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Resumo

Este trabalho apresenta um método de apreçamento não paramétrico de derivativos de taxa
de juros baseado em teoria da informação. O apreçamento se dá através da distribuição de pro-
babilidade na medida futura, estimando aquela que mais se aproxima da distribuição objetiva. A
teoria da informação sugere a forma de medir esta distância. Especificamente, esta dissertação
generaliza o método de apreçamento canônico criado por Stutzer (1996), também baseado na
teoria da informação, para o caso de derivativos de taxas de juros usando a classe Cressie-Read
como critério de distância entre distribuições de probabilidade.

Palavras-Chave: Apreçamento, Derivativos de Taxa de Juros, Economia em Tempo Contı́nuo,
Teoria da Informação, Classe de Funções Cressie-Read.



Abstract

This work presents a nonparametric method of pricing interest rate derivatives based on
information theory. The pricing uses the concept of probability distribution on future measure,
estimating the one that comes closest to the objective distribution. The way to measure this
distance is suggested by information theory. Specifically, this paper generalizes the method of
canonical pricing created by Stutzer (1996), also based on information theory, for the case of in-
terest rate derivatives using the Cressie-Read class as a criterion of distance between probability
distributions.

Keywords: Pricing, Interest Rate Derivative, Economy in Continuous Time, Information
Theory, Cressie-Read Class Function.
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Introdução

Os derivativos sobre taxa de juros que são negociados nos mercado de Balcão (Over-

The-Counter) tais como Caps, Floors e Swaptions estão entre aqueles mais transacionados no

mundo. De acordo com o BIS, o valor nocional de Caps e Swaption excedeu US$ 10 trilhões

nos últimos anos, valor muitas vezes maior que o das opções sobre câmbio. Portanto, saber dar

preços de tais derivativos é essencial aos agentes deste mercado além de ser uma importante e

desafiante questão na teoria de finanças.

Atualmente, o segmento da comunidade cientı́fica que lida com esta teoria costuma apreçar

um ativo trazendo a valor presente a esperança de seu payoff ajustada ao risco. Sob condições

bastante gerais, pode-se definir uma medida de probabilidade de modo a não ser necessário este

ajuste. A medida neutra ao risco é aquela mais freqüentemente usada e é conveniente quando se

considera a taxa de juros constante. Em geral, os modelos de finanças implicam um determinado

formato para a distribuição de probabilidade nesta medida, de modo que aplicar um modelo a

realidade pode ser pensada como sendo uma estimação paramétrica desta distribuição. Por

exemplo, para estimar a medida neutra ao risco no modelo de Black-Scholes, basta estimar a

taxa livre de risco e a volatilidade da ação (ou ı́ndice de ações).

No entanto, alguns trabalhos nos últimos anos têm se preocupado com a estimação não

paramétrica da distribuição de probabilidade neste tipo de medida. É uma hipótese de alguns

artigos da literatura, e é também desta dissertação, que a probabilidade de um estado na me-

dida neutra ao risco deve ser tão próxima quanto possı́vel da probabilidade deste estado na

medida empı́rica, respeitando a informação dada (por exemplo, a informação contida no preço

de um ativo ou de um derivativo). Este tipo de hipótese está em conformidade com a teoria da

informação que procura não fazer afirmações sobre uma distribuição de probabilidade a menos

que haja uma justificativa. Para tanto, define uma forma de medir o quão diferentes são duas

distribuições como, por exemplo, a definição dada pelo Critério de Informação de Kullback-

Leibler (KLIC). Quando uma das distribuições é uniforme, a KLIC se transforma na entropia

de Shannon. Esta medida não distingue entre estados diferentes a menos que haja algum mo-

tivo adequadamente expressado para tanto como, por exemplo, uma restrição escrita na forma

de uma esperança. Ou seja, se existirem dois estados da natureza com a mesma probabilidade,
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mas não está disponı́vel nos dados algum ativo que os distigam, então eles devem ter o mesmo

preço.

Stutzer (1996) estima a medida neutra ao risco de uma ação fazendo a hipótese de que esta

deve ser a medida que mais se aproxima da distribuição de probabilidade empı́rica dos esta-

dos e que apreça corretamente um conjunto de ativos predeterminado. Chama a este método

de avaliação canônica porque as equações resultantes têm o mesmo formato da distribuição

canônica de Gibbs, uma distribuição que é fundamental em Mecânica Estatı́stica. O artigo de-

fine a distância entre duas distribuição de probabilidade usando o KLIC. Como a estimação da

distribuição empı́rica é feita por um método não paramétrico, é legitimo dizer que a estimação

neutra ao risco também o é. Almeida e Garcia (2010a, 2010b) e Walker e Haley (2010), consi-

dera uma generalização do método usando não apenas a KLIC, mas um conjunto contı́nuo de

critérios, definidos pela classe de funções Cressie-Read, que tem como caso particular a KLlC.

Com o objetivo de apreçar novos derivativos, a generalização do método fornece um conjunto

de preços e até o presente momento não há meios de decidir qual o preço ”mais correto”, de

modo que a sugestão dada é considerar o menor intervalo que contém o conjunto fornecido.

Esta idéia vai ao encontro do que faz Cochrane e Saa-Requejo (2000) e Bernardo e Ledoit

(2000) que procuram amenizar o trade-off entre previsões precisas de preços (dado por mode-

los como o de Black-Scholes) e previsões robustas (fornecidas por considerações sobre ausência

de arbitragem). Todavia, não faz sentido considerar a taxa de juros como constante quando se

lida com derivativos de taxas de juros. Nestes casos, é mais conveniente usar a medida futura.

Stutzer e Chowdhury (1999) generaliza seu método para o caso de opções sobre taxa de juros

considerando apenas uma taxa a termo mas ainda usa a medida neutra ao risco.

O objetivo do presente trabalho é estimar a medida futura associada a estrutura a termo da

taxa de juros (ETTJ) visando apreçar os derivativos de taxa de juros. Para tanto, precisa apenas

dos dados sobre a ETTJ, mas pode fazer uso de dados de derivativos também. Neste sentido, Li

e Zhao (2009) apresentou um estimador não-paramétrico utilizando dados da ETTJ e de preços

de Caps. Como o método do presente trabalho permite utilizar menos dados do que o trabalho

de Li e Zhao (2009), ele se torna mais adequado a mercados em que os derivativos são pouco

lı́quidos. Aqui, a estimação se dá de modo análogo a generalização do trabalho de Stutzer

fazendo uso da classe Cressie-Read. Portanto, o método apresentado fornece um conjunto de

preços. No entanto há várias diferenças quando considera este tipo de derivativos. Primeiro

é que em geral estes são um conjunto de derivativos mais simples. Por exemplo, uma Cap

pode ser pensada como um conjunto de Caplets, derivativos parecidos com uma Call Européia.

Ou seja, deve-se apreçar simultaneamente um conjunto de ativos, o que implica que o método

apresentado estima a distribuição de uma variável aleatória multidimensional. Segundo é que
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se está considerando a estrutura a termo da taxa de juros. Na medida futura, a esperança da taxa

de juros que se realizará no futuro deve ser igual à taxa a termo associada a ela. Este tipo de

identidade é essencial ao método. Ainda há outras diferenças, mas estas são mais sutis e serão

apresentadas ao longo do trabalho.

Esta dissertação possui 3 capı́tulos além da introdução e conclusão. O capı́tulo 1 resume

o trabalho de Stutzer (1996) e as generalizações deste contidas em Almeida e Garcia (2010a

e 2010b) e Walker e Haley (2010). O capı́tulo 2 apresenta os conceitos básicos relacionados

à taxa de juros e os resultados referentes à medida futura com a mesma notação de Brigo e

Mercurio (2001). Àqueles familiarizado com estes conceitos será de interesse pelo menos a

proposição 3. O capı́tulo 3 representa o núcleo da dissertação. É neste capı́tulo que é apresen-

tado o método. Contém um exemplo para fins de clareza, discussão de possı́veis problemas e

por fim a adequação de algumas hipóteses a dois modelos importantes: o modelo de Vasicek

e um modelo que conduz a equação de Black para Caps costumeiramente usada no mercado

financeiro. Por fim se é feita as considerações finais na conclusão seguido de um apêndice

referente ao exemplo do capı́tulo 3.
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1 Estimação Não Paramétrica da
Medida Neutra ao Risco

1.1 Apreçamento Canônico

O conhecimento da medida neutra ao risco fornece uma fórmula para apreçar qualquer

payoff. No caso de opções, a variável aleatória de interesse é o preço ado ativo subjacente

na sua maturidade. Stutzer (1996) sugere estimar a distribuição de probabilidade da ação na

medida neutra ao risco usando os dados históricos dos preços. Como estes dados não são

suficientes para determinar unicamente esta medida, a sugestão é escolher aquela que mais

se aproxima da distribuição de probabilidade empı́rica de acordo com uma medida de ganho

de informação. A medida escolhida é o critério de informação de Kullback-Leibler (KLIC:

Kullback-Leibler Information Criterion). Quando este critério é aplicado a distribuição de pro-

babilidade empı́rica, o seu resultado tem o formato da conhecida entropia de Shanon. Sua

maximização neste problema implica a distribuição canônica de Gibbs que desempenha um pa-

pel central na mecânica estatı́stica. É digno de nota que o procedimento de maximização da

entropia consiste na base da mecânica estatı́stica. Por causa deste resultado, o autor chamou seu

procedimento de apreçamento canônico.

Para tornar preciso o procedimento descrito no parágrafo anterior, é interessante considerar

o problema de apreçar um derivativo que depende do preço de algum ativo subjacente somente

na maturidade.

Considere a série temporal {P(i)}−1
i=−H consistindo dos preços do ativo subjacente por

perı́odo até H perı́odos atrás. Se estiver sendo considerado um derivativo sobre este ativo com

maturidade T perı́odos a frente, deve-se construir o retorno bruto de T perı́odos: R(−h) =

P(−h)/P(h−T ). Assim, obtém-se H−T possı́veis preços na maturidade:

Ph = P0R(−h) (1.1)
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onde P0 é o preço do ativo hoje. A probabilidade empı́rica de cada preço é dada então por:

p̂h =
1

H−T
(1.2)

Sob a hipótese de que os retornos são gerados por alguma cadeia de Markov ergódica, p̂h

é um estimador consistente da distribuição invariante deste processo estocástico. Além disto, é

um estimador não paramétrico ótimo no sentido de que é o que tem a taxa de convergência mais

rápida dentre os possı́veis estimadores consistentes.1

Na medida neutra ao risco, a probabilidade do retorno R(−h) deve satisfazer algumas

equações de apreçamento. No caso de existir somente dados sobre os preços do ativo subja-

cente, existe apenas uma dessas equações:

1 =
H−T

∑
h=1

R(−h)
rT ph (1.3)

onde r é o retorno bruto do ativo sem risco. Implicitamente, assume-se que r é constante,

mas pode-se generalizar trivialmente para alguns casos em que r é uma variável aleatória. Logi-

camente ∑ ph = 1, pois se trata de uma medida de probabilidade. Além disto, vamos considerar

ph > 0, pois isto garante a não existência de arbitragem.

Finalmente, o passo principal é minimizar o ganho de informação segundo a KLIC I(p, p̂):

I(p, p̂) =
H−T

∑
h=1

ph log
(

ph

p̂h

)
(1.4)

Como p̂h = 1/(H−T ), temos que:

I(p, p̂) =
H−T

∑
h=1

ph log ph− log(H−T ) (1.5)

Ou seja, minimizar I(p, p̂) é equivalente a maximizar −∑
H−T
h=1 ph log ph que é a definição

da entropia de Shanon.

Resumindo, deve-se resolver o seguinte problema de minimização:

ph = argmin I(p, p̂) (1.6)

1Vide Bahadur tl al. (1979,sec. 3) para a demonstração deste resultado.



13

s.a.

H−T

∑
h=1

R(−h)
rT ph = 1 (1.7)

∑ ph = 1 (1.8)

ph > 0 (1.9)

Para resolver este problema, pode-se usar o método dos multiplicadores de Lagrange (a

função I(p, p̂) é convexa em p):

p = argmin
p

{
H−T

∑
h=1

[
ph log ph + γ1

(
R(−h)

rT ph−
1

H−T

)
+λ

(
ph−

1
H−T

)]}
(1.10)

Ainda mais simples é considerar o problema:

p̃ = argmin
p

{
H−T

∑
h=1

[
ph log ph + γ1

(
R(−h)

rT ph−
1

H−T

)]}
(1.11)

Que tem como resultado:

p̃h = exp
{

γ1
R(−h)

rT

}
(1.12)

Note que é maior que zero. Em seguida, faz-se

ph =
p̃h

∑
H−T
k=1 p̃k

(1.13)

ph =
exp
{

γ1
R(−h)

rT

}
∑

H−T
k=1 exp

{
γ1

R(−k)
rT

} (1.14)

Esta é a famosa distribuição de Gibbs.

Sabe-se que o multiplicador de Lagrange de interesse é solução do seguinte problema de

minimização convexa irrestrita (vide Ben-Tal (1985)):
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γ1 = argmin
γ

H−T

∑
h=1

exp
{

γ1

(
R(−h)

rT −1
)}

(1.15)

Por fim, usa-se o resultado para obter o preço do derivativo. Por exemplo, no caso de estar

lidando com uma opção de compra europeia (Call) de maturidade T com strike X , cujo payoff

é max{P(T )−X ,0} a equação fica:

C =
H−T

∑
h=1

max{P0R(−h)−X ,0}
rT ph (1.16)

A generalização deste método para N equação de apreçamento é direta e a resposta é dada

por:

ph =
exp
{

∑
N
i=1 γ i

Ri(−h)
rT

}
∑

H−T
k=1 exp

{
∑

N
i=1 γ i

Ri(−k)
rT

} (1.17)

onde os multiplicadores de Lagrange são solução do problema:

γ = argmin
γ

H−T

∑
h=1

exp

{
N

∑
i=1

γ i

(
Ri(−k)

rT −1
)}

(1.18)

Outra generalização explorada no artigo é a incorporação dos dados históricos de taxas de

dividendos e de taxas de juros. Estas são incorporadas nas equações de apreçamento e são

necessárias em diversas situações reais.

Reinterpretando o resultado, p é a medida de probabilidade mais próxima da probabilidade

empı́rica que satisfaz as equações de apreçamento sem adicionar nenhuma informação a mais.

Stutzer continua o artigo comparando a metodologia com o apreçamento pela fórmula de

Black-Scholes em uma ambiente simulado e um ambiente real. No caso da simulação, usa o

modelo que obedece às hipóteses subjacentes a derivação da fórmula de Black-Scholes. Para

cada simulação, estima o preço da opção através da fórmula de Black-Scholes usando o método

histórico. Em seguida estima mais dois preços através do apreçamento canônico, um deles

usando somente como dados os preços do ativo subjacente e outro usando, além destes, o preço

correto de uma opção levemente dentro do dinheiro (preço/strike = 0,95). Reporta no artigo uma

estatı́stica do erro de apreçamento destes três métodos (através de 200 simulações) chegando

ao resultado que em geral o método da volatilidade histórica é um pouco superior ao método

canônico quando este última só considera os preços do ativo subjacente e que o método canônico
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é em geral superior quando considera mais uma equação de apreçamento. Argumenta o autor

que não é justo para o apreçamento canônico a primeira comparação já que a fórmula de Black-

Scholes usa as informações sobre o modelo não disponı́veis para o método canônico.

No caso do ambiente real, não comparou com os preços que efetivamente ocorreram. Ao

invés disto, mostrou a diferença de preços entre os dois métodos de apreçamento considera-

dos no parágrafo anterior (impondo que o apreçamento canônico utiliza-se uma taxa de juros

constante) usando dados do ı́ndice S&P 500. O resultado interessante é que dependendo do con-

junto de dados utilizado, o apreçamento canônico produz o aparecimento da parte decrescente

do smile da volatilidade implı́cita que aparece neste perı́odo. Sendo mais especı́fico, consi-

derando dados de 1988 a 1994 não aparece o smile. Mas se incluir dados que contemplem o

perı́odo do Crash de 1987, o smile aparece. O autor argumenta que a distribuição empı́rica dos

retornos pode ser usada para modelar a incorporação dos dados históricos por parte dos agentes

para formar seus conjuntos de crenças sobre o payoff futuro.

1.2 Generalizando o Apreçamento Canônico com a Classe de
Cressie-Read

O trabalho de Stutzer (1996) escolhe a medida neutra ao risco como aquela mais próxima

a probabilidade real segundo a KLIC dadas as condições de apreçamento. Este procedimento

se assemelha a obtenção da estatı́stica da razão da log-verossimilhança sobre os parâmetros de

uma distribuição multinomial. Cressie e Read (1984) discutiram um conjunto de generalizações

deste teste fazendo uso de uma famı́lia de funções indexada por λ :

φ(x) =
1

λ (1+λ )
x
(

xλ −1
)

(1.19)

Os trabalhos de Almeida e Garcia (2010a e 2010b) e de Walker e Haley (2010) fazem uso

desta classe de funções para generalizar o procedimento descrito na seção anterior. Além disto,

os primeiros autores obtêm as conseqüências destes procedimentos, como uma generalização

dos limites de Hansen-Jaganathan para o fator estocástico de desconto.

Mais especificamente, o problema é 2:

ph = argmin
1

H−T

H−T

∑
i−1

φ(pi) (1.20)

2Na realidade, o problema considerado é ligeiramente diferente por tratar com o fator estocástico de desconto.
No entanto, esta formulação é equivalente e tem o benefı́cio de manter a notação do presente trabalho.
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s.a.

H−T

∑
h=1

R(−h)
rT ph = 1 (1.21)

∑ ph = 1 (1.22)

É mais fácil resolver este tipo de problema pelo seu dual (vide Luenberger (1997) ou Al-

meida e garcia (2010a) para maiores detalhes):

γ = argsup
γ

H−T

∑
h=1

{
1

λ +1
− 1

λ +1

(
1+λγ

′
(

R(−h)
rT −1

))( λ+1
λ

)
}

(1.23)

onde a expressão entre chaves é φ
∗, o conjugado convexo de φ que se define por:

φ
∗(x∗) = sup

x∈C
{xx∗−φ(x)} (1.24)

E a solução é:

ph =
M1(γ

′(R(−h)
rT −1))

∑ j M1(γ ′(
R(− j)

rT −1))
(1.25)

Onde

M1(v) =
dM
dv

M(v) =− 1
λ +1

(1+λv)
λ+1

λ . (1.26)

O artigo de Walker e Haley (2010) faz uso deste procedimento para apreçar ativos em

simulações do modelo Black-Scholes e volatilidades estocásticas e o compara com o preço dado

teórico correto para estes modelos. Além disto, estima a volatilidade histórica das simulações

para calcular o preço obtido pela fórmula de Black-Scholes. O objetivo deste artigo é discutir

as propriedades estatı́sticas deste procedimento nestes ambientes.
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2 Estrutura a Termo da Taxa de Juros e
a Medida Futura

2.1 Definições Básicas e Notação

A notação é igual ao que foi adotada em Brigo e Mercurio (2001). O tempo é medido em

anos e a fração de ano segue alguma convenção de contagem de dias que será descrita pela

função τ(t,T ). Por exemplo, se t e T fazem referência, respectivamente, aos dias 5/7/2010

(segunda-feira) e 6/7/2010 (terça-feira) e o papel de interesse conta apenas os dias úteis, No

Brasil teremos:

τ(t,T ) =
1

252
,

pois em um ano existem 252 dias úteis.

O preço de um papel zero-cupom em t que paga uma unidade monetária em T é denotada

por P(t,T ).

A taxa de juros de composição simples em t com maturidade em T é escrita como L(t,T ).

Ela se define como:

L(t,T ) :=
1−P(t,T )

τ(t,T )P(t,T )
. (2.1)

Ou seja, se for emprestado K na data t, obtém-se K(1+ L(t,T )τ(t,T )) em T . De outro

modo, para receber N na data T , deve-se emprestar NP(t,T )(1+ L(t,T )τ(t,T )). A taxa de

juros composta é denotada por Y (t,T ) e se define por:

Y (t,T ) :=
1

[P(t,T )]1/τ(t,T )
−1. (2.2)

A taxa a termo (Forward Rate) de composição simples no momento t, expirando em T e



18

com maturidade em S será denotada por F(t;T,S) e se define por:

F(t;T,S) :=
1

τ(T,S)

(
P(t,T )
P(t,S)

−1
)
. (2.3)

De outro modo, define-se como a taxa a termo entre T e S como o valor da taxa de juros

entre as datas T e S acordado em t sem que haja troca monetária em t. Ou seja, o acordo em que

não se paga nada hoje (data t), empresta-se (1+F(t;T,S)τ(t,T )) em T e recebe uma unidade

monetária na data S. Se existirem papeis zero-cupom em t com maturidades T e S, por não

arbitragem, teremos que a taxa a termo deve ser dada pela Eq. (2.3). Note que está sendo

utilizada a composição simples.

Caps são derivativos sobre taxas de juros. Elas podem ser utilizadas como hedge por em-

presas que possuem dı́vidas com pagamentos periódicos com taxas flutuantes (por exemplo, a

taxa LIBOR), pois estes instrumentos pagam quando esta taxa flutuante excede um determinado

valor. Além disto, podem ser pensadas como um conjunto de derivativos sobre cada data de pa-

gamento que se parecem com uma opção de compra européia em que o ativo subjacente seria a

taxa flutuante.

Mais especificamente, considere um fluxo de pagamentos nas datas Tα+1, ...,Tβ cujo valor

depende de alguma taxa definida em Tα , ...,Tβ−1 sobre um principal N. Seja τ i = τ(Ti−1,Ti). O

pagamento em Ti deste fluxo é:

Nτ iL(Ti−1,Ti). (2.4)

A Cap é um derivativo sobre este fluxo de pagamentos cujo payoff depende do preço de

exercı́cio K (Strike). Deste modo, na data Ti, o seu payoff será:

Nτ i (L(Ti−1,Ti)−K)+ , (2.5)

onde

(x)+ = max(x,0). (2.6)

Pode-se considerar o pagamento condicional à taxa flutuante (payoff ) de cada data perte-

cente a um derivativo isolado que convencionou-se chamar de Caplet. Assim, o Cap é formado

de um conjunto de Caplets com o mesmo preço de exercı́cio.
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Para caracterizar uma Cap é necessário definir o conjunto de datas {Tα , ...,Tβ}, o preço de

exercı́cio K, o principal N e qual a taxa flutuante L(.).

A estrutura a termo da taxa de juros é a curva L(t,T )×T para t ≤ 1 ano e Y (t,T )×T para

t > 1 ano.

Neste trabalho serão usados apenas as taxas de composição simples por conveniência de

notação, ou seja, as taxas de juros sempre serão expressas por L(t,T ) ou por F(t,T,S). Não

há nenhuma perda de generalidade neste procedimento, já que as taxas de composição simples

sempre são acompanhadas pelas maturidades.

2.2 A Medida Futura

Na medida neutra ao risco, o apreçamento do payoff HT recebido em T se escreve:

πt = E
{

e−
∫ T

t rsdsHT |Ft

}
(2.7)

O numerário conveniente para lidar com instrumentos relacionados a taxa de juros é o tı́tulo

zero cupom. Se este tı́tulo tem maturidade S, convencionou-se chamar a medida associada a este

tı́tulo de medida ajustada ao risco futura-S (S-forward risk adjusted measure), ou simplesmente

de medida futura-S (S-Forward Measure). Nesta medida, a equação de apreçamento do payoff

HT recebido em S é:

πt = P(t,S)ES {HS|Ft} (2.8)

Note que o numerário saiu da esperança. O resultado mais relevante para este trabalho é a

proposição 3. Para se chegar a ela faz-se necessário das duas proposições seguintes1:

Proposição 1 Qualquer taxa a termo com maturidade S é um martingal sob a medida futura S,

i.e.:

ES [F(u;T,S)|Ft ] = F(t;T,S) (2.9)

∀ 0≤ t ≤ u≤ T < S
1A versão apresentada aqui das proposições 1 e 2 se encontram em Brigo e Mercurio (2001).
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Em particular, se t = T , a taxa a termo é a esperança na medida futura S da taxa ”spot”

na data T com maturidade S, i.e.:

ES [L(T,S)|Ft ] = F(t;T,S) (2.10)

∀ 0≤ t ≤ T < S

Proposição 2 Se H é uma variável aleatória T -mensurável2, temos a identidade:

E [D(t,T )H|Ft ] = E
[

D(t,S)
P(T,S)

H|Ft

]
,∀ t < T < S (2.11)

em que a esperança sem ı́ndice significa a esperança na medida neutra ao risco.

Estas proposições implicam:

E [D(t,S1)H|Ft ] = E
[

D(t,S2)

P(S1,S2)
H|Ft

]
Passando para a medida futura-S1 no lado esquerdo e para a medida futura-S2 no lado

direito:

P(t,S1)ES1 [H|Ft ] = P(t,S2)ES2

[
H

P(S1,S2)
|Ft

]
ES1 [H|Ft ] =

P(t,S2)

P(t,S1)
ES2

[
H

P(S1,S2)
|Ft

]
= P(t,S2)ES2

[
H

P(t,S1)P(S1,S2)
|Ft

]

Note que P(t,S2) = P(t,S1)P(S1,S2),

ES1 [H|Ft ] = P(t,S2)ES2

[
H

P(t,S2)
|Ft

]

ES1 [H|Ft ] = ES2 [H|Ft ]

Assim, pela proposição 1:
2Intuitivamente, uma variável ser T-mensurável implica que seu valor é conhecido em T.
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F(t;T,S1) = ES1 [F(u;T,S1)|Ft ] = ES2 [F(u;T,S1)|Ft ] (2.12)

Ou seja, qualquer taxa a termo com maturidade S1 é um martingal sob a medida futura S2

se S1 ≤ S2. Como antes, podemos usar:

ES2

[(
P(t,T )
P(t,S1)

)−1 P(u,T )
P(u,S1)

|Ft

]
= 1 (2.13)

Ou seja, uma generalização da proposição acima:

Proposição 3 Qualquer taxa a termo com maturidade S1 é um martingal sob a medida futura

S2, i.e.:

ES2 [F(u;T,S1)|Ft ] = F(t;T,S1) (2.14)

∀0≤ t ≤ u≤ T < S1 ≤ S2

Em particular, se t = T , a taxa a termo é a esperança na medida futura S da taxa ”spot”

na data T com maturidade S, i.e.:

ES2 [L(T,S1)|Ft ] = F(t;T,S1) (2.15)

∀0≤ t ≤ T < S1 ≤ S2

Estas proposições nos conduzem as seguintes igualdades que serão exploradas no próximo

capı́tulo:

ES2

[
F(u;T,S1)

F(t;T,S1)
|Ft

]
= 1, (2.16)

ES2

[
1+ τ(T,S1)F(u;T,S1)

1+ τ(T,S1)F(t;T,S1)
|Ft

]
= 1 (2.17)

A Eq. (2.17) é equivalente a:

ES2

[(
P(t,T )
P(t,S1)

)−1 P(u,T )
P(u,S1)

|Ft

]
= 1 (2.18)
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3 Estimação Não-Paramétrica da
Medida Futura

3.1 Introdução

A principal contribuição deste trabalho é generalizar o procedimento de avaliação canônica

desenvolvida por Stutzer (1996) usada para opções sobre ações para o caso de apreçamento

de Caps. Na avaliação canônica, escolhe-se, ou estima-se, a medida neutra ao risco que mais

se aproxima da medida empı́rica usando como distância a entropia cruzada (cross-entropy) ou,

numa generalização do método, através das funções da classe Cressie-Read. A base de dados

necessária é a da série histórica do preço da ação (ou do ı́ndice de ações). No presente trabalho,

a idéia é semelhante, no entanto há diferenças fundamentais entre os ativos subjacentes. Para

tratar com taxa de juros, é mais conveniente trabalhar com a medida futura, ao invés da medida

neutra ao risco. Além disto, o ativo subjacente não é mais descrito por uma variável unidimen-

sional em apenas um momento e sim por uma variável multidimensional em vários momentos,

além de ser possı́vel e útil usar a evolução temporal de toda a ETTJ. Finalmente, não se trata

mais de apreçar apenas uma opção e sim várias opções com maturidades diferentes. Todas estas

caracterı́sticas enriquecem e dificultam o problema.

Apesar da complexidade conceitual, a simplicidade do método se mantém. Outra carac-

terı́stica positiva é a possibilidade de trabalhar com uma classe de medidas de discrepância, o

que possibilita fazer uma previsão de um intervalo de preços e não apenas uma previsão pontual.

Tal possibilidade traz mais robustez aos resultados.

Stutzer (1999) utiliza seu procedimento canônico para apreçar derivativos de tı́tulos de

renda fixa, mas a sua abordagem usa a medida neutra ao risco e considera apenas uma taxa

a termo.

Este capı́tulo apresenta o procedimento de estimação fazendo um paralelo com o apreçamento

canônico. Em seguida dá um exemplo hipotético de apreçamento de uma Cap usando como
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base de dados a ETTJ diária durante alguns anos. Continua discutindo sobre alguns aspectos

econométricos e sobre algumas hipóteses assumidas. Por fim, mostra a adequação de algumas

destas hipóteses para dois modelos teóricos importantes: o modelo de Vasicek e um modelo que

conduz a equação de apreçamento de Black.

3.2 O Método

Como visto acima, o preço da Cap tem o seguinte formato na medida Futura-Tn:

π
cap
t = P(t,Tn)ETn

[
β−α

∑
i=α+1

Nτ i (L(Ti−1,Ti)−K)+

P(Ti,Tn)
|Ft

]
. (3.1)

Para tornar a notação mais amigável, são introduzidas as variáveis: Li = L(Ti−1,Ti), P j
i =

P(Ti,Tj) (considerando T0 = t), ETn = En, Fi = F(t,Ti−1,Ti),Fn
i = F(t,Ti−1,Tn). Além disto, o

conjunto de informação será omitido.

De outro modo, o preço da Cap é a soma dos preços das caplets.

π
cap
t = ∑

i
π

caplet i
t

Por sua vez, o preço de uma Caplet é dado por:

π
caplet i
t = Pn

0 En
[

Nτ i (Li−K)+

Pn
i

]
(3.2)

π
caplet i
t = En

[
Pn

0
Pn

i
Nτ i max{Li−K,0}

]
(3.3)

Compare a equação acima com a de apreçamento de opções sobre ações:

C = E
[
e−

∫
rsds max{S−X ,0}

]
(3.4)

onde rs é a taxa de juros instantânea no tempo s, S é o preço do ativo e X é o ”Strike”. Como

esperado, as fórmulas são similares. Para apenas uma Caplet, pode-se aplicar o método de

Stutzer (1996) quase que diretamente. Há um exemplo no artigo dele que considera uma opção
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com maturidade T cuja única variável aleatória relevante é o preço S. Como S na maturidade

depende do preço hoje, a distribuição que é estimada é a de retornos. Deste modo, pode-se

escrever S = P0R, onde P0 é preço observado da ação hoje e R é a variável aleatória identificada

como o retorno bruto do ativo de hoje até a maturidade1. Observa-se os preços durante H

perı́odos e constrói-se H−T retornos considerando cada um como uma realização da variável

aleatória R. Por fim, associa-se a cada realização R(−h) a probabilidade na medida neutra ao

risco ph (por conveniência de notação, o autor usou ı́ndices negativos). Note que R(−h) =

P(−h)/P(−h−T ). Assim, a equação acima fica:

C =
H−T

∑
h=1

max{P0R(−h)−X ,0}
rT ph (3.5)

Pode-se fazer algo similar para as Caplets. Na Eq. (3.3) acima, vê-se que temos como

variável aleatória a taxa de juros Li e o preço do tı́tulo Pn
i . Certamente estas dependem de

informação conhecida hoje como a taxa a termo Fi assim como o preço da ação na maturidade

depende do preço da ação hoje. Aqui é onde aparece a primeira diferença: não há uma escolha

natural de variável aleatória cuja distribuição seja invariante no tempo, ou seja, não dependa da

realização de outras variáveis, e que possa ser usada para construir Li e Pn
i do mesmo modo que

se usa o retorno para construir o preço futuro S. Uma possı́vel opção, sugerida pela Eq. (2.16),

é a seguinte variável:

Ri =
Li

Fi
(3.6)

Lembre-se que Fi é conhecida hoje (Fi = F(t,Ti−1,Ti)) e que Li será conhecida somente da-

qui a Ti−1 perı́odos ( Li = L(Ti−1,Ti)). Esta escolha fica justificada se for uma boa aproximação

considerar distribuição de Ri como sendo invariante no tempo. 2

Similar a Stutzer, considera-se que existem H observações da ETTJ e, portanto, H−Ti−1

realizações de Ri que será indexada por h. Assim:

Ri(h) =
Li(h)
Fi(h)

(3.7)

onde Li(h) = L(h+Ti−1,h+Ti) e Fi(h) = F(h,h+Ti−1,h+Ti). Note que h está indexando

1Há uma hipótese implı́cita de que os retornos do futuro são independentes dos retornos de hoje.
2Na seção 5.5 será mostrado que Ri tem uma distribuição invariante para o modelo que conduz a equação de

Black. Além disto, será apresentado na seção 5.4 uma variável alternativa com a mesma propriedade para o modelo
de Vasicek e que também tem um apelo intuitivo.
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o tempo em que ocorreu Fi(h) e h + Ti−1 é o tempo em que Li(h) se realiza. Deste modo,

considera-se que a variável aleatória Li(h) pode assumir os seguintes valores de hoje a Ti−1

perı́odos:

Li(h) = Ri(h)Fi (3.8)

onde Fi é a taxa a termo conhecida hoje3.

A construção da variável Pn
i é similar. Lembre-se que por definição:

P(Ti,Tn) =
1

τ(Ti,Tn)L(Ti,Tn)+1
(3.9)

Assim, basta construir L(Ti,Tn) de maneira análoga.

Rin(h) =
Ln

i (h)
Fn

i (h)
(3.10)

Ficando com:

Ln
i (h) = Rin(h)Fn

i (3.11)

Pn
i (h) =

1
τ(Ti,Tn)Ln

i (h)+1
(3.12)

Há uma sutileza aqui que por hora não tem implicações, mas será objeto de maiores considerações

mais a frente: a variável Li se realiza em momento diferente da variável Pn
i (a primeira se realiza

em Ti−1 enquanto que a segunda se realiza em Ti). Deste modo só se consegue apenas H−Ti

valores diferentes para Li(h) e Pn
i (h) simultaneamente.

Finalmente, defina ph como sendo a probabilidade da ocorrência conjunta de Ri(h) e Pn
i (h).

Note que ph não depende do ı́ndice i. Assim, o preço da Caplet é:

π
caplet i
t = Pn

0

H−Ti−1

∑
h=1

Nτ i
(
Ri(h)Fi−K

)+
Pn

i (h)
ph (3.13)

3Por conformidade de notação com Stutzer deveria ter sido usado ı́ndices negativos no texto, porém é mais
usual considerar ı́ndices positivos
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Finalmente deve-se somar o preço de todas as Caplets e apreçar a Cap. Note que para cada

h deve existir um valor de Ri(h) e Pn
i (h) para para todas as Caplets (ou seja, para todo i). Isto

implica que existem H−Tn−1 valores a serem considerados para as variáveis

π
cap
t = Pn

0

β−α

∑
i=α+1

[
H−Tn−1

∑
h=1

Nτ i
(
Ri(h)Fi−K

)+
Pn

i (h)
ph

]
(3.14)

Falta determinar ph. Stutzer considera que a probabilidade na medida objetiva de R(−h) é

uniforme e estima a probabilidade na medida neutra ao risco como aquela distribuição que mais

se aproxima desta uniforme, segundo o critério de informação de Kullback Leibler, satisfazendo

as equações de apreçamento na medida neutra ao risco. Caso só exista o histórico de preços da

ação tem-se que só existe uma equação de apreçamento a considerar. Para usar este roteiro

no caso do presente do trabalho há algumas diferenças fundamentais. A primeira delas é que

não se considera mais a medida neutra ao risco, e sim a medida futura (cujo numerário é o

tı́tulo zero cupom). Note que a medida futura depende da maturidade do numerário escolhido.

Notavelmente não existe mais uma equação de apreçamento para o ativo subjacente e sim um

conjunto de igualdades fornecidas pela proposição 3. Esta proposição indica qual a medida

futura que deve ser utilizada, a saber, a medida Futura-(H − Ti−1). Outra diferença é que a

variável Li e Li+ j são realizações de um mesmo processo estocástico em tempos diferentes e que

temos apenas uma realização deste processo. Esta é uma questão econométrica mais delicada

e que será discutida mais adiante. Por fim, não será utilizado apenas o critério de Kullback

Leibler como critério de distância entre a probabilidade empı́rica e a probabilidade objetiva.

Ao invés disto será utilizado um subconjunto contı́nuo de critérios associados aos elementos da

classe de funções Cressie Read. Note que o uso de vários critérios é o que permite definir um

conjunto de preços e não apenas um valor.

Considerando a distribuição da probabilidade objetiva como sendo uma uniforme (ou seja,

a probabilidade de ocorrer o evento h é 1/(H−Tn−1)), a discrepância de acordo com a função

indexada por λ da classe Cressie-Read entre esta probabilidade e ph é :

CRλ =
2

λ (1+λ )

H−Tn−1

∑
h=1

(
1

H−Tn−1

)
 ph(

1
H−Tn−1

)
−λ

−1

 (3.15)

Para λ →−1, obtém-se a Kullback-Liebler. Para cada λ deve-se escolher ph que minimiza

CRλ e que satisfaz as relações mencionadas. Mais especificamente, o problema de otimização

é:
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{ph}H
Tn−1

= argmin{CRλ} (3.16)

s.a.

H

∑
h=Tn−1

ph = 1 (3.17)

ph > 0∀i (3.18)

e igualdades do tipo

H

∑
h=Tn−1

ph
F j

i (h)

F j
i (h−Tj)

= 1 (3.19)

Falta apenas especificar exatamente quais são as equações similares a Eq. (3.19), mas isto

deve ser feito caso a caso. A próxima seção fornece um exemplo completo.

3.3 Exemplo

Seja uma Cap contratada hoje sobre a LIBOR de 6 meses com dois anos de maturidade com

Strike K sobre um principal N. Considerando taxas anuais, resulta que τ i = 1/2. Daqui a seis

meses se realiza a primeira taxa de juros L2 (L2 = L(T1,T2) = L(hoje + 6 meses, hoje + 1 ano )

mas não há troca monetária. Com um ano, recebe-se (N/2)max(L2−K)+ (vide Eq. (2.5)) e

se realiza a taxa de juros L3; com um ano e meio recebe-se (N/2)max(L2−K) e se realiza L4;

com dois anos recebe-se (N/2)max(L3−K)+ e o contrato acaba.

Existem dados diários sobre a ETTJ a partir de 4 anos atrás até hoje. Considera-se que

por ano há 252 dias e portando há 4*252=1008 realizações da ETTJ. Cada dia é indexado por

h e é considerado como uma realização da ETTJ. h = 1 se refere ao primeiro dia há 4 anos

atrás e h = 1008 se refere a ontem. Usa-se a medida Futura-(2 anos) de modo que há 630 dias

utilizáveis 4.
4(H−Tn−1) = 4 anos menos 1 ano e meio=630 dias úteis
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Primeiro se constrói as variáveis Ri(h) e Rin(h) a partir dos dados:

R2(1) =
L2(1+126)

F1(1)
=

L1(1+126)
F2

1 (1)
=

L(127,253)
F(1,127,253)

(3.20)

Note que 126 corresponde a 6 meses e 252 corresponde a 1 ano. Este é o momento mais

confuso do método pois lida com a estrutura a termo e por isso as variáveis estão escritas com a

notação mais completa possı́vel. Assim, a realização h = 1 e h = 127 da estrutura a termo estão

relacionadas pelo valor R2(1) na Eq. (3.20). De modo análogo temos as restantes das variáveis

Ri(h):

R3(1) =
L3(1+252)

F2(1)
=

L1(253)
F3

2 (1)
=

L(253,379)
F(1,253,379)

note que 379=378+1 e que 378=252 + 126 ,

R4(1) =
L4(1+378)

F2(1)
=

L1(253)
F3

2 (1)
=

L(379,505)
F(1,379,505)

note que 505=504+1 e que 504=378+126.

Além disto:

R2,4(1) =
L4

2(1+252)
F4

2 (1)
=

L(253,505)
F(1,253,505)

R3,4(1) =
L4

3(1+378)
F4

3 (1)
=

L(378,505)
F(1,378,505)

Note que L4
4 = 0, e assim podemos fazer R4,4(1) = 0. Fazendo o mesmo até h = 630 obtém-

se todas as realizações possı́veis para o método.

É possı́vel que não exista a taxa a termo usada para alguma data. Neste caso, pode-se usar

algum algoritmo de interpolação.

Agora serão construı́das as restrições que a medida futura deve satisfazer segundo a proposição

3:

ES2

[
F(u;T,S1)

F(t;T,S1)
|Ft

]
= 1, t < u≤ T < S1 ≤ S2

Note que L(T,S) = F(T,T,S).
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Este é a parte mais rica do procedimento. Neste exemplo vamos considerar apenas quatro

pontos da ETTJ distanciados de seis meses, e o que motiva esta escolha é o fato destes serem

os pontos relevante para a Cap do exemplo. Apesar de esta escolha ser intuitivamente apelativa,

nada impede de usar outros pontos dentro do limite de dois anos (que é a medida futura esco-

lhida) de modo que a distribuição da probabilidade na medida futura deva atender à ainda mais

restrições.

Mais especificamente, os 4 pontos na estrutura a termo da taxa de juros da LIBOR são: de

hoje à seis meses, à um ano, à um ano e meio e à dois anos. Com esta estrutura é possı́vel

determinar as variáveis Ri(h) e Rin(h). Além disto, para cada realização h, é possı́vel definir as

seguintes taxas 5:∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

L1
0 F2

1 F3
2 F4

3

L2
0 F3

1 F4
2

L3
0 F4

1

L4
0

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
Assim, por exemplo, a LIBOR de seis meses realizada daqui a um ano satisfaz:

630

∑
h=1

ph
L3(h)

F3
= 1 (3.21)

630

∑
h=1

ph
L3(h)

F3
=

630

∑
h=1

ph
R3(h)F3

F3
=

630

∑
h=1

phR3(h) = 1

504

∑
h=1

ph
L(h+252,h+378)

F(h,h+252,h+378)
= 1 (3.22)

Note que esta equação relaciona a variável L1
0 ( linha 1 e coluna 1 da tabela acima) com

a variável F3
2 (linha 1 e coluna 3) em tempos diferentes. Na realidade, a Eq. (2.16) permite

relacionar de maneira análoga quaisquer variáveis de uma mesma linha sendo necessário apenas

ajustar o tempo entre elas. É apenas necessário que a variável mais a esquerda seja aquela que

será realizada no futuro, e a mais a direita seja a que se encontra no conjunto de informação, ou

seja, realizou-se hoje. Por exemplo, podemos relacionar F3
1 com F4

2 obtendo:

630

∑
h=1

ph
F(h+126,h+252,h+504)

F(h,h+252,h+504)
= 1 (3.23)

5Note que F2
1 = F(t,T1,T2) = F(hoje,6 meses, 1 ano)
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A lista completa contém seis equações para a 1a linha, três para a 2a e uma para a 3a linha

totalizando 10 equações6. Assim, para apreçar as 3 Caplets deste exemplo, existem 10 equações

que a probabilidade ph deve satisfazer. Compare com o método original que para apreçar uma

opção havia apenas uma equação que ph deveria satisfazer. Note ainda que se utiliza apenas a

ETTJ, ou seja, não se faz necessário dados de outros ativos.

Por fim, escolhe-se um conjunto de valores para λ como sendo uma discretização em um

intervalo da reta. Por exemplo, o conjunto poderia ser de 10 valores igualmente espaçados

no intervalo [−2,2] . Este conjunto é interessante por englobar os casos em que a função da

classe Cressie Read corresponde a algum tipo de estimador não paramétrico (vide Kitamura

(2006)), e o caso particular do critério de Kullback Leibler. Mas, a princı́pio, nada impede de

usar intervalos maiores ou mesmo um que não contivesse [−2,2] . Para cada λ obtém-se um

distribuição de probabilidade {ph} minimizando CRλ sujeita as 10 equações definidas acima,

além da condição de positividade de ph e de posse desta distribuição se obtém o preço da Cap.

Deste modo, obtém-se um conjunto de 10 valores para a Cap.

3.4 Discussão

Algumas questões econométricas interessantes surgem no procedimento proposto. Uma

delas é sobre a estimativa da distribuição de probabilidade conjunta de variáveis que se dife-

renciam apenas pelas datas em que ocorrem considerando apenas uma realização do processo

estocástico. No exemplo acima, considera-se a LIBOR de 6 meses realizada daqui a seis me-

ses (L2), daqui a um ano (L3) e daqui a um ano e meio (L4) e cada h funciona como uma

realização do processo estocástico todo7. Por isto, o ideal seria ter tantas realizações do pro-

cesso estocástico quanto o numero de h’s (no exemplo acima, o ideal seriam 630 realizações

do processo). No entanto, existe apenas uma realização do processo que no caso do exemplo

está contido no histórico diário durante 4 anos8. Por causa disto, a observação de uma única

taxa LIBOR pode ser considerada como sendo a realização de L2(h), L3(h-seis meses)e L4(h-1

ano). Por exemplo, L(504,504+126) é a realização da LIBOR seis meses a frente em relação

a (504+ 126) dias úteis atrás, de um ano a frente em relação a (504+ 252) dias atrás e de

uma ano e meio em relação a (504+ 252+ 126) dias atrás. Esta caracterı́stica deverá ser ob-

jeto de investigações futuras sendo a pergunta principal se este procedimento introduz alguma

6A lista completa se encontra no apêndice
7Pode-se interpretar h de duas formas. Quando se olha os dados, h se refere ao dia. No entanto, quando se

considera as variáveis Ri(h), Rin(h) e similares, pode-se interpretar h como indexando a realização do processo
estocástico multi-variado destas variáveis.

8Sendo mais exato, os 4 anos do exemplo poderia ser considerado como duas realizações de 2 anos do processo.
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dependência espúria entre as variáveis e em caso afirmativo, como este fenômeno poderia ser

mitigado.

Outra questão relacionada é o uso da sobreposição do processo. Para descrever esta questão

é mais fácil considerar um exemplo. Há uma ilustração disto no procedimento original de Stut-

zer. Neste, existe um histórico do preço diário a partir do qual se constroem retornos semestrais

ou da ordem de meses (mensal, trimestrais, etc), de tal modo que o primeiro retorno computado

tem uma sobreposição com o segundo retorno computado. Porém, quando se usa distribuição

empı́rica obtida, cada retorno é tratado como se fosse equiprovável, como se tivesse acontecido

independentemente. Não seria incoerente imaginar que o retorno semestral que contivesse a

primeira observação de preço teria um peso diferente de um retorno semestral que não o con-

tenha. Mas esta é uma questão sutil que merece uma investigação mais detalhada em trabalhos

futuros.

Há ainda a questão de estimar a distribuição de probabilidade de uma variável que depende

do conjunto de informação9. Stutzer contornou este problema em relação aos preços assumindo,

implicitamente, que os retornos não dependem do preço atual nem dos preços passados (o que

é consistente com a hipótese de mercados eficientes). De modo similar, o presente trabalho

assume que Ri = Li/Fi não depende do conjunto de informação. No entanto, o autor desta

dissertação desconhece uma hipótese análoga ao de mercados eficientes que justifique o uso

desta ou de outra transformação de variáveis. Na realidade, outra possı́vel escolha é considerar

1+ τ(T,S1)F(u;T,S1)

1+ τ(T,S1)F(t;T,S1)
(3.24)

que pode ser motivada de modo similar a Ri = Li/Fi. Para ver isto basta fazer:

ES2 [F(u;T,S1)|Ft ] = F(t;T,S1) (3.25)

[1+ τ(T,S1)]ES2 [F(u;T,S1)|Ft ] = [1+ τ(T,S1)]F(t;T,S1)

ES2

[
1+ τ(T,S1)F(u;T,S1)

1+ τ(T,S1)F(t;T,S1)
)|Ft

]
= 1

No entanto, é possı́vel mostrar que a independência da distribuição de probabilidade de Ri

em relação ao histórico das outras variáveis (e dela mesma) não implica que a variável definida

pela transformação 3.24 também independa. O que há de especial nestas duas transformações

9Sendo mais preciso, a questão é saber se a distribuição de probabilidade das variáveis que se quer estimar
depende do histórico dela mesma e das outras variáveis observadas.
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de variáveis é que existe pelo menos um modelo importante para cada transformação em que

esta propriedade vale. O modelo de Vasicek implica que a transformação 3.24 é independente

enquanto que um modelo que conduz a equação de apreçamento de Black (usada costumeira-

mente no mercado) implica que Ri independe. Todas estas afirmações serão demonstradas na

próxima seção.

Por fim, resta considerar a quantidade igualdades similares a Eq.(3.19). A princı́pio, deve-se

ter tantas equações a ph quantas forem possı́vel. No entanto, isto deve depender do tamanho da

série. Como exemplo extremo, se os dados consistem no histórico de 100 dias de uma ETTJ com

10 maturidades, a probabilidade ph fica sobre-determinada se for utilizado todas as possı́veis

equações usando o procedimento do exemplo acima. Mesmo que não haja sobre-determinação,

o ruı́do presente nos dados pode ser refletidas em ph. Sendo assim, deve existir uma quantidade

ótima para esta quantidade. Isto também será objeto de investigações em trabalhos futuros.

3.5 Relações com os Modelos

Nesta seção será justificado o uso do procedimento acima para o modelo de Vasicek e

o modelo de apreçamento que conduz a fórmula de Black. Mas antes, será mostrado a não

equivalência entre a tranformação definida na Eq. (3.24) e a definida por 2.16. Para tanto, faça:

1+ τ(T,S)F(u;T,S)
1+ τ(T,S)F(t;T,S)

=
1

1+ τ(T,S)F(t;T,S)
+

τ(T,S)F(u;T,S)
1+ τ(T,S)F(t;T,S)

(3.26)

=
1

1+ τ(T,S)F(t;T,S)
+

τ(T,S)F(u;T,S)
1+ τ(T,S)F(t;T,S)

F(t;T,S)
F(t;T,S)

(3.27)

=
1

1+ τ(T,S)F(t;T,S)
+

τ(T,S)F(t;T,S)
1+ τ(T,S)F(t;T,S)

F(u;T,S)
F(t;T,S)

(3.28)

= a(t)+b(t)
F(u;T,S)
F(t;T,S)

(3.29)

Note que a(t) e b(t) são conhecidos apenas em t. Deste modo, se F(u;T,S)
F(t;T,S) é independete das

variáveis que se realizam em t, a variável definida pela Eq. (3.24) não será e vice-versa.

3.5.1 Adequação ao Modelo de Vasicek

Vamos mostrar nesta seção que a variável aleatória:
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(
P(t,T )
P(t,S)

)−1 P(u,T )
P(u,S)

definida na Eq. (3.24), tem a medida de probabilidade na medida futura-S invariante no

tempo. Deste modo, a utilização da eq. (2.18) fica justificada.

O modelo de Vasicek é um modelo afim, pois podemos escrever:

P(t,T ) = A(t,T )e−B(t,T )r(t) (3.30)

Deste modo, a Eq. (2.18) fica:

ES2

[(
P(t,T )
P(t,S1)

)−1 P(u,T )
P(u,S1)

|Ft

]
= 1

ES2

[
A(u,T )A(t,S1)

A(u,S1)A(t,T )
exp{[B(t,T )−B(t,S1)]r(t)+ [B(u,S1)−B(u,T )]r(u)}|Ft

]
= 1

Note que estamos usando um modelo de fator único ao utilizarmos o modelo afim. Na

equação acima, apenas r(u) é variável aleatória. No modelo de Vasicek, r(u) segue uma

distribuição normal cuja esperança depende de r(t). O que queremos mostrar é que a expressão

acima não depende de explicitamente de t, e sim da quádrupla: (u− t,T − t,S1− t,S2− t) =

(a1,a2,a3,a4).

Para o modelo de Vasicek:

A(t,T ) = exp
{(

θ − σ2

2k2

)
[B(t,T )−T − t]− σ2

4k
B(t,T )2

}
(3.31)

B(t,T ) =
1
k
[1− exp{−k(T − t)}]

Note que A(t,T ) e B(t,T ) só depende da dupla (t,T ) por meio da expressão T − t. Na

medida futura-S2 vamos ter:
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MS2(t,u) =

(
θ − σ2

k2

)(
1− e−k(u−t)

)
+

σ2

2k2

[
e−k(S2−u)− e−k(S2+u−2t)

]
(3.32)

ES2 {r(u)|Ft} = r(t)e−k(u−t)+MS2(t,u)

VarS2 {r(u)|Ft} =
σ2

2k

[
1− e−2k(u−t)

]
Assim:

ES2 {[B(t,T )−B(t,S1)]r(t)+ [B(u,S1)−B(u,T )]r(u)]|Ft} (3.33)

= [B(t,T )−B(t,S1)]r(t)+ [B(u,S1)−B(u,T )]
[
r(t)e−k(u−t)+MS2(t,u)

]
=

( [1
k [1− exp{−k(T − t)}]+ 1

k [1− exp{−k(S1− t)}]
]
+

+
[1

k [1− exp{−k(S1−u)}]− 1
k [1− exp{−k(T −u)}]

]
e−k(u−t)

)
r(t)

−
[

1
k
[1− exp{−k(S1−u)}]− 1

k
[1− exp{−k(T −u)}]

]
MS2(t,u)

=
1
k

(
[−exp{−k(T − t)}+ exp{−k(S1− t)}]+

[
−exp{−k(S1−u+u− t)}+
+exp{−k(T −u+u− t)}

])
r(t)

− [−exp{−k(S1−u)}+ exp{−k(T −u)}]MS2(t,u)

= [exp{−k(S1−u)}− exp{−k(T −u)}]MS2(t,u)

= [exp{−k(S1−u)}− exp{−k(T −u)}]
(

θ − σ2

k2

)(
1− e−k(u−t)

)
+

σ2

2k2

[
ek(S2−u)− ek(S2+u−2t)

]
= [exp{−k(a3−a1)}− exp{−k(a2−a1)}]

(
θ − σ2

k2

)(
1− e−ka1

)
+

σ2

2k2

[
e−k(a4−a1)− e−k(a4+a1)

]
Assim, ES2 {[B(t,T )−B(t,S1)]r(t)+ [B(u,S1)−B(u,T )]r(u)]|Ft} só depende de (a1,a2,a3,a4)

e não depende de r(t).

A variância da log-normal é:

exp{2Var(Z)+2E(Z)}− exp{Var(Z)+2E(Z)} (3.34)

onde, no nosso caso, Z = [B(t,T )−B(t,S1)]r(t)+ [B(u,S1)−B(u,T )]r(u). Assim:

VarS1(Z) = [B(u,S1)−B(u,T )]2
σ2

2k

[
1− e−2k(u−t)

]
(3.35)

Por fim, obtemos o resultado desejado.
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3.5.2 Adequação ao Modelo que Produz a Equação de Black

O modelo que nos fornece a equação de Black é aquele que considera a taxa a termo como

sendo um movimento Browniano Geométrico sem tendência na medida futura-S (vide os artigos

de Brace et al. (1997), Miltersen et al. (1997), Jamshidian (1997) ou o livro de Brigo e Mercúrio

(2001), seção 6.2):

dF(t;T,S) = vF(t;T,S)dWt (3.36)

lnF(u;T,S)− lnF(t;T,S) tem distribuição normal(0,v(t−u)). (3.37)

F(u;T,S)
F(t;T,S)

tem distribuição lognormal(0,v(t−u)). (3.38)

Assim, de maneira ainda mais simples, mostramos o resultado desejado 10.

10Dependendo do formato da Eq. (3.36) para a medida futura S2, o número de igualdades do tipo expresso na
Eq. (3.19) pode se reduzir àquelas compatı́veis apenas com a proposição 1.
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Conclusão

Esta dissertação desenvolve um novo método de apreçamento de derivativo da taxa de juros

baseado na teoria da informação. Tem como ponto de partida alguns artigos que se utilizam

desta teoria para apreçar derivativos sobre ações chegando a uma generalização do método para

o caso de derivativos de taxa de juros. Para tanto, considera toda a ETTJ. Diferente dos artigos

anteriores, utiliza a medida futura. Nesta medida surgem novas relações, que não existiam na

medida neutra ao risco, que a probabilidade sobre a ETTJ deve satisfazer além das relações de

apreçamento. Além disto, a variável de interesse também muda. Nos trabalhos que lidavam

com ações era natural considerar o retorno mas no caso da taxa de juros não há um escolha

natural a se fazer. Este trabalho sugere duas variáveis, mostra que elas não são equivalentes e

que existe pelo menos um modelo importante que se adéqua perfeitamente a cada sugestão.

A continuação deste trabalho será aplicar a metodologia desenvolvida a dados reais com-

parando com outras metodologias de apreçamento além de investigar suas propriedades em

simulações de modelos relevantes. Dentre estas propriedades, é útil buscar qual a quantidade

ótima de igualdades do tipo estabelecido pela proposição 3. É interessante também investigar

os possı́veis vieses introduzidos pelo uso de apenas uma realização do processo estocástico e

qual a relevância destes para o apreçamento.

Deve ser também objeto de trabalhos futuros a questão de justificar o uso da teoria da

informação de modo mais preciso. Um possı́vel caminho seria considerar modelos de equilı́brio

ou de ausência de arbitragem. Este estudo poderia indicar quais propriedades são desejáveis

para a medida de discrepância. Se esta pesquisa for bem sucedido, poderia fornecer meios

de decidir qual intervalo da famı́lia de Cressie-Read deve-se utilizar e em quais situações, ou

mesmo sugerir uma nova classe de funções.



37

APÊNDICE A -- Lista Completa das Igualdades do
Exemplo do Capı́tulo 3

Esta lista se refere ao exemplo apresentado no capı́tulo 5 do método desenvolvido nesta

dissertação. São as 10 igualdades do tipo da Eq. (3.19) escolhidas que a medida futura deve

satisfazer. Para tanto é interessante colocar a tabela já mostrada:

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

L1
0 F2

1 F3
2 F4

3

L2
0 F3

1 F4
2

L3
0 F4

1

L4
0

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
As 10 igualdades são:

1) A equação que relaciona F3
4 com F2

3 é:

630

∑
h=1

ph
F(h+126,h+378,h+504)

F(h,h+378,h+504)
= 1 (A.1)

2) A equação que relaciona F3
4 com F1

2 é:

630

∑
h=1

ph
F(h+252,h+378,h+504)

F(h,h+378,h+504)
= 1 (A.2)

3) A equação que relaciona F3
4 com L0

1 é:
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630

∑
h=1

ph
F(h+378,h+378,h+504)

F(h,h+378,h+504)
= 1

630

∑
h=1

ph
L(h+378,h+504)

F(h,h+378,h+504)
= 1 (A.3)

4) A equação que relaciona F2
3 com F1

2 é:

630

∑
h=1

ph
F(h+126,h+252,h+378)

F(h,h+252,h+378)
= 1 (A.4)

5) A equação que relaciona F2
3 com L0

1 é:

630

∑
h=1

ph
F(h+252,h+252,h+378)

F(h,h+252,h+378)
= 1

630

∑
h=1

ph
L(h+252,h+378)

F(h,h+252,h+378)
= 1 (A.5)

6) A equação que relaciona F1
2 com L0

1 é:

630

∑
h=1

ph
F(h+126,h+126,h+252)

F(h,h+126,h+252)
= 1

630

∑
h=1

ph
L(h+126,h+252)

F(h,h+126,h+252)
= 1 (A.6)

7) A equação que relaciona F2
4 com F1

3 é:

630

∑
h=1

ph
F(h+126,h+252,h+504)

F(h,h+252,h+504)
= 1 (A.7)

8) A equação que relaciona F2
4 com L0

2 é:
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630

∑
h=1

ph
F(h+252,h+252,h+504)

F(h,h+252,h+504)
= 1

630

∑
h=1

ph
L(h+252,h+504)

F(h,h+252,h+504)
= 1 (A.8)

9) A equação que relaciona F1
3 com L0

2 é:

630

∑
h=1

ph
F(h+126,h+126,h+378)

F(h,h+126,h+378)
= 1

630

∑
h=1

ph
L(h+126,h+378)

F(h,h+126,h+378)
= 1 (A.9)

10) A equação que relaciona F1
4 com L0

3 é:

630

∑
h=1

ph
F(h+126,h+126,h+504)

F(h,h+126,h+504)
= 1

630

∑
h=1

ph
L(h+126,h+504)

F(h,h+126,h+504)
= 1 (A.10)
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