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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo analisar o viés da taxa forward (forward
premium puzzle) em três períodos distintos para uma amostra de países desenvolvi-
dos e emergentes, no qual verificou-se que principalmente no período após a crise
financeira de 2008, o puzzle para países desenvolvidos não é encontrado, dado que
os coeficientes obtidos em sua maioria se tornam positivos, sem rejeição a hipótese
de não viés da taxa forward. Para os países emergentes os coeficientes tornam- se
em média negativos e viesados. Dado a existência do coeficiente positivo para países
desenvolvidos para a série de julho de 2009 a dezembro de 2019, analisamos por
meio de rolling regressions em janelas de 8 anos que o puzzle começa a tornar-se
positivo em meados de 2000, quando há um primeiro ciclo de redução de taxas de
juros americanas em virtude da crise das ponto com, culminado com coeficientes em
média acima de um após a crise de 2008, dada a adoção da taxa de juros americanas
no nível mínimo de zero, o Zero Lower Bound.

A decomposição do viés para o cenário de Zero Lower Bound, com uso de
surveys, após a crise de 2008, indica que apesar de não rejeitarmos a hipótese de
não viés da taxa forward, para este grupo de países desenvolvidos e emergentes,
observamos a rejeição da hipótese de substitutibilidade perfeita (ausência de prêmio
de risco) em maior quantidade do que a hipótese de expectativas racionais. Já a
decomposição do viés com o uso do método de cointegração também demonstra
um maior número de países com rejeição à hipótese de ausência de prêmio de risco,
porém,com praticamente metade dos países rejeitando conjuntamente a hipótese de
expectativas racionais. Para alguns países desenvolvidos e emergentes encontramos a
não rejeição a todas as hipóteses de viés e decomposição indicando que essas moedas
apresentaram um mercado forward sem viés, eficiente e racional.

Fizemos uma análise específica para o mercado forward e de futuro do
Brasil no qual identificamos a presença do componente de prêmio de risco em todas
as metodologias estudadas. Apesar do regime flutuante e da maior estabilidade
macroeconômica, o componente de prêmio de risco continua a ser identificado no
mercado brasileiro e os resíduos apresentam resultados de rejeição as hipóteses de
mercados eficientes e racionais.

Palavras-chave: Forward premium puzzle; Decomposição da forward; Coin-
tegração; Crise financeira de 2008



ABSTRACT

The goal of this thesis is to analyze the forward rate bias (forward premium
puzzle) in three different periods of time for a sample of developed and developing
countries, in which it was shown that especially in the period after the financial
crisis of 2008, the puzzle for developed countries is not found, since most of the
obtained coefficients became positive, without rejecting the hypothesis of unbiased
forward rate. For developing countries, the coefficients became on average negative
and biased.

Due to the positive coefficient for developed countries for the series from
July 2009 to December 2019, by means of rolling regressions in 8-year windows, we
analyzed that the puzzle starts becoming positive mid-2000, when there is a first
cycle of reduction in American interest rates due to the dot-com crisis, peaking with
coefficients on average above one after the crisis of 2008, when American interest
rate reach the minimum level of zero, the Zero Lower Bound.

The decomposition of the bias for the Zero Lower Bound setting, using
surveys, after the crisis of 2008, indicates that although we do not reject the hypothesis
of unbiased forward rate, for this group of developed and developing countries we
observed rejection toward the hypothesis of perfect substitutability (absence of risk
premium) in larger quantity than the hypothesis of rational expectations. The bias
decomposition using the cointegration method also demonstrates a larger number of
countries rejecting the hypothesis of absence of risk premium, although almost half
the analyzed countries collectively rejected the hypothesis of rational expectations,
therefore indicating both hypotheses are rejected. Some developed and emerging
countries presented nonrejection to all of the hypotheses of bias tests, indicating
these currencies present a rational, efficient, unbiased forward market.

We conducted a specific analysis for Brazils forward and future market
in which we identified the presence of risk premium component in all studied
methodologies. Despite the floating regime and the greater macroeconomic stability,
the risk premium component continues to be identified in the Brazilian market
and the tests of residual analysis presented results of rejection of the hypotheses of
efficient and rational markets.

Keywords: Forward premium puzzle; Forward decomposition; Cointegration;
2008 Financial Crisis.
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1 INTRODUÇÃO

Com o fim do acordo de Breton Woods nos anos 70, acadêmicos lançaram-se a
analisar as relações do mercado de câmbio e as políticas internacionais em um novo cenário
de livre flutuação cambial sem a vigência do câmbio fixo determinado em termos do valor
do ouro.

Nos anos 80, as pesquisas iniciais procuraram entender o comportamento do câmbio,
principalmente na relação existente entre a taxa spot e a termo (forward) e se esse mercado
forward poderia ser considerado um bom previsor do mercado spot. Diversos trabalhos
de acadêmicos renomados foram feitos, como Bilson, Frankel, Hansen, Hodrick, Levich,
Longworth, Meese, Rogoff e Tryon, analisando essa possível relação de previsão. As análises
em geral, partem da premissa da existência de expectativas racionais e que os mercados são
eficientes. A partir desses trabalhos iniciais, outros acadêmicos (Frankel, Hansen, Hodrick,
Hsiek, Srivastava, dentro outros), lançaram-se a entender se há algum tipo de viés existente
nas taxas a termo que violam a premissa de mercados eficientes e expectativas racionais
(ou seja, as taxas a termo não podem apresentar qualquer sinalização de viés, pelo fato
dos agentes serem racionais e os mercados eficientes) e a partir dos resultados obtidos,
que demonstraram a existência de viés nas regressões, passaram a procurar entender o
componente do viés de prêmio existente na taxa forward e sua relação com a taxa spot e a
variação existente desse prêmio ao longo do tempo.

Os resultados empíricos na maioria nos artigos acadêmicos indicam a presença de
viés da taxa forward em relação a taxa spot significativamente menor do que zero (negativo)
para os países desenvolvidos, no qual, dado que o viés obtido apresentava sinal contrário
ao apontado pela variação da taxa spot, este ficou conhecido como forward premium puzzle,
ou seja, enquanto a variação da moeda indicava uma depreciação, o mercado forward (ou
futuro) mostrava uma apreciação. Contrário ao que economicamente deveria ser esperado,
conforme observado por Bansal, Dahlquist et al. (2000), se a taxa de juros do país doméstico
fosse superior ao do país estrangeiro, esperaríamos uma depreciação da moeda, porém o
puzzle indicava que a moeda se apreciava. Esse viés negativo e duradouro da variação da
taxa do mercado a termo contra o mercado spot intriga os pesquisadores há muito anos,
dada a longa existência desse viés sendo obtido em diferentes amostras dos anos 80 até a
metade dos anos 2000, sendo encontrado e analisado em diversos artigos acadêmicos por
mais de 30 anos. É interessante notar que para os investidores internacionais, de países
desenvolvidos, esses estudos indicam, que obteríamos lucro entre o diferencial de taxas
de juros ao aplicar em países desenvolvidos com maior taxa de juros via carry-trade, e ao
mesmo tempo, o risco de perda proveniente de uma possível depreciação da moeda local
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em relação ao dólar (a maioria dos artigos utiliza o dólar como moeda base) não ocorreria,
visto que a moeda local em relação ao dólar se apreciaria, garantindo um retorno certo
para os investidores.

Logo após os artigos iniciais e principalmente após o artigo de Fama (1984) as
pesquisas para entender a existência do puzzle aumentaram, inclusive com Froot & Frankel
(1989) utilizando surveys (previsões de economistas, bancos, consultorias, etc), no qual foi
possível decompor o viés da taxa forward e determinar se este era devido ao prêmio de risco
variável no tempo ou a erros sistemáticos de previsão do spot pelos agentes, destacando-se
também os estudos de Cheung, Engel, Frankel, Froot, Hodrick, Mccallum, Obstfeld, Rogoff
e Wolff. No início dos anos 2000, o trabalho de Bansal, Dahlquist et al. (2000) se destacou
ao analisar o viés da forward e a existência do puzzle, não só para países desenvolvidos,
como também para países emergentes através da paridade descoberta de juros (UIP)
e também de outros fatores como inflação, volatilidade da inflação e PIB. Frankel &
Poonawala (2010) em artigo publicado inicialmente em 2006, analisaram o viés na forma
mais tradicional semelhante à Fama, com uso das taxas forward ao invés do diferencial de
juros da UIP, tanto para países desenvolvidos como emergentes, em um período amostral
mais recente, mas conturbado economicamente nos países emergentes, devido à várias
crises cambiais existente na década de 90, que foi de dezembro de 1996 à abril de 2004.
Eles concluíram que o viés de países emergentes tende a ser positivo, não significativo e
menor, enquanto o viés de países desenvolvidos é negativo e significativamente menor do
que zero. Bansal, Dahlquist et al. (2000) identificaram a relação do puzzle com as ideias
de diferencial de juros entre a taxas de juros americanas e de outros países e Frankel &
Poonawala (2010) com carry trade de posições cambiais.

Frankel & Poonawala (2010)(F&P) concluíram que ao contrário do que seria mais
lógico, o viés nos mercados emergentes, é em geral positivo e mais previsível. De forma
semelhante a F&P, analisamos países emergentes e desenvolvidos, no período de dezembro
de 1996 a abril de 2004, com a mesma conclusão de que os países emergentes em média
possuem viés positivo e não significativo para o prêmio existente nas taxas forward,
enquanto os países desenvolvidos o viés é negativo e significativamente menor do que zero.

Mais recentemente, em virtude da Grande Crise Financeira de 2008, as taxas de juros
das principais economias que já se encontravam baixas quando comparadas com cenários
anteriores ao ano de 2000, caíram para níveis próximos ao Lower Zero Bound (Limite zero
inferior da taxa de juros), de modo que acreditamos que as relações de diferenciais de
juros, dado o cenário de juros praticamente zero, tanto para economia americana, como
para as demais economias desenvolvidas, podem ter alterado a significância e o viés do
prêmio na última década após a crise.

O trabalho foi dividido em duas diferentes metodologias de análise do viés para
demonstração dos resultados para demonstração dos resultados, no qual a primeira utiliza
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as cotações do diferencial de spot contra a taxa forward e os modelos de regressão dos
artigos de Fama e de F&P sendo demonstrado nas seções 5.1 a 5.3. Para as regressões
de F&P, utilizamos os com a amostra de dados de contratos a termo sem entrega física
(NDF – Non Deliverable Forward) obtidas no terminal da Bloomberg para três períodos
amostrais. Os períodos serão considerados como Amostras 1, 2 e 3, no qual a Amostra 1
compreende o período de análise de F&P de dezembro de 1996 a abril de 2004, a Amostra
2 de dezembro de 1996 à dezembro de 2019 e a Amostra 3 de julho de 2009 à dezembro
de 2019. No período de Amostra 2, iremos analisar, se houve alteração do viés dos países
desenvolvidos e emergentes, para esta janela de mais de 20 anos de dados e na Amostra 3,
avaliar os resultados no cenário de taxas de juros no limite mínimo de 0,00%, estabelecido
após a Grande Crise Financeira de 2008.

Esse último período é o de principal interesse do artigo visto que às taxas de juros
dos países desenvolvidos e particularmente a FED Funds dos EUA foi reduzida para o
limite do Lower Zero Bound de aproximadamente 0,00%-0,25%. Considerando o período
de dezembro de 1996 a abril de 2004 a taxa média dos FED Funds obtidas através do
terminal Bloomberg pela função FDTR Index foi de 3,9579%, enquanto no período de
julho de 2009 a dezembro de 2019, a taxa média foi de 0,5873%.

Os resultados para a Amostra 2 de longo prazo, indicam uma tendência dos betas
dos países desenvolvidos em se tornar menos negativos, dado que a média dos betas
reduz-se de -4.059 na Amostra 1 para -1,089 na Amostra 2. No período da Amostra 3, em
média os betas dos países desenvolvidos tornaram-se em sua maioria positivos, com média
de 1,306 e em todos os casos os testes da condição de não viés da forward relacionado a
condição conjunta de que 𝛼 = 0 e 𝛽 = 1 foram satisfeitas, enquanto os betas dos países
emergentes em média tornam-se negativos em torno de -0,45, mas ainda relativamente
próximos a zero e com praticamente os mesmos países indicando rejeição a hipótese de
não viés, dado que em muitos destes países há condições de controle cambiais por parte
do governo/BC.

Uma possível conclusão da não existência do puzzle neste período pode, conforme
observado por Bansal, Dahlquist et al. (2000), estar relacionados a baixa de juros ameri-
canas, o Lower Zero Bound. Esta condição de coeficientes positivos em cenários de taxa
de juros americanas baixas, é reforçada ao vermos no apêndice 7.2, os gráficos de rolling
regressions de 8 anos, no qual observamos que na maioria dos países desenvolvidos, a
reversão de sinal torna-se mais robusta, nos períodos em torno de 2000 a 2008, quando
temos o primeiro choque de redução forte da FED Funds devido à crise das ações ponto
com (dot-com bubble) e dos atentados as torres gêmeas e definitivamente após o choque da
crise financeira de 2008.

Dado os resultados obtidos nas regressões para a amostra mais recente da seção 5.1,
efetuamos outra prática comum em trabalhos acadêmicos que é a de revalidar os dados
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utilizando outro banco de dados de informação. Nesse caso, a Fundação Getulio Vargas
disponibiliza em parceria com a Thomson Reuters acesso ao terminal de cotações e dados
financeiros Refinitiv Eikon, no qual obtivemos as cotações a termo de 1 mês para uma
base de dados a partir de meados do ano 2000, no qual foi possível comparar os resultados
obtidos no terminal da Bloomberg para o período de julho de 2009 a dezembro de 2019 com
a da Reuters na seção 5.2, trazendo maior robustez aos resultados. Os dados do terminal
Refinitiv também permitiram efetuar outro teste, que é o de utilizar não só a taxa de
fechamento das cotações, mas também a média entre a maior, a menor e o fechamento das
taxas (Bid, Ask High e Low) para assim obter uma média de cotação que representaria
toda a oscilação média do dia e não somente o instante de fechamento.

Os resultados das regressões utilizando a base de dados da Reuters foram similares
as da Bloomberg, nos quais os coeficientes obtidos foram positivos, obtendo a não rejeição
da hipótese de não viés da forward. As regressões obtidas indicaram que o diferencial
da forward (close) da base da Bloomberg em oito dos dez países foram maiores quando
comparada com a média BAHL.

Na seção 5.3 averiguamos se o resultado de viés significativo e negativo dos países
desenvolvidos obtidos em inúmeros artigos acadêmicos na moeda base dólar, seriam os
mesmos, caso de ao invés de se utilizar o dólar como cotação base, utilizássemos outras
moedas “fortes”, como a libra, o euro, franco suíço e o iene. Portanto, regredimos as
paridades das cotações de países desenvolvidos e quando disponível de países emergentes
em outras moedas base, para o período de dezembro de 1996 a abril de 2004 comparando-as
com as regressões efetuadas por F&P na moeda base dólar.

A libra foi a única moeda base com dados de forward no qual foi possível efetuar a
comparação com os resultados das regressões efetuadas por F&P em dólar. O euro teve
início em 98 e com isso a amostra difere de F&P, porém os resultados são similares aos
obtidos com o uso da libra. Para o iene e franco suíço não encontramos dados de forward
como base nessas moedas. Os resultados obtidos ao regredirmos as moedas de países
desenvolvidos na base libra esterlina foi similar ao do dólar na questão da existência do
forward premium puzzle, ou seja, regressões com coeficientes significativamente negativos.
Notamos, porém, que ao usarmos a libra e o euro como moeda base, os resultados das
regressões foram mais eficientes e menos voláteis.

Nas seções 5.4 e 5.5 temos as outras metodologias de análise do viés da forward
no qual diferentemente das seções anteriores, usamos dados de surveys (previsões) nos
modelos de regressão, de forma semelhante aos artigos de Frankel & Froot (1989), Liu &
Maddala (1992a) e Liu & Maddala (1992b) (L&M). Utilizamos como amostra, as previsões
trimestrais de cotações de moedas spot de agentes de mercado (através de surveys colhidas
pela Bloomberg de vários participantes do mercado financeiro). Frankel & Froot (1989)
utilizam regressões para testes de substitutibilidade perfeita da taxa prevista da survey pela
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forward e expectativas racionais da taxa de câmbio. O uso de surveys possibilita decompor
se o viés da taxa forward (puzzle) é devido ao prêmio de risco ou a erros sistemáticos
de previsão dos agentes (ou ambos) e analisar separadamente, a magnitude de cada um.
F&F concluem, diferentemente de Fama, que o viés da taxa forward ocorre devido mais
a depreciação esperada da moeda (REH - Rational Expectation Hypothesis) do que ao
prêmio de risco e que a variância dos erros de previsão é maior e mais volátil do que a do
prêmio de risco.

Utilizamos dados trimestrais coletados na pesquisa de mercado da Bloomberg de
junho de 2006 até dezembro de 2019 (as pesquisas iniciaram-se em junho de 2006) como
base para grande parte dos países desenvolvidos e emergentes analisados por F&P. Os
resultados obtidos pelos testes usando as surveys da Bloomberg indicam que apesar de
estatisticamente termos a condição de não existência do forward premium puzzle, dado
que os betas foram em sua maioria positivos para os países desenvolvidos, não significa
que tais mercados sejam eficientes e racionais. A decomposição da taxa forward para esta
amostra mais recente em que os juros americanos encontram-se em níveis próximos a zero,
indica que estatisticamente o prêmio de risco é o fator preponderante de viés, tanto em
países desenvolvidos, como emergentes, assim como encontramos evidências estatísticas de
que em alguns países, todas as hipóteses de não-viés, de não existência de prêmio de risco
temporal e de erros sistemáticos dos agentes não foram rejeitadas, portanto corroborando
as hipóteses de mercados eficientes e racionais.

No apêndice 7.7 fizemos um estudo voltado para o mercado de taxas forward e
futuras brasileiras, com uso de surveys da Bloomberg e do boletim Focus do BC, baseados
nos trabalhos iniciais de Garcia & Olivares (2001) e Chrity, Garcia & Medeiros (2006) e
posteriormente de Fernandes & Holland (2011), a fim de refazer os testes de F&F, dado o
cenário de juros menores e a melhor qualidade e quantidade das previsões dos agentes. Os
resultados indicam que para ambos mercados forward e futuro, a decomposição do viés
tende a ser proveniente da existência de prêmio de risco e que em momentos de maior
volatilidade, o diferencial da forward descola do diferencial do futuro, na existência de um
prêmio de risco adicional.

Com o mesmo objetivo de F&F de decompor o viés, porém utilizando uma outra
metodologia, Liu & Maddala (1992a) e Liu & Maddala (1992b) através do uso de cointe-
gração proposto por Engle & Granger (1987), testam se o viés da forward, utilizando dados
de surveys da MMS – Money Market Services, seriam devidos a racionalidade dos agentes
ou ao prêmio de risco (ou ambos), no qual obtém resultados semelhantes aos de F&F, ou
seja, de que a existência do viés se deve mais ao componente da depreciação da moeda
(racionalidade dos agentes) do que ao do prêmio de risco. Fernandes & Holland (2011)
efetuam o teste da decomposição por cointegração e também os testes de causalidade de
Granger para o Brasil para prazos de 1, 6 e 12 meses e chegam em resultados semelhantes
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aos de L&M de que o viés é proveniente da rejeição de ambas as hipóteses de eficiência
e racionalidade dos agentes para o prazo de 6 e 12 meses, e de F&F de que o viés é
proveniente das expectativas racionais para o prazo de 1 mês.

Na seção 5.5 , aplicamos a metodologia de cointegração de L&M para a amostra
trimestral de surveys da Bloomberg de junho de 2006 a dezembro de 2019, nos quais os
resultados indicam maiores rejeições aos testes residuais associadas ao prêmio de risco,
porém, encontramos uma maior quantidade de países com rejeição a ambas as hipóteses
de ausência de prêmio e de erros, e portanto, diferente do que foi obtido na seção 5.4, no
qual somente dois países rejeitam a hipótese de expectativas racionais. Dado a diferença
de resultados entre as duas metodologias de F&F e L&M, e que L&M aplicam o uso
de cointegração por meio da análise de resíduos de regressões OLS, reproduzimos os
testes no apêndice 7.6 por meio de regressões por cointegração FMOLS, cujos testes
residuais e de testes de hipóteses, são similares aos de uma regressão OLS, permitindo
comparar diretamente os resultados. Os resultados obtidos pelo uso de equações FMOLS
de cointegração com tendência determinística foram muito similares aos obtidos na seção
5.5 em L&M.

Em 7.1 analisamos os resultados estatísticos conforme Fama (1984) para países
desenvolvidos, temos uma indicação de que a variação das moedas ao invés de indicar um
movimento de depreciação da moeda, agora recentemente indica uma apreciação, em linha
portanto, com o resultados de betas positivos. Para países emergentes, temos a sinalização
forte da presença de curtose e causas pesadas nas amostras e a média dos retornos são
maiores que os países desenvolvidos, porém o desvio padrão é menor, possivelmente a
uma questão de que muitas das moedas selecionadas por Frankel & Poonawala (2010)
apresentam regimes de câmbio controlados.

Na seção 7.3 do apêndice averiguamos se os resultados ao considerarmos a paridade
descoberta das taxas de juros se mantém ao regredirmos a variação do spot contra o
diferencial de juros entre a moeda doméstica e a moeda estrangeira (moeda base dólar)
para as Amostras 1, 2 e 3. Pelo princípio de não arbitragem, as regressões entre a
UIP e o diferencial da forward devem apresentar resultados semelhantes em relação ao
comportamento do puzzle. Os resultados indicam que em média as regressões por UIP
ou pela forward produziram resultados semelhantes, principalmente quanto a condição
de alteração de sinal dos coeficientes, que mudaram de negativos para positivos, quando
comparamos a Amostra 1, com a Amostra 3.

No apêndice 7.4 efetuamos os testes estatísticos para as três Amostras base das
seções 5.1 a 5.3, dentre eles os testes de raiz unitária, com resultados de que as séries
são 𝐼(1), e testes residuais de correlação serial, normalidade e heterocedasticidade que
permitem comparar como os resultados estatísticos ao longo da amostra mais antiga de
F&P de 1996 a 2004, se tornam em geral mais eficientes em todos os testes residuais na
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amostra mais recente de 2009 a 2019.

No apêndice 7.5 efetuamos testes de causalidade de Granger conforme Fernandes
& Holland (2011), cujos resultados na maior parte dos países, tanto desenvolvidos, como
emergentes foram similares, indicando que no curto prazo, os fatores de ineficiência
de mercado segundo Fama, para os testes de viés da forward, eficiência de mercado e
racionalidade dos agentes, são similares em sua maioria.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

Dentre os principais artigos e publicações que serviram como modelo para as
análises presentes neste artigo, temos Fama (1984), Frankel & Poonawala (2010) e Froot
& Frankel (1989). No clássico artigo de Fama (1984), que pode ser considerado como o
principal e mais famoso artigo de análise do prêmio de risco cambial, Fama por meio de um
modelo de regressão OLS, decompõe duas regressões (as duas proposições fundamentais de
Fama) que procuram analisar se o componente do prêmio da taxa forward tem informações
que ajudam a explicar, tanto a variação da taxa spot, como a variação do prêmio pelo
risco, em moedas de países desenvolvidos. Considerando que os agentes tem expectativas
racionais, o coeficiente obtido por Fama, para o período amostral de aproximadamente
10 anos (31 de agosto de 1973 a 10 de dezembro de 1982) dos seguintes países: Bélgica,
Canada, França, Itália, Japão, Holanda, Suíça, Grã-Bretanha e Alemanha, revelou-se
viesado (violando o princípio de eficiência de mercado e de expectativas racionais no qual
o beta deveria ser igual a 1 e o alfa igual a 0) e com valor significativamente menor que
zero (negativo), no qual a maior parte da variação da taxa forward foi devida a variações
do prêmio de risco.

O artigo Frankel & Poonawala (2010) no qual além de analisar o viés tradici-
onalmente observado para países desenvolvidos, entre eles: Austrália, Áustria, Bélgica,
Canadá, Dinamarca, Euro, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Japão,
Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça e o Reino Unido , os
autores também efetuaram a análise para uma amostra de 14 países emergentes, dentre os
quais: República Tcheca, Hong Kong, Hungria, Índia, Indonésia, Kuwait, México, Filipinas,
Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Taiwan, Tailândia e Turquia, no período de
dezembro de 1996 a abril de 2004, no qual averiguou-se que o viés de países emergentes
tende a ser menor e positivo (beta médio em torno de 0,033), enquanto o viés de países
desenvolvidos, negativo e significativamente menor do zero (beta de -4,33).

Em Frankel & Froot (1989), Froot & Frankel (1986) e Froot & Frankel (1989),
doravante F&F a ideia principal dos autores foi a de usar previsões (surveys) da libra,
iene, do marco alemão, do franco suíço e franco francês, da The Economist, AMEX e
MMS em dois modelos de regressão nos quais utilizam-se as taxas esperadas destas surveys
ao invés da taxa spot real, e com base na hipótese de eficiência de mercado, testam se
o viés negativo obtido nas taxas a termo se deve, como apontado por Fama à variação
do prêmio de risco, ou se o viés seria proveniente do erro sistemático dos agentes. No
artigo de Fama (1984) este conclui que o viés obtido nas taxas forward é devido ao prêmio
de risco (existência de um prêmio de risco de variação temporal), enquanto em Froot
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& Frankel (1989), o viés encontrado se deve em grande parte a falha das expectativas
racionais (ou seja, devido a erros sistemáticos dos agentes existentes nas expectativas de
câmbio). Cavaglia, Verschoor & Wolff (1994) em artigo mais recente com base nos artigos
de Frankel e Froot efetuaram as regressões a fim de averiguar se a decomposição do viés
obtido nas taxas forward para um grupo maior de países desenvolvidos na moeda base
dólar e marco alemão seria proveniente da falha das expectativas racionais. Neste artigo
eles concluíram que o viés ocorre devido a falha de ambas as condições de racionalidade
dos agentes e de prêmio de risco.

Liu & Maddala (1992a) e Liu & Maddala (1992b) efetuam a decomposição do viés
da forward em uma amostra da MMS – Money Market Services de outubro de 1984 a
maio de 1989 com periodicidade semanal e mensal para a libra, o marco alemão, o franco
suíço e o iene tendo como moeda base o dólar, pela metodologia de cointegração de Engle
& Granger (1987), onde concluem que o viés é devido ao prêmio de risco para o prazo
semanal e para ambos, erros de expectativa dos agentes e prêmio de risco, no caso da base
mensal.

Temos que Garcia & Olivares (2001), Chrity, Garcia & Medeiros (2006) e Fernandes
& Holland (2011) efetuam as análises e regressões feitas nos artigos mencionados anterior-
mente para o Brasil, a fim de averiguar o viés e sua decomposição, com base no mercado
futuro de câmbio e na taxa forward offshore, respectivamente.
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3 BASE DE DADOS

Todas as cotações das moedas spot e das taxas forward de 1 mês foram retiradas
do terminal Bloomberg através da função LAST_PRICE para a cotação spot. Além disso
utilizamos a função 𝐵𝐹𝑥𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑(B1; ”1𝑀”; ”𝑀𝐼𝐷𝑂𝑈𝑇𝑅𝐼𝐺𝐻𝑇”; ”𝑃𝑟𝑖𝑐𝑖𝑛𝑔𝐷𝑎𝑡𝑒”; 𝐴2)
para as taxas forwards que provém a cotação média de fechamento da taxa a termo para 1
mês do último dia útil do mês, todas com base na paridade de dólar americano por moeda
estrangeira (quando mencionado iremos utilizar outras moedas base para comparação,
sendo estas o euro, a libra, o franco suíço e o iene). As cotações são enviadas por instituições
financeiras que passam ou taxas indicativas e/ou taxas executáveis, e, portanto, replicam
os preços vigentes do mercado spot e forward. As bases de dados de países desenvolvidos
para ambas as cotações apresentam histórico longo e, portanto, encontramos taxas para
todos os períodos de análise, com exceção do Euro que começou a vigorar em dezembro de
1998.

Para países emergentes, as séries divulgadas pela Bloomberg apresentam maior
instabilidade de divulgação no período inicial das séries (algumas apresentaram distorções
iniciais de contribuição, no qual foram utilizadas as taxas em pontos adicionados ao spot
para compor as séries, quando disponíveis) e em algumas delas obtemos contribuição
somente em períodos posteriores a análise comparativa necessária para comparação com o
artigo de F&P (são os casos de Índia, Indonésia, Filipinas e Taiwan). De modo geral o
presente trabalho irá analisar amostras para os períodos de dezembro de 1996 a abril de
2004 – Amostra 1 (89 amostras), de dezembro de 1996 a dezembro de 2019 (277 amostras) –
Amostra 2 e julho de 2009 a dezembro de 2019 – Amostra 3 (126 amostras), compreendendo
os 3 períodos de análises do artigo das seções de resultados 5.1 a 5.3.

O uso das cotações do terminal Bloomberg que são divulgadas internacionalmente
são facilmente obtidas e permitem a réplica dos resultados por qualquer pessoa que tenha
acesso ao terminal. Caso não seja possível o acesso ao terminal, as séries financeiras
utilizadas neste trabalho estão disponíveis para consulta com o autor.

Através uso do terminal da Bloomberg obtivemos os dados desde 1996, necessários
para validar se os resultados das regressões seriam semelhantes aos obtidos por Frankel
& Poonawala (2010). É comum em artigos acadêmicos analisar, caso disponível, outras
fontes de dados a fim de fazer comparações de resultados, como por exemplo, as cotações
de survey utilizadas por Froot & Frankel (1989), foram de três fontes, - The Economist,
AMEX e MMS. Demonstramos, a fim de reforçar os resultados em 5.1 que em relação à
amostra de julho de 2009 a dezembro de 2019, ao utilizarmos outro importante provedor de
informações, o Datastream da Refinitiv (antiga Thomson Reuters) os resultados, com uma
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única exceção foram similares, corroborando as regressões e testes efetuados. Por fim, como
também é usual em artigos, a fim de averiguar se houve o viés da cotação de fechamento –
Last, (que pode sofrer muita volatilidade e distorção nos segundos finais de fechamento de
mercado), efetuamos com os dados da Reuters, as regressões das taxas forward e de spot,
com a média entre High, Low e Last(Bid e Offer) com resultados similares aos do uso do
Last, conforme demonstrado na seção 5.2.

No apêndice 7.7, utilizamos os dados do mercado de dólar futuro da B3 para o
primeiro vencimento obtidas no terminal Bloomberg através da função UC1 Curncy e
UC2 Curncy e as taxas de câmbio referenciais R$/US$ de 2 dias da B3 obtidas no site
www.b3.com.br.

Para as cotações estimadas por previsões (surveys) nas seções 5.4 e 5.5 serão utili-
zadas medianas das previsões enviadas por diversas instituições financeiras e consultorias
enviadas à Bloomberg com base trimestral de junho de 2006 a dezembro de 2019 obtidas
via função FXFC para as moedas que tenham tais previsões e especificamente para as
análises do Brasil, além do uso das previsões da Bloomberg serão utilizadas conjuntamente
a mediana das previsões divulgadas pelo Banco Central no relatório FOCUS para o período
de junho de 2009 a dezembro de 2019, em base mensal e trimestral.
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4 METODOLOGIA

Na primeira seção da dissertação serão utilizados modelos por regressão linear
simples OLS com a adoção de erros robustos de White para comparação com Frankel
& Poonawala (2010), visto que os autores utilizaram nas regressões essa metodologia
a fim de tratar a heterocedasticidade dos resíduos, porém para as demais análises as
regressões serão estimadas utilizando-se a metodologia de Newey-West para correção de
heterocedasticidade e autocorrelação dos resíduos. As regressões serão subdivididas em
dois grupos de países desenvolvidos e emergentes de forma semelhante a F&P, mas sem
considerar as moedas dos países europeus analisadas antes da adoção do Euro, como por
exemplo, o marco alemão e o franco francês que foram retiradas da análise.

O modelo de regressão irá seguir a metodologia mais usual utilizada por Fama
(1984) no qual temos

𝑠𝑡+1 − 𝑠𝑡 = 𝛼 + 𝛽(𝑓𝑡 − 𝑠𝑡) + 𝜀𝑡+1 (4.1)

que representa a medida do prêmio da taxa a termo (o forward discount de Fama (1984)) no
qual 𝑠𝑡+1 é a cotação da moeda no mês 𝑡 + 1, 𝑠𝑡 é a cotação do câmbio em 𝑡, 𝑓𝑡 representa a
taxa a termo (forward) em 𝑡, sendo todas calculadas em logaritmo, condicional a existência
do prêmio de risco e de expectativas racionais dos agentes para hipótese conjunta de 𝛼 = 0
e 𝛽 = 1, por meio de teste de Wald.

A decomposição do coeficiente beta da segunda regressão em 4.1 de Fama (𝛽2) no
qual este observou que o viés é estatisticamente significativo e negativo é a seguinte:

𝛽2 = 𝑐𝑜𝑣(𝑆𝑡+1 − 𝑆𝑡, 𝐹𝑡 − 𝑆𝑡)
𝑉 𝑎𝑟(𝐹𝑡 − 𝑆𝑡)

(4.2)

Do coeficiente 𝛽1 temos:

𝛽1 = 𝑐𝑜𝑣(𝐹𝑡 − 𝑆𝑡+1, 𝐹𝑡 − 𝑆𝑡)
𝑉 𝑎𝑟(𝐹𝑡 − 𝑆𝑡)

(4.3)

Portanto, Fama através da diferença entre os coeficientes betas pode estimar as
variâncias do prêmio de risco e da variação do spot em termos de variância da taxa forward,
conforme equação abaixo:

𝛽1 − 𝛽2 = 𝑉 𝑎𝑟(𝑟𝜌𝑡) − 𝑉 𝑎𝑟(Δ𝐸(𝑆𝑡+1))
𝑉 𝑎𝑟(𝐹𝑡 − 𝑆𝑡)

(4.4)

Além das estatísticas do 𝛽, erro padrão e p-valor de 𝛽 = 0, conforme divulgado no
artigo de Frankel & Poonawala (2010), também serão divulgadas as estatísticas de 𝛽 = 1,
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e de Durbin Watson. Também incluiremos adicionalmente as estatísticas de 𝛼, p-valor
de 𝛼, p-valor de 𝛽 = 1, p-valor de 𝛼 = 0 e 𝛽 = 1, a média e a mediana dos coeficientes.
F&P também utilizaram análise de Regressão Aparentemente Não-Correlacionada (SUR)
para ajuste do uso de uma única moeda base (dólar) em todas as séries e por Regressão
Agrupada (Pooled) que serão demonstradas no trabalho, para os subgrupos de países
emergentes e desenvolvidos.

No apêndice, serão efetuados os testes usuais de raiz unitária (ADF e PP), de
raiz unitária em conjunto entre a variação do spot e a variação da taxa forward, norma-
lidade dos resíduos (Jarque-Bera), de autocorrelação serial (LM Breusch-Godfrey), de
heterocedasticidade (Breusch-Pagan-Godfrey LM, ARCH e White) para os três períodos.

Uma vez que analisaremos períodos específicos de amostras (96 a 04 e 09 a 19) no
qual esperamos obter resultados diferentes do que observados pelos artigos acadêmicos,
efetuamos janelas de regressão (rolling regressions) para todas as moedas analisadas, com
a finalidade de observar a variação do beta ao longo do tempo, notando se há alguma
similaridade no comportamento deste para os grupos de países emergentes e desenvolvidos.

As regressões da seção 5.3 no qual serão utilizadas outras moedas base, seguem o
modelo de regressão OLS acima descrito de Fama, com correção de erros por Newey-West,
somente alterado a moeda base de dólar para euro, libra, franco suíço e iene, comparando-se
os resultados para a amostra 96 -04 de F&P.

O uso de surveys permite obter a medida direta do prêmio de risco e da depreciação
cambial condicional a existência de mercados eficientes e expectativas racionais. No trabalho
de Fama (1984), este afirma que o viés obtido na taxa forward através da decomposição
do beta da regressão, se deve pelo fato da variância do prêmio de risco ser maior que a
variância da taxa spot. De maneira similar a Froot & Frankel (1989), fizemos a análise
da decomposição viés existente nas cotações , além de efetuarmos as regressões OLS com
metodologia de correção de erros por Newey-West para os testes de substitutibilidade
perfeita e de racionalidade das previsões de expectativas de câmbio, de acordo com o artigo
de Froot & Frankel (1989) sendo demonstradas pelos seguintes modelos, respectivamente:

𝑒
(𝑘)
𝑡 − 𝑠𝑡 = 𝛼1 + 𝛽1(𝑓 (𝑘)

𝑡 − 𝑠𝑡) + 𝜀1,𝑡+𝑘 (4.5)

𝑠
(𝑘)
𝑡 − 𝑒

(𝑘)
𝑡 = 𝛼2 + 𝛽2(𝑓 (𝑘)

𝑡 − 𝑠𝑡) + 𝜀2,𝑡+𝑘 (4.6)

no qual 𝑒
(𝑘)
𝑡 refere-se às estimativas feitas pelas instituições financeiras e consultorias

(surveys) para os quais, iremos testar conjuntamente as hipóteses de 𝛼 = 0 e 𝛽 = 1 e de
𝛼 = 0 e 𝛽 = 0, respectivamente, através de teste de Newey-West. Conforme observado em
Cavaglia, Verschoor & Wolff (1994) o uso do procedimento de Newey-West corrige o viés
do erro padrão dos betas da regressão, portanto, ao invés de adotarmos, como no artigo de
F&P a correção dos erros pela metodologia de White de correção de heterocedasticidade,
preferimos utilizar a correção de Newey-West que também ajusta os erros para a existência
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de autocorrelação residual.

Os testes cointegração permitem analisar tendências de longo prazo em séries
temporais. Normalmente, como feito nas metodologias acima demonstradas, as séries
temporais são diferenciadas para eliminarmos a existência de raiz unitária e de uma
regressão espúria. A diferenciação gera tanto a estacionariedade dos resultados, como uma
possível perda das relações existentes entre as séries quando estas possuem tendências
em comum. A cointegração ao contrário, busca nas relações de tendências estocásticas de
longo prazo comuns entre as séries, determinar se há co-movimentos entre os retornos.

As séries são cointegradas quando há uma combinação linear das séries geralmente
integradas em grau 1 - 𝐼(1) que as torna estacionárias. Por exemplo, se duas séries são
cointegradas de grau 1 (de forma semelhante às séries que iremos utilizar no artigo,
podemos determinar a ordem que torna as séries estacionárias) existe uma relação de
longo prazo entre as séries, cujo resultado não é espúrio. De forma simplificada, conforme
Alexander (2001) temos:

Se 𝑥 e 𝑦 são cointegrados, tal que 𝑥, 𝑦 ∼ 𝐼(1), então existe um 𝛼 tal que 𝑥 − 𝛼𝑦 ∼
𝐼(0).

Portanto, resumindo a metodologia desenvolvida por Engle & Granger (1987), a
partir de um modelo de regressão OLS, no qual regredimos uma variável 𝐼(1) em outra
variável 𝐼(1), se os resíduos provenientes desta regressão forem estacionários por meio de
testes ADF, então conclui-se que existe cointegração, portanto, uma relação de equilíbrio
de longo-prazo entre as séries.

O modelo de regressão convencional será o de efetuar uma regressão de 𝑦𝑡 em 𝑥𝑡 e
observar se os resíduos 𝜀𝑡 são estacionários, ou seja:

𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑡 + 𝜀𝑡

cujo vetor de cointegração é (−1, 𝛽) e a relação de equilíbrio 𝑦 = 𝛼 + 𝛽𝑥

As três regressões calculadas no artigo de F&F (4.1, 4.5 e 4.6), foram utilizadas por
Liu & Maddala (1992b) (L&M) em seu artigo, através da metodologia de cointegração de
Engle-Granger para avaliar os testes de viés da taxa forward, de substitutibilidade perfeita
(prêmio de risco) e racionalidade das expectativas em séries de moedas spot, surveys e
forward, nos quais devemos ter as seguintes condições:

∙ 𝑠𝑘
𝑡 , 𝑓𝑘

𝑡 e 𝑒𝑘
𝑡 devem ser cointegradas;

∙ o fator de cointegração deve ser um, ou seja, 𝐼(1) para ambas as séries as serem
analisadas;

∙ Os resíduos provenientes das respectivas regressões 𝜇𝑡 devem ser um processo de
ruído branco, ou seja:
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– 𝑠𝑘
𝑡 - 𝑓𝑘

𝑡 ∼ 𝑅𝐵(0,𝜎2)

– 𝑠𝑘
𝑡 - 𝑒𝑘

𝑡 ∼ 𝑅𝐵(0,𝜎2)

– 𝑒𝑘
𝑡 - 𝑓𝑘

𝑡 ∼ 𝑅𝐵(0,𝜎2)

Liu & Maddala (1992b) adotam como premissa o teste direto dos parâmetros
de 𝛼 = 0 e 𝛽 = 1 nas regressões OLS, de modo que se os resíduos da regressão forem
estacionários, estes são cointegrados. Aplicando os testes de Wald para as premissas
conjuntas de 𝛼 = 0 e 𝛽 = 1 nas regressões e analisando as estacionariedade e autocorrelação
dos resíduos, podemos avaliar a eficiência de mercado e efetuar a decomposição de Fama.
As respectivas regressões utilizadas para cada um dos testes estão demonstradas abaixo.

∙ 𝑠𝑘
𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑓𝑘

𝑡 + 𝜇𝑡 para o teste Não Viés da Forward (4.7)

∙ 𝑠𝑘
𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑒𝑘

𝑡 + 𝜇𝑡 para o teste de Expectativas Racionais (REH) (4.8),

∙ 𝑒𝑘
𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑓𝑘

𝑡 + 𝜇𝑡 para o teste de ausência de prêmio de risco (4.9)

onde os resíduos 𝜇𝑡 devem ser estacionários e não correlacionados.

Fernandes & Holland (2011) mais recentemente efetuaram análise da eficiência de
mercado para o Brasil utilizando a metodologia de cointegração de Johansen para análise
do viés de 1, 6 e 12 meses. Também efetuaram testes de causalidade de Granger Granger
(1969) a fim de averiguar as relações de curto-prazo. Os testes efetuados para Brasil serão
analisados no apêndice 7.7, visto que tais metodologias não foram aplicadas nos artigos
mencionados na seção de resultados.

Segundo Engle & Granger (1987) a causalidade de Granger refere-se a um teste
de causalidade no qual lags de uma variável (por exemplo, 𝑦𝑡) entra na equação de outra
variável (𝑧𝑡). Se 𝑦𝑡 não ajudar a melhorar a performance de previsão de 𝑧𝑡, então 𝑦𝑡 não
Granger causa 𝑧𝑡.

As regressões bivariadas calculadas pelo Eviews para o teste de causalidade são as
seguintes:

𝑦𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑦𝑡−1 + ... + 𝛼𝑛𝑦𝑡−𝑛 + 𝛽1𝑧𝑡−1 + ...𝛽𝑛𝑧𝑡−𝑛 + 𝜀𝑡

𝑧𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑧𝑡−1 + ... + 𝛼𝑛𝑧𝑡−𝑛 + 𝛽1𝑦𝑡−1 + ...𝛽𝑛𝑦𝑡−𝑛 + 𝜇𝑡

para as possíveis séries de pares (𝑦, 𝑧) na amostra. O resultado pela estatística F conjunta
de Wald de que 𝛽1 = 𝛽2 = .... = 𝛽𝑛 = 0 para cada equação.

A hipótese nula para a primeira regressão reporta que os dados passados de z não
Granger-causa y e na segunda regressão de que os dados passados de y não Granger-causa
z.
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O teste de cointegração de Johansen é baseado em um modelo de vetor autorre-
gressivo (VAR) sem restrições, de ordem 𝑝, na forma:

𝑦𝑡 = 𝐴1𝑦𝑡−1 + ... + 𝐴𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝐵𝑥𝑡 + 𝜀𝑡

Onde 𝑦𝑡 é um vetor de variáveis econômicas, os 𝐴𝑝 e 𝐵 são as matrizes de coeficientes que
serão estimadas, 𝑥𝑡 é um vetor de variáveis econômicas exógenas e 𝜀𝑡 um vetor de choques
(inovações).

Dado que o modelo de correção de erros (VECM ) é um modelo de VAR restrito,
mas com uso em séries não estacionárias, a cointegração de Johansen se baseia no modelo
VAR de maior ordem, no qual utiliza o modelo VECM para uma ordem de 𝑝, e com base
em autovalores de uma matriz estocástica, onde:

Δ𝑦𝑡 = Π𝑦𝑡 − 1 +
𝑝−1∑︁
𝑖=1

ΓΔ𝑖𝑦𝑡−𝑖 + 𝐵𝑥𝑡 + 𝜀𝑡

Π =
𝑝∑︁

𝑖=1
𝐴𝑖 − 𝐼

Γ𝑖 = −
𝑝∑︁

𝑗=𝑖+1
𝐴𝑗

Onde Π é uma matriz de classificação 𝑟 < 𝑘, no qual temos 𝑘 × 𝑟 matrizes 𝛼 e 𝛽 cada
qual com sua classificação 𝑟 de modo que Π = 𝛼𝛽

′ e 𝛽
′
𝑦𝑡 são estacionários 𝐼(0).

As etapas de estimação do modelo serão as seguintes

1. Calcular o VAR das séries de moedas com defasagem de 1 a 4 para as variáveis
endógenas do modelo, como base de cálculo inicial de seleção de lags. Como estamos
utilizando dados trimestrais, a defasagem até 4 lags seria suficiente (baseado na
regra de bolso de 𝑇

1
3 , onde 𝑇 é o total de amostra, conforme descrito por Enders

(2008). Para bases mensais, utilizamos 6 lags;

2. A partir do resultado obtido do modelo VAR em 1, calcular o lag ótimo (𝑝*) pela
metodologia AIC com no máximo 4 lags para a base trimestral e pela metodologia
SIC com 8 lags para a base mensal. O menor resultado obtido pela metodologia
AIC/SIC será o p-lag selecionado para se calcular a cointegração;

3. A cointegração com o 𝑝* − 1 lag pelo modelo de Johansen sem tendência e com cons-
tante. As séries de moedas em sua maioria apresentam comportamento estocástico,
portanto, a especificação deste modelo se ajustaria melhor a possibilidade de termos
uma relação de cointegração de longo prazo entre as séries;

4. Caso não haja cointegração com o 𝑝* lag calculado, avalia-se o modelo com 𝑝 − 1 lag
dentro do limite estabelecido de no máximo termos 4 lags ou 8 lags;
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5. Se em 4. não obtivermos a cointegração, as análises dos coeficientes e dos resíduos
não serão efetuadas, concluindo-se que as séries não são cointegradas, caso contrário
efetuaremos os testes de estacionariedade ADF e PP, de autocorrelação Q (Ljung-Box)
e LM e de heterocedasticidade (White) nos resíduos.

6. Os testes de estacionariedade dos resíduos serão para os resultados em nível e sem
tendência e sem intercepto pelo critério de seleção automática por SIC para máximo
de 10 lags.

Phillips & Hansen (1990) desenvolveram uma metodologia de regressão por cointe-
gração que leva a estimadores consistentes mesmo quando utilizado em séries que tenham
raiz unitária em nível. Os testes efetuados pelos pesquisadores indicaram que a sua metodo-
logia chamada de FMOLS (Fully Modified OLS) baseada no modelo OLS, provém correções
semi-paramétricas que buscam eliminar a correlação serial e endogeneidade existente no
modelo OLS. Os resultados desta metodologia estão demonstrados no apêndice por serem
importantes, mas não principais para o artigo.

Maiores detalhes sobre a metodologia de Phillips & Hansen (1990) devem ser vistas
em seu artigo, logo não serão demonstradas. Os três modelos de regressão analisados em
F&F e L&M, serão também comparados com esta metodologia, principalmente na questão
da aplicabilidade dos testes conjuntos de Wald para 𝛼 = 0 e 𝛽 = 1, que são condições
necessárias para a análise de eficiência e decomposição nas regressões, assim como a análise
dos resíduos feitas por Liu & Maddala (1992b).

Basicamente nas regressões analisaremos as condições de que há eficiência se o
vetor de cointegração for (1, −1), se a hipótese nula conjunta proveniente dos testes de
Wald para 𝛼 = 0 e 𝛽 = 1 nas regressões 4.7, 4.8 e 4.9 for não rejeitada e por fim avaliando
se os resíduos das regressões são i.i.d,

O modelo, de acordo com o Manual do Eviews, parte de um vetor de dimensão
n+1 de séries temporais (𝑦𝑡, 𝑋

′
𝑡) com a regressão de cointegração:

𝑦𝑡 = 𝑋
′

𝑡 + 𝐷1𝑡𝛾1 + 𝜈1𝑡

No qual 𝑦𝑡 é a variável dependente e 𝑋
′
𝑡 é um vetor de regressores e 𝐷𝑡 a tendência

determinística dos regressores.

Nas regressões FMOLS calculadas no Eviews, serão inclusas a constante mais o
termo adicional de tendência determinística.

Todas as regressões, cointegrações e testes econométricos serão realizados através
do software econométrico Eviews versão 7.1 desenvolvido pela Quantitative Micro Software
ou no programa R, tabelas e gráficos no programa Excel desenvolvido pela Microsoft e as
rolling regressions calculadas através do programa R.
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5 RESULTADOS

5.1 O VIÉS DA FORWARD EM FAMA, FRANKEL E POONAWALA
Os resultados das regressões (4.1) nos trabalhos de Fama (1984) e Frankel &

Poonawala (2010) observados na Tabela 1, mostram os conhecidos forward premium
(betas) negativos e significativamente menores do que zero para as economias de países
desenvolvidos, com rejeição das hipóteses nulas de que beta é igual a 0 ou beta é igual
a 1 na maioria dos países. No caso dos países emergentes em F&P, os betas estão mais
próximos de zero com a não rejeição da hipótese nula de que beta é igual a zero para
todos os países da amostra. Para o teste de que beta é igual a 1, oito dos quatorze países
analisados rejeitaram a hipótese nula. A média do coeficiente dos países desenvolvidos foi
de -4,5433 (no artigo de F&P a média considerando os países europeus antes do acordo da
União Europeia foi de -4,3331), enquanto a dos países emergentes foi 0,0034.

De forma a resumir os resultados de Frankel & Poonawala (2010) temos que:

∙ Países Desenvolvidos:

– 𝛽 = 0: A maioria dos países apresentou beta significativamente menor do que
zero, para 5% de significância. Portanto, rejeitou-se 𝐻0 em16 dos 21 países de-
senvolvidos analisados. Exceções: Canadá, Grécia, Itália, Japão e Grã-Bretanha;

– 𝛽 = 1: Em relação ao teste de não-viés no qual a hipótese nula é a de beta
igual a 1, rejeitou-se 𝐻0 em 16 dos 21 países analisados, com significância de
5%. Exceções: Japão e Grécia.

∙ Países Emergentes:

– 𝛽 = 0: Nenhum dos países emergentes apresentaram beta significativamente
menor do que 0, para 5% de significância. Portanto, não houve rejeição de 𝐻0

na amostra;

– 𝛽 = 1: Em relação ao teste de não-viés no qual a hipótese nula é a de beta é
igual a 1, rejeitou-se 𝐻0 em 8 dos 14 países analisados, a 5% de significância.
Exceções: Hong Kong, Índia, Indonésia, México, Arábia Saudita, África do Sul,
Taiwan e Turquia.

Portanto a conclusão que os autores chegaram foi de que “... o viés existente na
taxa forward como previsor da variação da taxa spot existe em ambas as amostras de
países, porém o viés nos países emergentes é menor do que nos países desenvolvidos. Os
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resultados dos países desenvolvidos com coeficientes significantemente menores do que zero
sugerem que a taxa forward aponta na direção contrária a prevista pelo spot, enquanto
nos países emergentes os resultados dos coeficientes estão ligeiramente acima de zero em
média e mesmo quando negativo, raramente é significativamente menor do que zero. Uma
implicação para traders é a de que estratégias dollar carry trade em média, podem não
ser tão lucrativas ao ficar comprado em moedas de países emergentes, tanto quanto em
países desenvolvidos, mesmo dado o maior risco existente nos países emergentes, portanto,
a fonte do viés destes pode não ser proveniente inteiramente do prêmio de risco”.

Essa conclusão do artigo foi reveladora, pois todos os países emergentes apresen-
taram não rejeição de 𝛽 = 0 e com isso, a taxa forward em 𝑡 não apresentou qualquer
informação sobre a taxa spot de 𝑡 + 1, ou seja, a variação da taxa forward não ajuda a ex-
plicar as variações da taxa spot, demonstrando uma ideia contrária ao que economicamente
esperaríamos, a de que os mercados emergentes sendo mais arriscados, esperaríamos um
viés significativo e uma menor eficiência do que os desenvolvidos, principalmente em relação
ao teste da não existência de viés (o teste de eficiência de mercado), de que beta é igual a
1 nas regressões, ou seja, de que 𝑠𝑡+1 é igual a 𝑓𝑡 mais um erro de previsão 𝜀𝑡+1. Nesse
teste de hipótese, dos países desenvolvidos somente o Japão (no original, além do Japão,
somente a Grécia obteve não rejeição a 𝛽 = 1) não rejeitou a hipótese nula, enquanto nos
países emergentes o resultado do teste de hipótese foi mais favorável, demonstrando que 8
de 14 países tiveram não rejeição.

Portanto, para esse período em particular analisado por Frankel & Poonawala
(2010), por esta metodologia de análise do viés da taxa forward por meio de regressão, os
mercados emergentes mostraram-se mais eficientes que os desenvolvidos e com menor viés.
Nas tabelas apresentadas no presente trabalho, os números em vermelho irão indicar que
há rejeição a hipótese nula a 5% de significância.
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Tabela 1: Regressões OLS de FAMA e de FRANKEL ; POONAWALA
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Na Tabela 2, incluímos os resultados para comparação do trabalho de Frankel &
Poonawala (2010) com os obtidos através das cotações obtidas no terminal Bloomberg para
os mesmos períodos analisados a fim de corroborar os dados utilizados nas regressões e
validação do modelo. Houve algumas alterações de amostras nos casos de Hungria, Índia,
Indonésia, Filipinas e Taiwan, visto que não havia colaborações de taxas forward no
terminal da Bloomberg para esses países em determinados anos. Em geral os resultados
foram consistentes, sendo a única exceção no caso dos países emergentes, da República
Tcheca no qual o coeficiente obtido por F&P foi de 0,4260 sem rejeição da hipótese nula
de que beta é igual a zero, enquanto o coeficiente obtido no trabalho foi de -2,4463 com
rejeição da hipótese nula a 5%. Dado os resultados obtidos, principalmente nos países
desenvolvidos, que são o objeto de maior interesse nesta primeira fase de análise, podemos
concluir que os dados obtidos de cotações são consistentes e com isso, efetuar a análise das
condições após a crise financeira global de 2008 e no período mais longo de 1996 a 2019.

A média obtida do coeficiente foi de -4,0586 (-4,2938 em F&P considerando so-
mente os países da comunidade europeia em conjunto e -4,3331 do original) para países
desenvolvidos e 0,0045 (0,0034 em F&P) para países emergentes.

Incluímos também, o teste de não viés da taxa forward no qual 𝛼 = 0 e 𝛽 = 1
conjuntamente, obtendo resultados muito similares ao teste de 𝛽 = 1. Incluímos também
além da média dos coeficientes e estatísticas, a mediana dos resultados a fim de observar a
dispersão em relação à média. Os resultados dos coeficientes e o desvio padrão da regressão
não divergiram muito da média, enquanto o desvio padrão dos coeficientes dos países
desenvolvidos em média foi de 1,9689, o dos países emergentes foi de 0,7761.
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Tabela 2: Regressões 𝑠𝑡+1 − 𝑠𝑡 = 𝛼 + 𝛽(𝑓𝑡 − 𝑠𝑡) + 𝑒𝑡+1 de (96-04) - Teste da Hipótese da
Taxa Forward ser um estimador não-viesado
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Na Tabela 3, efetuamos as comparações para o período de dezembro de 1996 até
dezembro de 2019, no qual identificamos que houve alteração do viés dos coeficientes de
alguns países desenvolvidos e a redução de magnitude destes (a média decai de -4,0586
para cerca de -1,0886), e para os países emergentes a média sobe de 0,0045 para 0,1142.
No teste de hipótese de que 𝛽 = 0 observamos que não há rejeição da hipótese nula para
todos os países desenvolvidos, enquanto nos países emergentes tivemos rejeição em três
países (Indonésia, África do Sul e Turquia) para o nível de 5% de significância. Para o
teste de 𝛽 = 1, para os desenvolvidos, somente Suíça, o Euro e a Dinamarca apresentaram
rejeição à hipótese nula, enquanto nos emergentes, sete dos quatorze países analisados
apresentaram rejeição a hipótese nula.

Para o teste conjunto de 𝛼 = 0 e 𝛽 = 1, temos para os desenvolvidos que o
Euro e Dinamarca rejeitaram à hipótese nula, e nos emergentes, oito dos quatorze países
apresentaram rejeição para significância de 5%. Como observamos uma alteração do viés
dos países desenvolvidos, apesar de ainda em média apresentarem coeficiente de beta
negativo de -1,0886, este não é estatisticamente diferente de zero. Esses resultados obtidos
para a série longa, são opostos aos obtidos por F&P, sendo que os países desenvolvidos
obtiveram resultados que favorecem a condição de eficiência e de não viés, enquanto os
países emergentes não tiveram grandes mudanças, sendo que a maioria dos mesmos países
que apresentaram rejeição no período de 96-04 para a hipótese conjunta de 𝛼 = 0 e 𝛽 = 1,
mantiveram a rejeição em 96-19 (Hong Kong, Índia, Kuwait, México, Filipinas, Arábia
Saudita e Turquia). Portanto, em uma amostra maior, notamos que há uma tendência de
mudança do puzzle de Fama (1984), porém o beta de nove dos dez países desenvolvidos
analisados continuam negativos.

A Tabela 4 mostra as regressões para o período de análise de julho de 09 a dezembro
de 2019, no qual há a condição de juros muito baixos nas principais economias desen-
volvidas. Após a crise financeira de 2008, diversos Bancos Centrais mundiais, reduziram,
conjuntamente, suas taxas de juros para níveis perto do limite do nível de 0,00%, o Zero
Lower Bound, conforme observado na Figura 1. A média das taxas de juros de janeiro de
1996 a janeiro de 2009 foi de 4,22%, enquanto no período de fevereiro de 2009 a dezembro
de 2019, a média foi de 0,95%. Bansal, Dahlquist et al. (2000) (B&D) em seu artigo
afirmam que o forward premium puzzle está presente apenas quando a taxas de juros
americanas excedem as taxas de juros de países estrangeiros. Quando a taxa de juros
estrangeira excede a taxa de juros americana, a depreciação esperada e o diferencial de
taxa de juros implícito na taxa forward são positivamente correlacionados.
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Tabela 3: Regressões 𝑠𝑡+1 − 𝑠𝑡 = 𝛼 + 𝛽(𝑓𝑡 − 𝑠𝑡) + 𝑒𝑡+1 de (96-19) - Teste da Hipótese da
Taxa Forward ser um estimador não-viesado
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Tabela 4: Regressões 𝑠𝑡+1 − 𝑠𝑡 = 𝛼 + 𝛽(𝑓𝑡 − 𝑠𝑡) + 𝑒𝑡+1 de (09-19) - Teste da Hipótese da
Taxa Forward ser um estimador não-viesado
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A Figura 1 mostra que, no período de 1996 a 2000, os juros americanos foram
superiores aos de outras economias desenvolvidas em geral corroborando a existência do
puzzle, mas a partir de 2001 a 2004 a taxa de juros americana foi reduzida, permanecendo
abaixo das taxas de juros dos principais países desenvolvidos, o que poderia levar a uma
reversão do puzzle dado a relação de diferencial de juros mencionada por B&D. No apêndice
7.2 demonstramos as rolling regressions das regressões (4.1) em janelas de 8 anos de todos
os países, a fim de observar se no período entre 2001 e 2004 há de fato a reversão do
sinal do coeficiente da regressão de negativo para positivo, em virtude da queda de juros
americanas e, principalmente analisar o que aconteceu com o coeficiente e o puzzle a partir
de 2009, quando vários países desenvolvidos em virtude da crise financeira de 2008 reduzem
suas taxas de juros para níveis muito baixos.

Figura 1: Taxas de Juros dos Bancos Centrais - Fonte Bloomberg



Capítulo 5. Resultados 34

A análise dos países desenvolvidos neste período de aproximadamente 10 anos após
a crise de 2008, demonstra estatisticamente que em nenhum dos países desenvolvidos o
coeficiente para 𝛽 = 0 foi diferente de zero a 5% de significância, oposto ao resultado
obtido por F&P, no qual a maioria dos países desenvolvidos apresentava rejeição a hipótese
nula de 𝛽 = 0 e semelhante aos resultados dos países emergentes no período de 1996
a 2004. A média dos coeficientes no artigo de F&P para países desenvolvidos que foi
de -4,3331, agora torna-se +1,34, enquanto nos países emergentes que era positiva em
+0,0034, torna-se negativa em -0,4503, indicando uma reversão dos resultados obtidos por
F&P, pois observamos a existência de um coeficiente positivo em média para os países
desenvolvidos e negativo para os emergentes. Somente a Suíça e a Suécia, nos países
desenvolvidos obtiveram coeficiente negativo, sendo todos os demais positivos. Portanto, o
forward premium puzzle para a maioria dos países desenvolvidos não é encontrado após o
período da crise financeira de 2008.

Em relação ao teste de não-viés de 𝛽 = 1, os resultados obtidos indicam que em
todos os países desenvolvidos não há rejeição da hipótese nula de 𝛽 = 1, assim como
nos testes para não existência de viés e de mercados eficientes no qual 𝛼 = 0 e 𝛽 = 1
conjuntamente. Logo, pelos testes efetuados concluímos que o viés existente nas taxas
forwards com base em USD, estatisticamente não ocorre na amostra de 2009 a 2019 dos
países desenvolvidos, portanto neste período não há a ocorrência do forward premium
puzzle como observado em vários estudos ao longo de 30 anos. Froot & Thaler (1990)
observou em seu artigo que “...o coeficiente médio dentre 75 estimativas publicadas é de
-0,88. Algumas são positivas, mas nenhuma é igual ou maior que a hipótese nula de 𝛽 = 1”,
reforçando às conclusões levantadas por B&D sobre o diferencial de juros americanos em
relação aos demais países desenvolvidos

F&P concluem em seu artigo que apesar das moedas emergentes serem vistas
como mais arriscadas e incertas do que as moedas desenvolvidas, a fonte do viés da taxa
forward não deveria ser exclusivamente proveniente do prêmio de risco cambial, dado
que os países emergentes obteriam melhor previsão de viés, mesmo tendo maior risco,
enquanto os países desenvolvidos apresentavam uma taxa forward na direção contrária
a prevista. Nessa nova análise, os países desenvolvidos obtêm melhor previsão do que os
países emergentes, pois há a não rejeição a hipótese nula de não viés para 𝛽 = 1, indicando
que não há estatisticamente o componente sistemático de variação temporal nos erros de
previsão, ou seja, os testes indicam eficiência de mercado e não viés nas taxas forwards,
portanto, reforçando a conclusão de que não existe qualquer informação nas taxas forward
que possam ajudar a explicar a variação das taxas spot em 𝑡 + 1.

De forma semelhante ao realizado por F&P, a fim de minimizar o efeito da correlação
do erro existente entre os países (dado que todos usam a mesma moeda base USD, e
caso haja um impacto do dólar, todas os erros estariam correlacionados a tal evento)
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utilizamos o método de Regressões Aparentemente Não Relacionadas - SUR (Seemingly
Unrelated Regression) em (4.1), porém com uma amostra bem menor do que a realizada
por F&P, visto que temos dados para Índia na Bloomberg somente a partir de março de
2001, enquanto F&P iniciaram em outubro de 97. Os resultados obtidos estão resumidos
na Tabela 5. O fato de estar trabalhando com uma amostra inferior aparentemente gerou
resultados diferentes em termos de rejeição da hipótese nula de significância do coeficiente
de 𝛽 = 0 para 5% de significância.

Nessa amostra a partir de 2001, com exceção da Dinamarca cujo resultado foi a
rejeição da hipótese nula para um p-valor de 4,79%, logo, muito próximo do limite de 5%
de significância, o fato dos coeficientes não serem estatisticamente diferente zero, significa
que não há evidência de que o prêmio da taxa forward tenha informação sobre a variação
da taxa spot. Nesse caso, a regressão de Fama torna-se apenas a variação da taxa spot mais
um erro aleatório, se comportando como um passeio aleatório. Os sinais dos coeficientes
para Austrália, Canada, Índia, Singapura e Turquia estão opostos aos obtidos por F&P, e
no caso exclusivo dos países desenvolvidos os coeficientes são estatisticamente não-viesados.
Para países emergentes os resultados foram muito parecidos aos de F&P. O resultado
obtido para países desenvolvidos, em termos de significância estatística, contrário ao obtido
por F&P, indicam que aparentemente o fator do viés da taxa forward em relação variação
real da taxa spot (o puzzle) poderia ter se potencializado nos períodos anteriores ao ano
de 2001, seguindo a linha de raciocínio do diferencial de juros de B&D.
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Tabela 5: Seemingly Unrelated Regression (SUR) - (97-04) x (01-04)
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Para os resultados de amostra de 09-19, conforme Tabela 6, observamos que a
maioria dos países desenvolvidos e dos países emergentes (com exceção da Dinamarca, União
Europeia e Hong Kong) apresentaram a não rejeição a hipótese nula de 𝛽 = 0 para 5% de
significância, logo para esses países o mercado a termo não apresenta qualquer informação
significativa sobre a variabilidade da taxa spot, logo, não apresenta viés, se aproximando
da hipótese de que o mercado é racional e não apresenta qualquer sinalização proveniente
do mercado a termo. Portanto, os resultados obtidos pelo uso das regressões SUR estão
condizentes com as regressões (4.1) individuais dos países e com os resultados das regressões
pooled mencionados a seguir na análise da Tabela 7. Essa condição está condizente com
as regressões individuais dos países, conforme mencionado na análise da Tabela 7. Outro
ponto coincidente, é a de que pela metodologia SUR, os países desenvolvidos em sua
maioria apresentaram coeficiente positivo (revertendo os resultados obtidos por F&P),
enquanto nos emergentes aproximadamente 53,84% dos países apresentam coeficiente
negativo (sendo que em F&P o total negativo era de 76,92%).

O resultado para a regressão agrupada (pooled) na Tabela 7, apesar de utilizarmos
uma amostra de cerca de metade do que a utilizada no artigo de F&P, ficou condizente
com os resultados obtidos no artigo. No artigo de F&P, o coeficiente obtido para países
desenvolvidos foi de -2,0231 e para países emergentes foi de -0,0278, enquanto o obtido
no presente artigo foi de -1,5250 e 0,3211, respectivamente. O fato do coeficiente dos
países desenvolvidos ser menos negativo e dos emergentes ser positivo, corrobora a ideia
de que a partir de 2000/2001 os coeficientes dos países desenvolvidos passaram a mudar o
viés de significantemente negativo para positivo. O coeficiente para países emergentes é
significativamente menor que 1 para o nível de 5%, porém não é possível rejeitar a hipótese
de que 𝛽 = 0. Para os países desenvolvidos, há rejeição tanto para 𝛽 = 0, como para 𝛽 = 1,
resultados semelhantes aos obtidos por F&P.

Para o teste de expectativas racionais e eficiência de mercado (𝛼 = 0 e 𝛽 = 1),
obtemos rejeição para ambas as amostras de países para 5% de significância para o período
de 96-04, idem aos obtidos por F&P.

Para os resultados do período de 09-19 da Tabela 7, temos que no conjunto de
países desenvolvidos, os testes para 𝛽 = 0 e 𝛽 = 1 não são rejeitados a 5% de significância,
suportando a ideia de mercados mais eficientes e racionais nesse período, e com beta obtido
de 0,4960 indicando a ausência do puzzle. Em relação aos países emergentes, o coeficiente
do beta ficou muito similar aos dos países desenvolvidos, com o valor de 0,4839, porém
com rejeição em todos os testes de eficiência, racionalidade e viés de mercado. Rejeitamos
a hipótese nula para 𝛽 = 0 e 𝛽 = 1 a 5%.
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Tabela 6: Seemingly Unrelated Regression (SUR) - (97-04) x (09-19)
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Tabela 7: Pooled Regressions - F&P (97-04) x (01-04) e (09-19)

O resumo dos resultados desta seção podem ser visualizados na Tabela 8 onde
mostramos os coeficientes de F&P e do presente artigo.
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Tabela 8: Resumo dos Resultados - Regressões (4.1) OLS
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5.2 BLOOMBERG X REUTERS – CONFERÊNCIA DOS RESUL-
TADOS EM DIFERENTES BASE DE DADOS
Nesta seção, iremos averiguar os resultados das regressões para o período de julho

de 2009 a dezembro de 2019, utilizando outra base de dados de cotações de taxas de
NDF. Dado os resultados dos coeficientes positivos nas regressões da seção anterior no
período pós-crise financeira de 2008 para os países desenvolvidos, e que estes são opostos
ao obtidos na maior parte dos artigos acadêmicos que estudaram o viés da forward (o
forward premium puzzle) nos últimos 30 anos, procuramos confrontar através do uso de
outra base de dados, se os coeficientes seriam semelhantes, se obteríamos outliers e se
averiguaríamos possíveis desvios que poderiam trazer outras informações não observadas
na amostra original, de forma a trazer mais robustez aos resultados.

Dado a praticidade obtida em conseguir as informações do terminal Bloomberg e que
a segunda fonte de informações tenha a mesma ou maior qualidade de dados que a original,
optamos por utilizar os dados obtidos do terminal Refinitiv Eikon da Refinitiv, empresa
do centenário grupo Reuters (atual Thomson Reuters). O terminal de negociação Eikon é
similar em importância ao terminal Bloomberg, sendo um dos pioneiros em plataformas de
negociação de moedas, proporcionando a solidez necessária para validação dos resultados
das regressões.

As taxas de NDF do terminal Eikon foram obtidas direto do link para Excel que
o terminal providencia em pontos (forward points) para cada umas das 25 moedas que
analisamos no artigo.

Nas planilhas além das taxas de compra e de venda de fechamento (Bid e Ask),
também obtivemos os pontos de maior alta e baixa do dia (High e Low). Dado que estas
informações estavam demonstradas nas planilhas, efetuamos dois testes de regressões,
sendo o primeiro exatamente igual às regressões (4.1) OLS com base nas cotações de
fechamento (Bid e Ask de fechamento) similares aos realizados na seção 5.1. Os resultados
obtidos entre as diferentes bases de informações da Bloomberg e Eikon foram demonstrados
na Tabela 9. Na Tabela 10, dado que as informações de Bid, Ask, High e Low (BAHL)
estavam contidas na mesma planilha e de que também é comum averiguar artigos nos
quais os pesquisadores utilizam não apenas a cotação de fechamento que pode sofrer algum
tipo de viés de fechamento, mas a média entre as cotações de fechamento, a máxima e a
mínima do dia, efetuamos outro teste de averiguar a existência do viés de fechamento nas
cotações, tanto dos forwards points, como das cotações spot, regredindo em (4.1) a média
BAHL das cotações spot, contra a média BAHL das cotações forward.

Pela comparação dos resultados das regressões na Tabela 9, observamos que os
coeficientes e testes de hipóteses em ambas as bases de dados são consistentes e os resultados
parecidos, os quais reforçam a condição de que os betas tornam-se positivos na amostra de
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julho de 2009 a dezembro de 2019. A média e mediana dos betas obtidos das duas bases
de dados ficaram muitos próximos, e os testes de hipóteses para expectativas racionais e
eficiência de mercado foram semelhantes, com nenhuma rejeição para o principal teste com
a hipótese conjunta de 𝛼 = 0 e 𝛽 = 1. Nos países desenvolvidos, a única exceção refere-se
ao coeficiente da Austrália que na Bloomberg obtivemos 0.22, enquanto na Reuters -1.45.
A diferença entre os resultados leva a uma possibilidade de que umas das amostras esteja
com dados distorcidos e dado que no apêndice 7.2 efetuamos o teste da regressão pelo
diferencial de juros obtendo um beta igual a -1.7565, temos que provavelmente os dados
fornecidos pela Bloomberg estejam com algum erro para este período. Outra observação
constatada nos países desenvolvidos foi a de que os betas obtidos na Bloomberg são e
sua grande maioria menores do que os obtidos nas regressões da Reuters (cerca de 77.7%
retirando a Austrália da amostra) porém, não significativo, dado que em média esse viés
ficou em 0,11%.

Em relação países emergentes, os resultados obtidos também são semelhantes em
ambas as bases de moedas, com os resultados para os dados da Reuters indicando uma
rejeição para 𝛽 = 0 em 2 países a mais do que a Bloomberg.

Portanto, através das comparações de resultados entre as diferentes bases de dados,
podemos afirmar que os resultados obtidos para a amostra mais recente de dados são
robustos.

Em relação ao uso das taxas médias de BAHL apresentado na Tabela 10, novamente
os resultados comparativos foram consistentes entre os bancos de dados, sem nenhuma
grande variação de resultados.

O fato de termos usado a média das oscilações do dia, no caso dos países desen-
volvidos, o beta foi menos positivo e o desvio padrão menor, o que faz sentido, dado que
para esse grupo de países, o uso da média suaviza os resultados, porém no grupo de países
emergentes, o viés negativo do beta foi maior em média, assim como o desvio padrão,
levando a conclusão que a volatilidade intraday destes países é maior do que a do grupo
de desenvolvidos.

Em relação aos coeficientes médios, notamos que os dados de fechamento da Blo-
omberg apresentam cerca de 0.5% de variação de spot superior a variação do spot da
média BAHL, sugerindo que nessa amostra, as cotações de fechamento historicamente
tentem a apresentar valores superiores ao BAHL em 0.5% em média para países desenvol-
vidos e 0.32% para países emergentes, o que poderia indicar um possível viés positivo de
fechamento.
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Tabela 9: OLS (4.1) Comparative Regression - BB x Reuters – Jul/09 – Dec/19

Tabela 10: OLS (4.1) Comparative Regression - BB x Reuters Average
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5.3 USO DE DIFERENTES MOEDAS BASE NAS REGRESSÕES
OLS
Nesta seção iremos efetuar análise semelhante à realizada por Cavaglia, Verschoor &

Wolff (1994), no qual os pesquisadores além de utilizar o dólar como moeda base para todas
as regressões, utilizaram também o marco alemão a fim de testar se os resultados seriam
semelhantes. Na primeira seção, utilizamos a metodologia de Regressão Aparentemente
Não-Correlacionada (SUR), no qual é compensado a possível existência de autocorrelação
do dólar com todas as moedas, porém nesta seção iremos efetuar as regressões (4.1) para
o período do artigo de F&P (dezembro de 1996 a abril de 2004), com outras moedas bases,
indicando como possível causa do viés o uso da moeda dólar.

Utilizando o banco de dados da Bloomberg, procuramos observar a existência de
cotações de NDF para as paridades mencionadas a seguir, considerando como moeda
analisadas somente as moedas de países desenvolvidos, pois não há dados no terminal de
cotações de NDF entre as paridades de países emergentes. As moedas a serem analisadas
são: dólar canadense, iene, franco suíço, libra, euro, dólar australiano, coroa dinamarquesa,
dólar neozelandês, coroa norueguesa e coroa sueca. As moedas bases são: euro, franco
suíço, libra e iene. Portanto, tentamos obter as paridades das moedas analisadas contra as
4 moedas bases.

Para a base em iene, não conseguimos dados no terminal da Bloomberg. Já consi-
derando a base do franco suíço somente obtivemos a paridade de CHF/NOK (as demais
paridades encontradas no terminal eram estimadas pelo diferencial das taxas de juros
e não por cotações de NDF). Para a base de euro, obtemos resultados para todas as
paridades, porém a amostra da Bloomberg inicia-se em dezembro de 1998 e com isso, o
período amostral é diferente do analisado em F&P. Somente para a base libra encontramos
cotações de NDF com as demais moedas, conforme demonstrado na Tabela 11 abaixo.

Tabela 11: Regressões (4.1) com diferentes moedas base (USD, EUR, GBP e CHF)
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Considerando os dados disponíveis, nota-se que em média, mesmo com o uso de
outra moeda base nas regressões, os resultados não diferem quanto ao viés negativo do
coeficiente de F&P. Considerando a moeda base libra, no qual obtivemos as cotações
comparáveis com a do trabalho de F&P, a maior parte dos países apresentou o característico
viés negativo de Fama (1984), porém em termos de resultados estatísticos, os betas foram
em média negativamente menores (média de -1,49 e mediana de -2,81) e somente rejeitamos
o teste de 𝛽 = 1 e 𝛼 = 0 e 𝛽 = 1 em 2 países. Em relação ao moeda-base euro, os resultados
seriam similares (apesar da amostra diferente).

Pela própria natureza do dólar em ser a principal moeda do comércio mundial, o
mercado a termo com base na moeda dólar é praticado há muito tempo para as finalidades
de hedge, de especulação e de arbitragem. Dado que este possui a maior liquidez global,
poderíamos esperar uma maior volatilidade nas cotações com base nesta moeda. No
período analisado por F&P, o desvio padrão das taxas de swap praticadas no mercado
americano foram superiores à de todos os países observados. Pode haver uma relação de
não eficiência neste período (as rejeições obtidas de beta igual a zero e igual a 1) devido a
esta maior volatilidade da moeda americana. A libra e euro, por serem moedas com uma
abrangência de negociação mais local (zona do euro) estão sujeitas a volatilidade mais
específicas encontradas nos próprios países europeus, mas que em dado momento de maior
volatilidade da moeda americana, essas não necessariamente seriam impactadas na mesma
magnitude.

A Tabela 12 demonstra a média, mediana e desvio padrão das taxas de swap de
taxa de juros de 1 mês (base anual) obtidas no terminal da Bloomberg, sendo que a moeda
americana obteve o maior desvio padrão entre as moedas analisadas. O uso da taxa de
juros, permite efetuarmos as regressões pela paridade descoberta de juros, ao substituirmos
a taxa forward da paridade coberta, pelo diferencial de taxa de juros existente entre os
países, conforme analisado no apêndice 7.3. Portanto, o uso de uma moeda-base como a
libra ou o euro, levaria a uma melhor eficiência dos resultados devido a menor volatilidade.

Tabela 12: Médias, Medianas e Desvios-padrões das taxas de Swap de 1 mês (% a.a.).
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Um teste utilizando a UIP (Paridade Descoberta de Juros) para a libra, no qual
temos a amostra completa de dados, revelou que ao considerarmos a taxa de juros da libra,
como a taxa doméstica, e as das demais moeda como estrangeiras e aplicando as equações
do apêndice 7.3, obtemos resultados muito semelhantes aos obtidos com o uso da UIP
(Paridade Coberta de Juros) por meio das taxas forward, inclusive obtendo os mesmos
resultados para os testes de hipóteses de eficiência e racionalidade.

Tabela 13: Comparativo regressões (4.1) de F&P para taxa forward e UIP com moeda
base GBP para dezembro de 1996 a abril de 2004

Comparando os resultados do artigo de F&P com a base USD, com os obtidos na
base libra, tanto pelo uso da forward, como da UIP, temos duas situações interessantes,
sendo a primeira, da taxa GBPNZD no qual o coeficiente é positivo, contra a USDNZD
no qual o coeficiente é negativo. De acordo com o artigo de B&D, se o diferencial da taxa
americana for maior do que a taxa estrangeira, temos a ocorrência do puzzle nos países
desenvolvidos. Ao observamos a Figura 2, nota-se que a taxa de juros da Nova Zelândia
foi praticamente superior à dos EUA durante todo o período, tendo ficado inferior ou
equivalente somente após agosto de 1998 à dezembro de 2000 (e em média inferior à da
Nova Zelândia, conforme Tabela 12) o que contraria o artigo de B&D. Ao examinarmos a
paridade em relação a libra, o coeficiente é positivo, o que resultaria em um diferencial
positivo de taxa de juros da Inglaterra contra a da Nova Zelândia, porém observamos
também que em média a taxa de juros da Inglaterra foi levemente inferior.

O caso mais interessante pela lógica do artigo de B&D, seria o Japão, no qual pela
condição da forward temos o viés apontado corretamente no caso da moeda base em dólar
(viés negativo), porém positivo para a condição da taxa de juros da Inglaterra, contrariando
a ideia de viés negativo pelo UIP. A taxa de juros da Inglaterra foi em todo o período foi
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cerca de 5% superior à do Japão, logo, deveríamos esperar um beta negativo, porém os
resultados, tanto pela forward, como pela UIP, foram de 3,24 e 4,06 respectivamente.

O resultado do coeficiente positivo para o Japão, leva a uma possível questão de
que o diferencial entre as taxas spot, com base na moeda americana e em outra moeda, em
uma paridade com menor liquidez, estaria, conforme mencionamos anteriormente sujeitas
a condições mais específicas dos dois países, que não estariam sendo refletidas nas demais
cotações (interferências locais), o que poderia distorcer a condição da UIP.

Observando o gráfico abaixo da Figura 3, vemos que as paridades do iene contra o
dólar (USDJPY linha vermelha) e a libra a partir de 2001 (GBPJPY linha azul) mudam de
sentido e que os retornos provenientes da variação mensal entre as paridades das moedas
abrem, o que poderia gerar, conforme observado na Figura 4, os gráficos de dispersão entre
a paridade USDJPY X forward e paridade GBPJPY x swap, diferentes inclinações em um
modelo linear de regressão.

Figura 2: Taxa de Swap de 1 mês (%a.a.)
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(a) (b)

Figura 3: Cotação GBPJYP e USDJPY (a) e Log-Retornos GBP e USD (b). Fonte:
Bloomberg

(a) (b)

Figura 4: Linha Tendência Regressões 𝑆𝑡+1 −𝑆𝑡 em 𝐹𝑡 −𝑆𝑡 USDJPY e 𝑆𝑡+1 −𝑆𝑡 em SWAP
para GBPJPY. Fonte Bloomberg e Reuters
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5.4 DECOMPOSIÇÃO DO VIÉS DA TAXA FORWARD EM FROOT
E FRANKEL
Esta parte do artigo se dedica a analisar a decomposição do viés da taxa forward nos

dois componentes que o constituem, o prêmio de risco cambial e os erros de expectativas
dos agentes. Através do uso de previsões de agentes financeiros obtidas no terminal da
Bloomberg desde junho de 2006 até dezembro de 2019, em base trimestral, analisamos por
meio dessa pesquisa do câmbio spot em 𝑡+3 meses qual, seria a decomposição do viés nesse
período caracterizado pelo Zero Lower Bound nas principais economias desenvolvidas. O
uso de taxas forwards e de previsões de câmbio em base trimestral não implica em risco
de overlapping de dados, porém as amostras ficam reduzidas (55 amostras).

Dado que em 5.1, o viés da taxa forward torna-se positivo a partir de 2009 e o
coeficiente beta para os países desenvolvidos estatisticamente não é rejeitado , efetuamos a
regressão para o teste de perfeita substitutibilidade e para expectativas racionais, conforme
apresentado no artigo de Froot & Frankel (1989), para determinar qual seria a fonte do
viés, no cenário de juros baixos e de coeficiente beta positivo.

Conforme exposto anteriormente a origem do viés intriga os pesquisadores desde
os primeiros artigos sobre o uso da taxa forward como previsor da taxa spot em meados
dos anos 80. Bilson (1980) afirma categoricamente que o viés provém da irracionalidade
dos agentes, já Fama (1984) afirma que o viés deve-se a prêmio de risco variável no tempo.
Froot & Frankel (1989) afirmam que grande parte do viés ao contrário de Fama (1984)
não se deve exclusivamente ao prêmio de risco, sendo na verdade grande parte devido
as expectativas, porém sem afirmar que todo o viés é devido aos erros de expectativas.
Cavaglia, Verschoor & Wolff (1994) efetuam os mesmos testes de regressão de F&F, porém
em uma amostra de 1985 a 1990, com mais países, e em moedas base diferentes (dólar e
marco alemão), agregando os dados em regressões individuais e pooled para aumentar o
número amostral, obtendo resultados de que ambas as hipóteses foram rejeitadas e o viés
é proveniente tanto, da presença de prêmio de risco, como de erros de expectativas dos
agentes.

A obtenção das surveys no artigo de F&F conforme detalhado pelos autores foi
complexa no sentido de que as previsões enviadas pelos agentes eram feitas por cartas
ou por telefonemas, o que acarretava é uma grande dificuldade e demora em coletar tais
dados. Atualmente obter as previsões através de terminais de informações financeiras,
como a Bloomberg e o Eikon Reuters, é mais simples para os assinantes de tais terminais.
Neste artigo, iremos utilizar as previsões fornecidas pelo terminal da Bloomberg, utilizado
pelo mercado financeiro em larga escala global, no qual, pela função FXFC de previsão,
obtêm-se o banco de dados de previsões dos principais índices financeiros e econômicos
mundiais, por meio de uma ampla pesquisa com instituições (financeiras e não financeiras).
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A vantagem desta divulgação é o fato dos nomes dos agentes ser disponibilizado
publicamente e ranqueadas por assertividade. Dependendo da previsão, o mercado finan-
ceiro acompanha em tempo real a divulgação do índice financeiro, a fim de operar e tomar
posições de acordo com a diferença ou não do dado previsto contra o dado real. Essa
divulgação e abrangência global das previsões proporciona grande credibilidade aos dados
fornecidos pelos agentes, visto que previsões com erros muito acentuados são penaliza-
das em termos de ranqueamento, enquanto a assertividade proporciona uma divulgação
gratuita do nome da instituição (semelhante ao que o Banco Central faz no Brasil com
a divulgação do boletim Focus com as instituições top 5 de previsões econômicas). Essa
forma de coleta de previsão minimiza as preocupações levantadas por F&F, de que os
agentes poderiam fornecer dados propositalmente errados ou sem qualquer tipo de análise
econômica ou econométrica nas previsões.

Conforme observado em Fernandes & Holland (2011), o uso de previsões gera uma
característica importante, o evento de Underprediction, no qual as previsões de certa
maneira seguem de forma defasada os movimentos do câmbio spot. Quanto mais curta
a previsão, mais claramente observa-se essa tendência, dado que as previsões de longo
prazo (por exemplo, de um ano) tendem a ser menos voláteis a eventos de choques de
curto prazo.

As previsões para países desenvolvidos e emergentes trimestrais que utilizamos
neste artigo apresentam esta característica, conforme Figura 5, na qual observa-se em
certos momentos que as previsões apresentam um lagged mirror effect da taxa spot, tanto
em países desenvolvidos (Austrália), como emergentes (México).

Como comentado por Fernandes & Holland (2011) este efeito aponta uma inconsis-
tência de formação das expectativas, tendo em vista que a velocidade de ajuste do câmbio é
maior que a velocidade de ajuste das expectativas, ou seja, as expectativas em determinado
momento tendem a estar subavaliadas em relação a cotação spot. Poderíamos tentar expli-
car a existência consistente de tal característica, como uma falha de expectativas racionais,
como por exemplo, o caso de learning, ou peso-problem, ou erro sistemático dos agentes ou
de prêmio de risco. A ocorrência de tal fato precisaria ser estudado com mais detalhes, o
que não faz parte das análises deste artigo, porém, dado que entre as possíveis falhas de
expectativas racionais mencionadas, como learning, peso-problem e erros sistemáticos, já
estudados em diversos artigos acadêmicos, são ocorrências normalmente de prazo curto,
no qual, os investidores após identificarem tais falhas, corrigiriam suas expectativas e
modelos. Os dados de Fernandes & Holland (2011) compreendem duas amostras no qual o
câmbio brasileiro já seguia o regime de livre flutuação cambial, logo os eventos de learning,
peso-problem e erros sistemáticos não deveriam ser a causa de tal característica, tendo
como possível explicação, o prêmio de risco, mas os autores evidenciam em seus testes que
há componentes de prêmio e de expectativas racionais, dependendo do prazo de análise.
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Figura 5: Lagged Mirror Effect (Underprediction) entre as cotações de Spot x Previsões

O uso da surveys de mercado proposta por F&F permite, como comentado ante-
riormente, decompor o viés no fator de prêmio de risco variável no tempo ou em erros
sistemáticos dos agentes, visto que é possível “abrir” a forward entre os dois componentes
e quantificá-los como em (5.1). Ao usarmos as surveys supomos que os agentes ao longo do
tempo, sejam racionais e que seus modelos incorporem possíveis correções de distorções e
erros sistemáticos. Nessa condição, se em (5.1) a forward for igual a expectativa da taxa
spot futura, então o prêmio de risco será zero.

O prêmio de risco pode ser definido como:

𝑟𝑝𝑘
𝑡 = 𝑓𝑡 − 𝑒𝑡+𝑘 (5.1)

Na soma dos coeficientes de Fama (1984) 4.2 e 4.3, temos no limite de probabilidade
do estimador do coeficiente da regressão OLS:

𝛽 = 𝐶𝑜𝑣(𝑓𝑡 − 𝑠𝑡, 𝑠𝑡+𝑘 − 𝑠𝑡)
𝑉 𝑎𝑟(𝑓𝑡 − 𝑠𝑡)

(5.2)

Fama (1984) ao analisar os resultados negativos dos coeficientes e observar 4.2
e 4.3, concluiu que o sinal negativo provém da covariância entre o prêmio de risco e da
variação do spot, dado que a as variâncias do prêmio e da variação do spot só podem ser
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positivas e por 4.4 observou que o variância do prêmio de risco é maior que a variância da
variação do spot.

Os resultados do forward premium puzzle podem ser decompostos de acordo com o
sinal do coeficiente ao se utilizar a regressão 4.1, conforme Tabela 14:

Tabela 14: Decomposição dos coeficientes dos estimadores OLS da regressão (4.1)

Como observado em Bansal, Dahlquist et al. (2000) o cenário 1, implica a condição
de que a paridade descoberta de juros (UIP) é satisfeita, enquanto os cenários 2 a 4,
temos diferentes implicações entre a volatilidade presente no prêmio de risco e na variação
cambial.

Segundo B&D, a condição do puzzle, que ocorre no cenário 2 da Tabela 14, implica
termos o beta negativo e a variância do prêmio de risco ser maior do que a variância
da depreciação cambial. O cenário 2 ocorre, quando a taxas de juros do país doméstico,
superior ao do país estrangeiro, resulta em uma apreciação da moeda local, quando
deveríamos esperar uma depreciação da moeda local, enquanto a maior parte dos modelos
econômicos implicam a condição do cenário 3, no qual a maior taxa de juros, geraria a
depreciação da moeda. Em termos econômicos, B&D exemplificam o cenário do puzzle
como “...exemplificando de forma diferente, o risco agregado na economia seria menor,
quando o nível das taxas de juros estivesse alto – uma característica que a maioria dos
modelos paramétricos teria dificuldade em capturar”.

A partir das equações 4.5 e 4.6, F&F efetuaram a decomposição do beta da regressão
OLS, ao utilizar a taxa de câmbio das expectativas dos agentes (surveys) ao invés das
taxas reais de câmbio ex-post de Fama. Portanto as condições das regressões da Tabela 14,
podem ser decompostas através do uso das previsões, para determinar se a causa do viés
refere-se ao prêmio de risco ou a variação cambial, de modo que:

𝛽 = 1 − 𝑏𝑟𝑒 − 𝑏𝑟𝑝 (5.3)

onde

𝑏𝑟𝑒 = −𝐶𝑜𝑣(𝑘
𝑡+𝑘, 𝑓𝑑𝑘

𝑡 )
𝑉 𝑎𝑟(𝑓𝑑𝑘

𝑡 ) (5.4)

𝑏𝑟𝑝 = −
𝑉 𝑎𝑟(𝑟𝑝𝑘

𝑡 ) + 𝐶𝑜𝑣(Δ𝑠𝑒
𝑡+𝑘, 𝑟𝑝𝑘

𝑡 )
𝑉 𝑎𝑟(𝑓𝑑𝑘

𝑡 ) (5.5)
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F&F determinaram através da equação (4.6) que se não existirem erros sistemáticos
de previsão dos agentes, 𝑏𝑟𝑒 será igual a zero, enquanto se não existir prêmio de risco, 𝑏𝑟𝑝

será zero. No artigo, a decomposição pode ser feita através da abertura do 𝑏𝑟𝑒 e 𝑏𝑟𝑝 em
termos de covariância e variância dos fatores, de forma semelhante a Fama em (4.2) e (4.3),
porém considerando a introdução das surveys nas equações. F&F fazem essa abertura
através da variância e da covariância, porém através das regressões (4.5) e (4.6) é possível
obter os mesmos resultados de forma a averiguar se os fatores da decomposição (prêmio e
expectativas racionais) são estatisticamente significativos.

Temos que Cavaglia, Verschoor & Wolff (1994) de forma mais simplificada, decom-
põem os coeficientes na forma de 𝛽 = 𝛽1 + 𝛽2, com a vantagem do coeficiente da regressão
do prêmio de risco (𝛽2) poder ser somado diretamente ao coeficiente de expectativas
racionais (𝛽1) para obter o coeficiente da regressão forward 𝛽, conforme demonstrado na
Tabela 15.

Os resultados obtidos pela regressão OLS de Fama (4.1) e pela decomposição das
regressões OLS de F&F em (4.5) e (4.6) estão apresentados resumidamente na Tabela
15, enquanto nas Tabelas 16, 17 e 18, apresentamos, respectivamente, os dados de testes
estatísticos para as hipóteses de não viés da taxa forward (4.1), de substitutibilidade
perfeita (4.5) e de expectativas racionais (4.6).

A Tabela 15 apresenta os resultados dos coeficientes decompostos em 𝛽1 e 𝛽2

para os países desenvolvidos e emergentes (com exceção do 6.Kuwait e 9.Arábia Saudita,
dado que não haviam previsões disponíveis na Bloomberg). Observamos que para os
países desenvolvidos neste cenário a partir de 2006, a maior parte do componente do
viés da forward deriva do prêmio de risco cambial, dado que a média deste foi de 1.732
contra 0.501 da falha de expectativas racionais. Os coeficientes da regressão da hipótese
de não-viés das taxas forwards, mesmo sendo calculado em base trimestral, também se
mantiveram positivos, em linha com os resultados de 5.1 para a Amostra 3 mensal de
países desenvolvidos.

Os países emergentes apresentaram o coeficiente da regressão da hipótese de não-
viés das taxas forwards perto de zero (média de 0.25, porém mediana em -0.098), com
as exceções da República Tcheca e África do Sul com coeficientes de 4.384 e -2.014. Os
resultados também apresentados para a regressão de Fama estão em linha em magnitude
com os apresentados nos resultados para países emergentes para dados mensais. Por essa
análise, economicamente seria mais previsível vermos para países emergentes que grande
parte do viés estaria vinculado à existência do prêmio de risco, dadas as características
destas economias, como alta inflação, baixa renda, rating de crédito maior, etc., porém
conforme comentado por F&P, poderíamos afirmar que os países emergentes apresentam
não só o componente do prêmio de risco de forma significativa no viés, mas também o
componente dos erros sistemáticos dos agentes. A pergunta, portanto, é de que como
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estatisticamente não temos o viés, a decomposição deveria resultar em não rejeição as
hipóteses de ausência de prêmio de risco e de expectativas racionais, ou teríamos algum
tipo de rejeição e portanto, um mercado sem víes, mas com a existência de prêmio de risco
ou de erros sistemáticos dos agentes?

O teste da hipótese do não viés da taxa forward para dados trimestrais e países
desenvolvidos observado na Tabela 16 indicam resultados semelhantes ao obtidos para a
Amostra 3 no cenário de juros mais baixos com dados mensais obtidos em 5.1. Os países
desenvolvidos apresentaram coeficientes positivos (exceção Austrália) com média de 2.233
e sem rejeição a hipótese nula de não viés dado pelo teste conjunto de Wald de 𝛼 = 0
e 𝛽 = 1. Portanto, estatisticamente temos a ocorrência do cenário 1 na Tabela 17, no
qual a variância do câmbio spot seria superior a variância do prêmio de risco, e a situação
considerada mais aceitável em termos de teoria econômica e prevista pela UIP, no qual o
país com a maior taxa de juros teria a sua moeda depreciada.

Para os países emergentes, os dados obtidos estão consistentes com os que obser-
vamos anteriormente, no artigo de F&P e nos resultados 5.1 para todas as amostras. Os
países emergentes possuem coeficientes em média em torno de zero, com a grande maioria
apresentando não rejeição a hipótese de que 𝛽 = 0, e para os testes de hipóteses de não
viés, os casos de rejeição, são os conhecidos países que apresentam algum tipo de controle
cambial. Dois casos entre os emergentes se destacam, a República Tcheca que tivemos
rejeição ao teste de 𝛽 = 0 indicando que esse coeficiente é estatisticamente diferente de
zero (mas sem rejeição ao teste conjunto de hipótese de não viés) e a Turquia que obteve
rejeição ao teste de 𝛼 = 0, indicando falha da hipótese de prêmio de risco de média zero e
constante. A Turquia apesar de ser uma economia aberta e com taxas flutuantes, sofre com
o que ficou conhecido como “doença turca”, no qual a política e corrupção governamental
acabam por refletir no câmbio, gerando ruídos e viés, o que poderia ser a causa das rejeições
do intercepto e coeficiente e do teste de não-viés da taxa forward.

O teste de expectativas racionais pressupõe um teste de ortogonalidade no qual
os agentes possuem toda a informação pública disponível e acessível no uso eficiente das
previsões das taxas futuras de câmbio.

A hipótese nula do teste de expectativas racionais é de que 𝛼 = 0 e 𝛽 = 0
conjuntamente, de modo que a parte esquerda da regressão 4.6 (𝑠𝑡+𝑘 − 𝑒𝑡+𝑘) ao não
rejeitarmos a hipótese nula, implica no erro de previsão dos agentes obtido pela diferença
entre a cotação spot e a prevista.

O teste de expectativas racionais obteve resultados robustos quanto a não rejeição
da hipótese nula de que os agentes são racionais. Somente a Suíça e a Turquia rejeitaram
a hipótese de racionalidade dos agentes. A primeira análise dos dados, que precisam ser
vistos em conjunto com o teste de substitutibilidade perfeita da existência do prêmio de
risco, revela que nesta amostra de dados estatisticamente os erros de expectativas dos
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agentes, como learning, peso-problem, erros sistemáticos de previsão e falhas de modelos,
não são encontradas nestas regressões com exceção da Suíça e Turquia. A Suíça apresentou
no final de 2014 uma forte apreciação da moeda de mais de 30% quando o BC Suíço
anunciou o fim dos limites de câmbio mínimo fixada em 1,20 francos por euro o que gerou
um forte outlier na amostra e a Turquia explicamos no parágrafo anterior as consequências
no câmbio devido ao risco político.

Esse resultado parece em linha com o que poderíamos esperar de um período mais
calmo após a Grande Crise Financeira de 2008 e com juros por muito tempo em níveis
baixos, além da maior confiabilidade nas previsões fornecidas pelos agentes.

O teste de substitutibilidade perfeita, condicional ao fato do mercado ser racional e
eficiente (REH e MEH, respectivamente) implica na existência do prêmio de risco variável
no tempo, conforme mencionado por Fama (1984) em seu artigo. A hipótese nula do teste
de 𝛼 = 0 e 𝛽 = 1, resulta em termos uma igualdade estatística entre a previsão de mercado
(𝑒𝑡+𝑘) com a taxa forward (𝑓𝑡). Se a previsão é estatisticamente igual a taxa forward, então
a não rejeição a hipótese nula, implica que o prêmio de risco não é a razão do viés das
taxas forwards e consequentemente da falha da eficiência de mercado.

A Tabela 18 apresentou rejeição a hipótese nula em 5 de 10 países desenvolvidos e
8 em 13 países emergentes (dado que não temos dados para Kuwait e Arábia Saudita).
Portanto, mesmo não havendo rejeição a hipótese de não viés na taxa forward, esses países
demonstram que há uma condição de prêmio de risco variável no tempo e que a estimativa
do coeficiente é positiva e significativa.

A condição de não viés das taxas forwards como observado no Cenário 1 da Tabela
14 demonstra que a variância das expectativas de câmbio deve ser maior que o prêmio,
como visto em F&F, o que de fato constatamos, porém, a condição da série de expectativas
ser mais volátil, não implica que não exista o prêmio de risco, como verificamos ao rodar
a regressão. Esses resultados indicam que há uma correlação entre a taxa prevista e
a taxa forward. Outra maneira de avaliar esse resultado, como constatado por F&F e
Chrity, Garcia & Medeiros (2006) é o de entender que para estes países não há uma
substitutibilidade perfeita entre ativos domésticos e internacionais (ou seja, há a existência
de um prêmio).

Os mesmos países desenvolvidos que rejeitaram a hipótese de não existência do
prêmio de risco, também rejeitaram a hipótese de prêmio de risco de média igual a zero,
ou seja, de 𝛼 = 0. F&F obtiveram rejeição do intercepto em todas as suas amostras no
qual demonstram a existência do prêmio de certa forma constante e diferente de zero,
mas menos volátil que os erros de expectativa, o que é observado na amostra dos países
desenvolvidos do artigo.

Outro fator presente nos países desenvolvidos que rejeitaram a hipótese nula,
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refere-se a todos os coeficientes serem positivos para a rejeição, indicando uma correlação
positiva, ou seja, um choque positivo (podemos entender como um choque de juros), na
taxa forward, gera um efeito de mesmo sinal na previsão, logo, ambas estão positivamente
correlacionadas e não há um puzzle neste sentido, porém em países que não rejeitaram a
hipótese nula, temos coeficientes negativos, assim como em alguns países emergentes que
possuem uma correlação negativa que implicaria um estudo adicional da razão do beta
proveniente da decomposição do prêmio de risco ser negativo.

Para os países emergentes esperamos ver uma maior rejeição a hipótese de não
existência de prêmio de risco o que de fato observamos em 8 dos 13 países analisados. O
prêmio de risco constante com média igual a zero, foi rejeitado em 3 países.

O resultado para o Brasil está em linha com os estudos de Chrity, Garcia & Medeiros
(2006) de que a fonte do viés da taxa forward indica ser proveniente da existência do
prêmio de risco cambial.

Os testes ainda revelaram que para um grupo de países desenvolvidos e emergentes,
não houve rejeição a nenhumas das três hipóteses testadas, ou seja, não houve rejeição às
hipóteses da não existência de viés, de racionalidade e de prêmio de risco e para estes países,
o mercado spot (real e surveys) e forward podem ser considerados sem viés, racionais e
eficientes. Os países são o Canadá, Grã-Bretanha, Austrália, Suécia, Noruega, Hungria,
Filipinas, Singapura, e África do Sul.

Em linha com os artigos de F&F e Cavaglia, Verschoor & Wolff (1994), temos
apenas a Suíça com rejeição a ambas as hipóteses, de modo que o viés seria devido ao
prêmio de risco e à erros sistemáticos dos agentes. Goodhart et al. (1992) analisaram
o caso de um outlier em março de 1985 proveniente de uma depreciação de 12.43% na
cotação spot da libra que segundo os autores, seria uma das causas prováveis da rejeição a
hipótese de não viés da taxa forward, e que idem ao obtido em nossa amostra, poderia ser
a causa da rejeição da Suíça neste período de análise.

Ao efetuarmos análises em diversos períodos amostrais e considerando o fato da
Crise Financeira de 2008 ser considerada como uma quebra estrutural, observamos que o
período amostral pode gerar resultados consideravelmente diferentes e que podem estar
correlacionados com a taxa de juros americanas, conforme observado nas rolling regression
em 7.2. nos países desenvolvidos. Fernandes & Holland (2011) e Goodhart et al. (1992)
apresentam resultados , no qual o período de análise, considerando quebras estruturais,
podem influenciar os resultados dos testes obtidos.

Dado que os resultados para metade dos países desenvolvidos indicaram um situação
considerada ideal em termos racionalidade e eficiência de mercado, e que todas as séries
observadas apresentaram raiz unitária em nível e estacionariedade quando integrada em
ordem igual a um, é possível, conforme estudo de Liu & Maddala (1992a) através do
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modelo de cointegração determinar a decomposição do viés. A próxima seção irá efetuar o
teste de cointegração de Engle-Granger para a mesma amostra desta seção a fim de avaliar
se os resultados apresentados por esta metodologia são similares aos de F&F.

Tabela 15: Coeficientes da falha das Hipótese de Não Viés das Taxas Forwards
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Tabela 16: Teste da Hipótese de Não Viés da Taxa Forward.
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Tabela 17: Teste de Expectativas Racionais
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Tabela 18: Teste de Substitutibilidade Perfeita



Capítulo 5. Resultados 61

5.5 DECOMPOSIÇÃO DO VIÉS DA TAXA FORWARD EM LIU
E MADDALA
Liu & Maddala (1992a) e Liu & Maddala (1992b) no seus artigos de 1992 procuraram

através da recente descoberta dos modelos de cointegração por Engle e Granger em 1987,
aplicar os testes de viés da taxa forward, de eficiência de mercado e racionalidade dos agentes,
comparando os resultados obtidos dos modelos de regressão de F&F por diferenciação,
com o uso desta metodologia no qual as séries não são diferenciadas. Os resultados obtidos
ficaram condizentes com os obtidos por F&F, indicando que o viés não era apenas devido
ao componente do prêmio de risco, como argumentado por Fama, mas também e em
grande parte, devido rejeição a hipótese de racionalidade dos agentes.

Uma das implicações para o uso da diferenciação nas regressões usadas por Fama e
F&F, é a de evitar a raiz unitária existente nas séries temporais de moeda em nível, ou
seja, as séries em nível são não-estacionárias. Ao diferenciar uma cotação de moeda em
primeira ordem, geralmente as séries tornam-se estacionárias, e com isso grande parte dos
artigos que analisaram o puzzle trabalham com séries diferenciadas no qual os resultados
das estatísticas são robustos e não espúrios.

Porém, ao diferenciar uma série para torná-la estacionária, podemos perder a relação
existente entre as séries spot, forward e a survey ao longo do tempo. Portanto, o uso da
primeira diferença nas séries pode levar a uma perda de uma importante relação existente
entre as séries em nível. A metodologia de cointegração busca averiguar a existência de
uma relação de equilíbrio de longo prazo existente entre séries em nível não estacionárias,
através do resultado da combinação linear estacionária dos resíduos entre séries integradas,
de modo que se existir essa relação linear, as séries são cointegradas.

Os dados utilizados serão exatamente os mesmos utilizados em 5.4 nos quais
utilizamos a mediana das pesquisas dos agentes, assim como, a taxa forward e a taxa spot
trimestral de cada moeda, obtidas no terminal Bloomberg, em um total de 55 amostras.

Os resultados para os testes de eficiência e decomposição de Fama, serão comparados
aos obtidos pelas regressões de F&F a fim de averiguar se a consistência anteriormente
obtida de resultados entre os artigos mencionados, continua válida no cenário de Zero
Lower Bound.

Phillips & Hansen (1990) em 1990 desenvolveram a partir de regressão OLS o
modelo de regressão de cointegração FMOLS que produz resultados mais consistentes
para autocorrelação e endogeneidade dos resíduos e que pode ser usada em regressões
simples OLS. Dada a possibilidade de utilizarmos o mesmo teste de hipótese conjunta
para 𝛼 = 0 e 𝛽 = 1, iremos comparar os resultados obtidos pela regressão simples OLS
com as da regressão FMOLS, analisar a hipótese nula de que 𝛼 = 0 e 𝛽 = 1 por teste de
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Wald e por fim comparar os resultados de autocorrelação dos resíduos entre a metodologia
de Engle-Granger feita por Liu & Maddala (1992a) e Liu & Maddala (1992b) com a de
Phillips & Hansen (1990). Os resultados desta metodologia foram inseridos na seção de
apêndice 7.6, visto que não foram utilizadas por L&M em seus artigos

As etapas obtidas em L&M serão semelhantes para os três testes de Não Viés da
Taxa Forward, Substitutibilidade Perfeita (Prêmio de Risco) e Expectativas Racionais.

Inicialmente averiguamos se todas as três séries, spot, survey e forward, são em
nível, séries não-estacionárias e se ao diferenciar na mesma ordem, se tornam estacionárias.
Neste caso, todas as séries são estacionárias de ordem 1, 𝐼(1), conforme observado da
Tabela 30 do apêndice, de acordo com os testes ADF e Phillips-Perron (PP).

Dada a condição de que todas as séries possuem a mesma ordem de integração,
efetuamos as regressões, cujos resíduos serão analisados a fim de averiguar se estes são
estacionários (ou seja, se as séries são cointegradas de grau 1).

Nas tabelas 19, 20 e 21 a seguir, analisamos a estacionariedade dos resíduos das
regressões OLS por meio dos testes ADF e Phillips-Perron (PP). Nas três tabelas de
testes obtemos resultados que indicam que os resíduos são estacionários e concluímos que
existem relações de cointegração entre as séries. Os testes de estacionariedade foram feitos
no Eviews com critério de seleção automática de lag. Efetuamos teste semelhante no R
através da função “egcm” a ser demonstrada em apêndice que resultou apenas na rejeição
de cointegração da Hungria. Dado que os resultados dos testes de ADF e PP indicaram
estacionariedade, concluímos que as séries da Hungria são cointegradas.

Dada a condição de cointegração, a etapa seguinte foi a de averiguar por meio do
teste conjunto de Wald, a hipótese nula de que as regressões têm a condição de ausência de
prêmio de risco (𝛼 = 0) e de que 𝛽, o coeficiente de cada uma das regressões cointegradas,
é igual a 1 (𝛽 = 1). Somente se tivermos essa condição, poderemos ir para a próxima etapa
de análise da autocorrelação dos resíduos.

Para os testes Wald, obtemos rejeição para a hipótese nula de 𝛼 = 0 e 𝛽 = 1
conjuntamente para os seguintes países:

∙ i.Não Viés da Forward: Hong Kong, Taiwan e Tailândia.

∙ ii.Ausência de Prêmio de Risco: Desenvolvidos: Japão, Euro, Austrália, Dinamarca,
Nova Zelândia. Emergentes: República Tcheca, Hong Kong, Índia, Indonésia, Filipinas
e Taiwan.

∙ iii.Expectativas Racionais: Dinamarca, Nova Zelândia, Hong Kong, Filipinas, Singa-
pura, Taiwan e Tailândia.

Portanto, os dados iniciais indicam que houve maior rejeição a hipótese de ausência
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de prêmio de risco (total de 11 de 22 países) em relação à hipótese de erros sistemáticos
dos agentes (7 de 22 países), indicando coerência com os resultados obtidos em 5.4. Os
testes indicam também que há rejeições para as três hipóteses nulas em países emergentes,
indicando semelhança com as análises de regressões OLS, nos quais para certos países que
tem câmbio controlado, há uma falsa impressão de que o mercado é mais eficiente devido
ao controle da taxa de câmbio, porém em termos estatísticos, observa-se a existência de
prêmio de risco e/ou erros das expectativas dos agentes.

Em relação a comparação das regressões em diferenças OLS de F&F com as
regressões cointegradas com dados em nível de L&M, os resultados foram parecidos, com
exceção dos testes para Expectativas Racionais no quais as regressões de F&F indicaram
que somente a Turquia, dentro dos países elegíveis, rejeitou a hipótese de que não há
erros sistemáticos dos agentes, enquanto pela cointegração de L&M tivemos mais países
conforme visto em iii.

Para fins de comparação com i., ii. e iii. o teste de Wald conjunto nas regressões de
F&F, foram os seguintes:

∙ iv.Não Viés da Forward: Hong Kong, Taiwan e Tailândia, mais a Turquia;

∙ v.Ausência de Prêmio de Risco: Japão, Euro, Dinamarca e Nova Zelândia. Emergentes:
República Tcheca, Hong Kong, Índia, Indonésia, Taiwan, mais México, Tailândia e
Brasil (o prêmio para Brasil foi rejeitado a 5,30% de confiança em L&M);

∙ vi.Expectativas Racionais: Somente Turquia

Portanto identificamos uma diferença em relação aos resultados obtidos entre os
dois modelos quando observa-se os testes de expectativas racionais. No modelo de F&F,
somente obtemos rejeição ao Teste de Wald para a Turquia (indicando que os agentes não
erram sistematicamente), sendo que no modelo de cointegração, a amostra de países que
rejeitaram foi bem maior, inclusive com a rejeição de dois países desenvolvidos (Dinamarca
e Nova Zelândia) e de países emergentes que também foram rejeitados na hipótese de
prêmio de risco mais Singapura.

Para o teste final, de forma semelhante a L&M, que refere-se a analisar a existência
de correlação residual, efetuamos a análise pelo critério de Ljung-Box para os mesmos lags
utilizados por Liu & Maddala (1992a) e Liu & Maddala (1992b) de 4, 8 e 12 e o teste de
autocorrelação serial pela metodologia de LM de Breusch-Godfrey, considerando somente
os países que já foram filtrados pela não rejeição da hipótese nula pelo Teste de Wald.

Considerando teste Q de Ljung-Box, os seguintes países não rejeitaram a hipótese
nula de não existência de auto correlação:

∙ vii.Não Viés da Forward: Todos menos a Hungria;
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∙ viii.Ausência de Prêmio de Risco: Japão, Grã-Bretanha, Hungria, Indonésia, Filipinas,
África do Sul, Taiwan, Turquia e Brasil;

∙ ix.Expectativas Racionais: Canadá, Japão, Grã-Bretanha, Índia, Indonésia, México,
Filipinas, África do Sul, Taiwan, Tailândia, Turquia e Brasil.

Efetuamos a análise pelo critério LM de Breusch-Godfrey, visto que em alguns
trabalhos de séries temporais e modelos autorregressivos, os resultados tendem a ser mais
apropriados Maddala (2001). Neste caso, os resultados para a não rejeição da hipótese nula
de existência de autocorrelação serial foram os seguintes (excluindo os países já rejeitados
pelo teste de Wald):

∙ x.Não Viés da Forward: Todos menos os países mencionados em i;

∙ xi.Ausência de Prêmio de Risco: Todos menos os países mencionados em ii.;

∙ xii.Expectativas Racionais: Todos menos os países mencionados em iii. e a Austrália

Considerando os resultados apresentados, os testes efetuados para o período de
2006 a 2019, que compreendeu grande parte do cenário de Zero Lower Bound, os resultados
para os testes de regressões em diferença e por meio de cointegração pela metodologia de
Engle-Granger, indicam resultados parecidos na questão de identificar que os mercados
estatisticamente podem ser considerados não viesados, porém com indicação de existência
de prêmio de risco em sua maior parte, e, com rejeição a hipótese de erros sistemáticos
dos agentes.

Os resultados entre as metodologias apresentam divergência quanto a rejeição da
hipótese de expectativas racionais, dado que no caso das regressões de F&F, somente a
Turquia obteve rejeição a hipótese da existência de erros sistemáticos dos agentes, enquanto
na metodologia de cointegração, considerando a rejeição pelos testes de Wald e pelos testes
Q tivemos 13 países na amostra rejeitados e considerando o teste de Wald e o LM de
autocorrelação, teríamos 8 países.

L&M obtiveram resultados que indicaram que para dados semanais a hipótese
da REH foi não rejeitada, enquanto para dados mensais foi rejeitada, concluindo que o
horizonte de tempo afeta as estimativas.

Neste caso, o estudo atual demonstra que a hipótese de prêmio de risco tende a ser
mais resiliente na estrutura temporal quando observamos o princípio de cointegração no
qual observamos relações de longo prazo entre as séries e no modelo de regressões OLS
por diferenças. Uma das explicações possíveis seria a de que os agentes respondem mais
rapidamente as mudanças nas suas expectativas frente a alterações de cenários, enquanto
o fator de prêmio de risco, responde mais lentamente no cenário de juros baixos.
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Tabela 19: Testes dos resíduos cointegrados para Não Viés da Taxa Forward
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Tabela 20: Testes dos resíduos cointegrados para Substitutibilidade Perfeita
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Tabela 21: Testes dos resíduos cointegrados para Expectativas Racionais
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Efetuamos uma análise semelhante à de Cavaglia, Verschoor & Wolff (1994) sobre
os valores médios e o desvio padrão dos retornos da Forward, do Erro das Expectativas
e do Prêmio de Risco. A anomalia que os autores encontraram no fato dos desvios das
expectativas serem maiores que os desvios do prêmio de risco e assim, mesmo com a
presença dos betas negativos de Fama, e que segundo este a variância dos prêmios deveria
ser maior que a variância das expectativas conforme demonstramos na Tabela 14, no
cenário atual de eficiência de mercado, esta anomalia não ocorre. Conforme a Tabela 14,
no cenário de eficiência de mercado em que 𝛽 = 1 ou 𝛽 > 1, esperamos que a variância das
expectativas seja maior que a do prêmio, o que de fato observamos, conforme observado
na Tabela 22.

Em termos absolutos, os retornos do prêmio geralmente são maiores do que os
das expectativas apesar da menor volatilidade e em geral possuem o mesmo sinal que a
forward. Cavaglia, Verschoor & Wolff (1994) em seu artigo, observaram que os sinais dos
retornos da expectativa e da forward eram geralmente iguais, de modo que as moedas no
qual eram esperadas depreciações estavam em desconto de forward (forward discount) e
portanto diferente dos obtidos neste artigo. Dado que na maioria dos países, tivemos os
betas positivos, o movimento de depreciação das expectativas das moedas gera agora um
prêmio de forward (forward premium).

De forma semelhante à Cavaglia, Verschoor & Wolff (1994), os dados de retorno
obtidos de prêmio de risco, indicam a existência de prêmio de risco variável no tempo,
implicando a não perfeita substitutibilidade entre ativos domésticos e estrangeiros e que
este é significativamente maior quando comparado com os erros de expectativas dos agentes.
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Tabela 22: Análise da média e desvio padrão dos retornos para Forward, Expectativas e
Prêmio de Risco. Fonte: Bloomberg
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6 CONCLUSÃO

O forward premium puzzle, nome dado a anomalia amplamente estudada em diversos
artigos acadêmicos desde o início dos anos 80, principalmente conhecida após o trabalho
de Fama (1984), no qual este identificou que nos países desenvolvidos ao regredirmos o
componente da variação da taxa spot contra o diferencial da taxa forward, ao contrário
do que seria esperado, a regressão indicou que as moedas se apreciaram ao invés de se
depreciar. Fama concluiu que este viés negativo e estatisticamente significativo, dada
condição de que os mercados são eficientes ou racionais, deriva da condição de que a
covariância entre o forward premium e a variação do spot é negativa, portanto, a maior
variação existente na taxa forward seria devido a variação do componente do prêmio de
risco.

Neste trabalho analisamos, com base no mesmo grupo de países e período de análise
feita por Frankel & Poonawala (2010) de dezembro de 1996 a abril de 2004, e também
para outros dois períodos de análise, sendo o principal, a avaliação do puzzle após a crise
financeira de 2008 no cenário no qual o juros americanos ficaram por um longo tempo no
limite do Lower Zero Bound. Os resultados obtidos indicam que o puzzle no período de
2009 a 2019 praticamente deixa de existir nos países desenvolvidos, e que estatisticamente
o componente do teste de não viés da taxa forward não é rejeitado em nenhum destes
países.

A análise de rolling regression em janelas de 8 anos de 1996 a 2019, indicam que
os coeficientes destes países desenvolvidos começam a se tornar positivos em 2000/2001,
quando temos a primeira grande redução de juros americanos, para se tornar positivos em
sua maioria após a crise de 2008, resultado em linha com a conclusão de Bansal, Dahlquist
et al. (2000) no qual, segundo os autores, o puzzle ocorre quando os juros americanos
tornam-se superiores aos juros domésticos nos países desenvolvidos. Neste cenário de juros
reduzidos nas principais economias desenvolvidas, outro fator observado, foi o de que para
países emergentes, os coeficientes que Frankel & Poonawala (2010) em média obtiveram
em seu artigo de 0,0034 e estatisticamente iguais a zero, porém com cerca de metade dos
países rejeitando a hipótese de que 𝛽 = 1, indicando que este mercado seria menos viesado
que o de países desenvolvidos, em nosso artigo, obtemos coeficientes com média em torno
de -0,45, e com 8 do total de 14 países rejeitando a hipótese de que 𝛽 = 1, portanto, os
resultados atuais indicam uma condição que economicamente faria mais sentido, no qual o
viés da taxa forward para países emergentes é maior do que nos países desenvolvidos.

Dado a indicação da possível correlação do puzzle com os juros americanos e
que possivelmente os agentes de mercado saibam que se houver um aumento dos juros
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americanos e com isso, a possibilidade de carry trade com cenário de ganho na apreciação da
moeda e nos juros, isto por si só indicaria uma ineficiência de mercado, no qual o mercado
deveria ajustar suas previsões considerando que tal cenário de puzzle voltaria a ocorrer.
Para um posterior artigo, analisar se em um cenário de alta de juros americanos teríamos
a volta do puzzle nos países desenvolvidos, se o mercado tenderia a se tornar novamente
viesado e ineficiente, e se as previsões dos agentes iriam compreender a apreciação da
moeda e não sua depreciação seriam necessários para avaliarmos que de fato o puzzle é um
fenômeno não pervasivo, encontrado apenas nos países desenvolvidos.

Os resultados obtidos opostos aos encontrados por Frankel & Poonawala (2010)
levaram a procuramos entender a decomposição do viés da taxa forward. Podemos esta-
tisticamente não rejeitar a hipótese de não viés da taxa forward, mas isto não exclui o
fato de existir o prêmio de risco cambial e/ou erros sistemáticos de previsões dos agentes.
Efetuamos a decomposição do viés com o uso das previsões de câmbio spot de agentes de
mercado (surveys trimestrais da Bloomberg), dado que a taxa forward é composta pela
soma da taxa esperada de mercado 𝑒

(𝑘)
𝑡 mais o prêmio de risco 𝑟𝑝

(𝑘)
𝑡 . Assim pelas duas

regressões de Froot & Frankel (1989) temos a hipótese de substitutibilidade perfeita, ou
seja, a hipótese de ausência de prêmio de risco pela perfeita substituição da taxa prevista
𝑒

(𝑘)
𝑡 pela taxa forward 𝑓

(𝑘)
𝑡 , e a hipótese de expectativas racionais, ou seja, que os agentes

não erram sistematicamente suas previsões, portanto, a taxa spot em 𝑡 menos a taxa
prevista em t é igual a um erro aleatório 𝑠

(𝑘)
𝑡 −𝑒

(𝑘)
𝑡 = 𝜀𝑡+𝑘, e a indicação de que o coeficiente

seja qualquer valor diferente de zero, levaria a uma possibilidade dos agentes ganharem ou
perderam sistematicamente contra a taxa forward.

Os resultados obtidos nas regressões e os testes de hipóteses sugerem que há em
grande maioria a rejeição a hipótese de ausência de prêmio de risco, no total de 13 em 25
países analisados no período de junho de 2006 a dezembro de 2019, enquanto a hipótese
de erros sistemáticos dos agentes só foi rejeitada para dois países. Esses resultados diferem
dos obtidos por Froot & Frankel (1989) em favorecimento ao prêmio de risco de Fama
(1984), mas em um cenário no qual, diferentemente de Fama, os coeficientes dos países
desenvolvidos, com exceção da Austrália, foram positivos e sem rejeição a hipótese de não
viés da forward, ou seja, sem o puzzle.

A conclusão das regressões pode sugerir que os modelos de previsão dos agentes
melhoram em relação aos efetuados nos artigos analisados e que eventos associados a
falha da hipótese de expectativas racionais, como learning, peso-problem, intervenções
governamentais, falha de modelos estatísticos, e outras decorrentes de expectativas não
racionais, não ocorrerem neste período.

O fato dos resultados da decomposição de Froot & Frankel (1989) serem indica-
tivos da existência de prêmio de risco e praticamente não termos rejeição a hipótese de
expectativas racionais, mas dado que as regressões, são feitas em diferenças, e que este
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fato, conforme comentado por Liu & Maddala (1992b) não captura possíveis relações
de longo prazo existente nas séries em nível, utilizamos o conceito de cointegração de
Engle & Granger (1987) sugerido nos artigos de Liu & Maddala (1992a) e Liu & Maddala
(1992b) no qual, analisaram a decomposição do viés da forward por meio de testes de
hipóteses e de autocorrelação dos resíduos de regressões OLS em séries que possuem
resíduos estacionários. Nossos testes indicaram que todas as séries são cointegradas em
grau 1, e com isso, efetuamos os testes de hipótese de Wald e de autocorrelação residual
que indicaram uma maior rejeição da hipótese de prêmio de risco em relação a hipótese de
expectativas racionais. No entanto, obtemos um maior número de rejeições as hipóteses de
expectativas racionais ao utilizar a metodologia de cointegração do que a metodologia de
regressão por diferenças.

Os testes indicaram que para a hipótese de prêmio de risco, 11 países tiveram
conjuntamente correlação serial nos três lags e rejeição a hipótese do teste de Wald, 2
países tiveram correlação em apenas um lag, e 4 países tiverem rejeição apenas aos testes
de Wald. Com isso se somarmos os países que tiveram rejeição a hipótese de ausência
de prêmio de risco teríamos no total 17 países rejeitados, sendo que 14 tiveram forte
rejeição pelos testes de Wald e/ou de autocorrelação em todos os lags. Para a hipótese de
expectativas racionais tivemos o total de 13 países rejeitados, no qual 7 tiveram rejeição
ao teste de Wald e/ou autocorrelação em 3 lags, 3 tiveram rejeição somente aos testes de
Wald, 2 com rejeição aos testes de autocorrelação em mais de 2 lags e 1 país com rejeição
de apenas 1 lag de autocorrelação. Logo, para a hipótese de expectativas racionais temos
que 12 países tiveram forte rejeição pelos testes de Wald e/ou de autocorrelação em todos
os lags.

Portanto, ao utilizarmos a cointegração, os resultados obtidos, apesar de termos
mais países em condições da decomposição indicar prêmio de risco, indicaram que 11 países
tiveram conjuntamente rejeições em ambas as hipóteses de perfeita substitutibilidade e
expectativas racionais.

Dado os resultados divergentes procuramos refazer os testes de cointegração em
apêndice utilizando um modelo de cointegração FMOLS, cujos resultados ficaram muito
próximos aos obtidos pelas regressões OLS.

Liu & Maddala (1992a) e Liu & Maddala (1992b) em seu artigo chegaram para
a base mensal em resultados similares a Froot & Frankel (1989) e cabe uma análise
futura para tentar procurar entender os motivos que levaram a termos resultados para a
hipótese de expectativas racionais diferentes e qual das metodologias, de regressão ou de
cointegração, neste cenário sem a existência do puzzle, seria a mais correta.

Os resultados para Brasil foram analisados no apêndice, nos quais utilizamos como
referência os artigos de Garcia & Olivares (2001),Chrity, Garcia & Medeiros (2006) e
o livro de Fernandes & Holland (2011), no qual foram testados o mercado forward da
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Bloomberg e de futuro da B3, e as projeções da Bloomberg e Focus do Banco Central para
uma base mensal e trimestral. Apesar dos testes indicarem que não houve rejeições a
hipótese de não viés da taxa forward, obtemos na decomposição de Froot & Frankel (1989)
a rejeição a hipótese de substitutibilidade perfeita em todas as amostras e a não rejeição
para a hipótese de expectativas racionais. Estes resultados, apesar do cenário de redução
de juros internacionais, não diferem dos obtidos por Chrity, Garcia & Medeiros (2006)
mesmo considerando que o regime analisado por eles ainda não era o de livre flutuação
cambial, comparado ao atual regime de livre flutuação do real.

No caso da metodologia de cointegração de Johansen adotada por Fernandes &
Holland (2011), obtemos maiores rejeições na decomposição do prêmio de risco, inclusive
com rejeição a hipótese de cointegração para a base trimestral da survey da Bloomberg e
rejeição a todos os testes de resíduos para a base mensal, o que não ocorreu nos testes de
expectativas racionais. Diferentemente de Fernandes & Holland (2011), em geral os testes
para a base mensal mostraram-se menos eficientes que a base trimestral de maior prazo.

A análise revelou também que o mercado forward em períodos de menor estresse
de mercado tende a ser menos volátil que o do futuro, porém em circunstâncias de estresse,
como o ocorrido entre o final de 2014 a 2016, o mercado forward cobra um prêmio
adicional (possivelmente de crédito) que ultrapassa a diferencial do futuro. Testamos a
variação deste prêmio, o intercepto das regressões, em ambos os períodos de estresse e na
amostra completa sendo possível identificar que ao regredirmos o forward contra o futuro,
o intercepto sobe em cerca de 700% neste período de maior incerteza econômica no Brasil.

A pesquisa Focus se mostrou um pouco mais suavizada em relação a da Bloomberg
na amostra trimestral. Nos testes de regressão apresentou resultados com menor erro padrão
e nos testes de cointegração identificamos somente rejeição a hipótese de normalidade,
sendo que a amostra da Bloomberg para a base trimestral apresentou, resíduos não normais
e heterocedásticos. Os coeficientes das equações de cointegração foram respectivamente
-0,9902 e -0,9657, portanto com o Focus mais próximo de 1 do que o da Bloomberg.
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7 APÊNDICE

7.1 RESUMO ESTATÍSTICO
Os resumos estatísticos apresentados nas Tabelas 23, 24 e 25 demonstram a média,

o desvio-padrão, a curtose e as autocorrelações para a defasagem 1, 2, 5 e 10, das variações
do spot, da taxa forward e do prêmio de risco, sendo todas as taxas em logaritmo e os
resultados em percentual ao mês.
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Tabela 23: Resumo Estatístico e Autocorrelação - dezembro de 1996 à abril de 2004
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Tabela 24: Resumo Estatístico e Autocorrelação - dezembro de 1996 à dezembro de 2019
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Tabela 25: Resumo Estatístico e Autocorrelação – julho de 2009 à dezembro de 2019
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Os resultados estatísticos das três tabelas apresentam alguns pontos em comum
e já observados em artigos acadêmicos. Como observado em Fama (1984), para países
desenvolvidos, o desvio padrão da variação da moeda spot e do prêmio de risco são
muito parecidos, mas a variação da moeda spot é ligeiramente menor do que a do prêmio,
corroborando o que Fama comentou de que em termos do desvio padrão dos erros de
previsão, o spot é um melhor previsor da taxa futura do que a taxa forward.

As autocorrelações de forma equivalente, sugerem em média, que para a variação
da moeda e para o prêmio de risco, os resultados são próximos de zero e portanto não
demonstram a evidência de autocorrelação, porém para a variação da taxa forward,
averiguamos a presença nas três amostras de autocorrelação serial de primeira ordem
superior a 0,87 em média, com decaimento lento nas demais defasagens (lag 2, 5 e 10
demonstrados) e em geral com autocorrelação parcial alta na primeira defasagem, sugerindo
portanto, que a série apresenta um processo autorregressivo de primeira ordem.

Esse resultado, conforme comentado por Fama, sugere que a variação da taxa
forward apresenta autocorrelação ou com a variação da moeda spot e/ou com o prêmio
de risco e dado que o desvio padrão desta série é em média inferior ao das outras duas
séries (o desvio padrão ficou em 0,16%, 0,14% e 0,10% nas Tabelas 1 a 3 para a variação
da taxa forward contra a média em geral perto de 3% das séries de variação da moeda
spot e prêmio de risco).

Portanto, devido a autocorrelação entre a variação da moeda e/ou o prêmio de risco
com variação da forward, o desvio permanece baixo devido a algum fator não explicativo
existente na autocorrelação entre as séries, ou seja, uma das duas séries “absorve” o desvio
padrão da variação da forward, deixando-a com um desvio padrão baixo comparada as
duas séries.

Uma diferença entre os resultados de Fama com o observado na amostra mais
recente de F&P refere-se às médias. Os resultados de Fama, no qual ele utilizou os períodos
iniciais do regime flutuante das moedas, sugerem uma magnitude maior da média das
diferenças entres as séries em relação aos resultados obtidos nas amostras mais recentes.
Fama obteve para 𝑆𝑡+1 − 𝑆𝑡 , 𝐹𝑡 − 𝑆𝑡+1 , e 𝐹𝑡 − 𝑆𝑡 uma média de -0,19% , 0,14% e -0,05%
respectivamente, enquanto a média das médias dos países desenvolvidos para as três
amostras deste artigo resultaram em 0,07%, -0,08% e -0,01%. Nota-se também a inversão
de sinais entre a variação da moeda e do prêmio de risco, sinalizando, que o primeiro
indicava depreciação e mais recente demostrou uma apreciação da moeda, enquanto o
segundo, mostrava um prêmio de risco e agora apresentou um desconto de risco. O sinal
da variação da taxa forward é negativo em ambos os artigos.

Na análise dos países emergentes, como poderíamos esperar, as médias foram em
geral positivas e maiores e a curtose mais elevada do que as obtidas nos países desenvolvidos.
Assim como na amostra de países desenvolvidos, 𝑆𝑡+1 − 𝑆𝑡 , obteve o menor desvio-padrão,
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porém, é interessante notar que a média do desvio-padrão para 𝑆𝑡+1 − 𝑆𝑡 e 𝐹𝑡 − 𝑆𝑡+1 nos
países desenvolvidos é maior do que nos países emergentes, enquanto o desvio padrão
médio em 𝐹𝑡 − 𝑆𝑡 é menor nos países desenvolvidos.

Nesta análise, podemos considerar que as moedas de países desenvolvidos apresen-
tam maior volatilidade, porém a taxa forward não. Se pensarmos que algumas das moedas
emergentes possuíam câmbio fixo ou controlado, a média e o desvio padrão seriam muito
baixos nesses países, enquanto nos países emergentes com câmbio flutuante, teríamos uma
“natural” volatilidade maior.

Em termos da taxa forward, pensando pelo conceito da paridade descoberta de
juros descrita no apêndice 7.3, dado que os juros nos países desenvolvidos são mais estáveis
e menos suscetíveis a choques de expansão monetária, o diferencial de juros entre países
desenvolvidos comparados aos de países emergentes tende a ser mais estável e por isso,
a taxa forward não sofreria tanta variação nos países desenvolvidos, como nos países
emergentes.
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7.2 ROLLING REGRESSIONS - PAÍSES DESENVOLVIDOS JA-
NELA DE 8 ANOS (96 MESES)

Austrália Canadá

Dinamarca Euro

Japão Nova Zelândia
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Noruega Suécia

Suíça Reino Unido

Brasil (Futuro) Brasil(Forward)

República Tcheca Hong Kong
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Hungria Indonésia

Índia Kuwait

México Filipinas

Arábia Saudita Singapura
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Tailândia Turquia

Taiwan África do Sul
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Nos gráficos das rolling regressions observamos o comportamento dos betas em uma
janela de 8 anos a partir de dezembro de 1996. Nota-se que nos países desenvolvidos nas
janelas iniciais até aproximadamente as janelas de 00-08, em geral os países apresentavam
a característica do puzzle com a presença de betas negativos variando entre -1 e -5, e que
há uma suave ocorrência de mudança de viés conforme mencionado anteriormente a partir
de 2000, quando o FED adota a política de redução das taxas de juros em virtude da
crise no mercado acionário (crise das ponto com). Com exceção da Suíça, todos os países
apresentaram reversão do viés em determinado período após o ano de 2000. Nos países
emergentes o beta aparentemente não sofreu uma mudança devido ao choque de juros
americano em 2000.

O comportamento do beta dos emergentes não demonstra uma tendência igual aos
dos desenvolvidos e para um grupo de países fica constantemente positivo, para outros
fica oscilando em torno de zero, sendo em determinados momentos positivo ou negativo.
Outro ponto de destaque foram os efeitos da drástica redução de juros na crise de 2008,
no qual observa-se um grande choque na maioria dos países, tanto desenvolvidos, como
emergentes. Na maioria dos desenvolvidos, o choque de redução de juros americanos, levou
a uma forte alta do beta (exceção da Suíça e Inglaterra), enquanto nos países emergentes
tivemos grupos de países no qual obtivemos alta semelhante aos desenvolvidos, mas em
alguns outros países curiosamente, o coeficiente reduziu-se, como no caso do Brasil, Hong
Kong e principalmente México e África do Sul com uma forte queda do coeficiente para
níveis de -10 a -15.

Por fim outra análise a ser concluída que observamos nos artigos de F&P e B&D, é
de que o comportamento do beta dos países desenvolvidos apresentam uma volatilidade
maior do que a dos países emergentes , oscilando entre -10 a + 20 e com forte oscilação do
desvio padrão a 95%, reforçando a ideia de que os betas desses países e o desvio padrão
são mais voláteis de que os países emergentes, que em sua maioria oscilaram em torno do
beta entre -1 a 1 e com pequena variação da janela de desvio padrão a 95%, com a exceção
do México e África do Sul particularmente no período da crise de 2008 que apresentaram
forte queda do coeficiente beta.

Como analisado por B&D em seu artigo, pelos gráficos acima, notamos que de fato
há uma correlação entre o efeito da redução da taxa de juros americana e a existência do
puzzle. O fato do comércio mundial ser majoritariamente em dólar e da importância desta
moeda, é provável que uma crise financeira nos Estados Unidos da magnitude da crise de
2008, de certa maneira impacte todas as moedas analisadas mesmo as moedas de países
emergentes que possuem regimes não flutuantes.

O fato de termos juros em níveis perto do limite de juros baixos de 0.0% nos
Estados Unidos, pode ter sido um dos principais motivos do fim da existência do puzzle
nos países desenvolvidos, portanto, as relações entre taxas futuras e a variação da taxa
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spot, ocorreriam como previstas, ou seja, países com taxas de juros domésticas maiores,
apresentariam uma depreciação das suas moedas.

Retomar a análise do puzzle, caso haja um cenário de alta de juros americanos
no futuro, seria importante para identificar se de fato, o puzzle para países desenvolvidos
voltaria a ocorrer, ou se o mercado estaria de fato mais eficiente nesses países, de modo que
este deixasse de existir. Outros pontos de análise nesse possível cenário de alta de juros
americanos, seria a analisar os mercados emergentes, que em alguns casos apresentaram o
puzzle, como por exemplo, México, África do Sul, Brasil, Filipinas, Taiwan, Hong Kong
e Taiwan que tiverem reversão de sinal dos seus coeficientes e por fim, dado que traders
saberiam que a alta de juros americanas poderia levar a existência do puzzle novamente,
as posições de carry trade já teriam essa informação embutida no preço e que portanto,
levaria a possíveis apostas de mercado em movimentos de apreciação das moedas, no qual
a posição obteria ganho nos juros e na variação cambial, revertendo os ganhos de eficiência
obtidos entre 09 a 19. O fato é que a não existência do puzzle por um período de mais de
10 anos foi documentada neste artigo, mas, há a possibilidade de vermos este cenário de
puzzle e ineficiência nos mercados desenvolvidos novamente no futuro.



Capítulo 7. Apêndice 86

7.3 RESULTADOS DOS COEFICIENTES PELA UIP (UNCOVE-
RED INTEREST PARITY )
Esta seção pretende averiguar se obteríamos resultados semelhantes ao usar a

paridade de juros descoberta nas regressões, no qual assumimos que o uso da taxa forward
pode ser substituído pelo diferencial de juros entre a taxa de juros doméstica (americana)
contra a taxa de juros de juros estrangeira (países analisados).

Pela condição de UIP, considerando que os investidores são neutros ao risco e
focados nos retornos esperados, pelo princípio de não-arbitragem temos que o excesso de
retorno esperado E𝑡(R𝑡+1) é igual a zero e, portanto,

𝑟𝑡 − 𝑟*
𝑡 = E𝑡(Δ𝑠𝑡+1) (7.1)

Na condição de UIP, o diferencial de juros entre os países equivale exatamente
à depreciação esperada da moeda, portanto, podemos regredir o modelo de Fama, da
seguinte maneira:

Δ𝑠𝑡+1 = 𝛼 + 𝛽(𝑟𝑡 − 𝑟*
𝑡 ) + 𝜀𝑡+1 (7.2)

Considerando o modelo de regressão acima e as taxas de juros divulgadas pelos
países (quando disponível) no terminal Bloomberg, ajustando-as para o prazo de 1 mês
a fim de equalizar os prazos das taxas forward com o diferencial de juros de um mês,
obtemos resultados condizentes com o princípio de não arbitragem. Somente em casos nos
quais temos diferença amostral, ou que temos algum fato com a paridade fixa da moeda
observamos diferenças entre as regressões.

Nas tabelas 26, 27 e 28 efetuamos as comparações dos modelos para o grupo de
países desenvolvidos e emergentes para os prazos coincidentes com o trabalho (96 a 04,
96 a 19 e 09 a 19). Nota-se respectivamente, pelas tabelas abaixo que os resultados dos
coeficientes betas são razoavelmente parecidos para os dois modelos sendo que na amostra
96 a 04 temos dois grupos de países com resultados bem distintos, no qual o grupo de
países emergentes apresenta betas em torno de zero e os de desenvolvidos, betas negativos.
Já na amostra de 96 a 19 os betas de ambos os grupos se tornam um grande bloco, mas
ainda é possível verificar o grupo de betas negativos de países desenvolvidos e por fim na
amostra de 09 a 19 a maioria dos betas de ambos os grupos permanecessem em torno de
zero, com exceção de alguns outliers.
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Tabela 26: Regressão UIP – Período de dezembro de 1996 à abril de 2004

Tabela 27: Regressão UIP – Período de dezembro de 1996 à dezembro de 2019

Tabela 28: Regressão UIP – Período de julho de 2009 à dezembro de 2019
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7.4 TESTES ESTATÍSTICOS
O intuito desta seção é a de demonstrar os principais testes econométricos realizados

na análise do viés do mercado a termo para os três períodos de amostra estudados, utilizando
o programa Eviews.

Para facilitar a análise dos testes para as respectivas amostras, iremos adotar o
seguinte padrão

∙ Amostra 1: dezembro de 1996 a abril de 2004

∙ Amostra 2: dezembro de 1996 a dezembro de 2019

∙ Amostra 3: julho de 2009 e dezembro 2019

7.4.1 TESTE DE RAIZ UNITÁRIA

Em geral, nos artigos utilizados neste trabalho, diversos autores realizaram testes
de raiz unitária para averiguar a não-estacionariedade das moedas, sendo observado nesses
artigos, que em geral as séries em nível são não-estacionárias, mas estacionárias em primeira
diferença. Efetuamos os testes de raiz unitária em nível e em primeira diferença do spot e
da forward nos 3 períodos de amostra, utilizando as duas metodologias mais conhecidas de
testes de raiz unitária, a de ADF - Augmented Dickey-Fuller e a de PP - Phillips-Perron,
conforme demonstrado na Tabela 29. Como era previsto, os testes indicaram que as séries
se tornam estacionárias a partir da primeira diferença em todos os períodos amostrais para
ambos os testes. A hipótese nula para ambos os testes é a de que as séries apresentam
raiz unitária e a hipótese alternativa de que não há raiz unitária, portanto com a rejeição
da hipótese nula, temos séries estacionárias. Seguindo a proposta do livro Fernandes &
Holland (2011) os valores da estatística 𝑡 incluem a constante e a tendência. Em geral,
como temos diferentes amostras e no caso da Amostra 1, alguns países (principalmente
os emergentes) apresentam diferentes amostras, averiguamos que os valores críticos das
estatísticas t são em torno de -4,0, -3,5 e -3,0 para 1%, 5% e 10%, respectivamente. Em
todos os resultados o p-valor obtido nos permitiu rejeitar as hipóteses nulas ao nível 1%
de significância.
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Tabela 29: Teste de Raiz unitária de bases (moedas) - Amostras 1, 2 e 3
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Os testes de raiz unitária da Tabela 30 necessários para a metodologia de cointe-
gração da seção 5.5 foram realizados para a amostra de junho de 2006 a dezembro de 2019
em base trimestral. Foram efetuados os testes de ADF e PP para as séries em nível sem
tendência e constante e com tendência e constante para as séries em primeira diferença,
conforme efetuado por Fernandes & Holland (2011). Os resultados dos testes para as
cotações trimestrais da forward, spot e da survey para serem aplicados na metodologia
de cointegração devem não rejeitar a hipótese nula de existência de raiz unitária para
as séries em nível, e rejeitar a hipótese nula para a séries em primeira diferença. Desta
maneira, teremos a condição necessária, conforme, Liu & Maddala (1992a), para efetuar a
decomposição do viés através da metodologia de cointegração.

Tabela 30: Teste de Raiz Unitária - Surveys Trimestrais da Bloomberg
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Os artigos acadêmicos mais recentes, estão usualmente utilizando os testes de raiz
unitária com dados em painel, visto que os resultados tendem a ser mais robustos, do que
os testes unitários das séries. Como forma de testar o efeito das séries serem estacionárias
em conjunto, vamos testar a estacionariedade das séries para a variação logarítmica do Spot
(𝑆𝑡+1 − 𝑆𝑡) em conjunto com a variação logarítmica do Forward contra o Spot (𝐹𝑡 − 𝑆𝑡),
considerando os testes em conjunto disponíveis no Eviews para dados em painel de Levin,
Lin & Chu (2002) e os modelos do tipo de Fischer com testes ADF e PP (Maddala &
Wu (1999) e Choi (2001)) . Conforme descrito no manual do usuário II do Eviews 7, estes
testes são chamados de testes de raiz unitária em painel, mas teoricamente, são testes de
raiz unitária para séries múltiplas.

Os testes implicam a hipótese nula de que há raiz unitária (ou seja, 𝐻0: 𝜌𝑖 = 1)
contra a alternativa de que não há raiz unitária ( 𝐻0: 𝜌𝑖 < 1 ), onde 𝜌 é o parâmetro a ser
estimado no qual se |𝜌| = 1 temos a presença de uma série não-estacionária.

Teste de Levin, Li e Chu: O teste de LLC, determina que há uma raiz unitária em
comum (ou seja, 𝜌𝑖 = 𝜌) por toda a amostra. Os dados em painel neste teste devem ser
balanceados.

Teste de Im, Pesaran e Shin: O teste de IPS permite que a cada raiz unitária seja
individual e assim, 𝜌𝑖 pode variar ao longo dos dados em corte-transversal (cross-section).
A hipótese nula de que as séries em conjunto possuem raiz unitária, contra alternativa de
que pelo menos uma das séries é estacionária nos dados.

Teste Fischer-ADF e Fischer-PP: A hipótese nula é de que todas as séries têm
raiz unitária, contra a alternativa de que pelo menos uma das séries é estacionária. Tanto
no teste IPS, como no de Fischer, os dados em painel não precisam ser balanceados. Os
resultados para as três amostras foram os seguintes:
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Tabela 31: Teste em conjunto de raiz unitária - Amostra 1
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Tabela 32: Teste em conjunto de raiz unitária - Amostra 2
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Tabela 33: Teste em conjunto de raiz unitária - Amostra 3

Os resultados das Tabelas 31, 32 e 33 para os testes em conjunto de raiz unitária,
revelam que as séries de variação do spot e de variação da forward rejeitaram a hipótese
de raiz unitária em todos os testes efetuados com probabilidade p-valor de 0,00% em
praticamente todos os resultados.
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7.4.2 TESTE DE HIPÓTESE DE MERCADOS EFICIENTES

Através do teste de Wald calculado no programa Eviews 7, temos a hipótese
conjunta de 𝛼 = 0 e 𝛽 = 1, no qual temos que estatisticamente a taxa spot em 𝑡 + 1 é
exatamente igual a taxa forward em 𝑡 prevista para 𝑡 + 1 mais um erro de regressão, logo,
os agentes hoje possuem toda a informação necessária e existente em 𝑡. Nesta condição
não há a existência do viés, pois o diferencial entre a taxa forward e a taxa spot (o
beta) é estatisticamente igual a 1. Para a metodologia utilizamos os erros robustos para
autocorrelação e heterocedasticidade (HAC ) em toda a amostra, conforme utilizado em
Cavaglia, Verschoor & Wolff (1994). O programa Eviews utiliza como padrão para erros
robustos de Newey-West bandwidth com kernel de Bartlett igual a 4,00).

Tabela 34: Teste de Hipótese de Mercados Eficientes - Amostras 1, 2 e 3
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De acordo com a Tabela 34 para as três amostras, observamos que na Amostra1.
6 em 10 países desenvolvidos rejeitaram a hipótese nula de mercados eficientes (𝛼 = 0
e 𝛽 = 1) e no caso dos países emergentes, temos que 7 em 14 países rejeitaram esta
hipótese. Para a Amostra 2. nos países desenvolvidos somente 2 em 10 países desenvolvidos
rejeitaram a hipótese nula, e nos países emergentes, 8 em 16 países rejeitaram a hipótese
nula (considerando que para Brasil efetuamos os testes para dados da forward e dados no
mercado de dólar futuro da Bolsa de Valores - B3). Na Amostra 3. não obtivemos nenhum
dos países desenvolvidos com rejeição a hipótese nula, e nos países emergentes, obtivemos
que 7 dos 16 países rejeitam a hipótese de eficiência de mercado.

Analisando as três amostras, nota-se, conforme já demonstrado que os mercados
desenvolvidos passam de menor eficiência no período da primeira amostra com a rejeição
da hipótese nula de que beta é igual, para uma não rejeição da hipótese nula, de eficiência
no período mais recente (amostra 3). Este resultado demonstra que a taxa spot em 𝑡 + 1
é estatisticamente igual a forward em 𝑡, dado que o beta não é diferente de um, e que
na amostra de países desenvolvidos toda a informação disponível para os agentes está
refletida nos preços, corroborando a hipótese de mercados eficientes e da não existência de
viés nas taxas forwards. Já os países emergentes, mostram certo padrão de rejeição. Hong
Kong, Kuwait, Filipinas e Arábia Saudita apresentaram rejeição em todas as amostras. As
economias de Hong Kong, Kuwait e Arábia Saudita possuem regime de câmbio fixo ao
USD, sendo as 2 últimas economias voltada para exportação de petróleo, que poderia ser
o motivo da rejeição da hipótese de eficiência. Outros países aparecem mais de uma vez
nas amostras como Índia e Turquia, que indicam possíveis imperfeições ou controles no
mercado de câmbio. A Filipinas apesar de ter câmbio flutuante, tem economia atrelada a
exportação para os EUA, o que pode de certa maneira enviesar os resultados da regressão.
Alguns países como México e Brasil apresentaram melhora de eficiência (talvez devido
ao abandono do câmbio fixo, ao learning, peso-problem, na fase inicial de flexibilidade
da moeda e que após certo tempo de mercado flutuante, apresentaram mercados mais
eficientes) e África do Sul que não apresentava rejeição, passou a ter ao considerar dados
mais recentes.

Em relação aos países emergentes, para os dados da Amostra 3. foi possível obter
paridades de outras moedas bases, como o Euro e a Libra, de forma semelhante ao efetuado
nos resultados em 5.3. Os resultados das regressões da Tabela 35 corroboram as informações
acima mencionadas de ineficiência e viés devido ao peg de moedas de países emergentes com
o USD, mas que ao utilizarmos outras moedas-base essas economias passam a apresentar
a não rejeição a hipótese nula de eficiência de mercado, como no caso na Arábia Saudita,
Filipinas, Kuwait e Hong Kong.
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Tabela 35: Regressões Δ𝑆𝑡+1 em 𝐹𝑡 − 𝑆𝑡 para moeda base USD, EUR e GBP

7.4.3 TESTES DE NORMALIDADE DOS RESÍDUOS DE JARQUE-BERA

O estudo da normalidade dos resíduos no caso dos estimadores de MQO (mínimos
quadrados ordinários) permite determinar se a distribuição amostral segue uma distribuição
normal, portanto, o modelo de regressão linear utilizado e as estatísticas provenientes
destas regressões são consistentes. Em séries temporais provenientes de dados de mercado
financeiro, é comum observarmos a existência de caudas pesadas (fat-tails) no qual nas
distribuições existem pesos maiores em eventos extremos, levando a distribuição a ter uma
curtose elevada e se comportar de forma leptocúrtica.

A existência em si de caudas pesadas nos resíduos já seria um motivo para invalidar
a HME (Hipótese de Mercados Eficientes), porém tais eventos esporádicos quando ocorrem,
são indicadores de que o mercado em si não esperava um choque, levando a uma grande
queda ou alta, mas ao mesmo tempo, se notarmos um grande peso nas caudas, não sendo
esporádico portanto, temos uma possível indicação de ineficiência, como por exemplo,
pode ser visto em países que controlam a moeda e que a distribuição dos retornos não é
normal, indicando a rejeição a HME.

O teste aplicado para averiguar a normalidade será o teste de Jarque-Bera que
mede basicamente a diferença entre a assimetria e a curtose de uma série comparada à de
uma distribuição normal. A hipótese nula é a de que os resíduos são normais e a hipótese
alternativa é de que não são normais.

Efetuamos o teste de Jarque-Bera para as amostras 1, 2 e 3, junto com o dado da
curtose, que indicaria o desvio da série em relação a curtose 3 da distribuição normal.
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Tabela 36: Teste de Normalidade dos Resíduos de Jarque-Bera - Amostras 1, 2 e 3
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Na Tabela 36 observamos que para os países desenvolvidos, no cenário de amostra
1, os resultados foram de não rejeição a hipótese nula de normalidade, com exceção do
Japão. Temos um resultado parecido na amostra 3, no qual somente o Canadá e a Suíça
rejeitaram a hipótese nula, sendo que o Canadá o resultado rejeitou a hipótese a 5%,
porém não a 1%. Ao analisarmos a série histórica da moeda, observa-se que existem
alguns fortes movimentos de apreciação e depreciação da moeda o que gerou a presença
de elevada curtose, o que poderia explicar a rejeição da normalidade desta moeda. Na
amostra 2 notamos que todos os países rejeitaram a hipótese nula com exceção a Suécia.
Esse resultado indica que possivelmente o período da crise financeira de 2008 gerou a
presença de caudas nas séries.

Para os países emergentes na amostra 1, com exceção da República Tcheca, Hungria
e Taiwan, todos os países rejeitaram a hipótese de normalidade. A curtose é muito elevada
nesses países, indicando o que comentamos anteriormente de algumas moedas que possuem
regimes de câmbio não flutuantes não apresentam uma distribuição normal e também o
fato destes países nesse período da amostra 1, terem sofridos fortes movimentos cambiais
devido às várias crises cambiais existentes nos mercados emergentes na década de 90. Na
amostra 2, os resultados indicam a rejeição a normalidade em todos os países da amostra,
devido principalmente ao evento da crise de 2008 nos países que possuíam câmbio flutuante
no período e por fim, na amostra 3, tivemos um ligeira melhora do teste, dado que somente
quatro países não rejeitam a hipótese de normalidade.

Pelos testes de normalidade de resíduos, estimamos que os modelos de regressão
utilizados na maioria dos países desenvolvidos para a amostra 1 e 3 são consistentes,
o mesmo não ocorrendo para o período de amostra 2. Já para os países emergentes os
testes indicam que com poucas exceções, não há consistência nos estimadores, indicando a
rejeição a normalidade dos resíduos e por consequência a HME.

7.4.4 TESTE DE LM DE BREUSCH-GODFREY PARA CORRELAÇÃO SE-
RIAL

Nas seções 7.4.4 e 7.4.5 iremos efetuar os testes de correlação dos resíduos e de
heterocedasticidade, respectivamente.

A HME implica que não deve haver qualquer informação nas séries defasadas (𝑡 − 1,
𝑡 − 2 e assim por diante) que condiciona um viés na série em t, visto que com isso os
investidores obteriam uma oportunidade de ganho livre de risco. A ausência deste viés
correlacionado com as séries defasadas implicaria que toda a informação está disponível
em tempo real para todos os investidores refletindo as notícias e informações que são
divulgadas a cada segundo. Ainda sob a hipótese do teorema de Gauss-Markov para as
regressões OLS, temos que a esperança e a variância dos resíduos devem ser respectivamente
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𝐸(𝑢𝑡𝑢𝑠|𝑥𝑡, 𝑥𝑠) = 0 e 𝑉 𝑎𝑟(𝑢𝑡|𝑥𝑡) = 𝜎2, ou seja, não correlacionados e homocedásticos para
que o estimador beta seja BLUE – Best Linear Unbiased Estimator e consequentemente,
sem viés.

Um dos testes mais empregados nos artigos de eficiência de mercado refere-se a
empregar a estatística de Durbin-Watson que testa a existência de correlação serial de
primeira ordem em regressões OLS e os teste de autocorrelação serial de Breusch-Godfrey
(o teste LM) para averiguar a existência de autocorrelação nos resíduos em ordens mais
altas.

Em ambos os testes temos que a hipótese nula é a não existência de autocorrelação
serial, para a hipótese alternativa de existência de autocorrelação.

A estatística dL e dU para a amostra de 80 a 99 observações a 5% de significância
é 1,61 e 1,66 respectivamente, e para 60 a 79 observações, de 1,55 e 1,62, conforme artigo
de F&P na Tabela 1. No artigo de F&P na Tabela 1, quatro países emergentes rejeitaram
a hipótese nula – Índia, Indonésia, Tailândia e Turquia. Na Tabela 2 de dados Bloomberg,
temos dois países em que houve rejeição - Taiwan e Turquia, recordando que o total das
amostras para emergentes diferem em alguns casos do artigo F&P.

Já na Tabela 3, para estatística de Durbin-Watson acima de 200 observações os
limites inferiores e superiores são os seguintes, dL = 1,76 a dU = 1,78, no qual houve
rejeição para Turquia e Taiwan. Na Tabela 4. os limites de Durbin-Watson são dL = 1,69
a dU = 1,73 para 126 observações no qual não identificamos nenhuma rejeição a hipótese
nula de que não existência de autocorrelação. Desta maneira, mesmo que com poucas
rejeições em países emergentes, os testes na Tabela 4 apresentam melhores resultados de
DW visto que nenhum país apresentou indicação de autocorrelação serial.

Em relação ao teste Breusch-Godfrey, no qual o teste F é calculado através do
multiplicador de Lagrange (LM) ao invés de termos apenas a indicação de autocorrelação
de primeira ordem - AR(1) averiguada no teste de DW, temos o teste para q ordens em
um modelo AR(q), sendo, portanto, mais amplo que o teste de DW.

Os testes de Breusch-Godfrey de autocorrelação serial estimados na Tabela 37
mostram um cenário parecido com o obtido nos testes de DW, nos quais alguns países
emergentes possuem autocorrelação residual sendo a maioria países que de alguma maneira
possuem mais controle do câmbio do que regime de livre flutuação. O fato de haver controle
cambial potencializa a existência da correlação residual, visto que à medida que a moeda
se distancia do alvo cambial, o governo intervém para garantir a estabilidade cambial e
com isso, seria mais provável que estes países apresentassem a existência de correlação nos
resíduos. Os seguintes países possuem flutuação de câmbio de alguma maneira controlada
pelo governo: Índia, Indonésia, República Tcheca e Singapura. O Kuwait e a Arábia Saudita
possuem câmbio fixo. A Hungria sistema de bandas cambiais, Hong Kong e Taiwan o
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sistema de currency board e os demais países, Brasil, México, África do Sul, Filipinas,
Turquia e Tailândia possuem câmbio flexíveis dado que muitos destes países o adotaram
após as crises cambiais da década de 90.

Os resultados obtidos na Tabela 37 para a amostra 3., demonstram que somente a
Arábia Saudita e a África do Sul possuem rejeição a hipótese de não correlação, indicando
que seus resíduos não satisfazem as condições de consistência do estimador.

Tabela 37: Teste de Breusch-Godfrey (LM) para autocorrelação serial. Amostras 1, 2 e 3

7.4.5 TESTES DE HETEROCEDASTICIDADE DOS RESÍDUOS

Em geral, é muito comum em séries temporais a existência de heterocedasticidade
nos resíduos, no sentido de que a variância dos resíduos apresenta tendências crescentes ou
decrescentes ao longo do tempo, ou de que dispersões nos resíduos são maiores em eventos
recentes (persistência). Poderíamos supor, por exemplo, que em determinadas séries, em
condições de mercado com menor volatilidade a variância se reduziria, sendo que nos
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momentos de estresse, a variância aumentaria permanecendo elevada, até que o mercado
voltasse a condição de menor estresse. Essas oscilações da variância ao longo do tempo,
conhecida por volatilidade, contraria a hipótese de Gauss-Markov, como apontado em
7.4.4, no qual a variância dos resíduos 𝑉 𝑎𝑟(𝜀𝑡) = 𝜎2, é constante ao longo do tempo. Nos
testes efetuados de eficiência e racionalidade dos mercados, a existência de volatilidade nos
resíduos indicaria que os resíduos apresentam heterocedasticidade condicional e os erros
não seriam independentes, apresentando correlações entre si, no qual, violaria o princípio
de eficiência existente na hipótese de MEH e REH.

Seria de certa maneira esperado que em momentos de crise financeira, principalmente
para moedas de câmbio flexível, os mercados apresentassem “comportamentos” mais
irracionais, no sentido da existência de bolhas especulativas, efeitos manadas, e outros
desvios, que ocorrem e são estudas no ramo da economia comportamental. As moedas
controladas, podem sofrer ataques especulativos de pressão de desvalorização, o peso-
problem, no qual os mercados consistentemente apostam contra a moeda, na expectativa
de que o governo e/ou Banco Central sejam forçados a desvalorizar a sua moeda. As
regressões nas seções de resultados foram estimadas ou por erros robustos de White ou por
Newey-West que permitem ajustar as estatísticas de teste considerando a autocorrelação e
a heterocedasticidade.

Executamos os seguintes testes de heterocedasticidade residual nas regressões OLS,
Breusch-Pagan-Godfrey (LM), White e ARCH, estimados no programa Eviews, no qual
para o primeiro e o segundo, a hipótese nula é a de que os resíduos são homocedásticos,
contra a alternativa de que são heterocedásticos, enquanto o modelo ARCH, averigua a
existência de heterocedasticidade autorregressiva condicional, para a hipótese nula de que
não há a existência de ARCH em ordem superiores nos resíduos, contra a alternativa de
que há ARCH nos resíduos em ordem superiores.

A Tabela 38, para amostra 1, a maioria dos países não rejeitaram a hipótese nula
nos três testes, indicando a não existência de heterocedasticidade. Encontramos para os
países emergentes, que somente a Arábia Saudita e a Tailândia, rejeitaram a hipótese nula
nos três testes. Conforme observado anteriormente para estes países, há uma ineficiência
nos câmbios rígidos e controlados, e assim, o resultado esperado seria no sentido de rejeição
a hipótese nula neste período.

Na Figura 7, os gráficos dos resíduos da regressão OLS dos dois países demonstram
a volatilidade encontrada em determinados períodos nos resíduos, o que poderia ser a
razão da rejeição da hipótese nula de homocedasticidade.
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Tabela 38: Testes de Heterocedasticidade residual - Amostra 1
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Arábia Saudita Tailândia

Figura 7 - Resíduos da regressão OLS para Arábia Saudita e Tailândia - Amostra 1

Na amostra 2 da Tabela 39, encontramos uma maior quantidade de rejeições
a hipótese nula, tanto nos países desenvolvidos, como nos emergentes. No bloco dos
desenvolvidos, temos que a Suíça e a Austrália apresentaram rejeição aos três testes,
enquanto, nos emergentes, tivemos rejeição também nos três testes para Índia, Indonésia,
Arábia Saudita, Singapura e Tailândia.

A análise dos gráficos dos resíduos destes países (em menor escala dos demais)
demonstram que o impacto nos resíduos da crise de 2008 foi significativa, de modo
que houve, uma relação entre este evento e possíveis eventos decorrentes da crise, que
aumentaram a volatilidade das séries após 2008. Este comportamento em termos de beta,
pode ser observado nos gráficos de rolling regression do apêndice 7.2 no qual observamos
o impacto no coeficiente em praticamente todas às moedas em 2008
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Tabela 39: Testes de Heterocedasticidade residual - Amostra 2

Para a amostra 3 na Tabela 40, após a crise, tivemos a rejeição nos testes de B-P-G
e White para o Euro, Austrália, Dinamarca e Nova Zelândia. Para esses quatro países,
os gráficos dos resíduos indicam uma persistência mais longa da volatilidade após a crise
entre os anos de 2009 a 2011, talvez como consequência das medidas pós-crise no caso das
economias do Euro, Noruega e Dinamarca e de uma possível relação econômica com os
EUA, no caso da Austrália, que poderiam ter potencializado mudanças muito bruscas das
variações das séries de spot e forward. Os países desenvolvidos após 2011 apresentaram
redução da volatilidade, sendo que os testes efetuados em período após 2011 a 2019, não
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rejeitaram a hipótese de homocedasticidade.

Já para os países emergentes, as séries após a crise apresentam uma redução da
volatilidade, inclusive para os países que de mantém controle cambial. A República Tcheca
e Hungria, apresentam semelhanças de resultados nos testes em relação as economias
desenvolvidas mencionadas anteriormente, nos quais há uma grande volatilidade entre os
anos de 2009 a 2011 para níveis constantes após 2011. Para os emergentes, temos que a
lira turca sofreu forte desvalorização em 2018 devido as tensões políticas com os EUA
no período de agosto de 2018 e a rúpia indiana, principalmente no ano de 2013, no qual
houve grande aumento da volatilidade nos resíduos, devido a preocupações econômicas
relacionadas ao financiamento do déficit em conta corrente.

Em geral corroborando com os demais testes efetuados, os países analisados,
principalmente no período da amostra 3 do pós-crise, apresentam em geral testes positivos
para homocedasticidade, porém com forte indício de que eventos extremos elevam de forma
rápida a volatilidade, comprometendo os resultados dos testes de homocedasticidade e por
consequência da HME.
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Tabela 40: Testes de Heterocedasticidade residual - Amostra 3
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7.5 TESTES DE CAUSALIDADE DE GRANGER
Conforme demonstrado na seção 4. de metodologia, os testes de causalidade de

Granger são utilizados para averiguar se ao utilizarmos variáveis defasadas, por exemplo,
a série das moedas spot 𝑠𝑡+3, em uma outra série contendo seus próprios dados defasados,
por exemplo a série de taxas forward, 𝑓𝑡, o uso dos dados de 𝑠𝑡+3 em 𝑓𝑡, ajudariam a
melhorar o poder preditivo da variável 𝑓𝑡 (ou similarmente, a explicação da regressão de
𝑓𝑡 melhora ao adicionarmos a variável 𝑠𝑡+3).

Os testes, conforme recomendado por Enders (2008), foram feitos nas séries dife-
renciadas em primeiro grau (estacionárias em 𝐼(1)), visto que conforme observamos na
seção 7.4.1, as séries em nível não são estacionárias, porém ao diferenciarmos, estas se
tornam estacionárias.

Outra recomendação refere-se à quantidade de defasagens (lags) utilizadas. Como
o modelo de causalidade de Granger depende das defasagens utilizadas nas regressões,
se utilizarmos poucos lags, é possível não conseguir capturar a relação entre as variáveis.
Portanto, a fim de termos a melhor seleção de lags para os testes, efetuamos as regressões
de cada conjunto de séries por um modelo autorregressivo VAR com no máximo de 4
defasagens (seguindo a regra de 𝑇

1
3 ) e utilizando o teste de critério de Akaike que é mais

robusto em amostras menores, selecionamos os lags com os menores valores.

Os resultados da seleção dos lags estão demonstrados na Tabela 41 a seguir:
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Tabela 41: Seleção de Lags por AIC
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Portanto utilizamos os lags ótimos da Tabela 41 para os testes de causalidade de
Granger.

Em geral os testes de causalidade de Granger avaliam relações de curto prazo,
enquanto a cointegração busca relações de longo prazo entre as variáveis. Os testes de
causalidade de Granger serão os seguintes:

∙ Não viés da forward: 𝑠𝑡+3 = 𝑓𝑡 ;

∙ Ausência de Prêmio de Risco: 𝑓𝑡 = 𝑒𝑡+3 para a condição de prêmio de risco é igual a
zero;

∙ Expectativas Racionais: 𝑠𝑡+3 = 𝑒𝑡+3
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Tabela 42: Seleção de Testes de causalidade de Granger
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A hipótese nula no Eviews para o teste de causalidade de Granger é a de que a
variável independente x Granger não causa y na primeira regressão e o inverso na segunda
regressão, onde y Granger não causa x.

Na Tabela 42, para o teste de não viés da forward (Unbiasedness), 19 em 22 países
não rejeitaram a hipótese nula de que a taxa forward Granger não causa o spot, ou seja,
não há evidência de que dados passados da taxa forward ajudariam a explicar a taxa spot,
porém a forte evidência de rejeição da hipótese nula de que o spot não Granger causa a
forward em todos os países.

Pelo princípio de eficiência fraca de Fama, os dados passados já estão incorporados
no dado atual e não haveria razão de utilizar dados passados para tentar prever o dado
atual, visto que este se comportaria como um passeio aleatório e nesse sentido o fato do
modelo capturar, que dados da taxa spot defasadas ajudam a melhorar a previsão da taxa
forward atual indicaria uma ineficiência no sentido de Fama, porém ao decompormos a
taxa forward pelo paridade descoberta da taxa de juros em 7.3, vemos que a taxa spot
atual é um fator aleatório do modelo mas que compõe a forward mais o diferencial de
juros entre os países.

Temos também que 3 países (Grã-Bretanha, Nova Zelândia e República Tcheca)
indicaram bicausalidade no sentido Granger. Como estamos trabalhando com séries
trimestrais, podemos ter algumas moedas no qual o comportamento destas esteja interligado
uma à outra, sendo difícil determinar qual causa qual. Fernandes & Holland (2011) para
o Brasil observaram na faixa de análise de 1 mês esse comportamento de bicausalidade,
enquanto no prazo médio de 6 meses observaram resultados de causalidade do spot na
forward e no longo prazo, não identificaram causalidade.

No caso dos testes para averiguação de Substitutibilidade Perfeita da Tabela 42,
obtemos que 16 em 22 países não rejeitaram a hipótese de que dados passados da taxa
previstas (surveys) não ajudam a prever a taxa forward, mas rejeitaram a hipótese de que
dados passados da forward não ajudam na previsão da taxa de survey atual.

O entendimento pode ser de que os agentes de mercado utilizam informações do
prêmio de risco existente na forward (a própria decomposição em si) para formar suas
expectativas. Para a Grã-Bretanha, Austrália, República Tcheca, Hungria e Tailândia, os
testes obtidos foram de não rejeição de ambas as causalidades, indicando que as séries são
independentes entre si.

O Canadá foi o único país que pelo teste de causalidade de Granger indicou
resultado oposto aos obtidos de todos os países. Neste caso, a causalidade indicada foi da
survey para a forward. Os resultados não foram tão significativos (rejeição a 3,63% e não
rejeição a 5,72%) e podemos concluir que qualquer movimento nas séries poderia alterar
este resultado. O gráfico da Figura 8 da série diferenciada do Canadá abaixo demonstra
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uma alternação entre a séries em termos de uma antecipar o movimento da outra, porém
ambas são muito parecidas em determinados momentos.

Figura 8 - Comparativo entre as séries diferenciadas da survey e forward do Canadá. Fonte:
Bloomberg

No caso da análise das expectativas racionais (REH ) temos um resultado muito
robusto em termos de causalidade de Granger, dado que todos os países não rejeitaram a
hipótese nula de que a survey não Granger causa a taxa spot e rejeitaram fortemente a
hipótese de que o spot não Granger causa a survey. Portanto, dados passados da taxa spot
ajudam na previsão atual das estimativas de surveys dos agentes. A condição estatística
para entendermos que o mercado não erra sistematicamente as suas previsões é a de que
as estimativas hoje previstas para três meses devem ser estatisticamente iguais a taxa spot
real três meses após a estimativa. Portanto, seria esperado termos também resultados que
indicassem que as surveys ajudariam na previsão das taxas spot de 3 meses, porém dado o
comportamento do câmbio spot, o modelo não captura este tipo de relação.

Comparando graficamente de forma semelhante a feita na Figura 8, a Figura 9,
mostra o efeito defasado das expectativas em relação ao spot que ocorre na série trimestral.
Este é o mesmo efeito comentado na Figura 5. Os agentes, dado que não possuem previsão
sobre o câmbio spot, incorporam em seus modelos de forma a minimizar os erros, os
choques provenientes do spot para ajustar nas surveys.

De certa forma apesar de teoricamente consideramos que os modelos de curto prazo
por Granger rejeitam a hipótese de racionalidade, o fato do mercado ajustar rapidamente
suas previsões aos choques pode ser a razão de que atualmente pelos testes efetuados em
5.4 e 5.5, obtemos resultados de menor rejeição a hipótese de falha sistemática dos agentes
devido a erros de previsão.
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Figura 9 - Comparativo entre as séries diferenciadas da survey e forward do Canadá. Fonte:
Bloomberg

7.6 TESTES DE EFICIÊNCIA DE MERCADO PELA METODO-
LOGIA FMOLS
Os testes de cointegração pela metodologia de cointegração de Phillips & Hansen

(1990), que conforme mencionado na seção 4 de metodologia, tem como vantagem diminuir
a correlação serial, foram utilizados como base de comparação com os resultados utilizados
a seção de resultados 5.5 pela metodologia de cointegração de Engle & Granger (1987).

A vantagem de usarmos essa metodologia é que esta segue de fato um modelo de
regressão por cointegração, com a possibilidade de adição de termos determinísticos de
tendência e cujos resultados dos resíduos podem ser comparáveis a regressão OLS efetuada
na seção de resultados 5.5., assim como os testes de hipótese conjunta de Wald para 𝛼 = 0
e 𝛽 = 1.

O resultado da regressão da cointegração em si, ou seja, o vetor de cointegração
[1, −1] determina se as séries são cointegradas, porém L&M não efetuaram a regressão de
cointegração em seus testes, e somente analisaram, os resíduos da regressão, dado que as
séries são 𝐼(1).

A cointegração de Johansen mesmo que permita capturar mais de uma relação de
cointegração entre as séries e que não é um teste de duas etapas não permite efetuarmos os
testes comparativos de resíduos de forma semelhante a utilizada pela metodologia FMOLS.

De forma semelhante a L&M, iremos averiguar se as séries são cointegradas em
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ordem 1 e caso o sejam, efetuar os testes de hipótese conjunta de Wald de 𝛼 = 0 e 𝛽 = 1 e
a análise de correlação pelo teste Q de Ljung-Box.

Nas tabelas a seguir iremos comparar os resultados obtidos da decomposição do
viés para a mesma base de dados trimestral com base nas surveys da Bloomberg da seção
5.5, com os dados sem diferenciação, dado que os modelos de cointegração necessitam dos
dados em nível para extrairmos as relações de longo prazo existentes entre as séries.

Os modelos de regressão para os respectivos testes são os seguintes, para os dados
em logaritmo:

∙ Teste não viés da forward: 𝑠
(𝑟)
𝑡 = 𝑓

(𝑟)
𝑡 + 𝜀𝑡

∙ Teste da Hipótese do Prêmio de Risco: 𝑒
(𝑟)
𝑡 = 𝑓

(𝑟)
𝑡 + 𝜀𝑡

∙ Teste da Hipótese de Expectativas Racionais: 𝑠
(𝑟)
𝑡 = 𝑒

(𝑟)
𝑡 + 𝜀𝑡

sendo 𝑠
(𝑟)
𝑡 a taxa spot de 3 meses, 𝑓

(𝑟)
𝑡 a taxa forward de 3 meses, 𝑒

(𝑟)
𝑡 a taxa da previsão

da Bloomberg.

A Tabela 43, resultaram em rejeição aos testes de Wald para Hong Kong e Tailândia
e para autocorrelação para a Hungria. Esses três países também foram rejeitados na seção
5.5, junto com Taiwan e a República Tcheca. Portanto, os resultados esperados corroboram
os testes efetuados na seção 5.5 de que os mercados neste período são estatisticamente
eficientes e o sem a existência do viés do mercado forward para a maioria dos países.

Para o teste da hipótese de que não há o prêmio de risco da Tabela 44, consideramos
a condição de perfeita substitutibilidade, ou seja, de que a taxa de prevista da Bloomberg
deve ser igual a taxa forward.

De forma semelhante aos testes de resíduos de L&M, a maioria dos países apre-
sentou rejeição a hipótese do teste de Wald e/ou autocorrelação residual. O total de 11
países rejeitaram a hipótese de teste de Wald e 12 países apresentaram autocorrelação nos
resíduos. Considerando as duas condições conjuntamente somente 4 países não rejeitaram
as duas hipóteses analisadas. Os países que não indicaram prêmio de risco pelo FMOLS
foram Grã-Bretanha, Hungria, África do Sul e Turquia, enquanto na regressão de L&M
tivemos Grã-Bretanha, Hungria, África do Sul, Turquia e Brasil, logo os dados entre ambas
as metodologias novamente foram consistentes.

O teste de Expectativas Racionais será com base de que as previsões de agentes e a
taxa spot devem ser iguais, ou seja, a de que os agentes não cometem erros sistemáticos de
previsão. Na Tabela 45, apresentamos os resultados dos testes de resíduos para a hipótese
de racionalidade dos agentes, nos quais 16 países não rejeitaram a hipótese do teste
conjunto de Wald e 8 países não rejeitaram a hipótese nula de que não há autocorrelação
residual. Portanto, o total de 7 países para ambos os testes em conjunto apresentaram a
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condição de que os resíduos indicam que não há estatisticamente erros sistemáticos dos
agentes. Os testes também são consistentes com os obtidos por L&M.

Outra característica encontrada em ambas as metodologias de cointegração, foi a
de que os países desenvolvidos apresentam mais rejeição a hipótese de autocorrelação serial
do que os países emergentes. O fato de termos usado a amostra com a maior quantidade
trimestral de dados da Bloomberg, a fim de capturar a maior quantidade de dados para
fazermos os testes e assim não termos uma amostra pequena, acabou por englobar a crise de
2008 na amostra. O choque causado pela crise nos resíduos foi significativo, principalmente
nos países desenvolvidos que em geral apresentam moedas flexíveis, ao contrário de muitos
emergentes da amostra que tiveram o choque, mas pela característica das suas moedas,
os resíduos são mais voláteis (moedas flutuantes) ou pouco impacto no caso de moedas
com câmbio fixo. Esse fato pode ter corroborado para a verificação da maior presença de
autocorrelação serial nos países desenvolvidos. O comportamento em geral dos resíduos
dos países desenvolvidos aparenta não ter uma tendência após 2009.
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Tabela 43: Testes dos Resíduos para Não viés da forward - FMOLS
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Tabela 44: Testes dos Resíduos para Prêmio de Risco - FMOLS
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Tabela 45: Testes dos Resíduos para Expectativas Racionais - FMOLS
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7.7 ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DE MERCADO PARA BRASIL
Esta seção do apêndice iremos analisar a eficiência da taxa forward e de futuro do

mercado brasileiro.

Garcia & Olivares (2001), Chrity, Garcia & Medeiros (2006) e Fernandes & Holland
(2011) efetuaram os testes para o mercado brasileiro semelhante aos efetuados na seção
de resultados e encontraram evidências semelhantes à obtidas por Bansal, Dahlquist et
al. (2000) e Frankel & Poonawala (2010) no qual em países emergentes, devido a fatores
relacionados a maior inflação, PIB, volatilidade da inflação e rating de crédito levam a não
existência do puzzle e tais países tendem em média a ter betas em torno de zero e positivos,
diferentemente dos países desenvolvidos que não apresentam tais características e assim o
puzzle é identificado, e conforme sugerido por B&D, a existência deste estaria vinculada
ao fato da taxa de juros americana estar superior à dos demais países desenvolvidos.

Nos artigos acima mencionados para o mercado brasileiro, apesar de uso de bases
de dados, metodologias e períodos de análises diferentes, existem semelhanças entre
os resultados obtidos, no qual os autores identificaram a importância da alteração de
resultados devido ao período de análise (no caso do Brasil, a mudança de regime de câmbio
fixo para flutuante), a existência do viés da taxa forward e rejeição, tanto do componente
da ausência do prêmio de risco (substitutibilidade perfeita), como da racionalidade dos
agentes, dependendo do período amostral utilizado.

Esta seção do apêndice irá analisar os testes efetuados pelos autores para o mercado
brasileiro, com a mesma amostra da seção de resultados para dados mensais, de julho de
2009 a dezembro de 2019, com base nos dados das taxas spot e forward points de NDF
provenientes do terminal da Bloomberg, da Taxa Referencial de Câmbio e do contrato
futuro de taxa de câmbio de reais por dólar comercial da B3 e as cotações medianas de
surveys divulgadas no relatório Focus do Banco Central do Brasil, a fim de averiguar se
conforme explicado nas seções de resultado, após a Grande Crise Financeira de 2008, e
dado o período de Lower Zero Bound da economia americana, quais seriam os resultados
para o Brasil.

Para dados trimestrais de junho de 2009 a dezembro de 2019, iremos utilizar a base
de dados das taxas spot, forwards points de NDF e surveys da Bloomberg e as previsões
trimestrais do relatório Focus do Banco Central do Brasil.

7.7.1 VIÉS DA TAXA FORWARD – TESTE DA HIPÓTESE DE MERCADOS
EFICIENTES

Utilizamos dois períodos amostrais (mensal e trimestral) pelo fato de que, conforme
averiguado nos artigos de Liu & Maddala (1992b); Liu & Maddala (1992a) e Fernandes &



Capítulo 7. Apêndice 121

Holland (2011) os resultados indicam que quanto menor o prazo de análise nas regressões,
maior a eficiência do mercado forward e futuro. Entendemos que a análise, principalmente
para moedas emergentes de câmbio flutuante como no caso do Brasil, para períodos
superiores a 3 meses seria de difícil mensuração, por isso, foi avaliado o período mensal,
que é o de maior liquidez no mercado nacional e o trimestral, que é relativamente de curto
prazo. De acordo com a Tabela 25, o Brasil, foi o país com o maior desvio padrão dos
retornos no período da Amostra 3 para o componente da variação cambial.

Os artigos analisados também fazem uso de uma base de dados, por exemplo, o
contrato futuro ou o mercado forward proveniente das curvas de swap da B3. Efetuamos os
testes em ambas os tipos de mercado de balcão e de bolsa, visto que com essa comparação,
foi possível, avaliar se há e o quanto de spread adicional o mercado de balcão proveniente
das taxas de NDF cobra em relação ao mercado futuro.

O mercado futuro e de balcão, tem como uma das principais diferenças, o fato do
primeiro ter ajustes diários de marcação a mercado, enquanto no segundo, geralmente, o
ajuste é feito no vencimento ou antecipação da operação, o que gera um risco de crédito
maior. Esse componente, dado que em ambos os contratos existe o bid-ask spread e custos
operacionais referente a cada tipo de operação, seria uma possível proxy do quanto o
mercado cobra de risco de crédito, ou seja, o spread em si, nas operações a termo em
relação ao mercado futuro.

Por esta razão, para os dados mensais, no qual temos liquidez no mercado futuro,
efetuaremos os testes de eficiência de mercado e a comparação entre os resultados de NDF
e futuro.

No caso dos dados trimestrais, iremos analisar o comportamento das pesquisas de
mercado (surveys). Iremos utilizar neste banco de dados o comparativo da pesquisa das
medianas das cotações da paridade de reais por dólar da Bloomberg com as da pesquisa
Focus do Banco Central.

Tabela 46: Regressões OLS - Teste de Não Viés da Taxa Forward
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Na Tabela 46 demonstramos os resultados da regressão 4.1 de Fama no qual temos
três diferentes regressões para a base mensal e uma regressão para a base trimestral.

O resultado em 1. NDF Bloomberg com Spot de fechamento (close) refere-se à
regressão semelhante a efetuada na seção de resultados em 5.1 – Tabela 4, no qual utilizamos
as taxas de NDF e de spot de fechamento da Bloomberg, cujo coeficiente obtido foi de 1,23.

Os testes de autocorrelação de DW e LM, indicam que os resíduos não são autocorre-
lacionados (não rejeição a hipótese nula de autocorrelação no caso do teste LM e estatística
de DW acima de 2,00) e são homocedásticos pelos testes de Breusch-Pagan-Godfrey e
ARCH (não rejeição a hipótese nula de homocedasticidade). O coeficiente obtido é positivo
e os testes de eficiência indicam que estatisticamente o spot um mês a frente é semelhante
a taxa forward de 1 mês, ou seja, não houve rejeição da hipótese nula de 𝛼 = 0 e 𝛽 = 1
Apesar do beta positivo, semelhante ao encontrando por Chrity, Garcia & Medeiros (2006),
o viés da forward não foi identificado nos nossos cálculos de forma semelhante a outros
países que analisamos, no período após a crise. Fernandes & Holland (2011) identificam que
“há consenso de que o forward é um estimador do spot, pelo menos para prazos superiores
a 1 mês”, no qual o viés de longo prazo é mais evidente no caso brasileiro.

Os testes de autocorrelação de DW e LM, indicam que os resíduos não são auto-
correlacionados (não rejeição a hipótese nula de autocorrelação no caso do teste LM e
estatística de DW acima de 2,00) e são homocedásticos pelos testes de Breusch-Pagan-
Godfrey e ARCH (não rejeição a hipótese nula de homocedasticidade).

Utilizamos em 2.DOL FUT B3 – Taxa ref. B3, a taxa coletada e divulgada pela B3
do dólar comercial coletada 30 minutos antes do encerramento do contrato de dólar futuro,
para a regressão. O ajuste do contrato do dólar futuro ocorre entre 15:50h e 16h, portanto,
utilizar a cotação de fechamento das 18h poderia incorrer em resultados diferentes na
regressão em virtude do descasamento de horário entre as bases, conforme observado na
regressão 3.DOL FUT B3 – Spot Close, no qual o coeficiente obtido foi de 1,022.

Apesar da liquidez após as 16h horas diminuir, ainda sim pode haver grande
variação de preço entre a cotação do dólar comercial das 16h com o de fechamento das
18h, conforme observado na Figura 10.

As cotações em nível aparentemente não sofrem grandes variações, porém ao
observamos as diferenças percentuais, observamos que em momentos de maior estresse de
mercado, como os do período de novembro de 2014 à março de 2016, a diferença percentual
aumenta (eixo da direita) chegando a quase -1,00% e mais de 1,00%.

Desta forma, dado que temos dois horários de coleta dos dados, efetuamos as
regressões de acordo com tais horários, sendo as regressões do contrato futuro em acordo
com o horário de precificação do ajuste das taxas referenciais divulgada pela B3 e para
os NDF, às cotações de fechamento das 18h, tanto do NDF, como do spot. Na seção
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Figura 10 - Comparação entre as cotações da Taxa Referencial da B3 com o Spot de
Fechamento da Bloomberg.

5.2, averiguamos que há uma possibilidade de viés positivo de fechamento, e que sua
magnitude quando comparada à média do dia poderia ser de 0,5% nos países desenvolvidos,
e especificamente para Brasil essa diferença em termos de coeficiente seria de 0,79%.

O coeficiente obtido em 2.DOL FUT B3 – Taxa ref. B3 foi de 0,86, cerca de 0,37%
inferior ao do mercado de balcão da NDF. Esta informação dos coeficientes das regressões
nos diz que a inclinação do mercado forward é mais acentuada que a do mercado futuro,
logo, as variações neste mercado são maiores.

Uma das explicações para esta diferença é a de que esta poderia estar relacionada
ao fato do mercado de NDF ser menos líquido e de balcão (bancos e fundos são as contra
partes das operações de hedge das empresas), logo este resultado seria esperado, dado que
em momentos de maior estresse, o spread de crédito cobrado pelas instituições financeiras
no mercado de balcão deveria ser superior ao de mercado futuro que não refletiria esse
aumento de risco de crédito

O teste de não viés da taxa forward, não foi rejeitado para amostra, indicando que
estatisticamente o coeficiente para o mercado futuro é positivo e devido a não rejeição
da hipótese nula de 𝛼 = 0 e 𝛽 = 1, não há evidência de existência de viés da forward de
Fama.

Dado que as variações entre o spot e taxa referencial são maiores em momentos
de maior volatilidade, como o que ocorreu no final de 2014 até início de 2016, essa maior
volatilidade se reflete nos resíduos das duas regressões conforme observado na Figura 11,
porém os testes estatísticos de autocorrelação de Ljung-Box até o lag 36 (não demonstrado
na Tabela 46 e o teste de LM não identificou a existência de autocorrelação e os testes de
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B-P-G e ARCH não rejeitaram a hipótese de homocedasticidade.

Na Figura 11 observamos que os resíduos obtidos das regressões da Tabela 46
apresentam histograma leptocúrtico e com caudas pesadas e alguns pontos extremos de
variação que podem ser outliers ou eventos de estresse do mercado. Os resultados dos
resíduos para as regressões foram muito parecidos, sendo que somente no período de 2014
a 2016, observamos um descolamento da forward em relação ao spot que será analisado
em detalhe na Figura 12. Os resíduos da amostra trimestral, mostram a existência de
alguns pontos extremos, decorrentes principalmente no período entre 2013 e 2016, no qual
houve forte depreciação da moeda brasileira, quando o real em novembro de 2013 era
negociado em cerca de 2,25, e em março de 2015 a cotação era de aproximadamente 3,20,
um aumento de cerca de 37%. Na amostra mensal, os choques são mais suaves, visto que
não há o lag de 3 meses em que pode ocorrer fortes movimentos de volatilidade da moeda.
Esse comportamento pode ser observado nos histogramas das distribuição dos resíduos.

Ao decompor o componente do coeficiente da regressão, ou seja, o respectivo
logaritmo da taxa forward/futuro menos o logaritmo da taxa spot/taxa referencial notamos,
conforme abertura em 3 períodos observado na Figura 12, que o componente da forward é
mais estável em períodos de menor volatilidade de mercado (2009 a 2014 e 2016 a 2019),
porém no período de maior instabilidade, como o que ocorreu entre 2014 e 2016, há um
aumento entre o diferencial das taxas de forward/spot maior do que o ocorrido no mercado
futuro/taxa referencial, o que poderia ser caracterizado como o spread adicional cobrado
pelas instituições financeiras proveniente da maior incerteza e instabilidade política e
econômica desse período e que poderia gerar um aumento do risco de crédito maior no
mercado de balcão em relação ao futuro.

a.Dados mensais b.Dados trimestrais

Figura 11 - Resíduos regressões OLS mercado forward e futuro. - Fonte: B3 e Bloomberg
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Figura 12 - Comparação entre Forward/Spot e Futuro/Taxa Referencial por períodos. -
Fonte: B3 e Bloomberg
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Uma das possibilidades de tentarmos estimar se existe esse adicional de spread no
mercado de balcão em relação ao de futuro seria o de rodar uma regressão direta entre
o diferencial da forward menos o spot (o quanto o mercado de NDF negocia acima do
spot) contra o diferencial do futuro menos a taxa referencial (o quanto o dólar futuro
negocia acima do spot referencial da B3) e medir o intercepto desta regressão. A constante
da regressão obtida foi de 0,001773% (positiva) e estatisticamente diferente de zero
(significativa) com p-valor de 4,65% que reforçam a ideia de que existe um adicional da
taxa forward em relação ao futuro.

O coeficiente da regressão foi de 0,831 que indica que o diferencial da forward tem
menor elasticidade do que o diferencial do futuro, ou seja, para cada 1% de variação do
diferencial do futuro, temos 0,83% de variação no diferencial do forward. O gráfico dos
resíduos da regressão da Figura 13 captura de forma semelhante à Figura 12, o fato de
que em condições normais a forward fica mais concentrada em determinado diferencial e o
futuro apresenta maior volatilidade, mas quando temos um cenário instável, o diferencial
da forward apresenta forte alta comparado ao do futuro.

Uma análise da sensibilidade do prêmio do diferencial é a de averiguar o valor do
intercepto da regressão se selecionarmos o período de estresse averiguado na Figura 13
entre novembro de 2013 a março de 2015. O resultado da regressão para este cenário foi de
intercepto igual a 0,0142% (p-valor de 1,51%) contra o 0,001773% da amostra completa,
ou seja, um aumento percentual de mais de 700%, e o coeficiente de 0,011715 contra
0,831 da amostra completa. Apesar da amostra ser pequena (17 amostras), esta análise de
sensibilidade da constante da regressão demonstrou que de fato o prêmio do diferencial da
forward descola do diferencial do mercado futuro em momentos de maior volatilidade.
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Figura 13 - Resíduos da regressão OLS diferencial da forward contra diferencial do futuro.
- Fonte: B3 e Bloomberg
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Em relação ao dado trimestral, o coeficiente obtido foi de -0,046, para um total de
43 amostras entre junho de 2009 a dezembro de 2019. O resultado difere em termos de
magnitude e sinal em relação ao prazo mensal. Fernandes & Holland (2011), observaram
por testes de cointegração que a eficiência de curto prazo (1 mês) em relação ao de longo
prazo (1 ano) é diferente, concluindo que “o beta é muito próximo de 1 para o curto prazo
e cai ao longo do tempo, demonstrando uma estrutura de risco versus retorno em função
do prazo ou de aumento na imprecisão da formação das expectativas”.

Os resultados da reta de regressão nos gráficos de dispersão na Figura 13 demons-
tram como uma das possíveis explicações para a diferença, a quantidade amostral utilizada
para dados mensais contra dados trimestrais.

Os histogramas da Figura 14 para os dados trimestrais demonstram uma grande
dispersão na base de variação de spot. O Brasil dentre os países emergentes que possui
câmbio flutuante e grande liquidez internacional, possui como característica uma maior
volatilidade do câmbio. No caso da base trimestral em uma amostra reduzida, os choques
existentes são mais significativos.

No cenário trimestral, quando comparamos a taxa atual com a taxa de três meses,
podem existir diversos fatores/choques que podem ter levado a moeda a depreciar ou
apreciar, sendo que ao analisarmos o componente da forward, este basicamente irá formar
a taxa forward de três meses partindo da taxa spot atual, multiplicada pela previsão de
três meses do CDI dividida pelo cupom cambial, sendo que a previsão destas duas curvas
embute o cenário provável de mercado considerando todas as informações disponíveis até
o momento (por exemplo, em relação a definição da Taxa SELIC do BC), sendo muito
pouco provável prever qualquer tipo de choque, até porque estes já estariam incorporados
no preço, conforme teoria de eficiência semiforte de Fama (1970).

O prêmio de risco (5.1) para a base mensal e trimestral pode ser observado na
Figura 15, no qual o prêmio de risco apresenta maior variação na amostra trimestral
(oscilando entre +15% e -30%) e com certa consistência, nos cenários de maior estresse
entre 2014 e 2016 em ambos os períodos de análise.

Essa condição, conforme a Tabela 14, reflete que para a base mensal, dado o
coeficiente positivo, a variância do spot é maior do que a do prêmio e no caso trimestral,
dado que temos coeficiente negativo, a variância do prêmio deveria ser superior à do spot.

O desvio padrão obtido para amostra mensal do prêmio de risco e da variação do
spot foi de 4,40% e 4,42% e para a base trimestral foi respectivamente de 8,44% e 8,41%
portanto, condizente com as condições propostas na Tabela 14.
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a.Dados mensais b.Dados trimestrais

Figura 14 - Gráfico de dispersão e reta de regressão para amostra mensal e trimestral -
Fonte: Bloomberg

a.Dados mensais b.Dados trimestrais

Figura 15 - Prêmio de risco para base mensal e trimestral - 𝑟𝑝𝑘
𝑡 = 𝑓𝑡 − 𝑒𝑡+𝑘 - Fonte:

Bloomberg

7.7.2 SUBSTITUTIBILIDADE PERFEITA – TESTE DA HIPÓTESE DE
PRÊMIO DE RISCO

Esta seção irá efetuar a decomposição do viés de acordo com a regressão 4.5 de
Froot & Frankel (1989) para a amostra mensal para base de forward e futuro com o uso
da survey do FOCUS e trimestral para a base forward, com uso de previsão do FOCUS e
da Bloomberg.

Os resultados da Tabela 47 reforçam a existência do componente de prêmio de
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Tabela 47: Teste de Substitutibilidade Perfeita – Mensal e Trimestral - Fonte: B3 e
Bloomberg

risco variável no tempo na amostra mensal e trimestral, dado os resultados de rejeição da
hipótese nula de que 𝛼 = 0 e 𝛼 = 1.

Os coeficientes da amostra mensal foram mais dispersos, sendo para a base de
forward de 0,895 e para o futuro de 1,781. Ambas apresentaram teste de DW abaixo do
limite inferior de 1,698 elaborada por Savin & White (1977) e rejeição a hipótese nula de
não existência de autocorrelação residual pelo teste LM (O teste Q indica forte rejeição no
primeiro lag), porém não identificamos a existência de heterocedasticidade residual.

A série histórica e os dados estatísticos das séries de cotações do spot e da taxa
referencial um mês a frente comparados com a previsão de um mês do Focus estão na
Figura 16.

Figura 16 - Série e estatísticas das cotações de dólar e taxa referencial um mês a frente
contra previsão do Focus - Fonte: BC, B3 e Bloomberg

A Figura 16 nos mostra que o spot e a taxa referencial são muito próximos entre
si, porém as previsões são menos voláteis e condicionadas ao efeito de underprediction
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mencionado na Figura 5. Isto gera em grande parte da amostra os movimentos no qual o
spot/taxa referencial servem de proxy para a taxa prevista pelo Focus.

A Figura 17 apresenta os gráficos das regressões nos quais mostram que a taxa
forward apresenta maior ocorrência de outliers na amostra e uma concentração maior
entre 0,00% e 1,00%. Esta condição pode estar relacionada com o fato dos prêmios serem
mais constantes em momentos de menor volatilidade, porém quando há qualquer alteração
de risco, o componente da forward captura com maior intensidade o aumento de prêmio
de risco, como comentando na Figura 12.

Para a amostra trimestral, dado que não temos o mercado futuro, usamos duas
diferentes amostras de surveys para testar se há diferença significativa entre o uso das
previsões do terminal Bloomberg ou do boletim FOCUS do Banco Central. Estatisticamente
as regressões para ambas as surveys são muito parecidas. O coeficiente da regressão pelo
FOCUS é aproximadamente 0,12% superior ao da Bloomberg.

As regressões indicaram rejeição para a hipótese nula de intercepto e coeficiente
iguais a zero e para o teste de hipótese conjunta para 𝛼 = 0 e 𝛽 = 1, portanto indicando a
presença de prêmio de risco. Os testes de autocorrelação por DW indicam uma possível
existência de autocorrelação, porém o teste LM, não indicou a existência de correlação
serial. As séries estatisticamente podem ser consideradas homocedásticas pelos testes
efetuados.

Na Figura 18, observamos pelo histograma da variação das previsões da Bloomberg
contra spot que há maior presença de outliers nas caudas em relação ao FOCUS.

Portanto, apesar de termos amostras com bases em períodos diferentes, os resultados
entre as bases mensais e trimestrais não diferem muito em si, sendo que em todos os
resultados a forte indício da existência de prêmio de risco variável no tempo para os dados
no Brasil em ambos os mercados de NDF ou futuro e para as surveys do Focus e da
Bloomberg.
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a.Survey: Bloomberg b.Survey: FOCUS BC

Figura 18 - Gráfico trimestral de dispersão e reta de regressão para hipótese de prêmio de
risco para dados de forward e de futuro. - Fonte: B3 e Bloomberg
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7.7.3 ERROS SISTEMÁTICOS DE PREVISÃO – TESTE DA HIPÓTESE DE
EXPECTATIVAS RACIONAIS

Os resultados obtidos para o teste de expectativas racionais para o Brasil para a
base mensal e trimestral estão demonstrados na Tabela 48.

Tabela 48: Teste de Expectativas Racionais – Mensal e Trimestral - Fonte: B3 e Bloomberg

Os coeficientes da regressão da decomposição de F&F, no qual para os testes de
expectativas racionais devemos ter a condição de que 𝛼 = 0 e 𝛽 = 0, estimam se a taxa spot
prevista estatisticamente é igual as taxas estimadas (surveys) pelos agentes de mercado,
resultando que não haveria erros sistemáticos de previsão dos agentes.

Os coeficientes obtidos para a base mensal com dados de NDF e dados do futuro
foram de 0,335 e -0,919 respectivamente, sendo que em ambos os testes, não houve rejeição
a hipótese nula conjunta de que 𝛼 = 0 e 𝛽 = 0. Logo, em média, os resultados estatísticos
para o período de julho de 2009 a dezembro de 2019 para o Brasil indicam que não há
rejeição a hipótese de erros sistemáticos dos agentes. A existência do prêmio de risco para
Brasil foi identificada por Chrity, Garcia & Medeiros (2006) que analisaram a decomposição
do viés em período entre 95 a 98 no mercado futuro quando o Brasil ainda não possuía o
regime de câmbio flutuante, porém de forma semelhante aos nossos resultados, os autores
não rejeitaram a hipótese de racionalidade das expectativas.

Os resultados estatísticos para Brasil estão condizentes com os obtidos na seção
5.4 que indicam que o mercado para este período é eficiente, ou seja, não há viés da taxa
forward, mas que a decomposição do viés da taxa forward com o uso das cotações de
agentes de mercado providas pela Bloomberg, demonstram a rejeição da hipótese de não
existência de prêmio de risco e a não rejeição da hipótese de erros sistemáticos dos agentes.
Logo, de forma semelhante à grande parte dos resultados obtidos para países emergentes
na seção 5.4, mesmo estatisticamente as regressões demonstrando que não há viés da
forward para o período de Zero Lower Bound, identificamos o componente de prêmio de
risco cambial.
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Notamos que a análise de resíduos da decomposição indica a presença de autocorre-
lação serial e heterocedasticidade nos resíduos o que em si resultaria em não eficiência e a
rejeição a hipótese de REH. Os resultados obtidos para a regressão trimestral, no entanto,
não apresentaram essa característica de autocorrelação e heterocedasticidade nos resíduos.

Para os dados trimestrais que visavam analisar a diferença de resultados entre
diferentes bases de surveys, Bloomberg e Focus do Banco Central, não obtemos resultados
estatisticamente diferentes. Os coeficientes ficaram muito próximos, sendo de -1,506 e
-1,629, e não houve rejeição aos testes de hipótese conjunta de 𝛼 = 0 e 𝛽 = 0 indicando
que a real cotação do spot de 3 meses é estatisticamente igual a previsão de 3 meses mais
um componente de erro aleatório da regressão. Não identificamos, conforme mencionado
anteriormente, a presença de correlação serial e heterocedasticidade.

Os resultados de correlação e heterocedasticidade dos resíduos identificaram que os
dados mensais para essa amostra analisada sofrem mais ruídos residuais do que a amostra
trimestral. Os resultados obtidos por Liu & Maddala (1992b) e Fernandes & Holland
(2011) indicaram que o mercado forward em geral é mais eficiente no curto prazo do que
no longo prazo.

Conforme observado na Figura 19 dos dados em nível, o mirror effect comentado
na Figura 5 ocorre de forma mais expressiva nos dados mensais, porém para os dados
trimestrais, esse efeito é observado de forma menos acentuada e em alguns momentos,
como entre 2015 e 2016 e após 2018. A correlação residual obtida nos dados mensais e
não encontrada nos dados trimestrais poderiam estar atrelada a esse efeito que conforme
Fernandes & Holland (2011), “isso denota uma inconsistência de formação de expectativas,
tendo em vista que a velocidade de ajuste do câmbio é maior que a velocidade de ajuste
das expectativas”.

a.Dados Mensais b.Dados Trimestrais

Figura 19 - Gráfico das séries em nível do spot, pesquisa FOCUS e survey Bloomberg -
Fonte: BC e Bloomberg
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7.7.4 TESTES DE CAUSALIDADE DE GRANGER

De forma semelhante aos testes de causalidade de Granger efetuados no apêndice 7.5
para países desenvolvidos e emergentes, nesta seção conduzimos os testes para a amostra
de Brasil, tanto para a base mensal (com análises pelo mercado de balcão e futuro), como
para a base trimestral (para as bases de surveys do Focus do BC e da Bloomberg).

Os critérios automáticos de seleção de lags foram utilizados de forma semelhante
ao visto no apêndice 7.5, com uma diferença, de que para a base mensal, optamos por
utilizar o critério de seleção de Schwarz (SIC) ao invés de do Akaike, visto que temos uma
amostra de 126 dados, e o critério de seleção SIC se ajusta melhor para bases maiores.

A quantidade de lags necessários para se determinar o critério ótimo foi feita pela
metodologia VAR, com a aproximação por 𝑇

1
3 , sendo 𝑇 a quantidade de amostras das

séries mensal (126) e trimestral (43), o que proporcionou 4 e 6 lags como base de cálculo,
respectivamente.

Os testes foram em geral semelhantes aos obtidos para os demais países analisados
no apêndice 7.5 e para dados mensais semelhantes a Fernandes & Holland (2011) com
exceção do viés da forward que neste artigo auferimos a não rejeição de Granger não
causa para a taxa forward contra o spot, ou seja, a taxa forward passada, não ajuda nas
previsões da taxa spot atual.

Os testes de causalidade de Granger da Tabela 49, para a base mensal e trimestral
apresentaram disparidade de resultados somente para o teste da hipótese de prêmio de
risco.

Tabela 49: Testes de Causalidade de Granger
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No resultado do teste de não viés da forward (Unbiasedness), tivemos a não
rejeitação da hipótese nula de que a taxa forward/futura Granger não causa o spot/taxa
referencial, portanto, não achamos evidência de que dados passados da taxa forward/futuro
ajudariam a explicar a taxa spot/taxa referencial. No caso contrário, encontramos forte
evidência de rejeição da hipótese nula de que o spot/taxa referencial não Granger causa
a forward/futuro (sendo a rejeição mais forte no componente do futuro em relação à
forward).

Este resultado difere do obtido para o prazo de um mês em Fernandes & Holland
(2011), no qual obtiveram rejeição a ambas as hipóteses e portanto, bicausalidade direcional,
mas são semelhantes no prazo médio de seis meses analisados no artigo. Os nossos resultados
indicam o mesmo comportamento, tanto para a série de um mês, como para a série trimestral
em que o mercado de câmbio no prazo 𝑡 (spot/taxa referencial) ajuda na previsibilidade
da taxa forward/futura o que é esperado pelo próprio princípio da UIP, visto que os
movimentos do mercado spot são de difícil previsibilidade, mas que o mercado forward e
futuro, paga/recebe o diferencial de juros entre o mercado local e externo.

Esse resultado indicaria em princípio que a forward/futuro estaria possivelmente
acompanhando os movimentos do spot e não o contrário, corroborando com uma ineficiência
no sentido de Fama, em que uma série ajudaria a prever movimentos da outra, apesar de
ser o resultado mais esperado em termos de modelagem de mercado financeiro.

Pelo fato do mercado futuro apresentar grande liquidez no primeiro vencimento
do contrato poderíamos esperar que este ajudasse nas estimativas do spot, mas não
encontramos evidências pelo teste de Granger, de que este cenário ocorre, sendo mais
provável termos os movimentos de spot direcionando o futuro, que poderiam ser provenientes
de cenários em que o Banco Central passou a atuar mais fortemente no câmbio por meio
do uso de instrumentos derivativos ou reservas bancárias, ou quando grandes empresas
fazem captações no exterior, ou em determinados momentos do dia (geralmente no período
da manhã onde há a formação da PTAX e o instrumento de FRP que o mercado utiliza
para travar a PTAX), o spot pode determinar a forward.

No caso da taxa forward, o mercado precifica a cotação de NDF, com base no spot
atual mais o diferencial de juros do CDI e Cupom Cambial mais o prêmio de risco de
crédito e esta relação fica cada vez mais visível à medida que o os prazos da NDF são
alongados, de modo a refletir a maior incerteza nos componentes de diferencial de juros e
de crédito, portanto seria natural vermos a causalidade de Granger partindo do spot para
a forward, como de fato observamos, dado que não há como prever o spot (garantindo a
eficiência fraca de Fama), mas o diferencial de juros (que pode ser proveniente do prêmio de
risco) seria um componente mais estável em condições de menor volatilidade de mercado.

Uma das maneiras pela qual podemos decompor os resultados dos testes de causa-
lidade de Granger é analisar os gráficos da função impulso-resposta pelo sistema de VAR
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irrestrito condicionado aos lags ótimos necessários para efetuar os testes de Granger e de
Johansen.

Os gráficos da esquerda da Figura.20, mostram que um choque de um desvio padrão
no spot gera uma resposta de crescimento na forward em cerca até 𝑡 + 2 períodos, caindo
no instante 𝑡 + 3 e praticamente se estabilizando permanentemente em cerca de 0,04%
para a base mensal e 0,08% para a base trimestral de forma significativa. Nos gráficos
da direita, quando observamos a base mensal, o choque de um desvio padrão no forward
gera uma resposta de crescimento, porém com a estabilidade em 𝑡 + 18 e relativamente
pequena (cerca de 0,01%), enquanto na base trimestral o choque na forward gera uma
resposta negativa, mas próxima a zero e com pouca significância. Em todos dos casos não
houve convergência para zero, indicando que os choques são permanentes

a.Dados Mensais

b.Dados Trimestrais

Figura 20 - Função impulso-resposta – Hipótese de Não Viés da Forward. Fonte: Bloomberg.
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Para o teste de Substitutibilidade Perfeita dos dados mensais temos que os dados
passados das previsões dos agentes (Focus) não ajudam a prever a taxa forward, mas que
as taxas forward/futuras passadas ajudam a prever as previsões do boletim Focus, ou seja,
os agentes de mercado possivelmente, utilizariam em seus modelos de previsão, cotações
passadas da forward/futuro.

Na base trimestral, esse movimento de uso das cotações da forward para serem
utilizadas na previsão atual apresentaram resultados diferentes da base mensal. Apesar da
base da ter rejeitado a hipótese de taxa forward não Granger causa a survey da Bloomberg,
essa rejeição foi a 3% de significância, enquanto na base da forward/Focus tivemos a não
rejeição em ambos indicando que as previsões do boletim Focus e a taxa forward são
independentes entre si.

Fernandes & Holland (2011) obtiveram resultados semelhantes, com a evidência de
que nos prazos mais longos as séries são independentes, porém obtiveram esse resultado
para a série de 1 ano. Conforme comentado pelos autores, o mercado poderia utilizar de
modelos de expectativa adaptativa, sendo que no prazo mais longo, esses agentes seriam
mais fundamentalistas do que grafistas.

Observamos na Figura 21 que na base mensal um choque de um desvio padrão na
taxa forward gera uma resposta de crescimento na forward em cerca até 𝑡 + 2 períodos e
estabilizando permanentemente em cerca de 0,04% após o quarto mês, enquanto o choque
nas previsões é positivo, porém não significativo. No caso da base trimestral, a função
resposta do choque na forward é parecido ao da base mensal, com a resposta acontecendo
em 𝑡 + 2 períodos e permanecendo em cerca de 0,03%, porém a função resposta do choque
na pesquisa Focus gera um impacto positivo, porém lentamente decrescente ao longo do
tempo permanecendo em torno de 0,07% e significativo.
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a.Dados Mensais

b.Dados Trimestrais

Figura 21 - Função impulso-resposta – Hipótese de Prêmio de Risco. Fonte: Bloomberg.

Na Tabela 50 temos a decomposição da variância dos erros de previsão. Para a
base mensal, no curto prazo, temos que um choque na previsão Focus contabiliza por
16.5% da variação da flutuação do Focus e que decai para cerca de 0,6% no longo prazo,
enquanto o forward aumenta de 83,5% para 99,4% no longo prazo. A decomposição da
taxa forward é praticamente devida ao próprio choque na forward. Portanto, para a série
mensal o componente da forward tem uma importância grande e bem maior do que o
Focus na análise da variância das séries.

Já no cenário trimestral, as composições mudam, sendo o Focus o componente
da decomposição com maior importância na variância das séries. Um choque no Focus,
representa 94,1% da variação da flutuação no próprio Focus no curto prazo, sendo 5,9%
contabilizados para a taxa forward e que no longo prazo, o componente do próprio Focus cai
para 86,2% e o forward aumenta para 13,8%. Na decomposição para a taxa forward, dado
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um choque da forward, cerca de 88,3% a 85,1% (de curto para longo prazo) da variação
pode ser vinculada ao Focus e a forward teria cerca de 11,7% a 14,9% respectivamente.

A análise da decomposição da variância reforça a ideia de que a forward no curto
prazo predomina, sendo muito difícil para os agentes efetuar qualquer tipo de previsão,
porém em prazo maior, as pesquisas obtêm maior importância e há uma inversão do
cenário observado na base mensal. Esses resultados condizem com a premissa de que os
agentes são mais fundamentalistas à medida que o prazo de análise aumenta.

Tabela 50: Decomposição da Variância dos Erros de Previsão

O resultado do teste de Granger para Brasil na amostra de 2009 a 2019 para
expectativas racionais foi em linha com o obtido na seção de apêndice 7.5, no qual a
totalidade dos países indicaram causalidade de Granger em que dados passados do spot
ajudam na previsão atual da survey, mas o contrário não.

Fernandes & Holland (2011) encontraram resultados semelhantes no curto prazo
(1 e 6 meses) para a base Fev/03, concluindo que possivelmente os agentes incorporaram
algum fator no modelo a fim de melhorar seu poder preditivo. Os resultados obtidos pelos
autores, indicaram que no curto prazo a rejeição foi mais forte, diminuindo no médio prazo,
e no longo prazo, não encontraram rejeição (independência entre as séries). Os resultados
obtidos no presente artigo, também indicaram essa dinâmica, sendo a rejeição para a base
mensal mais forte e para a base trimestral menos.

Nos gráficos da Figura 22 da função impulso-resposta, em ambos os períodos os
resultados foram muito semelhantes, sendo que um choque de um desvio padrão produz
uma resposta positiva nas expectativas do Focus que após determinado período se estabiliza.
No caso da base mensal a estabilidade ocorreu no quarto/quinto período e no modelo
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trimestral, no sétimo/oitavo período, configurando que os agentes precisam de certo tempo
para incorporar esse choque em seus modelos. Esse choque chega a 0,04% para a base
mensal e 0,08% para a trimestral. Já um choque no Focus resulta em um impacto não
significativo no spot em ambas as amostras.

a.Dados Mensais

.

b.Dados Trimestrais

Figura 22 - Função impulso-resposta – Hipótese de Expectativas Racionais. Fonte: BC e
Bloomberg.

O componente da decomposição da variância indica que choques no spot contabili-
zam grande parte da variação da flutuação na própria série e no Focus de forma rápida,
sendo o oposto praticamente insignificante. Isto reforça a ideia de que os agentes utilizam
seus modelos de previsão com o componente do spot.
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7.7.5 COINTEGRAÇÃO DE JOHANSEN

Nesta seção iremos efetuar os testes de cointegração a fim de analisar a decomposição
do viés da forward. De forma semelhante a Fernandes & Holland (2011) os testes serão
realizados pela metodologia de cointegração por Johansen, ao invés da metodologia de
Engle e Granger efetuadas por Liu & Maddala (1992b) .

As séries serão utilizadas em logaritmo, mas sem diferenciar, para manter as relações
existentes de longo prazo que a regressão por cointegração tenta capturar. Os lags foram
calculados por seleção ótima pelo critério de Schwarz para a base mensal e pelo de Akaike
para a base trimestral, com base em um modelo VAR. Para a cointegração utilizaremos de
um a dois lags a menos do obtido na regressão do VAR, dado que o modelo de cointegração
de Johansen por VECM (Modelo de Vetor de Correção de Erros) trabalha com dados
estacionários em primeira diferença.

Para determinar o grau de cointegração, efetuamos os testes de raiz unitária ADF e
PP nas séries em nível sem intercepto e tendência para nível e com intercepto e tendência
para as séries em primeira diferença. Os testes indicaram que todas as séries são integradas
em ordem um, ou seja, são 𝐼(1), portanto estacionárias quando diferenciadas em grau um.
Logo, como a metodologia de cointegração de Johansen determina que as séries analisadas
sejam integradas no mesmo grau, e dado que nos testes ADF e PP obtemos integração em
primeira diferença, a condição necessária para executar o modelo foram atendidas.

Efetuaremos as três cointegrações de viés da forward, de substitutibilidade perfeita
e de expectativas racionais, nas bases mensais e trimestral e averiguaremos pelo teste de
cointegração restrita, se o vetor de cointegração, é estatisticamente igual a [1, −1], dada
que essa é uma das condições para averiguarmos se há ou não rejeição as hipóteses de
ausência de viés, de prêmio e de expectativas. Em geral, para modelagem de variáveis como
moedas e taxas de juros 𝐼(1), o modelo de cointegração com constante e sem tendência
determinística linear nos dados é o mais apropriado, dado que essas séries não costumam
ter tendências, como por exemplo, a séries do PIB, se comportando como passeio aleatório.

Os resíduos também serão analisados com o objetivo de testarmos a existência de
autocorrelação, normalidade e heterocedasticidade para cada uma das três cointegrações.

Nas Tabelas 51, 52 e 53, apresentamos os resultados dos testes de cointegração
de Johansen para os dados mensais e trimestrais, para os testes de Não Viés da forward,
Substitutibilidade Perfeita (Prêmio de Risco) e Expectativas Racionais.
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Tabela 51: Teste de Não Viés da Forward por cointegração de Johansen. Base Mensal e
Trimestral
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Tabela 52: Teste de Substitutibilidade Perfeita por cointegração de Johansen. Base Mensal
e Trimestral
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Tabela 53: Teste de Expectativas Racionais por cointegração de Johansen. Base Mensal e
Trimestral
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A seguir efetuamos um resumo para os 3 testes de cointegração efetuados.

- Em todos os 3 testes, tivemos cointegração de ordem 1 - 𝐼(1) e o beta da equação
de cointegração muito próximo a 1 e estatisticamente significativo, indicando, portanto,
que as séries possuem uma relação linear de longo prazo. Em geral, para a base mensal
1% de variação da variável dependente, leva a 1% de variação na variável independente,
porém os resultados na base trimestral entre Bloomberg e Focus diferem mais, como por
exemplo, no caso dos betas obtidos para os testes de Expectativas Racionais de 0,9657 e
0,9902, respectivamente.

Os testes de cointegração restrita para o vetor de cointegração [1, −1], indicaram
a rejeição significativa à hipótese de que o beta igual a 1 somente a hipótese de Substi-
tutibilidade Perfeita na base trimestral com uso de survey da Bloomberg, no qual houve
rejeição com p-valor a 1,33%. A rejeição do teste de cointegração restrita indica que
estatisticamente o beta da cointegração não é igual a um, portanto, para esta série, temos
uma rejeição a hipótese de substitutibilidade perfeita.

- A constante 𝛼 mostrou-se significativamente diferente de zero no teste de não-viés
da forward, tanto para a base mensal, como para a base trimestral. Os coeficientes para o
Teste de Substitutibilidade Perfeita indicam em geral rejeição a hipótese de que a constante
(o prêmio de risco) é diferente de zero, indicando a existência de um prêmio de risco. Para
a amostra de expectativas racionais, as estatísticas 𝑡 ficaram próximas a um, indicando a
não rejeição a hipótese de que a constante é igual a zero. Portanto, os resultados indicam
que ao decompor o viés, a rejeição da constante deve-se em maior parte a hipótese de
Substitutibilidade Perfeita.

- Os coeficientes de ajuste para o Teste de Não Viés da Forward indicam que o
coeficiente do spot não é significativamente diferente de zero e que a significância diminui
com o maior horizonte de tempo, enquanto o coeficiente da forward é significativo e
aumenta no horizonte de tempo. Os ajustes dos desvios passados da forward e do futuro
em relação ao equilíbrio de longo prazo são corrigidas no atual período a uma “velocidade”
de aproximadamente 31% e 51% respectivamente, logo o componente da taxa futura possui
um ajuste mais rápido do que o componente da forward, o que seria esperado dado a
dinâmica do mercado futuro e os choques de spread mais permanente em períodos de
incerteza que vimos nas Figuras 11 e 12. Na base trimestral, cerca 100% do desequilíbrio
de curto prazo é corrigido trimestralmente a cada mudança na variável da taxa forward¸
sendo o componente do spot não significativo.

No teste de Substitutibilidade Perfeita, o componente da forward não é significativo,
sendo que grande parte da correção dos ajustes de curto prazo são devidos a survey.
Estatisticamente o desvio é mais significativo na base mensal que na trimestral, apesar
de termos cerca de 67% de correção para ambas as bases mensais e cerca de 100% na
base trimestral. O gráfico dos resíduos mensal e trimestral da cointegração na Figura 23
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indicam a maior volatilidade do componente da forward no qual poderia comprometer
mais a relação de equilíbrio de longo prazo do que o componente do Focus.

a.Base Mensal b.Base Trimestral

Figura 23 – Gráfico dos resíduos da cointegração do Teste de Substitutibilidade Perfeita.
Base Mensal e Trimestral. Fonte: BC e Bloomberg.

Para o teste de Expectativas Racionais, o coeficiente de ajuste de maior signficância
é a taxa survey para a correção de curto prazo, correspondendo a cerca de 66% a 75%
dos desequilíbrios corrigidos nas alterações do Focus, nas bases mensais e trimestrais
respectivamente. Enquanto o coeficiente do spot ficou constante em torno de 5%, tanto na
base mensal, como trimestral, o coeficiente de ajuste das previsões Focus/BB cresceu da
base mensal para a trimestral. Na base mensal os coeficientes das previsões são praticamente
iguais, porém na base trimestral as previsões do Focus as correções dos desequilíbrios de
curto prazo se ajustam mais rapidamente.

Na Figura 24, observa-se que os resíduos do componente FOCUS são mais estáveis
que os do spot, o que poderia indicar a maior velocidade de correção de erros e significância
estatística.
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a.Base Mensal b.Base Trimestral

Figura 24 – Gráfico dos resíduos da cointegração do Teste de Expectativas Racionais. Base
Mensal e Trimestral. Fonte: BC e Bloomberg.

Os testes de resíduos englobaram a autocorrelação serial, a normalidade e hete-
rocedasticidade. Para a análise de autocorrelação utilizamos o teste de Breusch-Godfrey
(LM) para autocorrelação no lag 2 e 5. Os modelos de seleção ótima de lag resultaram em
sua maioria defasagens em torno de 1, logo optamos por usar o lag 2 de curto prazo e o
lag 5 para longo prazo. A hipótese nula do teste é a de que os resíduos não apresentam
autocorrelação. Encontramos rejeições no lag 2 na série trimestral de Não Viés da Forward
e nas séries mensais do teste de Substitutibilidade Perfeita, o que indicaria uma ineficiência
para as séries analisadas.

Os testes de normalidade indicam rejeição a hipótese conjunta de assimetria e
curtose. Na base mensal notamos que o componente da curtose é mais rejeitado do que a
assimetria, com curtose acima de 4, portanto com presença de caudas pesadas e na base
trimestral, o componente da assimetria é em geral positivo e rejeitado em linha com os
possíveis eventos de depreciação acentuada na moeda entre os períodos de 2014 a 2016.

Os testes de heterocedasticidade de White indicaram a presença de heterocedastici-
dade em:

∙ Teste de Não Viés da Forward: Séries de Taxa Referencial/Futuro mensal;

∙ Teste de Substitutibilidade Perfeita: Séries mensais de Spot/Forward e Taxa Refe-
rencial/Futuro;

∙ Teste de Expectativa Racionais: Séries Trimestral com uso do Focus

Os testes de resíduos indicam sintomas já conhecidos no comportamento de análise
do mercado cambial, como a presença de causas pesadas e heterocedasticidade. Os testes
indicaram que na base mensal, ambos os mercados futuros e forward não apresentarem
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resultados estatisticamente diferentes entre si, logo não há indícios de que um mercado
seja, pelos testes de cointegração efetuados, mais eficiente que o outro.

Notamos na análise dos resíduos da decomposição do viés, rejeições a todas as
hipóteses nulas dos testes para o componente de hipótese de ausência de prêmio de risco,
enquanto na hipótese de expectativas racionais somente encontramos rejeição a hipótese de
normalidade conjunta dos resíduos, portanto para os dados mensais, pela análise residual,
temos uma indicação de que a existência do viés do mercado forward seria mais provável
pela existência de prêmio de risco variável no tempo do que a erros sistemáticos dos
agentes.

Para a base trimestral, nós temos a rejeição ao vetor de cointegração para a
hipótese de prêmio de risco com uso da survey da Bloomberg, indicando que o beta desta
cointegração não é igual a 1 e encontramos heterocedasticidade na base trimestral do
Focus na hipótese de expectativas racionais.

Para a base da Bloomberg, os testes indicam que a fonte do viés seria da existência
de prêmio de risco, dado que o beta é estatisticamente diferente de 1. Para a base do
Focus, dado a rejeição a hipótese de homocedasticidade, estatisticamente há a indicação
de que o viés da forward seria mais suscetível a ser proveniente de erros sistemáticos dos
agentes. Portanto, as previsões de agentes realizadas pela Bloomberg e pelo Focus podem
levar a resultados diferentes de decomposição de viés, sendo possivelmente os agentes da
Bloomberg mais suscetíveis a condição de que a taxa prevista é diferente da forward (não
são substitutos perfeitos, logo há a existência de prêmio de risco) e no caso dos agentes
do boletim Focus, de que haveria erros sistemáticos de previsões, visto a presença de
heterocedasticidade nos resíduos (ou seja, dada uma maior volatilidade no trimestre atual,
seria provável de termos uma volatilidade ainda maior no trimestre seguinte).
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