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Rxsumo

A primeira atribuição que se faz, geralmente a principal, em análises

estatísticas, é sobre a distribuição de probabilidades associada à variável sob

análise. Aos retomos de ativos negociados no mercado financeiro associa-se

distribuições de probabilidade para inferir o valor em risco (VaR), decorrente

dos movimentos de mercado. Dada a oconência de eventos extremos no

mercado financeiro, os retomou podem ser analisados sob a ética da Teoria de

Valores Extremos (TVE), como neste trabalho, que verifica a adequação do

ajuste de distribuição do tipo Pareto à distribuição de probabilidades dos

retomos financeiros, seguindo um procedimento gemi-paramétrico de

estimação, baseado em óoors/rap, proposto por Jon Danielsson e Casper dc

Vries. O procedimento é testado para séries de ativos negociados, em sua

maioria no mercado doméstico. As distribuições obtidas por tal procedimento

são comparadas com a distribuição nomlal, geralmente usada para retomou

financeiros nos modelos de risco. Através de Z)czc#/es/ são comparados os
resultados do procedimento, ao longo do tempo, com outras metodologias de

valor em risco. Os resultados possibilitaram selecionar os métodos mais

adequados para a obtenção de quantia no domínio correspondente a
probabilidades entre 1% e 5% e as mais adequadas em um domínio mais

extremo, de probabilidades menores que 1%, destacando-se, neste caso, a

metodologia de Danielsson e de Vries. A combinação do procedimento de
Danielsson e de Vries com um modelo de séries temporais do tipo GARCH
apresentou boa performance em um espectro maior de probabilidades.



ABSTRACT

The Hirst assumption in statistical analysis is about the probability distribution of a

random variable. To the retums of assets, or to risk factors, probability distributions

must be associated for accessing the value-at-risk (VaR) or the variation in the value

of a porúolio caused by market movements. Since the occurrence of extreme events

in the market is known, the returns can be analyzed undcr the Extreme Vague Theory

(EVT), as it is in this dissertation, which veriHies the appropriateness of fltting a

Pareto-like distríbution to the probability distribution of retums, using a semi-
parametric estimation method, based ón bootstrap, as proposed by Jon Danielsson &

Casper de Vries. The method is applied for retums series of assets traded in its

majority in the local market. The distributions obtained âom such method were

compared to the normal distribution, usually adopted in risk models. The resulta are

compared to those from other market risk methodologies through backtest and then it

was possible to select the best methods in obtaining quantiles associated to

probabilities between 1% and 5% and to those more extremos, associated to

probabilities smaller than 1%, standing out the Danielsson & de Vries' method.

Combining this method with a time series modal like GARCH had a satisfactoiy

perfomlance in a wider range of probabilities.
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1. 1NTKODUÇÃO

Em 1700 Nicolas Bemoulli já se deparava com um problema de valor extremo,

ao tratar da média da distância máxima à origem, de pontos aleatoriamente

posicionados em uma linha rota de tamanho eixo. A Teoria de Valores Extremos

(TVE) originou-se da necessidade dos astrónomos de utilizar ou rdeitar observações

discrepantes e os primeiros artigos sobre o assunto datam de 1914 e 1920. Na década

de 20, Bortkiewicz (1922), von Mêses (1 923), Fréchet (1 927), Fisher e Tippett (1 928)

identiHjcaram distribuições assintóticas para as maiores estatísticas de ordem. Novos

resultados surgiram durante as décadas de 30 e 40, com destaque para os trabalhos de

Gnedenko (1 943), Gumbel (1 935) e Gumbe1 (1947). A teoria, até então desenvolvida

para variáveis unidimensionais, caminhou para o caso multivariado, abordado pela

primeira vez por Gumbe1 (1962); seus resultados são relativamente recentes, muitos

da década de 90, como caracterizações de algumas distribuições multivariadas de

valores extremos, devidas a de Haan (1985), Tawn(1988), Tawn (1990), Coles e

Tawn (1991), Colos e Tawn (1994) e Joe (1990); a teoria multivariada ainda é

bastante restrita em relação à univariada.

São vários os campos de aplicação da Teoria de Valores Extremos; por
exemplo, a análise de freqüência e intensidade de fenómenos naturais e

meteorológicos - chuvas, enchentes, ventos, poluição, corrosão, tenemotos, etc - tem

aplicação na arca de segurosp já que catástrofes naturais representam risco em
empresas deste ramo. Nos Estados Unidos, o primeiro problema deste tipo teve a

análise empírica substituída por TVE em 1941. Logo depois, âlsicos e engenheiros

também usaram TVE no estudo de resistência de materiais. Mais recentemente, a

Teoria de Valores Extremos tem sido aplicada em Hlnanças, com destaque para os

trabalhos de Danielsson & de Vries (1 997), Embrechts et al. (1 997), McNeil (1 998a),

McNei1 (1998b), McNei] (1999), McNei] e Frey (1999), Diebold (1998), Longin

(1 999), Neftci(2000), entre muitos outros.
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Em finanças, a Teoria de Valores Extremos é aplicada cm análise de risco, que

busca estimar perdas futuras através da modelagem do comportamento menos

âeqüente, ou raro, de perdas associadas a eventos de inadimplência ou de retomos de

ativos financeiros. No último caso, os eventos de me!!Qlteqüência são retomos qlK

representam valorização ou desvalorização excessiva do ativo.

Os órgãos reguladores das instituições financeiras, atentos à saúde do sistema

financeiro, esperam que elas soam capazes de honrar seus compromissos em

situações de crise e por isso determinam, com base no risco associado a cada

instituição, que reservem capital suficiente para cobrir perdas cm tais situações.

Além de modelos para determinação da reserva de capital, as instituições financeiras

mantêm modelo intimo de análise de risco de mercado, sendo a metodologia dc

Ha/ue a/ rirá (VaR) a mais difundida. O VaR representa a perda esperada para um

período de tempo, associado a certa probabilidade. A hipótese fundamental de um

modelo de VAR é sobre a distribuição de probabilidades dos retomos dos fatores de

risco que afetam o valor de um portfolio; os métodos de variância e covariância,

simulação histórica e simulação de Monte Carlo são as abordagens mais utilizadas e

diferem quanto a esta escolha o primeiro assume normalidade dos retomou, o

segundo baseia-se na distribuição empírica e o último, teoricamente, simula uma

distribuição qualquer. Ao assumir normalidade dos retomos quando a verdadeira

distribuição tem caudas mais pesadas, como é o caso das distribuições de valor
extremo, subestima-se do VaR.

Embora apenas as caudas das distribuições sejam efetivamente usadas na

obtenção do VaR, estes modelos fazem o ajuste de toda a distribuição, ou seja, sobre

todos os valores de rctomos que podem ser observados. Movimentos extraordinários,

como os observados em épocas de crise, não são devidamente capturados; uma opção

para avaliar o impacto de eventos extremos no valor de um portfolio é a análise de

stress, ou de cenários, que consiste em definir valores para variações dos fatores de

risco e calcular o novo valor do portfolio. O cenário é definido subjetivamcnte e a

probabilidade de sua ocorrência não é especificada.
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A Teoria de Valores Extremos contribui para o aprimoramento dos modelos de

VaR por concentrar-se no ajuste da distribuição apenas sobre os valores extremos da

variável aleatória, diminuindo portanto a influência dos valores centrais.

A teoria univariada permite analisar a distribuição de probabilidades dos

retomou de um ativo/fator de risco; para o caso de portfolio (mais de um ativo/fator

de risco), é possível usar a teoria univariada se a análise for feita sobre os retomos do

portfolio. Ainda não conhecemos as conúbuições de um método para variável

multivariada, ou seja, quão diferentes são os resultados da análise unidimensional de

uma variável obtida de N' variáveis e os obtidos ao tratar diretamente como variável

N' -dimensional. Em finanças, a Teoria de Valores Extremos multivariada não foi tão

explorada como a univariada, e os trabalhos que abordam o caso multivariado

envolvem funções cópula'

A Teoria de Valores Extremos concentra-se em classes especiais de
distribuições de probabilidade: as distribuições GEV (distribuições de Valor Extremo

Generalizadas), classe que inclui as distribuições de Gumbel, de Fréchet e de

Weibull, e as distribuições GPD (Generalizadas de Pareto), como a Exponencial, a

Pareto e a Beta. Na fomla padrão, GEV e GPD dependem de apenas um parâmetro,
chamado de índice de cauda.

Há duas abordagens principais para tratar variáveis aleatórias com valores

extremos: POr (Pfch Over 7%lesão/d) e .B/oc# ,44axima (ou método de Gumbel).

Enquanto POr consiste em ajustar uma distribuição de probabilidades (em geral

GPD) para os valores que excedem um limiar, a abordagem de Z?/ock .A41míma

investiga o conjunto de valores máximos (mínimos), extraídos de blocos de

observações, associando a eles distribuições GEV. Para avaliação dc risco de

mercado, por exemplo, busca-se associar probabilidades aos retomos máximos

(mínimos) mensais, anuais, ou de períodos de qualquer extensão, pela abordagem

Uma ftlnção copula relaciona distribuições marginais conhecidas para obter a distribuição conjunta de uma variável

multidimensional; o Teorema de Sklar garante a existência de tal função em Rz e a unicidade no caso em que as marginais são
contínuas
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J?/oc# À4Zu/ma, e aos retomos maiores (menores) que um ponto de corte R , quando
porPOT.

A abordagem apresentada neste trabalho baseia-se no artigo de Danielsson &

de Vries (1997b), que propõe um método de estimação do índice de cauda, parâmetro

que denotaremos por a , partindo de uma aproximação de Taylor de segunda ordem

de uma função distribuição de probabilidade do tipo Pareto, ajustada apenas sobre a

parte do domínio correspondente aos valores ''grandes". Tal função varia

regularmente no inHlnito, o que implica na existência de momento ilimitado, mais

precisamente os momentos de ordem maior que o índice de cauda. A detemiinação

dos valores "grandes", eqüivalente à detemlinação de um ponto de corte, é feita de

modo a minimizar o eno quadrático médio (.EQ7W) do estimador de a, com

equilíbrio entre viés e variância, por meio de um procedimento duplo de Z)oo/s/rap

com amostras menores. A associação entre probabilidades e quantis além do ponto

de corte é feita a partir da estimativa do índice de cauda; para os demais valores faz-

se diretamente da distribuição empírica. O método é dito semi-paramétrico pois usa a

distribuição empírica para os valores centrais e uma função paramétrica nas caudas,
portanto, similar à P07.

A extrapolação da cauda da distribuição empírica usando mais do que uma

única estatística de ordem' reduz a variância e o viés do estimador. Outra vantagem

do procedimento de Danielsson & de Vries (1997b) é o fato de não fazer suposição

de distribuição específica ao usar uma expansão limite para distribuições de cauda

pesada. Além de precisão na estimação do parâmetro a , o procedimento pennite a

estimação de quantis e probabilidades fora da amostra. O método de simulação

histórica, para uma série de /z observações, não pemlite obter quantas que ocos-Criam

com íteqüência menor que l//z .

No Brasil, os trabalhos sobre Teoria de Valores Extremos, com aplicação ao

mercado financeiro, são de Souza (1 999) e Ferreira (1999). Ferreira (1999) recoiTeu

ao método de Gumbel (.B/ock .ad2zÀ:/nza) com estimação paramétrica para ajustar

' Por exemplo, ao usar como cenário para análise de stress o pior retomo observado no passado
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distribuições do tipo GEV (Gumbel, Fréchet e Weibulll) aos retomos máximos e

mínimos dos índices de ações brasileiro (IBOVESPA), argentino (MERVAL),

chileno (IPSA) e mexicano (IPFC). Souza (1999) também baseou-se em um

procedimento proposto por Danielsson & de Vries (1997b) para ajustar uma

distribuição de forma não paramétrica no centro e paramétrica nas caudas dada a

forma geral da distribuição de valor extremo, a estimação de seus parâmetros é
deülnida em ftlnção da quantidade de estatísticas de ordem, cuja detemiinação

concentra a maior dificuldade e é determinada através de óoo/s/rap. No presente

trabalho aplicamos uma segunda metodologia de Danielsson & de Vries, que propõe

o uso de duas etapas de boo/s/rap para suprimir uma hipótese de igualdade de dois

parâmetros, nem sempre válida, para algumas das séries de retornos de ativos

financeiros já tratadas nos dois trabalhos citados.

Comprovada a adequação do uso de distribuição de valores extremos para

retornou de ativos Hlnanceiros, inclusive brasileiros, o objetivo deste trabalho é

comparar seu uso em modelos de risco de mercado com outros modelos usualmente

adotados. Não aplicamos a teoria tradicional de valores extremos, uma vez que a

distribuição a ser ajustada é uma aproximação para uma f.d.p. do tipo Pateta e a

estimação, baseada em procedimento de boo/s/rap, busca um estimador que cquilibre

viés e variância ao minimizar o ZQW . Este procedimento aperfeiçoa o

procedimento de boo/s/rap desenvolvido por Hall (1990), que impõe uma restrição

de igualdade de dois parâmetros da função densidade e depende de uma estimativa

inicial não trivial para ponto de corte. Dois pontos importantes do procedimento aqui

apresentado são o uso de POT e a substituição da identificação visual do ponto de

corte através de análise gráfica, por um procedimento automático.

A crítica ao método de B/ock .A42zxíma decorre do fato de que séries de retemos

financeiros apresentam heterocedasticidade (com períodos de alta volatilidade e

períodos de baixa volatilidade) e de que a ocorrência de uma observação extrema é

seguida de outras observações extremas, criando conglomerados de valores

extremos; sendo assim, a seleção de máximos (mínimos) em períodos pré definidos

pode ignorar grandes observações. Além disso, o método de B/ock it4ax//?za exige
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séries bastante longas, uma vez que a seleção de máximos (mínimos) reduz a

quantidade de dados. Por exemplo, para o IBOVESPA, que apresentou duas grandes

altas, de 18.7% em 15/09/1998 e 20.1% em 15/01/1999 (período de exatamentc 5

meses), a seleção de máximos semestrais não considera a primeira observação se a

escolha é feita sobre o semestre que contém as duas observações. Do outro lado,

ocorreram retomos expressivos nos dias 19, 20 e 21 de março de 1990, de --17.1%, -

25.9% e --17.6%, respectivamente -- e apenas a queda de --25.9% é considerada na

seleção de mínimos, mesmo diminuindo o tamanho do período para seleção semanal.

As observações citadas podem ser vistas na Figura l.

IBOVESPA

Feb90 Mar90 Mar90 Apr90 Nov97 Aug98 Apr99 Dec99

Figura l Intervalo entre retemos extremos de IBOVESPA

Este trabalho está estruturado da seguinte fomla: a próxima seção contém uma

breve apresentação da teoria de valores extremos; a seguir, na seção 3 é apresentada

a abordagem de Danielsson & de Vries (1997b), com os principais resultados e
discussões acerca da metodologia proposta. Na seção 4 encontra-se a análise

descritiva das séries históricas de retornos usadas para testar o procedimento de

Danielsson & de Vries e compara-lo com outros modelos, descritos brevemente no

início da seção. Seguem na mesma seção os resultados do ajuste da distribuição de

probabilidades nas caudas do domínio e os resultados comparativos das demais

metodologias, obtidos através de baGA/es/. Por fim seguem as conclusões, na seção 5.

O Apêndice contém os principais insultados cm que se baseia o procedimento de
Danielsson & de Vries.



2 TEORIA DE VALORES EXTREMOS

A Teoria de Valores Extremos concentra-se na análise estatística de eventos

extremos - valores máximos e mínimos de uma variável aleatória, estatísticas de

ordem e valores que excedem um limite (pré-determinado ou não). Tem como

resultado central o teorema de Fisher-Tippett, que caracteriza a distribuição limite

para o máximo. A principal característica das distribuições de valor extremo é o fato

de terem caudas pesadas, associado à medida de kurtose (momento de 4: ordem)
maior que 3 ou à existência de algum momento ilimitado.

A seguir são apresentados os resultados que associam as principais
distribuições de valor extremo aos eventos extremos citados acima.

Para a amostra independente (.X.),:.,..,., com Fx, a função

atum«latia dc -.r,, a va'lavei aleatória yn =max(X.) tem função

distribuição

distribuição

acumulada

q, (.*) - P(yn g «) - HP(X, g *) : HFx, (*)
ll

Se .Yi, ... ,X. são identicamente distribuí(ios, Fr.(x)=lFx(x)t'

Analogamente, Wn =m.9(.Xi) tem distribuição acumulada .l\, dada por

l Ew.(«):ll-e.(,)P

Os resultados para o mínimo Wn derivam dos resultados para o máximo yn , já

que Ein(Xí)= .Bx(--Xí), de modo que os resultados, a partir deste ponto,

referem-se ao máximo.
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Assim, a distribuição do máximo é conhecida se a distribuição de Xí é

conhecida. Além disso, quando « -->", q,(x)-l0 para x tal que Fx(x)<1 e

q, (*)--» l p«a * tal q« Fx(*)- 1, o« sda, é deg.«:,da. P.' iss. «cone-s. a.

estudo assintótico dos valores extremos.

2.1 DISTRIBUIÇÕES DE VALOR EXTREMO

As distribuições de valor extremo (VE) são as distribuições Gumbel, Fréchet e
Weibull, dadas por

Gumbel: Go(x) : exp(--e'') , Vx

c...('):1:.=:), ,;o
':,.(,)-l. p(--(-'F'), ,:'

Fréchet, a > 0

Weibull, a < 0

Os modelos completos são obtidos com a inclusão de parâmetros de locação e

escala, # e a , respectivamente, q.,.,P.. = G.,.Í !=Z!. 1 , 1 = 0, 1, 2

As distribuições EV também são conhecidas como distribuições de valor

extremo do tipo 1, 11 e 111, respectivamente, e podem ser resumidas em apenas uma

fobia, segundo a 7 -parametrização, ou representação de Jenkinson-von Mêses,

denominada distribuição generalizada de valor extremo (GEV) :

'*(,); «-(--Q --*;)-"'l, :--,*: ' . ,*o
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para /-1,2 e 7'=1/a#0, Fréchet e Weibull

correspondem, respectivamente, a 7>0 e 7<0; usando a aproximação

(l + 7 x'f/r ,. exp(:ç)-l:l:g'xe'a,obtém-sea distribuição Gumbel:

Como G G
',«,-«,l«I'r

Gumbel, Fréchet e Weibull mantêm a seguinte relação

X- Fré.À..(«) o l«(X")- G«-Ó./ -. -MefÓ«//(«)

As funções distribuição e densidade de probabilidade estão apresentadas na

Figura 2.

l

g
-g 08
â
'g 06
:

[
-4

0.8

n 0.7a>
'D
g 06
.Q
.8 0.5
0LQ. 0.4
0
'D
® 0.3
'ua
lg 0.2n
e
.g o.l

0
-4

Gumbel
Fréchet(1.5)
Weibul1(-1 . 5)

2 4 6.2 0
.2 0 2 4 6

Figura 2 - Distribuições acumuladas e densidades para a classe GEV

O resultado central da teoria de valores extremos é o Teorema de Fischer-

Tippett, que associa as distribuições da classe EV cona o máximo padronizado

a. > 0 , #. c U , cuja distribuição é

Ez.(*): q,(*a.+ #.): F'.."(«a. -- #.)
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Segundo o Teorema de Fisher-Tippett, se Fx"(a. + ó.x) tem distribuição limite

não degenerada, quando n -)oo , para constantes a. e ó, > 0 , então Z. converge

em distribuição para uma v.a. com distribuição do tipo EV, ie,

e /' = lim .fÇ. é do tipo Gumbel, Fréchet ou Weibull.
/z --} «) "

Portanto, as distribuições de valor extremo (EV) são as distribuições limite para
máximos de variáveis aleatórias.

Se existem as constantes #. e a. > 0 para as quais Z. --e-->G, G-- .E}' ,

diz-se que ..Y , ou sua distribuição, pertence ao domínio de atração do máximo

( À/D.4 ) da distribuição de G

Como o resultado de Fisher-Tippett, Fx'(x)-- r'Í !=&- l

;.m«'. « «(l Fx(#« --a.*» l«G(«), . .««m. «fe«-* .,mbém «

comportamento assintótico do numero médio de excessos sobre i. = #. + a.x . Para

(X;).:.,...,. i.i.d., a quantidade de observações maiores que s, dada por

M = E/(X, > i) ;, tem distribuição binomial com parâmetros n e p = 1 -- Fx(s), e,

p'-t"t', o «úmero médio de excessos é .E(M) = np = «(1 Fx (.».

z$/z

' '(..*, ::» d : li::li : :
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2.2 DISTRIBUIÇÕES DE PAREÇO

As distribuições generalizadas de Pareto são a Exponencial, a Pareto e a Beta,

aoresentada! ê: $eguj!$egundQ & al=parametlizaçãQl==

Exponencial: "'.,(«):lr. .t: *:.

"';,.(*)-lr.;;': *::

",.''':Íír(# --','.

Pareto, a > 0

Beta, a < 0

Os modelos completos, considerando parâmetros de locação e escala # e

a > 0 , respectivamente, são m,.,,,,(x) = %,.Í !.:-e 1 , j = 0, 1, 2.

A distribuição generalizada de Pareto (GPD) representa as três distribuições em

uma só forma, quando escritas sob a 7' -parameüização:

%, (*) : 1 - (1 -- 7 «)''/'

Para 7=1/a#0, W* =lr.a,-a,jal e, portanto, 7>0 e x>0 concsponde à

Pareto, c 7 < 0 e 0 < x < 1/IZI corresponde à Beta; a Exponencial é obtida como a

ftlnção limite quando 7 -) 0.

As fiJnÇÕes distribuição e densidade de probabilidade estão apresentadas na
Figura3.
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1 1-
n
Q
'D
€ 08
.Q
a

Q.
®
T 0.4
0
8
3

.0 0.2

ba
' 0

L

.2

2.5

®D 1.5
0L
Q.
0u l
Q

'Da
'0
a 0.5e
8

0
.2

]

[':'j;iiií ] ]
Paret0(2-5)
Beta(-2.5)

60 0 6

Figura 3 - Distribuições acumuladas e densidades para a classe GPD

As distribuições GPD são adequadas para analisar excessos. A ocorrência de

um excesso d = x -- .f é condicional ao evento de que uma observação é maior que o

limiar s . A distribuição condicional de excessos sobre i, /'(')(x) = /"(Z) g x--s),
x - .y 2 0 , é facilmente obtida como

r'u(«) - p(x : *lx :» .) - 8.. («)- Fx (.)
l

Abordagem semelhante consiste em selecionar as m maiores observações e

considerar a m -ésima maior observação como o limiar s

Assim colho as distribuições EV são as distribuições limite para o máximo, as

do tipo GPD são as formas palamétricas para distribuições limite de excessos,

segundo o teorema de Balkema-de Haan.

O teorema afirma que, se F'(')(a.

quando s -> m , 'p = supÍx : F'(x) < 1}, então

FU(*) %,«,.,(*l- z/-+a

tem distribuição limite contínua

0

para parâmetros de fomla, locação e escala 7 , # e a. > 0 , respectivamente
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Se valer o teorema de Balkema-de Haan, diz-se que X , ou sua distübuição,

pertence ao domínio de atração (P07) da distribuição W,

As distribuiçõesGIEyaGP]) mantém a seguinte mlaçãa

»'(x) +lnG(x) , para InG(x)> -1 (ou G(x)> 1/e)

Distribuição Max-estável e POT-estável

A variável aleatória -X , não degenerada, (ou sua distribuição) é dita max-

«tá"l s' existem co«sta«t« «. > O e ó. tais q« .r5."(Ón +«.«)- FX(*), o« sda,

se existe «ma t««sfonnação ó. +a.-X tal q« max(-X;) . Assim, o

máximo padronizado de uma variável aleatória com distribuição F max-estável

também tem distribuição F'

Da denlnição de distribuição max-estável e do teorema de Fisher-Tippett, segue

que as distribuições EV são max-estáveis. Para a Gumbel, as constantes são a. = 1 e

4. - log(«), e, ««. caso, q"(,-- log(«» ; Go(«), « sda, m«- l.g(«)- G.; pa«

Fréch't e Weibull, «. : «'/" e bn = O , o« sda, G..«" G'/"xl= G,,.(x), Í = 1, 2 .

Para G do tipo EV e uma distribuição r', temos quc F' c À/D,4(G) se, c

;.me«t. se, ]i«! «(l -- «.*» - - 1« G(*)
/z--)m ' '' - '

Resultado análogo existe para a classe GPD: as distribuições desta classe são

P07' estáveis, ou seja, existem constantes ó. e a. tais que

r'nk -- «,*) - &G'): h(Q : rx (*)l Fx(s)
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Serão abordadas as distribuições para valores além de um limiar e, portanto, as

características das distribuições de Pareto, pelo método P07. Segundo esta

abordagem podem ser investigados tanto os excessos além de um ponto quanto as

observações maiores que este ponto. O procedimento proposto por Danielsson & de

Vries (1997b) baseia-se na aproximação de Taylor dc uma distribuição de Pareto,

cqas características dependem do limiar s .

2.3 ESTIMAÇÃO

As distribuições generalizadas de valor extremo e as generalizadas de Pareto

têm, nos modelos completos, o vetar de parâmetros O = (7,#,a) , dos quais depende

a obtenção de quantis e probabilidades.

As técnicas de estimação dos parâmetros das distribuições GEV são

apresentadas para o caso em que a v.a. X tem distribuição do tipo EV c para o caso

em que ..r tem distribuição /'.r aproximadamente do tipo EV, ou seja,
Fx c .l/D.4(Er) .

2.3.1 X - GEr

Os métodos de estimação apresentados nesta seção verossimilhança e

momentos ponderados - supõem Xi,...,.Y. i.i.d., com distribuição G,,p,.,

',,,,. (;) - «-(-- o -- , (* - d/.)-"' l

e l\MÉTODO DE IVIAXlh'IA VEROSSln'lILHANÇA

Pelo método de máxima verossimilhança, O â.("., . . ., «.) - ..g m« /(O,i) ,
oec)

de log-vcrossimilança e de/(O,]')-l«Z,(O,r) o«de / e Z, sã. « h«çõ"
verossimilhança, respectivamente.
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.rara a (listrlbutção

i = (xi , . . . , x. J sããããdaija

*,,,,.(.*): a'' -'''*-=1 ; '.&,,,.(«), « '-«çõ« ' . " p"' ""' '".:",

G com função densidade dada por

z,(o, r) - .ÍI g, (:.) - .''"'%(«. )ÚÍi -- z.ã -z'l'':'-'
í=1 í

e

'p,n- -gl:*,':"l'"' -l:*tlg«l:**'-:"l
Derivando /(0,i') em relação a 7 , # e a é obtido o sistema de condições de

primeira ordem

a/

ó-g.«i:** il:-i« **\"i'"'l i:*;igi:*,'/i'' '/
âi **'/i'T-i:*,\"i'''' ***:l -.

ll:*,vl''''

()

E(*,
1:1

c«ja sol«ção Ó - (?,»,ó) obtém-s. -m.doam«te

O caso da distribuição de Gumbel (7=0) é mais simples: as funções

distribuição e densidade, respectivamente

'.,,,,(*):«p( ( «)/''» ' '.,,,.(«)-''''«pl!:zl'%,,,.(«),

geram a função de log-verossimilhança /(o,i) = --n in a -! (í -- #) -- Eexpl -41=S- l
o' };i \ a J
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e a solução das condições de primeira ordem )j:expÍ-e-:!-'j=/z e
f=1 \. CF ,/

}il1l-:-elll -- expj- :!i:-ell = /z também é obtida numericamente.

As propriedades clássicas dos estimadores de máxima verossimilhança valem

para 7>--0.5, mas não para 7$--0.5 (Embrechts et al. (1997». Como as
distribuições comuns em finanças são ilimitadas à direita, assim como as

distribuições EV com 7 à 0 , a estimação por máxima verossimilhança é válida.

e MÉTODO DOS IV10h'LENTOS PONDERADOS

Seja 1%.(O)= /zmX(f)Z/f)' r'0,1,2, onde X(t),X(2)' 'X(-) é a amostra

ordenada e C/(i),. ,C/(«) são as estatísticas de ordem de uma seqüência i.i.d. O

método dos momentos ponderados produz os estimadores

l

Ê-q,--!(i -?», ó':pi:Õil:i#t--D

f solução de !!111@)=:.leo(0) . 3r -l

e

O método vale apenas para 7 < 1 , pois para 7 2 1 , w. não é omito. Apesar de

ser mais simples, o método é pouco aceito, pois não tem propriedades

satisfatoriamente explicadas do ponto de vista teórico (Embrechts et al. (1 997».

2.3.2 .Y-Fx ..A/D,4(G)

Uma abordagem mais geral consiste cm supor que .Y tem

distribuição/'.r € MZ),4((;)r) ou, de maneira equivalente, quc para n ->'o
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«(l Fx(#. --a.«»-,-l«G,(*), p«, p,, ' a. ;'' ,p-'pd'd", q«. p''' s"

reescrita, supondo s = #. + a.x grande, como

f ~.. xiv

e que comece os estimadores para as probabilidades extremas (s grande) e para os
quantis extremos

'\u;"--11:-'- IE--l--" ' ;, -p.-.?-ko-d-'-:l

respectivamente, dados os estimadores P , ,â. e ó,,

Quando se deseja estimar quantis associados a probabilidades menores que

1//z, a expressão de íp é alterada pela substituição de n por /z/m e são usadas as

maiores //z observações para estimar 7 , #. e a. , com m --> oo e n///l -.> .o

A seguir são apresentados para o parâmetro 7 os estimadores de Pickands, de

Hill (restrito a 7 > 0) e de Dekkers-Einmahl-de Haan (1989).

e EsTIMADOR DE PICKANDS

O estimador de Pickands para 7 c W baseia-se na seguinte propriedade da

distribuição /;:tp c .A/DH(Gr): para uma função positiva c(.) tal que lim c(f)= 2,

c/(/) - /'ÍG - f-'l - infb . n : Fx(«) à l -í'' l satisfaz Je#lll11&Z81i - 2'

r --} ao

Daí segue o estimador f = --L-ln-.!(", m a amostra ordenada
In2 X(z«)---X(4«-)

X(1) É É X(«) , quc tem as seguintes propriedades:
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. Consistência fraca: para /n --> .o e m//z --> 0 quando /? --> 'o , }'' ---->7 ;

.consistência forte: para m//z->0, m/in(in/z)->.« quando /z-->'"

? q' >Ye
;boriiiãl:idauç: soo cona ekkers e de-

Haan(1 989», 7;(f -- 7)--4-->.M(0,v), v = -Í2;. ~
kG* - :).-:F

e ]CSTIMADOR DE HILL

O estimador de Hall é um estimador para a - l/7 , no caso mais restrito em que

Xi,...,..r. são i.i.d. com distribuição /Ç no domínio de atração do máximo da

distribuição Fréchet (7 > 0). Para X(«) É X(,«-1) $ - g Ã(i) o estimador é dado por

. - «/É -«ÍA l
= LX(«) ,J

As propriedades do estimador de Hill são semelhantes às do estimador de
Pickands:

. Consistência fraca: para /}z --> ao e m/n -.> 0 quando /z --> m , (2 --e-->a;

.co«sistê«ia fo:te: pa:a "-/«-)0, m/in(in«)-->w q««do «-->m,
(2 -!' +a e

.normalidade: sob condições adicionais para //z c .fç,

ão - «)--., «,b, «: l.

A dedução do estimados acima baseia-se na condição de que se

Fx.À4DH(q..o), ente. l Fx(*)~.* 'Z,(«), ..»0, p«. «m' h«ção L d.

variação lenta ( lim 41:9 : l , , > o).
,-»© Z,l.rl
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Escolhendo a filnção Z,(x)= 1 e xàl, então /k é a distribuição de Pareto,

com fü"çã' d«sidad. /x(«)= .m'"'' . Neste caso, /(a,i) = «1«.« (a + l)EI«.*. .
/:1

o estimadõídFmáxíha VeíossiiiíilhanÇüé ã /'z

Um caso mais geral, tomando Z(x)=c e xàz/>0, resulta cm

Fx(x)=1--«"x'', ./k(x)=a«".* "'' e função de log-ve--osimilhança

/(cr,í)= /zlna+a/zlnz/ --(cr+l)}.Inx. , de modo que o estimador de máxima

verossimilhança é dado por á = z}/?l. injxí l

í:l

Alterando o caso anterior, para que /Ç tenha um comportamento do tipo

Pareto a partir de um limiar conhecido s, seja.A4 =#lí : ..r. > s,í = 1,...,/z}. Dado

.A/ = //z, a estimação de c c a por máxima verossimilhança eqüivale a maximizar a

densidade conjunta das /}z maiores estatísticas de ordem X(1) É . É X(«,), dada por

(Embrechts et al. (1997».

/xu,.. ,.*..,(*-,.. ,«.) : -ÇÍ:h''Ç "(«-)]].&(* ), ' : «- ' ... : "«

Pa" Fx («) = 1 -- «-" , ' K * ,

-« 'm: -«Ç-h -- G - «)-«G - «.-«l-- « -«.* « -""
T: /B,-''*T-':'-T,,'
u: ;-«--- -.:,':yg l l

1« + 1): i« *,
f:l
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Seguem diretamente os estimadores para Fx , .i\.(x) = 1--e-l -! e para o

a

r ]-J/a

':-«"'' *, : 'çu, j, - ..l-!o - dl

e EsTIMADOR DE DEKKERs-EINMAHL-DE lIAAN

O estimador de Dekkers-Einmahl-de Haan, uma extensão do estimador de Hill

(restrito a 7' > 0), para 7 c W é dado por

, : : *«'''*;l#

«I'' ; ig-«lil, «í:' : ;gl l:-ll:

QUANTIDADE DE ESTATÍSTICAS DE ORDENI

O cálculo dos estimadores -- de Pickands, de Hill e de Dekkers-Einmahl-de

Haan -- depende de//z , a quantidade de estatísticas de ordem usadas na estimação,

cuja determinação não é simples. A escolha de /n para o estimador de Pickands ou

de Hill pode ser guiada por método gráfico. O gráfico apresenta a curva das
estimativas em função de //z . Para as estimativas de Pickands deve-se escolher /}z na

região em que a curva é aproximadamente horizontal. Analogamente, com o auxílio

do gráfico de Hill, dos pares (m,á.), /}z = 2,...,/z , escolhe-se //z na região onde a

curva se estabiliza. Sob as condições em que vale nomlalidade para o esticador de

Hill, o estimador tem alta variância se /n é muito pequeno (quando poucas

estatísticas dc ordem são usadas), e, por outro lado, tem viés alto para /7z muito
grandes

' Se vale nomlalidade para o estimador de Hall, á tem variância assintótica a2/m e viés Ã«
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A figura a seguir apresenta as estimativas de 7 obtidas a partir dos estimadores

de Hall, de Pickands e de Dekkers-Einmahl-de Haan, para uma amostra de 4000
valores simulados de uma Fréchet(1):

Estimadores de Hall, Pickands e DEdH

Figura4 Estimadores de 7 para Fréchet(1)

O método gráfico, apesar de não fornecer um critério tão preciso para a escolha

de/;z, pois que esta é feita visualmente, é uma fenamenta útil e não deve ser
ignorada.

Há métodos não gráficos para a escolha de /}z, que selecionam

''automaticamente'' a melhor quantidade das maiores estatísticas de ordem usadas na

estimação de 7 . Hall (1990) propôs um critério de minimização do erro quadrático

médio do estimador de Hall, usando a técnica de boo/s/rap. Danielsson & de Vries

(1997b) propuseram um procedimento resultante de um ajuste no procedimento de

Hall. A apresentação deste procedimento e sua aplicação a séries financeiras

brasileiras, que seguem nas próximas seções, compõem este trabalho.
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3 AJUSTE DAS CAUDAS DANIELSSON & DE VRIES

A abordagem de Danielsson & de Vries foi desenvolvida para modelar a(s)
cauda(s) da distribuição de probabilidades. No entanto, não se baseia exatamente nas

distribuições GPD, que são as distribuições apropriadas para modelagem nesta

região, mas sim na aproximação de Taylor de uma função distribuição tipo Pareto,

com a propriedade de variação regular, cqa definição é dada a seguir.

Definição 1: Diz-se que uma função distribuição /'(x) varia regulamiente no

infinito com índice de cauda a se

l - /' («.)lim :- :.--B;y = x " . a > 0 . x> 0==1

Esta propriedade implica que os momentos não condicionais de X de ordens

maiores que a são não limitados e, sendo este um critério de definição de cauda

pesada, a classe de distribuições com variação regular tem cauda pesada. Esta

hipótese é essencialmente a única necessária para análise do comportamento da

cauda da distribuição de X . As análises das caudas superior e inferior são análogas,

de modo que, mais uma vez, nos atentaremos à cauda superior da distribuição.

Uma forma paramétrica para a cauda superior de F'(x) pode ser obtida da

expansão de segunda ordem de F'(x), com x -.>.o. A expansão (1) abaixo, cuja

densidade correspondente é dada em (2), aplica-se às distribuições t-Student, Frêchet

e outras distribuições de cauda pesada

r(«):i-«*'"b--Ó*-' --.(x-'] , P:'', "m *-»m (1)

.r(*) : «m'"'' ,- «Ó(« -- #)*'" ''' -- .(.-' '--l (2)
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3.1 ESTIMAÇÃO

Para dados gerados de uma distribuição com cauda pesada, a distribuição de

X tem, para uma aproximação de primeira ordem, uma cauda do tipo Pateta

P(-.r » .*) ~ «*-"

quando .r -> .o, a, a > 0 . O expoente a é igual ao número de momentos limitados

de X e a é uma constante de escala. Para obter estimativas de probabilidades e
quantia extremos é necessário estimar a .

© ESTIO\DADOR DE HALL PARA O ÍNDICE DA CAUDA a

Suponha que exista um valor s a partir do qual a.x " é uma boa aproximação

p"' P(X > x), e s.jam X. as realizações an-astrais maio«s qu. ' (X. > .). Como

já vimos, para a distribuição de Pareto o estimador de máxima verossimilhança de

l/a é o estimador de Hil1 (1975):

i: â l l
© ESTIIVIADOR RAZÃO K-NIOMENTO PARA O ÍNDICE DA CAUDA a

momento condicional empírico de ordem k do logaritmo de uma amostra

X. de /z observações i.i.d. de F(x) é dado por

«*oJ-;-gll«fl , ..*. » .«

onde s,, é um limiar aleatório que depende de /z e .A4 é o número aleatório de

valores maiores que s. . Uma definição alternativa para "i(s.) é u* («-. )

«*(«J : -t1l-« '''''l , '« - x("-*:''

)x.

(3)
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onde -X(.) são as estatísticas de ordem decrescentes; u*(s.) e u*(m.) são funções

das maiores realizações de ..r ; as duas deHlnições levam a resultados idênticos e são

usadas altemadalnente, dependendo da necessidade. Danielsson, Jansen e de Vries

(1996) introduziram a classe de estimadores razão # -momento para o inverso do

índice da cauda de primeira ordem, l/a , usando os momentos ul

Definição 2: O estimador razão #-momento, # =1,2,

w# (s, ) , para o inverso do índice da cauda é

, denotado por

«..«,:l-Ú% -
(k

(4)

O estimador de Hill é um caso particular desta classe, correspondente a # = l

«. G. ) - «. (.. ) .

Uma comparação simples entre o estimador de Hall e o estimador razão de

momentos, coJn A = 2 , indicou, para o caso particular usado para a comparação, que

o segundo tem comportamento mais estável em função da quantidade das maiores
estatísticas de ordem, nz

Cauda direita

Estimador Razão(2)
Estimador de Hall

4

2.5

2
0

Cauda esquerda
4

3.5

2.5

2
050 100 150 200 50 100 150 200

Figura 5 - Estimativas de Hill e Razão(2) para índice de cauda da t-Student(3)

A comparação foi feita para 4000 valores simulados de uma distribuição t-

Student(o = 3) - nesse caso, supondo um modelo como em (2), a é igual ao número
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de graus de liberdade o . Nos gránlcos da figura 5 estão as estimativas para a obtidas

dos dois estimadores, em função de m - as estimativas obtidas com o estimador

Razão(2) são muito mais estáveis que as estimativas de Hill, além de permanecerem

mais próximas do valor verdadeiro (a = o = 3 ), ou sçjguaprQsentam menQLYaliânçia
e menor viés.

A dificuldade na estimação do índice da cauda é a determinação do ponto de

corte, 8 , ou equivalentemente, da quantidade //z de estatísticas de ordem relevantes.

Dentre os motivos para considerar a classe dos estimadores razão # -momento está o

fato de que vários membros da classe k têm, sob certas condições, propriedades de

viés e erro quadrático médio melhores que outros e, além disso, com apenas dois

elementos dessa classe é possível estabelecer o limiar ótimo s

Seguem algumas características dos estimadores wí , supondo válido para a

função densidade de X o modelo (2).

O viés assintótico dos estimadores wl (s.) é dado por

":.(«o«»-;l«o)-:l- *. ; (5)

:. Te:=:, "'', -«, «@- @* e' 'ü -:E]],

«,l«* o) - :-1 - ;9 * .1;-1
(Lema 1, Teoremas l e 2 Apêndice)



26

Os teoremas sobre viés e variância dos cstimadores wk implicam que, para

certas seqüências {s.}, eles são consistentes sc X. são i.i.d. e satisfazem a

restrição (2) para a densidades

3.1.1 EsCOLiiAOTINIADE s

Também os estimadores w# dependem de s. , cuja determinação pode ser feita

de maneira ótima, de forma a garantir a qualidade de wk . Usando como medida para

este âim o erro quadrático médio do estimador, busca-se minimiza-lo e, além disso,

encontrar o ponto de equilíbrio entre viés e variância.

Ms'p
Para =z--)l , o erro quadrático médio assintótico (ZQÀÍH ) de w& (s« ) é dado

por

.EQMH(«} ('. » : Ha,"(wl ('. » -' mé':(wi ('. » - !iP:- -- JllÍlli.iü'';:" ©

O único limiar i. assintótico que minimiza o .EQÀ/U e balanceia os termos de

viés e variância na eq.(6) é

l=#hl""«J'e,(«k) (7)

e o ZQW assintoticamente mínimo associado é

5 Os estimadores também são consistentes sob várias formas de dependência

(i) Leadbetter, Lindgren e Rootzen (1 983) tratam da dependência do tipo ARMA, que preserva a propriedade de

variação regular;

(ii) de Haan, Resnick, Rootzen e de Vries (1989) provaram que a distribuição não condicional do processo

ARCA satisfaz a propriedade de variação regular e

(iii) Hsing (1991) e Resnick e Starica (1996) mostram, respectivamente, que o estimados de Hall é consistente

sob os processos dependentes do tipo ARMA e ARCH



27

;a't« ©] - el:- -- à,ll.aeêcl=' .-n
(Teorema 3 - Apêndice)

(8)

Para obter a quantidade dc excessos assintótica iiÕ, , para a qual as partes de

viés e de variância do .eOÀÍH são balanceadas, basta combinar (7) com a suposição

de que : ? ->l

a'

lil'' - «l=#=1""«='

', p''t"t', @.(«i) - 'l 2"b:#;«2&- l;-;8 ;i#
(9)

De (6), (7) e (8) segue que, se s. -} .o a uma taxa menor que /zi/("'zP), a parte

do viés no .eQÀ/ domina, enquanto que a parte da variância domina se s. -} .o

mais rapidamente que n i/(«+2P)

Para a classe wi(s,), os únicos elementos de interesse são w. e w:, pois

não são dominados, pelo critério do .eQW4 , para qualquer combinação

pl« : w

Para #>0, quando as estatísticas wi e w2 são calculadas em seus

respectivos limiares quc assintoticamente minimizam o .eQIW , tem-

:..ASSE(w):.IdSE(«.b), P«, «:#

Isto implica que, se w2tem .EQ.4/ menor que wi , então wi é assintoticamente

mais viesado que w2. Além disso, w2 domina wi tanto no critério do .eQ.A/

quanto no do viés para os casos em que o tenho de primeira ordem .r " na
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expansão assintótica de F(x) converge mais rapidamente que o te"lo de segunda

ordem x'P

Sobrem distribuição assintótica dos estimadores WF ;su s; satisfaz

... 8:ü = E«z,:p;«"''(« -- p)'"«(#)''kb/l-->ao'

0 (
-> jvl

l

.«tão Jã'(mi(,.)

3.1.2 ESTIMAÇÃO DE s

A estimação de s«é um problema não trivial. Hall (1990) sugere empregar um

procedimento óoo/s/rap para estimar í. - como i. assintoticamente minimiza o

.rQW , a idéia é resolver a minimização usando óoo/s/rap; no entanto, sua solução é

parcial, pois assume que os índices da cauda de primeira e segunda ordens, a e P,

sao iguais.

Supondo que o Z)oo/s/rap equivalente à esperança

calculado na reamostra óoo/s/rap da amostra original, R o número de reamostras

boo/s/rap e W.(e,) uma estimativa inicial consistente para l/cr , essa estatística

poderia ser minimizada pela escolha de s. . Danielsson & de Vries apontam três

problemas no procedimento de Hall:

.EQW' ]w. ] ;'i' ã-Ekw.,,(,.) (Ürl OO , «m «.,,w (,:.)
a'

2

(i) o procedimento falha em relação ao viés: a log-linearidade do estimador

implica que a esperança boo/s/rap de wl,, , dada a flinção distribuição empírica Fn , é

.E*lw.,,(..)le.1= w (..) e, po.tanto, w. tem «iés «lo; « e«t,«to, .. óti«o d«e ser



29

tal que viés ao quadrado e variância têm mesma ordem de magnitude. Para resolver

esse prob[ema, Ha]] (1990) propôs um procedimento boo/sfrap em que as reamostras

óoo/s/rap são de tamanho /zi < /z , ni//z -) 0 à medida em que n -) .o . Substituindo

wt;,-(s«)naiormW) pol)iit:,(sjç:)#wés médiadas estimativas da:subamostra não

é cancelado com o viés da estimativa inicial da amostra cheia DI(s.) porque este

último é de ordem menor, nos conespondentes valores ótimos de s

(ii) o procedimento só funciona quando a = P . Uma vez estimado o limiar

ótimo s.. para o tamanho de subamosha /zi, ele deve ser "aumentado'' para

encontrar o equivalente à amostra cheia. A relação entre valores de limiar ótimo para
tamanhos diferentes de amostra é

i. - i.. («/«. )#= (1 1)

e para o número de excessos é

- n.. («/«. )iá:; (12)

Hall assume P = a de modo que o expoente na eq. (12) é igual a 2/3 . No entanto, a

restrição não se aplica para distribuições como a t-Student, para a qual# = 2 e a é

igual ao número dc graus de liberdade. Para um tratamento geral satisfatório da

classe de densidades de cauda pesada, o expoente em (1 1) ou (12) deve ser estimado.

(iii) a minimização do .ePÀ/ da subamostra boo/s/rapÕ é condicional a uma

estimativa inicial da amostra cheia Qi (s. ) e esta estimativa inicial deve ser tal que

:n/s.----e-->1 , sendo necessária uma escolha apropriada de in. Se P =cr, então

deve-se usar w.(ã.), ã. = /z:/: , o que ainda ignora a constante multiplicativa cm

(9). Para o caso geral, #í. ou in devem ser estimados.

' «-«{-ÉIG,,G.J
S

)1:1
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A proposta para resolver os dois últimos problemas é substituir wt,,is«. ) por

uma estatística cujo verdadeiro valor é conhecido, ou seja, independente de a , mas

com um .eQJt/U que tem a mesma taxa de convergência, embora com uma constante

multiplkativa diferente; da .EQit4Z'ar iPi ' Qüãíma ã VêidadãiãValõíê êõnheõidõ;

o .eQIWH Z)oo/s/rap é facilmente obtido, pois não é necessária uma estimativa inicial,

corno Di (Sn ), e s. (ou m.) ótimo pode ser estimado. A estatística sugerida é

.(..): «b(..) w.(..)

Para @Í tem média e variância dadas, respectivamente, por

,[,o.)]: ;á(ã,.;' .-.],;'] . «;,[,o.)]- $-;---.1z-l

Dada a consistência das estatísticas wt como estimadores de l/a , quando

#. H clz2P-'-" , z(i.) converge para o quando n -) oo e, portanto, .EQÀ/[zl= .e]zz].

Além disso, -EQÀ4Hlzl tem a mesma ordem de magnitude que Eg/14ylwt l e o limiar

assintótico i. (z) que minimiza EQ]My]z] é

*.u:ljf%lú,'L (13)

diferem apenas por suas constantes multiplicativas e aumentam à mesma t;

relação a n

Permanece o problema prático de encontrar i. (z).

Compara"d' i.(w.) e i.(z), temos :ji4:i{ =
s. \w# J

l

xa em
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Supondo que vale o modelo (2), ,zi=O(n:-'l, pala algum o<c<1 e

tomando.R -) .o e :«. que minimiza -;}.llz,G.. ,nl)f , o estimador e.. (z) dado em

e,.(,)

Aârmação similar aplica-se ao estimados /a.:(z) para o número ótimo das

maiores estatísticas de ordem iã.: (z) . }4,. (z) pode ser calculado da mesma maneira

que ã{,. (wi) foi obtido em (9):

".u-.IJf%l-='.s
Dada a relação e«t-e M. (w* ) e @.(z),

..,,.lg#=1';''«='
';'"' «1=%l';'«ü

a'

l i:i:* i"''«wl'' (14)

a conversão de ú.(z) para ú.(w*), que é o que interessa, requer um estimador

consistente da razão dos parâmetros de primeira e segunda ordens da cauda, /7/a :

l«@,,. (.»
21«(«.) - 21«@.: (Z))

(15)

Combinando (14) e (15), para k = 2

"..GJ-"..G+nmd#n l

21«(«i Lzi«lú,,. (,))
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é um estimador consistente para iã«.(wZ) . Expressão similar pode ser obtida para

'ã". (w. ). Como estes estimadores são restritos ao tamanho de subamostra n. , ainda

b"s"m's a «n«rsão d. ú..(«b) para ú. (w:).

Consequentemente, sob certas condições, / "I (wlk )l n l :
(Corolário 3 Apêndice)

(16)

Poderia se pensar em usar a relação (16) como uma equação e substituir cr/P

pelo estimador de a/P dado em (15). Apesar de #/â ser consistente, sua taxa de

convergência é desconhecida e, como em (16) a/P aparece no expoente, sua taxa de

convergência pode ser muito lenta (menor que cln(n)). Como solução, faz-se um

segundo booís/rap, com tamanho de subamostra ainda menor n2 , escolhido de modo

que o fator multiplicativo em (1 6) possa ser substituído por um valor conhecido.

'"a «. -oG'';l, 0 '.«i/2 e «: :«f/«, s«p-d' q" ú.:(,) é «m

estimador consistente para iã«: (z) de um procedimento boo/s/rap com reamostras de

tamanho /z2 , então B. )pã,z(z) (17)

Combinando (16) e (17), encontra-se um estimador consistente

ú. («b ) :
@.: (,)F«ÚÜ2;.1"n (18)

. ú.(w ) «g«. fa.üm«..
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Estímador para m, obtido por buutstrap duplo

4Ü0

: 300

u'

b ''-
nl a.llíóo

7D
90

110
13D

m2 150 In ...l

''''' <n
7Ü "

Figura 6 - Gráfico de m como íünção de (m:,m:), obtidos por óoo/sDap

A fiinção que determina m é crescente em m. e decrescente em m2 . Uma vez

determinado o valor de mzi no primeiro procedimento óoo/s#zp, o valor de m será

tanto menor quanto menor for o valor de mz: obtido no segundo procedimento

bootstrap.

Assim .ç, (ou m.) e P/a podem ser estimados com base em um procedimento

óoo/s»ap duplo, baseado na escolha dos tamanhos de subamosta n. =ni';,

]/2 > & > 0 e n: = /e/n . Como assintoticamente qualquer n: leva a uma estimativa

consistente de a , argumentos assintóticos dão pouca contribuição na escolha de ni e

é necessário um critério de seleção para ni

Como a base do estimador de a é a minimização dos .e<2ÀZ4 's e a subamostra

óoo/sücç2 dá estimativas de .E<2À,Z14G.i ) e .EQ/L(4(z.:), com

assintótico ao -EQÀa(z(ã{,», a idéia é escolher /z: pertencente ao

kêml,.. #arg mln '-x
''«- -Eejtatz«:(«.)J

(19)
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Neste procedimento não temos que fazer escolhas arbitrárias de parâmetros, em

particular /}z. ou s. . Apenas têm que ser escolhidos os parâmetros relacionados ao

intervalo sobre o qual ni varia e o número de reamostras óoo/süap, R,
determinados em função dolempo decálculcrdispondvel

Ai"d' falt, estimar s@«(b): como .Elz(..)l p.íg«(ó)+ .Gt;pl, . » ' , "ma

sugestão para estimador consistente iíW(b) = szW(z(s.», com .. < i.

A escolha de i. < i. , ou m. > mn , garante que assintoticamente o viés domina

a variância. Outro estimador consistente para sfgn(ó) é x/g/z(]]w2 wl ]-- [w4 - wl]) .

3.2 PREDIÇÃO DE EXTREMOS

O objetivo final é desenvolver estimadores melhores para os pares de

probabilidade e quantil (P,Q) no limite da amostra e fora dela. As propriedades dos

estimadores do quantil e da probabilidade da cauda seguem das propriedades de l/a .

Considere duas probabilidades de excesso p e /, com p<1/n</, /z o

tamanho da amostra e, associados a p e / os quantas xp e x, , com p = 1--f'(x,) e

r = 1--F'(x,). Como p < 1/n, é provável que xp > maxlXI,...X.}. O quantil xp

pode ser estimado usando a expansão de F(x) da eq. (1), com # > 0 :

''(«)-: "*-'--.(.-'] I':«*í'b--.«í' --.G'í' :
[, : m;« b -- "«;' -- .G;' ]

: }:(tl' ::Í=$ ; ,, -*,({)..(::É=Hl"" ':',
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Ignorando os termos de ordem maior, as substituições de / por m//z, .r, pela

(m + l) -ésima estatística de ordem decrescente, e l/a por um estimador w# resulta

no estimadores' para xp e p

.t,-''r(-ol=-1 oo
e ,;Tl:-l' (22)

Tomandox, =J. , #z = ]rn], f decrescente mas //z -->oo, segue que

têm, assintoticamente, distribuição normal:

J:«li-:l« - «,l-#,;l

e p

e

./;©
#,«']

' Altemativamente, pela abordagem de wl , substituindo a probabilidade f peia variável aleatória M//i , com

,, n«d. 'm s. , 1«. , i, = ., (M/«p)"i
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3.3 ALGORITNIO

O ,l«-i"-. « «l«l« (,,í) « b,*,) ««:i:t. .m «.i«-dw,""'«'

boo/s/rap de tamanho /zi, para uma dada escolha de nl <n, calcular o .eQA4

óoo/s/rap da estatística z , Z<2W = -p )l.Xlz,(m..,n:)f , para cada m.i c encontrar

ü«. que minimiza .EQW ; repete-se o procedimento para um tamanho de amostra

menor n2 = (/z.)z/n , obtendo ü.: . O estimador zã. é calculado usando (18) e l/a

estimado por w2(ú.). A escolha para /zi segue de (19). Neste procedimento, dois

parâmetros têm que ser escolhidos o número de subamostras óoo/s/rap (.R ) eo

intervalo de variação para ni As estimativas dos pares (P,Q) são obtidas de (21) ou

(22)

O algoritmo a seguir é a descrição do procedimento adotado nas análises deste
trabalho.

1. 1e óao/sfrap:

1.1 sortear R subamostras de tamanho /zi , /zi - /zi'; < /z , 0 < € < ]/2;

1.2 para cada valor mí no conjunto {mi,mz,...,mp} de valores para m , calcular em

cada «ma das R s«b'm'sinas a estatística z = z(«-.) = w:(«-.) - w.(«-.);

são obtidos z.(«-.), z:(«..),..., z*(«-.) , / : 1,2, .,p;

1.3 calcular o eno quadrático médio de ' , .eQw; = .EQM(z(«-;» = -;Ez,(«-.y ,
al /'=l

para cada / ; são obtidos .EQWI, EC.A/2,. . .,EQÀ,fl ;

1.4 encontrar «-.. p'r' o qual .eQw'. = min(ZQw'l;
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2. 2a bootsti'ap

2.1 sortear .R subamoshas de tamanho /zz = /z12//z < /zi < n;

2.2 para cada mJ no conjunto lmi,/z:2,-..,me} de valores para //z , e cada uma das

R s«bamost-as, cale«lar a «tatística dizer«ça z z(«,)= w:(«,)-- w. G«,);

ao todo são z.(mj) z:(mj) ..., zx(m/), ./ = 1,2,...,Q;

2.3 calcular o erro quadrático médio de z , .eQÀ/} = .EQMlzlmJ)Ü = i " z,(mj} ,

para cada í ; são obtidos EQM12 .Edil/ 2 , . . . , .eeÀ/ã ;

r=]

2.4

3.

4

":J' p'" ' q"l zew.l. = mJ"(ZQM.Íl;

calcular a razão r/ = .:. .1, ;
' .EQMz'' f

repetir o procedimento de dois boo/s/ups (passos 1, 2 e 3) para vários pares

(«.,«:):(«..,«:.),(«.:,««),...,(«..,«i,). A. n«l, :ão .btidos E «l.«s n, e

os conespondentes pares tmÍ* ,m'. J;

5

6

escolher a iteração que produziu a menor razão r/ , r/-

denota nz'. e //z'. por //zi e m2 , respectivamente;

calcular o número ótimo de estatísticas de ordem, z = m(m,,m:)= ........., (lue

corresponde ao limite ótimo X(« «) . Todas as /?z -- l observações maiores que

'r(«-«,) ' X(«-«-*i),X(«-«,--2), , X(«-1) e X(,) - serão usadas para calcular a

estimativa para l/a , pelo estimador w

+
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A Figura 7 ilustra os resultados obtidos em cada procedimento de dois

óoo/s/ups, que tem como resultado a razão r/ . Este procedimento é realizado tantas

vezes quanto a quantidade de pares (n:,rz:) e o último passo para determinam o valor

ótimo de estatísticas de ordem, nz , é a seleção da razão mínima r/ .

Bootstrap duplo - EQM (z)

EQM(z) - bootstrap (nl) l
EQM(z) - bootstrap (n2)

, (n\ rün(EQM))

''"r'
:g o03 ÍE
g

'.'' [

0

0.04

220 275

2'. EQM2')
e
(ml'.EQMI')

B
55 110 165

m

Figura 7 A minimização do .EQM(z) em cada boo/sü'ap comece os valores

ótimos m] e m=1 , que determinarão a quantidade de estatísticas de ordem para

a estimação de a
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4 Apl ,ICAT'ÕE'q

O VaR é usualmente obtido como o valor a tal que P(Ar < a) = a , com Ar

a variação do valor do portfolio, obtida através dos retomos dos ativos que o

compõem, ou dos fatores de risco a que o portfolio está sqeito.

Seja Ri o retomo do í -ésimo fator de risco. Considerando primeiramente um

portfolio sujeito apenas a um fator de risco, obter P(A}' < a) eqüivale a calcular

p(K..., * .R « «) - p(.e «: ,)

pois Ar =rí -rí.A, =rf & 'KR, K & e rf os valores do portfolio nos instantes

f -- A/ e / , respectivamente

. SIMUI,AÇÃO HISTÓMCA: consiste em obter r que satisfaz P(R < r) = cr

diretamente da distribuição empírica de R

s. .e-.vb,.:l, «.ã. p(.e«,):«::,,-,..'--p, p(z«..):«,

Z - .V(0,1) e os parâmetros # e a precisam ser estimados.

. DESVIO-PADRÃO AMOSTRAL: (será denotado adiante como o modelo

l)P): consiste em obter r=z.a+p tomando Ã e

estimadores de # e a2 , respectivamente.
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EWMA: supondo que ,R, segue o modelo .ê, = }:2' (1 + ,4)R,.. , a volatilidade

é facilmente obtida como a raiz quadrada de af = .aaâ.. + (1 -- ,4),R2

MODELOS TVE: a obtenção de r que satisfaz P(.R < r) = a supõe que R

tem distribuição de Pareto. Os modelos são obtidos segundo o procedimento de

Danielsson & de Vries - estimando /}z e a como descrito no algoritmo (seção 3.3) e

r como em (21) - e a partir de estimativas do índice a dadas pelo estimador de Hall.

Serão denotados por TVE DdV e TVE Hall, respectivamente.

GARCH( /" , Q ): supõe que

R, - /'(X,,.B)-- ;, , .? : K -- E.B,al. -- E',.,:,;',
./=1 ./=1

GARCH(1,1): .R, = C+l/,

". - q., , ;, - .M(0,1)

af - K -- ,4«Z.. -- .B * a:..

. AR GARCH + TVE: esta abordagem foi sugerida por McNeil & Frey (2000)

e consiste em ajustar aos retomos um modelo AR(1) para média e GARCH(1,1) para

variância e depois ajustar aos resíduos padronizados deste modelo uma distribuição

do tipo Pareto (será denotado por GARCH + TVE DdV).

.Rf= C +aR,.i+ê'f

E', = a/ $ Zí

a.2 : K + ..4;Z.. + .BaZ..
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os parâmetros são estimados supondo que z, - N(o, 1) ou r. -- A.'lo,a?l.

l)epois de estimados os parâmetros deste modelo, calculamos os resíduos

padronizados z, = e, /a. e ajustamos a eles uma distribuição de valor extremo, pelo

métodupropostü poíDafiielssoF&'dê Víiõí'O 997ti}

,'@, « o : .{,. « ';i&l - , :, ':?«- - ,, : , - .,., * ' * .«,-:

e estimamos zp por 2P ' z(«-m)I'l;l , lembrando que m representa a quantidade

de maiores estatísticas de ordem de z usadas para estimar w2, ou seja,

~:; 1-«=1:4«
z(- f--l)

m valores

Z(i), Z(2), --', Z(«-«-t), Z(«-«.), Z(«-«--1), ''', Z(«-2), Z(«-i), Z(.)

O VaR é uma estimativa de perda ao longo dc um período ftlturo de tempo,

para certa probabilidade. Não há regra para o tamanho do período e nomlalmente as

instituições Hlnanceiras estimam perda para um dia. Para períodos de d dias, deve

ser analisado o comportamento das variações de preços em períodos de d dias, ou

seja, de retomos diários para períodos de l dia, de retornos semanais para estimar

perdas ao longo dos próximos 5 dias, e assim por diante. Dessa maneira, à medida

que aumenta o tamanho do período, o tamanho da amostra (a quantidade de retomos)
éreduzido.

Se a série histórica de retomos do fator de risco consiste de retemos

logarítmicos diários, .R, : in(S,/.Sr,.i), S, o valor em /, ao supor nonnalidade para

os retomou, o problema da redução da amostra desaparece e é desnecessário dispor
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4.2 ANÁLISE DESCRITIVA

São analisadas séries históricas de retemos logarítmicos diários de ativos

Hlnanceiros, r = in(S,/S,..), / = 1, 2, . . ., n , sendo S, o preço de fechamento em /.

São seis séries de retomos: de contrato fühtro de trigo, negociado na Chicago

Board ofTrade (CBT), de contrato futuro de DI da BM&F, de C-Bond, de Recibo de

Telebrás e duas séries de retemos de índices de ações -- do NASDAQ Composite

Index, do mercado americano, c do IBOVESPA, do mercado brasileiro. Ferreira

(1999), Souza (1999) e Panzieri(2001) estudaram algumas destas séries, porém sob

metodologias distintas da metodologia que apresentamos8. Além das séries de

retomou dos ativos, também analisamos o desempenho do procedimento para um

portfolio composto por 4 ativos - Recibo de Telebrás, contrato aturo de IBOVESPA

de le vencimento e dois ativos pré-fixados, com vencimentos em 20 e 40 dias úteis,
com participações iguais para cada um. Também foi analisada uma série de

observações simuladas da distribuição t-Student(3). A Tabela abaixo apresenta o

tamanho das séries e o período em que foram tomadas as observações:

Tabela 1 - Extensão das séries históricas

Série Observações

Futuro dc Trigo 7085

NASDAQ 4147

IBO'VESPA 378 1

Cbond 1 129

Futuro DI 20 du 1775

Recibo de Telebrás 1 1 28

Portfolio 1775

Início do período

03/01/1969

03/01/1985

02/01/1986

03/08/1994

02/08/1994

02/08/1994

02/08/1994

Fim do período

12/02/1997

31/05/2001

24/05/2001

11/03/1999

04/10/2001

26/02/1999

04/10/2001

' Souza (1 999) anali.sou as séHes de hino futuro, fllturo de DI, Recibo de Telebrás e C-Bond, Peneira (1 999) apresentou
resultados sobre a série de IBOVESPA e Panzieri(2001) estudou as séries de NASDAQ e também de IBOVESPA
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Nesta seção são apresentadas as principais características destas séries

assimetria, excesso de curtose não nulo, distribuição de probabilidades não nomtal e

com caudas mais pesadas que as caudas da distribuição normal. Tentamos a hipótese

de independência dos retomos, que é uma suposição do modelo prop(}$!Q PQL
Danielsson & de Vries.
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4.2.1 SÉRIE DEFUTURODETRIGO

Esta é a maior série dentre as séries analisadas -- são 7085 retomos diários,

observados no período de aproximadamente 28 anos, de 03/01/1969 a 12/02/1997.

Como a série é bastante longa, o óacües/ sobre metade da série possibilitou observar

o desempenho dos diversos procedimentos em percentis bem baixos, de 0.5%, 0.25%

e 0.1%, apesar de computacionalmente lento para alguns procedimentos, devido à

grande quantidade deiterações.

Tratando-se de contrato futuro, a série de retomos foi construída a partir dos

preços tomados até o último dia anterior ao vencimento do contrato, embora seja

mais adequado tomar como critério para determinar a mudança de contrato sua
liquidez, que diminui algulls dias antes do vencimento.

Seguem na Figura 8 as séries de preços e retomos diários do contrato futuro de

trigo

Futuro detrigo
700

600

500

400

300

200

Preço
Retomo

1'.:

l

o 1000
4.22000 3000 4000 5000 6000 7000'''

Figura 8 Evolução de preço e retomo Futuro detrito

As estatísticas descritivas (Tabela 2) e os gráficos da Figura 9 indicam que o

retorno do preço futuro de trigo tem excesso de curtose (em relação a v.a. nonnal)

não nulo e distribuição assin-métrica à esquerda.
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Tabela 2 - Estatísticas descritivas - Futuro de trigo

Histograma Gráfico de simetria

.0.15 -0.1 -0.Ü5 D Ü.05 0.1 .10 -5 0 5 1D
u(í) (' )

Distribuição acumulada

ETTlpírica l /
Normal

QQ-Plüt
l

D.75

n.5

D.25

D

.0.15

/

J
.O.1 -0.D5 0 D.D5O.15 -0.1 -0.D5 0 0.05 D.l

Quarüil observado
ü.l

Figura 9 Características da distribuição de probabilidade Futuro de trigo

O Branco de quantia (QQ-plot, Figura 9) indica que a distribuição dos retornos

do fiituro de trigo tem caudas mais pesadas que a distribuição normal - à esquerda, a

curva do QQ-plot se desvia da neta para cima (à direita para baixo), se a distribuição

apresenta a cauda esquerda (direita) mais pesada que a da distribuição de referência,

no caso a distribuição nomlal. Os testes confirmam a não normalidade: o de

Kolmogorov-Smimov e o Teste-W (de Ryan-Joiner), ambos com p-value<0.01, os

testes de Anderson-Darling e de Jarque-Bera, com p-value nulo, rqeitam a hipótese

de normalidade. O teste-t (5%) pala média não rdeita a hipótese nula de média igual

a zero(p-vague-0.16 e T-1 .39).

Média Desvio-padrão Erro-padrão Assimetria Curtose
0.0264% 1 .5936% 0.0 1 89% 0.13] 1 8.4548

Mínimo 1- quartel M.ediana 3-quartel Máximo
14.84% -0.8 1 14% o% 0.8392% 9.82%
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Os gráficos na Figura 10 mostram a distribuição empírica para as observações

das extremidades esquerda e direita e a curva normal colTespondente (com média e

variância iguais à média e à variância amostrais, respectivamente), evidenciando a

distância entre as duas distribuições nas extremidades - valores extremos de retomos

diários do contrato futuro de algo são mais prováveis que para uma v.a. com a

distribuição normal conespondente. Em termos de quantia e probabilidades, a Tabela

3 apresenta alguns valores para comparação.

FDP -retornosnegativos

1 1 - distribuição empanca

o.025 1 [ distribuição Normal

'f o.02
0
g o.015
0
g o.OIQ.

0.005

0

.0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03

Retorno Futuro de trigo

FDP - retornou positivos

0.99

0.98

0.97

L{
0.03 0.05 0.07 0.09

Retorno Futuro de trigo

Figura 1 0 -- Extremidades das distribuições acumuladas -- Futuro de trigo

Tabela 3 - Comparação entre quantas empíricos e nomlais -- Futuro de trigo
Probabilidade 0.1% 0.5% 1%

Observado -9.]%

Normal -4.9% -4.1% -3.7% -3.1% 3.2% 3.7% 4.1% 4.9%

Para as probabilidades da Tabela 3, o valor observado é sempre mais extremo

que o quantil obtido da distribuição nomlal; a diferença entre os quantas observado e

normal aumenta conforme se caminha em direção às extremidades; para a
probabilidade de 0.1% o valor observado corresponde a quase o dobro do valor

obtido da distribuição normal.
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O colTelograma dos retolnos sugere existência de autocoiTelação serial,

conÊimaada pelo teste de Ljung-Box, a 1 % de significância, que rdeita a hipótese de

autoconelação nula. A função usada para cálculo da ftlnção de autocorrelação

assume que a séãêtl , sendo n o tamanho da

série, o erro-padrão é l/J/z e o intervalo de confiança de 95%, indicado no gráfico, é

dado por t 2/ Jn . O gráHlco à esquerda, na Figura 1 1 , é o conelograma da série.

O conjunto dos menores retomou, que conespondem a 5% da amostra, e dos

retemos positivos, correspondendo a 5% das maiores observações, têm
autoconelações segundo os gráficos do centro e à direita, respectivamente, na Figura

1 1 . Foram tomadas as 354 menores observações, que variam de -14.84% a -2.85% e

as maiores, de 2.60% a 9.82%. O teste de Ljung-Box, ao nível de 1%, rejeita
independência a partir do /czg l para os retomos negativos e a partir do /ag 3 para os
positivos.

0.2

0.1 -:- - - l-

0

-0.1

-0.2

ACF ACF-Ret.negativos
0.3

0.15 !-
--r-+---t''l-'' 1 ? : : : T+-

0

.0.15

.0.3
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Lag

ACF - Ret. positivos
0.3
0.2

o.l i-tÚ4.-41+--p-+-;-,b-L...l

.o. l l- ;.:L : .=...:; : , :-: H- '. i: .::'-=.,.: ,.:...:

.0.2

.0.3
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Lag

0

. .l. . . .l . . .!.. . .l. - - .l. B L .l L 1 , : 1 J l

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Lag

Figura 1 1 - Auto-correlação amostral da série completa e para as menores (5%

da amostra) e maiores observações (5% da amostra) -- Futuro de trigo

A análise destes dois conjuntos (primeiros 5% e últimos 5% da amostl.a

ordenada) corresponde a analisar uma série de dados não igualmente espaçados e, se

existe autocolTelação não nula na série eqüivalente de dados igualmente espaçados,

esta autocorrelação é menor nos dados não igualmente espaçados. Assim,

considerando que se complete estes conjuntos, de modo a obter séries de dados

igualmente espaçados, a autocorrelação será maior que a autocon'ilação da série de



48

dados não igualmente espaçados. A maior autoconelação para os retemos negativos

é a de ordem 1, de 0.2145; para os positivos, é a de ordem 7, igual a 0.14.

A hipótese de independência pode ser inve$!jgadLI)ela contagem de períodos

entre observações muito grandes (muito pequenas). Para o conjunto de 5% das

menores observações (5% das maiores observações), a maior freqüência é para o

intervalo de l período entre duas observações extremas, como indicam os gráficos da

Figura 12. A proximidade entre retomos extremos contraria a hipótese de
independência.

Histogramas - Intervalo entre extremos

3 6 9 12 15 18 21 24
Período entre extremos negativos

3 6 9 12 15 18 21 24
Período entre extremos positivos

Figura 12 Intervalo entre extremos Futuro de trigo
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4.2.2 SÉRIE DE IBOVESPA

O IBOVESPA, criado em 1968, é o índice de ações mais importante no

mercado brasileiro, reproduzindo o valor de um conjunto de ações negociadas na

Bovespa composição é definida a cada quadrimestre, segundo o índice de

negociabilidade das ações, que considera a âeqüência e o volume de negociação nos

12 meses anteriores ao período de recomposição. O valor do índice (em dólar) e seu

retorno diário, entre janeiro de 1986 e maio de 2001, encontram-se no grántco a
seguir:

x 10'
1.2

.LL

0.8í

0.6

0.4l-l

0.2F

lbovespa
Preço Í
Retorno

0.3

0.2
0.1

0

-0.1

-0.2

-0.3

Evolução de cotação e retomo - IBOVESPA

0

Figura 13

As estatísticas descritivas dos retomos são apresentadas na tabela abaixo

Tabela 4 - Estatísticas descritivas IBOVESPA

As estimativas acima e os gráficos da Figura 14 sugerem que a distribuição de

probabilidades dos retonlos é assimétrica à direita e tem excesso de curtose não nulo.

Média Desvio-padrão Erro-padrão Assimetria Curtose
0.0339% 3.7292% 0.0606% 0.0817 7.2095

Mínimo l-quartel Mediana 3-quartel Máximo
25.975% 1 .932% 0. 1336% 2.1346% 30.362%
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u granco cle quantas (QQ-plot) indica que sua distribuição tem caudas mais pesadas

que a distribuição normal.

A hipótese de média nula é aceita, ao nível de 5% (p-value=0.54 e T=0.56).

Os testes de normalidade - Kolmogorov-Smimov e o teste-W (de Ryan-Joiner),

ambos com p-value<0.01 e o teste de Anderson-Darling, com p-vague nulo - rejeitam

a hipótese de norma]idade, ao nível de 5%; bem colmo o teste de Jarque-Bera, com
estatística Q-2795.864, e p-value=0.00

Histograma Gráfico de simetria

0.4 .0.2 D 0.2 0.4 .3Q -20 -1Ü D IÜ 2D
u(í) (%)

Distribuição acumuladaQQ-pld

0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3
üuardil observado

.0.2 -Ü.1 0 0.1 0.2 0.3

Figura 14 - Características da distribuição de probabilidade IBOVESPA

A diferença entre as curvas empírica e normal nas extremidades é apresentada

nos gráficos da Figura 1 5 e alguns valores para comparação, na Tabela 5. Enquanto a

distribuição nomlal atribui probabilidade nula para ocorrência de valores abaixo de

-15% e acima de 15%, a distribuição empírica acumula aproximadamente 0.3% de

chance em cada cauda a partir de --15% e 1 5%.
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0.02

' '' [
. [ .

0.25 -0.2 -0.15 -0.1

R etorno l BOVESPA

FDP - retornos negativos

distribuição empírica
distribuição Normal

FDP - retornos positivos
]
ll

X
V
0C
0
©

Q. ''"t

0.15 0.2 0.25 0.3
R etorno l BOVESPA

Figura 1 5 - Extremidades das distribuições acumuladas IBOVESPA

Tabela 5 - Comparação de probabilidades empíricas e nomtais -- IBOVESPA
Quantil -20% -15% -l

Prob.Empírica 0.03% 0.27% 1.1% 98.2% 99.7% 9997%

Prob.Normal 0% 0.003% 0.36% 98.4 99.g% 100%

Quanto à independência temporal das observações, o gráfico de

autoconelação (à esquerda, Figura 16) não sugere autocorrelação nula. O teste de

ljung-Box, ao nível de 1 %, rdeita a hipótese de não correlação, particularmente no

primeiro /ag, com autocorrelação de 0.139. Os 5% menores retomos (189

observações) e os 5% maiores retornos - que variam de -25.87% a -6.07% e de

5.80% a 30.36%, respectivamente - têm autocorrelações como nos gráficos à direita,

na Figura 16. O teste de Ljung-Box, ao nível de 1%, rejeita a hipótese nula de

independência para os retomos negativos e a aceita para os positivos.

0.2

0.1

0

.0.2
0 3

0.1

ACF ACF - Ret. negativos
0.3

0

' ''í$t-t-j:-i-'ç-ü';+
0

-'. '5 l-'--i-.-':--?f':Í- ;--.,a-:
.0.3

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Lag

0.3

0.2

'':
.. l {:ií: =:t:'l 1 :1 'i'+i:lT
.0.2

.0.3
0 3 6

ACF - Ret. positivos

b$,--} -1-1-;i
L l. +?.TÓ.l... .!.!ãõ@'.8ê.

6 9 12 15 18 21 24 27 30
Lag

9 12 15 18 21 24 27 30

Lag

Figura 1 6 - Auto-correlação amostrar da série completa e para as menores

(5% da amostra) e maiores observações (5% da amostra) - IBOVESPA
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Observando o intervalo de tempo entre observações muito grandes (muito

pequenas) consecutivas, tomadas dentre as 1 89 maiores (menores) (5% da amostra),

também não se evidencia independência. Para metade do conjunto de retomos

negativos ocorre um retomo também pequeno dentro de 5 períodos (dias).
Comportamento semelhante ocorre com os retomos negativos.

Histogramas - Intervfalü enfie eHremüs

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Período eram extmmos negativos

2 4 6 8 1D 12 14 16 18 2D

Peíiodü eram extmmos positivos

Figura 17 Intervalo entre extremos IBOVESPA
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4.2.3 SÉRIE DE C-BONÉ

A série de retomou diários de C-Bond, o principal título brasileiro de dívida

extemaítem] i49ebservaçõesiÍomadas no período de 03/0&/1 994 al H03/1 999: A

evolução do seu preço, como percentual do valor de face, e o dos respectivos

retornou são apresentados no gráfico da Figura 1 8.

C-Bond

Figura 18 Evolução de preço e retorno C-Bond

Tabela 6 - Estatísticas descritivas C-Bond

Como as séries anteriores, as estatísticas descritivas também indicam que a

série de retomos do C-Bond tem média zero, não é simétrica (assimétria à direita),

tem curtosc maior que uma v.a. nomlal, e, consequentemente, não é razoável a

suposição de que sua distribuição sqa normal. O desvio da distribuição de
probabilidades em relação à normal é evidente no gráHlco de quantas da Figura 19 e

nos gránlcos da Figura 20, onde são destacadas as extremidades das distribuições.

Média Desvio-padrão Erro-padrão Assimetria Curtose
0.0455% 2.026 1 % 0.0603% 0.6315 15.0619

Mínimo 1- quartel Mediana 3-quartel Máximo
-1 3.015% 0.7868% 0 0.8894% 16.34%
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Hístagrama Gráfico de sirneiria
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Figura 1 9 - Características da distribuição de probabilidade C-Bond

Como esperado, verifica-se o efeito de caudas mais pesadas que a normal: para

qualquer retorno r , r < --3.6% , a ocorrência de retorno pior é sempre mais provável

do que se espera segundo uma distribuição de probabilidades normal de mesma

média e mesma variância. Analogamente, a probabilidade .P(re/o/no > /') é maior

que a normal, qualquer r maior que 4%.

FDP - retornos negativos

distribuição empírica
l distribuição Normal
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Figura20 Extremidades das distribuições acumuladas C-Bond



55

Os testes rejeitam normalidade, ao nível de significância de 1%: Kolmogorov

Smirnov e o teste-W (de Ryan-Joiner), com p-value<0.01 e os testes de Anderson

Darling e de Jarque-Bera (Q-6919. 1 1) apresentaram p-value nulo.

Quanto à independência temporal das observações, a Figura 21 aponta

existência de autocorrelação eln várias defasagens e o teste de Lijung-Box (1%)

rejeita a hipótese de não correlação nas defasagens 3, 6, 8, 9 e 16. Os 10% menores

retomou e os 10% maiores retornos têm autocorrelações como nos gráficos à direita,

na figura a seguir. Foram tomadas as 1 12 menores e maiores observações, variando

de --13.01% a -1.95% e de 1.94% a 1 6.34%, respectivamente. O teste de Ljung-Box

(1%) aceita independência tanto para os retornos negativos como para os positivos.
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Figura 21 -- Auto-correlação amostrar da série completa e para as menores

(1 0% da amostra) e maiores observações (1 0% da amostra)

No entanto, mais uma vez a ocorrência de um retorno extremo é seguida de

outra dentro de um curto período de tempo, como indicam os gráHlcos abaixo.

Histogramas - Intervalo entre extremos
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Figura 22 Intervalo entre extremos -- C-Bond
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4.2.4 Some DE PU DI 20 DIAS COM OmGEM NO DI FUTURO DA BM&F

Esta é a série de preços de um ativo representativo do mercado de taxas de

juros Dré âxadas nar%prazo de 20 dias úteis, cuje& yêlues sãaMos.dos preços do

contrato futuro de DI, negociado na BM&F (Bolsa de Mercadorias e Futuros de São

Paulo).

O contrato fllturo de DI negocia a taxa de juros pré fixada praticada para o

período entre a negociação do contrato e seu vencimento, sempre no primeiro dia útil

de cada mês. O derivativo é negociado em forma de PU (preço unitário) e vale

R$100.000 no dia de vencimento, de modo que o Pt/ é o valor presente de

R$100.000, descontado pela taxa de juros corrente para o período a decorrer até o

vencimento do contrato. O preço de um mesmo contrato, que depende do prazo até o

vencimento, é uma referência para operações diferentes, a cada dia que passa, em

tempos de prazo, pois este diminui com o passar do tempo. Por esta razão, criou-se a

série de preços para prazo constante, com base nos preços do DI futuro.

Denota por Pt/á e Z)t/3 o preço e o prazo em d , respectivamente, do futuro

de DI que vence no í- ésimo mês a partir da data d . Em d , o preço para operação

de 20 dias úteis, P20, é o valor presente de R$100.000, descontado pela taxa pré

fixada de 20 dias úteis, obtida por interpolação das taxas implícitas nos preços dos

futuros de DI com vencimentos em tomo de 20 dias úteis (Z)U: É d + 20 $ -DC/;'i ):

E20
100.000

l=Tlú'"""' ";TBI'=U

A série estende-se de 02/08/1994 a 04/10/2001, totalizando 1775 observações,

ilustradas no gráfico abaixo. As estatísticas descritivas encontram-se na Tabela 7.
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PU 20 dias - Futuro DI

Preço
Retorno

98000

97000

96000

95000

94000
0.012

0.006

W«. 4 o

.0.006

. ]-....:
900 1200 1500 1800

-'#

0 300 600

Figura 23 Evolução de preço e retomo PU DI 20 dias

Nota-se três períodos de volatilidade alta -- no início da série (1995, crise do

México), durante as crises da Ásia (outubro de 1997), da Rússia (setembro de 1998)

e do Brasil, com a desvalorização do Real em janeiro de 1999. Em março de ]995

(observação 148), a queda foi de ] .02%; na crise da Ásia, de 0.52%; na crise da

Rússia, queda de 0.49% (observações 805 e 1007) e em janeiro de 1999, de 0.84%

(observação 1102), seguida da maior valorização, de 1.14 % (observação 1103),

época da desvalorização do Real.

Tabela 7 - Estatísticas descritivas PU DI 20 dias

Esta é a série com a menor variância e com a maior curtose, dentre as demais

séries. O teste para hipótese nula de média igual a zero não rqeita esta hipótese (p-

value-0.43 e T-0.79). As estimativas de shnetria e curtose, bem como o QQ-plot e o

Média Desvio-padrão Erro-padrão Assimetria Curtose
0.0013% 0.0667% 0.001 6% 0.7602 108.51

Mlínimo 1- quartel Mediana 3- quartel Máximo
0.893% 0.0053% 0.00 14% 0.0092% 1.193%
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gráfico de distribuição acumulada da Figura 24 sugerem afastamento do
comportamento nomlal.

Histograma Gráflcc) de sitnetrla

0.01 -0.0D5 D Ü.00S 0.01 0.015 .1 -0,5 0 0.5
u(i) (' )

Distribuição acumuladax l D-; QQ-plot
l

D.75

n.5

D.25

0
.J

.5 D

Etnpírica
-- Normal

5 10

x 10-;

.5 0 5 10
Quantia observado x l [J-}

Figura24 Características da distribuição de probabilidades PU 20 dias

O destaque das caudas esquerda e direita, na Figura 25, mostram que retomos

muito grandes, em valor absoluto, ocorrem com freqüência maior que a indicação da

distribuição normal.

FDP - retornos negativos

distribuição empírica
distribuição Normal

FDP - retornou positivos
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0
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R etorno Fut DI 20

0.01

Figura 25 Extretnidades das distribuições acumuladas PU DI 20 dias



59

O afastamento do comportamento normal se conülrma nos testes de

normalidade, que rdeitam esta hipótese (teste de Jarque-Bera: p-value nulo; teste de

Kolmogorov-Smirnov, p-value<0.01 ; Anderson-Darling, p-value nulo e A-squared =

259.989).

Quanto à independência temporal, o gráfico da filnção de autocorrelação e o

teste de Ljjung-Box (1%), com p-values nulos, rejeita a hipótese de não correlação

nos /czgs. Os 5% menores retomou, e os 5% maiores ietomos têm autocorrelações

como nos gráficos à direita da Figura 26. Foram tomadas as 89 menores e maiores

observações - o teste de Ljung-Box(1%) rejeitou independência para os retornos

negativos nos 4 primeiros /ags e, para os positivos, do /ag 2 ao /ag 9.
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Figura 26 - Auto-correlação amostrar da série completa e para as menores (5%

da amostra) e maiores observações (5% da amostra) -- PU DI 20 dias

Como indicam os histogramas abaixo, construídos com 5% das observações

mais extremas, positivas e negativas, a ocorrência de um retomo extremo é seguida

de outra em curto período de tempo.

Histogramas - Intervalo entre extremos
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Figura 27 Intervalo entre extremos PU DI 20 dias
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4.2.5 SÉRIE DE NAS])AQ

O índice NASDAQ Composite representa um conjunto de ações negociadas na

NASDAQ, sendo um dos mais importantes índices americanos. A série se estende de

03/01/1985 a 31/05/2001, totalizando 4147 observações de retoinos diários,
calculados sobre os valores de fechamento do índice.

Nasdaq
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Figura 28 Evolução de cotação e retorno - NASDAQ

No gráfico acima nota-se a mudança de padrão dos retornos diários, por volta

da observação 3200 (outubro de 1997), com aumento da volatilidade a partir de

então. Antes disso, observa-se apenas um período de grandes oscilações, nas
proximidades da observação 700, período de outubro/novembro de 1 987.

As estatísticas descritivas da Tabela 8 sugerem assimetria à esquerda, excesso

de curtose não nulo e conseqüente afastamento da distribuição normal.

Tabela 8 Estatísticas descritivas - NASDAQ
R/média Desvio-padrão Erro-padrão Assimetria Curtose

0.05 1 84% 1 .3646% 0.0212% -0.3935 [4.5739
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Mínimo

12.0478%

1- quartel
.0.4172%

Mediana

0.1244%
3-quartel

0.6369%

Máximo

1 3.2546%

bantã a'QWõí(Figura 29) quanto os gráficos da Figura 30 ilustram a
discrepância entre as distribuições empírica e normal e a característica de caudas

mais pesadas que as caudas da distribuição normal.

Histograma Gráfico de simetria
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Figura 29 -- Características da distribuição de probabilidades - NASDAQ
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Figura30 Extremidades das distribuições acumuladas - NASDAQ
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A hipótese nula de média igual a zero é rejeitada pata nível de significância

de 5%, mas não ao nível de 1%. Os testes de hipóteses conÊlrmain não normalidade --

ao nível de 1% todos os testes rejeitam a hipótese nula de normalidade.

Quanto à independência, o teste de Ljung-Box (1%), com p-values nulos para

teste nos /ags de ] a 10, rejeita a hipótese de não autocorrelação. Os 5% menores

retemos e os 5o%o maiores retornou têm autocorrelações como nas Figuras abaixo.

Foram tomadas as 207 menores e maiores observações, que variam de -]2.05% a

2.09% e de 1.91% a 13.25%. Ao nível de 1%, o teste de Ljung-Box aceita

independência para os retomos negativos excito nos lags 2, 4, 5 e 6; para os

positivos, não é aceita a hipótese em qualquer defasagem. Tomando os 1 0% menores

e maiores, a hipótese de auto correlação nula é rqeitada em qualquer defasagem,
para retomos negativos e positivos.

ACF - Ret. negativos ACF - Ret. positivos
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0.3 }---l---}.-J---i---l---;--.l---J---l---J 0.3 }i--:.-
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0.5 -0.53 6 912151821242730 0 3 6 912151821242730 0
Lag Lag

Figura 3 1 - Auto-correlação amostral da série completa e para as menores

(5% da amostra) e maiores observações (5% da amostra) -- NASDAQ
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Nos gráficos abaixo, para os menores (maiores) retornou diários,

correspondendo a 5% da amostra, vemos que o espaço de tempo entre duas

observações extremas é reduzido para os retolnos negativos, mais da metade tem

intervalo de l dia; para os positivos, de l a 2 dias.
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Histogramas - IMervialü entre extremos
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Figura32 Intervalo entre extremos NASDAn

4.2.6 SÉRIE DE RECIBO DE TELEBRÁS (RCTB)

O Recibo de Telebrás passou a ser negociado após a privatização do Sistema

Telebrás, em julho de 1 998, como representante do conjunto de ações das empresas

que faziam parte do sistema. Constantemente a ação da Telebrás teve a maior

participação na composição do índice IBOVESPA; ao ser substituída pelo Recibo,

continuou como a principal representante do índice por algum tempo, até que a
diminuição de liquidez o excluiu da composição do IBOVESPA em 2001.
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Figura 33 Evolução de preço e retorno Recibo de Telebrás
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A série estende-se de 01/08/1 994 a 26/02/1999, totalizando 1 128 observações

de retornos diários, que descrevemos a seguir.

As estatísticas descritivas da Tabela 9 sugerem assimetria à esquerda, excesso

de curtose não nulo e conseqüente afastamento da distribuição normal. Tais
características estão ilustradas nos gráficos da Figura 34. A hipótese de média nula é

aceita (p-value = 0. 12).

Tabela 9 Estatísticas descritivas Recibo de Telebrás

Histograma Gráfico de simetria
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Figura34 Características da distribuição de probabilidades Recibo de Telebrás

Média Desvio-padrão Erro-padrão Assimetria Curtose
0. 1 765% 3.8372% 0. 1 152% 2.1348 27.2955

Mínimo 1- quartel Mediana 3-quartel Máximo
17.563% -1 .6237% 0.2002% 1 .6898% 42.458%
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O afastamento da distribuição dos retomos em relação à distribuição normal

está ilustrado nos gráficos da figura acima. Sobre a parte do domínio de maior

interesse os extremos - as distribuições empírica e normal são destacadas na

próxima figura. Os testes não aceitam a hipótese de normalidade -- o de Kolmogorov-

Smhnov e o teste-W (estatística R=0.9248) com p-values menores que 0.01, e o de

Anderson-Darling (A-squared = 16.78), com p-value nulo.
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Figura35 Extremidades das distribuições acumuladas Recibo de Telebrás

A existência de autocorrelação serial nula não é rqeitada pelo teste de Ljjung-

Box, ao nível de 1%, para as primeiras 5 defazagens e o teste rqeita a hipótese pata

as defazagens maiores. Os gráficos da função de autocorrelação ilustra os valores

para as séries completa e parciais em análise:
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Figura 36 - Auto-correlação amostrar da série completa e para as menores

(5% da amostra) e maiores observações (5% da amostra) - Recibo de Telebrás
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O teste de Ljjung-Box aceita a hipótese autocorrelação nula nas defazagens

tanto pata os retomos negativos quanto para os positivos, que compreendem as

menores e maiores observações (5% da amostra), respectivamente.

O intervalo de tempo entre observações extremas, cuja freqüência está na

próxima Hlgura, apresenta comportamento semelhante, porém menos acentuado, às

séries anteriores, com concentração maior para intervalos mais curtos, em geral - esta

característica, para os retomou positivos, não é tão nítida. Foram selecionadas as

menores (maiores) observações, completando 5% da amostra (57 observações), e
ordenadas pela ordem de ocorrência.

Histogramas - Intervalo entre extremos
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Figura 37 Intervalo entre extremos Recibo de Telebrás

4.2.7 SÉRIEDERETORNOSDOPORTFÓLIO

Esta é a série de retemos diários dos preços de um portfolio composto por 4

ativos, com participações iguais: Recibo de Telebrás, contrato futuro de IBOVESPA

(I' vencimento) e dois ativos pré-fixados, com vencimentos em 20 e 40 dias úteis,

cujos preços foram obtidos como descrito em 4.2.4.

Os dados abrangem o período de 02/08/1994 a 04/10/2001, totalizando 1775

observações. A Figura 38 mostra as 4 séries de retornos diários.
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Figura 38 Retomou diários dos ativos que compõem o portfolio

O comportamento das séries dos ativo pré-fixados - PU 20 dias e PU 40 dias

são bastante semelhantes, tendo a série de 40 dias amplitude e variância maiores,

resultado intuitivo por tratar-se de um ativo de vencimento mais longo e, portanto,

com maior incerteza. As duas menores observações em cada série ocorreram nas

mesmas datas 09/03/95 e 14/01/99 - bem como as 3 maiores, em 15/01/99,

26/01/99 e 01/02/99, momento da desvalorização do Real. Os retemos de Recibo de

Telebrás e do contrato futuro de IBOVESPA também têm comportamentos muito

semelhantes, devido ao fato de ser esta ação a de maior participação, constantemente,

na composição do índice IBOVESPA; a série de retemos do recibo tem amplitude e
variância maiores que a série de IBOVESPA futuro; as maiores estatísticas dc ordem

conespondem a observações em março de 95, setembro de 98 e janeiro de 99,
enquanto as menores são observações de outubro de 97 e setembro de 98. Como

esperado, as séries de pré-6lxados mantêm alta conelação, bcm como as séries de
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Telebrás e de IBOVESPA futuro - os índices de coiTelação linear seguem na Tabela

10. 0 gránlco da Figura 39 apresenta a evolução do valor do portfolio (com valor

igual a 100 no início do período) e a série de letomos diários.
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Figura39 Evolução do valor e retomo Portfolio

Mais uma vez as estatísticas descritivas sugerem que a série não é simétrica

(com assimetria à direita), tem curtose maior que uma v.a. nonnal e, portanto, não se

deve supor que sua distribuição é normal.

Tabela 1 0- Estatísticas descritivas e matriz de correlação linear Portfolio

  Média Desvio-padrão Erro-padrão Assimetria Curtose PU40 TEL IBV
PU20 0.00]3% 0.0666% 0.0016% 0.7602 108.51 0.92 0.32 0.3

PU40 0.00 16% 0. 1 303% 0.003 1 % 1.2077 57.82 l 0.35 0.37
TEL 0.05 1 8% 3.362% 0.0798% 0.9352 [7.62     0.88

IBV 0.0123% 2.844% 0.0675% 0.3210 [0.17      
Portfolio 0.0167% 1 .5227% 0.0361 % 0.5763 12.94      
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No gráfico de quantis da Figura 40 e nos gráficos da Figura 41 vemos a
discrepância entre as distribuições empírica e normal, para valores das extremidades.

Histograma Gráfico de simetria
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Figura 40 -- Características da distribuição de probabilidades - Portfolio

A hipótese de média nula não é rejeitada pelo teste-t, ao nível de 5% (p-

value-0.64 e T-0.46). A hipótese de normalidade é rejeitada, ao nível de
significância de 1 %: o de Kolmogorov-Smimov e o teste-W (de Ryan-Joiner), com

p-value<0.01 e os testes de Anderson-Darling e de Jarque-Bera, com p-vague nulo.

  IVlínimo 1- quartel M.ediana 3-quartel Mláximo

PU20 0.893% 0.0053% 0.0014% 0.009% 1.193%
PU40 1 .599% -0.0151% 0.0025% 0.026% 1 .745%
TEL DU4% JJn6% o.oo% IJ456% 35388%
IBV 16.224% 1 .45 15% 0.1043% 1 .490 ] % 22 .8 13%

Portfolio 9.134% -0.727% 0.0447% 0.798% 13.924%
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FDP - retornos negativos

o.03 [ l distribuição empírica
distribuição Normal

FDP - retornos positivos
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Retorno Portfolio
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Figura 41 Extremidades das distribuições - Portfolio

Sobre o efeito de caudas mais pesadas que a normal, o retomo negativo

(positivo) a partir do qual a probabilidade de se observar um retorno pior (melhor) é

sempre maior do que se espera segundo a distribuição normal é --2.35% (+2.85%).

O correlograma (primeiro gráfico da Figura 42) indica autocorrelação não nula

nas defasagens 6, 8, 9 e 10; o teste de ljung-Box, ao nível de 1%, rejeita a hipótese

de não correlação a partir da defasagein 5. Os correlogramas das menores (maiores)

observações, correspondendo a 10% da amostra (177 observações), indicam

autocoivelação não nula tanto para os retomos negativos quanto para os positivos --

gráHlcos à direita da Figura 42. No entanto, o teste de lXjung-Box aceita a hipótese de

correlação nula nos valores negativos e rejeita para os positivos, nos primeiros 5

/ags. Tomando apenas metade destes conjuntos (5% da amostra), o teste aceita a

hipótese nula tanto para mínimos como para máximos.

ACF
0.2. : :. 0.4

0.2 1.-+

0

.0.2

.0.4

ACF - Ret. negativos ACF - Ret. positivos

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Lag
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Lag

.0.4
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Lag

Figura 42 - Auto-colTelação amostral da série completa e para as menores

(5% da amostra) e maiores observações (5% da amostra) Portfolio
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Mais uma vez, a ocorrência de um retomo extremo é seguida de outra
observação extrema dentro de um curto período de teJnpo, como indicam os

histogramas do número de períodos entre duas observações extremas consecutivas,

obtidos para as 177 menores observações (primeiros 10% da amostra) e para as 177

maiores observações (últimos 1 0% da amostra).

Histogramas - Intervalo entre extremos

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Período entre extremos negativos

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Período entre extremos positivos

Figura43 Intervalo entre extremos - Portfolio
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4.3 A.JUSTENASCAUDAS PROCEDIMENTO DE DANIELSSON & DE VRIES

A primeira parte da aplicação do procedimento proposto por Danielsson & de

Vries é o ajuste da distribuição estimada como descrito anteriomlente, às caudas da

distribuição. Para cada série de retomos, a amostra completa foi usada para estimar

os parâmetros das funções ajustadas às caudas esquerda (correspondente aos retomos

negativos) e direita (correspondente aos retomos positivos). Para fazer o ajuste para a

cauda esquerda foram usados os valores da amostra multiplicados por --l e o mesmo

procedimento usado para a cauda direita.

A segunda parte consistiu em comparar este método com outros usados para
cálculo de VaR, já descritos, através de óac#/ei/.

Foram implementadas em MatLab, versão 5.3, rotinas para estimação do índice

de cauda, segundo o algoritmo descrito na seção 3.3, e para a posterior obtenção de

quantia (dada a probabilidade) ou da probabilidade (dado o quantil). Resultados mais

simples, como a estimação de volatilidade via desvio-padrão amostral ou EWMA

foram obtidos em Excel. Também usou-sc MatLab para estimação dos modelos

GARCHeGARCH+TVEDdV.

O algoritmo não detemlina critério para a escolha do intervalo de variação para

o tamanho da subamostra maior, nl , e de R , a quantidade de subamostras retiradas

em cada etapa de boo/s//"ap, para cada valor do par (n. ,#:) . Mantivemos um critério

para a escolha destes valores em todas as séries, sempre que possível, levando em

consideração o tempo de execução das rotinas. Na primeira parte, em que a

distribuição é estimada para as séries completas, o tempo dc cálculo não é relevante,

pois é executado duas vezes para cada série (caudas esquerda c direita). Por outro

lado, na etapa de óac#/es/ o tempo de cálculo é detemiinante para a escolha dos

parâmetros /zi c R , pois a estimação da distribuição é feita tantas vezes quanto o

tamanho do período de teste e, além disso, com o tamanho da amostra crescente;
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nesta etapa também a neqüência de atualização das estimativas de /n e a foi

determinada em função do tempo. Quando possível, manteve-se freqüência diária.

Por exemplo, no pack/es/ para a série de futuro de trigo (7085 observações), o
período de teste é de 3542 dias e estimam.Jzz e cr a cada dia eatiivaleria a exeçytaL©

algoritmo 3542 vezes, sendo que o tamanho da amostra aumenta a estimação seria

feita para amostras de 3542 observações e 7085 observações no início e no fim do

teste, respectivamente.

Para a estimação dc distribuição com as séries completas, fixamos o maior

valor para ni igual a /z/3 (ou /z/4 dependendo da série) e o menor valor possível

para rz2, de acordo com o intervalo de variação para nz , que tomamos como o

conjunto {1, 2, ..., /zi/4 } para primeiro Z)oo/sfrap e {1, 2, ..., /z2/4 } para o segundo

boo/s/rap. Em cada boo/s/rap foram retiradas 100 subamostras.

Por exemplo, para uma série com 2000 observações, fixamos os extremos para

/zi e n2, com os seguintes valores: menor n2 igual a 4, correspondendo ao menor

valor de ni igual a 90; o maior valor de /zi igual a um quarto da amostra, 500,

conesponde ao maior /z2, 125; aumentando /zi de uma unidade a cada passo, os

p"" («.,«:) «-param - co-j-t. {(90,4),(91,4),(92,4),...,(500, 125)} de 410

pares; para cada par (n.,n:) deste conjunto são retiradas 100 subamostras de

tamanho /zi e 100 subamostras de tamanho n2. Para o primeiro par, no primeiro

boo/s/rap são calculados 22 valores de .eQJt/ da estatística diferença (estatística z ):

usando //z - l (a maior estatística de ordem), m = 2 (as duas maiores estatísticas de

ordem), e assim por diante, até //z = 90/4-22 (as 22 maiores estatísticas de ordem);

no segundo óoo/sfrap, calcula-se apenas l .FQM' ; para o último par, no primeiro

boors/rap são calculados 125 ZQW 's (ni = 500 e /}z varia de l a 500/4 = 125) e no

segundo óoo/sfrap são calculados 31 .EQÀ/ 's (% = 125 e //z varia de l a 125/4 =

31)
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A escolha de /z] deve satisfazer /zi =/zl ;, para 0<c<1/2, ou seja,

Jn <nl < /z e, consequentemente, l < /b </z . A tabela ll contém o intervalo de

variação de ni para os valores de n das séries analisadas, bem como os intervalos

testados no procedimento de estimação.

Os gráficos que seguirão ilustram as curvas assim ajustadas, nas caudas inferior

e superior, em comparação com a curva normal, com parâmetros # e o2 iguais à

média e variância amostrais, respectivamente, para as séries descritas na seção

anterior e para a série simulada de uma t-Student(3). Para comparar os estimadores

de Hill e Razão(2) e avaliar a eficiência do método gráfico, também são apresentados

os gráficos dos estimadores em função das menores (maiores) estatísticas de ordem

usadas na estimação do índice de cauda da distribuição dos retomos negativos

(positivos). As curvas ilustradas nos gráficos de distribuições foram ajustadas com

valores de /n detemlinados automaticamente, segundo o procedimento de duplo
bootstrap.

Apresentamos na tabela seguinte as estimativas do valor ótimo das maiores

estatísticas de ordem, /lz , do parâmetro cr, e dos tamanhos das subamostras do

primeiro e do segundo óoo/sfrap, /zi e /z2 correspondentes.

Tabela 1 1 -- Valores de /z] e /z2 usados no procedimento de estimação

  Máxima variação Intervalo escolhido Intervalo associado
Série n  

  para /zl para /ZI para /z2

Futuro de Trigo 7085 84 - 7085 596-1147 51- 284

NASDAQ 4147 64 -4147 500-1037 61-260
IBOVESPA 3781 61 - 3781 700-1261 130- 421

Cbond 1129 33 - 1129 300 - 377 80- 126

PU DI 20 du 1775 42 - 1775 592-250 198 - 36

Recibo de Telebrás 1 128 33 - 1128 200 - 255 40 - 64

Portfolio 1775 42 - 1775 700- 888 277 - 445

t-Student(3) 4000 63 - 4000 1200 - 1334 360- 445
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Tabela 12 -- Resultados da estimação

nl /2 2 //ZI //Z2 " \lü
FUTURODETRIGO

111 26 3
111 16 3

Cauda esquerda

Cauda direita

886

885

145

37

17P 0.24
5.78 0.173

NASDAQ
16 2
35 8

RECIBOTELEBRÁS

Cauda esquerda

Cauda direita

523

903

66

197

55

64

68

120

39

106

3.45 0.290

2.82 0.354

Cauda esquerda
Cauda direita

249

268

15 4 4.18 0.239

2.34 0.428

IBOVESPA
Cauda esquerda

Cauda direita

1227

1108

399

325

67

90

32 16

51 19

43

126

4.41 0.227

3.65 0.274

C-BoNn
Cauda esquerda
Cauda direita

274

317

12 4

27 11

PUDl-200u

19

64

2]

23

64

59

3.46 0.289

2.25 0.444

Cauda esquerda

Cauda direita

452

487

116

134

115

408

20

19

13

10

1.93 0.519

1.73 0.579

PonTrotio
32 14
52 46

t-STUDENT(3)

Cauda esquerda
Cauda direita

451

850

3.47 0.288

2.80 0.357

Cauda esquerda  
Cauda direita  



76

4.3.1 FUTURO DETRITO

Para esta série, os valores de ni e n2 foram quase idênticos para as caudas

esquerda e direita, havendo diferença nos valores de m e do índice de cauda a,

indicando cauda esquerda mais pesada que a direita. Os gráficos da figura 44

indicam m maior para a estimação na cauda esquerda, como obtido pelo

procedimento automático. Os pontos de corte para os retomou negativos e positivos

são --3.49% e 5.205%, respectivamente.

Cauda esquerda
Estimados de Hill
Estimador Razão(2)

Cauda direita
6

5

'ã 4

3

10

8

6

4

2 l
0 100 200 300 400 500 600

m - qtde. maiores observações

0 100 200 300 400 500 600
m - qtde. menores observ ações

Figura 44 á em Rmção da quantidade de observações -- Futuro de trigo

FDP - retornou negativos

distribuição empírica
distribuição ajustada

distribuição Normal l

FDP - retornou positivos
0.02

0.015

X
V
0
E 0.010
0
E.
=' 1

o.o051 F

X
V
0
E0
3
a:
a.

0.9985

0.997

0.9955 [

0.994 L
5.2% 6.4% 7.5% 8.7% 9.8%

Retorno Futuro de trigo

15% -12% -9.2% -6.3%

R etorno Futuro de trigo

4

.3.5%

Figura 45 Extremidades das distribuições acumuladas -- Futuro de trigo
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4.3.2 NASDAQ

O método gráfico para detemiinação do ponto de corte para estimação de a

através do estimador Razão(2) é pouco útil, dada a diílculdade de definir o ponto a

partir do qual a curva do estimador "se estabiliza", especialmente para a cauda

esquerda. O estimados decresce com o número de observações - para os retomou

positivos, a taxa com que decresce a partir de 50 observações é bem menor que para

valores menores, sendo a única indicação de "estabilidade" do estimador - o valor de

m obtido automaticamente para a cauda direita, 68, aproxima-se do valor indicado

graficamente; para a cauda esquerda, no entanto, não há qualquer- indicação gráfica

para a escolha de 120 observações, resultado do procedimento automático.

Cauda esquerda
Estimador de Hall
Estimador Razão(2)

6

5

a

l l l l

Cauda direita

aa 4

3

A l '' .. "'---.z F --.....

0 50 100 150 200 250 300 350
m - qtde. menores observações

0 50 100 150 200 250 300 350

m - qtde. maiores observ ações

Figura 46 --(2 em função da quantidade de observações -- NASDAQ

FDP - retornos negativos

distribuição empírica
distribuição ajustada
distribuição Nomlal

FDP - retornos positivos
0.016

0.012

X
V

É 0.00810
0
U
n.

0.0041
Ê

0.9775

n l.- ----' . l
\a/ r=&An==wnw » n-+»vwn»naFn l

12% -9.9% -7.8% -5.7% -3.6%

Retorno Nasdaq

0.97
2.5% 5.2% 7.9% 11%

Retomo Nasdaq
13%

Figura 47 Extremidades das distribuições acumuladas NASDAn
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4.3.3 RECIBO DE TELEBRÁS

Apesar desta série ser menor que as duas séries anteriores Futuro de trigo e

NASDAQ -- as estimativas para nz não são tão menores que as obtidas nas séries

anteriores, o que contraria a idéia intuitiva de que em séries menores usaria-se menos

observações para estimar o índice de cauda. Talvez porque o tamanho da série é

menor, a convergência piore; seriam necessários mais valores e, portanto, além da

cauda, esteja sendo incluído o "centro" da distribuição. O gráfico de á para a cauda

esquerda não contribui para a escolha de /7z , dada a diâculdade de identificar um

ponto m onde se inicia um "platâ". O ajuste da distribuição tipo Pareto faz-se, para

retornos negativos e positivos, respectivamente, a partir de -6.266% e 3.867%.

Cauda esquerda
Estimador de H ill
Estimados Razão(2)

Cauda direita
6

5

a 4

a 3

2

0 50 100 150 200 250
m - qtde. menores observações

0 50 100 150 200 250
m - qtde. maiores observações

Figura 48 á em fiJnÇão da quantidade de observações Recibo de Telebrás

FDP -retornos negativos

distribuição empírica
distribuição ajustada

o.035 l L--- - distribuição Normal
X
V
0C
b o.023
0

" 1
0.012 [

FDP -retornos positivos
0.047 l

0.97

X
V
0

g 0.95
0E
a.

o L::
18% .15% -12% -9.1% -6.3%

Retorno Recibo Telebrás

0.9 L
3.9% 14% 23% 33%

Retorno Recibo Telebrás
42%

Figura49 Extremidades das distribuições acumuladas Recibo de Telebrás
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4.3.4 IBOVESPA

Cauda esquerda
8 [; i ----. Estimador de Hall

1 - 1 Estimador Razão(2}

4 F ll,.''::l'-:-. ''''''''.
3 1. ' '' ' ,..... '''"---------

m - qtde. menores observ ações
0 100 200 300 400

; 1
Cauda direita

6

5

4

3

0 100 200 300 400
m - qtde. maiores observações

Figura 50 --â em função da quantidade de observações IBOVESPA

Na Hlgura acima, a identificação do ponto a ser escolhido para a cauda direita é

mais fácil que para a esquerda. Para a cauda esquerda, a curva do estimador Razão(2)

parece se estabilizar a partir de 30 estatísticas de ordem; para a direita, em tomo de

80. O ajuste na cauda esquerda inicia-se a partir de --9.97%; no lado dos retomos

positivos, em 6.56%, como se vê na Hlgura abaixo.

FDP - retornos negativos

distribuição empírica
distribuição ajustada
distribuição Normal

FDP-retornos positivos
o.Oll

0.0085

X
V

g o.o0560
0
U
Q.

0.0028

0.99
X
V
0C
b 0.98
3
a:
n.

0.98

0

26% -22% -18% -14%

Retornolbovespa
.lo%

0.97
6.6% 13% 18% 24%

R etorno lbov espa

30%

Figura 51 Extremidades das distribuições acumuladas IBOVESPA
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4.3.5 C-BoNn

A escolha da quantidade de estatísticas de ordem para estimar o índice da

cauda esquerda não é tão evidente pelo gráfico da figura 52; o ponto obtido pelo

método automático, 19, está na região onde as estimativas pelo Razão(2) são mais

estáveis. Para a cauda direita, o gráfico indica um ponto em tomo de 60, em

concordância com a quantidade de observações resultante do procedimento de

Danielsson & de Vries. A determinação de m eqüivale à deter'minação do ponto a

partir do qual a distribuição do tipo Pareto é uma boa aproximação para os retemos

negativos, é o ponto --4.69% e para os positivos, 2.52%, como mostram os gráficos

da figura 53.

Cauda esquerda

5 l.':l ' 'l 3.5

.g 4 ].';\ ] 3
Q. l 'L

" .l ;'--. l 2.5

2F ' ..'----... ] 'l' "' ' ''' '':..-..:.''-------.
-- -,.. . . '- ! 1.5

Lc.. L.. L
0 50 100 150 200 250 0 50 100 150 200 250

m - qtde. menores observações m - qtde. maiores observações

Estimador de Hall i
Estimador Razão(2) l "

6

Cauda direita

Figura 52 --â em fiinção da quantidade de observações - C-Bond

FDP-retornos negativos
distribuição empírica
distribuição ajustada
distribuição Normal

FDP - retornou positivos

0.98

><

V
0
E 0.970
a)U
Q.

0.95

0.94
2.5%

><

V

E0
a)K
Q.

1 .
13% -11% -8.9% -6.8% -4.7%

Retorno C-Band
6% 9.4% 13%

Retomo C-Bond
16%

Figura 53 Extremidades das distribuições acumuladas C-Bond
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4.3.6 PU Dl- 20 DIAS

Esta foi a série que apresentou os menores índices dc cauda, tanto da
distribuição ajustada sobre os retornou negativos quanto sobre os positivos - 1.93 e

1 .73, respectivamente. Embora o comportamento das estimativas de cz , tanto de Hall

como Razão(2), para as caudas esquerda e direita não soam semelhantes, como

indicam os gráficos da nlgura 54, principalmente para pequenas quantidades de
estatísticas de ordem, os valores de m fornecidos automaticamente são muito

próximos 21 para a cauda esquerda e 23 para a direita. Estes valores eqüivalem aos

pontos de corte --0.161% e 0.133%, respectivamente para as caudas esquerda e
direita.

Cauda esquerda
1 1 1 - -. Estimador de Hall

3.5 f 1 1 Estimadar Razão(2)
3 F l

2.5 l- ;\
\

2 l- }i\.
1.5

l

L

]

Cauda direita
2.2

2

1.8

1.6

1.4

1.2

a

- .''-----

0 50 100 150 200
m - qtde. menores observ ações

\.

0 50 100 150 200
m - qtde. maiores observ ações

Figura 54 --â em função da quantidade de observações PU D120
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distribuição empírica ] :]
distribuição ajustada
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FDP - retornos positivos
o.09s F

0.071

0.047

0.024

X
V
0c:
0
0a:

Q.

{

.]
0

0.89% -0.69% -0.49% -0.29% -0.086%

R etorno Fut DI 20

É

0.994

0.988

0.981

0.975 l.
0.091% 0.37% 0.64% 0.92% 1.2%

R etorno Fut DI 20

Figura 55 Extremidades das distribuições acumuladas PU D120
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4.3.7 PORTFOLIO

Mais uma vez a identificação da melhor quantidade de estatísticas de ordem

através dos gráficos (figura 56) não é evidente para a cauda esquerda; para a direita,

a partir de 40 estatísticas de ordem as estimativas Razão(2) se estabilizam, até

aproximadamente 70. O procedimento automático determinou 64 e 59 estatísticas de

ordem para estimar a das distribuições para os extremos negativos e positivos,

respectivamente, ou, eqüivalentemente, os pontos de corte --2.62% e 2.60%. A nlgura

57 i lustre as distribuições ajustadas.

Cauda esquerda
Estimador de Hall
Estimados Razão(2)

Cauda direita
6

a
'ã 4
a

3

2
F l . .

0 50 100 150 200

m - qtde. menores observ ações
0 50 100 150 200
m - qtde. maiores observações

Figura 56 --(2 em função da quantidade de observações - Portfolio
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X
V
0
g 0.98
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Retomo Portfólio
14%

Figura57 Extremidades das distribuições acumuladas Portfolio
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4.3.8 t-STUnKNT(3)

Como o ajuste da distribuição do tipo Pateto a uma t-Student (o) resulta em

a = o , esta série de valores simulados tem a função de testar o procedimento, bem

como comparar sua eficiência com o estimador de Hill. O estimador Razão(2) é mais

estável que o de Hill, principalmente para valores pequenos de m, e está
constantemente mais próximo do valor verdadeiro de a. O comportamento dos

estimadores de Hall e Razão(2) repetiu-se nas análises das demais séries, com a

diferença de que os verdadeiros valores de a não eram conhecidos. Estas

características tornam o estimador Razão(2) melhor que o de Hall.

4

3.5

o 3
cu

2.5

2

Cauda esquerda
Estimador de Hill
Estimador Razão(2)

4

3.5

3

2.5

2

Cauda direita

b

0
m

:; . :,&.f'':''-

0 50 100 150 200 250 300

m - qtde. maiores observ ações

]

50 100 150 200 250 300
qtde. menores observ ações

Figura 58 --á em função da quantidade de observações -- t-Student(3)
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4.4 BHCKzzsr

A avaliação do desempenho de cada abordagem foi feita por pack/es/, a partir

dos quantas obtidos por cada procedimento, associados às probabilidades de 0.1%,

0.25%, 0.5%, 0.75%, 1%, 2%, 2.5%, 3%, 4% e 5%. Para cada série, a primeira
metade dos dados foi usada para a estimativa do primeiro quantil (referente à

pr(5xima observação) e, a cada nova observação, considerando todas as observações

disponíveis (amostra crescente), obtida uma nova estimativa do quantil.

A estimativa do quantil depende da estimativa de w (ou, equivalentemente,

de a), que por sua vez depende da obtenção de //z ótimo. Procurou-se fazer a

estimação de //z e w a cada instante, ou sqa, a cada nova observação. No entanto,

nas séries mais longas, como a série de retomos do contrato fühiro de trigo, este

procedimento levaria tempo excessivo até completar todo o período de óczcüesf, dc

3542 dias e, neste caso, optou-se por estimar //z com menor fteqüência; o resultado

desta alteração é visível nos gráHlcos de Z)acüesf, em que a linha do quantil estimado

apresenta-se constante nos instantes em que //z não foi estimado.

Sejam rl , r2 , '''' rn a série completa e gP = ; o quantia associado ao percentil

P , P c {0.1%,0.25%,0.5%,0.75%,1%,2%,2.5%,3%,4o%o,5%}.

A série rl, r2, '''' rn/2, -. , n../2 é usada para estimar çl,, P(R <gPl-p,

i= 1, 2,..., n/2. O procedimento de pack/esf consiste em comparar g} com r1.../2 ,

gÉ com r2+n/2 ' '.. e çyZ com rn e contar as ocorrências gP < +n/2 . Espera-se que a

freqüência de quantis estimados qP menores que a observação / sqa igual a p,

caso o procedimento / modelo testado seja adequado.
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Supondo que o número de falhas observadas em uma amostra de tamanho N

siga um modelo binomial (N,p), a probabilidade de se observar a,/ falhas,

(À/ g .V ) é (l--py''w pw . A estatística do teste da razão de verOssimilhança para

testar a hipótese nula de que p = p* , é

:«k' "-","'l--,«k. "''"(w/"y'l-«f

O intervalo de aceitação deste teste é bastante amplo -- na Tabela 13 são

indicadas a menor (LI) e a maior (LS) quantidade de falhas, em torno da quantidade

esperada (E), para as quais o teste é aceito, para as séries e as probabilidades

analisadas. As tabelas a seguir (Tabela 15 a Tabela 21) apresentam os resultados de

óac#íes/ - as células hachuradas correspondem a resultado aceito pelo teste de
hipóteses descrito acima.

Tabela13 Intervalo de aceitação para taxa de falha

SERIE   PROBABn.MADE (ouo)

0.1 0.25 0.5 0.75 ] 2 2.5 3 d q

Futuro de Trigo É
3.5 8.9 18 27 35 71 if itjÍ''''iãÍ'''i77
0.6 3.7 10 17 24 55 71 87 119 ]52
7.8 15 27 37 48 88 1nl lov ÍKq ln'z

C-Bond

Ê
0.6 1.4 3 4 6 ll iã i7

0 0 0 1 0.7 5.4 7 9.5 13.9 18.5
2.6 4 7 9 10.8 18 3 a2 9s 3 19 1 1R 7

Recibo de Telebrás

É
0.6 1.4 3 4 6 ll ii 'i7'''':3''''''ãÊ
0.0 0.0 0 1 2 5 7 10 14 19
2.6 4.3 7 9 ]1 1x 22 95 'io lo

NASDAQ Ê
2.1 5.2 10 16 21 41 52 êf ÉÍ'''ÍÕã
0.0 1 5 9 13 30 39 48 66 85
5.5 10 17 24 30 55 66 '7R lnl lo

BOVESPA
Ê

1.9 5 9 14 19 38 4j 3T'
0.0 1 4 7 ll 27 35 43 60 775.2 10 16 22 28 50 61 79 a'i llzl

PU D120 i 0.9 2.2 4.4 7 9 18 22 ãÍ ''ãF ''ãã
0 0.1 1 2 4 10 13 17 24 32

3.3 5.7 9 ]2 15 26 39 'x'7 a'z ç'7

Porúolio i 0.9 2.2 4.4 7 9 18 2i ãê'''ã3''''''ãã
0 0.1 ] 2 4 ]3 17 24 32

3.3 5.7 9 12 15 26 32 37 a1 51
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Os resultados de Z)ac#/es/ não devem ser analisados apenas a partir da

õeqüência de ocorrências maiores (menores) que os valores estimados, pois a baixa

taxa de erros pode ocorrer cm função de estimativas excessivamente grandes.

Nos gráficos de óacües/ é possível identificar facilmente tais situações. Eles

apresentam os valores observados e os estimados, segundo os modelos indicados em

legenda, para determinado percentil. Dada a grande quantidade de pontos, cada

figura foi dividida em duas ou mais, seguindo a ordem cronológica, para possibilitar

a visualização dos resultados. Não constam gráHlcos de Z)ackfes/ de todos os percentis

apresentados nas tabelas, uma vez que totalizariam uma quantidade excessiva de

figuras e o comportamento entre percentis é similar.

A característica que mais se destaca é o comportamento estático das
estimativas obtidas diretamente dos quantis da distribuição de valor extremo ('lVE)

ajustada aos retomou, em relação às demais, que consideram volatilidade não
constante.

Como foi verificado em Souza (1999), para as probabilidades menores (mais

próximas de zero), as estimativas obtidas pelo desvio-padrão amostrar não garantem

um bom desempenho: a menor probabilidade para a qual o desempenho é
satisfatório, de acordo com o teste para a freqüência de falhas, ao nível de 5%, é 2o%o.

No entanto, de 2o%o a 5%, outras metodologias, que também tiveram resultados

satisfatórios, em geral apresentaram taxas de falha mais próximas das esperadas.

O bac#/c?i/ da série de Futuro de trigo identificou mais claramente os modelos.

Para a cauda superior, tiveram bom desempenho de 0.1oZo a 0.5% os modelos SH e

TVE (com taxas idênticas para TVE Hill e TVE DdV), de 2.5% a 5oZo o DP e de

0.1o%o a 5% (todos os percentis) o GARCH + TVE DdV. Quanto à proximidade aos

valores esperados, para 0.1% e 0.25o%o os modelos TVE foram os mais próximos,

enquanto GARCH + TVE DdV teve os resultados mais próximos nas demais

probabilidades (excito 2%, GARCH, e 4%, DP). No lado dos retemos negativos,

GARCH + TVE DdV foi novamente o de maior aceitação de 0. 1% a 4%, embora
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nem sempre com as melhores taxas de falha. EWMA e DP tiveram bom desempenho

de 2% a 5% e de 2% a 4%, respectivamente.

Os modelos TVE ajustaram-se melhor sobre a série do índice de ações

brasileiro, IBOVESPA. Para valores positivos de retomou, mais uma vez, DP teve

desempenho aceitável apenas para probabilidades grandes - acima de 2.5%; dentre os

modelos TVE, Hill foi aceito para 0.1% e 0.25% e DdV foi aceito até 1%, com taxas

de falhas praticamente iguais; SH foi aceito de 0.1% a 0.75%; GARCH também foi

aceito até lo%o, porém com mais falhas que os modelos TVE; EWMA e GARCH +

TVE DdV desempenharam-se satisfatoriamente de 0.25o%o a 5%, com as melhores

taxas de falha para as probabilidades até 1% e acima de 1%, verificadas no GARCH

+ TVE DdV, e no EWMA, respectivamente. Vale destacar que TVE Hill não foi
aceito para as probabilidades acima de 0.5% pois os quantas foram superestimados --

as taxas de falhas ficaram abaixo dos valores esperados. Do lado negativo, o melhor

modelo foi o GARCH + TVE DdV, aceito de 0.1o%o a 3%; TVE DdV foi capaz de

estimar os quantia satisfatoriamente apenas para algumas probabilidades pequenas,

embora um pouco melhores que TVE Hilll e SH. GARCH foi aceito de 0.75o%o a 3%,
EWMA de 3o%o a 4% e DP apenas para 4% e 5%.

Os resultados para a série de C-Bond, para estimação na cauda direita (retomos

positivos) foram quase todos satisfatórios, excluindo-se apenas DP, de 0.1% a 1%, e

EWMA, de 0.1%. Os modelos TVE Hill, TVE DdV e SH e GARCH + TVE DdV

tiveram desempenho muito semelhantes, acentos de 0.1% a 5%. As diferenças entre
taxa de falha observada e esperada, no entanto, obtidas no modelo GARCH + TVE

DdV são as menores, para as probabilidades entre 0.1% e 1%. Para a cauda esquerda
(retomos negativos), GARCH + TVE DdV foi o modelo com bons resultados em

todas as probabilidades, eReCto 3%, com as menores diferenças entre taxas de falha
de 0.1% a 2%.

A série de PU DI 20 dias apresentou, para os retemos positivos, resultados

melhores (aceitação da hipótese nula do teste, para probabilidades cada vez menores)

na ordem GARCH, DP, EWMA, GRACFI + TVE DdV, TVE Hill, TVE DdV e SH,
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com destaque para SH, que apresentou as melhores taxas de falha. Os retomos
negativos têm resultados semelhantes.

A série do índice NASDAQ foi a série de poucos Bsu!!adQ&3oín::pala.o.s

retomos positivos, apenas o modelo TVE Hall foi aceito para 0.1% e não foi aceito

para as demais probabilidades; TVE DdV e SH foram rdeitados em todas as
probabilidades, com taxas de falha muito acima dos valores esperados. O destaque
foi o modelo EWMA, aceito de 0.25% a 5% e com as melhores taxas de falha. A

análise dos retomou negativos indicou GARCH + TVE DdV como o melhor ajuste,

aceito para todas as probabilidades e em todas elas com quantidades de falhas muito

próximas dos valores esperados, muito menores que as observadas nos demais

modelos. Os modelos 'l'VE e SH são afeitos apenas para 0.1%, enquanto DP,
EWMIA e GARCH tiveram desempenho muito ruim.

Para a série de Recibo de Telebrás, as probabilidades pequenas (0.1% a 1%),

na cauda direita, foram bem ajustadas pelos modelos SH, TVE (Hall e DdV) e
GARCH + TVE DdV, cujos resultados são quase idênticos. EWMA e GARCH

também apresentaram resultados muito semelhantes, de 0.75% a 5%. O pior modelo

foi DP, com taxa de falha adequada apenas para 4% e 5%, e as maiores taxas, dentre

os modelos também aceitas nestas probabilidades. Na cauda esquerda, SH e GARCH
+ TVE DdV, aceitas em todas as probabilidades, não têm os resultados mais

próximos dos resultados esperados em todas as probabilidades; de 1% a 5%,

GARCH + TVE DdV tem resultados quase idênticos ao GARCH.

Para os retomos positivos do portfólio, os modelos EWAMA, SH, TVE Hall,

TVE DdV e GARCH + TVE DdV foram capazes de fornecer boas estimativas de
quantis para todas as probabilidades -- de 0.1% a 5%, com a maioria das melhores

taxas de falha para TVE DdV; para probabilidades de 0.1% a 2% os dois modelos

TVE têm resultados muito próximos; DP apenas teve resultados aceites acima de

2%, nas duas caudas. Sobre a cauda esquerda, SH, TVE DdV e GARCH + TVE DdV

foram acentos para todas as probabilidades, com as melhores taxas de falha para TVE
DdV
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A tabela a seguir contém os modelos que apresentaram melhor desempenho
para cada série.

Tabela 14 -- Modelos com melhor desempç!!!!gem cada série

SERIE Caudainferior l Caudasuperior

0.1%a]% i 2%a5oZo iO.]%al% 2%a5%
C-Bond

Recibo de

Telebrás

Futuro de Trigo

PU DI -- 20 du

'"«"*«- «« =::=1, .«"*""-"" 'm

WEnül CARCn+rvEodv l rvEodv,sn l EWMAGARCH+TVEDdV i GARCH

':iw'' '""'''"'!'';i;vÊ-- --- ''t" "'
' l i (iARCH + WE DdV

GARCH+TVEDdV l GARCH+'lVEDdV i GARCH+TVEDdV i

IVmi' ''
m««.« i "'"" i ,k:':..:. l "

- -+

-«--
'"«"*""-"" =1;=' i .«"*«:«« l '"'".'"

r '
rvEodv WEDdV v.sn ..V nwm ,sn

l '---uuu' l GARcn+ rvE Ddv
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5 ConcLUSÃo

As boas características do ajuste da distribuição de probabilidades do tipo

Pareto às séries de retomos financeiros são a possibilidade de considerar assimetria,

modelando separadamente os retomos positivos e os negativos, e de estender o ajuste

sobre valores fora da amostra, ou sda, que não foram observados no período de

abrangência da amostra.

A utilização da teoria de valores extremos e do procedimento apresentado,

especificamente para análise de risco e obtenção de valor em risco, apresenta a

vantagem adicional de se obter uma distribuição que melhor se ajusta à distribuição

dos retomos em comparação com a distribuição nomtal, largamente adorada nos

modelos de risco. Ao usar uma distribuição que associa probabilidades aos retemos
com maior precisão, diminui-se o eno da medida de risco. No caso de retomos de

ativos financeiros, em geral as medidas de VaR para horizontes de tempo e

probabilidades pequenos são maiores que as obtidas ao assumir normalidade; para

horizontes maiores de tempo e probabilidades maiores, o VaR é menor que o

indicado pela distribuição nomlal.

Apesar do aumento da precisão ao ajustar a distribuição tipo Pareto, pelo
procedimento de Danielsson & de Vries, sobre o conjunto completo de dados, a

análise de óackfes/ apontou a estabilidade, ao longo do tempo, das estimativas que

associam probabilidades e quantas, característica que pode ser considerada boa ou

ruim, de acordo com o propósito de utilização do modelo. Se por um lado busca-se

um modelo de valor em risco que responda rapidamente às mudanças de
comportamento, de modo a manter precisão, por outro espera-se certa estabilidade, já

que muitas vezes tais medidas, por detemlinarem limites de exposição a fatores de

risco, indicam que se faça realocação de posições, o que implica em custos

operacionais. Medidas de risco para horizonte de tempo curto, usualmente de um dia,

não são associadas a probabilidades extremas, para as quais se verifica o ganho da
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distribuição Pareto em relação à normal e em relação ao modelo de simulação

histórica, ao permitir tratar probabilidades fora da amostra.

Ao adotar um modelo, além de sua escolha: também são estabelecidos o

horizonte de estimação (extensão do conjunto de dados), o horizonte de "previsão" e

o nível de signiHlcância das "previsões". A escolha do melhor modelo poderia partir

da comparação do desempenho de todos eles, sob cada uma das inúmeras

combinações dessas características. Daniclsson (2002) sugere que a avaliação de

modelos de risco considere cinco características associadas aos resultados do

modelo: robustez', que o autor descreve como a capacidade do modelo de manter a

acurácia entre as diferentes classes de ativos e horizontes de tempo e para diferentes

níveis de risco em cada classe de ativo; volatilidade das previsões de risco - que

reflete as flutuações das previsões de risco entre períodos de tempo e, como já

mencionado, nem sempre é desejável; horizonte de estimação e horizonte de

previsão, aos quais o modelo pode ter maior ou menor sensibilidade e, por Hlm, risco

de correlação, avaliando a capacidade do modelo de gerar resultados satisfatórios

para o risco conjunto associado a vários fatores de risco, o que envolve a modelagem

das medidas de dependência entre eles.

Quanto à volatilidade dos resultados deste trabalho, facilmente são

identificados dois padrões: alta volatilidade para os modelos DP, EWMA, GARCH e

GARCH + TVE DdV, crescente nesta ordem, e baixa volatilidade para os modelos

de simulação histórica e TVE. Não são apresentadas classificações para os modelos

em função dos horizontes de estimação e de previsão e para conjuntos de ativos, uma
vez que estas características foram mantidas Rixas.

A conclusão acerca do melhor modelo favorece os modelos de TVE, que em

geral apresentaram os melhores resultados para as probabilidades pequenas, e muitas

vezes bastante similares aos resultados obtidos pelo procedimento de simulação

histórica. Para as probabilidades maiores, os modelos com melhor desempenho são

9 Uma maneira de avaliar a robustez é considerar a razão entre as taxas de ralha esperada e observada do mode]o o
melhor modelo manterá esta taxa próxima de l para qualquer nível de significância, em cada classe de ativo. Danielsson
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EWMA e GARCH. A combinação do modelo de séries temporais GARCH e TVE
DdV destaca-se com bons resultados em todas as probabilidades extremas ou não.

Os modelos TVE DdV geram estimativas de quantia (probabilidades) muito mais
estáveis que os demais modelos.

(2002) menciona que bons modelos têm taxas entre 0.8 e 1 .2. As conclusões que seguem dos resultados já apresentados
são basicamente as mesmas.
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9 APÊNDICE

Lema 1: Dado o modelo (2) e condicionado a .A/ 2 1, então, para i. -> .o quando
/2 --} oO

Considere o resultado

Demonstração:

l a)

:'.* :- "«J(i«.,)*,'" 'ap

segue demonstração por indução em # que cr J(Inyy p'"''dp = :1?

P"' k : 1, com À(y) - Iny , g'(y) - y'"''

"''ap : « À(p)x(p): '(p)g(.,»p l;

S"p"d' "ácido p"' k , -tão .m k + 1 , Ã(y) = (1«.y)*'' e g'(y) = .y-"-: tem.s

o«H' -J-uo«H*:-.,'".«l-

- 4-r«JO«d*,-" '« :T$- :@ ")

«l«tl'«-« '« - "«lo-H','

EÍu * (,. )l -- .G;' l

-;,'"'«,: ?-J,''''« - ?,-'-'« : -:,'" :a

«](-«,»

« J(i- p)*' ' .,''''ap - .« À(.p)x( ,)I" IÀ'(.,)g(,»p l :
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Para calcular (la) (a esperança condicional de (in.r/sy) com densidade

satisfazendo (2),

.r(«) : «m-" ' ,- «'(« -- a*'"'"-' -- .G-«-'-' l .

''(«) : : b -- «*-' ,. .G'-" )l ::, í:l® - ã'=r''=4':r

(-- :]' *-'-:" * ."'« * «,]l«:l' «-'-"'"

* «"Fh.-'-"' - .«,.-'lÚ- * çh.-'l
,k* u] - ::h ]l-« :l' .,(')''' : =hlú- * Jtbl * .ç-o
para s -} '" «2) vale paras o 'o)

]l«{l*

Teorema 1: Para a classe de variáveis aleatórias que satisfazem (2), o viés

assintótico do cstimador razão de momento # w* (s.) é

,l«* o) -;' * .G;o

Demonstração

Lembrando a série de Taylor para w(x,.y), em tomo de (x., y.), com resto o

«{*,.,)-'«(*.,.''.)-''('(".,.''.)-''(.''(«.,.''.)-'''
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desenvolvendo wk = wt(x,y)= x , x = ai , y : {lzzt-i em exp'nsão de Taylor de

primeira ordem em tomo do ponto li/a* , l/a'-' l temos

WA &---(* «.)-L--(.p-.p.l
.vo .yo

;-*-:lt «'-:ln Àl-

,l«* -;l -«*-'lÚ, J-3-1-«*-:1@-b'@.-)-J;l*.
Do Lema 1, segue que

,1«* : «*-'13-*Jtlh*.Ç-0-J:-l

IÚ*ç=1::,*.ç-o

Jlh-"*-:Gf:l.-- .ç-o:

dS-l« -õ-hÍ:-l* .ç-o-

$l-

; «* :õTih*.c-')

Teorema 2: Suponha que o limiar s. é escolhido de fomla que :!êz----z->t quando

/z -) .o . Se vale (2), então

«;,l«.o«) ::19--.1;-1
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o«de *(k) (2#)!. (2k

(kly «k
-2)!
l)!):

Demonstração:

Da expansão de Taylor feita na demonstração do Teorema 1, segue que

«,l«* o« ) - :-l - ç*-' y ",l=-1 -- G *-: y "''lÚ31
:«*''«*-''.+},b] * .

são independentes, / # J

««,.,- llÉI«fi'l: -ülÉI«fi" *â,:i.i»ti'i«ti'l-

::, «Gíl ülÊ'i«ti" * É,í.'i«fi' 'i«ti'l;
J, IE ,Ü:J -'- êI ,::f: G'* 8 - ;- ,G:J -. @;D ,: @J

DoLemal,

"',1%-l - d5:- bkí l- ,k,. ]: 1 ; Ú, l;- .':ü:J - é- ,: ü:. + -
; :(ã,l(«)lú*õTih;l * .i, 'i ü,rli* l: *.i, 'rl;

l#l *d#l lü«}/;«*ÕÉl-ç-'l

«',.». .'..,: l;ÉÍ«ti'T;ÉI«ti' 'l
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ülâi«ti" ' * É,:É.i«ti'i«ti' 'l -
= .e]«*«...] ÜI«t='r'll«tl*l'll«tl'''l

;- '(«:..) -- 4;/- ',GJ,Ü..D

'.+l' , @:ül - ãl:ü @t«*«... ]- .':t«* bt«*.. D

ãêL-oi- [zG:*.)- .':GJ,Ü..J]

ú;l;l'« :,l *upi
-",'* ,o*#$)(Ú*#: ]]

-+
' (« --P)" :J-

l *;tsi *u«l*JPI
:;ÀIB4-:1

«;,l«.o«)-:-l - «"-: ;-Ül# --l*«« ' ;-,à:«ll#!#

.:«"-:;À(K] :)..(;)
«k-

-1)) 31* .iz-i,b«@*.lé-l



119

Teorema 3: Suponha o modelo (2) e que -!Êz--)l . O único limiar :. assintótico
a/z

que minimiza o ZCÀ/U é

Í%ilSl""«'i.(«.)

e o .eQM de wl (s.) assintoticamente mínimo associado é

el;*üll:#hl'«Êê© lw* (:. )l

2#

Demonstração:

,e""(«*o.»:g=--pp%'' .;:' :,
; ' r-.;'re.;-: er.;:'J-. -

; Kin''' : ín:(=$G]';
Substituindo cm (6)

,-"(«.o,»:91f3F- «l"-l*t$.-1-p""' .lú
a

$llH#hl"«" '*?ülH$Ülz*'«=

wi *üllH$ül'«'%
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Teorema 5: Se s,, é escolhido de modo que, para /z --> .o,

ãM :p'""': (a -- p)'" «(k)'' l;nb
então

'a(««,*('.)-i)J;© .vl ,@w (b), l

Teorema 6: Se i. é tal que JUSta -.> em probabilidade, então

,k Jl:;JIÍ)p-';' --.l,;'l . «,,ke.)l:3-é---.lz-l

Demonstração:

,(.. ) : «: (.. )- «. G. )

«:o«) ::-*«I'P
:....el0

«:J «'(H ;!:::-l - «.o. )

Omitindo s. , segue do lema l que

,k]-;*{,k:] :,b.]-

{lúló-*J$1*.ç-'8-
:lúl *f;,l*.G-'4

0.!.e!.fbt.P): --P): --a:ó.'p -a(a--#)2ó.' . .., -~ / -pl

(« -- a: '.'' - «'.'' e " -'- ") * .c-o - #11:- @f# -- .G-o

E, do Teorema 2, segue
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Ha,[,] :-Ha,]u:]-- 4Ha,[a.] 2«C«(«-,«:)-

{--i-3-1T 3e-o :«:;-Ú-l{

2

Teorema 7: Suponha que vale o modelo (2). Seja /z. =0(n'-'), para algum
0 <e<1 o tamanho da reamostra bootstrap. Para um dado /z, tome .R-->'o e

detennine .f.,. tal que

;$ k,G.. , «. ]:
seja mínimo. Então, para /z '> " e i,.. (z) dado por (7), $-11li..(,)

Teorema 8: Um cstimador consistente para P/a é

»/« -
l«@.. (,))

Corolário 3: Sob as condições dos Teoremas 3 c 7

:HlJ-l'*--:
Teorema 10: Suponha que as condições do Teorema 5 são válidas. Em adição, tome

x, = 3. , //z = [/n], r decrescente mas //z --> .o . Suponha que np. converge para uma

constante r que pode ser zero. Então o estimador íp do quantil é assintoticamente

normalmente distribuído:
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-1-.jg«(ó) l 'l

i©' «: )

DemoilstrF ção'

Use a ante'pietação de limiar e escreva .t, = .t,(w* ,M).

Expandindo .íp (,.) em série de Taylor de primeira ordem em tomo do ponto

G/« , «. G -- ««;' yG -- «*í" l l,

iÍi"' lu$1''' * *, iíi"'l=i;l''' :-lí=Íli«.

* J «, lÍI "" l=$1 "" 1{ K31'T« .G;o -

,, *.ç;'»*G, *«G;o-«lÍEHll«.

'flbFl-«l*.ç;o+ PP

E, equivalentemente,

M 1:--:1- a'«.

-- l üÓb 1= G -'- '«i' 1- G -- .«;' líã;;- -- .'-/-« «)

Como //z = [/n], e /n -->.o, então /n -->.o e lim np. =r, r à 0, r
/z --) ao

constante

Daí, inl ml --> oo . Portanto

;= 1«(«-/nP)
e 0
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dado que x;lP -> 0 e x, # --> 0 . Então o primeiro termo na seqüência é assintótico a

~/;(w. -- ]/cr). Já sabemos que ./;(m«* -- 1) converge em distribuição para a função

de distribuição nomlal, pelo Teorema 5. O segundo termo pode ser separado em dois

:-Ú9hl=o * ««;o-ü * ««;'l=zi:,

;;J«I't7*nl~;
: :.G;' ã '- --

Onde usamos o fato de que / = a.xi" ll +óxfP + o(x, p)Ü. Considere o primeiro

tempo; por hipótese x, é assintótico a c/2]/(2P+a), enquanto que l//7z é assintótico a

.JaC-a/2nP/(2P+a). Daí lim xiP.J/n : .Jac'P''/2, constante. Evidentemente
/Z--)oO

p lim-;; = 1 , então p lim;l;ilê;l7ã.l = 0 . Além disso

!ult-l''J l;l-,'";,lzl""
Então o primeiro tempo é igual a 0 em probabilidade quando /z --) 'n (HP -> r

por hipótese). Com respeito ao segundo tempo, por hipótese

=!{ ---e-)ac '",: -«/(ZP-)
/'z
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Por outro lado, por construção axÍ" --> aC a/,-a/(2#+a)

.!,l,«u-:l,'
é constante c por hipótese lim np =r

O fator no denominador in(m/np), no entanto, diverge. Portanto, o segundo termo

converge para 0 também. H

/Z --} oO

Teorema 11: Sob as mesmas condições do Teorema 10, o estimador para a
probabilidade de excesso .P é assintoticamente normalmente distribuído, ou seja,

1«(m/nP )l P ,{«:#,«:]

Demonstração:

Desenvolva .ê(À/,l/wt) em série de Taylor em tomo do ponto

k. G -- ««;' )rG -- «*i' l, -/0/«)1:

, -=$1Ê-l' *;l:-l"l« -«=íl'
*'K$1:-1'«1:-11úli« *.; :
1 *1 3$ -1*«1:F'i: «.il*. ;o

A prova segue de modo similar à prova anterior.
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