ser calculada subtraindo-se da oferta total, a demanda pela indústria joa-

lheira e por outros fabricantes, após terem sido feitos os ajustes para as com-

pras ou vendas governamentais. Se o número obtido é muito maior do que o que

o setor de investimento poderia absorver naquele ano, isto representa uma

indicação de fraqueza do mercado de ouro. Um número bem menor por sua vez

indica que os investidores tiveram que se adequar as condições de oferta

limitada. Este fato pode significar força do mercado e levar a uma alta dos

preços do metal.

OFERTA E DEMANDA GLOBAL DE OURO
(Toneladas)

Oferta
Produção das Minas
Vendas Líquidas do
Setor Público
Resíduos
Empréstimos em Ouro
Vendas para Entrega
Futura
Hedging de Opções
Desinvestimento
Implícito
Total da Oferta

Demanda
Industrial
Jóias
Eletrônica
Outros
Total da Demanda
Industrial
Entesouramento
Empréstimos em Ouro
Investimento Implícito
Total da Demanda

1990 1991 1992 1993

2133 2160 2237 2281

187 119 602 522
524 461 463 535

5
224 96 165 198

7 15 103 2
263

3080 3114 3570 3538

2144 2306 2693 2501
217 206 176 183
277 305 274 304

2638 2817 3143 2988
224 252 273 137

45 85 65
218 69 348
3080 3114 3570 3538

"Desinvestimento" e "Investimento" significam variações nos
estoques dos investidores e comerciantes na Europa e América do Norte (além
de qualquer tipo de produção não registrada no caso de investimento).

Fonte: Gold Fields Mineral Services Ud. Gold 1994. p. 8.

12COMMINS, K. Gold futures ... p. 78.
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CAPíTULO 3

ASPECTOS MACROECONÔMICOS

Segundo snerman" o ouro que hoje é reconhecido como divisa já

aparecia como moeda ou medida de valor há mais de 6.000 anos no Egito antigo

e nas civilizações da Mesopotâmia desde o século VIII a.C. No entanto, a partir

de meados do Século IX o ouro foi aos poucos sendo substituído como moeda.

Primeiro pela prata e posteriormente pelo dólar que passou a representar um

padrão internacional.

3.1. O Padrão Ouro

Instituído pela Inglaterra em 1816, segundo Sherman'< o padrão ouro

partia de dois pressupostos:

a) a unidade monetária de um país seria definida em relação ao ouro e, portanto,

o papel moeda desse pais seria nele conversível (as autoridades monetárias de

um país comprariam e venderiam ouro por preço fixo, vinculado a sua própria

moeda).

b) os países participantes eram obrigados a permitir a livre importação e exporta-

ção de ouro.

Tornando sua moeda conversível (interna e externamente), a Inglaterra-

tradicional centro comercial e financeiro do mundo acabou por constituir-se o

centro do sistema internacional de pagamentos, o que levou outros países a

imitá-Ia. Em 1875 quase toda a Europa tinha adotado o padrão ouro.

Em 18/10/1833 uma lei definiao padrão monetário brasileiro em relação a

Libra Esterlina e conseqüentemente em relação ao ouro (1000 Réis equivaleriam

a 43,2 Libras Esterlinas).

13SHERMAN, E. Gold investment...p. 240.
14SHERMAN, E. Gold investment...p. 242.
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o quadro a seguir mostra a época de adoção do padrão ouro por

diversos países:
ANO DE ADOÇÃO DO PADRÃO OURO POR DIVERSOS PAíSES

PAís ANO

GRÃ-BRETANHA 1816
ALEMANHA 1871
SUÉCIA, NORUEGA E DINAMARCA 1873
FRANÇA, BÉLGICA, SUíÇA, ITÁLIA E GRÉCIA 1874
HOLANDA 1875
URUGUAI 1876
ESTADOS UNIDOS 1879
ÁUSTRIA 1892
CHILE 1895
JAPÃO 1897
RÚSSIA 1898
REPÚBLICA DOMINICANA 1901
PANAMÁ 1904
MÉXICO 1905
Fonte: Suma Econômica - Ouro. 1989. p. 125.

Este sistema convencional perdurou nas relações internacionais até fins

da primeira Grande Guerra Mundial quando a Inglaterra perdeu sua condição de

potência hegemônica e centro financeiro internacional para os Estados Unidos.

Durante aquele conflito grande quantidade de ouro foi retirada de circula-

ção, sendo gradativamente substituído pelo dólar.

Quebrada a paridade do volume de moeda dos países com o nível de re-

servas do metal houve também a quebra de paridade entre as moedas. Países

como Alemanha, Áustria e Hungria passaram a lidar com dramáticas taxas

inflacionárias.

A reconstrução do sistema do padrão ouro em meados da década de 20

teve o dólar como referência para o realinhamento das outras moedas. O novo

padrão ouro, sistema denominado "Gold Bullion Standard", tendo o dólar como

reserva, oferecia as mesmas vantagens do anterior, sem incorrer em despesas

de cunhagem do metal.
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Os Estados Unidos foram o primeiro país a retornar ao padrão ouro em

1919. Por volta de 1927 o número de países participantes do novo padrão ouro

já superava o anterior.

Novamente os bancos centrais compravam e vendiam ouro a preços fixos,

sendo permitido ao metal um livre trânsito internacional. Com exceção dos Esta-

dos Unidos a maioria dos países operava com um padrão ouro em barra ("Gold

Bullion Standard"), em vez de um padrão ouro em moedas, sendo importante

ressaltar a adoção do metal para servir como reserva internacional.

Segundo Shermari" um dos qrandes problemas do novo padrão foi que

as paridades não refletiam adequadamente os diferentes graus de inflação após

1914. De particular relevância, em virtude do seu papel como moeda de reserva,

foi a super avaliação da Libra Esterlina. Para reassumir seu papel de líder finan-

ceiro e tentando restabelecer o nível de preços de antes da primeira Guerra

Mundial, a Grã-Bretanha retornou ao padrão ouro em 1925, mantendo a mesma

paridade da Libra em relação ao ouro verificada antes da Guerra. Todavia em

virtude de muitos outros países terem desvalorizado suas moedas desde o inicio

do conflito, a balança comercial britânica começou a declinar.

No entanto, com a grande depressão, quando se verificou uma série de

quebras no mercado financeiro, o padrão ouro entrava novamente em colapso.

Vários países passaram a impor tarifas restritivas ao comércio exterior além de

desvalorizarem suas moedas. Esse processo culminou numa completa

desvinculação entre as diversas paridades do ouro com as moedas.

Após a Segunda Guerra Mundial, foi reformulado o sistema monetário in-

ternacional com o Acordo de Bretton Woods em 1944 e a criação do Fundo Mo-

netário Internacional - FMI. Os países membros do Acordo deveriam fixar a rela-

ção entre o valor de suas moedas e o preço do ouro, não sendo exigido, no en-

tanto, que houvesse correspondência entre o volume de moeda corrente e o

15SHERMAN, Eugene. Gold investments ...p. 250.
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nível de reservas do metal. O preço oficial do ouro foi fixado em US$ 35,00 a

onça-troy, que eram convertidos em moeda nacional a taxa cambial do dia.

Entretanto, em 1960 as expectativas de desvalorização do dólar provoca-

ram grandes movimentos especulativos em torno do ouro no mercado londrino,

não só por parte de especuladores como também por parte dos Bancos Centrais

o que provocou uma elevação dos preços do metal.

Formalizou-se então o Acordo denominado "Gold Pool", através do qual o

Banco da Inglaterra deveria comprar e vender o metal de modo a manter o seu

preço estabilizado, enquanto que aos outros países integrantes (EUA, Suiça,

Alemanha, Bélgica e França) caberia contribuir com o fornecimento de ouro

para venda ou, via sistema de cotas, repartir as compras.

Em 1967, o processo praticamente se repetia em função, porém, da des-

valorização da libra esterlina. Em decorrência a Bolsa de Londres foi fechada, fi-

cando temporariamente excluída do mercado, até que as condições se normali-

zassem, o que veio a ocorrer com a expansão da produção sul-africana e com a

pressão dos países europeus, através do FMI, para se estabelecer um limite

mínimo ao preço do ouro em Londres.

No entanto, a medida que o tempo passava, o preço do ouro no mercado

livre se distanciava cada vez mais do preço oficial, o que alimentava a especu-

lação, em torno da expectativa de reajuste do preço oficial, tendo a prática do

"Gold Pool" sido abandonada por volta de 1968.

Para os detentores de dólar uma desvalorização dessa moeda era inevitá-

vel. O grande volume de capital que saiu dos Estados Unidos no verão de 1971

em decorrência dessa expectativa, induziu aquele país a suspender a conver-

sibilidade, da mesma forma que a Grã-Bretanha fizera 40 anos atrás. Em 1973 a

vinculação entre as moedas por meio do padrão ouro estava praticamente abo-

lida, passando-se a adotar um regime de taxas de câmbio flutuante, tentando o

FMI reduzir a importância do metal na relação entre as moedas.
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As novas provisões do FMI foram ratificadas em 1978 com o ouro

deixando de ser o denominador comum da paridade entre as moedas dos

países membros.

Críticas ao Padrão Ouro

Ao longo do tempo o padrão ouro foi alvo de várias .críticas por

economistas em todo o mundo.
Segundo Fernandes16, Keynes em seus livros "A tract on Monetary

Reform" e "Treatise on Money" foi um dos principais críticos ao padrão ouro

convencional, defendendo a utilização de um padrão não metálico.

Para Keynes a moeda não deve ficar estagnada em depósitos bancários

ou entesourada em cofres como reserva de valor, mas sim ser utilizada em

gastos ou investimentos. O entesouramento do metal do qual o depósito de Fort

Knox nos E.U.A. é o principal símbolo, representava para aquele autor, um

equívoco que era causa do atraso econômico dos povos.

Apesar de ser um dos maiores críticos do padrão ouro, Keynes, talvez em

função dos interesses do império britânico, grande produtor do metal e do grande

volume do metal detido pelos Estados Unidos e certos países da Europa, acabou

por recomendar na conferência de BreUon Woods a definição do valor das

moedas em termos de ouro.?

16FERNANDES, S. Ouro - a relíquia bárbara pp. 16-17.
17FERNANDES, S. Ouro - a relíquia bárbara pp. 23-26.
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CAPíTULO 4

REVISÃO DA LITERATURA SOBRE ANALISE DE INVESTIMENTO

4.1. Risco e Retorno Esperado

Num sentido amplo, investimento significa o sacrifício de um valor presente

certo por um valor futuro incerto. Dois atributos diferente estão geralmente envol-

vidos: tempo e risco. Em alguns casos o elemento tempo predomina (por exemplo

em títulos do governo). Em outros casos, o risco é 6 atributo dominante (por

exemplo, opções de compra de ações). Em outros ainda, ambos os atributos são

igualmente importantes, (ações, por exemplo)":

O benefício proporcionado por um investimento pode ser expresso em ter-

mos de taxa de retorno. Em um período, a taxa de retorno, r, de um dado investi-

mento pode ser definida pela equação abaixo:

r.: Pt-I+Ct
r=----

Pt-I

onde,

Pt = Preço de mercado do investimento no final do período t;

Pt-1 = Preço do investimento no final do período t-1.

ct = rendimento (se for o caso) recebido durante o período t. Está implí-

cito na fórmula, para fins de simplificação, que este rendimento é

recebido no final do período.

Uma das maneiras de se avaliar o risco de um investimento é através da

vinculação de probabilidades a taxas esperadas de retorno. A distribuição de pro-

babilidade pode ser objetiva, baseada em retornos "ex post" ou subjetiva, base-

ada na expectativa de analistas sobre os retornos futuros e suas probabilidades.

18SHARPE, William F. e ALEXANDER, Gordon J. "Investments". Englewood Cliffs. Prentice-Hall,
1990. 4. ed. p.1
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A taxa de retorno esperada para uni ativo, E(r), é igual a média

ponderada das taxas de retorno, usando-se como peso a probabilidade, (P),

de ocorrência de cada uma dessas mesmas taxas, podendo ser expressa pela

seguinte formula:

T

E(r) = "LP1R1
1=1

= Psr: .•P21'2+ .• Prrr

onde,
P1 representa a probabilidade de ocorrência do retorno r1, P2 a

probabilidade de ocorrência do retorno r2 e assim por diante.

Ampliando-se a amostra, através do aumento do número de períodos, ob-

temos uma distribuição de probabilidade para os retornos que pode, por exemplo,

ter a forma de uma distribuição normal de probabilidade.

A distribuição normal é uma distribuição contínua de probabilidade que

presume um número infinito de observações, cobrindo todos os valores possíveis

ao longo de uma escala contínua. Tecnicamente, portanto, as ações ou outros

ativos financeiros não são distribuídos continuamente. Todavia, para fins de

análise financeira, a distribuição normal apresenta-se como uma aproximação

razoável da distribuição dos retornos dos ativos financeiros.19

Considerando-se a distribuição dos retornos, apenas a área que fica

abaixo do retorno esperado pode ser considerada uma área de risco. No

entanto, partindo-se do pressuposto que essa distribuição de probabilidade é

sirnétnca-? (distribuição estatística normal), torna-se desnecessário o

procedimento de se medir apenas esta área.

19KRITZMAN, Mark P. "What practitioners need to know aboutuncertainty." Financiai Analysts
Journal. Mar-Abr. 1991. p. 18.
20Estudos empíricos indicam que essa distribuição é simétrica. Ver FISHER, L e LORIE, J. H.
"Some studies of variability of returns on investments in common stocks e FRANCIS, J. C. e
ARCHER, S. H. "Portfolio Analysis." 2. ed. em FRANCIS, J. C. 'Investments - analysis and
management". New York. McGraw-Hill. 1991. 5. ed. p. 12.
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Uma importante propriedade da curva normal é que a sua localização e

forma ficam completamente determinadas pelos valores de sua média, medida de

tendência central, e desvio padrão ou variância, medidas de dispersão.õ

No caso de simetria, a variabilidade total dos retornos de um ativo, ex-

presso pela sua variância, será o dobro da variabilidade ocorrida abaixo do retor-

no esperado. No entanto, ambas as medidas resultam na atribuição do mesmo

"ranking" de risco, o que também é válido em relação ao desvio padrão dos re-

tornos que é definido como a raiz quadrada da variância.

Portanto, o desvio padrão e variância dos retornos são medidas aceitáveis

e conceitualmente equivalentes do risco total de um ativo.

Um dos motivos pelo qual o desvio padrão é utilizado freqüentemente

como medida de risco é que ele mede a dispersão na mesma unidade em que é

medido o retorno do respectivo ativo,

A variância dos retornos (Var (r) ), pode ser expressa pela seguinte

formula:

T 2
VaI' (1') = LPt[n-E(r)]

1=1

= P{rl-E(r)f + P~[r1- E(r)f +...+PT[rT-E(r)f

A raiz quadrada da variância das taxas de retorno é chamada de desvio
padrão, o, das taxas de retorno.

0;. = .JVar(r)

4.2. Dominância

Os ativos ditos dominantes têm o maior retorno esperado a um dado nível

de risco ou o menor risco entre todos os ativos com um dado retorno esperado.

Os investidores racionais são aversos ao risco. Assim, os investimentos de

alto risco devem compensar os investidores com um elevado retorno esperado.

21HOEL, Paul G. "Estatística Elementar". São Paulo. Atlas. 1981.
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o objetivo numa análise de portfólio é desenvolver portfólios dominantes

ou eficientes, sendo a diversificação essencial para a criação desses portfólios

uma vez que ela atua de modo a reduzir a variabilidade dos retornos em redor do

retorno esperado.

4.3. Diversificação

Basicamente, há dois tipos de diversificação: aleatória e seletiva. Uma sim-

ples diversificação aleatória consiste em selecionar ativos randomicamente,

todos com a mesma ponderação, simulando as técnicas que um investidor não

especialista empregaria para formar um portfólio. A diversificação seletiva

consiste em selecionar ativos com baixa correlação para compor um portfólio, de

modo a reduzir o risco do mesmo, sem prejuízo do retorno esperado.

A figura a seguir mostra o efeitos da diversificação simples sobre o risco

total do portfólio, acrescentando-se ativos ao portfólio, aleatoriamente.

Risco Total

Risco Diversificável

Risco não diversificável
L- ~~------------ n

o 15

À medida que o número de ativos componentes do portfólio, n, aumenta, o

risco total do portfólio diminui, sendo que essa diminuição se dá a uma taxa de-

crescente. Verifica-se que combinando-se randomicamente cerca de 15 ativos

(ações) obtêm-se praticamente o efeito máximo da diversificação que é o de re-

duzir o risco até o ponto em que a diversificação não traz mais benefício,
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remanescendo o risco dito não diversificável.

Continuar diversificando após ter-se obtido esse benefício pode

representar uma diversificação supérflua, o que deve ser evitado uma vez que os

custos de análise e de transação, bem como a impossibilidade de um bom

gerenciamento simultâneo de um elevado número de ativos tendem a reduzir a

performance do portfólio, além do que esse tipo de diversificação pode levar à

aquisição de muitos ativos sem brilho (dominados) para compor um portfólio.

Wayne Wagner e Sheila Lau22 mostraram que a diversificação reduz o

risco rapidamente num primeiro estágio, mas, a partir de um certo ponto, a

diversificação adicional tem pouco efeito sobre o risco. Os estudos mostraram

que o benefício obtido se torna muito pequeno quando o número de ativos

componentes do portfólio é aumentado além de dez.

4.3.1. Diversificação de Markowitz

Harry Markowitz23 desenvolveu um procedimento matemático, amplamente

conhecido como "Diversificação de Markowitz", capaz de analisar simultanea-

mente qualquer numero de ativos e indicar ao analista precisamente, em função

de suas expectativas de risco e retorno, como combinar os ativos individuais a

fim de constituir portfólios dominantes.

A diversificação de Markowitz pode ser definida como uma combinação de

ativos menos do que perfeita e positivamente correlacionados, visando-se reduzir

o risco do portfólio, sem sacrifício do seu retorno esperado. A diversificação de

Markowitz leva em conta a correlação entre os ativos (ou covariâncias). Quanto

menor esta correlação, mais a diversificação de Markowitz estará apta a reduzir o

22WAYNE, Wagner R. e LAU, Sheila C. "The effect of diversification on risk". Financiai Analyst
Journal. 27:6. Nov/Dec 1971. pp. 48-53, em BERNDT, Ernst R. "The practice of oconornetrtcs".'
New York. Addison-Wesley. 1991. p. 32.
23MARKOWITZ, H. M. "Portfolio Selection". Journal of Finance. March, 1952. p.89 em FRANCIS
J.C. Investments ...p. 234.
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risco do portfólio.

o modelo pode reduzir o risco abaixo do nível dito não diversificável, indi-

cando que, teoricamente, é possível criar portfólios sem risco a partir de ativos de

risco.

No entanto, para um portfólio composto por grande número de ativos, o

modelo de Markowitz mostrava-se inadequado devido ao grande número de va-

riâncias e covariâncias que deveriam ser calculadas em decorrência da matriz

resultante, demandando grande capacidade de processamento. Para um portfólio

composto de n ativos, o número de correlações que devem ser calculadas é igual

a n(n-1 )/2.

William Sharpe desenvolveu uma versão simplificada dessa técnica de-

nominada "Single Index Model" (SIM)24. Este modelo tornou a análise de portfó-

lio mais prática, mesmo quando se trabalha com um grande número de ativos.

Num portfólio com n ativos, o modelo necessita calcular apenas n betas (um para

cada ativo), n variâncias residuais e uma variância para o portfólio de mercado.

O S.I.M. presume que a variabilidade dos retornos decorre de dois tipos de

eventos: macro eventos, que afetam praticamente todos os ativos

simultaneamente e micro eventos que têm impactos em ativos individuais, mas

não generalizadamente em todos os ativos.

Uma vez que os micro eventos (ou resíduos) tendem a ser não correlacio-

nados, a variância desses resíduos tende a zero à medida que aumenta o núme-

ro de componentes do portfólio. Assim, o único evento que realmente conta num

portfólio bem diversificado é o macro evento que representa o risco não diversifi-,

cável (sistemático).

24SHARPE William F. "A Simplified model of Portfolio analysis". Management Science. January,
1963 em HAUGEN, Robert A. "Modem investment theory". New Jersey. Prentice-Hall. 1990.2.
ed. p.2. -
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Sharpe mostrou que o risco sistemático de um ativo pode ser estimado

através de regressão de seus retornos esperados com os retornos esperados do

portfólio de mercado. A inclinação dessa regressão, beta, quantifica o risco

sistemático ou não diversificável.

o beta de um ativo representa a sensibilidade dos retornos desse ativo às

variações do retorno do mercado como um todo.

Baseado no fato de que o risco total de um portfólio pode ser segmentado

em risco sistemático e risco não sistemático, o S.I.M. utiliza a seguinte fórmula

para representar a variância de um portíólio":

VaI' (rI') = P/'~'ár(,.m) + VaI' (cp)

onde,
n

PP = LXiRi (é o beta do portfólio que é a média ponderada dos betas de
}=I

cada um dos componentes do portfólio).

Var(rm) = variância do portfólio de mercado;

Var( ep) = "média ponderada" das variâncias individuais, onde os

respectivos pesos são elevados ao quadrado)

Os modelos usam fórmulas diferentes para determinar a variância de um

portfólio. A fórmula utilizada por Markowitz é precisa, enquanto a do "Singlelndex

Model" representa uma aproximação que será tanto mais precisa quanto for o

pressuposto de que os "resíduos" (risco não sistemático) de diferentes ativos são

não correlacionados, remanescendo, assim, apenas o risco não diversificável.

O modelo de Markowitz não embute nenhum pressuposto a respeito das

fontes de covariâncias entre os ativos na matriz de covariâncias. O modelo

simplificado, no entanto, presume que todas as covariâncias podem ser

atribuídas à resposta de cada ativo a forças comuns, tais como o movimento do

25HAUGEN, Robert A. "Modem investment theory". New Jersey. Prentice-Hall. 1990. 2. ed. pp.
157-159.
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mercado como um todo.

4.4. A Teoria Moderna do Portfólio

A equação a seguir define o retorno esperado de um portfólio, E(rp), com-

posto por nativos:

"
E(lj,) = LXiE(n)

i=1

onde,

Xi = proporção que foi aplicada no i-ésimo investimento em relação ao

total do portfólio;

E(q) = retorno esperado do í-ésirno ativo.

A tarefa do administrador de portfólios é selecionar os pesos (proporções)

dos ativos de modo a formar portfólios dominantes ou eficientes.

Um portfólio eficiente é qualquer ativo ou combinação de ativos que tenha

o máximo retorno esperado em sua classe de risco, ou o menor risco a um dado

nível de retorno esperado.

O lugar geométrico dos portfólios eficientes no espaço risco-retorno é de-

nominado fronteira eficiente. Essa fronteira domina todos os outros investimentos

de risco.

As bases para a formação de portfólios eficientes são as estatísticas esti-

madas de risco e retorno. Com base nessas estimativas o administrador decide

que ativos comprar e que ativos vender a descoberto.

A fórmula a seguir representa o risco total, variância, de um portfólio com-

posto por nativos:

d r= :t i xaio»
1=1 )=1

onde,

crij = covariância dos retornos entre os ativos i e j;
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crjj e cri2 = duas convenções equivalentes para a variância dos retornos do

i-ésimo ativo;

A covariância mantém o seguinte relacionamento com o coeficiente de cor-

relação:

ou = Oi O) (Jij

onde,

ptj é o coeficiente de correlação entre os ativos i e j, com amplitude de -1 a

1.

A covariância é o produto dos desvios dos retornos dos ativos i e j em rela-

ção às suas respectivas médias, tanto podendo ser negativa como positiva. Se

dois ativos são independentes a covariância entre eles é zero.

Segundo Francis-" existem muito poucos ativos com baixa correlação. Na

maioria dos casos o coeficiente de correlação e a variância entre dois ativos são

números positivos. Nestas condições o risco do portfólio não pode ser reduzido a

zero, mas pode ser bem menor que a variância dos ativos individuais.

O risco individual dos ativos, representado pela variância ou desvio

padrão, pode ser reduzido ou mesmo eliminado pela diversificação, mas o risco

que atinge os ativos em geral (representado pelo termo da covariância) não pode

ser eliminado pela diversificação.

A Fronteira Eficiente

A fronteira eficiente, lugar geométrico, no espaço risco retorno, dos pontos

que têm o máximo retorno a cada classe de risco, é representada pela curva de E

até F na figura abaixo. Apenas portfólios estarão sobre a fronteira. Segundo

Francis-? a única possibilidade de exceção é o ponto F que tanto pode

representar um portfólio com um ativo, como um portfólio com vários ativos.

26FRANCIS J. C. Investments p.241
27FRANCIS J. C. Investments p.246.
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E(r)

R

F

o '----------risco

o conjunto de oportunidades é constituído de curvas convexas em relação

ao eixo E(r). Isto ocorre porque todos os ativos têm coeficiente de correção entre

-1 e 1, ou seja, não existem ativos perfeita e positivamente ou perfeita e negativa-

mente correlacionados.

4.4.1. A Teoria de Portfólio com Vendas a Descoberto

As taxas de retorno em um período de uma posição comprada e de uma

posição vendida no mesmo ativo, são perfeita e negativamente correlacionadas,

uma vez que os ganhos da posição longa compensam exatamente as perdas da

posição "short" e vice-versa.

Segundo DYL28 quando se admite vendas a descoberto num portfólio, com

exigências de margens, o número de ativos candidatos a compor um portfólio

dobra de valor passando de n para 2n.

Essas n novas oportunidades de investimento negativamente correlaciona-

dos, resultam numa nova fronteira eficiente (F2) que domina a fronteira eficiente

alcançável quando não se admite vendas a descoberto (F1). Além disso a

variância mínima do portfólio passa a ser zero em decorrência da existência do

novo portfólio de risco igual a zero e retorno esperado também igual a zero.

28DYL, Edward A. "Negatives betas: the attractions of short selling". Journal of Portfolio
Management. Spring, 1975. pp. 74-76 em FRANCIS J.C. Investments ...p. 248.
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E(r)

, -ftSCO

4.4.2. As Contribuições de Sharpe e Tobin

James Tobin29 ampliou os modelos acima descritos, incluindo um ativo

livre de risco no portfólio e mostrou que o processo de investimento pode ser

separado em duas fases distintas: a construção de portfólios eficientes, como

proposto por Markowitz, e a decisão de combinar este portfólio com um ativo livre

de risco. Esse ativo é rspresentado pelo ponto R nas figuras abaixo. Na prática

os ativos que mais se aproximam dessa definição são os títulos públicos emitidos

pelo governo federal.

A introdução de ativos sem risco no portfólio gera uma nova fronteira efici-

ente, denominada Unha do Mercado de Capitais ("Capital Market Une") que

agora é uma linha reta e que domina a fronteira eficiente obtida sem o ativo livre

de risco.

E(r)

m
.>: C

"'7/
Risco

29TOBIN, James. "Liquidity preference as behavior toward risk". The Review of Economics
Studies. Feb. 1958. vot. XXVI, nr. 1 pp. 65-86 em FRANCIS J.C. Investments ...p.249.
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Rf é o retorno do ativo livre de risco. Segundo Sharpe30 e TObin31, se esse

ativo existe, torna-se possível selecionar portfólios eficientes em qualquer ponto

da reta da figura acima, variando-se as proporções investidas em ativos de risco

e no ativo livre de risco.

Por definição o ativo livre de risco tem variância igual a zero, o que implica

que a variância do portfólio será função apenas da proporção investida em ativos

de risco.

Sharpe mostrou também que se pode obter portfólios eficientes além do

ponto de tangência m. Presumindo ser possível tomar emprestado à taxa livre de

risco a fim de investir em ativos de risco, temos que a proporção tomada empres-

tada é representada por pesos negativos, implicando que a soma dos pesos dos

outros componentes do portfólio seja superior a 1.

Uma vez que a CML representa a nova fronteira eficiente, Sharpe mostrou

que todos os investidores desejarão investir em m, resultando que, no equilíbrio,

m deve ser um portfólio que contenha todos os ativos na proporção xt, onde:

xt é igual ao valor total de mercado do i-ésimo ativo dividido pelo valor

total de mercado de todos os ativos do mercado.

Assim, o portfólio m é denominado portfólio de mercado. Os índices de

mercado como iBOVESPA, IBV etc. constituem-se em aproximações desse por-

tfólio.

Um índice de mercado bem construído fornecerá uma indicação não

viesada dos preços da população sob consideração.

Os seguintes fatores devem ser considerados no delineamento de um

índice:

30SHARPE, W. F. A "simplified model for portfolio analysis". Management Science. Jan. 1963, pp.
277-293, em LORIE James H., DODD, Petter e KIMPTON, Mary Hamilton. "The stock market-
theories and evidence". Homewood. Irwin, 1985.2. ed. p. 123.
31TOBIN, James. "Liquidity preference as behavior toward risk". Review of Economics Studies 6.
Feb. 1958, pp. 65-86 em LORIE J. H., DODD, P. e KIMPTON, M. H. The stock ...p. 123.
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1. Tamanho da amostra: a amostra deve constituir-se uma fração

representativa da população estudada;

2. Representatividade: a amostra deve ser representativa de todas as se-

ções da população;

3. Ponderação: o peso dos títulos num índice deve ser proporcional à

fração representada pelo total das ações emitidas da empresa em questão em

relação ao mercado total;

4. Unidades convenientes: um índice deve ser expresso em unidades con-

venientes, que sejam fáceis de ser entendidas e que facilitem respostas a

questões relevantes.

Matematicamente a CML pode ser expressa em termos de taxa livre de

risco e do retorno do portfólio de mercado, onde se vê que o retorno esperado do

portfólio é função linear do seu risco.

E(/
J ) _ IJ. [E(Rm)- RI]

\1' - \.I + Oj!
(J"m

No modelo de Sharpe as preferências individuais irão determinar apenas

os montantes que o investidor aplicará ou tomará emprestado à taxa livre de

risco. O fato dessa escolha ser independente da combinação ótima de ativos de

risco, faz com que a mesma seja chamada de teorema da separação ("separation

theorem").
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4.5. O Modelo de Precificação de Ativos CAPM {"Capital Asset Pricing

Model")32

Até então a teoria do porttólio dizia como o investidor deveria se comportar

(teoria normativa), nada dizendo sobre como os preços dos ativos individuais de-

veriam ser ajustados para refletir as diferenças de risco. O CAPM, também co-

nhecido como "Security Market Une" (SML), é uma teoria positiva, descrevendo o

relacionamento que resultaria, no equilíbrio, se os investidores se comportassem

de acordo com a Teoria do Portfólio.

Os pressupostos mais importantes do modelo são os seguintes:33

1. o investidor maximiza a sua função utilidade no contexto de um único

período de tempo;

2. existem mercados de capitais perfeitos e competitivos, onde não há im-

postos, comissões ou outros custos de transação; onde os ativos são infinita-

mente divisíveis e todos os investidores investigam os preços dos ativos;

3. existe um ativo livre de risco e todos os investidores podem aplicar ou

tomar emprestado, montantes ilimitados à taxa desse ativo;

4. todos os investidores têm expectativa homogênea sobre os retornos,

variâncias e covariâncias entre os ativos;

5. todos os investidores avaliam seus portfólios baseados em dois parâme-

tros: retorno esperado e desvio padrão dos retornos;

320S créditos quanto ao desenvolvimento do CAPM são dados a SHARPE, W. F. "Capital asse!
prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk". Journal of Finance 19, n. 3. Sep.
1964, p. 425-442; LlNTNER, John. "The valuation of risk assets and the selection of risky
investments in stock portfolios and capital budgets". Review of Economics and Statistics 47, n. 1.
Feb. 1965. pp. 13-37 e "Security prices, risky and maximal gains from diversification". Journal of
Finance 20, n. 4 Dec. 1965. pp. 587-615; e MOSSIN, Jan. "Equilibrium in a capital asset market".
Econometrica 34, n.4. Oct. 1966. pp. 768-783. Também foi dada uma grande contribuição por
FAMA, Eugene F. em "Risk, return, and equilibrium: some clarifying comments". Journal of
Finance 23, n.1. Mar. 1968. pp. 29-40, onde os trabalhos de SHARPE e LlNTNER foram
reconciliados. Em SHARPE W. F. e ALEXANDER, G. J. Investments. p. 194.
33JENSEN, M. C. "Capital markets: theory and evidence". Sell Journal of Economics and
Management Science, 3. Oct. 1972. pp. 358-359 em MORAES Jr., Jorge Queiroz de. "Market
performance of the são paulo stock exchange". PhD Dissertation, Michigan State University, 1981.
p.46.
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6. todos os investidores são considerados aversos ao risco>'; e

7. as informações são livre e instantaneamente disponíveis a todos os in-

vestídores.w

o CAPM mostra que o retorno esperado de qualquer ativo (ou portfólio)

está relacionado à taxa livre de risco e ao retorno do mercado, como segue:36

E(Ri) = R.,.+ [E(Rm) - R.,.]f3i

onde,

E(Ri) é o retorno esperado do i-ésimo ativo;

Rf é o retorno do ativo livre de risco, representando o intercepto da SML;

E(Rm) é o retorno esperado do mercado;

[E(Rm)-Rf] representa a inclinação da SML; e

f3i (coeficiente beta) é a medida de sensibilidade do retorno do i-ésimo

ativo aos movimentos do retorno do mercado.

Graficamente o CAPM pode ser assim representado:

E(Ri)

CAPM ou SML)

E(Rm)

E(Ri)

Rf

L- __ -'--_---'- --Petai

o

34RUBINSTEIN, M.E. "A mean - variance synthesis of corporate financiai theory". Journal of
Finance, 28. Mar. 1973. pp. 168-81 em MORAES Jr. J. Q. "Market performance ..."p. 46.
35SHARPE, W. F. "Investments ...". p. 196.
36Para uma análise de cada um dos pressupostos do CAPM ver HARRINGTON, Diana R.
"Modern portfolio theory, the capital asset pricing model & arbitrage pricing theory: a user's guide".
New Jersey. Prentice-Hall. 1987.2. ed. pp. 24-47.
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4.5.1. O CAPM e a Linha Característica

o risco total de um ativo pode ser segmentado em duas partes, o risco dito

diversificável ou não sistemático e o risco diversificável ou sistemático.

r' t = E(r') + e' tI, I I,

onde,

q,t = retorno total do i-ésimo ativo;

E(q) = retorno 'esperado do i-ésirno ativo;

ei t = retorno diversificável.,
O risco sistemático é a porção da variabilidade total dos retornos composta

por fatores de mercado que afetam, simultaneamente, o preço de todos os ativos.

A natureza sistemática dessas variações de preços, torna esse tipo de risco em

grande parte imune aos efeitos da diversificação.

Sharpe mostrou que o retorno esperado de qualquer ativo individual pode

ainda ser expresso como uma função linear do retorno esperado do portfólio de

mercado.

E(q) = ai + biE(r m)

onde,

o termo ai é uma constante denominada alfa, que tem um valor próximo a

zero para a maioria dos ativos.

O termo bi é denominado beta' e representa um índice do risco não

diversificável, medindo como o retorno do i-ésimo ativo reage a uma variação no

retorno do portfólio de mercado.

A combinação das duas equações acima resulta no que é denominado de

modelo de mercado ("The Market Model"):

q t = ai + biE(rm) + ei t, ,
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Se utilizarmos o retorno do portfólio de mercado em vez do retorno

esperado, obtemos um modelo de regressão linear, que também é chamado de

Linha Característica, onde q t é a variável dependente e rm é a variável,

independente. Além disso, como o somatório dos retornos residuais tem valor

esperado igual a zero, o termo ei t deixa de aparecer na equação, que passa a,

ser escrita da seguinte forma:

Ri(Oó)

A estatística ai (alfa) representa o intercepto da regressão, enquanto bi

(beta) representa a inclinação da reta.

Alfa é o ponto onde a linha característica intercepta o eixo vertical. Repre-

senta uma estimativa do retorno do i-ésimo ativo quando o retorno do mercado é

igual a zero.

O coeficiente beta que mede a inclinação da linha característica é definido

pela equação abaixo que representa a divisão da covariância dos retornos do i-

ésimo ativo com o mercado pela variância dos retornos do portfólio.de mercado:

h. _ C'ov(n,lil/)
t >-:

Var(rm)
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Segundo Alexander e Francis-" estudos empíricos indicam que as estimati-

vas de beta obtidas através da utilização do CAPM e do "Market Model" são bas-

tante similares.

4.5.2. Testes do CAPM

Segundo Harrinqtonê" o CAPM está sujeito a dois tipos de erros potenciais.

O primeiro é que a forma do modelo pode estar incorreta (erro de especificação).

Em vez de ser linear o relacionamento risco retorno pode ser não linear. O

segundo problema é chamado austeridade; o modelo pode não incluir todos os

fatores relevantes. Neste caso, o modelo seria inadequado.

Muitos foram os testes realizados para verificar a acuidade do CAPM.39 Os

resultados encontrados de forma geral não foram favoráveis ao modelo. Entre os

problemas encontrados podem ser destacados: retornos das ações mantendo

uma relação mais estreita com a sua variância do que com a covariância da

mesma com as demais; intercepto da regressão diferente da taxa livre de risco;

retornos elevados associados a baixos betas e baixos retornos associados a

betas elevados; evidências de relacionamento não linear entre retorno e risco

sistemático.

As matérias-primas mais comuns na realização dos testes foram os retor-

nos históricos de ações e índices representando o portfólio de mercado, sendo

que muitos testes mostraram a existência de problemas de ordem estatística.

Entretanto, a utilização de dados históricos constitui-se um problema, uma

vez que o CAPM é um modelo "expectational". Ele não tenta descrever o que

ocorreu, mas o que os investidores acreditam que irá ocorrer, tendo em vista que

a crença dos investidores determina o preço dos ativos.

Segundo Roll4o o CAPM não é uma boa hipótese a ser testada. O CAPM é

37ALEXANDER. Gordon J. e FRANCIS, Jack Clark. "Portfolio analysis". New Jersey. Prentice-
Hall. 1986.3. ed. p. 267.
38HARRINGTON, D. R. Modern portfolio theory ...p.52.
39Discussões detalhadasdesses testes encontram-se em MORAES JR. J. Q. de, Market perfor-
mance ... pp. 55-77 e HARRINGTON, D. R., Modern portfollo theory ...pp. 51-95.
4OROLL, Richard. "A critique of the asset pricing theory's test, part 1: on past and potential
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um modelo "expectational" que exige a utilização de todo o conjunto de ativos

disponíveis ao investidor como um índice, num modelo "ex ante". RolI afirma que

uma vez que não conhecemos o verdadeiro portfólio de mercado, num sentido

amplo, os testes do CAPM não são testes de expectativas mas do que realmente

ocorreu.

Num modelo testado a base de dados históricos, os retornos encontrados

acima ou abaixo da SML, indicam apenas que o índice escolhido não é eficiente

"ex post".

Uma vez que o verdadeiro índice de mercado contém todos os ativos e não

só ações, RolI sugere que é impraticável a utilização de tal índice e, portanto, ne-

nhum teste do CAPM utilizando dados históricos teria validade teórica.

4.6. A Função Utilidade do Investidor

Para Bernoutlr" a determinação do valor de um bem não deve se basear

apenas no seu preço mas também na utilidade que ele representa. O preço de

um bem é o mesmo para qualquer indivíduo, a sua utilidade, no entanto, depende

das características particulares das pessoas que nele estão interessadas.

A relação entre riqueza e utilidade está representada pela curva da figura

abaixo:

Utilidade

Riqueza

testability of the theory". Journal of Financiai Economics, 4. Mar. 1977. pp. 129-176. Em
HARRINGTON, D. R.,. Modern portfolio theory ...p. 75.
41SERNOULLI, Daniel. "Exposition of a new theory on the measurement of risk". Econometrica.
Jan. 1954. (transcrição da versão de 1738). Em KRITZMAN, M. "What Practitioners need to know
about utility". Financiai Analysts Journal. Mai-Jun. 1992. p. 17.
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A Utilidade cresce com a riqueza, uma vez que a curva tem uma inclinação

positiva (derivada primeira positiva). Essa inclinação indica que as pessoas

preferem mais riqueza a menos riqueza.

No entanto, à medida que a riqueza cresce, a utilidade cresce a uma taxa

cada vez menor (taxa decrescente).

De acordo com Bernoulli a variação na utilidade associada com a

respectiva variação da riqueza é igual ao logaritmo da riqueza final dividida pela

riqueza inicial.

Por exemplo, o acréscimo na utilidade associado com o crescimento de

$100 para $ 150 é igual a In (150/100), ou 0,405465, enquanto os próximos $ 50

de incremento na riqueza, representam um acréscimo de apenas 0,287682, igual

a In (200/150).

Dada a função utilidade-riqueza acima definida, as pessoas aversas ao

risco irão rejeitar um jogo justo.

Bernoulli apresenta o seguinte exemplo: dois participantes, cada um

possuindo $ 100, entram num jogo apostando $ 50, no qual a chance de vitória é

determinado pelo resultado do lançamento de uma moeda, tendo cada um 50%

de probabilidade de vitória.

Cada jogador tem 50% de probabilidade de terminar o jogo com $150 e

50% de terminar o jogo com $ 50. O valor esperado desse jogo é $ 100, que é

idêntico ao valor esperado de não jogar.

No entanto, a utilidade esperada deste jogo é 4,46, (0,5 x In 50 + 0,5 x In

150), menor, portanto, que a utilidade esperada de não jogar que é igual ao Ln

100 ou 4,61.

Em essência o conceito de utilidade de Bernoulli, implica que as pessoas

aversas ao risco preferem um resultado certo a um resultado incerto, embora de

mesmo valor esperado.
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É possível representar diferentes combinações de risco e retorno esperado

para um investidor racional através das curvas de utilidade.

E(R)

Front.Efici ente

-_._---------~---_._----
Risco

As curvas de indiferença são distintas para cada investidor e mostram que

maiores retornos esperados correspondern também a maiores níveis de risco.

Na figura acima, o ponto de tangência entre a fronteira eficiente e a curva

de indiferença U2 representa a combinação entre risco e retorno esperado que

maximiza a utilidade do investidor.

Embora a curva U3 seja a que apresenta a maior utilidade ela é inatingível

para o investidor, enquanto a curva U1 não é desejável uma vez que é dominada

em diversos pontos pela fronteira eficiente.

Considerando a aversão ao risco do investidor racional, este maximiza a

sua utilidade esperada, maximizando o seu retorno esperado a um dado nível de

risco, ou minimizando o seu risco total a um dado nível de retorno esperado.

A utilidade do investidor é função positiva do retorno esperado e negativa

do risco, podendo ser assim representada:

onde,

li = [E(R);-ÂCT]
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U é a função utilidade do investidor;

E(R) é o retorno esperado;

O" é o desvio padrão dos retornos; e

À é o coeficiente de aversão ao risco de cada investidor

No entanto, na seleção de ativos individuais para compor um portfólio bem

diversificado, o investidor não precisa se preocupar com o risco total do ativo,

bastando considerar o seu risco sistemático, medido por beta.

Neste caso a função utilidade do investidor passaria a ser assim represen-

tada:

II = [EC R); -ÀfJ]

4.7. A Teoria de Precificação por Arbitragem APT ("Arbitrage Pricing

Theory")

Desenvolvida por ROSS42 a "Arbitrage Pricing Theory" (APT), baseia-se na

lei do preço único, que diz que o mesmo bem (ativo) não pode ser vendido por

dois preços diferentes. Se isto ocorrer, os investidores ("arbitragers") irão

comprar o ativo de preço menor e simultaneamente vendê-lo ao maior preço,

pressionando para cima o primeiro preço e para baixo o segundo, de modo que,

no equilíbrio, o preço será um só.

O modelo APT assume que o retorno de cada ativo depende em parte de

influências macroeconômicas (fatores) e em parte de eventos que são

específicos de cada companhia ou ativo ("ruídos").

Matematicamente o retorno de um ativo segue o seguinte modelo de

relacionamento, de acordo com o APT:

42ROSS, Stephen A. "The arbitrage pricing theory of capital asset pricing". Journal of Economic
Theory. Dec. 1976, pp. 334-360, em FRANCIS, J.C. Investments ..". p. 295.
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onde,

q t é o retorno do i-ésimo ativo no período t;,

ai é o retorno do ativo livre de risco;

Fj,t é o j-ésimo fator de risco que afeta os retornos dos ativos (jota variando

de 1 até k);

bij é o indicador que mede a sensibilidade do retorno do ativo i ao índice j;

ei t é termo do erro randômico (ruído) para o i-ésimo ativo no período t,,

que mede os retornos residuais não explicados e que tem um valor esperado

igual a zero.

A teoria não especifica quais são os fatores acima. Estes podem ser o

preço do petróleo, o fator taxa de juros ou mesmo o retorno do portfólio de mer-

cado. Alguns ativos serão mais sensíveis que outros a um fator particular.

Para qualquer ativo individual existem duas fontes de risco. O risco decor-

rente de fatores macroeconômicos (risco sistemático) e o risco inerente a cada

companhia ou ativo (risco não sistemático).

Os investidores bem diversificados podem ignorar o risco não sistemático

na sua decisão de comprar ou vender um ativo. O prêmio pelo risco de um ativo é

afetado pelo fator ou risco macroeconômico, não sendo afetado pelo risco espe-

cífico desse ativo.

O APT pode expressar o relacionamento em termos de prêmio pelo risco.

O modelo mostra que o prêmio pelo risco esperado de um ativo depende do

prêmio pelo risco esperado associado a cada fator e da sensibilidade do ativo a

cada um desses fatores.

Portanto, o prêmio pelo risco, r-rf, esperado de um investimento, pode ser

assim expresso:

onde,

rf representa o retorno do ativo livre de risco.

/,
/ .

I
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4.7.1. Comparação entre APT e CAPM

Da mesma forma que o CAPM o APT afirma que o retorno esperado de um

ativo depende do risco proveniente de influências macroeconômicas e não é afe-:-

tado pelo seu risco específico. Ambos os modelos assumem que o investidor tem

utilidade marginal positiva, porém, decrescente e tomam decisões buscando ma-

ximizar a sua utilidade esperada. Outros pressupostos comuns ao APT e CAPM

são: mercado de capitais perfeito e investidores com expectativas homogêneas.

No entanto não são pressupostos do APT as seguintes premissas embuti-

das no modelo CAPM: (1) a distribuição de probabilidade dos retornos é uma

distribuição estatística normal; (2) existe um único portfólio de mercado, m,

desejável aos investidores no equilíbrio; e (3) todos os investidores podem

aplicar ou tomar emprestado à taxa livre de risco.

O portfólio de mercado que desempenha um papel central no modelo

CAPM, não tem a mesma importância no APT, embora em algumas ocasiões ele

possa representar um dos fatores ou mesmo o fator mais importante do APT.

Chen, RolI e Ross identificaram quatro fatores principais que influenciam

os preços dos ativos43.

Esses fatores são representados por mudanças não previstas (não anteci-

padas) no nível de atividade industrial; na taxa de inflação; no "spread" entre as

taxas de juros de curto e de longo prazo; e no "spread" entre o rendimento de

títulos ("bonds") que representam risco reduzido e os que representam um risco

elevado.

Para os autores a identificação desses quatro fatores não foi uma surpresa

uma vez que em termos de modelo de avaliação de ações através do desconto

de dividendos, os dois primeiros fatores afetam o numerador (fluxo de caixa

esperado) e os dois últimos afetam o denominador (taxa de desconto).

43CHEN, ROLL, R. e Ross A. "Economics forces and the stock market". Jaurnal of Business, 59.
Jul. 1986. pp. 383-403, em BREALEY, Richard A. e MYERS, Stewart C. "Principies of corporate
finance". New Yark. McGraw-Hill. 1991. 4. ed. p. 171.
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4.8. Opções

Uma opção é um contrato que dá ao seu possuidor o direito de comprar

("call option") ou vender ("put option") um ativo, sujeito a certas condições, num

período de tempo especificado. Uma opção "americana" é aquela que pode ser

exercida a qualquer tempo até a data do seu vencimento. Uma opção "européia"

é aquela que só pode ser exercida na data de seu vencimento. O preço pago

.pelo ativo quando a opção é exercida é chamado preço de exercício. O último dia

em que a opção pode ser exercida é denominado vencimento ("expiration

date").44

O ativo referente à opção é chamado objeto da opção, o investidor que cria

ou emite uma opção é chamado "lançador" ("writer"). O preço ao qual uma opção

é negociada no mercado é denominado prêmio.45

Apesar das denominações. "americanas" e "européias" a maioria dos

contratos de opções dentro e fora dos Estados Unidos, inclusive Europa, é do

tipo "opções americanas".

Lorie, Dodd e Kimptorr" ilustram as estratégias básicas do mercado de op-

ções:

a) Gráfico da Compra de Uma "Call"

Prejulzo

44BLACK, Fisher e SCHOLES, Myron. "The pricing of options and corporate liabilities". Journal of
Political Economy. May-Jun. 1973, p. 637.
45COX, John. C. e RUBINSTEIN, Mark. "Options rnarkets", New Jersey. Prentice-Hall. 1985. pp.
1-2.
46LORIE, J. H., 0000, P. e KIMPTON, Mary Hamilton. The stock market....p. 146-150.
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onde,

P é o preço corrente de mercado do objeto da opção;

E é o preço de exercício;

Co é o prêmio referente à opção de compra.

O equilíbrio se dá no ponto em que o gráfico cruza o eixo P (quando P = E

+ Co).

As possibilidades de ganho, nessa posição (P>E+Co) são ilimitadas,

aumentando com o aumento do preço do objeto da opção no mercado à vista.

A perda máxima para o comprador é o valor do prêmio pago.

b) Gráfico da Compra de Uma Opção de Venda

o
Po

Lucro

E-Po

Prejuízo

onde,

Po é o prêmio referente à opção de venda.

O equilíbrio ocorre quando P = E - Po, ocorrendo lucro para o comprador

quando P < E-Po, estando a perda, da mesma forma que na opção de compra,

limitada ao valor do prêmio pago.
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c) Gráfico do Lançamento de Uma opção de Compra

o equilíbrio ocorre quando P = E + Co.

Nesta posição as possibilidades de perda para o lançador (quando P>

E+Co) são, teoricamente, ilimitadas, sendo tanto maiores quanto maior for o

preço corrente de mercado quando do exercício da opção.

O lucro máximo que pode ser obtido pelo lançador é o valor integral do

prêmio.

d) Gráfico do Lançamento de uma Opção de Venda

Lucro

Po-E

Prejuizo

O equilíbrio ocorre quando P = E - Po.

Ocorrendo prejuízo para o lançador sempre que p<E-Po.

O lucro do lançador limita-se ao valordo prêmio recebido.
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e) Gráfico de uma posição comprada rio mercado futuro combinada

com lançamento de uma opção de compra

Lucro

Co
OI--~-r-------- p

Co-So

Prejuízo

onde,

So foi o preço acertado para a aquisição do ativo;

O ponto de equilíbrio ocorre quando P = E - Co

O lucro para o lançador coberto da opção de compra está limitado ao valor

do prêmio, ocorrendo prejuízo sempre que P<E-Co.

Essa posição, também conhecida como venda de put sintética, tem o

mesmo comportamento de uma posição vendida em "put".

f) Gráfico de um posição comprada no mercado futuro, combinada

com a compra de uma opção de venda

O ponto de equilíbrio ocorre quando P = E + Po.

Nesta posição, também conhecida como "cal! sintética" os ganhos são,

teoricamente, ilimitados, aumentando à medida que aumenta o preço do ativo no
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mercado à vista, enquanto os prejuízos estão limitado ao valor do prêmio pago.

Verifique-se que esta estratégia tem o mesmo comportamento de uma posição

comprada em "call".

A utilização de opções do tipo "sintéticas" (dois últimos exemplos

apresentados) se justifica quando o preço destas for melhor do que o preço das

posições que ela reproduz ou quando o mercado não estiver negociando

diretamente esse tipo de opção.

Nas posições sintéticas o preço de exercício deve ser o mesmo da posição

reproduzida, valendo ainda registrar que para todas as posições sintéticas o

investidor será penalizado com um maior custo de corretagem.

A análise das várias posições em opções mostra que no vencimento o

valor de uma opção depende exclusivamente do preço do ativo no mercado e do

preço de exercício pactuado. Se o preço do ativo, estiver abaixo do preço de

exercício, o valor da opção de compra será zero e o da opção de venda será a

diferença entre o preço de exercício e o preço do ativo. Quando ocorrer o

contrário, o valor da opção de venda será zero e o da opção de compra

corresponderá à diferença entre os dois preços.

No entanto, o valor de uma opção antes do vencimento é função de outras

variáveis.

4.8.1. O Modelo de Precificação de Opções de 81ack and Scholes

Partindo do pressuposto de que, estando as opções corretamente precifi-

cadas no mercado, não deve ser possível obter lucro, consistentemente, criando-

se portfólios de posições compradas no mercado futuro e vendidas no mercado

de opções, Black and Scholes apresentaram um modelo de precificação, no equi-

líbrio, de opções de compra européias."

47SLACK, F. e SCHOLES, M. The pricing of options ....pp. 637-653.
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Os pressupostos para o desenvolvimento do modelo foram os seguintes:

a) a taxa de juro de curto prazo é conhecida e constante durante o perl-

odo;

b) o preço do objeto da opção varia randomicamente, tendo uma distribui-

ção log normal e a variância dos retornos mantém-se constante;

c) o ativo não paga dividendos ou outra remuneração;

d) a opção é do tipo européia;

e) não há custos de transação;

f) é possível tomar emprestado, à taxa de juros de curto prazo do modelo,

qualquer fração do preço do ativo a fim de adquiri-lo no mercado;

g) não há qualquer penalidade sobre as vendas a descoberto.

A fórmula desenvolvida por Black and Scholes é apresentada da seguinte

maneira:

Co = pN(X) -' E[e(--lId)]N(y)

onde,

Co é o preço de uma opção de compra européia;

p é o preço de mercado do objeto da opção;

E é o preço de exercício da opção;

e= 2,71828 ...

R é a taxa de juros livre de risco;

d é o tempo até o vencimento

N(x) ou N(y) são probabilidades acumuladas até o valor de x ou de y numa

distribuição normal padronizada (média zero e variância igual a um) e fornecem a

probabilidade de ocorrência de um valor menor que x ou y numa distribuição nor-

mal, com média igual a zero e desvio padrão igual a 1.

Ll1( ~) +[R + O, 5VaI' (n)]d
X= 1~

[VaI' (n )]1/2 d;1/2
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onde,

Var(ri) é a variância dos retornos do ativo objeto da opção;

di é o período até o vencimento da i-ésima "call" (r e d devem ser compatí-

veis, isto é, se r for expresso ao ano d também o será).

Portanto, são os seguintes os fatores determinantes do preço de uma op-

ção: (1) o preço corrente do ativo, (2) o prazo até o vencimento, (3) o preço de

exercício, (4) a taxa de juros corrente e (5) a volatilidade do ativo.

O grande fator desconhecido é a volatilidade do ativo. O vencimento e o

preço de exercício são dados, o preço do ativo e o nível de taxa de juros podem

ser observados no mercado, mas a volatilidade do ativo deve ser estimada. Vola-

tilidades passadas são úteis nessa estimativa, mas muitas vezes outros fatores

têm que ser consíderados.w

Uma maneira de se obter o preço teórico da opção de venda é através da

sua paridade com a opção de compra.w

E
Po= Co+ d - P

(1 + R)

onde,

Po é o prêmio referente à opção de venda.

Não foram desenvolvidos modelos satisfatórios para precificação de op-

ções americanas. No entanto, Merton50 demonstrou que o preço de uma opção

de venda americana deve superar o preço de uma opção de venda européia e

que o valor de uma opção de compra é sempre maior do que o valor que ela teria

se fosse exercida imediatamente. Portanto, o investidor racional não exercerá

48BLACK, F. "Fact and fantasy in the use ot option". Financiai Analysts Journal. Jul. Aug. 1975. p.
36.
49FRANCIS, J. C. Investments ...p. 702.
50MERTON, Rober1 C. "Theory of rational option pricing." Bel! Journal of Economics and
Management Science. 1973, em BLACK, F e SCHOLES, M. The pricing of options ...pp. 646-647.
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uma "call" antes do vencimento e o valor das opções de compra, americanas e

européias, será um só.

4.9. Avaliação de Performance de Portfólios

As taxas de retorno variam de acordo com períodos de alta ("bulish

market") ou de baixa ("bearish market") generalizada no mercado. Por não

considerar o risco a que o portfólio esteve exposto, as taxas médias de retorno,

utilizadas isoladamente, não são medidas satisfatórias para classificar o

desempenho de um portfólio.

As medidas apropriadas para mensuração do risco histórico de um

portfólio são o desvio padrão das taxas históricas de retorno e o coeficiente beta,

obtido da linha característica delineada a partir de dados históricos.

Assim, na avaliação de performance de portfólio, faz-se necessário que se

utilize ambas as variáveis: risco e retorno.

Quando se trata de avaliar o desempenho do administrador de uma

carteira, a classificação de portfólios apenas por retornos, ignora a habilidade

.desse administrador na redução do risco.

Sharpe desenvolveu um índice para medir a performance de um portfólio a

partir das estatísticas de risco e retorno.51

A equação desenvolvida por Sharpe para cálculo deste índice pode ser as-

sim representada:
Si = Prêmio pelo Risco = Fi - R

Risco ai

onde,

Si é o índice de Sharpe para classificação da performance de portfólios;

fi é o retorno médio do portfólio;

crié o desvio padrão dos retornos do portfólio i

R representa o retorno do ativo livre de risco.

51SHARPE, w. F. "Mutual fund performance". Journal of Business, Suplement on Security Prices.
Jan. 1966. pp. 119-138.
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Si mede a inclinação de cada reta do ponto R na figura abaixo, até o ponto

de risco e retorno obtido dos dados históricos de cada ativo.

ri c

01...- ---' isco Total

Quanto maior o índice obtido melhor o desempenho do portfólio, note-se

que para o mesmo nível de risco a partir do ponto zero, C domina B que por sua

vez domina o portfólio A.

A medida de Performance de Portfólio de Treynor52

Treynor concebeu um índice para mensuração de performance de

portfólios, baseado no risco sistemático medido pelo coefiente beta:

T _ Prêmio pelo Risco = Fr, - R
JI - Risco Sistemático b»

onde,
r,

TP é o índice de Treynor para a classificação de performance de portfólios;

rp é o retorno médio do portfólio p; e

b é o coeficiente beta.

52TREYNOR, Jack. "How to rate management of investment funds''. Harward Business Review.
Jan. Feb. 1965. pp. 63-75, em FRANCIS, J. C. Investments ...p. 659.
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Na figura abaixo Tp mede a inclinação da reta do ponto R ao ponto de

risco sistemático e retorno obtido dos dados históricos de cada portfólio.

rp

R

'-- -"',eta

Quanto maior o índice (inclinação), melhor o desempenho. Verifica-se que

P domina Q para qualquer nível de risco sistemático superior a zero (ponto R).

Comparação entre os índices

O índice de Sharpe é mais apropriado para avaliação de portfólios uma

vez que o desempenho é função do risco total. O índice de Treynor, no entanto,

pode ser utilizado tanto para portfólios bem diversificados como para ativos

individuais, uma vez que é formulado no contexto do modelo CAPM, medindo o

retorno em relação ao risco sistemático.

Uma vez que o índice de Treynor não captura a variabilidade devida à falta

de diversificação, Sharpe53 considera que ele representa uma medida inferior

para performances passadas, sendo, no entanto, pelo mesmo motivo, uma

medida superior para prever performance futura.

Além disso, o índice de Treynor também é sensível ao índice escolhido

para representar o portfólio de mercado. Se este índice não for uma boa

representação do portfólio de mercado, isto pode implicar em classificações

incorretas, fazendo com que fique a dúvida sobre se o índice obtido deve-se à

qualidade da administração do portfólio ou à inadequação do portfólio de

mercado utilizado.

53SHARPE, W. F. Mulual fund performance ...p. 128.
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4.10. Eficiência de Mercado

Segundo Fama54 existem três níveis de mercado eficiente:

1. no mercado eficiente na forma fraca, o preço corrente dos ativos já

reflete os preços passados desses ativos;

2. no mercado eficiente na forma semi-forte, os preços correntes já

refletem todas as informações publicamente disponíveis; e

3. no mercado eficiente na forma forte, os preços correntes já refletem

todas as informações disponíveis, tanto públicas como privadas.

Portanto, um mercado é dito eficiente com respeito a cada nível de infor-

mação, se for impossível, em média, obter-se lucros anormais, utilizando-se do

respectivo nível de informação para a tomada de decisões de compra e venda.55

Assim, um mercado é eficiente na forma fraca se for impossível, obter-se

lucros anormais, utilizando-se os preços passados para a tomada de decisão a

respeito de quando comprar e vender ativos.

Num mercado eficiente todas as novas informações devem ser imediata e

totalmente refletida nos preços. Enquanto se espera que o preço de um ativo se

mova para cima ou para baixo num certo nível, qualquer variação acima ou

abaixo dessa expectativa é tida como imprevisível.

Num mercado perfeitamente eficiente, as mudanças de preços devem ter

um comportamento randômico. O preço do ativo será uma boa estimativa do valor

presente dos seus fluxos de caixa futuros. Qualquer disparidade substancial

entre o preço de mercado e o valor, reflete ineficiência do mercado. 56

No entanto, tudo o que é necessário para a consistência com a eficiência

de mercado, na forma fraca, é que a melhor estimativa para a mudança

esperada dos preços futuros, não seja relacionada com as mudanças que

ocorreram nos preços desse ativo em qualquer período passado.

54FAMA, Eugene F. "Efficient capital markets: a review af theary and empirical wark.". Jaumal of
Finance 25, n. 5. May. 1970. pp. 383-417.
55SHARPE, W. F. Investments p. 79.
56SHARPE, W. F. Investments p. 80.
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Tecnicamente falando, se os preços dos ativos variam randomicamente, a

distribuição de probabilidade para a mudança dos preços deverá permanecer

constante ao longo do tempo.

As condições suficientes para um mercado de capitais eficiente são as se-

guintes:57

1. inexistem custos de transação;

2. todas as informações são disponíveis sem custo aos participantes do

mercado;

3. todos avaliam da mesma forma o efeito das informações sobre os

preços correntes e sobre a distribuição de preços futuros de cada ativo.

No entanto, essas condições são suficientes mas não necessárias. Mesmo

que todos os investidores não tenham acesso sem custo às informações disponí-

veis, basta que um número suficiente de investidores tenha acesso a essas infor-

mações para que o mercado possa ser considerado eficiente.

A discordância dos investidores quanto às implicações de certas

informações não implica necessariamente ineficiência de mercado, a não ser que

existam investidores que, consistentemente, façam melhor avaliação das

informações disponíveis, do que as que estão implícitas nos preços de mercado.

Se o mercado for realmente eficiente, pelo menos até o nível semi-forte, a

análise técnica com base no comportamento dos preços passados não será

suficiente para proporcionar ao investidor, um retorno acima da média, enquanto

a análise fundamentalista só será bem sucedida se o analista possui informações

privilegiadas, e/ou uma habilidade superior para analisar as informações
{>

publicamente disponíveis, utilizando-se dessas vantagens para tomar decisões

de investimento de longo prazo.58

57FAMA, E. Efficient capital markets ...pp. 387-388.
58FISHER, Donald E e JORDAN, J. "Security analysis and portfolio management. Englewood
Cliffs. Prentice-Hall. 1983. 3. ed. p. 496.
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Formas de Teste da Forma Fraca de Eficiência de Mercado

Dependência Serial

Uma variação de dependência serial é chamada de reversão à média. Se

um ativo estiver precificado acima ou abaixo do seu valor de equilíbrio, o seu

preço não irá variar randomicamente; ele estará mais inclinado a cair do que a

subir se o seu valor estiver acima do preço de equilíbrio e mais inclinado a subir

'se o seu valor estiver abaixo deste mesmo preço de equilíbrio.

Outra variação de dependência serial é conhecida como tendência. Num

padrão de tendência é mais provável a ocorrência de um retorno positivo após

outro retorno positivo do que uma reversão, sendo a mesma assertiva válida para

retornos negativos.

Regras de Filtros

Esta regra funciona da seguinte maneira: se o preço de um título sobe pelo

menos x por cento compra-se e mantém-se o ativo até que o seu preço caia pelo

menos x por cento após haver subido. Então, quando o preço cair x por cento, li-

quida-se a posição comprada ("Iong") no mercado à vista e assume-se uma posi-

ção vendida ("short") no mercado futuro, até que o preço suba x por cento. 59

Variando-se o valor de x, pode-se testar infinitos níveis de regras de filtros.

Se a utilização desta regra produzir, consistentemente, retornos acima da média

do mercado, numa estratégia de comprar e manter, estará negada a hipótese de

eficiência do mercado.

Testes de Correlação Serial

As medidas de correlação serial ou auto correlação, medem o coeficiente

de correlação entre o conjunto de uma séria de números com os números

59FRANCIS. J. C. Investments ...p. 545
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passados da mesma série, através do modelo de regressão linear. Uma

correlação serial positiva e significante, indica a presença de tendências.

Correlações seriais significativamente negativas mostram a existência de mais

reversões do que deveriam ocorrer randomicamente, sugerindo a existência do

processo de reversão à média. Os números que são realmente randômicos terão

correlação serial igual a zero.

Testes de Corridas de Sinais

É possível que os preços flutuem randomicamente a maior parte do tempo,

mas, algumas vezes sigam tendências que as regras dos filtros e os testes de

correlação serial não possam detectar. Para examinar essa possibilidade pode-se

utilizar testes de corridas de sinais.

As altas de preços contínuas geram corridas positivas, se o preço

permanecer estável, isto gera uma corrida neutra, e se os preços caem a corrida

é dita negativa.
./

A estatística determina quantas corridas positivas, negativas ou neutras

são esperadas numa série de números realmente randômicos.

Se as séries consecutivas de mudanças de preços representam corridas

mais longas do que é esperado, isto representa urna evidência de não aleatorie-

dade ou, em outros termos, de ineficiência de mercado.

Nos testes de corridas o valor médio das séries deve ser calculado, Cada

valor acima da média é positivo e cada valor abaixo da média é negativo. O valor

coincidente com a média é denominado neutro.

Uma corrida é uma seqüência não interrompida de valores positivos ou ne-

gativos. Por exemplo, uma seqüência de quatro valores positivos, ++++, constitui

apenas uma corrida, enquanto uma seqüência de quatro valores alternados, +-+-,

constitui quatro corridas.
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o número esperado de corridas numa seqüência randômica é dado pela

seguinte equaçáow

I~(R) = 2(/11)(/12) + 1
111+112

onde,

n1 = número de observações positivas;

n2 = número de observações negativas.

Um número de corridas significativamente superior a E(R), indica que a du-

ração das corridas típicas da série é mais curta do que se poderia esperar de

uma série randômica, sendo um indicativo do processo de reversão à média.

Um número significantemente inferior a E(R) indica que a duração das

corridas da série é mais longa do que se poderia esperar numa série randômica,

sendo evidência da existência de tendência.

Para se saber se o número observado de corridas difere significativamente

do número de corridas esperado, o desvio padrão das corridas deve ser

calculado, através da seguinte fórmula."

2(/11)(/12)[(111)(/12) -111-112]
s=

(111+112)2 (/11 +112 -1)

Numa série de 60 observações positivas e 40 negativas, temos E(r) = 49 e

s=4,77. Subtraindo-se o número de corridas esperadas do número de corridas

observadas, 39 por exemplo, e dividindo-se por s, obtem-se 2,09482, o que

indica que de acordo com a distribuição t, podemos afirmar com cerca de 96 por

cento de confiança que a série não é randômica.

60KRITZMAN, M. "What practitioners need to know about serial dependence". Financiai Analysts
Journal. Mar-abr. 1994. p. 19.
61KRITZMAN, M. What practitioners need to know about serial dependence ...p. 19.
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CAPíTULO 5

ALTERNATIVAS DE INVESTIMENTO EM OURO NO BRASIL

5.1. Operações com Ouro no Mercado a Vista (Spot)

Este mercado subdivide-se em mercado de balcão e mercado disponível:

5.1.1. Mercado de Balcão

o mercado de balcão abrange as compras e vendas de ouro físico, haven-

do a entrega efetiva. Trata-se portanto de uma simples operação mercantil,

onde a cotação do metal é acertada pela negociação entre as partes. As empre-

sas que atuam no mercado de balcão (compra e venda de ouro físico) têm que

obter credenciamento junto aos órgãos do governo.

São várias as empresas e instituições que estão autorizadas a operar no

comércio puro de ouro.

Operam neste mercado bancos, corretoras, fundidoras e fornecedoras,

além do sistema SINO da ANDIMA - Associação Nacional das Instituições do

Mercado Aberto (em formatação eminentemente escriturai) operacionalizada

pela Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos - CETIP. Estas

entidades podem cobrar comissões (taxas) pela negociação e costumam operar

com taxas diferenciadas para compra e venda do metal.

O pequeno investidor pode ter acesso a esse mercado. Alguns bancos

negociam barras de 5, 10, 20, 50 ou 100 gramas e ainda de uma onça-troy

(31,103g), sendo a negociação feita pela cotação do grama na BM&F, no momen-

to do negócio. O banco cobra uma taxa de administração, que varia em função

do tamanho da barra (quanto menor a barra maior a taxa). O investidor pode

levar a barra para casa ou deixa-Ia em custódia no cofre da instituição, no caso

de tratar-se de cliente do Banco. Este garante a recompra do metal pela cotação

do dia da operação, desde que o lacre da embalagem da barra de ouro não tenha

sido violado.
/

, /
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a) Barras de Ouro

As barras de ouro são negociadas basicamente em dois teores de':pureza,...,

obtidos de acordo com as especificações do mercado de ouro de Londres: 999,5

e a partir da refinação eletrolítica: 999,9.

As barras são numeradas em série e carimbadas de forma a se

tornarem passíveis de negociação. Caso não apresentem esse carimbo, devem

vir acompanhadas de um Certificado em que constem as suas especificações.

Os analistas que conferem o teor do metal são registrados no mercado de

Londres.

b) Moedas de Ouro

Dois fatores se destacam na atribuição de valor às moedas de ouro. O

conteúdo do metal e o valor numismático, que depende da idade e raridade da

moeda, de sua beleza e de sua condição física.

A tabela a seguir mostra o Título e o teor de ouro de algumas moedas de

fácil aquisição no mercado internacional.

MOEDA TíTULO

Rainha Elizabeth 11Soberana
50 Pesos (México)
2 Rand (África do Sul)
Kuger Rand (África do Sul)
Chervonetz (Rússia)
Ducado 1915 (Áustria - Nova Emissão
4 Ducados 1915 (Áustria - Nova Emis.)
100 Coroas 1915 (Áustria ou Hungria
- Nova Emissão)
Águia Dupla 20 Dólares (EUA
Águia 10 Dólares (EUA)
Meia Águia 5 Dólares (EUA)

916,66
900,00
916,66
916,66
900,00
986,60
986,60
900,00

900,00
900,00
900,00

Fonte: Suma Econômica Ouro - 1989.

PESO
(g)

7,98810
41,66660

7,98810
33,93335

8,63990
3,49090

13,96360
33,87530

33,43700
16,71850

8,35920

TEOR EM OURO
(g)

7,3224
37,4999

7,3224
31,1035

7,7759
/3'4448" J

13,7864
$0,4878,
{I' •

30,0933
15,0466
7,5233
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5.1.2. Mercado Disponível (Bolsas)

O principal fórum de negociação do ouro brasileiro é a BM&F, assim, as

referências neste trabalho as operações em Bolsa, dizem respeito as operações

cursadas na BM&F, a não ser que seja especificada outra instituição.

A principal diferença em relação ao mercado de balcão é que neste as

operações ocorrem com a intermediação das bolsas. Para operar neste mercado,

o investidor deve cadastrar-se em uma sociedade corretora que seja membro da

Bolsa de Mercadorias. Estas sociedades executam as ordens de seus clientes no

pregão, aberto diariamente a negociação no horário das 10 as 16h 30 mino

O investidor não tem necessariamente que levar o ouro para casa. Ele re-

cebe uma notificação de que possui um Certificado de Ouro, que fica sob custó-

dia na Bolsa. O sistema fiduciário tem suporte num credenciamento múltiplo. A

fundidora que refina o ouro, a tornecedora e o banco custodiante depositário. A

Bolsa providencia junto aos institutos técnicos, análises sistemáticas para

verificar o cumprimento das especificações de qualidade que devem ser, no

mínimo, 99,9% ou 999 partes em 1000 (ouro três noves no jargão técnico). A

responsabilidade pela qualidade do metal não é do banco e sim da fundidora.

Uma desvantagem para o investidor que leva o ouro para casa, além do risco

de extravio, é que se ele desejar revendê-lo em Bolsa, terá que arcar com os

custos de refundir o metal em refinadora credenciada, pois o ouro ao entrar em

um banco depositário deve ter as mesmas especificações de qualidade exigidas

pela Bolsa.

Na BM&F o ouro é negociado na forma de lingotes de 250 gramas - con-

trato padrão - e 0,225g e 10g contrato fracionário. No contrato fracionário não

há a entrega física do lingote, uma vez que a BM&F não dispõe de barras de

0,225 e 10 gramas. O negócio é eminentemente escrituraI.
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5.2. Operações com Ouro no Mercado Futuro

Um contrato futuro é um contrato padronizado que proporciona um meio

para que compradores e vendedores negociem um montante fixo de uma

commoditie numa data futura especificada.

O "hedge" é o principal fundamento desse mercado. Numa operação de

"hedge", o risco da variação de preço (volatilidade) é transferido de uma parte

(produtor) para outra parte (especulador).

Visando facilitar os negócios, os contratos são padronizados em termos de

tamanho, flutuação mínima de preço, meses de entrega, horas de negociação e

qualidade do produto. Essa padronização permite que os contratos sejam facil-

mente inter cambiáveis o que contribui para um aumento da liquidez do mercado.

Um comprador de um contrato futuro concorda em adquirir um montante

fixo de uma commoditie a preço e data previamente especificados.

O vendedor concorda em vender o mesmo montante ao mesmo preço e

data previamente especificados. Quando um investidor compra um contrato,

diz-se que ele entrou em uma posição comprada ou longa ("Iong position").

Quando ele vende, entra em uma posição vendida ou curta ("short position").

Os contratos futuros podem ser negociados sem qualquer intenção de en-

trega ou recebimento da commoditie objeto da negociação, uma vez que as

posições assumidas podem ser prontamente liquidadas através da assunção de

uma posição contrária, e, no mesmo montante, àquela mantida ate então. Na

prática relativamente poucos contratos futuros de ouro, bem como de outros

ativos, são mantidos até o vencimento gerando a necessidade de entrega física

do metal.

Negociam-se na BM&F lingotes de 250g ou barras de 1kg com teor de pu-

reza de 99,9%, sendo que os vencimentos ocorrem em todos os meses do ano.
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BOLSAS E ESPECIFICAÇÕES DE CONTRATOS PELO MUNDO

BOLSA CONTRATO MÊS DE ENTREGA

Chicago Board of Trade 100 onças

mês corrente e os dois
meses seguintes. Tam-
bém: fev., abr., jun.,
ago., out . e dez.
Mês corrente e dois me-
ses seguintes. Também
fev. abro e jun.
Fev. abro ago. out. e dez.
Todos os meses

COMEX 100 onças

Chicago Board of Trade
MidAmerica Commodity Exchan-
ge
Singapore International
Monetary Exchange
Sydney Futures Exchange
Hong Kong Futures Exchange

1 kg (32,15 onças)
33,2 onças

100 onças
100 onças

Fev. Mar. abro jun. ago.
set. out. e dez.
Os mesmos da COMEX
Todos os meses spot e
os dois meses seguintes
Meses spot mais os pró-
ximos seis meses
Todos os Meses

100 onças

BM&F

.,1 kg

250 g

Tokyo Commodity Exchange

Fonte: COMMINSi K. "Gold Futures". 1990. pp. 4 e 5.

No mercado futuro os negociadores não precisam se preocupar com a con-

fiabilidade da outra parte envolvida no negócio. Neste mercado, todos os con-

tratos são garantidos pêlo sistema de compensação da bolsa ("clearing house"),

que é a outra parte de todas as transações.

Dão suporte a esse sistema de garantia, o Fundo de Liquidação das Ope-

rações, formado pelos agentes de compensação (corretoras de valores), o Fundo

de Garantia, integrado por corretoras de mercadorias, e os depósitos de margem

exigidos de todos os investidores.

As margens exigidas dos investidores em futuro são fixadas de acordo

com os níveis de risco estimados do mercado, sendo revistas diariamente em

função das oscilações do preço do metal no mercado a vista.
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5.2.1. Operações de Hedge

Os produtores e usuários de commodities freqüentemente desejam reduzir

suas exposições ao risco de oscilação dos preços. Os produtores procuram

proteção contra a queda dos preços, enquanto os usuários buscam proteção

contra a alta dos mesmos. Os contratos futuros que representam uma oportunida-

de para transferir o risco do preço, podem auxiliar produtores e usuários para

que alcancem os seus objetivos acima descritos.

Geralmente os preços futuros de uma dada Commoditie movem-se de

acordo com o seu preço a vista. Portanto, se um "hedger" assume uma posição

no mercado futuro e esta se opõe a sua posição no mercado a vista, ele terá

criado um seguro contra qualquer movimento adverso dos preços. Se os preços

mudam, o "hedger" experimenta uma perda de um lado e um ganho do outro.

Teoricamente, os lucros e perdas se cancelam, contudo, o movimento da

base - diferença entre o preço futuro e o preço a vista numa determinada data -

pode trazer alguma complicação. A Ocorrência num certo momento de uma varia-

ção do preço futuro diferente da variação do preço à vista implica em variação da

base, o que prejudica a proteção do investidor que deseje liquidar a sua posição

antecipadamepte. No entanto, se o investidor deseja manter sua posição até a li-

quidação do contrato futuro, o risco da base deixa de existir, uma vez que os pre-

ços dos mercados futuro e à vista convergem para um mesmo valor na data de

vencimento do contrato.F

Para operar lucrativamente uma companhia de mineração deve estar apta

a vender o ouro que ela produz, no mínimo a um preço mais elevado que o seu

custo de produção. Conseqüentemente o produtor de ouro está exposto ao

risco de queda dos preços do metal, o que poderia reduzir a sua lucratividade.

Este risco é ainda acentuado em virtude do longo período compreendido entre

62HEGEDUS, GEORGES. "O Risco inflacionário de operações com contratos futuros de ouro na
bolsa de mercadorias de são paulo". São Paulo. Tese de Doutorado. FGV/EAESP. 1989. pp. 11-
14.
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a aplicação do capital e a produção e colocação do ouro minerado no mercado.

Em época de inflação elevada é importante estar-se atento também ao

risco decorrente-s dos ajustes diários. O investidor pode ser obrigado a pagar um

preço, em termos reais, superior à sua obrigação, em virtude da desvalorização

da moeda. Para cada unidade monetária desembolsada a título de margem,

retoma no futuro o mesmo valor, sem juros ou atualização monetária."

Para reduzir o risco da queda de preço o produtor pode procurar estabele-

cer um preço mínimo de venda do metal. Dessa forma ele poderá vender

contratos futuros num volume próximo àquele que ele pretenderia vender em

função da sua produção.

Na prática, entretanto, dificilmente se consegue estabelecer um hedge per-

feito. As principais dificuldades são: executar contratos num volume idêntico ao

da produção; a eventual necessidade de compensar a posição futura antes que

os preços alcancem a paridade com o preço spot; fazer coincidir os

vencimentos da venda da produção no mercado com a data da entrega acertada

no mercado futuro e; os custos de entrega associados com a venda de ouro

físico.

O exemplo do hedge do produtor também é válido para qualquer pessoa

que tenha uma posição longa (disponha de ouro físico) no mercado a vista, tal

como um banco central.

O hedge oposto poderia ser construído por um joalheiro que desejasse se

proteger contra a possibilidade de alta dos preços do ouro. O joalheiro, que natu-

ralmente detém uma posição curta (vendida) no mercado de ouro físico, assu-

mirá uma posição longa (comprada) no mercado futuro com vistas a reduzir o

risco da alta dos preços no mercado a vista.

63HEGEDUS. Georges. o risco inflacionário ...pp. 52-54.
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o Risco Inflacionário no Mercado Futuro no Brasil

O dinheiro tem valor no tempo. Mesmo quando não existe inflação $ 1 no

presente vale mais que $ 1 no futuro. A existência de inflação acentua essa dlíe-

rença.

Num contrato futuro, não existe apenas um fluxo de caixa de entrada e um

de saída dos recursos,

Durante toda a vigência do contrato, existe um fluxo de caixa entre

comprador e vendedor que varia em função do preço do bem no mercado à vista.

O somatório desses fluxos de caixa denominados ajustes diários mais a quantia

paqatrecebida) na liquidação é sempre igual ao preço contratado inicialmente.

O detentor de um contrato futuro de compra de ouro, paga exatamente o

valor pactuado. No entanto, esse pagamento não ocorre de uma única vez no

vencimento final.

Em época de inflação, a distribuição temporal dos fluxos de caixa resultan-

tes dos ajustes diários tem grande importância, uma vez que ao final do contrato.

futuro o valor pago/recebido ~erá o mesmo apenas em termos nominais,

divergindo em maior grau do valor em termos reais, à medida que a inflação e o

período decorrido aumentarn.v'

Haverá um ganhador e um perdedor, em função da distribuição temporal

dos fluxos ("time" e magnitude do.ajuste). A probabilidade de pagar ou receber

valores em termos reais diferentes do contratado, demonstra a existência do risco

inflacionário, que será tanto maior quanto maior for o período de vigência do con-

trato.

5.3. Operações no Mercado a Termo

A principal.diferença entre os mercados futuros e os contratos a termo é

que nos primeiros liquidam-se as operações por diferença. Nos contratos a

termo é necessária a entrega física da mercadoria contratada.

64HEGEDUS: G. o riscoinflacionário ...pp. 52-54
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No mercado a termo são negociados contratos que representam um com-

promisso firme entre compradores e vendedores para entrega de uma determi-

nada quantidade do metal em uma data futura contra pagamento a um preço de

liquidação previamente acertado.

Este mercado abrange as operações de compra e venda realizadas em

pregão, relativas a contratos autorizados pela Bolsa, para liquidação no final do

prazo estabelecido nos contratos, podendo o comprador liquidar o contrato ante-

cipadamente, não sendo permitidas no entanto a realização de operações "day

trade".

o vencimento corresponde ao pagamento e ao endosso do certificado, ou

seja, as operações vencem de fato em 0+5, 0+10 etc. (múltiplos de 5 dias até 30

dias) e 0+60, 0+90 etc.(múltiplos de 30 dias até 180 dias) contados em dias

corridos - com a liquidação ocorrendo nesse mesmo dia se útil ou no dia útil

seguinte. Os contratos também envolvem uma padronização de lingotes de 250g

e 99,9% de pureza.

As garantias aceitas pela Bolsa para esse tipo de operação são dinheiro,

ouro, carta de fiança ou títulos públicos federais.

O sistema de garantias baseia-se em um critério duplo:

a) margem mínima equivalente a 10% do compromisso; e

b) reforço de margem: atualizado diariamente.

Para o comprador a atualização é feita em função da diferença entre o

preço a termo e o preço à vista e, para o vendedor, em função da diferença

entre o preço à vista e o preço a termo.

A existência de garantia, contudo, não elimina o risco da outra parte deixar

de honrar o seu compromisso, que subsiste tanto para o comprador como para

o vendedor.

5.3.1. Contratos a Termo do Diferencial COI x Ouro

A BM&F oferece aos ínvestídores a oportunidade de trocar ativos e passi-
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vos indexados ao COI pela variação de preços do ouro ou vice-versa.

Trata-se de um contrato de balcão com valor e prazo livremente pactuado

entre as partes, 'dentro dos limites estabelecidos pela BM&F.

O contrato possui como parâmetros: valor inicial a ser corrigido pelo COI

(VIO) ; valor inicial a ser corrigido pela variação do ouro (VIO); percentual (p) da

taxa diária do COlou da taxa de variação do ouro a ser considerado para

reajuste de VIO; data base a partir da qual os valores serão reajustados e data de

vencimento.

No vencimento o contrato será liquidado pela diferença entre o valor corri-

gido pela variação do COI e o valor corrigido pela variação do ouro.

O investidor que tenha a expectativa que a variação do ouro superará à do

COI assume uma posição compradora no contrato e aquele com expectativa in-

versa assume uma posição vendedora.

5.4. Operações com Opções de Ouro

Uma opção representa um direito e não uma obrigação para o seu titular.

Em outras palavras, a decisão de comprar ou vender o objeto da opção não

pode ser imposta ao seu titular. Essa característica torna uma operação de opção

bastante diferente de um contrato futuro oua termo, uma vez que esses instru-

mentos obrigam ambas as partes - comprador e vendedor - a cumprir as suas

obrigações por ocasião do vencimento do contrato.

Uma vez que o lançador fornece um elemento de valor ao titular, ele

recebe uma compensação (prêmio) que representa o preço de mercado de uma

opção. Este preço deve representar uma justa compensação ao lançador por

assumir a obrigação de comprar ou vender o objeto da opção para atender ao di-

reito de exercício do titular. O prêmio reflete fatores como oferta e demanda,

prazo de vigência da opção, diferença entre o preço de exercício e o preço à

vista do objeto da opção, a volatilidade dos preços, a taxa de juros corrente e ou-

tras características.
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5.4.1. As Opções de Ouro na BM&F

Na BM&F as opções de compra de ouro têm características de Opções

americanas, podendo ser exercidas a qualquer instante. até a data do

vencimento, enquanto as opções de venda têm características de opções

européias, só podendo. ser exercidas na data de vencimento, obedecidas as

condições estabelecidas pela Bolsa. No entanto, isto não significa que as

partes terão que manter sua posição ate o vencimento. Elas poderão se des-

fazer de suas respectivas posições, negociando-as no mercado secundário,

antes do dia do exercício.

Os vencimentos no mercado de opções de ouro ocorrem nos meses de ja-

neiro, março, maio, julho, setembro e novembro (meses ímpares). A qualquer

momento as opções podem ser negociadas para no máximo os sete

vencimentos mais próximos. A data de vencimento - o ultimo dia de negociação

das opções de ouro na BM&F - é a terceira sexta feira do mês de vencimento,

ou se feriado, o dia útil anterior.

A BM&F estabelece pelo menos três preços de exercício para cada venci-

mento, sendo um próximo do preço praticado no disponível, um acima e um

abaixo dele.

As séries cuja negociação e/ou lançamento estão autorizadas são divulga-

das diariamente pela BM&F.

No caso de fortes alterações nos preços do ouro no mercado disponível,

são autorizadas novas séries para negociação, cujos preços de exercício refletem

o movimento dos preços observados.

Quando uma série de opção tem sua negociação autorizada em pregão,

permanece válida até o seu vencimento, embora possam ser introduzidas novas

séries, com diferentes preços de exercício. A Bolsa, porém, pode suspender a

qualquer instante as autorizações para lançamento e/ou negociação de séries

que não apresentem posição em aberto e cujos preços de exercício estejam ex-
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cessivamente defasados em relação aos preços de mercado.

São permitidas operações "day-trade" com liquidação pelo saldo em O + 1.

No dia do vencimento da opção não é permitida a realização de tais operações.

Garantias

O lançador de uma opção de compra ou de venda, deve depositar como

garantia de sua posição uma margem equivalente a uma vez e meia o prêmio

médio do pregão em que foi efetuado o lançamento. A margem é atualizada diari-

amente até o vencimento da opção, sempre com base no prêmio médio negoci-

ado em cada pregão ou com base no prêmio arbitrado pela Bolsa, quando não

houver negociação.

5.5. Operações de Ouro Futuro Cambial na BM&F

No contrato futuro cambial. de ouro, a cotação é dada em pontos por

grama, sendo cada ponto equivalente à taxa média de câmbio do dólar para

entrega pronta no mercado de câmbio de taxas flutuantes.

Uma cotação de ouro futuro cambial de 12,80 pontos cambiais por grama é

o mesmo que o grama de ouro cotado à US$ 12,80, a serem convertidos pela

taxa de câmbio flutuante.

O preço do ouro nessa operação é, pois, função de duas variáveis: o preço

do ouro spot na COMEX e a taxa de câmbio do dólar flutuante.

O vencimento desse contrato coincide com o primeiro dia de entrega de

contrato futuro de ouro da COMEX, facilitando as operações de arbitragem.

Esse tipo de operação combinada com a compra de ouro no mercado spot

permite aplicações em câmbio flutuante, sem o risco da variação do preço do me-

tal.

Um investidor que adquirir ouro no mercado spot e assumir uma posição

vendida (coberta) em ouro cambial futuro terá feito uma aplicação em dólar a taxa

flutuante mais uma taxa de juros implícita no mercado futuro.
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A sua aplicação em moeda nacional será igual a um quantia X em dólar no .

mercado de câmbio de taxas flutuantes. Como os mercados futuros trabalham

com taxas positivas (a não ser que haja uma forte perspectiva de baixa do objeto .

negociado) o investidor resgatará um valor em dólar superior a X. O acréscimo

representa o diferencial entre o preço futuro e o preço spot (em dólar)

Vale registrar que o investidor não correrá o risco da variação do preço do

ouro uma vez que a sua posição é coberta.

A premissa embutida nessa estratégia é que se houver diferença significa-

tiva entre o preço do grama de ouro em Nova Iorque convertido pela taxa do

dólar flutuante e o preço na SM&F as operações de arbitragem farão com que

seja restabelecidaa paridade. .

O objetivo é oferecer a alternativa de aplicação em dólar a taxa flutuante a

investidores que desejem fazê-lo mas não tenham a oportunidade de

investimento direto nessa modalidade.

5.6. Algumas Estratégias Utilizando as Várias Modalidades de

Negociação com o Metal

Operações de Swap de Dívidas Utilizando Empréstimos em Ouro

Muitas empresas mineradoras utilizam-se de operações de "swap" em ouro

para refinanciar suas dívidas. A empresa toma emprestado ouro, vende-o no mer-

cado "spot" e utiliza os recursos arrecadados para amortizar ou liquidar os seus

compromissos. Ao mesmo tempo a empresa assume uma posição vendida no

mercado a termo a fim de poder devolver no final do período o ouro tomado em-

prestado.

A taxa de locação paga pela empresa mineradora mostra-se bem inferior a

USOR de três meses. A diferença entre a USOR e a taxa de locação de ouro é

denominada "contango de ouro" que representa a taxa de juros implicita nos

.negócios com ouro para entrega futura.
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Esse tipo de financiamento tem uma taxá de juros que é certa e bastante

pequena . Entretanto, o negócio está indexado ao preço do ouro, implicando em

que um aumento significativo do preço do metal encareça bastante o empréstimo,

enquanto uma queda do preço do ouro implica redução desse custo.

Para uma empresa mineradora esta é uma operação de hedge, enquanto

que para investidores não produtores este tipo de operação mostraria-se atraente

para aqueles que apostam na queda ou na estabilidade dos preços.do metal.

Arbitragem de Taxa de Juros

O investidor aluga ouro de um banco e o vende no mercado spot o que é o

mesmo que tomar um empréstimo indexado à variação do preço do ouro, mais os

juros inerentes a esse tipo de operação.

O que justifica esse tipo de captação é a perspectiva de que o custo da.

operação será inferior aos custos disponíveis no mercado para operações de

financiamento.

O investidor com essa perspectiva pode realizar operações de arbitragem,

aplicando em operações de renda fixa o valor dos recursos obtidos com a venda

do metal no mercado spot.

Os recursos poderiam ser, por exemplo, aplicados em Certificados de De-

pósitos Bancários (CDBs) e caso o preço do ouro se apresentasse como espera-

do, o investidor obteria um lucro equivalente à diferença entre o rendimento do

CDB e o custo do empréstimo em ouro.

O arbitrador não precisa se limitar a títulos de renda fixa propriamente

ditos como os CDBs, ele tem a sua disposição, dentre outras alternativas, a

compra de boxes de opções de ouro na BM&F que reproduzem os efeitos de uma

operação pre-fixada.
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Numa compra de boxes de opções o investidor compra uma "call" e uma

"put" (as de prêmio mais elevados) e vende uma "call" e uma "put" (de prêmios

mais baixos), conforme exemplo abaixo, sendo que o seu fluxo de caixa no tempo

zero (data da aplicação) corresponde ao dispêndio líquido com os prêmios e no

resgate (tempo 1) corresponde ao diferencial entre os preços de exercício.

Exemplo de Box de Financiamento

Operação Tipo de Preço de Prêmio

Opção Exercício

Compra Call $1000 (100)

Venda Call $1400 4

Compra' Put $1400 (300)

Venda Put $1000 6

Valor da Aplicação: -100 + 4 - 300 + 6 = - $ 390

Se o investidor dispuser de $ 3.900 ele irá adquirir 10 boxes de opções
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A tabela a seguir mostra o fluxo de caixa do investidor no resgate

(exercício):

Hipóteses

de Preço

à vista no

Exercício C. Cal! V. Cal! C. Put V. Put Total

$ 800 $ 600 ($ 200) $400

$ 900 $ 500 ($ 100) $400

$1000 $ 400 $ 40q

$ 1100 $100 $ 300 $400

$1200 $200 $200 $400

$1300 $ 300 $100 $ 400

$1400 $400 $ 400

$1500 $ 500 ($ 100) $ 400

$1600 $ 600 ($ 200) $ 400

Qualquer que seja o preço à vista no exercício, o investidor recebe exata-

mente $ 400 por grama, que corresponde a diferença entre os preços de

exercício ($ 1.400 - $ 1.000).

o retorno da operação sem considerar os custos de transação é dado por

($ 400/$ 390) - 1.

Para que a operação de arbitragem resulte em lucro a taxa de variação do

preço do ouro terá que ser menor que os custos da operação de renda fixa,

considerados ainda custos de aluguel e os custos de transação.
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Outras Estratégias utilizando Opções :

O mercado de opções proporciona uma gama de combinações que permi-

tem adequar a exposição ao risco com as expectativas de preço do investidor. No

entanto, as estratégias que implicam diminuição do risco sempre pagam o preço

de um aumento do custo elou limitação das possibilidades de ganho.

As estratégias conhecidas como spread são comuns no mercado de

opções e consistem em assumir uma posição em duas ou mais opções do mesmo

tipo (duas ou mais opções de compra ou duas ou mais opções de venda).

Spread de Alta

O investidor que acredita numa alta do mercado, mas acha que existe um

certo ponto além do qual o preço do objeto não irá passar, pode se utilizar da

compra de uma opção de ouro com um determinado preço de exercício combi-

nada com o lançamento de uma opção de compra de ouro com preço de

exercício mais alto, tendo ambas as opções a mesma data de vencimento.

a) Compra de uma "Call" combinada com o lançamento de uma "call"

de Preço de Exercício mais Alto

Lucro
compra call

lançamento call

Prejulzo
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A perda máxima, igual ao investimento inicial, nessa estratégia é a

diferença entre o prêmio pago e o prêmio recebido, ocorrendo quando Pt for

menor ou igual a E1, valendo ressaltar que em casos desta espécie o prêmio

pago sempre será maior que o prêmio recebido, uma vez que quanto maior o

preço de exercício menor o prêmio da "call".

O lucro máximo, obtido quando o preço do ouro no vencimento superar o

maior dos preços de exercício, é a diferença entre os dois preços de exercício

menos o prêmio líquido pago.

Nessa posição o investidor desiste de parte do seu lucro potencial se ti-

vesse apenas comprado a "call", limitando, por outro lado, a perda a um valor me-

nor que o prêmio pago pela aquisição da "call".

, Spread de Baixa

O investidor que acredita numa baixa, assumirá uma posição análoga à

anterior só que o preço de exercício do lançamento será inferior ao preço de

exercício da compra da "call".

b) Compra de uma Call combinada com o Lançamento de uma Call de

Preço de Exercício mais Baixo

Lucro

Compra call

'---..:..._Spread de Baixa

Lançamento call

Prejuízo
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A perda máxima nessa estratégia ocorre quando Pt for maior que E2,

sendo igual à diferença entre os dois preços de exercício, menos o prêmio líquido

recebido.

O lucro máximo ocorrerá quando Pt for menor que E1, resultado que

implica que nenhuma das duas opções será exercida.

Nessa posição o investidor reduz o lucro potencial que seria obtido com o

simples lançamento de uma call e em troca sua perda potencial deixa de ser ilimi-

tada, se houver alta do preço do ouro acima de E2.

Straddle

Combinando as compras de uma call e de uma put com os mesmos preços

de exercício e datas de vencimento, obtem-se uma posição denominada

"straddle" no jargão do mercado.

O objetivo é atender as expectativas de um investidor que prevê grande

oscilação para o preço do ouro, sem saber em que direção.

c) Compra de Call combinada com a compra Put ("Straddle")

o

.Compra Call

Straddle

Lucro

... ...Compra Put

Prejízo
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Se o preço do ouro no vencimento das opções estiver próximo ao preço de

exercício, E, o "straddle" experimentará uma perda. No entanto, se houver uma

oscilação suficientemente grande em qualquer direção (oscilação que supere a

soma dos prêmios pagos) o "straddle" resultará em lucro.

A perda máxima, igual a soma dos prêmios pagos, ocorrerá quando, no

vencimento, o preço de mercado for exatamente igual ao preço de exercício.

5.7. Operações de Arbitragem de Ouro

Aproveitando eventuais imperfeições dos mercados nacionais de ouro e

dólar, o BACEN ou as instituições financeiras credenciadas podem adquirir

dólares no mercado de cambio de taxas flutuantes e comprar ouro no exterior,

revendendo-o no Brasil. Essa operação é interessante sempre que o preço do

ouro no exterior esteja mais baixo do que no Brasil, numa magnitude tal que

compense os custos de transação.

Além do ganho financeiro, que para o BACEN é representado pelo efeito

contracionista de moeda, esse tipo de operação auxilia na administração da taxa

de câmbio, atuando para reduzir o "spread" entre os dois mercados de câmbio.

Através da Circular nO1569, de 30/01/90, o BACEN estabeleceu que as

instituições autorizadas a operar, concomitantemente, no mercado de ouro e de

câmbio de taxas flutuantes, poderiam arbitrar (trocar) com o Banco Central sua

posição de ouro contra sua posição de câmbio no Mercado de Cambio de Taxas

Flutuantes. A partir desse momento verificou-se uma redução considerável das

variações de preço em relação à paridade internacional.

O regulamento para a realização dessas operações foi divulgado como

anexo da Carta-Circular nO2051, de 12/02/90.

Os padrões admitidos nas operações de arbitragem de ouro são os

seguintes:
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a) doméstico - barras de 250g e 1 quilograma (kilobar) de fundidoras cre-

denciadas pelas bolsas em atividade no Pais;

b) internacional - barras de 400 onças troy, 100 onças troy, de 1 kg, reco-

nhecidas como "good delivery" no "London Gold Market", pela COMEXe Chica-

go Board of Trading.65

Através da Circular nO 2.350, de 04/08/93, o BACEN incluiu o Título

"Operações com Ouro" no regulamento do "Mercado de Câmbio de Taxas

Flutuantes". Nesse título está estabelecido que as instituições credenciadas

podem efetuar operações de compra e venda de ouro, entre si, com clientes no

país, com instituições financeiras no exterior e com o Banco Central do Brasil,

bem como as referentes a arbitragem contra moeda estrangeira.

Assim, as operações de arbitragem que pela Circular n° 1569 tinham

obrigatoriamente que ter a intermediação do BACEN, puderam, após o advento

da Circular n° 2.350, ser realizadas diretamente entre as instituições financeiras

no país com os seus parceiros no exterior.

65Através da Circular n. 2375, de 21/10/93, o BACEN suspendeu por dois anos a exigência de
ouro padrão internacional nas transações com instituições financeiras no exterior em que a
instituição brasileira esteja vendendo o metal, e por prazo indeterminado nos casos em que a
instituição brasileira esteja comprando.
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CAPíTULO 6

PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

As bolsas no Brasil abrem com as cotações européias (Londres) e fecham

vinculadas as cotações das bolsas norte-americanas (Nova Iorque).

É de relevância especial na fixação do preço de abertura as sessões que

ocorrem para esse fim em Londres, Inglaterra.

De acordo com a Associação de Mercado de Lingotes (Bullion Market

Association), os "fixing" são sessões que ocorrem duas vezes ao dia, as 10:30

e 15:00 horas na cidade de Londres.

O presidente do "fixing", tradicionalmente um representante da firma N. M.

Rothschild & Sons Ltd., apregoa um preço de abertura que é informado às

mesas de operações e repassado aos clientes. Se a este preço não existirem

operações, o mesmo procedimento é repetido a preços mais altos ou mais

baixos, até que se consiga a equiparação, quando o presidente da sessão de-

clara que o preço está fixado.

Os clientes se mantêm a par das mudanças de preço durante toda a ses-

são do "fixing", podendo alterar suas instruções a qualquer momento, até que o

preço seja fixado.

O mercado reúne um grande numero de fornecedores, consumidores, dea-

lers e investidores internacionais e representa a compatibilização de importantes

volumes de ordem dos clientes em todo o mundo. Muitos contratos futuros são

estabelecidos a partir de datas futuras de "fixing" londrinos. Sua grande

vantagem é o estreito "spread" entre os preços de compra e venda. Apenas os

compradores pagam comissão, enquanto os vendedores obtêm o preço do

"fixing" sem deduções.
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o Ouro como Investimento

Segundo Solnik66 os europeus e outros povos que sofreram invasões, re-

voluções e períodos de hiper inflação, não necessitam de coeficientes de correla-

ção para estar convencidos da característica atrativa do metal de hedge de um

portfólio.

Segundo Comrnins'" devido a natureza dual do ouro que tanto é uma

commoditie industrial como um instrumento financeiro, a determinação das

causas dos movimentos do seu preço pode se tornar uma tarefa bastante

complexa. O preço do ouro não é função apenas da produção e do uso. Por outro

lado, diferentemente das ações ou "bonds", o preço do ouro não reflete apenas a

sua competitividade em relação aos outros veículos de investimento. O ouro,

diferentemente da maioria das commodities cruza ambas as linhas.

A determinação do preço do ouro é também complicada pelo papel

desempenhado pelos governos. A maioria do ouro já produzido ainda existe

nos dias de hoje. Uma grande parcela desse estoque é mantida como reserva

pelos diversos países ao longo do mundo. A decisão de um único governo de

comprar ou vender uma grande quantidade de ouro pode alterar os preços

significativamente, suplantando as forcas da demanda comercial e da demanda

para investimento.

Segundo Cornminss" o interesse do investidor pelo metal é motivado

principalmente pelos seguintes fatores: diversificação de portfólio, preço, taxa

de juros real, inflação, crescimento econômico, valor das moedas, tensões

políticas internacionais, estabilidade do ambiente econômico e taxas de retorno

de investimentos alternativos.

Diversificação de Portfólio

Os investidores racionais são aversos ao risco. Os benefícios da diversifi-

66S0LNIK, Bruno. "International investments". New York. Addison-Wesley, 1988. p. 317.
67COMMINS, K. Gold futures p. 97.
68COMMINS, K. Gold futures p. 100.
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cação que pode reduzir o risco de um portfólio sem prejuízo do seu retorno es-

perado, pode atrair muitos investidores a utilizar o metal como um componente de

seu portfolio.

A baixa correlação entre o investimento em ouro e o investimento em

ações indica a utilidade do metal para a ampliação da base de um portfólio com o

objetivo de redução do risco.

Preço do Ouro

o investidor compra ou vende ouro por várias razões relativas ao seu

próprio objetivo de investimento e à sua percepção do ambiente econômico.

Quando muitos investidores compram ou vendem ouro em conjunto, os preços

reagem.

Segundo Cornrninsw rápidas mudanças nos preços do ouro costumam indi-

car mudanças na economia. Assirnrnodanças nos preços do ouro por si só, po-

dem alterar a percepção do investidor sobre o ambiente econômico e motivar a

sua ação. Dessa forma a alta do preço do ouro uma vez que ele é percebido

como um hedge contra a inflação, pode fazer com que os investidores comprem

mais ouro, mesmo que os compradores para industrialização reduzam as suas

compras em resposta à elevação dos preços. Similarmente, quando os preços

estão em queda, podendo indicar uma inflação reduzida, esta percepção pode

levar os investidores a vender ouro.

As mudanças no preço do ouro, portanto, contêm mensagens sobre a eco-

nomia que podem motivar os investidores a comprar na alta e vender na baixa -

o oposto do que a maioria dos investidores gosta de fazer - por acreditar que a

nova tendência verificada tem grande possibilidade de se manter.

Taxa de Juros Real

Se os investidores vêm o ouro como hedge contra a inflação, então o: '!\'
""

investimento em ouro deve ser comparado com o investimento em ativos de

69COMMIN, K. Gold futures.i.p, 102.
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renda fixa. Para comprar ouro nessas condições a expectativa do investidor é

que esse tipo de investimento, no mínimo, irá superar o investimento em títulos

de renda fixa do governo no mesmo período.

Altas súbitas nas taxas de juros reais, tendem pois a enfraquecer os

preços do ouro, gerando uma migração de investidores em ouro para títulos de

renda fixa.

Inflação

Em períodos em que o preço do ouro é fixo (como ocorreu durante o pa-

drão ouro) estudos conduzidos nos EUA e na Inglaterra por Ray Jastram em

1976, constantes do seu livro "lhe Gold Constant" concluem que uma onça de

ouro poderia comprar em 1930 praticamente a mesma quantidade de bens que

comprava em 1650.70

Quando o preço do ouro é fixo, os preços ao consumidor tendem a retornar

à paridade com o preço do ouro, preservando o poder de compra do metal ao

longo do tempo. Num ambiente em que os preços do metal flutuam como

qualquer outra commoditie, os preços do ouro é que tendem a se ajustar aos

preços ao consumidor. Quando a taxa de Inflação sobe os preços do ouro

também sobem acompanhando a inflação, ocorrendo um processo análogo

quando a inflação cai."

Crescimento Econômico

Geralmente um forte crescimento econômico é acompanhado por um au-

mento da demanda industrial por ouro. No entanto, o crescimento econômico não

é por si só motivo para que os investidores comprem ouro. A relevância dos

níveis de crescimento econômico para os investidores, depende sobretudo da

vinculação entre crescimento econômico e inflação no período operacional

corrente.

70COMMINS, K. Gold futures p. 103.
71COMMINS, K. Gold futures p. 103-104.
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Paridade entre as Moedas

Como regra geral ocorre um relacionamento inverso entre o ouro e o

dólar. Um dólar forte significa, usualmente, fraqueza nos preços do ouro e vice-

versa.

De um modo geral os investidores internacionais vêem o dólar e ouro

como investimentos seguros, isto é, instrumentos que retém o valor em períodos

de incerteza política e econômica. Quando o dólar está se valorizando e a moeda

de seu pais está enfraquecendo, muitos investidores internacionais reduzem suas

posições em ouro e incrementam seus investimentos em dólar.

Estabilidade Política e Econômica

A crença de que o ouro reage rapidamente a tensões políticas e econômi-

cas ganhou força no final de 1979 e início de 1980, quando o preço da onça-troy

superou US$ 800,00, logo após a invasão do Afeganistão pela União Soviética e

a crise militar ocorrida entre o Irã e os Estados Unidos.

Entretanto, o mundo atravessou outras crises tão ou mais profundas que

estas e embora o preço do ouro tenha reagido em algumas delas, não o fez na

magnitude ocorrida no final dos anos 70.

Em muitos casos o desempenho do ouro foi ofuscado pelo dólar no mer-

cado internacional que tem se mostrado o principal concorrente do metal como

um refúgio contra calamidades políticas e econômicas, mormente quando os

Estados Unidos atuam, como no caso Iraque x Kwait para restabelecer o

equilíbrio, demonstrando todo o seu poderio militar e tecnológico.

Um Modelo de Precificação do Ouro

O Modelo de Precificação do Ouro ("The Gold Pricing Model") apresen-

tado por Sherman72 que monitora os movimentos do preço do ouro, consiste

numa equação tendo o preço do ouro como variável dependente.

72SHERMAN. E. Gold investment...p. 99.
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Verificaram-se nos estudos algumas limitações por terem surgido

problemas de multicolinearidade (duas variáveis explicativas se movendo em

conjunto de uma maneira que não permite ao programa de computador

identificar o movimento de cada uma isoladamente) e de correlação serial (na

analise de séries temporais, os erros associados com as observações num dado

período influenciam os períodos futuros).

Sherrnan" acredita que este modelo tem maior utilidade como um meio de

explicar as variações do preço do ouro do que como uma ferramenta de previ-

são. Mesmo assim o modelo pode ser utilizado para projetar os preços do ouro

sob diferentes cenários econômicos. No entanto, qualquer projeção deve ser

vista com precaução uma vez que a sua exatidão depende de bons

pressupostos sobre os valores futuros das outras variáveis do modelo e da

estabilidade do relacionamento nele estimada.

Mesmo que os preços estimados retratem fielmente o comportamento

durante o período da amostra, ainda assim não se pode garantir a estabilidade

do modelo ou a continuidade dos padrões de comportamento do mercado para

atribuir uma alta confiança às projeções de preços. Sherman?" acredita que um

modelo regularmente revisto e atualizado que explique consistentemente o re-

cente comportamento dos preços pode ser utilizado para fins de outras infor-

mações sobre o mercado de ouro obtendo-se um sentido de "adequada" ten-

dência do comportamento dos preços ao longo do tempo.

As séries utilizadas como variáveis no modelo foram: taxa de câmbio do

dólar; liquidez internacional; taxa real de juros; inflação não antecipada; e índice

de tensão política através de seus respectivos logaritmos, tendo o estudo abran-

gido o período de abril de 1983 a março de 1984, sendo esse estudo o aperfei-

çoamento de um anterior que abrangia o período de janeiro de 1972 a março de

1984.

73SHERMAN, E. Gold investment...p. 100.
74SHERMAN, E. Gold investment...p. 100.
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a) Taxa de Câmbio do Dólar

Esta variável tem duas funções que influenciam o preço do ouro na

mesma direção: a primeira é estatística por natureza uma vez que mudanças

nas taxas do valor do dólar em relação às outras moedas alteram

necessariamente o valor do ouro nessas moedas. A taxa de câmbio também

tende a sumarizar uma variedade de condições macroeconômicas entre os

países envolvidos de uma maneira que não é retratada por qualquer outra

variável.

O conceito de taxa de câmbio ponderada pelo comércio foi desenvolvido

para ajudar a explicar a competitividade relativa entre as nações num período de

taxas de câmbio flutuantes. Essas taxas são obtidas utilizando-se taxas de

câmbio bilaterais ponderadas pelas participações no mercado dos países em

questão. O modelo utilizou a série publicada pelo Banco Central Americano

("Federal Reserve Board") levando em conta a taxa de câmbio do dólar em

relação a uma cesta de moeda dos dez países mais industrializados, além da

Suíça. Esta variável estima um custo de oportunidade percebido pelos in-

vestidores potenciais em ouro.

b) Liquidez Internacional

Esta variável foi construída a partir de três outras séries: o componente in-

dustrial do índice M1 calculado pelo FMI; o tamanho do mercado bruto de euro-

moeda; e um índice internacional quase-moeda construído pelo Instituto Hud-

son a partir da média geométrica de índices quase-moedas mensais dos catorze

maiores países industrializados. Representa uma medida da renda nominal espe-

rada.

c) Taxas de Juros Reais no Mercado de Eurodólar

Demonstra o custo de oportunidade de manter investimento em ouro, um

ativo que não rende juros, em detrimento de outros ativos financeiros. Um acrés-

cimo na taxa de juros real tende a depreciar o preço do ouro.
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d) Inflação não Antecipada

Uma inflação acima ou abaixo dos níveis previstos sugere que os

portfólios dos indivíduos estão de alguma forma desalinhados em relação ao

início do período. Isto encoraja movimentos dos investidores que tendem a

comprar ouro se o componente inflacionário não previsto é positivo e a comprar

outros ativos (vendendo ouro) se o componente é negativo.

e) índice de Tensão Política

Esta variável reflete o papel do ouro como um ativo que oferece segurança

em períodos de grande turbulência. O aumento da tensão global tende a implicar

em aumento do preço do ouro.

O desenvolvimento desse índice compreendeu três etapas:

i) a listagem dos eventos relevantes, tais como conflitos militares

internacionais, casos de violência política doméstica e casos de agitação e

instabilidade política ou econômica nos diversos países do mundo;

li) a ponderação desses eventos em termos de seus respectivos impactos

no nível de tensão política internacional, considerando se os eventos

aumentavam ou diminuíam a tensão internacional em termos de seis diferentes

dimensões: risco de confronto entre as superpotências; ameaça à segurança

soviética ou americana; conseqüência para os padrões globais de

relacionamento político e impacto no sistema econômico internacional; impacto

no equilíbrio regional em termos políticos e militares; impacto no equilíbrio interno

dos países; e o nível de derramamento de sangue envolvido no evento; e

iii) a totalização da ponderação desses eventos individuais para se obter

um nível mensal cumulativo de tensão política internacional.

O procedimento utilizado foi a realização de uma regressão múltipla dos

logaritmos das cinco variáveis independentes com os logaritmos dos preços do

ouro. Os "mínimos quadrados" resultantes desta regressão foram os seguintes:
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Log Preço do Ouro =
3,133 + 1,595 (Iog da liquidez internacional com um mês de defasagem)
(3,52) (24,23)
-1.519 (Iog da taxa de cambio do dólar)
(-8,61 )
+0,001 (taxa real no mercado de eurodólar com defasagem de um mês)
(0,19)
+0,054 (inflação não antecipada)
(1,67)
+0,20 (Iog do índice de Tensão)
(3,99)

Coeficiente de Determinação (R2) = 0,899
Desvio Padrão da Regressão (DP) = 0,224
Média da Variável Dependente (M) = 5,350
Estatística Durbin-Watson (D-W) = 0,256

Os valores em parênteses são valores de t, que medem a significância es-

tatística dos coeficientes estimados. As regressões apresentadas têm mais de

140 graus de liberdade.

Posteriormente um procedimento interativo de regressão Cochrance-Orcutt

foi desenvolvido com o mesmo conjunto de variáveis com o intuito de ajustar os

problemas de correlação serial evidenciados pela baixa estatística Durbin-Wa-

tson,75 a despeito do elevado R2, tendo sido obtido o seguinte resultado:

Log Preço do Ouro =
7,212 + 0,848 (Iog da liquidez internacional com um mês de defasagem)
(30,44) (2,06)
-1.303 (Iog da taxa de cambio do dólar)
(-4,59)
-0,017 (taxa real no mercado de eurodólar com defasagem de um mês)
(-3,26)
+0,050 (inflação não antecipada)
(2,03)
-0,002 (Iog do índice de Tensão)
(-0,15)

75Um D-W entre O e 1,51 implica correlação serial positiva e acima de 1,72 indica a não
existência de correlação serial. Os valores entre 1,51 e 1,72 consituem a zona de ambigüidade.
Em SHERMAN, E. Gold investment...p. 114.
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Coeficiente de Determinação (R2) = 0,991
Desvio Padrão da Regressão (DP) = 0,066
Média da Variável Dependente (M) = 5,360
Estatística Durbin-Watson (D-W) = 1,546

A estatística R2 indicou que 99,1 por cento da variação do preço do ouro

era explicada por esta equação ajustada. O desvio padrão se mostrou inferior a 2

por cento da média da variável dependente o que se constituiu um importante re-

sultado. No entanto a estatística Durbin-Watson indicou que alguma correlação

serial pode remanescer mesmo após os ajustes. Além disso, após os ajustes

para correlação serial, a magnitude e significância dos coeficientes individuais

alteraram-se o bastante para justificar a preocupação com a estabilidade do

modelo ao longo do tempo.

As variáveis que se mostraram mais importantes para a explicação do .

comportamento dos preços do ouro no modelo foram a liquidez internacional e a

taxa de câmbio do dólar.

Segundo Sberman?" o ouro pode ser visto como uma espécie de moeda

não oficial que as pessoas utilizam amplamente como um meio de reserva de

valor, investimento e, em raras ocasiões, para fins de troca ou escambo. Com o

fundamento de que o ouro é uma espécie de moeda, ele pode ser analisado à luz

da teoria monetária. É o que se tentou fazer com o Modelo de Precificação do

Ouro.

76SHERMAN E, Gold investment...p. 122.
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CAPíTULO 7

ANÁLISE DE RISCO E RETORNO

7.1. Período Analisado e Metodologia Utilizada

O estudo cobre o período de outubro de 1989 a setembro de 1994, e com-

para os retornos e os riscos a que estiveram sujeitos os investidores que

aplicaram em ouro, comparando este investimento com o investimento em ações

do índice BOVESPA e debêntures indexadas ao IGP-M, tendo sido repetido para

os sub-períodos de outubro a setembro de cada um desses anos, bem como para

o período de outubro de 1990 a setembro de 1994, excluindo-se portanto, o

período singular que viveu o mercado financeiro brasileiro em decorrência do

Plano Collor editado em março de 1990.

Os retornos foram calculados em termos nominais e em termos reais, utili-

zando-se taxas médias mensais e taxas efetivas mensais equivalentes (juros

compostos), sendo estas últimas as mais indicadas para a real medição da

performance, pois fazem uma fácil ligação entre o investimento inicial e o valor do

investimento no final do período.

O risco total foi calculado em função do desvio padrão dos retornos,

conforme sugerido pela teoria moderna do portfólio.

Como indicativo do risco sistemático foram calculados os betas dos

investimentos em ouro e em debêntures, utilizando-se para esse fim o "Capital

Market Model", tendo o IBOVESPA como representativo do portfólio de mercado.

Como uma ferramenta de auxílio aos investidores no processo de diversifi-

cação, foram calculadas as correlações simples (r) entre os retornos do investi-

mento em ouro e do investimento em debêntures e em ações do IBOVESPA.

Além disso, com o objetivo de analisar o processo de formação de preços, foram

calculadas as correlações entre os retornos do ouro na BM&F e em Nova Iorque

(convertidos em moeda nacional pela taxa de venda do dólar no mercado de
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câmbio de taxas flutuantes), entre o ouro e a inflação medida pelo IGP-M ou pelo

IGP-DI e entre o ouro e as principais moedas internacionais (retornos reais e

nominais), utilizando-se as taxas de câmbio comerciais de venda, sendo que no

caso do dólar foram calculadas também as correlações utilizando-se as taxas do

mercado paralelo e do mercado de câmbio de taxas flutuantes.

O índice da Bolsa de Valores de São Paulo - iBOVESPA, escolhido para

representar o investimento em ações, pressupõe o reinvestimento de dividendos

e de recursos obtidos pela venda de direitos de subscrição, relativos às ações

que o compõem.

A propósito da escolha de índices que possam representar o portfólio de

mercado, Francis?? verificou que os preços das ações são simultaneamente

afetados pelos mesmos fatores econômicos. Como resultado desse fato, os dife-

rentes indicadores de mercado tendem a se mover em conjunto

sistematicamente, tanto em períodos de alta como de baixa. Isto explica porque

índices construídos sem os maiores rigores são positiva e altamente

correlacionados com os índices de elaboração mais sofisticada"

Quanto à utilização do iBOVESPA como representativo da performance do

mercado brasileiro de ações Puggina79 e Moraes Jr.80 concluíram que a despeito

do viés desse índice, ele pode ser considerado uma boa representação da per-

formance real desse mercado.

O índice BOVESPA é viesado tanto no processo de amostra como no sis-

tema de ponderação. A amostra é determinada considerando-se o volume de ne-

gócios, sendo esse volume o fator de ponderação para a composição do índice e

não a participação de cada título no valor total de mercado como requer a teoria.

77FRANCIS, J. c. Investments ...p. 200.
78A propósito da correlação entre índices no mercado de ações dos Estados Unidos, ver
FRANCIS, J. C. Investments ...pp. 191-194.
79PUGGINA, Wladimir A. "Analysis of rate of return and risk for common and preferred stock - the
brazilian experience". PhD Dissertation. Michigan State University. 1974. p. 108.
8oMORAES JR. J. Q. de, Market performance ...p. 155.
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A escolha de debêntures para servir como base de comparação entre o in-

vestimento em ouro e as aplicações em títulos de renda fixa deu-se em virtude

de serem as debêntures um dos poucos títulos de renda fixa de longo prazo

disponíveis no mercado brasileiro, enquadrando-se na estratégia implícita no

estudo que foi de comprar e manter os investimentos por um período de 05

(cinco) anos.

Para fins de simplificação as debêntures do estudo são do tipo não conver-

síveis em ações e pagam juros, que são capitalizados mensalmente, e exigíveis

juntamente com o resgate do principal no vencimento final.

Os indexadores mais freqüentes desse tipo de títulos têm sido o IGP-M e a

Taxa Referencial de Juros - TR, tendo sido preferido o primeiro a fim de ser tam-

bém observado o desempenho de ativos como ouro ou ações quando

comparados a investimentos indexados a índices gerais de preço.

A taxa de juros efetiva estabelecida para as debêntures foi de um por

cento ao mês acima do IGP-M, sem prêmio, sendo esse nível de custo um tanto

conservador, quando comparado ao universo das debêntures emitidas no

mercado brasileiro, de modo a representar a aplicação em debêntures de

empresas brasileiras de primeira linha com o risco de "default" praticamente nulo.

Os estudos foram feitos com base em taxas de retornos nominais e reais,

neste caso, utilizando-se como deflator o índice Geral de Preços -

Disponibilidade Interna (IGP-DI) calculado pelá Fundação Getúlio Vargas.

A partir de julho/94 a FGV passou a calcular também o IGP1 que nada

mais é que o IGP-DI, fazendo a comparação entre os preços em URV e os preços

em real.
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o artigo 38 da Lei 8.880/94, que aprovou o Plano Real, em vigor desde

01/07/94, estabelece:

''Art. 38. - O cálculo dos fndices de correção monetária, no mês em que se verificar a

emissão do real de que trata o art. 30 desta Lei, bem como no mês subseqüente, tomará por base

o preço em real, o equivalente em URV dos preços em cruzelros reais e os preços nominados ou

convertidos em URV dos meses imediatamente anteriores, segundo critério estabelecido em Lei.

Parágrafo Único: observado o disposto no parágrafo único do art. 70, é nula de pleno di-

reito e não surtirá nenhum efeito a aplicação de índice, para fins de correção monetária, calculado

de forma diferente da estabelecida no caput deste artigo."

o IGP-DI pode ser considerado uma boa aproximação da taxa de inflação,

porque em vez de ser um índice elaborado a partir de levantamentos de preços

ele é construído a partir da ponderação de outros índices como o índice de

Preços no Atacado (60%), o índice do Custo de Preços ao Consumidor (30%) e o

índice Nacional de Custo da Construção (10%).81

81MUNHOZ, Dércio Garcia. "Economia aplicada - técnicas de pesquisa e análise econômica".
Brasília. UnB. 1989. p. 173.
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Resultados Obtidos

As estatísticas de risco e retorno dos períodos estudados forneceram os

seguintes parâmetros de taxas de retorno, risco total e risco sistemático.

RETORNOS NOMINAIS

(% a.m.)

Investimento E(r) Refet (J t Intervalo
de Confi-

ança
OURO

Outl89-Setl94 25,22 23,62 19,99 0,31070 4,536 99,9%
Out/90-Setl94 24,41 23,61 14,10 0,13521 1,808 92,3
Out/89-Setl90 28,46 23,64 35,77 0,50904 3,509 99,4

Out/90-Set/91 16,00 15,35 13,59 0,08324 0,664 47,8
Out/91-Set/92 23,73 23,48 8,29 (0,02733) 0,322 24,6
Out/92 -Set/93 27,89 27,67 7,86 0,00778 0,058 4,5
Out/93-Setl94 30,02 28,40 20,22 0,42103 1,840 90,4

IBOVESPA
Out/89-Set/94 32,16 27,77 32,90 1,0
Out/90-Set/94 32,13 29,42 26,86 1,0
Out/89-Set/90 32,25 21,40 52,20 1,0
Out/90-Set/91 25,79 21,74 33,53 1,0
Out/91-Set/92 30,60 27,34 30,73 1,0
Out/92-Set/93 35,11 33,81 18,66 1,0
Out/93-Set/94 37,04 35,23 24,15 1,0

DEBÊNTURES
Outl89-Setl94 27,91 26,96 16,46 0,08446 1,305 80,3%
Out/90-Set/94 25,43 24,94 11,22 0,13981 2,405 98,0
Out/89-Set/90 37,83 35,36 27,94 0,02140 0,127 9,8
Out/90-Set/91 14,71 14,63 4,55 0,03750 0,909 62,5
Out/91-Set/92 24,60 24,58 2,32 0,00070 0,029 2,3
Out/92-Set/93 29,96 29,92 3,44 0,09551 1,919 91,6
Out/93-Set/94 32,46 31,33 17,25 0,38906 2,055 93,3
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RETORNOS REAIS
(% a.m.)

Investimento E(r) Refet. a t Intervalo
de Confi-

ança
OURO

Out/89-Set/94 (0,69) (1,69) 12,25 0,20776 3,801 99,9%
Out/90-Set/94 (0;06) (0,32) 7,41 (0,00640) 0,121 9,6
Out/89-Set/90 (3,20) (6,98) . 23,70 0,41170 3,602 99,5
Out/90-Set/91 . 1,91 1,41 10,81 0,03991 O,3:?2 25,3
Out/91-Set/92 0,14 (0,07) 6,79 (0,04179) 0,483 36,0
Out/92-Set/93 (0,89) (1,09) 6,51 (0;05416) 0,355 27,0
Out/93-Set/94 (1,40) (1,50) 4,69 (0,09670) 1,017 66,7

IBOVESPA
Out/89-Set/94 5,28 1,62 26,33 1,0
Out/90-Set/94 6,28 4,36 20,67 1,0
Out/89-Set/90 1,27 (8,67) 43,26 1,0
Out/90-Set/91 10,32 7,03 28,28 1,0
Out/91-Set/92 5,62 3,06 24,50 1,0
Out/92 -Set/93 4,52 3,67 13,43 1,0
Out/93-Set/94 4,66 3,74 14,84 1,0

DEBÊNTURES
Out/89-Set/94 1,00 0,97 2,65 0,02616 2,052 95,5%
Out/90-Set/94 0,76 0,75 1,30 (0,01050) 1,147 74,3
Out/89-Set/90 1,97 1,84 5,39 0,06502 . 1,933 91,8
Out/90-Set/91 0,79 0,78 1,13 (0,00818) 0,661 47,6
Out/91-Set/92 0,84 0,82 1,71 (0,01425) 0,661 47,6
Out/92-Set/93 0,66 0,65 1,33 (0,00032) 0,010 0,8
Out/93-Set/94 0,75 0,74 1,12 (0,01951 ) 0,849 58,4
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7.2. Análise de Retornos

No período de outl89 a set/94 o investimento em ouro foi superado pelo

IBOVESPA e pelo investimento em debêntures, indexadas ao IGP-M.

No período de 05 (cinco) anos concluído em set/94 o ouro apresentou um

retorno real efetivo negativo da ordem de 1,69% a.m. (-64,04% no período), en-

quanto o IBOVESPA rendeu 1,62% a.m. (162,27% no período) e as debêntures

0,97% a.m. (78,46% no período).

Considerando-se o período de 04 (quatro) anos de out/90 a set/94, exclu-

indo-se portanto os efeitos' provocados pelo Plano Collor I sobre o mercado

financeiro, o ouro continuou a apresentar um retorno real negativo, desta feita da

. ordem de 0,32% a.m. (-14,26% no período), enquanto o IBOVESPA rendeu

4,36% (675,60% no período) e as.debêntures 0,75% a.m. (43,14% no período).

No período atípico de outl89 a setl90, o ouro apresentou um retorno real

negativo da ordem de 6,98% a.m. (-58,03% a.a.), superando o IBOVESPA que

sofreu ainda mais as conseqüências do Plano, apresentando um retorno negativo

de 8,67% a.m. (-66,32% a.a.), enquanto as debêntures renderam 1,84% a.m.

(24,46% a.a.) positivos no mesmo período.

Quanto aos demais sub-períodos de outubro a setembro de cada ano

abrangidos pelo estudo, apenas no sub-período de out/90 a seU91 o investimento'

em ouro apresentou um retorno real positivo, sendo este também o único

períodoem que o ouro superou o investimento em debêntures em termos de re-

torno efetivo real. Este período de out/90 a set/91, marcou uma extraordinária re-

cuperação das ações que renderam em termos reais o equivalente a 7,03% a.m.

(125,98% a.a.). No entanto, os ganhos obtidos pelo investimento em ouro, apesar'

d~ significativos (18,3% no período) não foram suficientes para compensar as

perdas do período anterior.
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Os retornos reais negativos, mostram que o investimento em ouro não ser-

viu de hedge contra a inflação: Os títulos de renda fixa (debêntures) indexados

.ao IGP- M, ou as ações com o seu excelente desempenho, mostraram-se um

hedge bem mais efetivo, tanto no período de quatro anos de outl90 a 5et/94,

como no período de 05 anos de outl89 a setl94.

Ouro x Poupança (Ativo Livre de Risco)
,.

Quando comparado com os rendimentos da caderneta de Poupança, o de-

sempenho do investimento em ouro não teve uma melhor sorte.

Apenas no período de ?ut/90 a setl91 o investimento em ouro rendeu mais

que a poupança, conforme pode ser observado na tabela abaixo:

Retornos Reais

Taxas Mensais Equivalentes

(% a.m.)

PERíODO OURO POUPANÇA

Outl89-Set/94 (1,69) (0,18)
Out/90-Set/94 (0,32) 0,16
Out/89-Set/90 (6,98) (1,55)
Out/90-Setl91 1,41 (0,55)
Outl91-Set/92 (0,07) 0,85
Out/92-Set/93 (1,09) (0,33)
Outl93-Setl94 (1,50) 0,68

Verifique-se que, em termos reais, nem mesmo a p'oupança comportou-se

como um ativo livre de risco, uma vez que no período do estudo apresentou retor-

nos reais negativos em três dos cinco sub-períodos.
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Impostos e Custos de Transação

No período de cinco anos o ouro seria o único dos três investimentos a

não pagar imposto de renda, tendo em vista não ter obtido ganho real tomando

por base a variação da UFIR no mesmo período.

Enquanto o ouro experimentou uma variação nominal equivalente a

23,62% a.m. no período, a UFIR variou o equivalente a 24,31 % a.m. no mesmo

período.

Assim, restaria o pagamento do IOF instituído pelo Plano Collor à alíquota

de 15% se pago até 30 dias após a publicação da Medida Provisória que o criou.

O investimento em ouro seria penalizado então em 17,65% (1/1-0,15) no

período de cinco anos, o que torna o seu desempenho ainda mais fraco; conside-

rando que a alíquota estabelecida para ações e debêntures foi de "apenas" 8%.

Excluindo-se o período de qut/89 a set/90 o ouro teria obtido um ganho

real; em termos de UFIR, da ordem de 2,53% no período de quat'ro anos, sendo

tributado à alíquota de 25% sobre esse ganho. Essa tributação equivaleria a uma

redução na rentabilidade do ouro de aproximadamente 0,62% no período.

É importante registrar que o investidor estaria ainda sujeito a um custo de '

corretagem de 0,4% sobre o valor do contrato a cada transação realizada.

7.3 Análise de Risco

7.3.1. Risco Total

Apesar das variações de mercado representarem oportunidade de ganho

para os investidores, elas são vistas como um risco a ser evitado. Segundo Sher-

man82 o investidor averso ao risco deve considerar pelo menos uma das três al-

ternativas a seguir: (1) investir em vários mercados; (2) diversificar por indústrias,
ç }./::~~ti-;}

(setores) e o que é o mais importante, entre linhas de moedas; e (3) a utilizaçã~(",I_'

de novos veículos que representem direitos sobre ativos, tais como, metais

preciosos e outros itens de boa aceitação junto ao público.

82SHERMAN E. Gold investment...p. 142.
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Em todos os sub-períodos analisados o' investimento em ouro mostrou-se

bem menos arriscado que o investimento em ações e bem mais arriscado que o

investimento em,debêntures, quer se considere os retornos nominais ou os retor-

nos reais.

o Plano Collor I teve o efeito de aumentar o risco dos três ativos, uma vez

que no período de outl89 a setl90, verificou-se um desvio padrão, bastante

superior ao observado nos demais períodos para todos os três investimentos.

Quando são considerados os parâmetros de risco e retorno obtidos,

verifica-se que as debêntures apresentaram dominância estatística sobre o ouro

em quatro dos cinco sub-períodos; sendo'a única exceção o período de outl90 a

set/91, quando o ouro superou as debêntures em termos de retorno mas

experimentou também um maior risco.

Durante o período de out/89a set/90, ambos os investimentos (ouro e de-

bêntures) dominaram o IBOVESPA o que mostra que as .ações sofreram em

maior extensão os efeitos do plano econômico.

Quanto ao relacionamento ouro x IBOVESPA nos demais períodos,

verifica-se que enquanto o IBOyESPA apresentou consistentemente retornos

superiores ao ouro, mostrou-se também um investimento bem mais arriscado.

BIBLIOlECA KARl A~ BOEOECKER
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7.3.1.1. Correlações

Ouro x Debêntures

PERíODO
1989 a 1994
1990. a 1994
1989 a 1990.
1990. a 1991
1991 a 1992.
1992 a 1993
1993 a 1994

PERíODO
1989 a 1994
1990. a 1994
1989 a 1990.
1990. a 1991
1991 a 1992
1992 a 1993
1993 a 1994

OURO X DEBÊNTURES

RETORNOS NOMINAIS

R
0.,490.64
0.,76429
0,30.554
0.,2530.4

(0,07645)
0.,0.6394
0,9790.4

R2
0.,240.73
0.,58414
0.,0.9335
0.,0.6403
0.,0.0.584
0.,0.0.40.9
0.,95852

OURO X DEBÊNTURES

RETORNOS REAIS

R
0.,25551
0.,0.30.19
0.,36385

(0.,30.428)
(0.,0.2717)
0.,18519
0.,66553

R2
0.,0.6529
0.,0.0.0.91
0.,13239
0.,0.9259
0.,0.00.74
0.,0.3430.
0.,44293

Considerando-se os retornos nominais o ouro apresentou uma correlação

média com as debêntures no período de 5 anos e uma alta correlação no período

de quatro anos encerrado em set/94. Do ponto de vista estatístico, ambas as· "cor-

relações mostraram-se significativas.

Segundo Francis= quando se trabalha com amostras com mais de 30. ob-

servações um coeficiente de correlação superior a 0.,35 é significantemente dife-

rente de zero.

83FRANCIS, J. C. Investments ...p. 191.
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Quanto aos retornos reais as correlações obtidas foram baixas tanto no

período de cinco anos quanto no período de quatro anos, indicando que a

combinação ouro-debêntures pode ser importante para redução do risco total de '

um portfólio ..

Ouro x IBOVESPA

PERíODO
1989 a 1994
1990 a 1994
1989 a 1990
1990 a 1991
1991 a 1992
1992 a 1993
1993 a 1994

PERíODO
198~ a 1994
1990 a 1994
1989 a 1'990
1990a 1991
1991 a 1992
1992 a 1993
1993 a 1994

OURO X IBOVESPA

RETORNOS NOMINAIS

R
0,51146
0,25758
0,74289
0,20539

(0,10126)
O,OH346
0,50289

R2
0,26159
0,06635
0,55189
0,04219
0,01025
0,00034
0,25290

OURO X IBOVESPA
RETORNOS REAIS

R
0,44661

(0,01787)
0,75146
0,10439

(0,15087)
(0,11165)
(0,30610)

R2
0,19946
0,00032
0,56469
0,01090
0,02276
0,01247
0,09370

Considerando-se os retornos nominais, verificou-se uma média correlação

entre o ouro e o IBOVESPA no período de cinco anos e uma baixa correlação no

período de 4 anos findo em set/94.
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Quanto aos retornos reais a correlação observada foi baixa e negativa no

período de quatro anos e média e positiva no período, de cinco anos, A mudança

de comportamento do coeficiente de correlação parece ter sido fortemente influ-

enciada pelo plano econômico, uma vez que de setl89 a setl90 a correlação foi

elevada e nos demais períodos a correlação foi muito baixa ou negativa).

Os resultados obtidos em termos de retornos reais também indicam a im-

portância para redução do risco total da combinação ouro - IBOVESPA.

Debêntures x IBOVESPA

DEBÊNTURES X IBOVESPA

RETORNOS NOMINAIS

PERíODO
1989 a 1994
1990 a 1994
1989 a 1990
1990 a 1991
1991 a 1992
1992 a 1993
1993 a 1994

PERíODO
1989 a 1994
1990 a 1994
1989a 1990
1990 a 1991
1991 a 1992
1992 a 1993
1993 a 1994

R
0,16888
0,33473
0,03999
0,27613
0,00931
0,51878
0,54484

R2
0,02852
0,11204
0,00160
0,07625
0,00009
0,26913
0,29685

DEBÊNTURES X IBOVESPA

RETORNOS REAIS

R
0,26012

(0,16675)
0,52157

(0,20457)
(0,20459)
(0,00319)
(0,25920)

R2
0,06766
0,02781
0,27204
0,04185
0,04186
0,00001
0,06718
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As correlações observadas entre debêntures e IBOVESPA mostraram-se

baixas de uma maneira geral, tanto no período de 5 como no período de 4 anos.

Quanto aos retornos reais a correlação verificada mostrou-se baixa e

negativa no período de 4 anos e baixa e positiva no período de 5 anos, sendo

que outl89 a setl90 foi o único sub-período em que a correlação entre os dois

investimentos em termos reais foi positiva.

Desse modo as correlações negativas obtidas em termos de retornos reais

também mostram a utilidade da combinação debêntures x IBOVESPA para a

diversificação de risco.

OURO X MOEDAS - INFLAÇÃO E OURO-NY

OURO X MOEDAS

(Câmbio Comercial)

RETORNOS NOMINAIS

OUT/1989 a SET/1994

OURO DÓLAR LIBRA MARCO SWFR YEN
OURO 1 0,75851 0,74106 0,73409 0,74239 0,75752
DÓLAR 0,75851 1 0,96212 0,96932 0,96718 0,97338
LIBRA 0,74106 0,96212 1 0,98303 0,98394 0,96096

MARCO 0,73409 0,96932 0,98303 1 0,99457 0,96712
SwFr 0,74239 0,96718 0,98394 0,99457 1 0,96928
YEN 0,75752 0,97338 0,96096 0,96712 0,96928 1

OUT/1990 a SET/1994

OURO DÓLAR LIBRA MARCO SW.FR. YEN
OURO 1 0,87873 0,84204 0,83311 0,84288 0,84547
DÓLAR 0,87873 1 0,94644 0,95508 0,95073 0,97135
LIBRA 0,84204 0,94644 1 0,98079 0,97771 0,94994

MARCO 0,83311 0,95508 0,98079 1 0,99432 0,96174,
SwFr 0,84288 0,95073 0,97771 0,99432 1 0,96181
YEN 0,84547 0,97135 0,94994 0,96174 0,96181 1
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RETORNOS REAIS

OUT/1989 a SET/1994
OURO DÓLAR LIBRA MARCO SW.FR. YEN

OURO 1 0,76585 0,65206 0,65244 0,67612 0,68616

DÓLAR 0,76585 1 0,86206 0,88173 0,86791 0,92154

LIBRA 0,65206 0,86206 1 0,94782 0,94608 0,87501

MARCO 0,65244 0,88173 0,94782 1 0,98153 0,88999

SwFr 0,67612 0,86791 0,94608 0,98153 1 0,89351

YEN 0,68618 0,92154 0,87501 0,88999 0,89351 1

OUT/1990 a SET/1994
OURO DÓLAR LIBRA MARCO SW.FR. YEN

OURO 1 0,68367 0,59116 0,56356 0,58571 0,57574

DÓLAR 0,68367 1 0,82531 0,84266 0,81906 0,88825

LIBRA 0,59116 0,82531 1 0,94501 0,93355 0,84461

MARCO 0,56356 0,84266 0,94501 1 0,98173 0,87441

SwFr 0,58571 0,81906 0,93355 0,98173 1 0,86950

YEN 0,57574 0,88825 0,84461 0,87441 0,86950 1

OURO X OURO-NY/US$ PARALELO/US$ TURISMOIIGP-DIIIGP-M

RETORNOS NOMINAIS

OUT/1989 a SET/1994
OURO OURO-NY IGP-DI IGP-M US$ US$

FLUTUANTE PARALELO
OURO 1 0,98158 0,47585 0,49060 0,95896 0,91589

OURO-NY 0,98158 1 0,48268 0,49399 0,97423 0,92337

IGP-DI 0,47585 0,48268 1 0,97898 0,49606 0,59358

IGP-M 0,49060 0,49399 0,97898 1 0,50961 0,58683
US$ 0,95896 0,97423 0,49606 0,50961 1 0,95683

FLUTUANTE
US$ PARALELO 0,91589 0,92337 0,59358 0,58683 0,95683 1

OUT/1990 a SET/1994
OURO OURO NY IGP-DI IGP-M US$ US$

FLUTUANT PARALELO
E

OURO
I..

1 0,96712 0,76686 0,76432 0,92110 0,94344;
OURO-NY 0,96712 1 0,74108 0,73714 0,95593 0'-~501'7

IGP-DI 0,76686 0,74108 1 0,98970 0,75792 0,75874
IGP-M 0,76432 0,73714 0,98970 1 0,74506 0,75424

US$ FLUTUANTE 0,92110 0,95593 0,75792 0,74506 1 0,98747
US$ PARALELO 0,94344 0,95017 0,75874 0,75424 0,98747 1
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OURO X DÓLAR FLUTUANTE X DÓLAR PARALELO

RETORNOS REAIS

OUT/89 a SET/94

OURO US$ FLUTUANTE US$ PARALELO

OURO 1 0,93557 0,87668

US$ FLUTUANTE 0,93557 1 0,93478

US$ PARALELO 0,87668 0,93478 1

OUT/90a SET/94

OURO US$ FLUTUANTE . US$ PARALELO

OURO 1 0,82471 0,87408

US$ FLUTUANTE 0,82471 1 0,97097

US$ PARALELO 0,87408 0,97097 1

As correlações entre os retornos do investimento em ouro e as variações

mensais das moedas "estrangeiras, considerando-se o câmbio comercial mostra-

ram-se elevadas em termos nominais, tanto no período de cinco como no período

de quatro anos, sendo que as correlações em termos nominais foram superiores

às obtidas em termos reais. Dentre as moedas a que apresentou a maior

correlação com o ouro foi o dólar dos Estados Unidos.

Quando se consideram as variações do dólar no mercado de câmbio de ta-

xas flutuantes e no mercado paralelo as correlações mostram-se mais elevadas

que as obtidas com o mercado de câmbio comercial, sendo que a correlação ouro

x dólar flutuante foi mais alta do que a correlação ouro x dólar paralelo no

período de cinco anos, ocorrendo uma inversão quando se excluiu o período de

out/89 a set/90, com o dólar paralelo passando a mostrar uma correlação com o .

ouro. superior à correlação deste com o dólar flutuante.

_ Essas correlações elevadas ilustram o papel da taxa de câmbio na forma-

ção do preço do ouro no mercado interno.
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As correlações das moedas entre si também se mostraram bastante

elevadas (superiores a 0,94 considerando-se os retornos nominais e a 0,81

considerando-se os retornos reais) indicando uma certa estabilidade entre as

taxas de câmbio internacionais, conquanto tenha havido uma certa

predominância de moedas como o Yen, Franco Suíço e Marco Alemão em

termos de taxa de retorno, sendo que no período o dólar foi a moeda que obteve

o menor retorno médio.

O relacionamento com a inflação, tanto medida pelo IGP-DI como pelo

IGP-M mostrou uma correlação média no período de cinco anos e um pouco alta

no período de 4 anos.

É importante observar que o relacionamento ouro x inflação mostrou-se

bastante semelhante ao relacionamento ouro x debêntures, uma vez que estas

estavam indexadas ao IGP-M. .Assirn, analisar o relacionamento ouro x

debêntures corresponde a analisar de forma indireta o relacionamento do ouro

com a inflação.

A elevada correlação entre o IGP-M e o IGP-DI ilustra a superioridade do

investimento em debêntures sobre o investimento em ouro com o objetivo de he-

dgecontra a inflação.

Quanto ao relacionamento dos preços do ouro na BM&F com os preços do

ouro em Nova Iorque, o resultado obtido foi próximo a um, como esperado, o que

implica que 'as oportunidades de arbitragem são raras num mercado bem desen-

volvido.

De fato quando se consideram as cotações de fechamento em raras opor-

tunidades verificou-se uma diferença superior a dois por centro entre os preços

internos e os preços em Nova Iorque convertidos em moeda nacional.
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7.3.2. Risco Sistemático

Os betas obtidos através de regressão linear simples, indicam a sensibili-

dade dos investimentos em ouro e em debêntures em relação ao comportamento

do mercado como um todo, representado pelo IBOVESPA.

Os baixos coeficientes de determinação (R2) obtidos nas regressões ouro

x IBOVESPA e debêntures x IBOVESPA, indicam o baixo grau de diversificação,

uma vez que estamos lidando com ativos individuais.

Uma vez que o valor de R2 indica a proporção da variação da variável de-

pendente que é explicada pela variação da variável independente, no contexto do

CAPM, R2 mede a porção sistemática do risco total.

Um R2 muito baixo indica que o risco total para um dado ativo é quase

inteiramente específico a esse ativo, não invalidando por si só a aplicação do

modelo CAPM. Uma estatística \t significante obtida para o parâmetro da

inclinação da regressão, pode ser considerada como evidência para validar a

hipótese de relação linear entre as variáveis.

Ouro

No período de cinco anos a estatística t mostrou evidências de um relacio-

namento linear entre os retornos do ouro e os retornos do IBOVESPA, tanto em

termos reais como nominais, com betas calculados (defensivos) de 0,20776 e

0,31070, respectivamente, com intervalo de confiança de 99,9%.

O intervalo de confiança contudo sofreu uma redução considerável quando

se retirou do estudo o período de outubro de 1989 a setembro de 1990. Assim,

enquanto as estatísticas calculadas para os retornos nominais ainda mostraram

alguma evidência de relacionamento linear entre as variáveis, desta feita com

intervalo de confiança de 92% (t = 1,808), a estatística t obtida para os retornos

reais (t = 0,121) indicou não existir esse relacionamento.
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Em termos reais, o plano econômico de março de 1990 parece, portanto,

ter tido o efeito de provocar a linearidade no relacionamento entre os retornos do

ouro e do IBOVESPA.

Após passados os efeitos imediatos do Plano, as evidências não indicaram

a existência de um relacionamento linear entre os retornos reais dos dois ativos.

Debêntures

Em termos nominais a evidência de relacionamento linear entre

debêntures e IBOVESPA foi muito pequena no período de cinco anos (intervalo

de confiança de apenas 80,3%), enquanto no período de quatro anos o intervalo

de confiança foi bem mais significativo (98%), para um beta calculado de 0,13981

(defensivo).

Quando se consideram os retornos reais, obtêm-se resultado semelhante

ao obtido para o ouro no que diz respeito aos efeitos do Plano, uma vez que a

evidência de linearidade ocorrida de outl89 a set/90 (intervalo de confiança de

95,5%) não se manteve quando se retirou do estudo o período de out/89 a set/90.

7.4. Outros Estudos sobre Ouro

Jaffe84 estudou o mercado de ouro no período de setembro de 1981 a

junho de 1987. Nesse estudo, Jaffe examinou o preço do ouro nos EUA, bem

como ações de empresas canadenses mineradoras de ouro, negociadas na Bolsa

de Toronto, e um fundo mútuo de ações de empresas de mineração da África do

Sul, comparando esses investimentos com ações de pequenas empresas,

imóveis, "T. Bill", prata, yen e marco alemão.

O investimento em ações das empresas mineradoras do Canadá superou

todos os outros investimentos no período em termos de retornos, vindo em se-

gundo lugar o investimento em ações de pequenas empresas e o investimento

em ouro ocupando o terceiro lugar no ranking.

84JAFFE, Jefrey F. "Gold and gold stocks as investments for institutional portfolios". Financiai
Analysts Journal. Mar-apr. 1989. pp. 53-59.
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o beta obtido para o investimento em ouro foi próximo a zero e a

correlação entre o ouro e as ações se mostrou bastante baixa indicando a

utilidade do metal num contexto de portfólio.

Quanto ao relacionamento com a inflação a correlação obtida foi muito

baixa o que indica que o metal não foi um bom hedge contra a inflação.

Entre todos os ativos a maior correlação obtida foi com a prata ( r = 0,744)

confirmando que existe um estreito relacionamento entre o comportamento dos

preços dos metais preciosos.

As correlações obtidas com o marco alemão e com o yen foram negativas.

Uma vez que os valores foram definidos em termos de moeda estrangeira por dó-

lar, essas correlações indicam que o preço do ouro sobe quando o dólar cai em

relação às demais moedas.

Aggarwal e Soenem85 testaram a eficiência do mercado do ouro em Lon-

dres no período de janeiro/79 a dezembro/82 e encontraram evidências de

eficiência do mercado na forma fraca, uma vez que estratégias ativas utilizando-

se regras de filtros, não foram capazes de superar a estratégia simples de

comprar e manter.

Os autores verificaram ainda a não existência do efeito janeiro, vez que os

retornos nesses meses não superaram consistentemente os retornos nos demais

meses.

Também nesse estudo o beta calculado para o ouro foi positivo mas pe-

queno, indicando utilidade para diversificação de risco.

Herbst86 examinou o relacionamento de longo prazo entre o preço do ouro

e das ações no mercado dos Estados Unidos, concluindo que num prazo muito

longo (1800 a 1976) o ouro se mostrou inferior às ações como um investimento

85AGGARWAL, R e SOENEM, LuC A. "The nature and efficiency of the gold market". The Journal
of Portfolio Management. Spring, 1986. pp. 18-21.
86HERBST, Anthony F. "Gold versus u.s. common stocks: some evidence on inflation hedge
performance and cyclical behavior." Financiai Analysts Journal. Jan. Fe. 1983. pp. 66-74.
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individual e como um hedge contra a inflação, mesmo quando os dividendos

foram excluídos.

No entanto, no contexto de um portfólio este estudo também concluiu que

o ouro pode desempenhar um importante papel, tendo em vista os betas

negativos encontrados 'nos períodos de cinco anos, de 69/73; 70/74; 71/75; e

72/76.

Sherrnan'" estudou o mercado de ouro nos Estados Unidos no período de

1974 a 1983, tendo verificado que o retorno do investimento em ouro superou os

retornos obtidos pelos investimentos em ações e em "bonds" (títulos de renda

fixa).

Além disso Sherman encontrou uma baixa correlação entre o ouro eas

ações e entre o ouro e os "bonds", sendo que o beta obtido foi de 0,9.

Sherman repetiu o estudo para outros cinco países (Japão, Inglaterra,'

Canadá, Suíça e Alemanha) observando que o ouro superou as ações e os

bonds em quase todos eles, sendo a única exceção o Japão, onde as ações

ocuparam o primeiro lugar no "ranking".

87SHERMAN. E. Gold ínvestment.,
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CONCLUSÃO

A função do investimento em ouro como salvaguarda contra a inflação pa-

rece estar sendo superada pelo desenvolvimento de novos produtos de investi-

mento, enquanto a sua função como salvaguarda contra conflitos políticos e mili-

tares no mundo tem sido ofuscada pela presença do dólar como moeda forte de

um país que é ao mesmo tempo uma potência militar, tecnológica e econômica.

Os resultados obtidos no mercado brasileiro mostraram que o investimento

em ouro foi muito pouco' atraente em termos individuais, tendo em vista ter sido

dominado consistentemente pelas debêntures na maior parte dos sub-períodos.

Enquanto num contexto de portfólio, as baixas correlações em termos de

retornos reais verificadas com o IBOVESPA e com as debêntures, indicam a utili-

dade do investimento como instrumento de diversificação, os retornos reais obti-

dos (negativos na maioria dos sub-períodos) indicam exatamente o contrário.

Investir em ouro no Brasil representa uma combinação do investimento em

ouro no mercado internacional com o investimento em dólar dos Estados Unidos

no mercado de câmbio de taxas flutuantes.

Dessa forma não basta ao investidor brasileiro tomar suas decisões base-

ado apenas nas perspectivas de desempenho do ouro no mercado internacional.

Tão ou mais importante que essa perspectiva é a sua expectativa quanto à varia-

ção da taxa de câmbio no período do investimento.

De fato, quando se analisa o preço do ouro no mercado internacional

verifica-se que a onça-troy que estava cotada a US$ 367,20 em 30/09/89, passou

a US$ 395,40 em 30/09/94, 'uma variação positiva, embora não muito expressiva,

de 7,68% no período de cinco anos.

Quanto ao comportamento do dólar 'no mercado de câmbio de taxas

flutuantes, verifica-se que a sua variação foi praticamente idêntica à variação do

preço do ouro no mercado interno no período de cinco anos.
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Assim, o fraco desempenho do metal pode ser atribuído, praticamente na

sua totalidade ao fraco desempenho do componente taxa de câmbio, principal-

mente durante o ano de 1990.

Segundo Zini Jr.88 a flutuação do câmbio comercial foi defendida por

exportadores antes e durante março de 1990, na expectativa de que isso levasse
i

a uma forte depreciação do câmbio (valorização do dólar comercial) que se .

aproximaria das taxas verificadas no paralelo (cerca de 80 pontos percentuais

acima da taxa oficial). Essa expectativa, contudo, foi frustrada, tendo a

aproximação entre as taxas ocorrido mais em função da desvalorização do dólar

paralelo (bem como do flutuante) do que pela valorização do dólar no mercado de

câmbio comercial.

Os principais fatores que costumam afetar os preços do ouro no mercado

internacional foram mostrados neste trabalho. Quanto ao comportamento do mer-

cado de câmbio de taxas flutuantes, que mantém um estreito relacionamento com

.0 mercado paralelo do dólar, (coeficiente de correlação superior a 0,93), é

preciso que se esteja atento a fatores como estabilidade política e econômica do

país, nível de reservas mantidas pelo Banco Central e comportamento da balança

comercial, dentre outros.

Um alto nível de reservas internacionais fornece ao BACEN uma maior fle-

xibilidade em relação à administração da taxa de câmbio, enquanto um nível

abaixo de um certo parâmetro, pressiona-o a promover desvalorizações. da

moeda nacional.

No entanto, a taxa de câmbio não é o único instrumento à disposição do

BACEN para equilibrar a balança comercial. Zini Jr.89 mostra que uma

desvalorização da taxa de câmbio é equivalente em seus efeitos sobre a conta

88ZINI. Jr. Álvaro Antonio. "Taxas de câmbio e política cambial no Brasil". São Paulo. EDUSP-
BM&F. 1993. p. 39.
89ZINI Jr. A. A. Taxas de câmbio ...p. 169.
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corrente, a uma política que estabeleça taxas uniformes de tarifas sobre a

importação e de subsídios à exportação.

Apesar do fraco desempenho observado, não se pode, contudo, descartar

o investimento em ouro como uma alternativa de valor, principalmente num

contexto de portfólio.

É verdade que a nível internacional o ouro 'perdeu espaço para o dólar no

seu papel de termômetro das ansiedades do mundo. Essa supremacia do dólar,

entretanto, pode não ser tão duradoura, mormente se considerarmos a

quantidade de moeda americana já emitida e que circula fora dos Estados

Unidos, bem como a consistente perda de valor que o dólar tem experimentado

frente a moedas como o yen e o marco alemão ao longo do tempo.

A utilidade do metal como divisa, principalmente para os países que não

dispõem de moeda forte, aliada aos diversos focos de tensão que comumente es-

tão presentes no mundo, indica que o ouro ainda manterá por um bom tempo a

sua função de hedge contra calamidades, continuando a ser um ativo "demand

drive" e a ter o seu valor como investimento prevalecendo sobre a sua utilidade

como commoditie industrial

Quanto ao comportamento da taxa de câmbio, se a expectativa do investi-

dor for de que a mesma acompanhe a taxa de inflação, então a sua decisão de

investimento levará em conta, principalmente, o comportamento previsto para os

preços do metal no mercado internacional.

Expectativas de desvalorização do câmbio, acima da inflação esperada,

constituir-se-ão em estímulos ao investimento em ouro, devendo-se sempre

considerar, no entanto, os aspectos positivos da diversificação, bem como o

importante papel de redução de risco e de custos de transação desempenhado

pelo mercado futuro nas suas diversas modalidades.
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3. the ti:pHted R~hirrl; Stantir.rd ve'liation, and thE" Correlation rlatrL:, J
j 3

}

2 ~\ 4 " 6.1

::. !>';~ ~ilt.~R L ~ER~! ~ARCO SVíFR 'fEti
-s c l!bs, ~c:. (l.14320 (I .2~r53~ (1,(19790 c. 1~,060 (1,13050 e.zzise'.! L..

'1' (ib~.,26 0,27290 0,2S6:,(\ (I,202aO O,19EnO 0,16:.30 0,2248(1Li...·

2! Uhs, 27 (i,270,40 (1,24:M 0,24~,40 O,230QO 0,22710 (\,24680
'ia Dhs, ."j \J,20SN \1,269(\(\ 0,2G390 (\,26390 0,24160 (\,26380Li.:- oiW

29 o Lt'=. , 2~ Q, 2~<97(1 (I,2t.320 0,2102(1 (1.23600 (1,22960 e. 33330
3(i Ghs. 30 (l13)~60 (1,265\)(1 (\,34~60 (1,29480 (1.29720 (I,3Q36\)
<"I r·bt;" 31 (1,37710 Cl,2Sq:tO 0,33:\80 e. 30370 (i c 337~i(1 (1,32bBO'-' .•.-~ übs, -::IJ ü,3309(1 O.29n(\ (\r2BO(i(; Q,2B770 0.30210 (11341:t(\vI- .'L
~-:: Cb~., ~~, O,m;l;ü (I,3(1Z.(I(l 0,24140 (l,2i490 0,22220 0.3029(\.•.....'

34 übst ~,4 \i,4~9(~(\ (;, 309~,ü 0,3(\20(1 (1.23250 (,,3(l(i9ü (I ,3~.B9(\
~" Gbs . "'1';: (\:21:::{O (1 r 33(~~.!~(\,3378(\ (U.B14(l (1.3702(1 (1,329(\(1..\ ..\ ••..' ••t

7:L ~.. ~, \) r2í3~,(t (i! :S:t~\l(í Q.3577ü (I,3B790 (1,4(\37(1 0,33460...''-1 uns·t Jv

F2-EDl~ F~.-LDAn F4-Sf1'.JE F:\-CALC STA1S f7-~\ENU

3 W~len e l l thE c<b~.Hviition~. t!ive heen i:ntr:red, pre~.s. F:\ to caln\lr!.te
~ the ~J~ected Returnf Standard DeviatiDn, inti the CDrrelation Matrix,
.j

2 ~I 4 r !:,,I

GU~ü OGLAR U?,RA !';ARCO sm:p, YEf.l
3i Dos, ~.7 (\.3373(1 (lf53a~(\ (I,~,~~'~IO (1,31S1(l e. 299:\0 Q, ~3~~(i

3H Ob~, SB í) r ~4930 iJ,3:,b2Q 0,3~940 0,33190 ÚI35320 O,3~Olú
39 úhSt 39 (1,446.aO (lr3Bl~iJ 0.37880 (1,3663(1 c.sssse (I,3471~,
40 (Jt·s, 'Í(i :Jr~.~:91G .·(\,4%50 (\,42Bb\) 0,4(\660 Ü ,42i1(\ (1.44440
~1 G~s, ql O!406it\ (1,389B(i (\.3732(' (\.41620 (I, <121(10 0,451:,0
42 Dtos. ,,, 0.43270 (I r 4328~ O.42~{Hi 0,4SHI\) (1,44140 (\J4~t12Q,~

4~. Gb~., 43 O ,374~tO (l142~i3(i 0,4620(1 \),44300 (1,43910 0.44310
44 GbSt 44 o t :IC,72(i (\,44000 0.43330 O,448~,O \)'~4(\5!} 0.3%:10
45 Gbs, ~c, 0,42120 (~:4t,6~:O Q,49920 Qt~t1910 0, ~\41a(\ ú. :i~19:1Q.;.'

46 übó., 4~ -o r\i4~ll0 -Q .Q6QQQ -\'\,(\~1ó\\ -Q r\l:ti40 -t),0&460 -0,074~,t'
47 OI,. ~7 -0,01440 -C,.(i5430 -O,(Ib(i!:,Ú -(\ ,O~I~20 -(1.04950 -(I. O~\6J~1v~,=·~

4·J Gbs.: 4~ -(;,0231\1 -;;i.0515(l -(\ ,(1\)360 -(I, \li110 0,(1)37(1 -{l,<'16.20.\..

F'2-EOiT f3-l0Aíl f4-SfNE F~,-CAlC 5iATS F7-NEHU

1

\

138

3
7
"
3
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IDf;5v~55f;vUDúODüD[lDrODDDDf<~üD[I~DVDDPVDf;DOOVDauPOüDVVf;DPODDDU!iOOf;VVPOUf;ODDVODDD7
3 E~ter the E~pected Returns, 5tandard DeviatioRS anti CDrrel~tion5 ior each 3

.3 SPH:?ti".hE·et,
3
7
"

3
7
"

2
OURO DCLAR

~X,RET,X 0,24411 0.24475
2 3rD.~EV.% 0,14098 0.12849

c.,.
liBRA tíARCC

0.24163 0.24644
0,14053 0.14129

S~jfR
(1,24661

c.
" ( 1 }

[ 1 3
1.0

( i. 1 ( 3 1
(l,B428B
(1.95073

o. 87873
[ 3 J

C,,84204
t 4 1

~ 2 j
r .) J
( 4 }
t ~, J
r 1., j

LO
(1.94644

{),B7;73 0.95:.08
0,9B079
1.0
0.99432
0.96174

1.0
0.%131

(1,83311 c ,9:1:1(15
\1 r '1~tt'73

0,98(179
O.97i71
0.94994

Dra~2Sü

f O;
11..

6
YEN
O.2~\465
0.13940

{ b 1
0.S4~\4j
0.9713:,
0.94994
0.96174
e,.961Bl
1.(1

2 3

F2-EDiT f3··LGAD F~-SAVE F~'-(:AlC ~1,SHORI F6-C~lC NOSHORi FHiENU

C
,\

E)~pr~E't,j:
Port:S:~i,

0.2~69
(1,1299

0.246(1
0.13(19

(1,7447 \1.24~8
0.1290(ir 1282

0.2491
0,1321

OURO 13,0199 12,(iB3B 12.3736 12.6634 12,9~,32
r,DL~R bf:.'18(12 76,7bH9 b~\.2~59 ~\3.7429 42.2299
ll;:iR~ (1. (;(\(l(\ O. (1(1(1(1 0.00(1(1 (I. (1(1(1(1 (1.(10(10
t',t,RCG (,:(il)OÜ (1. (\(\(\(1 0.0(\(10 0.0(1(10 (I.C,(IQO
Sy}FH O. (!(IQ!J (I ;(I(i(i(l (I.(10(1(1 ü,(I(\ü(l (I. (\(1(1(1

YEN (I. (1(li) (I 11,147::- 22., 37(1~t 33: ~t937 4UH69

P[!~tr 6 7 S 9 lO
0.7502 .. 0.1513
(l ;'1333 0.1 ~A6

O,252~' 0,2535
0.13M Q.137~\

----------------------------------------------------------------------,.

(I.25~6
o .1394

-._----------------------------.---------------------------------------
DúR\} í3~243(1 15, ~,~.23 1~..3226 1(l.~m2 (1.01)(10

UíU\R 3ü,ilé8 19.2038 7.69N! c.ocac (I. elMO
~1BRA 0.(1(1(10 (i •(1(1(10 0.00(1\1 0.0000 O.(\()(\(I

~i~.R[:O (i, (J(}(~(i (1.I}Ü(l(1 (! ,(1(1(1(1 (i.ceee (I. (1(1(1(1
r·o.!--' (1.(\000 \..000(1 e. Q(i(I(I 0.(1(;\)\\ (1,(1(1(10~l\rt\

YEN 56,(14(11 67t2i>34 76.4Bbb 89.4728 1(:O.MM

/ ,



I
~ !

\
\

" >:,)

ZDüüDDvVVDDDPBúDDVPDDDDVúüüDÜVVÜVüOvúüDvüvúUüDvrDDVDDvPODDDDVPOf;OvDDDUDPVVDODDf
3 Enter the Eeturn~· Gh!:.êrvatiDn~, for eéich Spcurity in the ,Tab!e Belo\~, 3

3 Wh!D ali the DbservatiDns have been entered, prpss F5 to'calcul~te 3
7 },Lc ~"~_r4".J Ü-'U'~ r'Lrd-r": i\-,,' -·1'0" -nJ tI." ('rrT~" -t'r,.,., '1'1-.r"" 7I..~ \.Ih:: •..•.'I';J~ •••\.C~ n'1\. } !JS ;)\.Cltt .ct u ut~11ót "$ r. 1.1 li'; j..'\,,' t:Ja •.uh -to\. J.b, J

3 3
@DGDDDDDPDDDDDDDODDDDDDDDDDODDDDDDDDDDDDDODDDDDODDDDDODDDDDDDDDDDD~DDDDDDDDDDDr
}

2 ~, 4 " Ó•..

OUR,ü-BR OUR(H:]' 16Hil IG?-t~ US- TUR I Si1ílUS-PARAlEL
~t;.f 1 (U7ii(1 e .18210 (i,1416ü (\.12970 ÜJ2:t41(\ - (I. 2~114(l

2 Gb~.t " O. ~<l4(\O (1,48160 Q .174~(I (l.16B&O (1.46650 (!.4a210
L

.,. DbSt .,. Ü t 11 ;ii1(i (1.1463.0 0.1646(1 (1.18(1(1(1 (itl151(i (\.1145(1
" ...'
4 ml~,.4 ü,2249(i (\ .1986(1 (1.19'13(1 e .177M O.2&a~IO O.26UO
o I}h~" < (l.(m~I(1 0.04450 0.21110 0.21(12(1 0,0420(1 O. (15(16(1
J ,I
J Gbs, 6 i).(l4q~.(\ (1,ü34(l(i (;,(ii2~(O (\.Q919(1 I) .(1662(1 0.06B3(1o

7 Ohs. 7 0.11%(1 0.12870 0.03740 (1,0781(1 (1.13.(100 0.116:.0'
n GbSr B Ü /l3930 '(1,(\89](\ (irt6~,'5Ü ç ,0748(; (i,Q131(i (I,C.7(170·o
9 Obs, 9 (I,W95(1 'U1260 O,Ü9260 0.%43(1 0.09230 (1.09120
í(\Cibs, 10 \1, iü14(l (\.1(1(\(\(\ 0.1283(1 (1,13.22(\ (1 r li3b\\ ü.1182(\
~, Qli~,. li (\ .08690 (1,0768(1 0.1540,(1 (q~,2~.(1 (\.1247(1 (1.13.92(\;..
12 Ghs., i2 í.u(l9~(I (\ .2(17~IO 0.16190 Q.i49~(1 (1.18740 (i .2670(\

F2-EDIT f3-l0fiD F4-SAVE f:,-CAlC STflTS FH1ENU,

-"

:
f
'!. ..' .·1

,-'I
, I..:i

,
',' ',I. i

ZDf;üDDDfrVPODPPDvP~PVDvúvVVPr.f;VvDDVPVVVvOr.PDr.VDnDDODDüPDVVPDDvf;DDVDDDvDD~VDDDDD? '
3 tntf:f the Retmns ObSH'vt.ticns ter !!i'lch'3ecurity in th~ Tatli!,~elcvl. " 3

3 v.
\

3
,7,;

3

" ·1

'J "~).

, I

, {

'!

1

3 When ai! thEr ~.b~.eT';ations have bE'en entrred, prf:'ss F~; to [ólrulatE'
3 the EJpected Return, Standard DeviatiDn, and the tDrrelation Katrix.

, \

2 .,. 4 c &
" .'

DURG-Bf.: OUR(H~Y IGHH ISH\ UE.-TURIS!'íOU3-PARAlEl .-
13 Ob;. .- (1.43'170 o ;&290(1 0.2~,ESO 0.2263.0 (\.&103.(1 e. 51 79(; o-

1~\

14 \Jhs, 14 O.m2(\ (1,11270 0.2~,1&0 Q r25ó20' e. easie (\.(17061) , i',I

1~, GbSt Ie: (i, 1634(~ (\ • 192.7(i 0.2214\1 0,23650 0.2437~, (1.24.160
t..'

: L übs, 16 ü.m40 .' ,.(1; 17540 0:26840 (1,23560 (i ,'ít.160 O t 141tõ(\ :;.
;.\.>

• +
I ,j

l,f Oh5. 17 O,230t,(i O,221~I\1 ,O,24nç· e.zrsso (1.23.1>40 0.24030 ; I

18 übs,. 18 Cd89(lO \1,20220 0.20700 (1,213.90 (!,25470 O.2~IQOO " 1
~9 "L_ ~o \),2711:.(1 \i :26471.) Ç•• 18:,4Ç. (1.19'940 C. 2E7~\O \),29000 ..

~,H$::' I s r "

1'F' (les, 2\\ (\ r j, ~g'1(\ fJ,14720 O,224~,0 (1.2(143.0 O.1~,150 0.152,90,t.\i

.." Obs.• 2i Dl 2~t740 (i,2b~20 0.21420 0.23610 O.239~.(I, \1.24410 \ ..,Li ,
'i'i Gbs, ryt>; IJ r 5(\140 0.299·00 í~ ,216q~1 0.21640 0.2410(1 \1, 2~1540 j
LL LJ.. !

O Gb~., 'l~ (1, 174CtO O, 161ft) O,2~1540 0.24&3.0 (1,23240 0.22060 (
.L •••

'1' Dbs.t 24 (',21940 \1 I 31)710 \I.2i570 O. 2~0270 O.2B800 Cl,2íi07\1J..'!

Fi-ElHT F3-LnAD F4-SKVE ;:~,-CAlC STATS
" ,

) ;.~'.~;
" ~F7-i'lENU r r r l

,,--~\../ .....•.

;
/
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3 ~hen ai! the Dbservat~DDs have been ent~redl press F5 to cal[ulate 3
3
3

~ 4 r /;i. ,:, .'
GUilíi-P,Fi GURü-NY IE?-O! IBHl U3- TUR! SmlUS-?ARALEL

2~1 G~~., 2:t (,,143t(\ 0.1~510 ü.2~940 0,26760 e ,16320 0,16440

26 Oh:, MI (i: 2729('i 0.27110 0,24220 (I.n43~, (\,29í:l(\ 0,2941(1L.n

71 "L 17 !J,27940 (I, 27(i~O {\,2370(l ~1,:m,H0 O.28'iHI (\,32730l\ •..s ,
-''j DJ~., r;.:; (i,21,;&70 (,.14%0 Q,2Bn0 O, 2~.B30 (\.141iO 0,t5750
L.· L '1.0\

29 »: 19 (í,2~{!70 0,27140 ~,.26~,10 \l,2B420 0,2725(1 0.27El0;,.;,D.':.,

~~OGb~.t 3(\ e t33~160 (i.341~(I (\ t 27Sí (1 C I 262~\\) 0,31090 O, 30~.b(\

:;.1 Gb~·: ::.1 Ot3771~r CI, ~\t.74Q 0,28220 0.2833(1 0.29490 0.2B720
:,2 Üb5, <::'1 Q f 3~.\;,::\) \1,365g(\ O,3227Q 0.2'1iOe, 0,2S710 (\,261i(,

.'L
';1'";"' Dt:s: 33 fJ t29060 0.28:\10 \I.3G720 0.31490 0.2846(1 0.2íl60ü..;\\.\

34 nbs., 34 (\ ,41'=)00 (l,4135(i 0.3.1"160 e. Si2~.') \lr3í400 0,32430
-:r r. Ghs! ~!:, o. 21 :1:tO (1.21S~I(\ e. 3~:!30 (I:~17q(l 0.52960 (1.320:.0
~·.\.I ..... \.,

~\iJ Oh;, ~6 Q, 213~;O \1,2-09jí) (1,3&990 Q 15~t2S0 0,1707(1 0.24270

f2-EDH f~-LGAD i+SAVE f~d;ALC STATS Fi -}~ENU

Zy[tÍlvDDpvf,PD[1VDDuO~DJü[,ar:ÚDpDVf;f:DvDfrvjDDDüftüDv~DVDDDDnDvVDDDDDODPVDVP~vOf,DnDDD?
\.' Enl2r thr:- RE'turn~, Ob':.E'fvatiorts. ter ~ach S2curi:v in the Tahi~ Belnwt 3

v WhPD aii th~ Dbs~rv~ti~ns hav? beeD e~teretiJ pr2ss F5 to raiculate J

1 the E~DEct~d Return, Standard DeviationJ aod the Correlation Matrix. l
3 3
€VPDDGD~D~DDnDDfiDDPD~DPDDfi~DnnVVDDDDODDDDDDVDDDDVDDDDODDD~DDDODDPDPDDnDGDDDDDDY

2 ~ 4 :. 6.'
()~RG-ílH Glif;(H4'{ IG?-Di !GP-11 US- WR!StíGíJS-PAR~LEl

~,j Gbs, .;.) e ,3:375(; O i ~'9410 o. 3~llJ10 Ü,35(\40 ~,,542i'O O, 3~t940
Sê Qh~., 31G c. ::'49:0 {\ -:;.e,,,:=,~ 0.3696Q i\ ~ I ~ r:(\; (\,546~O Q,3~:b3Q.., ••..• "H),.H.., \'. ",\O.i. \.~.\.;

39 (\b~., 3'1 (i f 44·~~(\ (1,441.';\1 (1,3622(1 (1,3\G2Cl (1,31:.44(1 0.3771(1
40 Ghs, 40 (i:359í(~ (:~33370 Q .421'1(1 e. 59(~4'~) (I,3S4:~1 (1,36620
.t11 Jhc 41 (,.4(\67(\ (1,3721(; 0,4241(\ (1:40780 (1. 42(~20 (' .•43(12(~

",'-' : ,,.
42 Gt:s, l!ry 0s4327\1 {lf43510 0.44830 (i, 4~\7 lO (1,37(13(1 (I,39(ló(l.J.

4~ Ctbs! ~":! (\: 3i4:t(l (\. 41~\S(t (1,4246.(1 (I. 4(i91 (\ (\: 4~\1~,Q (1.42240..'
'ilt ütSt ~4 {\ I ~,.(i72·0 Q t ~\í6&\1 (I, 4(\9~,(I e. ~2~,6(\ (1,4n7(l ü.492aO
4~, ~L tiS ü,42~20 (~:47B30 (\ t 46~IE(1 (1,45210 O, ~~l~':t(\ (\.44(1(\(1U~!Se

J;6 ••..1._ 4b -(i: (\4 ~:~(\ -\l,(ijt.}(\ (\ ,(\~{470 Q .(14~,3ü -(I,(lj\}(l(! -(1 ,(!~t2BOt:i..:!:"

'"7 [tiS. 41 -(I r0144(1 -\t!{\(1:)(iO (1,(\334(1 (I ,(i~94(1 -O. ';i1 08(1 -0.(\21:10"':.1

}~~ CtSr !.I. ~~\ -(I,tm.lo \1 t \)\iO 3(\ Ot(ii~;::tO \.),ü~7~;(\ -() t02171J -(;, ~i22(1O

'~2-ED~T F~-LC\BD F4-S4VE f~\-eALC STATS F7-~i~HU

, .



ZDD~Dvf;vDúOuDDDvvv~DvDDrüüv[lDD[lf>VDVnüf;DVüDDDüuüDDf;f;üDDDVVVVVDDDDVVDDVr.PPPVPDDV?
, 3 Ent~r ihe Expetted Returnsl Standard Dev~atiDns Bnti CDrrelation~ for' e8th J

3 Seturit, in the spreadsheet beID". Use th~ curSDr keJs to love arDund the 3

J 3
3 j' .. J
@VDDVf;D~f,DD~DvDf,Df>ü[:f,üDPDf;f>DVDDf;DVDVVPDDDvDDDDVf:Df;Vf:VVDVVDVDVDUDDUDPDDPPPPDPPDY

2 3 q <:: 6.'
GU~G-t,R GURiHrí H.iF-DI íG?-fí US- ilJR iSi'í\J!JS-fARAlEL

~X,R'~T:k ü~244~1 0.24'191 l"t "'''r'' (1,24191 0,244~B (l,244El';,I .• L': ~tlb

2 STü:DEV,i: (i,1401B IU:.OS1 (1.11;:;26 O.i11% ~).1414~!. (\,13744
~\

4 CuRH: r 1 J ( L 1 ( ~\ 1 t 4 1 ( 5 J ( 6 J, J

~\
r í

,
1: 'J O.96HZ (I,766B6 iJ,76432 O.92UO ~(.q4344, J

b ~ 2 } (\.%712 f 1\ (1,74106 0.73714 O,9~I:i93 0,9~\Ol1.:. • \1

7 i ~\ j e. i66E.6 (1.74108 1,0 0.9B9iO (~,j5i92 O, 7~,S74
L '.

O . u } Üe76A32 (l,n714 0,98970 LO 0.74506 0,7:<424
'1 t ~ } (\;92110 (\.9~593 '(\.7~,r!2 0.74:,(16 LO 0,96747
í. (I [ 6 J 0:94344 c. 9~:Oí7 O,7~i6i4 (1,75424 0.98747 LO
li

,
12

F3-laA~ F4-SAVE 'f7-MEHlI.f'6-CfiLC'NOSHORT
C'.'2 3

(i.2422 (1,2429
(\.111(\

0,2435
0.1114Port.5.D, e.: 1es

0.2432
(1,1111

GURü-BR (i,(i~,)~i(: (\ ,(100(1 \1, ~1(\\)\1 ti ,O!JOO (I,fJO(\\l

DU~G-N,( Q :lJiJOC 0, (H)(i{1 O.fJ'0(jij (\,0000 (1.(\00(1
lB?-Dl c.eoee r: ••:: f ~ lILH13C n,S747 se,9364tl.J,',;'t

!ti-~·-:'! B~.9E2Y 79.7(\11 69. ~\754 ~iq.4490 4-9 t ~227
U3--TUE1~~';D (i: ü(H}(i (\ :ÚOí10 (;,(\000 (1,(\(\(\0 f,l,OOüO
\.iE.··PARA\..ELG íO.(l1i~ n.soc 11.6116 11.6i63 .lí,j~Qf1

Por t . 6 7, fi ... 9 llj
, ,____________________________ •._J ~~-- _

t):pt KF.'t, ~i: ;:\,2~5e (s ,2442 (1 w244~;/ ~d44g e. 24:12
Por::S,r., íY;111i:. 0,1118 0,1121: 1),1124 ·0,1153

GURD-B? 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
O,(i(l(I\l o . \lOGO O,(1(10(\ O,(H)(\(i (I.(I(\O~,

4iL99B0 ~,9,\)~,n 6'1.1214 79.1830 10f\.0()(H)
39,196' 29.0700 16.9q~7 8.8174 0.0(\00
o ,O(H)O (\ •(1(;00 (1.0000 o .ceee 0.000(1

11.8iJ56 11.6703 11,9349 11,9996 0,0000

\.

, ,

I
./

'I
!

r-

\. .j

J./
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3 S2curit~ in the spr2a~sh22t teiow, Use the cursor ~eys tD mD~e around tti2 3
3 spr23dsheet: . 3

1.. t.
•.• ""'., ::"1..-1' :t
·~:~;.,i: l.ltV e .I:

.", ~ "'" # •••• I

\; r ~ ,11; t·

";,:.

Slantiard D~viatiDns anti Brtas fDr each
belD0: Use th~ cursor ~e}s tD ffiO~E arouhd tha. 3

7o.'

-...'

r ",- '.'!..:

/ 00
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,', .....",..•
\)::,; 1';: i'!j

'} .,:!.:~
...'-':' .•..

s-c r·," r 1.' r- 1:,,;-,7
r \.;-t· r; L. t.: 'f~I ;:,rH.;·íl:

"'.

:~ ',.'"I', . !..

r :-'·C-::~-:"17:;:.C:: ,,- .'·,,~,7;:."
;..'i, :..'l~:': '...;.>- -;.: <: , .•.. ) J ~\!

i

4'~i~t
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.'"1.'._
~: L'-::· ~ 1

i. :~:':;::.:;...'

"7 .- ~_•.
;."".-':'1

.:.• : \.::'::., .. i.

::'~ _:":. r T: .;. ~..'.,:

,
'.'

!
D

r, • e ! "!' lO:
\) r 1.1.', :,.h)

,'. J,:." -:',
'}:..:.i..' .•. ,.'\'

~5-CALC STATS F7-MENU
J

~ =. c: :-:,... • :..
::,." :,.:"-':"

., :[···.::-:l 1"J

.•. '\ ...., ,-':"\ .~,,",
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Tamanho do Contrato

Apreqoação

Vencimento

Número de
Vencimentos em
Aberto

Último Dia de
Negociação

Oscilação Máxima
Diária

Variação Mínima

Taxas Operacionais
Básicas: normal
day trade

Base de Cálculo da
Corretagem

Liquidação

Taxa de Liquidação

155

CONTRATOS BM&F

OURO

Futuro Futuro! Cambial Opções sobre
Dispcntvel

250g 1kg 250g

R$/g pontos/g R$/g(prêmio}

todos os meses todos os meses meses ímpares

máximo de 12 màximode 12 máximo de 12

último dia útil do mês último dia útil do mês 3â sexta-feira do mês
anterior ao mês.do de vencimento de vencimento ou, se

vencimento • feriado, dia útil anterior

5% sobre o 3°_ 5% sobre o S?
vencimento vencimento

R$O,OO1/g 0,001 ponto/g R$O,001!g

0,25% 0,20% 0,40%
0,"10% 0,07% 0,20%

ajuste (dia anterior) do ajuste (dia anterior) do valor do prêmio
1º vencimento -Iº vencimento

dia útil seguinte ao dia útil seguinte ao dia ütil seguinte ao
último dia de .último dia de exercício'
negociação negociação

0,3% sobre o valor da O,2f:-6 sobre o valor da 0,4% sovre o valor do
liquidação liquidação ".exercicio

Fonte: Resenha BM&F (Setembro-Outubrof94) n. 101_

i
I



Disponível Padrão
(021)

Tamanho do contrato 250g

Apreqoação R$fg

Vencimento

Variação Mínima R$0,OO1/g

Taxas Operaclonals
Básicas: normal
day trade

0,4%
0,1%

Base de Cálculo da
Corretagem

valor do contrato

Líquidação dia úlil seguinte ao da
realização da operaçao

Fonte: Resenha Btl/1&F (SetembíO-Outubrof94) n. 101.

OURO

Disp. Frac. (0Z2)
Disp. Frac. (023)

0Z2,-10g
OZ3 -'0,225g ,

R$/g

R$ O,OOí/g

0,4%
0,4%

valor do contrato

dia útil seguinte ao da
realização da operação

DIXOURO

Termo com Garantia
GDO

Tamanho do Contrato Livre {mínimo de R$ 4O.000} ,
Vencimento mínimo de 2 e máximo de 365

dias

Liquidação data de vencimento

Taxas de Bolsa 0,005%

\

156

Termo

250g

R$fg

múl!iplos de 5 dias, até
3D, e de 30 dias até
180

R$ 0,001lg

0,4%

valor do contrato

no vencimento ou
antecipadamente

Termo sem Garantia
SDO

livre (mínimo de R$ 40.orJO)
mínimo de 2 e máximo de 730
dias

Fonte: Resenha BM&F {Setembro-OutubroJ94} - n. 101.

data de vencimento

/ ,
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