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Resumo

O conceito de fator estocástico de desconto permeia a Teoria Moderna de Apreçamento de

Ativos. A princípio, tal objeto permite homogeneização na discussão sobre modelos de apreça-

mento. No entanto, Hansen e Jagannathan mostraram que há mais a ser extraído desse poderoso

conceito subjacente aos modelos. A partir de dados, estudam limites do comportamento dessa

variável aleatória, determinando cotas inferiores para suas variâncias. Além disso, com aquele

instrumento, exploram as fragilidades da modelagem em finanças como erros de especificação.

Essas contribuições e algumas de suas extensões são investigadas nessa dissertação.

Palavras-chave: Fator Estocástico de Desconto, Modelos de Apreçamento de Ativos, Cotas

de Variância, Erros de Especificação.



Abstract

The concept of stochastic discount factor pervades the Modern Theory of Asset Pricing.

Initially, such object allows unattached pricing models to be discussed under the same terms.

However, Hansen and Jagannathan have shown there is worthy information to be brought forth

from such powerful concept which underlies asset pricing models. From security market data

sets, one is able to explore the behavior of such random variable, determining a useful variance

bound. Furthermore, through that instrument, they explore one pitfall on modern asset pricing:

model misspecification. Those major contributions, alongside with some of its extensions, are

thoroughly investigated in this exposition.

Keywords: Stochastic Discount Factor, Asset Pricing Models, Variance Bounds, Misspecifi-

cation.
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1 Introdução

A Teoria de Apreçamento de Ativos talvez seja o campo com objetivo e problemas mais

claros dentre aqueles compreendidos pelas ciências econômicas. Tem como projeto principal

a valoração de instrumentos financeiros cujos respectivos fluxos de pagamentos são variáveis

aleatórias ou, de modo mais geral, processos estocásticos.

Sob a égide das teorias macroeconômica e de finanças modernas, o intento de valoração de

ativos financeiros certamente é indissociável de suas funções primárias como instrumentos de

realocação de consumo entre diferentes períodos de tempo e, mais importante, entre estados

da natureza distintos. Dessa forma, é estabelecido consenso a respeito da importância das

dimensões tempo e risco para a discussão e elaboração de modelos de apreçamento de ativos em

economias então dinâmicas e/ou estocásticas.

É através do modelo clássico de apreçamento baseado em consumo que, na seção (2), mo-

tivamos e introduzimos o objeto protagonista de nosso estudo: o fator estocástico de desconto.

Este tem importância central na literatura de Apreçamento, pois da mesma forma que surge

endogenamente no modelo em questão (confundindo-se com a taxa marginal de substituição in-

tertemporal), sua existência independe de hipóteses homéricas a respeito do ambiente econômico.

Veremos que, na verdade, sua existência e até mesmo sua caracterização parcial são garantidas

com hipóteses usuais, como satisfação da Lei do Preço Único e condição de não-arbitragem em

mercados sem fricções.

Há uma promulgada, porém enganosa, partição das classes de modelos de apreçamento entre

aqueles provenientes da abordagem de equilíbrio e da abordagem de não-arbitragem. Talvez tal

classificação tenha berço no conflito entre as visões positiva e normativa, habitual em economia.

Modelos com abordagem de equilíbrio1 adotam visão positiva de longa tradição acadêmica, ao

tentar compreender microfundamentos (preocupando-se explicitamente com determinantes da

demanda e da oferta de ativos) que levariam preços a serem o que são. Caso continuamente

não obtenham sucesso em testes empíricos, sugere-se a busca por aprimoramentos. Enquanto

isso, modelos baseados em argumentos de não-arbitragem2, ao exigir menos rigidez da estrutura

de mercados, são menos ambiciosos. Adotam uma visão de equilíbrio parcial, tomando preços

de outros ativos como dados para determinar o preço deste conjunto de ativos de interesse.

Caso haja discrepância entre as previsões e os preços observados, por vezes têm a presunção

1 Bastiões talvez sejam o CAPM e o CCAPM
2 Como o APT e modelo de Black-Scholes.
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(do ponto de vista acadêmico) de sugerir que há erros no apreçamento observado e, com isso,

haveria oportunidades de operações nos mercados em questão. Razão essa que talvez explique

a grande popularidade destes.

Essa partição é classificada enganosa, pois normalmente os modelos de apreçamento situam-

se entre esses extremos. Por vezes, o mesmo modelo pode ser interpretado sob a ótica das duas

abordagens.3

Assim, desconsiderando tal partição, essa dissertação coaduna-se com a visão da Teoria de

Apreçamento de alguns autores, como Cochrane (2005 - [16]), que defendem que sob diferentes

vestimentas, toda a teoria de apreçamento repousa sobre construções em torno do simples con-

ceito de igualdade entre preço do ativo e valor esperado de seu payoff descontado pelo tal fator

estocástico. Em última instância, para essa vertente, o que diferencia os modelos é a especifi-

cação da forma funcional deste fator, ou seja, a função dos dados e parâmetros que caracteriza o

fator estocástico específico implicado pelo modelo. Essa abordagem permite uma clara distinção

entre as etapas de adoção de hipóteses do modelo (especificando a forma funcional do fator es-

tocástico) e aquela de determinação e, mais importante, interpretação do tipo de representação

empírica. Foi esta abordagem universal de representação por produto interno, viabilizada pelo

fator estocástico de desconto, que pavimentou o caminho para a primeira contribuição de Hansen

e Jagannathan (HJ).

Respaldados na existência dos fatores estocásticos sob condições bastante lenientes e no fato

de que modelo de apreçamento paramétrico implica em uma caracterização particular do fator

estocástico de desconto, Hansen e Jagannathan (1991 - [32]) revolucionam a área ao propor

cotas mínimas de variância para fatores estocásticos de desconto que poderiam ser utilizadas,

entre outras coisas, para determinação e ordenação de performances de vasta gama de modelos

dinâmicos de apreçamento. Esse amplo espectro de modelos abrangido é resultado do fato de

que sua teoria para obtenção das cotas a partir de dados baseia-se simplesmente em condição

não-paramétrica de equilíbrio. Essa contribuição é tema central da seção (3).

Ao adotar a abordagem do fator estocástico de desconto, Hansen e Richard (1987 - [31]) já

destacavam que tal objeto era um instrumento extremamente conveniente visto que resumia as

implicações de modelos dinâmicos de apreçamento bastante diversos. Simplesmente: modelos

alternativos implicam em fatores estocásticos específicos. Assim, obter caracterizações desse

objeto consistentes com os dados disponíveis para ativos, torna-se instrumento extremamente

3 Como é o caso do modelo de Arrow-Debreu (Arrow (1951 - [4]) e Debreu (1959 - [18])).
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poderoso no campo da Teoria de Apreçamento. Afinal, este provê metodologia homogênea

para diagnóstico de performance de enorme gama de modelos de apreçamento. Auxilia mesmo

na determinação dos caminhos mais promissores a serem explorados por novos modelos. Dentre

tantas outras utilidades, uma que também ganhou grande destaque na literatura foi a de explorar

o método como uma maneira bastante geral de avaliar a magnitude de puzzles macroeconômicos.

Ressaltaremos esta última função na parte final da seção.

A seção (4) seguinte refere-se à contribuição do artigo de Hansen e Jagannathan (1997 - [34])

que surge diante da seguinte questão: modelos são aproximações da realidade e, além disso, suas

confirmações (ou contestações) empíricas se dão através de dados carregados de erros, como

os típicos erros de mensuração. Conclui-se que os fatores estocásticos de desconto específicos

implicados por determinados modelos e conjunto de dados, são na realidade proxies do verdadeiro

fator. Assim, autores sugerem métricas para determinar o grau de erros de especificação dos

modelos.

Naturalmente, diversas críticas e extensões surgiram da divulgação dessas contribuições se-

minais. Uma exploração (obviamente) não-exaustiva dessas extensões é proposta na seção (5),

de título semelhante. Em destaque estão: (i) extensões das cotas de volatilidade de HJ que

buscam caracterizações completas da distribuição de probabilidades do fator estocástico de des-

conto, através de informação extraída dos dados de retornos. Ainda mais: utilização de métodos

característicos de Teoria da Informação para obter generalizações dessas últimas; (ii) o papel da

informação condicional na construção de cotas e métricas e (iii) diferentes extensões das métricas

de distância de HJ com destaque para maneiras alternativas de mensurar erros de especificação

de modelos de apreçamento.

Finalmente, a seção (6) conclui o estudo, ressaltando os aspectos relevantes da exploração

prévia e indicando caminhos potenciais interessantes para a pesquisa correlata.

A exposição deste texto oscila entre as descrições informais e formais, abordagens intro-

dutória e avançada. Acredita-se que através do caráter expositivo e, por muitas vezes didático,

permite-se o acesso e estimula-se o interesse daqueles iniciantes nos temas abordados. Concomi-

tantemente, o cunho binário no rigor do tratamento assegura o interesse àqueles já “letrados” na

área.
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2 O Fator Estocástico de Desconto

Essa seção subdivide-se em:

1. Modelo Dinâmico de Apreçamento de Ativos (MDA) baseado em preferências, onde o fator

estocástico surge do modelo;

2. estimação de MDA parametrizados. Usualmente, a caracterização parcial do ambiente

econômico e, portanto, as condições de primeira ordem (restrições de momento) resultantes

do problema do agente, sugerem o GMM como estratégia de estimação a ser adotada. Além

disso, provemos uma breve explicação do equity premium puzzle;

3. existência e caracterização do fator estocástico de desconto (FED) através de condições

minimais sobre o ambiente econômico. Isto é, existência do FED não depende de hipóteses

estruturais fortes.

2.1 Modelo Básico

Para introduzir o conceito de Fator Estocástico de Desconto, partiremos de um modelo

CCAPM básico.1 Mais especificamente, nessa subseção, trabalharemos em ambiente semelhante

ao de Lucas (1978 - [44]), no qual temos o problema de escolha intertemporal onde o consumi-

dor representativo maximiza o bem-estar e utiliza ativos para transferir renda entre diferentes

períodos e estados da natureza.

A notação aqui utilizada é padrão em modelos de apreçamento de ativos baseados em con-

sumo.2 Nestes, um portfolio transacionado em mercado é interpretado como um pacote de

direitos sobre o bem numerário indexados aos estados de natureza futuros.

1 Existem diversas versões do Consumption Based Capital Asset Pricing Model (CCAPM). Normalmente
diferenciam-se pela especificação das preferências dos consumidores.

2 Observação sobre notação e definições:

N∗ ∶= N ∪ {0}

M (p, q) denota classe de matrizes (aleatórias ou determinísticas) reais de ordem (p, q) ∈ N2. A caracterização
estocástica ou determinística estará evidente no contexto utilizado.

Define-se correspondência I ∶ N↠ N ; p↦ I(p) ∶= {n ∈ N ∶ 1 ⩽ n ⩽ p}. Observe que #I(p) = p.

Utilizando-se os vetores de preço ex dividend dos ativos (qτ) e de dividendos (dτ), definem-se os vetores de
payoffs (xτ) e, assim, os de retorno bruto (Rτ), todos em M (N,1).

∀(τ, i) ∈ N × I(N)

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

xτ ∶= (xτ(i))i∈I
(N)

onde xτ(i) ∶= qτ(i) + dτ(i)

Rτ ∶= (Rτ(i))i∈I
(N)

onde Rτ(i) ∶= xτ(i)

qτ−1(i)

Além disso, temos escalares Cτ (consumo agregado per capita) e Wτ (renda exógena) e o vetor de portfolios
no período τ, θτ ∶= (θτ(i))i∈I

(N)
. No problema, o portfolio inicial, θt é dado.
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Problema do Consumidor Representativo:

maximize
{{Ct+j},{θt+j+1}}

j∈N∗

Ut(⋅ )

sujeito a Ct+j + qt+j ⋅θt+j+1 ⩽Wt+j + xt+j ⋅θt+j , ∀j ∈ N∗

(2.1)

Nesta discussão, a especificação da função utilidade intertemporal Ut(⋅ ) é de von Neumann-

Morgenstern, aditivamente separável no tempo, semelhante à utilizada em Hansen e Singleton

(1983 - [30]).

Ut ∶ (R+)N
∗

→ R; {Ct+j}j∈N∗ ↦ Ut({Ct+j}j∈N∗) ∶= E
⎡⎢⎢⎢⎢⎣
∑
j∈N∗

βju(Ct+j)∣Ft

⎤⎥⎥⎥⎥⎦
(2.2)

onde β ∈ (0,1) é fator de desconto subjetivo, u(⋅ ) é utilidade instantânea de Bernoulli de

classe C2, estritamente crescente e côncava. A σ-álgebra (do espaço amostral), Ft, representa

o conjunto de informação do agente no período t.3

Como as restrições orçamentárias no plano ótimo são ativas4, podemos substituí-las na função

objetivo para então resolver o seguinte programa irrestrito:

maximize
{θt+j+1}j∈N∗

Et
⎡⎢⎢⎢⎢⎣
∑
j∈N∗

βju(Wt+j + xt+j ⋅θt+j − qt+j ⋅θt+j+1)
⎤⎥⎥⎥⎥⎦

(2.3)

Assim, as condições de primeira ordem do problema são:

qτu
′(Cτ) = Eτ[βu′(Cτ+1)xτ+1], ∀τ ∈ N∗ (2.4)

Estas equações de Euler podem ser reescritas de duas maneiras interessantes para nossa

exposição:

• Primeira (normaliza-se por u′(Cτ)):

qτ = Eτ[mτ+1xτ+1], ∀τ ∈ N∗ (2.5)

• Segunda (normaliza-se equações (2.4) por qτ):

1{I(N)} = Eτ[mτ+1Rτ+1], ∀τ ∈ N∗ (2.6)

3 O operador de esperança condicionado ao conjunto de informação Ft do consumidor no período t, E[⋅ ∣Ft],
será também denotado por Et[⋅ ].

4 Resultado das hipóteses sobre a função u(⋅ ) e existência de consumidor representativo.
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ondemτ+1 ∶= βu
′(Cτ+1)
u′(Cτ) é nosso objeto de maior interesse.5 A variável aleatória mτ+1 denomina-se

fator estocástico de desconto (FED) ou, de cunho matemático, núcleo de apreçamento

(pricing kernel). Neste modelo baseado em consumo, tal conceito confunde-se com o de taxa

marginal de substituição intertemporal, ou seja, com a razão entre utilidades marginais de perío-

dos consecutivos descontada.

Aplicando-se a Lei das Expectativas Iteradas na equação de equilíbrio, obtemos versão in-

condicional das restrições de momentos:

1{I(N)} = E[mτ+1Rτ+1], ∀τ ∈ N∗ (2.7)

Note que, na realidade, fixo τ ∈ N∗, temos N condições (já na versão incondicional) a serem

satisfeitas no ótimo:

1 = E[mτ+1Rτ+1(i)], ∀i ∈ I(N) (2.8)

Observe que, apesar de os retornos esperados poderem variar no tempo e entre ativos, o

retorno esperado descontado pelo FED de qualquer ativo é sempre unitário.

É interessante explorar um pouco mais essa condição de equilíbrio para obtermos alguma

interpretação econômica da relação implícita entre consumo, preços e risco. Para isso, utilizando

a decomposição da covariância, reescreva equação acima, como:

1 = E[m]E[R(i)] + cov[m,R(i)] (2.9)

Por esta relação, podemos ver que, se existe ativo f ∈ I(N) tal que sua covariância incondi-

cional com o FED seja nula, denominado ativo livre de risco, temos a taxa livre de risco:6

R(f) = 1

E[m]
(2.10)

E, assim, obtemos uma fórmula alternativa para o retorno esperado de ativo i qualquer:

E[R(i)] = R(f) −R(f)cov[m,R(i)], ∀i ∈ I(N) (2.11)

5 Repare que tal definição de FED é restrita a essa derivação, pois, como veremos, o conceito de fator
estocástico é bem mais geral do que o resultante deste modelo.

6 Caso não haja tal ativo podemos definir R(f) como taxa livre de risco "sombra".
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ou ainda,

E[R(i)] = R(f) − κR(f)cov[u′(Cτ+1), xτ+1(i)], ∀i ∈ I(N) (2.12)

O payoff (ou, de maneira equivalente, o retorno) de determinado ativo covariar positivamente

com o consumo, significa que este ativo gera maior volatilidade no consumo.7 Assim, para que

o consumidor aceite comprar tal ativo, exigirá um maior retorno esperado. Por outro lado, se

há ativo cujo payoff covaria negativamente com o consumo - isto é, tem maior retorno quando

o nível de consumo é baixo (e menor payoff quando consumo é alto) - este permite suavização

do consumo e, portanto, pode ter retorno esperado mais baixo do que a taxa livre de risco. Em

casos extremos, como de alguns seguros, tal retorno esperado pode ser até mesmo negativo.

2.2 Estratégias de Estimação para Modelos Parametrizados

A especificação de um Modelo Dinâmico de Apreçamento (MDA) logicamente precede a es-

colha de uma estratégia de estimação para análise empírica. Assim, dado um determinado MDA

paramétrico, cabe ao pesquisador decidir dentre as classes de métodos factíveis, o mais adequado

para a estimação dos parâmetros de interesse. Pode-se particionar os modelos em três casos: (i)

informação completa: modelo provê caracterização completa da distribuição conjunta das vari-

áveis de interesse; (ii) informação nula: nenhuma informação sobre tal; ou ainda, o caso mais

comum, (iii) informação limitada sobre a distribuição conjunta. Em geral, esta última situação

ocorre na forma de restrições (condicionais ou incondicionais) sobre momentos populacionais.

A informação completa sobre distribuições é caso raro em modelagem de apreçamento de

ativos, pois costuma exigir hipóteses extremamente fortes, restringindo bastante o modelo. Nesse

caso, a estratégia de estimação usualmente utilizada é a de Máxima Verossimilhança (MV), cujos

estimadores satisfazem os critérios clássicos (em pequenas e grandes amostras) de análise de boa

performance de estimadores.

No outro extremo, encontram-se modelos dinâmicos que não provêem informação alguma

sobre a distribuição conjunta das variáveis de interesse ao econometrista e, por isso, a estratégia

factível para estimação em geral é restrita a métodos como o de projeção linear de mínimos

quadrados.

Finalmente, o caso de maior frequência dentre os Modelos Dinâmicos de Apreçamento de

7 Dada a concavidade de u(⋅ ) isso resulta em covariância negativa entre payoff e utilidade marginal. Adi-
cionalmente, repare que dadas hipóteses do modelo tem-se κ > 0.
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Ativos é aquele em que, como condições de equilíbrio, obtém-se informações parciais sobre a

distribuição conjunta das variáveis aleatórias de interesse do modelador. O modelo da primeira

subseção enquadra-se nessa classe, pois as equações de Euler derivadas da otimização do prob-

lema do consumidor são, na verdade, condições de momentos. Para tais modelos a estratégia

usual de estimação adotada é a do Método Generalizado dos Momentos (GMM8). A principal

referência para as propriedades de estimadores GMM ainda é Hansen (1982 - [28]).

A construção de estimadores GMM segue o princípio da analogia.9 Informalmente, este

princípio significa que um estimador é escolhido de maneira a solucionar a contraparte amostral

de um problema solucionado pelo parâmetro populacional. Ou seja, o princípio básico do GMM

é implementar um procedimento de escolha de parâmetros de maneira que estes minimizem as

contrapartidas amostrais (ponderadas) das condições de ortogonalidade populacionais oriundas

do modelo.

Em geral, essas condições de ortogonalidade são relações não-lineares entre variáveis obser-

vadas pelo modelador e parâmetros de interesse desconhecidos. Quando se trata de MDA, estes

últimos usualmente caracterizam preferências.

Para que seja possível a identificação desse parâmetros, é necessário que o número de condi-

ções de ortogonalidade seja igual ao número de parâmetros a estimar. Em finanças, no entanto,

tipicamente os modelos são sobreidentificados (mais restrições de ortogonalidade do que parâmet-

ros), de forma que, para um mesmo parâmetro escolhido como ótimo, não se consegue satisfazer

simultaneamente todas as condições de ortogonalidade. Devido a esta situação, utiliza-se uma

matriz de ponderação das diversas restrições de momentos. Matriz essa que pode ser estimada

de forma ótima.

Além disso, quando há sobreidentificação, a especificação do modelo deve ser testada pelo

teste das restrições de sobreidentificação que avalia o quão próximas de zero (de acordo com uma

certa métrica) estão as contrapartes amostrais das restrições de momentos populacionais. Para

esse teste utiliza-se a estatística J , que sob a hipótese nula de correta especificação do modelo,

tem distribuição assintótica qui-quadrado, com (N − k) graus de liberdade, onde N é o número

de condições de ortogonalidade e k o número de parâmetros do MDA.10

Outro ponto de destaque na estimação de MDA parametrizados é que, diversas vezes, consid-

eramos as restrições sobre momentos incondicionais implicadas pelos modelos de apreçamento

8 Generalized Method of Moments.
9 Como referência a esse princípio universal de estimação, sugere-se Goldberger (1991 - [25]).

10 Hansen (1982 - [28]) apresenta esse teste e a estatística J , sobre os quais falaremos mais adiante.
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de ativos, embora modelos assumam que agentes utilizem a informação disponível no período

da transação. Isso ocorre pois, frequentemente, é conveniente para um econometrista deduzir

restrições empíricas que não dependam dessa informação condicionada. Ou seja, em geral é mais

fácil para o modelador estimar formas incondicionais de restrições. Além disso, tais momentos

são limites de médias de séries temporais de dados observáveis de vários Processos Geradores de

Dados (DGP11). Existe uma grande classe de DGP para payoffs de ativos e preços para os quais

pode-se garantir que as médias amostrais das séries temporais convergem (quase certamente)

para os momentos populacionais. Esses DGP são corroborados por diversos MDA.

Duas propriedades que tornam os estimadores GMM tão populares são que, sob condições de

regularidade e outras hipóteses razoáveis sobre as séries temporais observáveis, são consistentes

e têm distribuição assintótica normal.12

Finalmente, é interessante ressaltar que a estratégia de estimadores GMM é mais robusta do

que a de MV quanto a erros de especificação das distribuições das variáveis observáveis. Dito

de maneira mais técnica: quando há correta especificação das distribuições, os estimadores de

MV são, em geral, assintoticamente mais eficientes do que estimadores baseados em métodos

de variáveis instrumentais não-lineares. No entanto, estimadores de MV geralmente perdem a

propriedade de consistência caso haja má especificação da distribuição subjacente das variáveis

de interesse. Por outro lado, vimos que a estratégia de GMM é adequada para casos com

informação parcial gerada pelo modelo, pois este método não exige conhecimento a priori a

respeito da distribuição. Ele utiliza diretamente as condições de ortogonalidade provenientes da

otimização do problema básico do modelo microfundamentado.

A base teórica para análise econométrica de MDA microfundamentados foi inicialmente de-

senvolvida em Rubinstein (1976 - [49]), Lucas (1978 - [44]) e Breeden (1979 - [11]). Em modelos

dinâmicos com incerteza, estes obtiveram relações entre consumo e preços que deveriam ser

satisfeitas em equilíbrio. Os primeiros a estudar empiricamente essas condições em modelo de

agente representativo foram Grossman e Shiller (1981 - [26]). No entanto, apenas em Hansen

e Singleton (1982 - [29]) houve desenvolvimento de metodologia para estimação de parâmetros

em MDA com especificações de preferências convexas mais gerais.

Como vimos, a abordagem mais comum para testar MDA é a de construção de estimadores

e testes de sobreidentificação de restrições utilizando restrições condicionais de momentos impli-
11 Data Generating Process.
12 Basicamente, estacionariedade e ergodicidade dos processos geradores dessas séries.
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cadas pelas condições de primeira ordem de problemas de otimização intertemporal dos agentes.

O fator estocástico de desconto derivado dessa abordagem é função de variáveis de estado ob-

serváveis e vetor de parâmetros desconhecido, permitindo assim a factibilidade da estratégia de

estimação por GMM. Hansen e Singleton (1982 - [29]) é artigo precursor com caracterização

CRRA (Constant Relative Risk Aversion) de preferências sobre bem de consumo único. Nesta,

a especificação da utilidade instantânea u(⋅ ) é:

u ∶ R++ → R; C ↦ u(C) ∶=

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩

C1−γ−1
1−γ , se γ ∈ R+/{1}

ln(C) , se γ ∈ {1}
(2.13)

Destaque desta forma funcional, o parâmetro γ é o chamado coeficiente de aversão ao risco.

Tal forma é sujeita a diversas críticas. A principal delas, suscitada por Hall (1988 - [27]), critica

o fato de o parâmetro γ reger tanto a elasticidade de substituição intertemporal (disposição dos

agentes a alterações de consumo entre dois períodos) quanto o coeficiente de aversão relativa

ao risco (disposição dos agentes a alterações de consumo entre dois estados). Esta indissocia-

bilidade funcional entre conceitos teoricamente dissociados é razão de críticas devido à falta de

flexibilidade do modelo decorrente.

Remetendo à subseção anterior, com tal especificação, as equações de Euler (2.6) transformam-

se em:

E
⎡⎢⎢⎢⎢⎣

=∶ ετ+1

³¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹·¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹µ

β
⎛
⎝
Cτ+1
Cτ

⎞
⎠

−γ

´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶
=∶ mcrraτ+1

Rτ+1 − 1{I(N)} ∣Fτ

⎤⎥⎥⎥⎥⎦
= 0 (2.14)

portanto, nosso fator estocástico de desconto candidato, mcrra
τ+1 , é caracterizado pelo crescimento

do consumo.

A variável aleatória ετ+1 sendo interpretada como o distúrbio de uma análise econométrica.

Hansen e Singleton (1982 - [29]) mostram como utilizar as restrições (2.14) acima para construir

estimadores de variáveis instrumentais dos parâmetros estruturais desconhecidos (β e γ) e testar

as restrições sobreidentificadoras implicadas por (2.14).

Especificamente, (2.14) implica que E[ετ+1vτ] = 0, ∀vτ ∈ Iτ e, assim, elementos do conjunto

de informações dos agentes no período τ que também são observados pelo modelador (o conjunto

de informação Iτ) podem ser utilizados como variáveis instrumentais para o distúrbio ετ+1.

Denota-se o espaço paramétrico como Θ ⊆ M (2,1). Depois de escolher um vetor de instrumento
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vτ ∈ M (s,1)∩Iτ (onde s ⩾ 2) para ser utilizado na estimação, o estimador GMM, denotado por

θ
gmm
T , minimiza a função critério amostral, isto é:13

θ
gmm
T ∶= argmin{QT (θ) ∶ θ ∈ Θ} =

= argmin
⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
T−1 ∑

t∈I(T )

εt+1vt

⎤⎥⎥⎥⎥⎦

′

WT

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
T−1 ∑

t∈I(T )

εt+1vt

⎤⎥⎥⎥⎥⎦
∶ θ ∈ Θ

⎫⎪⎪⎬⎪⎪⎭
(2.15)

A matriz de ponderação WT ∈ M (s, s) simétrica, positiva definida, pode ser estimada de

maneira ótima, mas não aprofundaremos nessa questão.

Se houver mais condições de ortogonalidade do que parâmetros a serem estimados (nesse

caso, se s > 2), existirão s − 2 combinações lineares independentes que não são anuladas na

estimação, mas devem ser suficientemente próximas de zero se o modelo for verdadeiro. Essas

restrições sobreidentificadoras podem ser testadas utilizando a estatística J que, como dito, sob

a hipótese nula de correta especificação, tem distribuição assintótica qui-quadrado com (s − 2)

graus de liberdade.14

Tal parametrização motivou um dos puzzles mais discutidos em macroeconomia e finanças

nas últimas duas décadas: o equity premium puzzle.15

Em análise de aderência de dados norte-americanos a MDA com especificação CRRA, Mehra

e Prescott (1985 - [46]) cunharam a expressão equity premium puzzle para a incapacidade do

CCAPM em explicar o alto prêmio do retorno das ações em relação ao retorno dos ativos de

renda fixa, quando calibrado com parâmetros de preferências respaldados - ou defensáveis -

empiricamente.

É importante destacar que trata-se de um puzzle quantitativo, pois a teoria padrão concorda

com a caracterização qualitativa de que, em valor esperado, o retorno de ações deve ser mais alto

do que o de títulos do governo norte-americano. Assim, o puzzle surge da pífia performance das

previsões quantitativas geradas pelos modelos dinâmicos de apreçamento quando confrontadas

com dados financeiros.

Diversas tentativas para sua solução - variando desde alternativas para especificação de

preferências à incompleteza de mercados - foram e são propostas pelos mais destacados economis-
13 Subíndice indica amostra de tamanho T.
14 J ∶= TQT (θgmm

T ).
15 Para aquele interessado em mais informações sobre o equity premium puzzle, sugere-se o excelente artigo

Kocherlakota (1996 - [40]).
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tas há décadas. No entanto, o desafio permanece, pois não se obteve nenhuma racionalização

consensual.

Naturalmente, visando contornar as críticas à forma CRRA e explicar o puzzle, outras es-

pecificações de preferências foram desenvolvidas.

Uma possível explicação para a fraca performance de modelos com um único bem de consumo

não durável é que a utilidade é não separável no tempo com respeito à aquisição de bens. A

motivação para esta não-separabilidade está usualmente associada (i) ao fato de que alguns

bens são duráveis e provêem serviços ao longo de alguns períodos ou (ii) à hipótese de que

consumidores exibem persistência de hábitos em seus padrões de consumo. Nesta última, há

modelos com hábitos internos e outros com caracterizacão de hábitos externos, onde o primeiro

significa que o próprio consumo passado de um consumidor afeta a utilidade marginal de consumo

corrente, enquanto o último especifica utilidades marginais do consumo corrente afetadas pelo

nível de consumo passado agregado. Tais modelos são exemplificados pelos artigos clássicos de

Abel (1990 - [1]) e Constantinides (1990 - [17]), respectivamente.

Há também alternativas mais radicais do ponto de vista teórico, onde os agentes não são

maximizadores de utilidade esperada.16 As formas recursivas de Epstein e Zin (1991 - [20]), com

preferências não-separáveis no estado, nas quais agentes não são indiferentes quanto ao timing

da resolução da incerteza, é provavelmente a mais conhecida representação dessa modelagem

alternativa de preferências.17

Apesar de muito interessante, o aprofundamento em tais caracterizações de preferências não

é de maior interesse desse estudo.

2.3 Existência e Caracterização do Fator Estocástico via Lei do Preço Único

e Não Arbitragem

No início da seção, derivamos um fator estocástico de desconto através de um modelo de

apreçamento de ativos baseado em consumo. No entanto, na presente subseção, veremos que a

teoria de finanças garante a existência de fator estocástico com hipóteses bem mais gerais do

que as postuladas por este e diversos outros modelos de apreçamento.

A partir deste ponto, nesse texto, o termo Fator Estocástico de Desconto (FED) será utilizado

para denominar um dado fator de desconto contingente a estados da natureza. É dito estocástico,

16 Isto é, as preferências não são mais do tipo von Neumann-Morgenstern.
17 Autores utilizam formas de utilidade tipo Kreps e Proteus (1978 - [41]).
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pois o fator de desconto varia de acordo com o estado, seguindo uma determinada distribuição

(condicional) de probabilidades. Veremos que o valor de mercado hoje (preço) de um ativo

transacionado cujos payoffs amanhã são incertos, pode ser representado pela soma ponderada

dos produtos desses payoffs com seus respectivos fatores de desconto. Ponderação esta pelas

probabilidades subjacentes, condicionais ao conjunto de informação do agente hoje. Ou seja,

preços dos ativos com representação através do operador de esperança condicional.

Apesar de a discussão anterior elucidar parcialmente esse conceito, nessa subseção veremos

que, na realidade, não há necessidade de fazer qualquer hipótese forte sobre a estrutura do ambi-

ente econômico para que possamos utilizar o fator estocástico em apreçamento de ativos. Hipóte-

ses sobre preferências, completeza de mercados, agregação, homogeneidade de informações, entre

outras, são úteis para gerar intuição e conhecer limites de modelos alternativos. No entanto,

para utilizar a equação básica de apreçamento (ou o conceito de FED) e caracterizar o FED,

basta que hipóteses bem razoáveis sejam satisfeitas. De maneira simplificada, basta exigirmos

que a Lei do Preço Único (LPU) e a Condição de Não Arbitragem (NA) sejam atendidas no

modelo.

Devido ao caráter mais técnico dessa subseção, vale a seguinte ressalva: não há prejuízo ao

entendimento do trabalho caso o leitor opte por ler apenas os teoremas-chave e compreender

as explicações subsequentes. Naturalmente, caso o leitor já seja familiarizado com as condições

minimais para existência de FED e com a representação de preços por produto interno, pode

ignorar essa subseção.

Cochrane (2005 - [16]) expõe esta teoria de maneira um tanto informal em um ambiente

com espaço de estados discreto e finito, no qual a matemática subjacente é mais tratável e

permite interpretação geométrica dos teoremas-chave. A abordagem mais generalista, de Hansen

e Richard (1987 - [31]), baseia-se em análise funcional. Mais especificamente, em métodos de

espaços de Hilbert.18 A exposição aqui adotada situa-se entre esses dois níveis de profundidade.

De início, devemos caracterizar mais formalmente o espaço de payoffs e o conjunto de infor-

mação dos agentes.19

X◆
t+1 ∶= {xt+1 ∈ Ft+1 ∶ E[x2t+1∣Ft] <∞} (2.16)

18 A adequação formal necessária para exposição de tal artigo exigiria grande esforço notacional e conceitual
para benefício marginal não tão relevante frente ao objetivo primordial do estudo em questão.

19 Novamente, payoffs especificam quanto do bem numerário é provido em estados da natureza alternativos.
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Assim, o espaço de payoffs é o conjunto de variáveis aleatórias no conjunto de informação

Ft+1 com segundos momentos (condicionados em Ft) finitos.20 Para discutir as propriedades

topológicas do espaço é interessante estabelecer uma noção de distância entre payoffs através do

produto interno condicional em X◆
t+1:

⟨⋅∣⋅⟩F ∶X◆
t+1 ×X◆

t+1 →Ft; (x1, x2)↦ ⟨x1∣x2⟩F ∶= E[x1x2∣Ft] (2.17)

este produto interno em X◆
t+1 define norma condicional em X◆

t+1:

∥⋅ ∥F ∶X◆
t+1 →Ft; x↦ ∥x∥F ∶= {⟨x∣x⟩F}1/2 (2.18)

que, por sua vez, induz à métrica condicional em X◆
t+1:

ρ(⋅ , ⋅ )F ∶X◆
t+1 ×X◆

t+1 →Ft; (x1, x2)↦ ρ(x1, x2)F ∶= ∥x1 − x2∥F (2.19)

Hansen e Richard (1987 - [31]) mostram que X◆
t+1 é um espaço de payoffs condicionalmente

linear e condicionalmente completo.21 Um espaço (condicionalmente) linear e completo equipado

com produto interno, (X◆
t+1, ⟨⋅ ∣⋅ ⟩F ), classifica-se como espaço (condicional) de Hilbert. Quando

não há risco, denotamos tal espaço de Hilbert simplesmente como X◆
t+1.

Um subespaço Xt+1 ⊆X◆
t+1 é introduzido e visto como um conjunto de payoffs no período t+1

de portfolios comprados em t. Uma possibilidade é Xt+1 =X◆
t+1, caso no qual Xt+1 contém (entre

outros) todos os eventos contingentes baseados na informação em Ft+1. Entretanto, permite-se

20 Dito de outra forma, funções Ft+1-mensuráveis com segundos momentos condicionais (em Ft) finitos.
Onde Ft é σ-álgebra sobre espaço de estados.

21 Definições relevantes:
• Uma sequência {xn}n∈N ∈ (X◆

t+1)
N
:

[Def.1] converge condicionalmente para x⋆ se ∀ε > 0, lim
n→∞

P[ρ(xn, x⋆)F > ε] = 0.

[Def.2] é condicionalmente de Cauchy se ∀ε > 0, lim
(m,n)→∞

P[ρ(xn, xm)F > ε] = 0.

• Xt+1 subespaço de X◆
t+1 é

[Def.3] condicionalmente linear se ∀(a, b, x1, x2) ∈ F 2
t × (Xt+1)

2
temos que ax1 + bx2 ∈Xt+1.

[Def.4] condicionalmente completo (em relação à métrica condicional induzida) se toda sequência condi-
cionalmente de Cauchy em Xt+1 converge para algum elemento em Xt+1.

• Uma função de apreçamento πt∶Xt+1 →Ft

[Def.5] satisfaz condição de não arbitragem em Xt+1, se x ∈ {x̃ ∈ Xt+1 ∶ P[x̃ ⩾ 0] = 1}, então P[{πt(x) ⩽
0} ∩ {x > 0}] = 0.

Observe que a função de apreçamento πt mapeia payoffs modelados como variáveis aleatórias em preços que
também são modelados como variáveis aleatórias, porém estas últimas são restritas ao conjunto de informação
dos agentes no período de tempo em que os preços são cotados.
A condição de não-arbitragem em palavras: payoffs não-negativos que são estritamente positivos em algum

estado com probabilidade (condicional em Ft) estritamente positiva, têm preço estritamente positivo.
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também que Xt+1 acomode situações diferentes como aquelas em que o econometrista omite

ativos em sua análise ou mesmo aquelas em que os mercados são incompletos.

◯ Lei do Preço Único e Existência de FDE

Além disso, formaliza-se a representação de preços por produto interno em um espaço de

payoffs Xt+1. Denominaremos as condições - sobre a terna (Xt+1,Ft, πt) - para a existência de

tal representação como condições de regularidade de Hansen e Richard (CHR)22. Na realidade, o

teorema de existência do fator estocástico é uma versão condicional do Teorema de Representação

de Riesz.23

• (Teorema de Existência de FDE): Se tripla (Xt+1,Ft, πt) satisfaz CHR então, ∃! m⋆ ∈

Xt+1 tal que πt(x) = ⟨x∣m⋆⟩F , ∀x ∈Xt+1. Além disso, P[∥m⋆∥F > 0] = 1

É de suma importância compreender que o teorema acima garante que cada função de apreça-

mento é unicamente indexada por um payoff de referência dentro do espaço de payoffs. No

entanto, quando mercados não são completos, há infinitas variáveis aleatórias que satisfazem a

equação básica de apreçamento, isto é, que satisfazem a nossa definição de fator estocástico de

desconto. O teorema garante que há apenas uma variável aleatória que simultaneamente satisfaz

a definição de FED e está em Xt+1. Ou seja, existe apenas um payoff de referência (denotado

por m⋆) que faz papel de fator estocástico de desconto.24

Ainda mais: pelo Teorema da Projeção (decomposição por soma direta25), qualquer fator

estocástico m pode ser unicamente representado como m =m⋆ +ν onde ν seja condicionalmente

ortogonal ao espaço Xt+1.26

22 Especificamente hipóteses CHR são:

[CHR.1] Xt+1 subespaço de X◆
t+1 é condicionalmente linear e condicionalmente completo.

[CHR.2] (Lei do Preço Único; linearidade): πt(ax1+bx2) = aπt(x1)+bπt(x2), ∀(a, b, x1, x2) ∈ F 2
t ×(Xt+1)

2
.

[CHR.3] (Continuidade Condicional) Se sequência {xn}n∈N ∈ (Xt+1)
N
converge condicionalmente para 0

então, ∀ε > 0, lim
n→∞

P[∥πt(xn)∥F
> ε] = 0.

[CHR.4] (Apreçamento Não-degenerado) ∃x0 ∈Xt+1; P[πt(x0) = 0] = 0.
23 Observe que [CHR.2] e [CHR.3] requerem que o funcional de apreçamento πt seja o análogo condicional

de um funcional linear contínuo em um espaço de Hilbert.
24 Mercados incompletos no sentido de que “ativos contingentes” para um ou mais estados da natureza não

estão disponíveis.
25 Kreyszig (1978 - [42]) – Seja Y subespaço fechado de um espaço de Hilbert (H , ⟨⋅ ∣⋅ ⟩). Então, H = Y ⊕Z,

onde Z = Y ⊥ ∶= {z ∈ H ∶ ⟨z∣y⟩ = 0,∀y ∈ Y }.
O mesmo autor mostra que um subespaço de um espaço métrico completo é por sua vez completo, se e somente

se, o subespaço é fechado no espaço métrico. Isto é, há equivalência entre espaços fechados e espaços completos,
neste caso.

26 ⟨x∣ν⟩F = 0, ∀x ∈Xt+1.
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Em suma, vemos que a simples Lei do Preço Único - conjuntamente com hipóteses estrita-

mente técnicas - garante a existência de pelo menos um fator estocástico de desconto mesmo em

mercados incompletos.

◯ Não Arbitragem e Positividade (quase certa) de FED

Além da existência, é possível a caracterização do fator estocástico caso haja outra condição

satisfeita.

Para qualquer espaço de payoffs Xt+1 satisfazendo CHR (não necessariamente X◆
t+1), a

hipótese de positividade quase certa do FED implica ausência de arbitragem em Xt+1.27

Na verdade, Hansen e Richard (1987 - [31]) mostram que, caso mercado seja completo e a lei

do preço único seja válida (mais precisamente, exige-se CHR), então função de apreçamento πt

satisfaz condição de não arbitragem em X◆
t+1 se, e somente se, FED satisfaz positividade quase

certa.

• (Teorema da Positividade em Mercados Completos): Em mercados completos,

caso tripla (Xt+1,Ft, πt) satisfaça CHR e não arbitragem tem-se que ∃! mT ∈ Xt+1 tal que

P[mT > 0] = 1 e πt(x) = ⟨x∣mT⟩F , ∀x ∈Xt+1.

Agora, quando o mercado é incompleto, sabemos que há infinidade de fatores estocásticos

de desconto. O teorema a seguir garante que, atendidas as condições, pelo menos um desses

é positivo (quase certamente). Entretanto, esse pode não ser m⋆. Isto é, o fator estocástico

positivo pode não estar no espaço de payoffs Xt+1.

• (Teorema da Positividade em Mercados Incompletos): Caso Xt+1 ⊆ X◆
t+1 e tripla

(Xt+1,Ft, πt) satisfaça CHR e não arbitragem tem-se que ∃mT ∈X◆
t+1 tal que P[mT > 0] = 1 e

πt(x) = ⟨x∣mT⟩F , ∀x ∈Xt+1.

Mais uma vez é interessante interpretar o teorema. Quando mercados são incompletos, o

fator estocástico de desconto positivo (quase certamente), mT, não é único.

Além disso, o teorema diz que existe FED positivo, porém nem todos atendem à positivi-

dade quase certa. Em particular, o fator de desconto no espaço de payoffs, m⋆ continua sendo

válido (ou seja, apreça payoffs em Xt+1) porém, não é necessariamente positivo.

27 Se variável aleatória z ∈Xt+1 é tal que P[z > 0] = 1, dizemos que satisfaz positividade quase certa(mente) ou
com probabilidade um. Quando não há risco de ambiguidade dizemos simplesmente que z satisfaz positividade.
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Assim como a lei do preço único garante a existência de um fator estocástico de desconto,

não arbitragem e lei do preço único garantem a existência de um fator estocástico positivo.28

Moral da história: a princípio, um arcabouço de modelo dinâmico de apreçamento parecia

exigir uma enorme estrutura como, por exemplo, ambiente com consumidor representativo e

mercados sem fricção. No entanto, vimos que a exigência é de estrutura minimal. Assim, pode-

mos utilizar a equação básica de apreçamento sem a preocupação de estarmos implicitamente

assumindo muita estrutura. Por outro lado, para objetivos empíricos não obtemos muita coisa

apenas escrevendo a equação básica, pois todo o conteúdo econômico, estatístico ou preditivo

origina-se ao escolher um modelo de fator estocástico de desconto onde este é função dos dados.

Essa abrangência e homogeneização linguística entre modelos (a princípio) distintos, é a

grande força da visão da Teoria de Apreçamento sob a ótica de fatores estocásticos de desconto.

É importante destacar que essa generalidade obtida com esses teoremas fundamentais de

finanças foi utilizada de maneira bastante perspicaz por Hansen e Jagannathan em suas con-

tribuições posteriores. Contribuições-tema de nossa próxima seção.

28 Na realidade, CHR (que inclui LPU) são as condições suficientes.
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3 As Cotas de Volatilidade

Hansen e Jagannathan (1991 - [32]) investigam implicações de dados de mercados financeiros

para uma vasta classe de modelos dinâmicos de apreçamento de ativos. Essa classe é bem

abrangente, porém, sob condições mínimas, tem uma implicação comum: a existência de um

fator estocástico de desconto.

Na seção anterior vimos que tal objeto permite que o preço de equilíbrio (hoje) de payoff

incerto pago (amanhã) por qualquer ativo transacionado (i.e. dentro do espaço de payoffs),

possa ser representado por uma esperança (condicional à informação corrente) do produto do

payoff com este fator estocástico. Uma representação por produto interno.

Normalmente as amostras têm certas limitações, como a indisponibilidade de dados de preços

para conjunto completo de ativos contingentes, ou mesmo, a adoção voluntária de grupo restrito

de ativos por parte do econometrista. Assim, tipicamente, dados não são suficientes para permitir

a identificação dos fatores estocásticos de desconto.

A solução usualmente adotada para a identificação é a paramétrica, a qual restringe os

FED’s a funções paramétricas dos dados. Tal abordagem permite testabilidade do modelo, pois

é possível verificar se a parametrização proposta é corroborada pelos dados. Entretanto, por

outro lado, gera muita restrição à classe de modelos admissíveis.

Assim, HJ propõem uma abordagem não-paramétrica, radicalmente oposta, cujo objetivo é

a expansão da classe de MDA englobados. Com esse intuito impõem estrutura minimal a ser

atendida. O custo natural de tal abordagem é a perda na capacidade de testar-se modelos, visto

que há redução de implicações a serem testadas. Em geral, como implicações testáveis, restam

apenas as condições de Lei do Preço Único e de Não Arbitragem.1

Reconhecendo esse tradeoff entre abrangência de modelos e testabilidade, autores defen-

dem que técnica desenvolvida pode e deve ser utilizada de maneira complementar a modelos

paramétricos. Afinal, através de testes de diagnóstico pode-se acessar a capacidade de deter-

minado modelo em explicar os dados. Além disso, resguardados certos cuidados, permite a

comparação entre modelos distintos dentre uma enorme gama de MDA.

Apesar de o método não-paramétrico não permitir a identificação do fator estocástico, pode-

se inferir alguns fatos relacionados a este a partir dos dados. Isto é, utilizando os dados, HJ

buscam informações a respeito do comportamento dos FED’s. Fazem isso partindo de ideia

1 Conforme discutido na subseção (2.3), tais condições, entre outras, permitem a existência e caracterização
da representação por produto interno.
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simples que revela-se muito poderosa: se fator de desconto for constante, dois ativos distintos

com o mesmo preço devem ter o mesmo valor esperado. Assim, a existência de dois ativos

com preços coincidentes e valores esperados distintos implica que há variabilidade no fator de

desconto. Isto é, o fator de desconto de fato deve ser estocástico, dependente do estado da

natureza realizado.

A partir dessa constatação, para um determinado conjunto de dados de mercado, conseguem

obter cotas inferiores para a volatilidade dos fatores estocásticos de desconto de certa média.

Mais especificamente, a partir dos dados, constroem uma fronteira média-variância dos fatores

estocásticos de desconto, que determina uma região admissível de pares (média, desvio-padrão)

para candidatos a fatores estocásticos de desconto que utilizem o mesmo conjunto de dados.

Vejamos essa construção.

3.1 Construção

A partir de payoffs apreçados por um candidato a fator estocástico mτ+1, autores selecionam

um conjunto de N payoffs de ativos na data τ + 1, representado por xτ+1 ∈ M (N,1). A razão

para fixar-se xτ+1 é que buscamos uma cota observável da volatilidade para qualquer FED e

isso é obtido ao utilizar-se os payoffs observados xτ+1. Em geral, quanto maior o conjunto xτ+1,

mais restrita será a cota inferior de volatilidade de mτ+1 candidato. Ao invés de espaços de

payoffs tão gerais quanto os da seção (2.3), HJ constroem cotas utilizando espaço linear gerado

por xτ+1, isto é, o espaço de payoffs é Xτ+1 ∶= {c ⋅ xτ+1 ∶ c ∈ RN}.

Os autores partem de estrutura minimal que exige a satisfação da equação de apreçamento

básica:

π̃τ(xτ+1) = E[xτ+1mτ+1∣Fτ] (3.1)

onde π̃τ ∶Xτ+1 →Fτ é função de apreçamento.2

Estamos interessados em obter informações a respeito do comportamento de FED candidato

a partir da relação acima. Para isso, os processos estocásticos {xs}, {ms} e {π̃s(⋅ )} e a sequência

(ou filtração) {Fs} devem atender a restrição acima para todo período s.3 Além disso, como

usualmente o econometrista trabalha com amostra finita, exige-se que tais processos tenham

2 Preços em Fτ significa a adoção implícita da hipótese fraca e usual de que preços são conhecidos por todos
os agentes no período de transação τ.

3 Aqui seguimos notação e exposição de processos estocásticos em tempo discreto. Entretanto, a teoria e
análise para processos em tempo contínuo são análogas.
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certa regularidade de maneira a permitir que evoquemos versão de lei dos grandes números para

séries temporais e, assim, tenhamos a garantia de convergência de momentos amostrais para

suas contrapartidas populacionais.

Autores utilizam versão incondicional da equação de apreçamento básica a ser satisfeita.4

Nesse contexto há três formas distintas, porém equivalentes, de enunciar essa versão incondi-

cional. Diremos que variável aleatória mτ+1 satisfaz a Restrição FED caso satisfaça alguma

dessas formas.

A primeira forma é obtida pela simples aplicação da lei das expectativas iteradas:5

E[π̃(x)] = E[xm] (3.2)

Como vimos na subseção (2.3), para nós, uma variável aleatória mτ+1 que satisfaça essa equação

vetorial é chamada de fator estocástico de desconto. Por isso denominamos tal restrição de

Restrição FED.

Além disso, é interessante definir o funcional linear πτ ∶ Xτ+1 → R; p ↦ πτ(p) ∶= E[π̃τ(p)].

Caso assumamos independência linear6 de x, temos a segunda forma equivalente:

π(p) = E[pm], ∀p ∈Xτ+1 (3.3)

Finalmente, a Restrição FED também será útil sendo reescrita na forma de retornos:

1 = E[Rm] (3.4)

onde o vetor de retornos de ativos, R ∈ M (N,1), tem matriz de covariância Σ não-singular.7 Tal

hipótese significa que nenhum ativo ou combinação dos mesmos é incondicionalmente livre de

risco. Caso haja ativo incondicionalmente livre de risco, assume-se que este não é conhecido a

priori. Dessa maneira, autores tratam a média incondicional do FED, E[m], como um parâmetro

desconhecido. Denotaremos esse parâmetro como µ.

Para cada µ possível, HJ formam um candidato a fator estocástico especial, denotado por

4 Conforme destacado na subseção (2.2), HJ preferem a restrição em sua forma incondicional devido à maior
facilidade em estimar-se momentos incondicionais do que momentos condicionais.

5 Com excessão de subconjuntos do espaço de payoffs e conjuntos de informação, quando não houver risco
de ambiguidade, suprimiremos o subscrito temporal.

6 Assim, ∀p ∈Xτ+1,∃! c○ ∈ RN ;p = c○⋅x e, naturalmente extende-se π̃τ para que satisfaça a lei do preço único.
7 Hipóteses técnicas: E[∣m∣2] <∞, E[∣x∣2] <∞, E[∣π(x)∣] <∞ e E[xx′] não-singular.
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m⋆(µ), elemento do espaço de payoffs aumentado X̃τ+1.8 Isto é, contrõem uma variável aleatória

m⋆(µ), de média µ, tal que satisfaça a Restrição FED e seja combinação linear dos retornos

dos ativos (pois está em X̃τ+1).9 Tal construção é:

m⋆(µ) = (R −E[R])′βµ + µ (3.5)

para algum βµ ∈ RN . Perceba que E[m⋆(µ)] = µ e m⋆(µ) é uma combinação linear de payoff

unitário e entradas de x. Além disso, m⋆(µ) deve satisfazer a Restrição FED. A partir de tal

condição obtemos o coeficiente βµ10

βµ = Σ−1(1 − µE[R]) (3.6)

A variância deste fator é:11

σ2[m⋆(µ)] ∶= V ar[m⋆(µ)] = β′µΣβµ = (1 − µE[R])′Σ−1(1 − µE[R]) (3.7)

Note que, para dado µ, a variância de m⋆(µ) depende apenas da média e da matriz de

covariância do vetor de retornos R.

O fator m⋆(µ) é denominado fator estocástico (de média µ) de mínima variância. O seguinte

lema é a justificativa para tal denominação, pois mostra que a variância de m⋆(µ) representa a

cota inferior para a variâncias de qualquer FED com média µ.

• Lema 1 (Cotas de Volatilidade): σ[m(µ)] ⩾ σ[m⋆(µ)] para todo fator estocástico de

desconto m(µ) de média µ. Tal cota é atingida por m⋆(µ).

(Demonstração do Lema 1). Sejam(µ) fator estocástico de desconto de média µ. Então, E[R(m⋆(µ)−

m(µ))] = 0 ⇒ Cov[R,m⋆(µ) −m(µ)] = 0. Como m⋆(µ) é combinação linear dos retornos,

temos que Cov[m⋆(µ),m⋆(µ)−m(µ)] = 0. Logo, σ2[m(µ)] = σ2[m⋆(µ)]+σ2[m(µ)−m⋆(µ)] ⩾

σ2[m⋆(µ)]. Em particular, m⋆(µ) é FED de média µ, logo atinge a cota inferior. Q.E.D.

Assim, através da construção acima, gera-se uma família {m⋆(µ) ∶ µ ∈ R++} de variáveis

8 Como estamos lidando com o caso geral de não haver payoff unitário no espaço de payoffs, podemos definir
espaço de payoffs aumentado X̃τ+1 ∶= {c̃⋅ x̃ ∶ c̃ ∈ RN+1 e x̃ ∶= (x,1)′}. Note que E[x̃x̃′] também é não-singular.

9 Como payoffs em x̃ são linearmente independentes, ∀z ∈ X̃τ+1,∃! c○ ∈ RN+1; z = c○⋅ x̃.
10 Como m⋆(µ) é FED: 1 = E[Rm⋆(µ)]. Logo, 1 = µE[R]+Cov[R,m⋆(µ)] = µE[R]+E[(R−E[R])(m⋆(µ)−

µ)] = µE[R] + E[(R − E[R])(R − E[R])′βµ] = µE[R] + Σβµ ⇒ βµ = Σ−1(1 − µE[R]).
11 V ar[m⋆(µ)] = E[(m⋆(µ) − µ)′(m⋆(µ) − µ)] = E[β′µ(R − E[R])(R − E[R])′βµ] = β′µΣβµ
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aleatórias satisfazendo a Restrição FED. Essa família é de interesse pois o lema anterior garante

que, para qualquer variável aleatória z satisfazendo a Restrição FED, tem-se que (E[z],σ[z]) ∈

A ∶= {(a, b) ∈ R++ ×R+ ∶ b ⩾ σ[m⋆(a)]}. Em outras palavras, a região A é a região que limita o

comportamento admissível da variância de candidatos a fatores estocásticos de desconto gerados

a partir de um mesmo conjunto de dados. A fronteira desse conjunto, definida por ∂A ∶= {(a, b) ∈

R++ ×R+ ∶ b = σ[m⋆(a)]}, é denominada Fronteira Média-Variância dos Fatores Estocásticos de

Desconto. Pelo lema acima, ∂A = {(µ,σ[m⋆(µ)]) ∶ µ ∈ R++}. Com certo abuso de linguagem,

dizemos que elementos da família {m⋆(µ) ∶ µ ∈ R++} são elementos dessa fronteira.

Podemos reescrever a forma quadrática (3.7) para ressaltar que a fronteira (µ,σ2[m⋆(µ)])

é uma parábola:

σ2[m⋆(µ)] = aµ2 + bµ + c, com (a, b, c) = (E[R]′Σ−1E[R],−21′Σ−1E[R],1′Σ−11) (3.8)

3.2 Uma Dualidade Interessante

Usualmente em finanças há diferentes maneiras de visualizar e interpretar problemas. Este

é o caso da construção alternativa da Fronteira Média-Variância dos Fatores Estocásticos de

Desconto apresentada nesta subseção. O lema e a proposição abaixo justificam a construção

desta através do seguinte método: para um dado retorno condicionalmente livre de risco artificial

µ−1, encontre a razão de Sharpe máxima.12 Ao portfolio caracterizado pela máxima razão de

Sharpe entre todos os portfolios de ativos de risco é dado o nome de portfolio de tangência.

Veremos que a inclinação deste portfolio de tangência gera cota para a razão σ[m(µ)]
E[m(µ)] ,

onde m(µ) é variável aleatória de média µ que satisfaz a Restrição FED.13

Para prosseguir, a partir de produto interno de momento cruzado (incondicional), definimos

a norma de segundo momento (incondicional) no espaço de payoffs:14

⟨⋅ ∣⋅ ⟩ ∶X2
τ+1 → R; (p, p̃)↦ ⟨p∣p̃⟩ ∶= E[pp̃] (3.9)

12 Nesse texto, dado retorno condicionalmente livre de risco α, definimos a razão de Sharpe de determinado
retorno R ∈ Rτ+1, como Sr[R] ∶= ∣E[R]−α∣

σ[R]
, onde Rτ+1 ∶= {x ∈Xτ+1 ∶ π(x) = 1}.

13 Assumimos temporariamente que Xτ+1 contém payoff unitário. Posteriormente às demonstrações, faremos
ressalva para caso em que Rτ+1 não contém payoff incondicionalmente livre de risco.

14 Repare que dadas as hipóteses anteriores, tais norma e produto interno estão bem definidos.
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∥⋅ ∥ ∶Xτ+1 → R+; p↦ ∥p∥ ∶= ⟨p∣p⟩1/2 = {E[p2]}1/2 (3.10)

Definamos também um retorno-chave para o desenvolvimento subsequente:

R⋆(µ) ∶= m⋆(µ)
π(m⋆(µ))

= m⋆(µ)
⟨m⋆(µ)∣m⋆(µ)⟩

= m⋆(µ)
∥m⋆(µ)∥2

= m⋆(µ)
E[m⋆(µ)2]

(3.11)

Trata-se do retorno correspondente ao payoff m⋆(µ) definido em (3.5) que, como vimos na

subseção anterior, é candidato a fator estocástico com característica especial. Devido ao Lema

2 abaixo, denominaremos esse retorno associado de retorno de norma mínima (em relação à

média µ).

• Lema 2 (Retorno de Norma Mínima): R⋆(µ) é payoff de menor norma (segundo

momento) em Rτ+1.

(Demonstração do Lema 2). ∀R ∈ Rτ+1, R − R⋆(µ) ∈ Zτ+1 ∶= {x ∈ Xτ+1 ∶ π(x) = 0}. Então,

0 = ⟨R∣R⋆(µ)⟩ − ⟨R⋆(µ)∣R⋆(µ)⟩ ⇒ ∥R⋆(µ)∥2 = ⟨R∣R⋆(µ)⟩. Assim, temos 0 ⩽ ∥R − R⋆(µ)∥2 =

∥R⋆(µ)∥2 + ∥R∥2 − 2⟨R∣R⋆(µ)⟩⇒ ∥R⋆(µ)∥2 ⩽ ∥R∥2. Q.E.D.

Corolário imediato deste Lema 2 é que o retorno de norma mínima, R⋆(µ), está na Fronteira

Média-Variância dos Retornos Rτ+1. Isto é, não existe outro retorno de mesma média cuja

variância é menor. Tal fato é intuitivo, afinal, obtivemos acima que a variância de m⋆(µ) era

cota inferior para a variância de qualquer outro candidato a FED de mesma média µ, logo, não

é surpreendente que o retorno associado a m⋆(µ) tenha a menor variância.

• Proposição 1 (Dualidade entre Fronteiras): Para todo m(µ) com média µ que

satisfaz a Restrição FED, temos que σ[m(µ)]
E[m(µ)]

(i)
⩾ σ[R⋆(µ)]

E[R⋆(µ)]
(ii)= µ−1−E[R⋆(µ)]

σ[R⋆(µ)]
(iii)= Sr[R⋆(µ)]

(Demonstração da Proposição 1). Façamos por partes:

(i) Para todo m(µ), de média µ, satisfazendo a Restrição FED, temos σ[m(µ)]
E[m(µ)] ⩾

σ[m⋆(µ)]
E[m⋆(µ)] =

∥m⋆(µ)∥2σ[R⋆(µ)]
E[m⋆(µ)] = σ[R⋆(µ)]

E[R⋆(µ)] .

(ii) Pelo Lema 1, o ponto P ⋆ ∶= (σ[R⋆(µ)],E[R⋆(µ)]) do plano é ponto de tangência entre

círculo centrado na origem e parte inferior da FMV de Rτ+1.15 Por um lado, como a parte

15 No plano (desvio-padrão, média), as curvas de nível de segundo momento (i.e. o locus de vetores que têm a
mesma norma de segundo momento), são círculos centrados na origem. Assim, o retorno R⋆(µ) de norma mínima
está no círculo de menor raio que intercepta a região hiperbólica da FMV (caso sem ativo incondicionalmente
livre de risco) ou na região cônica da FMV (caso com tal ativo). Observe que R⋆(µ) está na parte inferior
(ineficiente) da FMV dos retornos.
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ineficiente da FMV é raio a partir de (0,µ−1) passando por P ⋆, a inclinação desse raio é
E[R⋆(µ)]−µ−1

σ[R⋆(µ)] . Ou seja, o valor absoluto de sua inclinação é a razão de Sharpe do payoff

R⋆(µ). Por outro lado, a inclinação do círculo centrado na origem que passa por P ⋆ é

−σ[R
⋆(µ)]

E[R⋆(µ)] .

(iii) Vem de nossa definição de razão de Sharpe e do fato de µ−1 > E[R⋆(µ)] para o caso em

que o retorno incondicionalmente sem risco está no espaço de payoffs.

Q.E.D.

É importante uma ressalva. Na demonstração da Proposição 1, implicitamente assumimos

que ativo incondicionalmente livre de risco estava no espaço de payoffs. Caso não esteja, basta

aumentarmos xτ+1 com payoff unitário e atribuí-lo um preço esperado µ. Isso gera a expansão

do espaço de retornos de Rτ+1 para R̃τ+1 que agora inclui µ−1. Podemos perceber essa expansão

graficamente através de um raio a partir de (0,µ−1) que passa por um ponto de tangência na

FMV de Rτ+1. Assim, uma parte da FMV de R̃τ+1 é dada por esse raio tangente e a outra é

a reflexão paralela ao eixo horizontal. Tal construção só não é válida para o caso em que µ−1

é exatamente igual à média do portfolio de mínima variância em Rτ+1, pois nesse caso não é

possível obter reta tangente à FMV de Rτ+1 a partir de (0,µ−1). Nesse caso, a FMV de R̃τ+1 é

dada pelas duas assíntotas.

A desigualdade da Proposição 1 relaciona a cota para o fator estocástico de desconto com a

inclinação da Fronteira Média-Variância dos Retornos. Isto é, a cota para a razão σ[m]
E[m] é dada

pelo valor absoluto da inclinação da Fronteira Média-Variância dos Retornos.

Graficamente, a Proposição 1 estabelece que o desvio padrão do fator estocástico de desconto

(Figura 1.b) deve situar-se acima do ponto no qual o raio a partir da origem de inclinação igual à

máxima razão de Sharpe (na Figura 1.a) passa pela reta vertical em µ. À medida que variamos

µ, determinamos a região factível para os fatores estocásticos de desconto para esse conjunto de

dados específico. Assim, sob a ótica de finanças empíricas, essa região é mais restritiva quando

a razão de Sharpe na Figura 1.a é alta para diversos µ. Ou seja, um conjunto de dados de

retornos com altas razões de Sharpe para distintas médias, requer que os fatores estocásticos

tenham alta variabilidade.

Dessa forma, alta inclinação da Fronteira Média-Variância dos Retornos pode implicar cota

de volatilidade para fatores estocásticos candidatos extremamente alta. Tal relação caracteriza
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Figura 1: Construção da Fronteira Média-Variância para Fatores Estocásticos de Desconto

uma interessante dualidade entre a Fronteira Média-Variância dos FDE e a Fronteira Média-

Variância dos Retornos, esta última tema corriqueiro em teoria de finanças empíricas.

3.3 A Restrição de Positividade

O leitor atento perceberá que as cotas de volatilidade para fatores estocásticos acima cons-

truídas não eliminam a possibilidade de existência de oportunidades de arbitragem. Hansen e

Jagannathan (1991 - [32]) mostram que ainda podemos restringir o problema de maneira que

FED’s candidatos satisfaçam a condição de positividade.16 Apesar de não gerar grandes alte-

rações em aplicações de apreçamento de ações, essa restrição adicional mostra-se extremamente

útil em aplicações de cotas de HJ em apreçamento de opções.

Trata-se de resolver o mesmo problema acima com restrição adicional de m(µ) > 0. Isto

é, para médias predeterminadas, constroem-se variáveis aleatórias não-negativas que atendem à

Restrição FED e têm variâncias mínimas. Entretanto, com a restrição adicional, essas variáveis

aleatórias não são necessariamente funções lineares dos payoffs, pois agora podem ser interpre-

tadas como opções europeias de portfolios desses payoffs. Naturalmente, este programa gera

restrições mais severas sobre a região admissível para FED’s candidatos.

Como não temos interesse em nos aprofundar em questões técnicas, faremos uma breve

exposição desse caso quando há payoff incondicionalmente livre de risco no espaço de payoffs.

16 Sugere-se rápida consulta à seção (2) caso leitor não esteja confortável com a necessidade e/ou interesse
dessa condição de positividade.
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Nesse caso, conhecemos a média de m e o problema pode ser reescrito como obter os coeficientes

λ ∶= (λ(i))
i∈I(N)

que definem a variável aleatória:17

mT ∶= [R′λ]+, sujeita à Restrição FED (isto é, E[RmT] = 1) (3.12)

É fácil ver que tal FED tem variância mínima entre todos os candidatos a FED que satisfazem

a condição de não-negatividade.18

Para conhecer o caso geral onde o payoff unitário não se encontra no espaço ou se aprofundar

nas condições de existência e na parte computacional da construção das cotas de volatilidade

com FED’s satisfazendo restrição de positividade, sugerimos o artigo original dos autores como

primeira referência.

3.4 Revisitando o Equity Premium Puzzle

Na subseção (2.2) apresentamos o EPP. É esclarecedor abordar esse famoso puzzle macroe-

conômico sob a perspectiva das cotas de volatilidade de Hansen e Jagannathan.

Utilizando dados anuais para retornos brutos de ações e T-Bills norte-americanas para o

período 1890-1979, obtemos a fronteira média-variância dos FED’s (forma parabólica na Figura

2).19 Além disso, utilizando os dados de Mehra e Prescott de taxa bruta anual de crescimento

do consumo neste mesmo período (Figura 3), computamos - e ilustramos na Figura 2 - os

pontos referentes aos pares (média,desvio-padrão) do fator estocástico de desconto implicado

pelo modelo CRRA para diferentes valores do parâmetro de coeficiente de aversão a risco γ.20

A Figura 2 resume toda essa questão. Nessa ilustração do EPP fica fácil ver como exige-

se que o parâmetro γ seja extremamente alto (para padrões empiricamente aceitáveis) para

que o modelo CRRA de apreçamento seja válido, isto é, para que pares (média,desvio-padrão)

encontrem-se dentro da região admissível.

A explicação estatística é que os dados exigem grande variabilidade da série {mcrra
s }s∈N para

explicar o alto prêmio de risco presente. Porém, como pode ser visto pela Figura 3, a série de

consumo agregado {Cs}s∈N é suave, ou seja, não tem grande variância. Assim, ao calibrar-se

17 [z]+ ∶=max(z,0), ou seja, é a parte não-negativa de z. Repare que utilizamos condição de não-negatividade,
mais fraca do que positividade. Isso ocorre por razões técnicas, semelhantes às da seção (4), ainda por vir.

18 Seja m variável aleatória que satisfaz a Restrição FED e a condição de não negatividade. Temos E[mmT] =
E[m[R′λ]+] ⩾ λ′E[Rm] = λ′E[RmT] = E[(mT)2]⇒ E[m2] ⩾ E[(mT)2], por Cauchy-Schwarz. O resultado segue
do fato de m e mT terem a mesma média devido à hipótese de payoff unitário estar no espaço.

19 Dados disponíveis em http://homepages.nyu.edu/∼ts43/books.html
20 O FED neste caso é descrito pela equação (2.14). Utilizamos um fator de desconto subjetivo β = 0.99,

conforme padronização para dados norte-americanos.
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Figura 2: Versão de HJ para o EPP

o modelo, consegue-se adequação aos dados somente com teoricamente indefensáveis níveis do

coeficiente de aversão ao risco.

Em outras palavras: o alto retorno médio das ações e a baixa taxa de juros (assumida livre de

risco) implicam que o excesso de retorno esperado, o equity premium, é alto. Porém a suavidade

no consumo faz com que a covariância entre retornos de ações e consumo seja baixa, com isso o

equity premium só pode ser explicado por um alto coeficiente de aversão ao risco.

Conforme comentado na subseção (2.2), uma parte da indústria de soluções do EPP, trabalha

com persistência de hábitos caracterizando as preferências do consumidor representativo. Nesses

casos, um alto consumo no período anterior aumenta a utilidade marginal do consumo no período

atual. Como exemplo, a utilidade do período τ depende de cτ + θcτ−1, onde θ > 0. Como θ é

positivo, uma mesma série de consumo agregado transforma-se em uma série de taxas marginais

de substituição (ou fatores estocásticos de desconto) mais volátil.

Como mostram os proponentes desta caracterização alternativa de preferências, o efeito da

persistência de hábitos sobre a média e a variância dos FED’s é positivo para um dado coeficiente

de aversão ao risco. Usuando a terminologia desta seção, podemos dizer que modelos desse tipo

conseguem qualificar candidatos a FED com coeficientes de aversão mais baixos do que o modelo

CRRA com utilidade separável no tempo. Ou seja, para que FED’s entrem na região admissível,

um mesmo conjunto de dados exige γ’s mais baixos. Assim, para obter-se séries mais voláteis

de fatores estocásticos de desconto, pode-se utilizar modelos de persistência de hábitos como
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alternativa a modelos com altíssimos parâmetros de curvatura (γ).
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4 As Métricas de Distância

Hansen e Jagannathan (1997 - [34]), mais uma vez, partem de uma constatação muito simples

para desenvolver nova ferramenta com intuito de comparar modelos dinâmicos de apreçamento

de ativos. Neste artigo, partem do pressuposto - na realidade, da constatação - de que os

fatores estocásticos de desconto provenientes de MDA não apreçam corretamente

todos os portfolios de mercado. Dessa forma, comparações baseadas em estatísticas de

testes cujas hipóteses nulas são de correta especificação do modelo, comumente utilizadas na

literatura, apresentam problemas.

Os fatos de os modelos serem formalmente aproximações e de a contraparte empírica dos

FED’s serem repletas de erros, são vistos como as razões principais para a existência desses erros

de apreçamento.

Assim, ao compreender que FED’s implicados por MDA geram tais erros de apreçamento,

autores constroem métricas de erros de especificação que permitam a comparação entre

modelos.

Como vimos, um determinado modelo de apreçamento resulta em - ou pode ser expresso por

- um fator estocástico de desconto. Motivados pelo problema de erro de especificação descrito,

autores denominam tal objeto de proxy de fator estocástico. Logo, a cada modelo de apreçamento

associa-se uma proxy de FED. Isso dito, a questão principal torna-se:

Quão grande é o erro de especificação dessa proxy de fator estocástico?

Naturalmente, tal indagação é sujeita a questionamentos sobre o que significa o termo em

destaque nesse contexto. Afinal, quando há mais de um ativo, há inexorável adoção de juízo de

valor sobre a importância relativa de determinado ativo.

Dado um vetor de erros de apreçamento, onde cada componente refere-se a um ativo, os

autores tomam a discrepância máxima como métrica. Isto é, a métrica é a discrepância máxima

entre o preço de mercado do ativo (empírico) e aquele teórico implicado pelo fator estocástico

candidato para aquele mesmo ativo. Chamaremos tal opção de Erro de Apreçamento Máximo

(EAM).

A racionalização para a escolha do EAM como métrica é respaldada pela sua coincidência com

as distâncias de mínimos quadrados entre a proxy do FED e famílias de FED que apreçam

corretamente o vetor de ativos.1 Autores consideram duas famílias de FED e, consequentemente,
1 Hansen e Jagannathan (1991) mostram que, satisfeitas algumas hipóteses técnicas, tais famílias são não-
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duas métricas de erros de especificação. A primeira família, denotada porM, refere-se a todos

os FED’s admissíveis. Já a segunda família é mais restrita, pois considera apenas os FED’s

admissíveis estritamente positivos (quase certamente). Esta última é denotada porM++. Esta

restrição de positividade associada à segunda métrica garante que FED’s admissíveis são livres de

arbitragem e é, portanto, importante para apreçamento de instrumentos derivativos associados

aos ativos-base. As métricas de erros de especificação são, por construção, comparáveis entre

modelos e suas respectivas proxies de fatores estocásticos.

4.1 As Métricas e suas Interpretações Alternativas

Nesta seção utiliza-se vetor x em M (N,1) de payoffs. Cada componente i ∈ I(N) representa

o i-ésimo de N ativos-base não redundantes. De maneira usual, denotamos por Xt+1 espaço de

payoffs desses ativos-base, e assumimos ser este um subespaço linear fechado de L2. Assim, o

espaço de payoffs utilizado em análise econométrica inclui os ativos-base e os portfolios sintéticos

formados a partir destes.2

As duas métricas de distância desenvolvidas em Hansen e Jagannathan (1997 - [34]):

• A primeira, denotada por δ, refere-se à distância de mínimos quadrados (ou norma-L2)

entre a proxy do FED, denotada por η, e a famíliaM.

δ ∶=min
m

{∥η −m∥ ∶m ∈M} =min
m

{E[(η −m)2]1/2 ∶m ∈M} (4.1)

ondeM é conjunto de FED’s admissíveis.3

• A segunda, denotada por δ+, refere-se à distância de mínimos quadrados entre a proxy e

a família de FED’s estritamente positivos,M++.4

δ+ ∶=min
m

{∥η −m∥ ∶m ∈M+} =min
m

{E[(η −m)2]1/2 ∶m ∈M+} (4.2)

ondeM+ é conjunto de FED’s admissíveis não-negativos.

vazias.
2 L2 é o espaço de todas as variáveis aleatórias de segundo momento finito que estão no conjunto de informação

Ft. Naturalmente, associamos o produto interno e norma usuais a este espaço de Hilbert.
3 Sabemos que, o Teorema de Representação de Riesz, garante queM é não-vazio e que a interseção entre

M e Xt+1 tem cardinalidade unitária. Esse FED possui a menor norma dentre todos os FED’s admissíveis e
qualquer FED admissível pode ser decomposto como a soma direta do FED de mínima norma e uma variável
aleatória ortogonal ao espaço de payoffs Xt+1.

4 Na realidade, para garantir solução ao problema, trabalha-se com o conjunto fechado de variáveis aleatórias
admissíveis não-negativas, denotado porM+.
Quando houver métricas alternativas de distância (como na subseção (5.2)), para que não haja ambiguidade,

denotaremos essas métricas de Hansen e Jagannathan como δHJ e δ+HJ .
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Tais distâncias de mínimos quadrados são estritamente positivas quando há erro de especi-

ficação, ou seja, para qualquer aplicação empírica.

Naturalmente, comoM+ é subconjunto deM, temos que a segunda métrica é maior do que

a primeira (i.e. δ+ ⩾ δ).5

Além da interpretação das métricas como distâncias por mínimos quadrados, HJ mostram

que estas duas também podem ser interpretadas como erros de apreçamento. A primeira

métrica tem a interpretação de erro de apreçamento máximo de um portfolio de norma unitária

no espaço de payoffs.

δ =max
x

{∣E[mx] −E[ηx]∣ ∶ x ∈Xt+1 e ∥x∥ = 1} (4.3)

Já a segunda métrica tem interpretação como cota mini-max de erros de apreçamento de

qualquer payoff de norma unitária em L2.

δ+ =min
m

{max
x

{∣E[mx] −E[ηx]∣ ∶ x ∈ L2 e ∥x∥ = 1} ∶m ∈M+} (4.4)

Assim, dado um modelo, enquanto δ considera apenas erros de apreçamento dos ativos-base,

δ+ considera erros de apreçamento destes, mas também de qualquer outro payoff em L2. Logo, a

restrição de positividade em m na definição da segunda métrica está diretamente relacionada ao

apreçamento de instrumentos derivativos, afinal, apenas um FED estritamente positivo é livre

de arbitragem e pode apreçar tanto ativos-base quanto seus derivativos.

Programa Dual e Interpretação da Métrica como “corretivo” da proxy

Na prática, para calcular as métricas de distância δ e δ+, autores recorrem aos respectivos

problemas conjugados (ou duais). Aqui faremos uma breve descrição por duas razões principais:

completeza de seção e, principalmente, pela interessante interpretação da solução que será útil

na subseção (5.2) na qual trataremos de métricas de erros de especificação alternativas.

Reescrevemos o programa (4.1) como:

δ2 ∶=min
m

{∥η −m∥2 ∶m ∈M} (4.5)

5 Algumas hipóteses são necessárias para o desenvolvimento desta seção. Entre elas a de que família M++

seja não vazia. Da subseção (2.3), sabe-se que, caso funcional linear usual (associado ao espaço de Xt+1) satisfaça
a condição de não-arbitragem, tal hipótese é satisfeita.
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Podemos reescrever ainda este como:

δ2 =min
m

{E[(η −m)2] ∶m ∈ L2 e E[mx] = π(x) =∶ q} (4.6)

Utilizando multiplicadores de Lagrange, pode-se reexpressá-lo como:

δ2 =min
m

sup
λ

{E[(η −m)2 − 2λ′(mx − q)] ∶m ∈ L2 e λ ∈ RN} (4.7)

Fixando-se λ, Hansen e Jagganathan solucionam o programa de minimização com variável

aleatória m e chegam ao seguinte programa dual:

δ2 =max
λ

{E[η2 − (η − λ′x)2 − 2λ′q] ∶ λ ∈ RN} (4.8)

As Condições de Primeira Ordem deste programa são:

E[(η − λ′HJx)x] = q (4.9)

Assim, pode-se interpretar CPO como busca pelo vetor λHJ tal que η − λ′HJx seja um fator

estocástico de desconto admissível. Autores mostram que a correção λ′HJx é a menor correção

(em termos de mínimos quadrados) que se pode fazer sobre modelo proxy η para torná-lo um

FED admissível. Repare que a correção de HJ é linear nos ativos-base. A magnitude dessa

correção é:6

δ = {(E[xη] − q)′E[xx′]−1(E[xη] − q)}
1
2 (4.10)

Naturalmente, autores realizam o mesmo procedimento para o problema conjugado ao pro-

grama (4.2). Não o faremos aqui, pois não traz novas elucidações ou interpretações.

Seleção de Modelos (proxies) via GMM ou Minimização de Métricas de Distância

Uma outra importante questão levantada por Hansen e Jagannathan (1997 - [34]) é: qual é

o método mais adequado de estimação de modelos de apreçamento quando há erros de especi-

ficação? Devemos utilizar o GMM ou estimar vetor de parâmetros θ minimizando alguma das

métricas de distância de HJ (δ ou δ+)?

6 Como λHJ = E[xx′]−1(E[xη] − q), calcula-se a magnitude da correção: δ = E[(η − (η − λ′HJx))2]
1
2 =

E[λ′HJxx′λHJ]
1
2 = {(E[xη] − q)′E[xx′]−1(E[xη] − q)}

1
2 .
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θgmm ∶= argmin
θ

{g(θ)′Wg(θ) ∶ θ ∈ Θ} ou θδ ∶= argmin
θ

{δ(θ) ∶ θ ∈ Θ} ? (4.11)

onde g(θ) representa as condições de momento e W matriz ótima do GMM.7

A principal (e extremamente relevante) diferença entre os estimadores de HJ (θδ ou θδ
+

) e o

de GMM é que no caso deste último, a matriz de distância W depende do modelo proxy η(θ)

adotado, enquanto a matriz de distância E[xx′]−1, no caso dos estimadores de HJ, é fixa. Essa

invariância da matriz de distância em relação aos modelos concorrentes é de grande relevância

quando buscamos selecionar entre modelos potencialmente mal especificados. Afinal, como a

matriz de ponderação W do GMM altera-se com cada modelo de apreçamento η(θ), a adoção

da métrica de GMM ponderará erros de apreçamento (g(θ) neste caso) de maneiras distintas

para cada modelo. Assim, autores defendem que devemos optar pelas métricas de distância, visto

que essas ponderam erros de apreçamento de maneira fixa para todos os modelos em questão.

4.2 Comparação entre as Métricas de HJ: uma Ressalva Ilustrada

A Figura 4 provê ilustração das diferenças entre as duas métricas de distância de HJ para

uma economia de um único período com apenas dois estados, denotados por s1 e s2.

De maneira usual, o eixo horizontal representa payoffs quando o estado realizado é s1.

Analogamente para eixo vertical e estado s2. A reta pela origem representa o espaço de payoffs

Xt+1. A variável aleatória que está no espaço de payoffs e apreça corretamente os portfolios em

Xt+1 é denotada por m⋆. Como vimos na subseção (2.3), tal payoff de referência existe, mesmo

em mercados incompletos, caso sejam atendidas certas condições de regularidade.

A família M é representada pela reta que intercepta Xt+1 em m⋆ e é ortogonal à Xt+1,

ortogonalidade garantida pela decomposição em soma direta de espaço de Hilbert (visto também

na subseção (2.3)). Já a família M+ é representada pelo segmento de interceção entre M e o

cone positivo.

Seja a proxy candidata, sujeita à avaliação, denotada por η. A linha tracejada representa

δ+, a menor distância entre η e M+, enquanto a linha ponto-tracejada representa δ, a menor

distância entre η eM.8

7 A subseção (2.2) tem discussão superficial sobre esse método. Caso leitor queira maior familiarização
sugere-se qualquer livro-texto atual de econometria e/ou artigos seminais como Hansen (1982 - [28]) e Hansen e
Singleton (1982 - [29]).

8 Repare que neste caso não há solução para problema caso o conjunto de escolha sejaM++ ao invés deM+.
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Obviamente, pode-se obter diferentes conclusões sobre performance de modelos e diferentes

estimativas de parâmetros utilizando as duas métricas.

Um exemplo que esclarece tal situação está ilustrado na Figura 5. Ainda considerando a

mesma economia ilustrada acima, imagine agora que há um novo modelo de apreçamento que

implica em uma outra proxy de fator estocástico, denotada por η̃. Suas primeira e segunda

métricas serão denotadas por δ̃ e δ̃+, respectivamente.

Repare que, pela primeira métrica, baseada exclusivamente na distância de mínimos quadra-

dos para a família de FED’s que apreçam corretamente payoffs em Xt+1, os modelos são indife-

rentes. Por outro lado, caso a métrica escolhida seja a segunda, que adicionalmente preza pela

satisfação da condição de não-arbitragem, a proxy η é estritamente melhor do que a proxy η̃.

Um caso extremo pode ressaltar o risco incorrido pela utilização exclusiva da primeira

métrica. Este é o caso de uma proxy de FED, denotada por η̂, com (relativamente) pequena

primeira métrica, porém com (relativamente) grande segunda métrica. A Figura 6 ilustra tal

caso.

Neste caso, utilizar a primeira métrica para ordenação de performance de modelos, resulta

em proxy η̂ estritamente melhor do que η. No entanto, a performance relativa quando leva-se
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Figura 5: Métricas de Distância - Exemplo (b)

em conta a segunda métrica de HJ, é extremamente favorável ao modelo η. Assim, vemos que a

comparação de performance entre modelos de apreçamento pode ser perigosa quando levamos em

conta apenas a primeira métrica de HJ. Por isso, alguns autores defendem a segunda como padrão

para mensurar performances relativas de modelos de apreçamento incorretamente especificados.

4.3 Resultados Empíricos

Utilizando um mesmo vetor de retornos de ativos-base, HJ calculam as métricas de distância

desenvolvidas acima e buscam comparar modelos dinâmicos de apreçamento clássicos.

HJ calculam tais métricas para modelos caracterizados por fator de desconto subjetivo con-

stante, por função utilidade CRRA, externalidade no consumo, entre outros. Na comparação

entre modelos, permitida pela hipótese de incorreta especificação, observam características recor-

rentes interessantes.

Associado à questão discutida ao final da subseção (4.1) está o fato de as magnitudes relativas

(entre proxies) da primeira métrica de distância e da estatística qui-quadrado costumarem ser

bem diferentes empiricamente. Ambas são funções (raiz quadrada) de formas quadráticas do

vetor de erro de apreçamento. A distinção fundamental é que a estatística qui-quadrado utiliza
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uma medida de distância na forma quadrática, que varia com a proxy e premia variabilidade.

Essa característica da estatística qui-quadrado surge porque, do ponto de vista de estatística

clássica, é mais difícil rejeitar-se modelos (dado um nível de significância) com proxies de FED’s

altamente variáveis. Por outro lado, por construção, as métricas de distância de HJ não premiam

variabilidade dos FED’s.

Outra característica interessante da análise empírica realizada por HJ é a de que as diferen-

ças entre as duas métricas - para o conjunto de dados por eles utilizados - são pequenas. Esse

resultado pode contribuir para reflexões a respeito de modelagem de FED’s para apreçamento

de instrumentos derivativos. Entretanto, HJ fazem a ressalva de que tal característica é depen-

dente do conjunto de dados específico e, portanto, não é robusta para análises econométricas

envolvendo outros conjuntos de dados.

Autores admitem que outra questão fundamental deve ser levada em consideração: a in-

corporação de custos de transação às métricas de erros de especificação. Hansen, Heaton e

Luttmer (1995 - [33]) mostram como incorporar fricções de mercado às métricas descritas nesta

seção e também à teoria de cotas de volatilidade debatida na seção anterior. Esse tipo ex-

tensão encaixaria-se na próxima seção de nosso estudo; a interessante seção de extensões das
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contribuições de Hansen e Jagannathan.

44



5 Extensões

Conforme brevemente descrito na seção (1) e sugerido pelo nome da presente, nesta seção

tratamos de extensões das contribuições de Hansen e Jagannathan acima apresentadas.

É importante destacar que a coleção de extensões aqui exposta é não-exaustiva da litera-

tura correlata e, infelizmente, nenhum de seus elementos é integralmente desenvolvido. Afi-

nal, com isso distanciaríamo-nos do escopo do trabalho em questão, incorreríamos no risco de

aprofundarmo-nos em questões secundárias e tornaríamos o texto ainda mais extenso.

Além disso, cabe ressaltar que, inevitavelmente, algumas ramificações são melhor exploradas

do que outras. Isso ocorre por dois motivos primordiais: preferências (propositalmente) reveladas

do autor ou relevância e repercussão dentro do campo de pesquisa.

Feitas essas ressalvas, de maneira a facilitar a consulta e uma primeira leitura do texto, expo-

mos a subdivisão da seção e declaramos suas respectivas referências principais. Nesse trabalho,

abordaremos os dois primeiros tópicos da lista abaixo. O primeiro, compreende a incorporação

de informação condicional e momentos de ordens mais altas em cotas ou métricas de distância.

O segundo, lida com métodos de Teoria da Informação ao estudar cotas de informação e de

discrepância mínima.

Taxonomia das Extensões

Como já ressaltado, esta seleção expõe viés pessoal e, naturalmente, os artigos que a compõe

são resultantes ou têm como referência artigos antecessores. Por motivos óbvios, não abordamos

todos estes, porém sugerimos fortemente sua consulta para aquele interessado em aprofundar-se

na linha de pesquisa correspondente.1

1. Momentos de Ordens Mais Altas e Informação Condicional

• Snow (1991 - [50])

◦ Gallant, Hansen e Tauchen (1990 - [24])

◦ Ferson e Siegel (2003 - [23])

• Bekaert e Liu (2004 - [8])

• Chabi-Yo (2008 - [12])

2. Cotas de Informação e Discrepância Mínima

1 Haverá discordância quanto à subdivisão dos artigos, visto que alguns pertencem à interseção de tópicos.
A presente distribuição pareceu a mais adequada para o autor.
Os artigos destacados com • são diretamente abordados, enquanto aqueles com ◦ são simplesmente citados.

Alguns destes últimos serão acompanhados de breves comentários.
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• Stutzer (1995 - [51])

◦ Kitamura e Stutzer (2002 - [39])

• Almeida e Garcia (2009 - [2])

• Almeida e Garcia (2010 - [3])

Os tópicos seguintes estão listados por completeza.

3. Fricções

◦ He e Modest (1995 - [36]) – incorporam diferentes fricções e obtêm que individualmente

nenhuma fricção consegue explicar o equity premium puzzle. No entanto, a combinação

de fricções de mercado pode gerar equilíbrios que sejam consistentes com os dados, não

havendo assim rejeição do modelo.

◦ Luttmer (1996 - [45]) – obtém cotas de volatilidade para economias com quinas nas

restrições orçamentárias. Quinas essas provenientes da incorporação de custos de transação

proporcionais ou restrições à venda a descoberto. Com método robusto, determina a

influência dessas fricções nas inferências feitas sobre modelos de apreçamento. Mostra

empiricamente que, ao incorporar-se (proporcionalmente baixos) custos de transação, a

baixa variância do FED implicado no modelo CRRA, torna-se consistente com os retornos

dos ativos.

4. Outras formas de Cotas

◦ Kan e Zhou (2006 - [38]) – analisam o papel de variáveis de estado na determinação

das cotas de volatilidade para fatores estocásticos. Com essas, mostram que cotas de HJ

podem ser melhoradas (isto é, aumentadas) sem que para isso seja necessária adoção de

projeções condicionais, como em Bekaert e Liu (2004 - [8]).

◦ Bansal e Lehmann (1997 - [6]) – a partir de abordagem não-paramétrica e de condição

de não-arbitragem, obtêm condição necessária que modelos de apreçamento devem sat-

isfazer dado um conjunto de dados. Essa reflete-se em cotas de crescimento ótimo que

permitem outra perspectiva e intuição original a respeito de fatos estilizados e de puzzles

macroeconômicos.

◦ Balduzzi e Kallal (1997 - [5]) – autores investigam a relação entre cotas de volatili-

dade e prêmios de risco. Utilizando essas interações constroem intervalo para prêmio de

determinada variável de risco.

5. Outras Construções de Regiões Admissíveis para FED’s.

◦ Cochrane e Sáa-Requejo (2000 - [15]) – assume-se que investidores desejam não somente
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aproveitar eventuais oportunidades de arbitragem, mas também good-deals, terminologia

para ativos com alta razão de Sharpe. Com esse arcabouço de apreçamento relativo com

“expansão” do conceito de não-arbitragem, calculam-se cotas de preços para determinados

ativos.

◦ Bernardo e Ledoit (2000 - [9]) – similar em espírito à construção de Cochrane e Sáa-

Requejo (2000 - [15]), ao eliminar oportunidades de investimento cuja atratividade para

um investidor excede valor predeterminado, autores exigem mais da condição de não-

arbitragem. Essa atratividade é medida por uma razão ganho-perda. Assim, mostram

que estabelecer limite máximo para essa razão equivale a restringir o conjunto de FED’s

admissíveis. Por conseguinte, restringem os preços possíveis atribuídos aos ativos em

questão.

5.1 Momentos de Ordens Mais Altas e Informação Condicional

Nas considerações finais de seu artigo seminal sobre as cotas de volatilidade para fatores

estocásticos, Hansen e Jagannathan (1991 - [32]) fazem a ressalva de que seu trabalho limita-se

aos dois primeiros momentos da distribuição dos retornos e que a caracterização mais completa

das famílias de distribuição admissíveis para FED’s seria uma extensão natural a ser feita.

Por esse caminho seguiram alguns autores. Snow (1991 - [50]) talvez seja o pioneiro nesta

exploração ao obter, através da desigualdade de Hölder, cotas inferiores para momentos de

ordens mais altas (MOMA) do FED. Foi assim, uma primeira tentativa de caracterização das

distribuições admissíveis para o fator estocástico de desconto, a partir de dados sobre retornos

de ativos. Uma generalização do método de HJ.

5.1.1 MOMA - Snow (1991)

Conforme supraressaltado, esse artigo busca extender o método de HJ para extrair infor-

mação a respeito do comportamento (leia-se distribuição) dos fatores estocásticos a partir de

diversos momentos dos retornos de ativos observados. E, com essa informação, derivar cotas

para os momentos correspondentes do FED. Veremos que essas cotas teóricas serão funções dos

momentos dos retornos observados.

Seguindo a notação padrão (caso o leitor não esteja confortável, sugere-se revisão das sub-

seções (2.3) e (3.1)), temos que
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E[mx] = π(x) ∀x ∈Xτ+1 (5.1)

onde autor exige que fator estocástico m satisfaça a condição de positividade.

Tal exigência conciliada com a aplicação da desigualdade de Hölder permite que restrições

explícitas sobre momentos dos fatores estocásticos de desconto sejam obtidas.2

Utilizando a definição de portfolio truncado x+ ∶= max(x,0) e a desigualdade de Hölder3,

temos que:

π(x) = E[mx] ⩽ ∥mx+∥1 ⩽ ∥m∥p∥x+∥q (5.2)

onde p e q são índices conjugados, E[mp] <∞, E[xq] <∞.

Define-se:

ϕ ∶ Aq → R; p↦ ϕ(p) ∶= sup
x

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

π(x)
∥x+∥q

∶ x ∈Xτ+1
⎫⎪⎪⎬⎪⎪⎭

(5.3)

onde Aq ∶= {z ∈ (1,+∞) ∶ (z, q) índices conjugados e∥x+∥q > 0}. Combinando esta definição com

a desigualdade acima, conclui-se que:

∥m∥p ⩾ ϕ(p), ∀p ∈ Aq (5.4)

Assim, obtemos uma relação direta entre a p-ésima norma do fator estocástico (∥m∥p =

E[mp]
1
p ) e os q-ésimos momentos dos retornos dos ativos, onde p e q são índices conjugados.

A partir desta relação, pode-se construir Fronteira Média-p-ésima Norma para o fator es-

tocástico de desconto que permite utilizar a informação contida nos momentos dos retornos

observados que são ignorados na análise de média-variância de HJ.4

2 Aqui exporemos a derivação das cotas teóricas para o caso em que há ativo livre de risco no espaço de
payoffs. No entanto, a derivação e resultado para o caso em que não há, são análogos.

3 Seguindo a notação de Phillips (1984 - [48]) temos a versão integral da desigualdade de Hölder:
"Sejam p e q índices conjugados (ou p = 1 e q = ∞) e (f, g) ∈ Lp × Lq. Então fg é Lebesgue-integrável e
∥fg∥1 ⩽ ∥f∥p∥g∥q."

• p e q serem índices conjugados significa que (p, q) ∈ (1,+∞)2 e p−1 + q−1 = 1.

• Ls com s ∈ [1,+∞) é o conjunto de classes de equivalência de funções reais f para as quais a integral de
Lebesgue, ∫ ∣f ∣s existe. A norma em Ls é definida como: ∥⋅ ∥∶ Ls → R+; f ↦ ∥f∥s∶= [∫ ∣f ∣s]

1
s = E[∣f ∣s]

1
s .

Denominamos esta como s-ésima norma de f ou norma Ls de f .
O Teorema de Riesz-Fischer garante que o espaço normado (Ls, ∥⋅ ∥s) é completo, ou seja, um espaço de
Banach.

4 As fronteiras podem ser construídas para qualquer norma do FED desde que os momentos relevantes dos
retornos sejam finitos.
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Resultados Empíricos

A principal aplicação empírica do artigo é, a partir das fronteiras generalizadas acima de-

scritas, verificar a importância do conhecido efeito de pequenas firmas.5

Ao construir essas fronteiras de média-p-ésima norma utilizando diferentes momentos de

portfolios determinados por tamanho, pode-se testar se diversos momentos dos retornos de pe-

quenas firmas impõem restrições mais rígidas na distribuição do FED do que aquelas impostas

por momentos de firmas grandes ou proxies do portfolio de riqueza agregada.

Com esse método, o autor realiza testes (com p ∈ {1.5,2,3}) para diferentes períodos e obtém

resultados conflitantes. Para período 1926-1975, encontra evidência de que há forte efeito de

pequenas firmas, ou seja, há informação marginal relevante sobre o comportamento do FED

encontrada nos dados referentes a pequenas firmas. Entretanto, para períodos 1959-1987 ou

1926-1987, não encontra tal evidência, enfraquecendo sua argumentação.

Além disso, seus testes corroboram o equity premium puzzle, visto que exige-se um maior

coeficiente de aversão ao risco (de uma CRRA) na medida em que p diminui, para que a respectiva

norma esteja dentro da região admissível.

5.1.2 Informação Condicional - Bekaert e Liu (2004)

Na seção (3), vimos como as cotas de volatilidade de HJ são calculadas. Projeta-se incondi-

cionalmente o fator estocástico de desconto sobre o espaço de payoffs relevante e, desse fator

projetado, obtém-se a variância.

Bekaert e Liu (2004 - [8]) procuram uma maneira ótima de utilizar informação condi-

cional para aumentar a dimensão do espaço de payoffs e, com isso, aprimorar

(leia-se elevar) as cotas de volatilidade. Para isso fazem uma conexão entre dois métodos

de incorporação de informação condicional existentes:

• Método GHT:6 consiste na construção de um espaço de payoffs infinito combinando os

payoffs de ativos-base e informação condicional. O desvio-padrão da projeção do FED

Além disso, a utilização dessas fronteiras para testes de diagnóstico estipulam diferentes graus de sensibilidade
a retornos outliers, visto que diferentes valores de q (diferentes momentos de retornos) darão pesos distintos
a outliers. Dito de outra maneira, se temos p relativamente pequeno (próximo a unidade), as fronteiras para
p-ésima norma do FED serão função de momentos altos dos retornos (visto que p e q são conjugados) e, portanto,
mais sensíveis a outliers.

5 A expressão conhecida como small firm effect refere-se à idéia de que o tamanho da firma afeta o retorno
da ação associada ou também à irregularidade empírica de que o CAPM não apreça corretamente o retorno de
pequenas firmas. Para aquele mais interessado no tema, sugere-se Banz (1981 - [7]) e Fama e French (1993 - [21]).

6 Referente ao artigo de Gallant, Hansen e Tauchen (1990 - [24]).
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sobre este novo espaço é chamado de cota de GHT. Esta cota depende dos dois primeiros

momentos condicionais dos retornos.

• Método de ajuste ad hoc: mais comum na literatura, consiste na utilização de variáveis

condicionantes7 para ajustar payoffs (de ativos ou retornos). Acrescentam esses novos

payoffs ajustados ao espaço de payoffs original e calculam a cota de HJ para esse espaço

aumentado.

Utilizando uma família de espaços de payoffs indexados pelos fatores (variáveis) condicio-

nantes do conjunto de informação, autores coadunam tais métodos. Daí questionam: ao ajustar

retorno com uma função de informação condicional, qual é a função que maximiza a cota de HJ?

A cota de volatilidade associada a essa será chamada de cota de ajuste ótimo ou cota de BL.

Veremos que tal cota possui propriedades interessantes, porém antes faremos breve digressão

sobre aqueles dois métodos de incorporação de informação condicional.

Método ad hoc de ajuste de payoffs:

À época, a literatura predominantemente utilizava um método subótimo para ajuste de

retornos (payoffs). Empilham-se retornos-base e retornos ajustados por variáveis condicionantes

e computam-se cotas-padrão (de HJ) utilizando esse novo espaço de payoffs.

Tal método equivale a considerar diferentes z1t’s (variáveis condicionantes), onde cada z1t

é representado por uma matriz de seleção com um único elemento não-nulo, selecionando um

instrumento particular dentre todos os instrumentos disponíveis. É clara a subotimalidade na

seleção de variáveis de informação apresentada por este método.

Método GHT:

GHT (1990 - [24]) utilizam informação condicional de forma eficiente. Seja z1t ∈ Ft, ve-

tor N -dimensional denotando variáveis condicionantes.8 Autores constroem espaço de payoffs

escalares de dimensão infinita X = {z′1tR ∶ ∀z1t}. Este é espaço de Hilbert condicional. As-

sim, GHT projetam o FED neste espaço aumentado com payoff livre de risco. A essa projeção

(incondicional) damos o nome de fator estocástico de desconto de GHT.

Para facilitar a compreensão e expor argumentos desta seção, reformulamos a notação da

equação (3.5). Reescrevemos o fator estocástico (de média µ̄) de mínima variância desenvolvido

por Hansen e Jagannathan (1991 - [32]), como:
7 Variáveis condicionantes pertencentes ao conjunto de informação comum a agentes e econometristas.
8 Na verdade, as entradas do vetor z1t são funções mensuráveis de uma variável condicionante e, portanto,

pertencem ao conjunto de informação.
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m⋆(µ̄) = µ̄ + (q − µ̄µ)′Σ−1(R − µ) (5.5)

onde q é vetor de preços esperados do vetor de retornos R.9 Além disso, aqui µ e Σ representam,

respectivamente, a média e a matriz de covariância incondicionais dos retornos.

Podemos reescrever o FED de HJ como:10

m⋆(µ̄) = (q − ωµ)′(µµ′ + Σ)−1R + ω (5.6)

onde

ω = µ̄ − b1
1 − d1

= µ̄ − q′(µµ′ + Σ)−1µ
1 − µ′(µµ′ + Σ)−1µ

(5.7)

Esse formato é interessante para comparar com o FED de GHT, cuja fórmula é:

mGHT (µ̄) = (p − ωtµt)′(µtµ′t + Σt)−1R + ωt (5.8)

onde, µt é o vetor de média condicional dos retornos R e Σt é matriz de covariância condicional

dos retornos.11 Naturalmente ωt é versão condicional de ω descrito acima, isto é:

ωt =
µ̄ − b1t
1 − d1t

= µ̄ −E[p′(µtµ′t + Σt)−1µt]
1 −E[µ′t(µtµ′t + Σt)−1µt]

(5.9)

Ao comparar a fórmula do fator estocástico de GHT com a fórmula alternativa para o fa-

tor de HJ (fórmula (5.6)), percebe-se que o primeiro é idêntico ao segundo quando substitui-se

momentos incondicionais pelos momentos condicionais e preço esperado pelo preço real. Natu-

ralmente, a cota de variância de GHT, denotada por σ2GHT (µ̄), é por definição a variância do

FED de GHT, mGHT (µ̄).

Cota de variância de ajuste ótimo (cota de BL).

De maneira distinta, autores consideram a família de espaços de payoffs ajustados unidi-

mensionais Xz1t ∶= {αz′1tRt+1 ∶ α ∈ R} indexada por z1t ∈ Ft. Para cada vetor de ajuste z1t

9 O fator de desconto m caracteriza-se por apreçar os payoffs corretamente: E[mR∣F ] = Et[mR] = p. Pela
lei das expectativas iteradas: E[mR] = E[p] =∶ q. Note que suprimimos os subscritos temporais para facilitar a
introdução e em breve os utilizaremos para caracterizar variáveis condicionais.

10 Utilizamos a identidade de Sherman-Morrison para obter tal expressão.
11 As fórmulas da média e variância condicionais dos retornos Rt+1 são:

• µt ∶= Et[Rt+1]
• Σt ∶= Et[Rt+1(Rt+1 −Et[Rt+1])′]
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existe uma cota de HJ baseada no payoff ajustado z′1tRt+1. Tal é denominada cota de variância

ajustada e denotada por σ2[µ̄, z′1tRt+1].12

σ2[µ̄, z′1tRt+1] =
(E[z′1tpt] − µ̄E[z′1tRt+1])

2

V ar[z′1tRt+1]
(5.10)

Daí autores, através de exercício de cálculo variacional, buscam variável condicionante de

ajuste ótimo (ou fator de ajuste ótimo), denotada por z⋆1t e definida como:

z⋆1t ∶= argsup
z1t

{σ2[µ̄, z′1tRt+1] ∶ z1t ∈ Ft} (5.11)

Autores mostram que

z⋆1t = (µtµ′t + Σt)−1(pt − ωtµt) (5.12)

Assim, a cota de ajuste ótimo ou cota de BL:

σ2BL(µ̄) ∶= σ2[µ̄, z⋆′1tRt+1] =
a1t(1 − d1t) + µ̄2d1t − 2µ̄b1t + b21t

1 − d1t
(5.13)

onde a1t ∶= E[p′t(µtµ′t + Σt)−1pt].

A cota de BL é a máxima cota de variância de HJ possível quando consideram-se espaços de

payoffs que incorporam informação condicional. Esse é o sentido de sua otimalidade.

Vemos que tal cota, assim como a de GHT, dependem dos dois primeiros momentos condi-

cionais (µt e Σt). É interessante ressaltar que, quando esses dois primeiros momentos condicionais

são conhecidos, as cotas de BL e de GHT coincidem, isto é, σ2BL(µ̄) = σ2GHT (µ̄).

Propriedades da Cota de BL

A cota de BL tem três propriedades importantes:

1. Eficiência: ao passo que cotas de BL utilizam informação condicional de maneira ótima, au-

tores buscam condições suficientes para que ajuste acarrete em aprimoramento (aumento)

das cotas de variância. No entanto, tal empreendimento mostra-se infrutífero, fazendo com

que autores satisfaçam-se em encontrar condição necessária para tal.

Concluem que o fator de ajuste ótimo deve estar correlacionado com retorno para que a

cota de HJ ajustada melhore (aumente) ao compará-la com a cota de HJ padrão. Tal
12 Tal cota é apenas a aplicação da cota de HJ - definida na equação (3.7) - para o payoff ajustado z′1tRt+1,

ao invés de para os retornos puros Rt+1.
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condição é de fato intuitiva: quando o retorno é ajustado por variável condicionante, esta

última deve prever o retorno para que haja melhoria na cotas de volatilidade de HJ.

2. Robustez: Pela equação do FED de GHT (equação (5.8)) percebe-se que este depende dos

dois primeiros momentos condicionais dos retornos. Porém, na prática, esses são raramente

conhecidos e, por isso, utiliza-se uma proxy do FED de GHT. Para o cálculo da cota de

variância, o problema surge quando percebe-se que a variância dessa proxy do FED de

GHT (ou seja, a proxy da variância de GHT) pode tanto subestimar quanto superestimar

a variância do FED de GHT. Quando há superestimação, a proxy da variância não é cota

inferior da volatilidade dos fatores estocásticos.

Na cota de BL, σ2BL(µ̄) ∶= σ2[µ̄, z⋆′1tR], z⋆1t também depende dos momentos condicionais.

No entanto, como σ2[µ̄, z′1tR] é cota de HJ, para toda variável z1t, σ2[µ̄, z′1tR] continua

sendo cota inferior de volatilidade para todos os FED’s. Assim, há robustez quanto à

especificação dos dois primeiros momentos condicionais, propriedade extremamente inter-

essante devido à dificuldade em estimar-se esses momentos.

3. Diagnóstico: pode-se utilizar cotas de BL para ordenar modelos em relação à performance

nas especificações da média e da variância condicionais. Autores sugerem testes GMM

para tal.

Veremos que o artigo de Chabi-Yo (2008 - [12]) - abordado na próxima subseção - pode ser

visto como uma extensão do artigo de Bekaert e Liu (2004 - [8]).

5.1.3 MOMA e Informação Condicional - Chabi-Yo (2008)

Chabi-Yo destaca duas áreas (não-excludentes) da teoria de apreçamento com rica produção

acadêmica recente: (i) a que lida com a incorporação de assimetria e curtose no apreçamento

e (ii) aquela que incorpora informação condicional em modelos de apreçamento de ativos.13

Naturalmente, ambas têm o nobre intuito de aumentar a precisão dos modelos na determinação

de preços de ativos.

Autor constata que, em geral, modelos que levam em conta o apreçamento de riscos de

assimetria e curtose e modelos com FED’s não-lineares, quando sujeitos a testes de diagnóstico

com cotas de volatilidade (ou métricas de distância) de HJ, obtêm bons resultados.

13 Artigos de referência na incorporação de MOMA nas preferências: Harvey e Siddique (2000 - [35]) e Dittmar
(2002 - [19]).
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No entanto, o autor reclama que, apesar de as cotas de HJ incorporarem somente os dois

primeiros momentos dos retornos dos ativos, são indiscriminada e equivocadamente utilizadas

para análise de performance de modelos com FED’s não-lineares ou FED’s que incorporam

MOMA. Analogamente, a crítica também se aplica aos testes de diagnóstico realizados com cotas

de variância que incorporam informação condicional mas também somente levam em conta os

dois primeiros momentos. Neste último caso, enquadram-se as cotas de GHT e de BL vistas na

subseção anterior.

Assim, partindo dessa crítica, através da utilização de informação condicional (representada

pelo conjunto de informação comum Ft) e de derivativos, o autor aumenta a dimensão do espaço

de payoffs e, consequentemente, aprimora as cotas de volatilidade (e métricas de distância) de

HJ.14 Com isso, o conjunto de FED’s admissíveis (de média condicional µ̄t), torna-se:

M(µ̄t,pνt ) ∶= {mt+1 ∈ L2 ∶ E[mt+1(1,Rt+1,νt+1)∣Ft] = (µ̄t,pt,pνt )} (5.14)

onde L2 é espaço de variáveis aleatórias de variância finita, Rt+1 é conjunto de payoffs dos

ativos-base que são assumidos, sem perda de generalidade, como retornos-base. νt+1 é payoff

do contrato de volatilidade, pt e pνt são preços condicionais dos retornos-base e deste contrato,

respectivamente. Como se trata de retornos-base brutos, temos pt = 1.15

Note que agora há mais restrições para uma variável aleatória caracterizar-se como FED,

pois esta deve corretamente apreçar (condicionalmente) ativo livre de risco, conjunto de payoffs

de ativos e também o contrato de volatilidade (e, consequentemente, apreçar corretamente os

derivativos). Intuitivamente, é como se aumentássemos o espaço de payoffs com a inclusão de

derivativos e, com isso, restringíssemos mais o conjunto dos FED’s admissíveis. Naturalmente,

as cotas de volatilidade obtidas de programa de otimização análogo ao de HJ em conjunto de

escolha menor, serão (fracamente) maiores do que as cotas de HJ.

Denotam-se, respectivamente, os primeiros quatro momentos condicionais dos retornos dos

ativos como µt,Σt, S′t,κt.16

14 Isso é feito ao assumir que agentes utilizam o conjunto de informação para formar portfolios de payoffs de
ativos e derivativos com esses mesmos ativos.
As novas métricas de distância serão discutidas nesta subseção.
15 Os payoffs dos retornos-base têm os quatro primeiros momentos finitos. O payoff do contrato de volatilidade

é νt+1 = (Rt+1)2, com componentes da forma Ri,t+1Rj,t+1, i ⩽ j. Além disso, o preço desse contrato é suficiente
para recuperar preço dos derivativos e pode ser reescrito como pν

t = E[mt+1νt+1∣Ft] = µ̄tE[mt+1µ̄t
νt+1∣Ft] =

E⋆t [νt+1]R−1
f,t. Onde E⋆t [⋅ ] representa a esperança condicional com respeito à medida de probabilidade neutra ao

risco.
16 As fórmulas de µt e Σt estão na nota de rodapé (11). As dos terceiro e quarto momentos condicionais são:

• S′t ∶= Et[(νt+1 − Et[νt+1])R′
t+1]
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Com esse arcabouço e espaço de payoffs aumentado acima descritos, Chabi-Yo desenvolve

três cotas para a variância de fatores estocásticos.

Primeira Cota

A primeira é cota de variância incondicional que incorpora informação condicional, obtida

pelo autor através do fator estocástico definido como:

m(I) ∶= argmin
m

{σ2[m] ∶m ∈M(µ̄,pνt )} (5.15)

O autor mostra que:

m(I) =mGHT + γ′tεt+1 (5.16)

onde

• mGHT é dado pela equação (5.8).

• εt+1 ∶= νt+1 −Et[νt+1] − S′tΣ−1t (Rt+1 − µt)

• γt ∶= (Σεt )−1∆νt , com

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩

Σεt ∶= Σνt − S′tΣ−1t St onde Σνt ∶= κt −Et[νt+1]Et[νt+1]′

∆νt ∶= pνt − pν⋆t onde pν⋆t ∶= µ̄Et[νt+1] + S′tΣ−1t (pt − µ̄µt)

Note pela equação (5.16), que o FED de mínima variância (para valor esperado µ̄) é a projeção

incondicional demt+1 no espaço {(z′1tRt+1, z′2tεt+1) ∶ (z1t, z2t) ∈ F 2
t } aumentado com payoff livre

de risco.

Como vimos na subseção (5.1.2), mGHT é o FED de mínima variância obtido por Gallant,

Hansen e Tauchen (1990 - [24]).17 As matrizes St e κt estão associadas aos conceitos de co-

assimetria e co-curtose dos retornos dos ativos, respectivamente. Já a matriz Σεt é a matriz de

covariância (condicional) do resíduo εt+1.

O valor ∆νt é denominado prêmio de risco por variância pura. E, partindo de sua definição

e utilizando a fórmula de pνt descrita na nota de rodapé (15), podemos reescrevê-lo como a

• κt ∶= Et[νt+1ν
′
t+1]

17 Vimos na subseção (5.1.2) que GHT (1990 - [24]) também buscam modo de utilizar informação condicional
de maneira eficiente para aprimorar as cotas de HJ. Porém, restringem-se aos dois primeiros momentos dos
retornos. Esse FED é projeção incondicional no espaço de payoffs ajustados, aumentado com payoff livre de risco.
Payoffs ajustados (por variáveis no conjunto de informação comum Ft) é a maneira de incorporar informação
condicional utilizada por GHT. O FED associado a terceira cota discutido abaixo, tem construção semelhante,
porém com espaço de payoffs que inclui derivativos dos ativos-base.
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diferença entre dois termos:18

∆νt = µ̄(E⋆t [νt+1] −Et[νt+1])
´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶

prêmio de risco por variância

− S′tΣ
−1
t (pt − µ̄µt)

´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶
prop. ao prêmio de risco dos ativos-base

(5.17)

O autor mostra, também, que a cota de variância mínima associada a esse FED m(I) de

média µ̄ (FED este que incorpora informação condicional e momentos de ordens mais altas) é:

σ2(I)(µ̄) = σ
2
GHT (µ̄) +E[γ′tΣεtγt] (5.18)

onde σGHT (µ̄) é a cota de variância (incondicional) de Gallant, Hansen e Tauchen (1990 - [24]).

Da subseção (5.1.2) já sabíamos que o FED de GHT (mGHT ) depende apenas dos dois primeiros

momentos condicionais do retornos. Agora repare que o FED m(I) e, consequentemente, sua

variância, dependem dos quatro primeiros momentos condicionais dos retornos dos ativos.

Outro fato de destaque é que o prêmio de risco por variância pura ∆νt tem efeito significativo

sobre a cota de variância obtida neste caso.19 Pela equação acima, conclui-se que, caso o prêmio

de risco por variância pura seja nulo (∆νt = 0), a cota de variância associada ao FED m(I)

coincide com a cota de GHT. Essa é uma constatação importante: quando não-linearidades nos

retornos (assimetria) não são apreçadas, as cotas coincidem.

Dito de outra forma, caso haja apreçamento de não-linearidades (∆νt ≠ 0), a diferença entre

as cotas é devida ao prêmio de risco por variância pura. A maneira como agentes lidam com essa

incerteza sobre a variância é capturada pelo parâmetro γt. Essa informação é importante para

alocação de ativos, gerenciamento de risco, apreçamento e hedge de posições em derivativos.

Resumindo, a primeira cota para variância de FED’s é, por construção, obtida pelo FED

m(I). Este último, por sua vez, é a soma de dois termos. O primeiro termo é o FED de GHT e

o segundo é uma função dos quatro primeiros momentos condicionais dos retornos e do prêmio

de risco por variância pura.

Segunda Cota

Quando preços de payoffs e momentos condicionais são substituídos por suas contrapartidas

incondicionais20, o FED m(I) obtido acima torna-se um fator estocástico de mínima variância
18 Em interessante artigo, Bondarenko (2004 - [10]) mostra que o prêmio de risco por variância pode ser

decomposto em dois componentes. O primeiro destes é proporcional ao prêmio de risco imbutido nos ativos-base.
Já o segundo componente é conhecido como prêmio de risco por variância pura, pois representa a parte do prêmio
de risco por variância que é independente do prêmio de risco dos ativos-base.

19 Equação (5.18) pode ser simplificada para σ2
(I)(µ̄) = σ

2
GHT (µ̄) + E[∆ν′

t (Σε
t )−1∆ν

t ].
20 Isto é (pt,pν

t ,µt,Σt, S
′
t,κt) por (p,pν,µ,Σ, S′,κ). A não ser em casos óbvios, notações com subscrito
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incondicional, denotado por m(II). Autor mostra que quando não-linearidades (assimetria) não

são apreçadas, as cotas associadas ao FED m(II) colapsam para as cotas de HJ.

Terceira Cota ou Cota de Chabi-Yo

Há um problema associado ao FEDm(I): quando os primeiros quatro momentos condicionais

não são corretamente especificados, torna-se difícil estimar a cota de variância associada a m(I).

Com isso em mente, o autor deriva novo FED cuja cota de variância associada é robusta a erros

de especificação dos momentos condicionais. Este será denotado por mCY . O desenvolvimento

desta cota de CY é análogo ao da cota de BL.

Com esse intuito, o autor considera o payoff ajustado z′tgt+1, onde z′t ∶= (z′1t, z′2t), g′t+1 ∶=

(R′
t+1,ε

′
t+1) e zt ∈ Ft. Ou seja, com mesma lógica de Bekaert e Liu (2004 - [8]), considera os

retornos Rt+1 ajustados pela variável condicionante z1t ∈ Ft que deve capturar essa variação

temporal dos retornos esperados. No entanto agora, diferentemente da construção da cota de

BL, também ajusta, pela variável condicionante z2t ∈ Ft, o componente não-linear do contrato

de volatilidade que não é gerado pelo espaço de payoffs primitivos. Componente esse denotado

por εt+1.

Dito isso, considera a família de espaços de payoffs ajustados unidimensionaisXzt ∶= {αz′tgt+1 ∶

α ∈ R} indexada por zt ∈ Ft. Para cada vetor de ajuste zt existe uma cota de HJ baseada no

payoff ajustado z′tgt+1. Tal é denominada cota de variância ajustada com MOMA e denotada

por σ2[µ̄, z′tgt+1].21

σ2[µ̄, z′tgt+1] ∶=
(E[z′tπt] − µ̄E[z′tgt+1])

2

V ar[z′tgt+1]
(5.19)

onde π′t ∶= (p′t,∆ν′t ).

É interessante obter o chamado fator condicionante de ajuste ótimo com MOMA, definido

como a variável do conjunto de informação que gera a mais alta cota de variância ajustada com

MOMA (ou, simplesmente, cota de ajuste ótimo com MOMA). Ou seja:

z⋆′t = (z⋆′1t , z⋆′2t) ∶= argsup
zt

{σ2[µ̄, z′tgt+1] ∶ zt ∈ Ft} (5.20)

temporal t indicam que trata-se de projeção condicional. Naturalmente, quando não há tal subscrito, trata-se de
projeção incondicional.

21 Tal cota é apenas a aplicação da cota de HJ - definida na equação (3.7) - para o payoff ajustado z′tgt+1, ao
invés de para os retornos puros Rt+1.
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O autor mostra que

z⋆′t = (z⋆′1t , z⋆′2t) = ((µtµ′t + Σt)−1(pt − ωtµt), (Σεt )−1∆νt ) (5.21)

e que a cota de ajuste ótimo com MOMA ou cota de CY definida como

σ2CY (µ̄) ∶= sup
zt

{σ2[µ̄, z′tgt+1] ∶ zt ∈ Ft}, (5.22)

é dada por

σ2CY (µ̄) = σ2[µ̄, z⋆′t gt+1] = σ2BL(µ̄) + [µ̄2d2t − 2µ̄b2t + a2t] (5.23)

onde

• σ2CY é cota de Bekaert e Liu dada pela equação (5.13).

• a2t ∶= E[(pνt − S′tΣ−1t pt)′(Σεt )−1(pνt − S′tΣ−1t pt)]

• b2t ∶= E[(Et[νt+1] − S′tΣ−1t µt)
′(Σεt )−1(pνt − S′tΣ−1t pt)]

• d2t ∶= E[(Et[νt+1] − S′tΣ−1t µt)
′(Σεt )−1(Et[νt+1] − S′tΣ−1t µt)]

Pela fórmula obtida para o fator condicionante de ajuste ótimo com MOMA z⋆t , podemos

ver que este depende dos quatro primeiros momentos condicionais dos retornos. A partir disso,

o autor mostra que, caso tais momentos e preços condicionais (pt e pνt ) sejam concomitante

corretamente especificados, as cotas de volatilidade σ(I) e σCY coincidem.

Relações entre Cotas e Resultados Empíricos

É possível e interessante obter relações entre estas cotas e aquelas obtidas por outros autores.

No caso da cota de Bekaert e Liu (2004 - [8]), como utilizam-se apenas os payoffs dos ativos (e

não também os derivativos como Chabi-Yo) para a sua construção, a cota leva em conta apenas

os dois primeiros momentos condicionais, sendo portanto uma cota de HJ ajustada. Assim, sua

cota é igual ao primeiro termo da cota σ2CY descrita acima. Pela mesma fórmula pode-se concluir

que a cota σ2CY colapsa para a cota de Bekaert e Liu (2004 - [8]) quando não-linearidades não

são apreçadas (∆νt = 0).

Importantes propriedades da cota σCY são destacadas abaixo na descrição dos resultados

empíricos. Naturalmente, trata-se da extensão das propriedades da cota de BL (descritas na

subseção (5.1.2)) ao incorporar-se MOMA.
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Através de um exercício de simulação, Chabi-Yo investiga se essas cotas de variância incor-

porando MOMA por ele desenvolvidas, contêm informação a respeito da distribuição dos FED’s

que não esteja presente naquelas cotas de comparação. Não discutiremos as tecnicalidades en-

volvidas nessa simulação ilustrativa, mas apenas exporemos suas principais conclusões.

Primeiro, ao investigar empiricamente se a incorporação de MOMA às cotas traz maior pre-

visibilidade nos retornos, vê-se que a diferença entre as cotas de HJ e σ2(II) é pequena quando

comparada com a expectativa inicial. Já a diferença entre as cotas σCY (a chamada cota de

ajuste ótimo com MOMA) e a cota σBL é considerável, mostrando que a cota σCY revela bas-

tante previsibilidade. Quando se compara σCY com as cotas de HJ, a diferença é abissal (uma

média de 75%), sugerindo que variáveis aleatórias condicionantes que carregam informação sobre

momentos de ordens mais altas e sobre o prêmio de risco do contrato de volatilidade melhoram

a previsibilidade dos retornos futuros.

Segundo, conforme o objetivo almejado em sua construção, diferentemente das outras cotas

propostas no artigo, a cota de CY mostrou ser robusta à má especificação dos primeiros quatro

momentos condicionais dos retornos de ativos.22 Isto é, tal construção é de fato cota de variância

para FED verdadeiro, mesmo quando proxies incorretas daqueles momentos são utilizadas.

Finalmente, paralelo à sugestão para cotas de BL, testes de diagnóstico do tipo GMM podem

ser desenvolvidos para a especificação dos quatro primeiros momentos condicionais.

Métricas de Distância incorporando MOMA e Informação Condicional

O leitor mais atento perceberá que a estrutura lógica construída para obter-se novas métri-

cas de distância (para mensurar grau de erro de especificação de determinada proxy) é muito

semelhante àquela desenvolvida acima na construção de novas cotas de volatilidade.

Analogamente ao programa de Hansen e Jagannathan (1997 - [34]), o autor define a chamada

métrica de distância com MOMA:

δMOMA ∶=min
m

{∥η −m∥∶m ∈M(µ̄,pν)} (5.24)

onde o conjunto de escolha M(µ̄,pν) tem definição paralela à equação (5.14), a norma ∥⋅ ∥ é

norma-L2 e η representa a proxy do FED.

Seguindo derivação semelhante a de HJ (desenvolvida para a obtenção da equação (4.10)),

obtemos a métrica de distância MOMA:
22 Como sabemos, as cotas de Bekaert e Liu (2004 - [8]) são robustas à má especificação dos dois primeiros

momentos condicionais dos retornos.
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δMOMA = {(E[ηR̂t+1] − p̂)′E[R̂t+1R̂
′
t+1]−1(E[ηR̂t+1] − p̂)}

1
2 (5.25)

onde R̂t+1 = (Rt+1,νt+1) e p̂ = (p,pν) = (1,pν). Ou seja, p̂ é preço de R̂t+1.

Há relação com a distância de HJ, denotada por δ2HJ :

δ2MOMA = δ2HJ + δ̂2 (5.26)

onde δ2HJ é dada por:

δ2HJ = (E[ηRt+1] − 1)
′E[Rt+1R

′
t+1]−1(E[ηRt+1] − 1) (5.27)

e o desvio entre as distâncias, δ̂2 = δ2MOMA − δ2HJ , é dado por:

δ̂2 = (E[ηεt+1] −∆ν)
′(Σε)−1(E[ηεt+1] −∆ν) (5.28)

Note que o desvio entre as distâncias é função dos quatro primeiros momentos e do prêmio de

risco por volatilidade pura (∆ν).23

Incorporando informação condicional:

Essa métrica não incorpora informação condicional. Para isso, de maneira análoga àquela

desenvolvida para obter as cotas de CY, ajustamos os payoffs dos retornos-base e os resíduos

(gt+1 = (Rt+1,εt+1)) com variáveis condicionantes z′t = (z′1t, z′2t) ∈ Ft. Para cada vetor de ajuste

zt, existe uma métrica de distância de HJ baseada no payoff ajustado z′tgt+1:24

δ2(η, z′tgt+1) =
E[ηz′tgt+1 − z′tπt]2

E[(z′tgt+1)2]
(5.29)

onde π′t ∶= (p′t,∆ν′t ).

Mais uma vez, é de interesse obter o chamado fator condicionante de ajuste ótimo com

MOMA, definido como a variável condicionante que gera a mais alta métrica de distância ajus-

tada com MOMA. Ou seja:

z⋆′t = (z⋆′1t , z⋆′2t) ∶= argsup
zt

{δ2(η, z′tgt+1) ∶ zt ∈ Ft} (5.30)

23 Seguindo a lógica descrita na nota de rodapé (20), Σε denota matriz de covariância incondicional do resíduo
εt+1.

24 Tal métrica é apenas a aplicação da métrica de distância de HJ - definida na equação (4.10) - para o payoff
ajustado z′tgt+1.
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O autor mostra que

z⋆′t = (z⋆′1t , z⋆′2t) = ((µtµ−1t + Σt)−1(1 −Et[ηRt+1]), (Σεt )−1(∆νt −Et[ηεt+1])) (5.31)

e que a métrica de distância de ajuste ótimo, ou métrica de CY, definida como:

δ2CY ∶= sup
zt

{δ2(η, z′tgt+1) ∶ zt ∈ Ft} (5.32)

é dada por

δ2CY = δ2BL + δ̂2t (5.33)

onde

• δ2BL = E[(Et[ηRt+1] − pt)
′(µtµ′t + Σt)

−1(Et[ηRt+1] − pt)]

• δ̂2t = E[(Et[ηεt+1] −∆νt )
′(Σεt )

−1(Et[ηεt+1] −∆νt )]

onde δ2BL representa a métrica de distância ótima utilizando o ajuste de Bekaert e Liu (2004

- [8]). Assim, a métrica de distância de CY (δ2CY ) é maior do que a métrica de BL.

5.2 Cotas de Informação e Discrepância Mínima

Trata-se de um campo das extensões menos tradicional em teoria de apreçamento. Boa parte

dos artigos apoia-se em métodos consolidados de Teoria da Informação ou de Teoria da Decisão

para desenvolver alternativas às cotas de volatilidade ou métricas de distância de Hansen e

Jagannathan efusivamente estudadas nas seções anteriores.

5.2.1 Cotas de Informação - Stutzer (1995)

Vimos na seção (3) como Hansen e Jagannathan (1991 - [32]) obtêm, a partir de determinado

conjunto de dados, um fator estocástico de desconto de referência, cuja característica definidora é

ser o FED de mínima variância para determinada média. Stutzer (1995 - [51]) propõe alternativa

à versão afim do FED de HJ e sua consequente cota de variância. Respaldado por técnicas

oriundas da Teoria da Informação, busca uma densidade25 de referência para uma medida neutra

ao risco que aprece corretamente determinado conjunto de ativos. Stutzer propõe a seleção dessa

densidade de referência através do programa de otimização desenvolvido abaixo.
25 Densidade de Preços de Estado (DPE) ou State Price Probability Density
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Com o arcabouço usual (referente à seção (3)), o autor parte da equação básica de apreça-

mento em sua forma incondicional:

E[Rim] = ∫ Rim dξ = 1, ∀i ∈ I(N), onde E[m] = µ > 0 (5.34)

Multiplicando (5.34) por µ−1, obtemos:

Eν[Ri] = µ−1, ∀i ∈ I(N) (5.35)

onde utilizamos uma mudança para a medida neutra ao risco dν ∶= m
E[m] dξ.26

As cotas de volatilidade de HJ são obtidas pela minimização da variância sobre o conjunto

de escolha compreendido pelas variáveis aleatórias que satisfazem os critérios de FED’s. No

mesmo espírito, Stutzer obtém cota de informação (uma densidade) ao minimizar a entropia

relativa sobre o conjunto de escolha formado pelas densidades de preços de estado (DPE’s) que

satisfazem a condição (5.35). De maneira formal, a solução é:

ν⋆ ∶= argmin
ν̃

{D(ν̃∥ξ) ∶ Eν̃[Ri] = µ−1, ∀i ∈ I(N)} (5.36)

onde D(ν̃∥ξ) ∶= ∫ ln (dν̃dξ ) dν̃ é a chamada entropia relativa ou Critério de Informação de

Kullback-Liebler (KLIC).27

A solução ν⋆ desse programa tem densidade de Gibbs (também conhecida como exponential

tilting).

dν⋆

dξ
= e∑i λ

⋆
iRi

E[e∑i λ⋆iRi]
(5.37)

Essa é a chamada densidade de referência. Note que essa DPE é parametrizada pelo vetor

λ⋆ ∈ RN , que determina os pesos de uma combinação linear dos retornos dos ativos. Chamaremos

λ⋆ de parâmetro de Gibbs.

Repare que ao reformular-se as condições (5.34) para um FED como as condições (5.35) para

uma densidade, o autor impõe automaticamente uma condição de não-negatividade, visto que

exige-se uma densidade de probabilidade.

26 A mudança de medida (ou densidade Radon-Nikodym) dν

dξ “tilts” a medida de probabilidade objetiva ξ de

maneira que o valor esperado de Ri − µ−1 para todo ativo i, que pode ser interpretada como um prêmio de risco
do ativo i, é alterado para se tornar nulo. Assim, trata-se de mudança para uma medida neutra ao risco.

27 Conceito proveniente da Teoria de Informação que pode ser aprofundado pela consulta à Kullback(1959
- [43]).
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É interessante ver que o parâmetro de Gibbs soluciona o seguinte programa:

λ̃⋆ ∶= argmin
λ

{E[e∑i λi(Ri−µ
−1)] ∶ λ ∈ RN} (5.38)

Para checar que, na realidade, λ̃⋆ = λ⋆, basta conferir através das condições de primeira

ordem:

E[(Ri − µ−1)e∑k λ
⋆
k(Rk−µ

−1)] = 0, ∀i ∈ I(N) (5.39)

Ao multiplicar-se as CPO’s acima por E[e∑k λ⋆kRk]−1e∑k λ⋆kµ−1
, obtemos o fato fundamental

de que a densidade de Gibbs satisfaz a restrição (5.35).

Interpretações da densidade de referência e da cota de informação

Há algumas interpretações interessantes sobre esses objetos em questão. Aqui ressaltaremos

a de cunho econômico.

Na seção (3.2) vimos a relação dual entre as cotas de volatilidade de HJ e portfolios da fron-

teira média-variância com índice de Sharpe máximos. Analogamente, o parâmetro de Gibbs, λ⋆,

tem relação direta com o portfolio ótimo resultante de programa de maximização de consumi-

dores com utilidade do tipo CARA.28

Seguindo modelo de alocação ótima de portfolio de Huang e Litzenberger (1988 - [37]), o

consumidor com preferências representadas por função utilidade CARA, com riqueza inicial wo,

deve decidir de maneira ótima a alocação λ ∈ RN , onde cada entrada λi representa a quantidade

de riqueza destinada ao ativo arriscado i. A riqueza residual wo −∑i λi é alocada em ativo livre

de risco com retorno µ−1. Assim, podemos expressar a riqueza total como w = woµ−1+∑i λi(Ri−

µ−1). Daí:

V ∶=max
λ

{E[u(w)] ∶ λ ∈ RN} =max
λ

{uoE[e∑i −αλi(Ri−µ
−1)] ∶ λ ∈ RN} (5.40)

onde uo ∶= u(woµ−1) < 0. Assim, o máximo será obtido quando o termo E[⋅ ] for mínimo. Ao

compararmos com (5.38) vemos que o portfolio ótimo λ̂ satisfaz λ̂ = λ⋆

α e concluímos que o

vetor de ativos arriscados é sempre proporcional a λ⋆. Isto é, o parâmetro de Gibbs determina

o portfolio ótimo de agentes com utilidade CARA.

28 Forma funcional da utilidade CARA (Constant Absolute Risk Aversion) é: u(w) = − e
−αw

α
. O parâmetro

α > 0 denota o coeficiente de aversão absoluta ao risco.
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O autor utiliza essa interpretação para ressaltar uma vantagem em relação às cotas de volati-

lidade de HJ. Estas últimas, também têm relação com portfolio ótimos, localizados na fronteira

média-variância dos retornos. Entretanto, quando não se faz restrições a respeito da distribuição

dos retornos (e.g. normalidade), a análise de média-variância é justificada por hipótese de prefer-

ências representáveis por funções quadráticas. Estas, no entanto, têm características indesejáveis

como saciedade e aversão absoluta ao risco crescente. Já as utilidades de formato CARA con-

tornam esses problemas.

Além disso, Stutzer mostra que:

RRRRRRRRRRR
ln ( V

uo
)
RRRRRRRRRRR
=D(ν⋆∥ξ) (5.41)

Ou seja, a cota de informação D(ν⋆∥ξ) é uma medida do crescimento da utilidade CARA factível

a partir da disponibilidade de aplicações de recursos em ativos arriscados.

Resumindo, a densidade de referência é determinada por uma combinação linear de retornos

de ativos. Esse pesos são proporcionais aos investimentos em ativos arriscados de investidores

com utilidade CARA. Com isso, a cota de informação pode ser interpretada como uma métrica

(baseada na utilidade) do benefício associado a alterações do conjunto de possibilidades de

investimento. O autor faz análise respaldada nesse fato na parte empírica do artigo.

Outra interpretação interessante (análoga às cotas de volatilidade de HJ) para as cotas de

informação obtidas é a de distância mínima. Stutzer mostra que quanto maior a distância da

métrica de variação (Csiszar (1975 - [14])) entre medidas ν e ξ, maior deve ser a cota D(ν∥ξ).

Em outras palavras, a cota de informação é maior quando uma mudança de medida neutra

ao risco ν distancia-se mais da medida de probabilidade objetiva ξ. Assim, o que o artigo

sugere é uma nova maneira de selecionar uma densidade de referência: pela minimização da

“distância” CIKL entre o conjunto das medidas de probabilidade neutras ao risco e a medida de

probabilidade objetiva sobre os estados da natureza.

Com isso, o valor minimizado do CIKL (D(ν⋆∥ξ)) é uma cota de informação que as DPE’s

provenientes de diferentes modelos de apreçamento devem exceder para que aprecem correta-

mente os ativos. Assim, temos novas cotas no papel tradicional de teste de diagnóstico de

performance de modelos de apreçamento de ativos.
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5.2.2 Cotas de Discrepância Mínima - Almeida e Garcia (2009)

Já vimos em Chabi-Yo (2008 - [12]) que as projeções lineares de fatores estocásticos sobre

espaços de payoffs - as cotas de volatilidade de HJ tradicionais - têm sérios problemas no di-

agnóstico de modelos que apreçam assimetria e curtose. Almeida e Garcia (2009 - [2]) usam

esta deficiência em diagnosticar MDA não-lineares ou em analisar estratégias com payoffs não-

lineares como motivação primária para obter cotas mais gerais. Com esse intuito, desenvolvem

cotas de informação para fatores estocásticos que generalizam as cotas de HJ ao considerar

em sua construção (potencialmente) qualquer combinação de momentos dos retornos. A seguir,

apresentamos os principais passos para a construção dessas cotas.

Cotas de Discrepância Mínima (DM) para fatores estocásticos.

Seja {Rt}t∈I(T )
uma série temporal (com T realizações) de retornos de N ativos-base. Para

FED m de média µ ∈ R++, a nossa conhecida equação (incondicional) de apreçamento básica, na

versão amostral é:29

1

T
∑
t∈I(T )

mt(Rt − µ−1) = 0 (5.42)

Dada uma função de discrepância φ ∈ RR homogênea e convexa, autores propõem cota de

Discrepância Mínima (DM) proveniente do fator estocástico de discrepância mínima, mDM , com

estimativa definida por:

m̂DM ∶= argmin
{mt}

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

1

T
∑
t∈I(T )

φ(mt) ∶ {mt}t∈I(T )
∈ RT++,

1

T
∑
t∈I(T )

mt(Rt − µ−1) = 0 e
1

T
∑
t∈I(T )

mt = µ
⎫⎪⎪⎬⎪⎪⎭

(5.43)

É importante notar que parte das restrições sobre o espaço de possíveis FED’s que apreçam

retornos-base é determinada pela função de discrepância φ escolhida no programa.

Utilizando o operador linear π ∶ RT → RT ; m ↦ π(m) ∶= m
µT e assumindo taxa livre de risco

µ−1, obtemos uma medida de probabilidade (amostral) neutra ao risco associada a cada FED m

de média µ. Assim, pela homogeneidade de φ (grau γ), podemos reescrever o problema acima

como:30

29 Onde µ−1 denota vetor µ−11 ∈ M (N,1) para simplificar a notação.
30 Onde denota-se o simplexo associado ao espaço euclideano de dimensão S ∈ N, como ∆(RS) ∶= {ξ ∈ RS+ ∶

∑k∈I
(S)

ξk = 1}. Repare abaixo que, ao exigir π ∈ int∆(RT ), mantivemos a condição de positividade de {mt}.
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π̂DM ∶= argmin
{πt}

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

µγ

T
∑
t∈I(T )

φ(Tπt) ∶ {πt} ∈ int∆(RT ) e ∑
t∈I(T )

πt(Rt − µ−1) = 0

⎫⎪⎪⎬⎪⎪⎭
(5.44)

Tratando-se de um problema de mínima discrepância no espaço de medidas de probabili-

dade amostrais ao invés do espaço de FED’s amostrais. Autores mostram que tal programação

pode ser resolvida de maneira mais simples através do seguinte problema dual de dimensão

significativamente menor.

λ̂ ∶= argsup
(γ,λ)

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
γ − 1

T
∑
t∈I(T )

φ⋆(γ + λ′(Rt − µ−1)) ∶ (γ,λ) ∈ R ×Λ
⎫⎪⎪⎬⎪⎪⎭

(5.45)

onde Λ ⊆ RN e φ⋆(⋅ ) denota o conjugado convexo de φ(⋅ ), definido como φ⋆(z) ∶= sup
x

[zx−φ(x)].

Apesar de qualquer função de discrepância convexa poder ser utilizada para obter estimativas

empíricas para cotas de FED’s, por questões técnicas, autores optam pela família Cressie-Read

de funções:

φ ∶ R++ ×R→ R; (x;α)↦ φ(x;α) ∶=

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

xα+1−1
α(α+1) , se α ∈ R/{−1,0}

− ln(x) , se α ∈ {−1}

x ln(x) , se α ∈ {0}

(5.46)

Onde o parâmetro de Cressie-Read, denotado por α, é fixo. Tal forma funcional de discrepân-

cia transforma a programação dual acima em:31

λ̂(α) ∶= argsup
λ

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

µα+1

T (α + 1) ∑t∈I(T )

1 − (1 + αλ′(Rt − µ−1))
α+1
α ∶ λ ∈ ΛCR

⎫⎪⎪⎬⎪⎪⎭
(5.47)

onde ΛCR ∶= {λ ∈ RN ∶ 1 + αλ′(Rt − µ−1) > 0, ∀t ∈ I(T )}

Naturalmente, para cada escolha do parâmetro α, variam as estimativas λ̂(α). Por con-

seguinte, também variam as probabilidades neutras ao risco estimadas π̂DM(α) e, finalmente,

31 O conjugado convexo de CR é calculado como, φ⋆(z;α) ∶= sup
x

[zx − φ(x;α)]. Assim:

• φ(x;α) = xα+1−1
α(α+1)

, ∀α ∈ R/{−1,0}

CPO: z = φ′(xsup;α) =
xαsup
α
⇒ xsup = (αz)

1
α ⇒ φ⋆(x;α) = (αz)

α+1
α

α+1
+ 1
α(α+1)

, ∀α ∈ R/{−1,0}

• φ(x;−1) = − ln(x)
CPO: z = φ′(xsup;−1) = − 1

xsup
⇒ xsup = − 1

z
⇒ φ⋆(x;−1) = ln ( − 1

z
) − 1

• φ(x; 0) = x ln(x)
CPO: z = φ′(xsup; 0) = ln(xsup) + 1⇒ xsup = ez−1 ⇒ φ⋆(x; 0) = ez−1
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variam as cotas de discrepância mínima, pois variam as estimativas dos fatores estocásticos de

média µ, isto é, variam m̂DM(α).

Pela homogeneidade de φ(⋅ ;α)+ [α(α+1)]−1, solucionar o problema de discrepância mínima

com φ(⋅ ;α) para probabilidades π é equivalente a solucionar o problema de DM para FED’s

de média µ e discrepância φ̃(m;α) ∶= mα+1−µα+1

α(α+1) . Assim, particularmente para a família Cressie-

Read de funções de discrepância com parâmetro α = 1, temos que o problema de discrepância

mínima para FED’s de média µ é dado por:

m̂DM(1) ∶= argmin
{mt}

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

1

2T
∑
t∈I(T )

(m2
t − µ2) ∶ {mt} ∈ RT++,

1

T
∑
t∈I(T )

mt(Rt − µ−1) = 0 e
1

T
∑
t∈I(T )

mt = µ
⎫⎪⎪⎬⎪⎪⎭

(5.48)

Ou seja, as cotas de volatilidade para os fatores estocásticos com restrição de positividade desen-

volvidas por HJ, são obtidas como caso particular das cotas de discrepância mínima propostas

pelos autores.

Interpretando as Cotas de Discrepância Mínima para a família Cressie-Read

Vimos na subseção (3.2) a interessante dualidade entre as cotas de volatilidade de HJ e a

fronteira média-variância de retornos. Aqui, autores generalizam essa dualidade relacionando o

problema acima (de obter-se as cotas de discrepância mínima) com um problema de portfolio

ótimo. Mais especificamente, ao utilizarem a família Cressie-Read de funções de discrepância,

as cotas de DM podem ser vistas como provenientes de um problema de otimização de portfolio,

no qual agentes têm preferências representadas por função do tipo HARA.32

uα ∶Dα → R; w ↦ uα(w) ∶= − 1

α + 1
(1 − αw)

α+1
α (5.49)

As formas funcionais mais comuns utilizadas para representação de preferências são casos

específicos da família HARA, bastando selecionar adequadamente o parâmetro α.33

Para simplificar, a interpretação como problema de portfolio baseia-se em uma economia

de dois períodos, na qual o agente deve fazer escolha de portfolio de maneira a maximizar a

utilidade esperada. Ou seja, resolver o seguinte problema de otimização cuja variável de escolha

32 Hyperbolic Absolute Risk Aversion.
33 O domínio Dα da regra uα(⋅ ) é definido de maneira a garantir que a função seja estritamente crescente e

côncava para qualquer escolha do parâmetro α ∈ R/{−1,0}. Temos que Dα ∶= { (−∞, α−1) , se α ∈ R−−/{−1}
(α−1,∞) , se α ∈ R++

A regra uα é logaritmica no caso α = −1, e exponencial se α = 0.
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é o vetor N -dimensional λ ∶= (λi)i∈I(N)
de quantidades nos N ativos com risco, cujos retornos

são denotados por R ∶= (Ri)i∈I(N)
. Há ainda ativo livre de risco com retorno igual a µ−1, com

alocação residual wo −∑i∈I(N)
λi, onde wo é a riqueza inicial.

sup
λ

{E[uα(W )] ∶ λ ∈ Λ} (5.50)

onde Λ ∶= {λ ∈ RN ∶ 1 − αW (λ) > 0} e a riqueza W = woµ−1 +∑i∈I(N)
λi(Ri − µ−1).

Decompõem a função utilidade em uα(W ) = (1 + αλ̃′(R − µ−1))
α+1
α
uα(woµ−1), onde λ̃ ∶=

λ
αwoµ−1−1 .

34 Analogamente ao resultado descrito em Stutzer (1995 - [51]), na subseção (5.2.1),

ao solucionar o problema (5.47) obtemos uma métrica do ganho, em termos de utilidade, de ter

um portfolio diversificado com ativos de risco frente a um degenerado com alocação total da

riqueza inicial em ativo livre de risco. Essa interpretação para a família Cressie-Read de funções

de discrepância, engloba aquela de Stutzer para funções do tipo CARA.

Resultados Empíricos

Entre as aplicações empíricas das cotas de volatilidade de HJ, a de maior destaque - pelo

menos neste estudo - é a sua utilização como testes de diagnóstico de performance para modelos

de apreçamento de ativos. Nessa linha, Almeida e Garcia (2009 - [2]) realizam tais testes para:

(i) CAPM tradicional utilizando subconjuntos distintos de fatores de Fama e French (1993 - [21])

como ativos-base; (ii) CCAPM clássico com utilidade de potência (CRRA) visto anteriormente

e (iii) modelo polinomial de Chapman (1997 - [13]).

As cotas de discrepância mínima para testes de admissibilidade do CAPM são construídas

a partir de três subconjuntos distintos de ativos-base. Subconjuntos do conjunto composto

pelos fatores de Fama e French: mercado (M ), tamanho (T ) e book-to-market (B). São esses

XMT ∶= {M,T}, XMB ∶= {M,B} e XMTB ∶= {M,T,B}.

Como o CAPM implica em um fator estocástico linear no retorno de mercado, o objetivo

do teste pode ser interpretado como o interesse em quantificar a informação de apreçamento

agregada pelos fatores tamanho e book-to-market. A chave é compreender que, para mensurar

essa “informação de apreçamento”, utilizam-se diferentes critérios, pois esta é calculada pelos

FED’s não lineares implicados pelo programa de discrepância mínima, isto é, calculada pelas

soluções do programa de minimização. Dessa forma, ao calcular as cotas de DM, os pesos

34 uα(W ) = −(1 +α)−1{1 −α[woµ−1 + λ′(R − µ−1)]}
α+1
α = −(1 +α)−1{(1 −αwoµ−1) +α (−λ′)

1−αwoµ−1
(R − µ−1)(1 −

αwoµ
−1)}

α+1
α = −(1 + α)−1(1 − αwoµ−1)

α+1
α (1 + αλ̃′(R − µ−1))

α+1
α = uα(woµ−1)(1 + αλ̃′(R − µ−1))

α+1
α .
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atribuídos a cada momento irão implicar diferentes fronteiras de informação para FED’s (ou

diferentes funções hiperbólicas dos ativos-base).

No apêndice de seu artigo, autores utilizam elaborado argumento baseado na expansão (da

função utilidade HARA em torno da solução) em série de Taylor para defender que as terceira e

quarta derivadas da função HARA indicam as ponderações (da combinação linear de retornos)

atribuídas à assimetria e à curtose, respectivamente. Constroem as cotas de DM para dois

valores do parâmetro Cressie-Read. Um, que denominaremos de parâmetro de CR alto, atribui

mais peso à assimetria e à curtose. Enquanto o outro, o parâmetro de CR baixo, atribui peso

baixo para assimetria e peso nulo para curtose.

Para o subconjunto com os três fatores, XMTB ∶= {M,T,B}, ambos os parâmetros geram

cotas que corroboram com os resultados de Fama e French (1993 - [21]), isto é, CAPM não é

admissível. Entretanto, autores obtêm e ilustram que, para o caso do subconjunto constituído

apenas pelos fatores M e T (XMT ∶= {M,T,}), quando utiliza-se o parâmetro de CR alto, a partir

de determinada média do FED (0.998), o CAPM torna-se admissível. No entanto, independente

da média, quando utiliza-se o parâmetro de CR baixo, o modelo é inadmissível.

A racionalização sugerida para tal é que o efeito capturado pelo fator tamanho é aquele

chamado de “efeito de pequenas firmas”, justamente o que gera a assimetria na distribuição de

retornos. Assim, quando corrige-se para assimetria o fator estocástico não-linear que soluciona

o programa de DM, o CAPM torna-se admissível.

Já os testes para CCAPM com forma funcional CRRA clássica reafirmam o equity premium

puzzle. Mesmo para diversas funções de discrepância do tipo Cressie-Read, o resultado obtido é

o usual de que um alto parâmetro de aversão relativa ao risco é necessário para tornar modelo

admissível. Isto é, exceto para altos coeficientes de aversão a risco, formas não-lineares (do

retorno de mercado) no fator estocástico não compensam a alta variabilidade do termo linear

que não é capturada pela trajetória suave do consumo.

Finalmente, autores utilizam também o modelo de apreçamento com taxas polinomiais de

crescimento do consumo desenvolvido por Chapman (1997 - [13]). Utilizando valores para os

parâmetros (coeficientes dos polinômios de Legendre) de maneira a tornar o modelo admissível

pelo critério de volatilidade de HJ, autores verificam que valores de assimetria e curtose do FED

implicado, não satisfazem condições de normalidade. Assim, sugerindo a necessidade de levar-se

em conta momentos de ordens mais altas ao realizar testes de diagnóstico para o modelo em
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questão.

Com esse intuito, utilizando dados anuais de 1891 a 2004, autores calculam, para diversos

valores do parâmetro α, as razões entre as discrepâncias dos fatores estocásticos de Chapman e

as cotas de Cressie-Read. O FED de Chapman tem formato polinomialmC(gt) ∶= ∑2
k=0 ηkPk(gt),

onde gt é a taxa de crescimento do consumo no período t e Pk é o polinômio de Legendre de

k-ésimo grau. Como dito, os valores dos parâmetros ηk são calibrados para serem HJ-admissíveis.

-3 -2 -1 1 2 3

1

2

Razão Unitária

α

Razão φ(πC ;α)

Cota CR

Figura 7: Cotas de Informação - Modelo de Chapman: A razão plotada na figura é entre a dis-
crepância do modelo e as cotas de CR para diferentes funções de discrepância CR (diferentes valores do parâmetro
α). Para cada α, a discrepância do modelo é dada por φ(πC ;α), onde πC = mC

E[mC ]
. Já as cotas de CR são obtidas

através dos dados de retorno do S&P e uma taxa livre de risco construída.

A Figura 7 sumariza os resultados obtidos. É destacado o fato de que cotas de CR que dão

maior peso a momentos de ordens mais altas dos retornos (isto é, com maiores valores absolutos

de α), tornam mais fácil a admissibilidade do modelo de Chapman. Afirmação contrária pode ser

defendida para valores baixos (em termos absolutos) do parâmetro de CR, que são justamente

aqueles que representam baixa ponderação para assimetria e curtose.

Portanto, utilizando resultados referentes ao CAPM e ao modelo de Chapman, autores con-

cluem que resultados de testes de diagnóstico baseados em critérios de discrepância de Cressie-

Read podem ter resultados distintos daqueles baseados apenas nas cotas de volatilidade de HJ.
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Isto é, modelos considerados inadmissíveis (admissíveis) por testes de HJ podem tornar-se ad-

missíveis (inadmissíveis) quando testados utilizando medidas de CR para discrepância. Assim,

resultados sugerem que há grande importância em considerar-se momentos de ordens mais al-

tas para a construção de fronteiras de informação com o objetivo de diagnosticar modelos de

apreçamento de ativos.

Aqui cabe ressaltar uma distinção importante entre este trabalho e o de Chabi-Yo (2008

- [12]) explorado anteriormente. A incorporação de momentos de ordens mais altas de Chabi-Yo

sempre gerava cotas para FED’s pelo menos tão altas quanto aquelas geradas por HJ. Já o

método de incorporação de Almeida e Garcia (2009 - [2]) pode resultar em cotas mais baixas do

que as de HJ.

5.2.3 Métricas de Discrepância Mínima - Almeida e Garcia (2010)

O Problema de Discrepância Mínima

As métricas de distância de Hansen e Jagannathan descritas na seção (4) baseiam-se na

projeção por mínimos quadrados de um modelo de apreçamento proxy sobre uma família de

FED’s admissíveis e, como vimos, têm interessantes interpretações como erro de apreçamento

máximo. No entanto, essa métrica quadrática tem uma grande limitação: assume que potenciais

erros de especificação possuem forma quadrática nos erros de apreçamento dos ativos-base.35

Forma essa que ignora momentos da distribuição dos payoffs de ordens mais altas do que os

primeiro e segundo momentos.

Vimos na subseção (5.1) a importância e a preocupação da pesquisa atual em considerar as-

simetria e curtose em modelos de apreçamento e, além disso, a procura por métodos econométri-

cos robustos a hipóteses sobre especificação de distribuições. Modelos de apreçamento (proxies)

podem depender de maneira não-linear dos ativos-base ou mesmo estes últimos podem incluir

ativos com retornos não-Gaussianos. Assim, a adoção de funções de discrepância mais gerais

será provavelmente mais apropriada quando lidamos com payoffs assimétricos ou não-lineares.

Seguindo nessa corrente atual, autores sugerem métricas de distância alternativas para men-

surar grau de erros de especificação. Métricas essas baseadas na teoria de estimadores de dis-

crepância mínima (DM), em uma extensão natural ao artigo antecessor Almeida e Garcia (2009

- [2]).

Analogamente a Hansen e Jagannathan (1997 - [34]), dado um modelo de apreçamento

35 A equação (4.10) exprime claramente essa forma quadrática nos erros de apreçamento.

71



(proxy) η(θ) parametrizado por um vetor de parâmetros θ ∈ Θ, autores buscam fator estocástico

de desconto admissível que seja o mais próximo possível da proxy η(θ). Essa noção de distância

sendo estabelecida por uma função convexa de discrepância φ. Utilizando a notação da seção

(4), um FED admissível é variável aleatória emM.36 Além disso, caso desejemos satisfação da

condição de positividade, o conjunto de escolha restringe-se aM++.

δDM(θ) ∶=min
m

{E[φ(m + 1 − η(θ))] ∶m ∈M} (5.51)

δ+DM(θ) ∶=min
m

{E[φ(m + 1 − η(θ))] ∶m ∈M++} (5.52)

Lembre-se que a métrica de distância de HJ (seção 4) é:

δHJ(θ) ∶=min
m

{E[(m − η(θ))2]
1
2 ∶m ∈M} (5.53)

Para mensurar erros de especificação de maneira análoga a de Hansen e Jagannathan (1997

- [34]), autores introduzem essa translação da função φ por 1 − η(θ). Essa inclusão de η(θ) na

função de discrepância (e não de maneira explícita na condição de momento) permite interpretar

esse problema de discrepância mínima como uma generalização das métricas de HJ, uma maneira

de mensurar a distância (discrepância) entre uma proxy e uma família fixaM (ouM++) de FED’s

admissíveis. Além disso, essa translação garante que a função de discrepância atinge mínimo

quando a proxy for um fator estocástico admissível.

Autores mostram que pode-se utilizar a seguinte programação dual para resolução do pro-

grama (5.51):

vDM(θ) ∶=max
λ

{λ′q −E[φ⋆(λ′x)] ∶ λ ∈ RN} (5.54)

onde, φ⋆(⋅ ) denota conjugado convexo de φ(⋅ ).

Analogamente ao artigo anterior, autores especializam a função de discrepância φ(⋅ ) para a

36 Como anteriormente, admissibilidade significa apreçar corretamente os ativos no espaço de payoffs. As
hipóteses usuais são assumidas: L2 representa o espaço de variáveis aleatórias Ft-mensuráveis com segundo
momento finito, x denota vetor de N ativos-base (com matriz de segundo momento não-singular). Espaço de
payoffs é espaço linear X ∶= {c⋅x ∶ c ∈ RN} onde todos os seus elementos satisfazem a LPU e o funcional de
apreçamento π é contínuo e linear em X. Assim, nesse ambiente, há duas maneiras equivalentes de dizer que
variável aleatóriam é admissível (ou seja,m ∈M): π(p) = E[mp],∀p ∈X (qualquer variável aleatória com segundo
momento finito que aprece corretamente todos os payoffs em X) ou simplesmente como m ∈ L2;E[mx] = π(x) = q
(variável em L2 que aprece corretamente ativos-base).
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família Cressie-Read. Com isso, o programa dual acima pertence à classe de estimadores GEL.37

Para o caso de parâmetro de Cressie-Read α ∈ R/{−1,0}, o programa (5.51) torna-se:

δCR(θ;α) ∶=min
m

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
E[

(m + 1 − η(θ))α+1 − 1

α(α + 1)
] ∶m ∈M

⎫⎪⎪⎬⎪⎪⎭
(5.55)

cujo problema dual é38

vCR(θ;α) ∶=max
λ

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
λ′q −E[(αλ

′x)
α+1
α

α + 1
+ 1

α(α + 1)
+ (η(θ) − 1)λ′x] ∶ λ ∈ RN

⎫⎪⎪⎬⎪⎪⎭
(5.56)

A CPO

∂λvCR = 0 ⇒ E[( (αλ⋆′x)
1
α + η(θ) − 1

´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶
mCR(θ;α)

)x] = q (5.57)

onde λ⋆ é solução do programa dual (5.56).

Com isso, temos que o FED admissível mais próximo da proxy η(θ) (em termos da discrepân-

cia Cressie-Read) é dado por:

mCR(θ;α) = (αλ⋆′x)
1
α + η(θ) − 1 (5.58)

Caso assumamos que há ativo livre de risco no conjunto de ativos-base, o programa dual

(5.56) pode ser reescrito como:

ṽCR(θ;α) ∶=max
λ̃

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
λ̃′q̃ −E[(1 + αλ̃

′x)
α+1
α

α + 1
+ (η(θ) − 1)λ̃′x] ∶ λ̃ ∈ RN−1

⎫⎪⎪⎬⎪⎪⎭
(5.59)

onde q̃ é vetor de preços dos N − 1 ativos-base que restam ao excluir o ativo livre de risco. Com

isso, o FED admissível que soluciona (5.59) é:

m̃CR(θ;α) = (1 + αλ̃⋆′x)
1
α + η(θ) − 1 (5.60)

onde λ̃⋆ é solução do programa (5.59).

37 Generalized Likelihood Estimators. Resultado obtido em Newey and Smith (2004 - [47]).
38 Utilizando notação da nota de rodapé (31) da subseção (5.1), definimos φ̃(m;α) ∶= φ(m+ 1−η(θ);α) e seu

conjugado convexo portanto: φ̃⋆(z;α) = sup
m

[zm − φ̃(m;α)]. Com isso, ∀α ∈ R/{−1,0}, temos que CPO resulta
em:
z = φ̃′(msup;α)⇒msup = (αz)

1
α + η(θ) − 1 ⇒ φ̃⋆(z;α) = φ⋆(z;α) + [η(θ) − 1]z.

73



As tabelas abaixo resumem objetos relevantes de casos particulares da Cressie-Read:39

Tabela 1: Programas de Discrepância Mínima para família Cressie-Read

α Sigla Problema de DM
R/{−1,0} CR δCR(θ;α)

-1 EL δEL(θ) =min
m

{E[− ln(m + 1 − η(θ))]}
0 ET δET (θ) =min

m
{E[(m + 1 − η(θ)) ln(m + 1 − η(θ))]}

Utilizando (5.59) e (5.60), podemos resumir respectivos programas duais e fatores estocásticos

admissíveis mais próximos na seguinte tabela (2):

Tabela 2: Programas duais e FED’s admissíveis para família de funções de discrepância CR

α Sigla Problema Dual FED admissível
R/{−1,0} CR ṽCR(θ;α) m̃CR(θ;α)

-1 EL ṽEL(θ) = max
λ̃∈RN−1

{λ̃′q̃ − E[− ln(1 − λ̃′x) + (η(θ) − 1)λ̃′x]} m̃EL(θ) = η(θ) − 1 + 1

1−λ̃⋆′x

0 ET ṽET (θ) = max
λ̃∈RN−1

{λ̃′q̃ − E[eλ̃
′x + (η(θ) − 1)λ̃′x]} m̃ET (θ) = η(θ) − 1 + eλ̃

⋆′x

Repare que para o caso particular α = 1, temos que m̃CR(θ; 1) = λ̃⋆′x+ η(θ). O leitor atento

perceberá que trata-se da correção (linear nos ativos-base) proposta por Hansen e Jagannathan

(1997 - [34]). Correção esta exposta na equação (4.9). Dessa maneira, como λ̃⋆ = −λHJ , pode-se

concluir que a métrica de distância de HJ é um caso particular do problema de discrepância

mínima com família Cressie-Read.

Assim, note que as soluções dos problemas de DM (m̃CR(θ;α), m̃EL e m̃ET ) têm inter-

pretação similar àquela provida por HJ como correção para que a proxy η(θ) torne-se FED

admissível. No entanto, agora os termos aditivos de correção para a proxy são funções não-

lineares (exceto caso α = 1) da combinação linear ótima dos ativos-base (ou seja, de λ̃⋆′x). Esses

termos são a menor correção em termos da discrepância φ para que a proxy torne-se um FED

admissível.

◯ Estimação e Seleção de Modelos

No espírito de estimação discutido na subseção (4.1), autores propõem estimação de modelos

de apreçamento baseada em encontrar o vetor de parâmetros que minimize determinada função

de discrepância, ou seja:

39 Para parâmetro α igual a −2,−1,− 1
2
,0,1 temos as respectivas nomenclaturas em teoria econométrica:

Pearson Qui-quadrado, Empirical Likelihood, distância de Hellinger, Exponential Tilting e Euclidean Likelihood
(ou CUE).
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θDM ∶= argmin
θ∈Θ

δDM(θ) (5.61)

Tal problema, quando especializado para Cressie-Read, pode ser escrito como:

θCR = argmin
θ∈Θ

max
λ̃′∈RN−1

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
λ̃′q̃ −E[(1 + αλ̃

′x)
α+1
α

α + 1
+ (η(θ) − 1)λ̃′x]

⎫⎪⎪⎬⎪⎪⎭
(5.62)

Almeida e Garcia (2010 - [3]) desenvolvem método que provê estimadores consistentes para

as cotas de informação e para as cotas de erros de especificação que são baseados nas métricas de

discrepância mínima da família CR. Assim, através de teoria assintótica pode-se realizar testes

de hipóteses. Por exemplo, pode-se testar se o grau de erro de especificação de determinado

modelo paramétrico é estatisticamente significativo ou não.

Autores expõem sua metodologia através de experimento empírico costumeiro nessa linha

de pesquisa: analisam grau de erro de especificação do CCAPM (forma funcional CRRA) para

diferentes coeficientes de aversão relativa ao risco. Sabemos que o comportamento do FED im-

plicado por este modelo, mcrra
t = β( Ct

Ct+1
)−γ , quando computado com dados de série de consumo

agregado, gera o conhecido equity premium puzzle de Mehra e Prescott (1985 - [46]) introduzido

na subseção (2.2) e apresentado de maneira alternativa por Hansen e Jagannathan (1991 - [32])

sob a ótica de cotas de volatilidade para FED’s, descrita na subseção (3.4).

Nesse artigo, realizam análises para diferentes especificações da família Cressie-Read como

funções de discrepância.40 Conforme esperado, essas distintas formas funcionais resultam na

mesma caracterização dos experimentos anteriores, isto é, as métricas de distância de CR

mostram que CCAPM se torna compatível com os dados apenas para altos valores do coefi-

ciente de aversão relativa ao risco (γ), confirmando assim o EPP.

Entretanto, há uma importante ressalva a ser feita. De certa forma, esse amplo espectro de

métricas Cressie-Read (funções de discrepância) tem grande potencial para agregar informação

a respeito da forma do erro de especificação do modelo em questão e assim direcionar modelador

para aprimorar o modelo. Afinal, a abordagem do artigo permite a recuperação da forma pela

qual estimadores de DM corrigem os erros de apreçamento do CCAPM e esta pode ser uma

informação valiosa para definir em qual direção o pesquisador deve seguir.

40 Para os casos particulares cuja nomenclatura está descrita na nota de rodapé (39).
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6 Conclusão

A contribuição das cotas de volatilidade de HJ para a Teoria de Finanças é de grande relevân-

cia. Afinal, a exploração das implicações necessárias - sejam oriundas de argumentação pautada

em sólida teoria econômica ou simplesmente respaldadas na existência do fator estocástico sob

hipóteses fracas - permite diagnosticar performances de modelos de apreçamento, avaliar sua

plausibilidade frente aos dados, auxiliar no desenvolvimento de novos modelos e, ainda, carac-

terizar aspectos surpreendentes surgidos dos dados, como por exemplo, o equity premium puzzle.

A contribuição destes mesmos autores para atacar a questão dos erros de especificação dos

modelos de apreçamento também é de grande valia. As métricas de distância são instrumentos

úteis na elaboração de modelos, pois como vimos, sendo utilizadas de maneira perspicaz, podem

indicar algumas fontes desses erros, sugerindo correções adequadas.

O fausto no campo de extensões já atesta a importância e relevância dessas contribuições no

âmbito de finanças empíricas. Dentre as de maior destaque para Teoria de Apreçamento, estão

aqueles métodos para caracterização completa das distribuições de probabilidade dos fatores

estocásticos. Afinal, como recorrentemente destacado, em modelos de apreçamento atuais, há a

necessidade de apreçamento de assimetria e curtose. Assim, generalizações de HJ que incorporem

momentos de ordens mais altas estão em voga.

Há muitas trilhas promissoras para a pesquisa na área. Por exemplo, a incorporação si-

multânea de fricções de mercado e momentos de ordens mais altas para derivação de cotas. Afi-

nal, apesar de abordado superficialmente neste estudo, parte da literatura incorporando fricções

- como Luttmer (1996 - [45]) - obtém resultados significativos quando confrontadas com os dados.

Outro caminho auspicioso é o multidisciplinar, como a adoção de métodos da Teoria de

Informação. Vimos, por exemplo, que ao adotar testes de diagnóstico baseados em critérios

de discrepância de Cressie-Read, podemos obter resultados distintos daqueles baseados apenas

nas cotas de volatilidade de HJ. Assim, confirmando a grande importância em considerar-se

momentos de ordens mais altas para a construção de fronteiras de informação com o objetivo

de diagnosticar modelos de apreçamento de ativos.

Além disso, apesar de desenvolver métricas de distância análogas à s de HJ, Chabi-Yo (2008 -

[12]) não desenvolve métricas que incorporam momentos de ordens mais altas e simultaneamente

satisfaçam a restrição de positividade. Esse seria um caminho interessante para pesquisa futura,

visto sua aplicabilidade e importância para a teoria de apreçamento de derivativos e garantia de
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respeito à condição de não-arbitragem.
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