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Resumo

Neste trabalho estudamos o modelo SGARCH (Skew-in-mmn G..4RCH m(MeZ), conforme in-
troduzido por Luca e Loper6do 120041. O modelo SGARCH faz parte de uma família de modelos
não-lineares em séries tempords, usualmente denominados de modelos de heteroscedasticidade
condicional. A suposição básica por trás desta família de modelos é que as inovações podem ser
caracterizadas como provenientes de alguma distribuição de probabilidade cuja variância evolui
com o tempo, de tal forma que o erro de previsão n passos a frente se constitui em um modelo
PRIMA, cf. Morettin e I'oloi ]2006].

Revisamos a literatura relevante e apresentamos as deduções dos diversos resultados apresen-
tados por Luca e Loperfido ]2004]. Cobrimos as propriedades temporais e atemporais do modelo,
analisamos as relações entre os quatro primeiros momentos e os estimadores empíricos para os
mesmos. Criamos ainda um pacote que permite a estimação de modelos SGARCH, utilizando o
ambiente R, além de rotinas de apoio em linguagem C.

Ajustados o referido modelo a um par de séries financeiras(IBOVESPA e SP500), comentámos
e interpretamos os parâmetros à luz da teoria desenvolvida.

Finalmente, apresentamos uma contribuição teórica própüa, na forma de um modelo que bati-
zamos de StGARCH(Skew-t {n mmn G.AR(]H m(MeZ). Através de analogias com o desenvolvimento

do modelo SGARCH, deduzimos propriedades teóricas, determinando as características temporais e
atemporais do modelo. Concluímos apontando pontos fortes e õ'acos de ambos, dém de sugerirmos
futuras linhas de pesquisa na área.
Palavras-chave: Séries temporais, ARCH, GARCH, SGARCH, StG-ARCA, assimetria.
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Abstract

In tais work, we study the SGARCH motel introduced by Luca e Loperfido ]2004]. The
SGARCH model is pare of a family of non-linear modems, usually refered to as conditional he-
teroscedmticity modems. The basic hypothesis behind this fàmily of modems is that innovations may
be characterized as coming from a probability distribution whose variance evolves in time, in such a
way that the n-step ahead prediction error constitutes an AROMA modem. See, e.g., Morettin e Tolos

We review the relevant literature and give deductions for severas results presented

in ILuca ell operado, 20041. We mover time-dependent and time-independat properties. We analyse
the relations among the first four theoretical moments and the empíricas estimatom for them. We

a[so show a R package that a]]ows SGARCH estimations. ]n. the Appendix, we provido a set of C
routines to accelerate the likelihood computation.

Finally, we present a theoretical contribution, in the form of a model that we cala StGARCH
(Sketo-t in mean G.ARCA mudez). We develop thís model based on the SGARCH model idem. We
present theoretical properties and we give time-dependent and time-independent results.

We conclude by pointing strenghts and weakness of both modela and we suggest future lhes of

Keywords: Time series, ARCH, GARCH, SGARCH, StGARCH, skewness.
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(l;apítulo l

Introdução

Neste trabalho estudamos um novo modelo não linear para séries temporais, conforme introdu-
zido por Luca e Loperfido 120041. Denominado de modelo SGARCH, ou Saem-án-mmn GenernZized
.4Htoregressiue (bnditioriaZ #eteroscedastàcity, esse modelo faz parte de uma família mais ampla de
modelos de heterocedasticidade condicional. Os modelos desta fmüia são designados, de forma
geral, como modelos GARCH, ou GerzemZized .Aula'eymssiue Cona t anal Heteroscedmtícity. A
suposição básica por trás da fmOia de modelos GARCH é a de que as inovações, i.e., as realiza-
ções da série, são provenientes de um processo que pode ser descrito por alguma distribuição de
probabilidade cuja variância muda ao longo do tempo. Acrescentando a exigência de que o erro
de previsão se comporte como um ruído branco, ou sqa, apresente média nula e vaüância finita,
chega-se a um modelo para a série temporal que descreve a evolução do quadrado das observações
como um processo AROMA. Ver Morettin e Tolos 120061.

A fim de a]cançar o objetivo proposto, fazemos uma revisão da literatura relevante, em es--
pedal ILuca e Loperfido, 20041. Apresentamos demonstrações detalhadas dos diversos resultados
obtidos pelos dois autores, bem como duas breves correções que não alteram, entretanto, o sentido
geral das idéias desenvolvidas por ambos. Analisamos propriedades temporais e atemporais que o
modelo atübui à série de observações. Verificamos os quatro primeiros momentos, comparando os
resultados teóricos aos estimadores empíricos, destacando a concordância(ou falta de concordância,
em alguns casos) dos mesmos.

Além disso, criamos um pacote computacional que permite o ajuste de um modelo SGARCH
aos dados observados. O pacote foi criado visando ser portátil e amplamente disponível. Para tal,
empregamos o ambiente R, ]Wuertz e Chalabi, 2008], e trecho de código em linguagem C. Esta
última com a finalidade de dar velocidade ao cálculo da função de verossimilhança. Testamos a
aplicação desenvolvida ajustando o modelo às séries de preços do IBOVESPA e do SP500, obtendo
estimativas dos parâmetros e interpretando-os à luz do arcabouço teórico desenvolvido.

Finalmente, apresentamos uma contribuição teórica própria, na forma de um modelo que bati-
zamos de StGARCH, ou Skew-t-Ín-mmn GenemZized .Aut07Wrwüue (7ondifiond .lleteroscedmtácáty.

:rhl modelo é uma generalização do modelo SGARCH, no mesmo sentido em que a distribuição t de
Student é uma generalização da distribuição normal. O modelo tem a -vantagem de oferecer toda
uma fhnúia de ajustes, indexado por p, permitindo a quem o emprega escolher diversas distri-

l
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buições, bastando variar o que chamaremos de ntímero de gmlzs de Záóerdade. Como desvantagem,
apontamos o fato de que este modelo não corrige a discrepância entre a curtose condicional obtida
pela derivação teórica e o estimados empírico da mesma.

Os capítulos seguintes se desenvolvem na ordem apresentada nesta introdução. No apêndice
apresentamos dados comparativos a respeito da capitalização das vinte maiores bolsas do mundo.
Essa é uma premissa de ordem económica, empregada como justiâcativa para a formulação do
modelo SGARCH. Basicamente, tal premissa afirma que o modelo vale porque a série de preços do
mercado norte americano influencia as séries de preços de mercados menos capitalízados, mas não
o contrário.

1.1 Mlodelos de heterocedasticidade condicional

Nesta seção reuniremos informações relevantes sobre os modelos ARCH. Antes, porém, revira
remos os modelos de regressão homocedásticos.

O modelo de regressão usual pode ser resumido pela seguinte equação,

b =X;P+m, t 1, 2,...,n, (1.1)

sendo b a variável dependente, Xt, um vetar (l x k) de variáveis independentes, P, um vetar (k x l)
de parâmetros e ?7t os erros associados a cada observação. Estes últimos são supostos independentes
e identicamente distribuídos. Usualmente, assume-se que os erros sigam uma distribuição normal
pa(hão.

Sob estas hipóteses, sabemos que P, o esticador de mínimos quadrados de P, é não viesado e
de variância mínima. Um modelo desta forma é dito homocedástico, pois supõe que a variância do
erro, a!. :; a!, seja constante ao longo do tempo.

Em aplicações financeiras, a homocedasticidade não é a regra, mas a excessão. Este fato justifica
a introdução de modelos de variância não constante, também conhecidos como modelos heteroce-
dásticos. Nesta classe, os modelos mais conhecidos são denominados ARCH e GARCH. As siglas
significam, respectivamente, .Auta7rgmssáue (;bnditíonaZ .17efe70scedasticily e GeneruZized .Autow-
gressãue Condicional Heteroscedastãcity.

O modelo ARCH foi introduzido por Engle [1982], com o intuito de estudar & vo]ati]idade da
inflação no Reino Unido. Na terminologia financeira geralmente aceita, volatilidade é o nome que
se dá ao desvio padrão das observações futuras, condicionado ao conhecimento da informação mais
recente sobre a evolução do comportamento da série.

O modelo ARCH representa a evolução natural do modelo de regressão homocedástico, dado
em (1.1). Basta que se acrescente uma estrutura heterocedástica aos erros, i.e.,

b
W

x;P+a,
(1.2)

O termo ct é denominado mMo branco, isto é, uma variável aleatória satisfmendolE(ct) 0,
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V(ct) = le tal que, para dois instantes quaisquer, t] e t2, os tempos ct: e ct, sejam independentes
e identicamente distribuídos.

A fim de facilitar a discussão, vamos supor que não se queira obter estimativas para a média
do processo. Abandonando o termo XtP, consideraremos um novo modelo

1 ,

(1.3)

(1.4)

No modelo (1.3), o termo at é dado por

a? = 0o + OtqÍ.t + . . . + 0,7ãa.,, , t := 1, . . . , n.

Denotando por at--i toda a informação disponível até o instante de tempo t -- 1, é possível ver que
at representa a volatilidade da séüe, bastando notar que

v('hlnt-l) = E(,z? l zt-i) ]E(a? .?lat .i)

a? E(.?lZ i)

.?.

(1.5)

(1.6)

(1.7)

Definindo pt como o erro de previsão um passo à õ'ente, isto é,

E(q? Z-t) a? ? ? ?(.? - 1), (1.8)

e acrescentando a hipótese de ut seja um ruído branco, temos como consequência,

aO + 01171..l + - . . + 0,?7t2., + ut. (1.9)

A última equação mostra que o quadrado do erro segue um processo auto-regressivo de ordem r,

A evolução natural do modelo ARCA consiste em supor que a volatilidade não é função apenas
dos erros passados, mas também da volatilidade observada, i.e.,

AR(r)

at2 . 0. + 0:qi..l + + o,Ü., + é:.Í..: + + Ó,al,, 0 < t, s < r. (l.lo)

E possível reconhecer imediatamente que o termo at representa a volatilidade do modelo, pois,
de (1.9) e (l.lO), temos que

H2 . 0o + OlqÍ..i + + 0,q:..., + #:aZ..: + + é,aÍ..,+«t, (1.11)

de onde se pode concluir que o modelo GARCH implica que o qutldrado do eno segue um processo
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ARMA(r,s).

1.2 A distribuição normal assimétrica
Nesta seção revisaremos a dstribuição normal assimétüca (ou (iistübuição skew-nomnaZ), con-

forme introduzida por Azzalini j1986j. Listaremos propriedades importantes para o restante do
trabalho e discutiremos a construção da distribuição referida. Pode-se obter as demonstrações das
propriedades listadas a seguir em Rodriguez 120051 .

A distribuição normal assimétüca pertence a uma classe que pode ser construída a partir da
combinação de uma função de densidade/, simétrica ao redor da origem, e de uma função distü-
buição G, absolutamente contínua, de seguinte forma(Lema l de Azzahni j19861).

@(Z/) /(y) G(a3/). (1.12)

Seja é a função densidade de uma distribuição nomlal padrão, e õ a respectiva função distribuição.
Fazendo/ :: é e G = ©, a função densidade de uma variável normal assimétrica padrão é dada por

é(;; a) õ(az) (1.13)

Seja Z uma variável aleatória com distribuição normal assimétrica padrão, cuja densidade é dada
em (1.13). Denotaremos Z da seguinte forma,

Z «., SN(0, 1, a) (1.14)

Consideremos ( C]R e u > 0. A variável aleatória X :: (+oZ tem distribuição normal assimétrica

alfa n 0.8
:

:

:

3

:

;

:

-3
-2

Figura 1.1: Distribuição norma assimétrica padrão para diversos valores do parâmetro a

com parâmetros de posição e escala € e u, respectivamente, e é denotada por

Z «' SN((, «,, a). (1.15)
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A Figura(1.1) i]ustra a distribuição normal assimétrica para alguns valores escolhidos do parâmetro
cr. Notar a transição da densidade de probabilidade, começando em uma distribuição nomial padrão
e evoluindo para uma distribuição gemi-n07vz&aZ.

1.3 Propriedades da distribuição normal assimétrica.

Seja Z -- SN(0, 1, a). A função geradora de momentos de Z ,- SN(0, 1, cl), .ZWz(t), é dada por

JWz(t) = 2 exp(0.5t')©(õ t), (1.16)

com (5 = :7iSP=. A partir de (1.16), podemos obter os quatro primeiros momentos de Z, que

denotaremos por pi, . . . , p4, respectivamente. Recordando que /zh :: akJW/atk avaliado em t :; 0,
temos,

':Õ, P2 1, P3'#=:Õ(3-Õ'), P4 .17)

Consequentemente, a esperança, a vaüância e os coeficiente de assimetria e curtose são dados por

E(Z)

v(z)

s(z)

e,
'n

'#

'r;:«.«,{ gl;
'(« -n{ :lgl'

(1.18)

(1.19)

(1.20)

K(z) (1.21)

Neste trabalho, faremos referência ao parâmetro a como parâmetro de assimetria ou parâmetro
de forma, indistintamente, embora acreditemos que a segunda designação seja preferível à pri-
meira, pob a # $(Z). Além disso, denotaremos Z «, SN(0, 1, a) ou Z «., SN(O, 1, õ), conforme a
conveniência. Em geral, os parâmetros cl e õ manterão a seguinte relação

(1.22)

(1.23)

Na Seção 1.4, revisaremos a construção da distribuição normal assimétrica por meio do condicio-
namento de uma vedor normal bivariado. Veremos então que o parâmetro õ está relacionado com
a correlação entre os elementos do vetou.

1.4 Construção da distribuição normal assimétrica.

Nesta seção mostramos três caracterizações distintas da para a distribuição normal assimétrica.
As demonstrações podem ser obtidas em Rodüguez [2005]. A primeira forma de construção, via
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condicionamento, pode ser vista da seguinte forma. Sej a

* - '",",' - ~, ll : l
-Õ (1.24)

com lõl < 1. Então,

y2 l yl > 0 «' SN(0; 1, a), (1.25)

com a :: ::7i::a. A segunda forma de construção por condicionamento, por sua vez, pode ser dada
da maneira seguinte. Seja

* - '",",' - ~, ll = 1, rll, (1.26)

com lõl < 1. Então,

Z = «ün(yi, y2) -' SN(O, 1, a), (1.27)

com a :: -:iÀ;111il. Por fim, temos a representação estocástica dada por ?
distribuição normal padrão. Segue então que

Sejam yl e Va i.i.d com

z 4õlvil+ 'i - lii V2 ' SN(0, 1, a), (1.28)

com (ii ==

1.5 A distribuição t-assimétrica.

De modo análogo à distribuição normal assimétrica, a(hstübuição t assimétrica pertence a uma
classe que pode ser construída a partir da combinação de uma função de densidade/, simétrica ao
redor da oügem, e de uma função distribuição G, absolutamente contínua. No casa da distribuição
t assimétrica, temos

"'.' - '*,',, «*: I''\ (1.29)

com

t.(z)

G(z) = / t,+l(s) ds.
J -- «)

/(.) - r (-#)
I' (5) «m

2
e

Tp+l(,)

Existem diversa formas de caracterizar uma distribuição t-assimétrica. Listamos quatro delas a
seguir. As demonstrações podem ser vistas em Godos l2007j.
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1. Se X « SN(a) e W -, Gama(P/2, 1/2) então

:ir -., St(0, i, a, -,).
P

(1.30)

2.Krlw SN(0, 1/W:, a) e W «., Gama(p/2, 1/2) então

I'' «. St(0, 1, a, «). (1.31)

; «*- l :: l-'ll:l,l: :l,«l,«'-n,"'*
r g: x2lxi > o «' st(o, 1, a, u). (1.32)

' «*- l :: l-'ll : l,l: : l,«l,-'-n,«'"
z âõlx:l+vi' õ2X2 N St(O, 1, a, p) (1.33)

Sejam T «., St(O, 1, a, p), Mx(t) = 2et'/2®(õt), a função geradora de momentos de uma distri-
buição nomial-assimétrica com parâmetro de forma a e X «, SN(0, 1, a). Então a função geradora
de momentos de 7 é dada por

«'*, - z','«,« (ú) '«,
(1.34)

com

g(w) -:e'flO,©(w), (1.35)

e

A partir da função geradora de momentos dada em(1.34), podemos obter as seguintes expressões
para a esperança, variância, coeficiente de assimetria e de curtose da distribuição t-assimétüca,

Õ- (1.36)

E(r)

V(T)
'(=):''\Ç ,
;;ã - E'(Z'),

(1.37)

(1.38)

$(r)

]K(T)

x(r) lo - óD;-;ã - 3;;ã + 2tE'(T)j l;;ã
r 3p' 4E2(T)p(3 - ó2) . 6]E'(T)p
l(t, -- 2)(p -- 4) p -- 3 ' p -- 2

-K'(r)I'$ .
:»',,lln

(1.39)

»'o")l ' o.")p -- 3 ' p-- 2
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Para garantir a existência de B1(7') é necessário que p > 1. Da mesma forma, para garantir a
existência de V(T), exige-se u > 2 e assim por diante.

A partir de Azzalini e Capitania 120021, temos os seguintes resultados. Seja y é uma variável

aleatória t-assimétüca, com parâmetros a =(0, w, a, p), e considere ainda p = ÕV':i !}.iiÊr. Valem,
então, as seguintes propriedades,

lIP

]E(y)

]E(y')

E(}'';)

i.OP.,
D l/

"';:ã,
u3P(3 - Õ');;3
, 3P
Ía:ãR; -3'

(1.41)

(1.42)

(1.43)e

E(y') (l.M)

Empregaremos as expressões acima na detenninação das propriedades do modelo StGARCH, que
será apresentado no Capítulo 3.



(llapítulo 2

Modelo SGARCH

Neste capítulo, descreveremos o modelo SGARCH, proposto por Luca e Loperfido ]2004]. Para
tanto, revisaremos as premissas e motivações gerais por trás de modelos que visam descrever e
prever o comportamento de séries de dados 6nanceiros.

De fonna geral, os participantes do mercado financeiro não se interessam pelas séries de preços
em si- Os motivos são bastante simplu. Os operadores do mercado buscam antecipar não os preços,
mas as oscilações destes, de modo a tomar posições vantajosas sobre os demais pari;icipantes. As
áreas de controle de riscos das instituições financeiras procuram estimar as maiores vanações que
podem ser soóidas por seus portfóhos, em função da movimentação dos fatores de risco do mercado
O interesse reside primordialmente nos log-retomos, ou seja, no logaritmo da razão entre os preços
sucessivos de um ativo ao longo do tempo. Em geral, os log-rebordos são chamados apenas de
retemos e são definidos como

t ]
&-logo :! l

Uma grandeza importante associada à uma série de retornos é sua volatilidade. Volatilidade
é o nome que se dá ao desvio padrão de uma série, condicionado ao conhecimento prévio de toda
a informação relevante. Dito de outra forma, a volatilidade é o desvio padrão que se espera da
série no instante seguinte de tempo, dado que se conhecem todos os valores da série até o momento
atuall

Os agentes financeiros se interessam em prever a volatilidade porque este é um parâmetro
importante na preci6cação de ativos negociados no mercado, bem como na avaliação dos riscos
associados aos mesmos. Diversas técnicas em ânanças envolvem a estimação da volatilidade dos
ativos, como, por exemplo, preciâcaçao de opções sobre moeda, taxas de juros, índices de ações e
outros

Ao longo dos anos, diversas propriedades foram observadas no que diz respeito às séries de
retomos. Na literatura moderna, essas propriedades são conhecidas como /alas estáZizados sobre
retomos. Os fatos estilizados são divididos em duas categorias; os dependentes do tempo e os
independentes do tempo. A primeira categoi'ia engloba os fatos que descrevem o comportamento
dinâmico de uma série, ou seja, aqueles que dependem de valores imediatamente anteriores. A
segunda categoria contêm os fatos que descrevem o conjunto de dados como um todo.

Exemplos de fatos independentes do tempo são a média nula, a assimetria negativa e o excesso

(2.1)

9
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de curtose. Exemplos de fatos dependentes do tempo são a auto-correlação nula, o agrupamento
de volatilidades e a assimetria preditiva. Diversas explicações foram oferecidas para os fatos es-
tilizados. Como exemplo, podemos citar a assimetria negativa. Em geral, acredita-se que ela
surja a partir do pânico dos agentes 6nanceiros, que reagem de modo distinto à retemos exces-
sivamente positivos ou excessivamente negativos. O excesso de curtose, por sua vez, sugere que
modelos probabilísticos para séries de retomos devem contemplar o afastamento da normalidade.
O excesso de curtose é mostrado na Figura 2.1, que apresenta a densidade nomlal sobreposta a

8

8

Figura 2.1: Excesso de curtose.

um histograma dos ]og-retornos reais do SP500, no período compreendido entre abril de 1993 e
fevereiro de 2010.

No que diz respeito às propriedades independentes do tempo, a auto-correlação nula resulta
em ser impossível fazer previsões das volatihdades futuras a partir de relações lineares com os
retornou passados. O agrupamento de volatilidades é o efeito que se observa quando retornou
excessivamente positivos ou excessivamente negativos são seguidos por outros retornos com o mesmo

sinal(e também com magnitudes consideravelmente maiores que zero). A Figura 2.2 ilustra esse

Tendo em mente as considerações apresentadas nos parágrafos anteriores, Luca e Loperfido
120041 propuseram seu modelo fazendo uso da teoüa da realimentação da volatilidade(uoZatÍiíty
/eedóack). Segundo essa teoria, notícias desfavoráveis contribuem para baixar os preços dos atiws
e aumentar a volatilidade, o que força os preços ainda mais para baixo. Notícias favoráveis, por sua
vez, tendem a aumentar os preços dos ativos e aumentar a volatilidade, mitigando parte do efeito
inicial. Essa dinâmica resulta em assimetria à esquerda e correlação negativa entre os retornou
anuais e as volatilidades passadas.

O modelo de Luca e Loper6do [20041 dá conta desses fatos estilizados através do uso de parâmetros
de realimentação. Tem a vantagem de ser derivado do modelo GARCH, bastante difundido na li-
teratura e amplamente empregado na prática. Além disso, o modelo é parcimoúoso, no sentido de
que introduz apenas dois parâmetros no problema geral de estimação. As premissas do modelo em

fatoa
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Figura 2.2: Agrupamento de vo]ati]idades para SP500, no período de abril/93 a íeverero/lO

questão, denominado Skew-in-mean G.AR(]lZ7 mudez, ou modelo SGARCH, baseiam-se nos trabalhos
de Eun e Shin j19891 e Ling, Engle e lto j19941. A idéia principal é que os retornou observados no
mercado norte-americano influenciam os retornos em outros mercados, sem que sejam influenciados
por estes. Além disso, a influência não dura mais que um dia e é sentida com mais intensidade nos
mercados menos capitalizados. Segundo dados recentes, o mercado brasileiro representa cerca de
1.8% do capital bursátil mundial, o que, do ponto de vista da teoüa considerada, o qualiâca como
um mercado sujeito à influência do mercado norte-americano. Ver Apêndice A para mais detalhes.

Outro ponto importante a destacar é que os mercados mundiais parecem prestar atenção especial
ao sinal do retorno no mercado nome-americano, reagindo de modo diferente aos dias de alta e aos
dias de baixa. Dessa forma, o modelo proposto se baseia em duas séries de retomou. A primeira,
chamada de série endógena, se refere aos retomos do mercado no qual se tem interesse. A segunda,
denominada série exógena, representa os retornou do mercado norte-americano. A partir das idéias
expostas, o modelo é construído como segue.

Considera-se que os retornos apresentam uma estrutura GARCH, i.e.,

}''t - 77t 't

O? = õo + E;::: Õi(W-i '.-ey + EP;+i %'7nç-i
(2.2)

J x, = a./('.-i,Ct) ,. ..
1. a? + E:::: «,i(a.-i C.-i)' + EP3+l "'j't+-j '

Aqui, }q é o retorno no mercado norte-americano, no instante t, enquanto Xt é o retorno no mercado
doméstico. Vale notar que devemos impor õbwo > O e õ{,wi 2 0 para garantir l#2 > 0 e a2 > 0.

O retorno do mercado doméstico depende linearmente do disque endógeno, (t, e do choque
exógeno,ct-i,através de

:: ..-:,â) !P+act-i --alce-tl+et, o5; IPl$ a. (2.4)
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O parâmetro a dá conta do efeito direto do mercado norte-americano sobre o mercado doméstico. O
parâmetro/3, por sua vez, se encarrega da realimentação negativa. Em outras palawas, P modela a
intensidade com que as notícias vindas de fora mitigam(potenciahzam) a variação positiva(negativa)
dos preços

Os choque endógenos e os choques exógenos do passado são considerados independentes e nor-
malmente distribuídos. Algebricamente, escrevemos

l .r: l -«' ll:l,l::l l (2.5)

O tipo de notícia(boa ou mim) desempenha papel importante no modelo SGARCH. O modelo
incorpora o efeito das notícias boas ou ruins através do sinal do retorno apresentado pelo mercado
norte-americano na data considerada. De modo bastante natural, o retorno doméstico condicio-
nado ao sinal do retorno estrangeiro tem distribuição normal-assimétrica. Nas próximas seções,
reportamos detalhadamente as demonstrações de Luca e Loperfido [20041 para este fato.

2.1 Propriedades temporais do modelo SGARCH.
Nesta seção, demonstramos as propriedades dependentes do tempo do modelo SGARCH. Lem-

bramos que as propriedades dependentes do tempo são aquelas que definem um modelo para Xt,
baseado na observação passada de outras variáveis, e.g., Xt-i, Xt.2, at-l, at-2 etc. Ressaltamos
ainda que não se trata de um desenvolvimento original, mas simplesmente do estudo sistemático
dos resultados obtidos por Luca e Loperfido 120041. Começamos mostrando que

*. l .« "-: « . - ;~ l#, ..ú'am, 'l , (2.6)

onde ó = --17--e:!:ê--. Pma tanto, vamos considerar Ct e ct-i, os (toques endógenos e exógenos
nos instantes t e t -- 1, respectivamente. Por hipótese, (t e ct-i são independentes e normalmente
distribuídos, conforme(2.5). A partir desta hipótese, segue imediatamente que

*'::f'«-: l-«'ll:), l:*l=''' 't'l l (2.7)

De acordo com a Equação(1.24), sabemos que uma distribuição normal assimétrica pode ser
construída pelo adequado condicionamento de um vetor normal bivariado. Assim, segue que

:,*'«*,,«-: «-: «.-;~ l.,F-'*, a=hl (2.8)
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Recorrendo à Seção 1.2, temos que Z «., SN (0, 1, (í) resulta em X ê ( + u Z «' SN ((,w, ó)
disso,fazendo

!P+'-ct.i -- Plc..: +(t l- ,

segue que

7r

Além

(2.9)

lat, at 'v : * '. *',',-rb) .Xt l at, q-i < O «, SN (2.10)

Neste ponto é conveniente recordar que, para um instante fixo t, r7t está perfeitamente determinado

e é sempre positivo, pois, por definição, em um modelo SGARCH(1,1),

,7? + õ:vÍ..: + àqÍ..: (2.11)

Segue daíque,

, (*. ' , ..-: ' .) - , (* ' ,1 «'-:..-: . .) h : $ o)

Desta forma, por simplicidade, passaremos a escrever Xt l at, }l-i < 0 no lugar de Xt
Finalmente, seguindo o mesmo raciocínio, podemos verificar que

at, ct.l < 0

Xt l at, b-i > 0 N SN
':*'« ,,',FH). (2.12)

Com respeito-ao valor esperado, da Seção 1.3, lembramos que X «., SN((,co, õ) resulta em
IE(X) = ( + oX/ 2õ. Segue ime(üatamente que o valor esperado do retorno do mercado doméstico,
condicionado ao retorno negativo no mercado norte-americano é dado por

« (*. 1 .., "-: « .) /Z"..--..V'"-- -+n . a+P

2
(2.13)

Raciochio análogo resulta que o valor esperado do retomo do mercado doméstico, condicionado ao
retomo positivo no mercado norte-americano, é dado por

«(*. ..,«-: ».)

9
=pat + at

2
(2.14)
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Confonne esperado, a compa:ração entre as Equações (2.13) e (2.14) mostra que o modelo SG.ARCA
concorda com o fato(estilizado) de que a média dos retornos é negativa em presença de más notícias,
e positiln, caso contrário.

Com respeito à variância, das propriedades da distribuição normal-assimétrica apresentadas na
Seção 1.2, temos que, se Z « SN (0, 1, õ), então

2v(z)
'a

(2.n)

Além disso, por uma propriedade bem conhecida da variância, V(( + coZ) = u2 V(Z). Assim
sendo,

« (" 1 ' ,"-: « .) ? 1: + (« -- n'l l: - ;õ'l

.? l: -'- -;-- (« -- a'l . (2.16)

Aplicando o mesmo raciocínio, pode-se provar que

« (;'' 1 '', «-: » .) - '? 1: -- 'p («
(2.17)

Aqui cabe uma observação. A variância de Xt, condicionada ao retomo negativo registrado por
y;.i, é maior que a vmlância de Xt quando }l-i > 0 desde que se imponha 0 < P < a. Por
outro lado, se a restrição imposta é 0 < IP 1 < a, o resultado pode não valer. Esta segunda
condição será importante quando tratarmos da assimetria incondicional dos dados, implícita no
modeloSGARCH.

Com respeito ao coeficiente de assimetria, fazemos referência novamente às propriedades da
distribuição normal-assimétrica, apresentadas na Seção 1.3. Recordamos, primeiramente, que, se
Z «, SN (0, 1, õ), então

*p)-4-r;:«-mllrÜ:g)I' l. (2.18)

Além disso, pela linearidade da esperança

;'*, - dFfW - dyç18ü - ; '', . (2.19)
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Agora, basta fazer as substituições apropriadas para verificar que

çlJÜhl
'p 1. * .:?; 21. ,,, 1;

* (* 1 .., «-: « .)

(2.20)

Empregando raciocínio semelhante, chegamos à conclusão que

;(* .,*-:»o-çl.....=!i:i-, l; (2.21)

É imediato perceber que as expressões entre colchetes são sempre positivas. Decorre daí que, quando

}4-i < 0, a assimetria é negativa (devido ao fator n- 4). Pelo mesmo motivo, quando b-i > 0a
assimetria é positiva.

Para a dedução da expressão do coe6ciente de curtose, vamos referir o leitor à Seção 1.2.
Recordamos que, dada uma variável aleatória Z com distribuição nomnal-assimétrica padrão,
Z «' SN (0, 1, õ), entã.

";K)-:(« llié#l .
Por outro lado, empregando propriedades conhecidas do valor esperado e da variância,

(2.22)

K((+oZ) (2.23)

Basta agora substituir as expressões para a esperança e variância na Equação(2.22), para constatar
que

« (*. 1 .., *-: « 0 - , '« - ;, 1 . ... r:el'© I' (2.24)

«: (.*. .., *-: » o - , '« ];... .ÍL]Lã.l
N''" -", w 0 $ P $ «, «tÜ "; (X l ..,b.: « 0) » «: (X ..,b-: » o), . .- é -«'-á-. m

resultado empírico obtido. Essa relação pode se inverter desde que 0 $ 1PI $ a e P < O.
Neste parágrafo, queremos estabelecer o fato de que as coiTelaÇÕes entre Xt e }t.i são mais

intensas na presença de más notícias(b-i < O), quando comparadas às correlações exibidas na
presença de boas notícias(b-i > 0). Pa'a tanto, necessitamos obter expressões para

e
2

(2.25)

'.«(*.,*-: *-: «.)
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'.«(*,«-: "-: ».)
Vamos lembrar primeiramente que

e

Cov (aX + b, cy + d) ]E ]('X + b) (c]'' + d) E (aX + b) ]B (cl' + d)]
«[E(X}'' ]E(X) ]E(y))] + «dE(X - E(X» + Z,cE(y E(}''»
- Co« (X, y) . (2.26)

Agora, se Zt «' SN(O,l,õ), então ( + uZt «' SN((,o,õ) tem a mesma distribuição de
Xt at, }l-i < 0, desde que õ = -- 1;7--aüê---. Assim, podemos escrever

'.« (*., *-: 1 "-: « .) ..« (' *«'.,"-: *-: « .)
« '.« ('., «-: 1 "-: « .)

A fim de determinam o valor desta expressão, precisamos encontrar a distribuição conjunta de Xt
e }l-i. Lembrando que a correlação é invariante com respeito aos parâmetros de posição e escala,
padronizamos Xt da maneira seguinte,

&
S

S

8

x.
.. ]L -t qa-V W'

«{Pa. + a. (a + P) '*-: + '.e
atvl + (a + P)'

'{,'.

(a + #) '.-i + e.'vl + (a + P)'
A partir da Equação (2.7), temos que

?P l - «' ll: l
l

'l+(a+Pj2

'i-iti;jP
l ) ] - (2.27)

Por outro lado, podemos simplificar um pouco as expressões encontradas até agora antes de proceder
efetivamente aos cálculos. Chamamos atenção, pai'ticularmente, para a passagem de }l.i para ct--l.
A transição é sutil e pode escapar ao leitor em um primeiro exame. A fim de justifica-la, recordamos
que, no instante de tempo t, toda a informação anterior é supostamente conhecida. Isso implica,
particularmente, que W-i está perfeitamente detenninado. Além disso, por hipótese, ?7t-i > 0.
Assim, os eventos }l.t < 0 e ct.i < 0 são equivalentes, bem como os eventos }t.i > 0 e ct.i > 0.
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Com essas observações em mente, fazemos

Cor l Xt, b-t b-: '::: o)
'.« (*., «-: 1 «-: « .)

&(*.É"-: «.) #(* "-: «')
Cw (« , -* ép'', "-:..-: l «-:..-: « .)

'« (« '. * @'. 1 *-: « .) # («-:'.-: 1 "-:..-: « .)
««.-: '.« (', ..-: 1 ..-: « .)

« «« (' 1 *-: « .) «.-: © ('.-: '.-: « .)

..« (', ..-: 1 ..-: « .)
'« (' 1"-: ':: .) » ('.-: '.-: « .)

A Equação(2.27) nos permite conhecer a distribuição conjunta de Zt e ct-l. Usando Z = Zt e
TV :; ct--i, por simplicidade, podemos escrever

« «.)
g(,,«,)

P (w' < o)
2g (z, w)

p'--«' (2.28)

Uma vez que

'« (','.-: 1..-: ':: .) - " ("..-: '.-: «: .) « .) » (..-: 1 ..-: .:: .) , p.«)
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podemos usar a distribuição conjunta, descrita anteriormente, para calcular

«(,...-: ..-: «.) E(ZW)

1:/.aãlh.«,{ e' ,,«--«ol-«',

' ;.«, { G' - ',,« -- ,''"' - ,'«' -- «'' } ', '«/
'ab.«l/ 2(i- p') i' x

m'/í-p /: -7nÉ::R '«, {-nJ:a (,'
.Z' =1«« {-Ç} %":(« -- n-«

,, ;eâ .« {-ç} '« - ,, ; - '

/ ' L

X 'xPI. 2(1 - P')L' :..« -- «''} '. '«

Nesta útlima passagem, reconhecemos o integrando como a expressão da variância de uma distri.
buição normal padrão. Agora, por definição

Cov (Zt, ct-i) "("..-: 1..-: «.) «('1..-: « .) «(..-: 1..-: « .)
, l all (:-;) (2.30)

Reunindo os resultados apresentados até agora, (negamos à conclusão que

a+0 /l 2\

C«(X',n-:lb.:<.)-X/(: ''/i (-+m'j y'"+(r-n(«+m'' '0
Através de um raciocínio semelhante, pode-se mostrar que

..« (*., «-: 1 *-: « .) - -ÉJ
V«' + (" - 2) (a - P)'

(2.32)

Agora, basta comparar as Equações (2.31) e (2.32) para verificar o resultado proposto por Luca e Loper6do
120041, que o modelo SGARCH apresenta correlações mais intensas na presença de más notícias, o
que está de acordo com os fatos estilizados discutidos no início do capítulo.
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2.2 Propriedades temporais independentes da série exógena.
Na seção anterior, estabelecemos propriedades temporais do modelo SGARCH. As propriedades

consideradas diziam respeito, sobretudo, à distribuição dos retomou domésticos condicionada m)
conhecimento dos retornou no mercado externo. Esta seção abordará ainda propüedades temporais

do modelo SGARCH. No entanto, ressaltamos que agora serão tratadas as propriedades que não
dependem do retomo exógeno, mas tão somente das relações entre variáveis consideradas em dize
rentes instantes de tempo. As propriedades consideradas serão a assimetria preditiva, a correlação
nula e o agrupamento de volatilidades.

Recordamos que a assimetha l)7 altiva é o nome que se dá ao fato(estilizado) de se observa'
consistentemente correlação negativa entre os retomou presentes e as volatilidades futuras. Em
símbolos,

Cov (aâ.i,Xt) $ 0. (2.33)

A lim de estabelecer tal propüedade para o modelo SGARCH, notemos que

c- (.?..:, x.)
/ q P+q \

C- 1 ~. + E«.xi--...: + E u9'à-,-.....X., X. l
\ i=1 .j=q+l /

q } q

Ew:C.'« (XZ-:+:, X.) + )Í: «yC- ('â-.-j...:, X.)

M

Z./'"t'''' \.''t--i+l) ''t/ l Z.J WJ
{=1 .j=ç+i
q P+q
E
i=i .j=q+i

E«: ]E (XÍ-.....- X.) + «,j E (.â-,-j...: Xt) , (2.«)

já que ]E(Xt) = 0, conforme estabelecido anteriormente. Por hipótese, Xt é independente de X,,
sempre que t 7é s. Segue daí que a expressão

q

E
{-1

«. E (XÍ...,.. X.) (2.35)

simplifica-se para

.«: ]E (X?) . (2.36)

Para completar a demonstração, devemos notar dois fatos. Em p:imeiro lugar, E(a' ç-j+i Xt)
0, para todo .j C {q + l, . . . ,p + q}. Em segundo, utilizando novamente

!P+act-i Plct-il+(t,T (2.37)

é imediato notar que Xt e at Wt têm a mesma distribuição de probabilidades. A partir disso,
podemos escrever

]E ('â,-j...: X.) - E (aâ-,-j...: .. Wt)

Agora ah é independente de Wt para todo índice k. Além disso, já estabelecemos que E(Wt) = 0.

(2.38)



20 CAPITULO 2. MODELO SGARCH

Esses dois resultados são combinados para concluinnos que

IH-qP+q
>ll: «y E (aâ-« j+i a. Wt) (aâ-ç-j-n a.) ]E (Wt)

.i=a+l .i=ç+l
(2.39)

Recordando que ]E (Xf) = S(Xt) V(Xt);/' e que $(Xt) $ 0 e V(Xt) > 0, re«amos todos os

resultados parciais e concluímos que

Cov (ahl, Xt) = $ (Xt) V (X.);/' .Ç 0, (2.40)

como era esperado.

A segunda propriedade abordada é a correlação nula, ou seja, o fato de que, condicionallmente
ao conhecimento de at, a conelação entre duas observações sucessivas da séries Xt é igual a zero.
A demonstração é simples e se apoia no resultado de Hsiehl19891, que ah'ma que, em modelos com
estrutura GARCH, ]E l Xt l at l = ]B (Xt). Levando em conta ainda o fato de que, por hipótese, Xt
e Xt+l são independente, temos que

'.« (* ,*.*: 1..*:) - «{1* « (*. ..)] [*.*: - » (*.*: 1 ..*-)] 1..,..*:}
-- E (Xt)] ]Xt+i -- ]E (Xt+i)]}

= ] {XtXt+i} - E{Xt} ]E{Xt+i} = 0.(2.41)

Uma vez que a correlação é definida como a razão entre a covaliância, calculada acima, e o produto
das raízes das variâncias individuais, o resultado segue prontamente. Formalmente, o resultado
acima implica que

C.- IX., Xt--: l ..--: ) - 0.

2.3 Propriedades atemporais do modelo SGARCH.
Nesta seção analisamos propriedades do modelo SGARCll que não dependem do instante de

tempo considerado. Temos em mente, em particular, a adequação do modelo aos fatos estilizados.
As propriedades avaliadas são a média nula, a assimetria negativa e o excesso de curtose. A fim de
demonstrar essas propriedades, a seguinte expressão é empregada repetidamente.

(2.42)

"(.© -»(*1-''«:.).-o''' «:o--«(* -'' » .) --o''»o. (2.43)

A primeira propriedade considerada é a média nda. Utilizando a identidade dada pela Equação(2.43)
e as expressões para a esperança condicional, obtidas anteriormente, temos

»(*. ..) »('' '.,*-: «.) '%-: «0--»(-« ..,*-: ».) ,'M-: »0

;l-a-. *#-.l - . ., «,
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Neste parágrafo utilizaremos um resultado apresentado por Hsieh j19891, com respeito à assi-
metria de modelos com estrutura GARCH. Além disso, apresentaremos uma ligeira coiTeÇão do
resultado derivado por Luca e Loperfido 120041 que, no entanto, não invalida a conclusão apresen-
tada por estes autores.

O resultado obtido por Hsieh j1989j a6rma que, em modelos com estrutura GARCH,
$ (X.) $ $ (X 1 . ). Já L«', . L'p'úd' ]'004] d.-i---:, p"' ' m'.i.l. SGARCn,

.o - eT:i.='ÍJ© ' . (2.45)

(2.46)

Unindo os dois resultados,

*(xO ;(x 1..) $ o.
A correção que propormos à derivação de Luca e Loperfido ]2004] é

.o - =:'T;á H;:lP ' . (2.47)

Recordemos que, por definição,

.o-:b - - [(*. 1 ..);]
«(*.1..)'''

d. (2.48)

Agora, conforme estabelecido nos parágrafos anteriores, a esperança de Xt, condicionada ao conho..
cimento de at é nula. Assim, a expressão anterior se simplifica para

(2.49)

Modificando ligeiramente a expressão acima para empregar um resultado já estabelecido, temos

.o -;(: (2.50)

A partir da Equação(2.10) é fácil verificar que

: .«".: «'-;~ l~ ': * '.*',',-rH) . (2.51)



22 CAPITULO 2. MODELO SGA:RCH

Consideremos agora

" - « l.,úa, (2.52)

E fácil notar que Wt + riP e:l têm a mesma distribuição de probabilidades. Segue então que

» (# l '., «-: « .) lla,* «l;l

- .«, * ;#" '«, * ; l&l' » '«, * l&l:
( +al3+2ü-+n'l+3V';pli+( +a'l+

; (#,)'#'- * «, * (E.): .(« +a +l V (2.53)

De maneira simétrica,

»(Si..,«-:».) - #'« ,'« '],-;a,[:--'«

* ;(a,)'a'. «,*(&);.

p)'j +

(2.54)

Empregando a identidade dada na Equação(2.43), obtemos

»(#l.) $ [(:-;),' :«']

/li,l"" 'T'"fl (2.55)

Por outro lado,

.) ..,*-- « .) «'«-: « ., --«(: 1 .« «-: » .) «'*-: » ',

(« - 2) (a' + P')] . (2.56)

Para chegar à expressão dada em(2.46), é necessário que P sda positivo. Admitindo P < O,
permite"se que o modelo contemple conjuntos de dados para os quais a assimetria é positiva. Essas



2.3. PliOPRIEDADES ATEMPOR.AIS DO MODELO SGAliCH. 23

afirmações podem ser mais facilmente veriâcadas remranjando-se o resultado dado em(2.55), da
maneira seguinte.

« (# I') -& I'"
Uma vez que r -- 4 < 0, a constatação é imediata.

O excesso de cudose, por sua vez, pode ser verificado, empregando a mesma técnica utilizada
nos pai'ágrafos anteüores. Assim, sej a

(2.57)

wt g: act-i -- p l ct-l 1 + ct. (2.58)

As distribuições condicionais são

W l b-: < 0 - SN l 0, «1 + (a + P)', (2.59)

Wt l b-i > 0 -, SN l 0,

Empregando os resultados apresentados no
simétrica, temos

e

: * '. - «,-, F=) . ',.'.,
Capítulo 1, a respeito da distribuição normal as-

w.ó l b-: < o' 3lt + (a + P)'l',

3ll + (a - P)'l'.Wtú l b-: > 0 (2.61)

Recorrendo outra vez à Equação (2.43), ficamos com

]E(W.') - ; {li +(a+ P)'l' +ll +(a - P)'l'} (2.62)

Novamente, faremos breve correção ao resultado obtido por Luca e Loperfido ]2004]. Ressaltamos
que se trata apenas de álgebra. A conclusão alcançada por ambos os autores permanece inalterada.
l)esenvolvendo a equação anterior, obtemos

E (W.') ;{(l+''+P'+2«P)'+(l+a'+P'
{l+a4+2a'+P4+ 2P2+2aP3+2(i+a')(P+2aP) +

1+ a4+ 2a'+ P' + 4a'P' + 2ap; + 2(1 + a')(P - 2aP)}

; {2 + 2.' + M' + 2# + 8a'P' + 4P' (l + a')}
3 {P4 + 6a2/i2 + 2P2 + a4 + 1 + 2a2.}

+

(2.63)
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Recordemos agora que ::!n e vi/3 + Wt têm a mesma distribuição de probabilidades. Recordemos
também que

"''". «,, {(ã'y} -'-"':yl
~''o'o «' (#) ~'' (#)«(*. ..) (2.64)

O denominador já foi calculado anteriormente. Já o numerador pode ser obtido da seguinte forma

-l(:y } ''l -l ia«*«I'l
'lip -- .(;) ;'' # «': -- ';'' "'? ''' '\ W.s + W.' } . (2.65)

Expressões para E(WtÜ) foram dadas no Capítulo 1. Empregando-as, obtemos

-l(:yt'l ;i«*;a«l *:«'':*«'*,',

'«a [- (,a) ''-' * ; * ,,',]
3lP4 + 6a2Pa + 2P2 + a4 + 1 + 2a21.

+

+ (2.66)

Rearranjando a expressão anterior, ficaznos com

»l(:i i.yl -;(:--'p,'--.'y-- ;"(: --«-'«'(:
(2.67)

Dividindo pelo quadrado da variância de Xt, temos, 6nalmente,

"(* .o - ; -- ;"' 1: i:'! iiTira a (2.68)

l)esticamos aqui que esse resultado difere ligeiramente do que foi obtido por Luca e Loperfido
120041. Embora os dois resultados evidenciem o excesso de cuúose, cremos que, na derivação
apresentada pelos ditos autores, existe um erro no numerador. Ver a última equação da Seção 12.8
(Apêndice) de ILuca e Loperfido, 20041 .



Capítulo 3

Modelo StGARCH

Neste capítulo, descreveremos nossa contribuição ao estudo desenvolvido por Luca e Loperfido
120041, com respeito à utilização de distribuições assimétricas para a estimação de modelos da
fama GARCH. Desenvolvemos uma extensão natural do modelo proposto por ambos os autores.
Essa extensão utiliza a distribuição b-assimétrica em sua construção. Por esta razão, denominamos
o modelo de StGARCH, ou Skew-t ãn mean G.4ROH modal. A motivação por trás deste estudo foi a
busca de um modelo que se adequasse às observações empríricas a respeito da curtose condicional.

De maneira análoga ao que ocorre com a distribuição t de Student, a qual se costuma dizer, tem
como limite a distribuição normal, o modelo StGARCH se apresenta de tal modo que, no Zimáte,

temos o modelo SGARCH à nossa disposição. Nos parágrafos seguintes, descreveremos o modelo
proposto e apresentaremos demonstrações das propriedades análogas àquelas apresentadas pelo
modelo SGARCH. Por esse motivo, resumiremos às demonstrações, emprestando especial ênfase
aos aspectos no quais os dois modelos dijfemm.

3.1 A distribuição t multivariada generalizada.

A construção do modelo StGARCH se dá nos mesmos moldes do modelo SGARCH. No que
segue, empregaremos os resultados obtidos por AleIJaDo-V}He j19941, que descreve a distribuição t
generalizada n-variada. Se X é uma variável aleatóüa que segue esta distribuição, empregamos a
seguinte notação,

X - Gh,(P, E, À, .,). (3.1)

Além disso, -Arellano-VllUe j1994j apresenta divemas propriedades que caracterizam X. Em par-
tícula.r, estmnos interessados no fato de que, quando À :: 1,, a distribuição descüta se resume à
distHbuição t n-va'iada, que denotaremos simplesmente por

X «' t«(P, E, «) (3.2)

Destacamos que p e E são os parâmetros de posição e escala da distribuição. Notar, além disso,
que

Cov(X)= =;:; E, p> 2. (3.3)

25
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Das diversas propüedades deduzidas por Arellano-Vale j1994], empregaremos, em especial, as
*g"i«tes. Seja X «, t,.(p, E, À, .,). Se q é um «tor («. x 1) e .A é «ma matiz (m x n), e-tã.

? + ..4X N Gt.(T + .AP, ..4E..4r, À, i,). (3.4)

Além disso, se o vetar n-variado X e seus respectivos parâmetros são particionados da seguintes
forma,

x- E- ) ,Eii Ei2
E2t E22

(3.5)P-

sendo XÍ e pi vetores (mx 1) e Eii uma matriz (mxm), a distübuição condicional de Xi l (X2 = z2)
é a seguinte,

Xt l(X2 - z2) - G&«(Pi(z2), Eii.2, Xq(,, Um),(3.6)
com

PI(z2) = Pi + i2 X;J (aç2 P2),

Eii.2::Eii E-iE2i

Àq( - À + (z2 - P2)I' E# (z2

Z/m ::: Z' + n m.

(3.7)

(3.8)

(3.9)

(3.10)

P2),

A pümeira propriedade será empregada para demonstrar as(hstribuições marginais do vetor de
r--tlídos brancos. A segunda, por sua vez, será empregada na obtenção das distribuições condicionais
de Xtl (at, %--i < 0) e X.l (at, b--i > 0)

3.2 Construção do modelo.

Nesta seção apresentamos a construção do modelo StGARCH. Em particular, mostraremos que
as distribuições de Xe, condicionadas ao conhecimento de }l.i são t-assimétricas, com as seguintes
características,

Xtjat, b-i < 0 ;' ('«..,..

;' (*,..,..-
!i.? [i + (a + P)'],- #n,«l,

#=:«,«1,

(3.11)

(3.12)Xtjat, b-i > 0 '!:z i:..-il:
P - - ' ''

Aqui, vale
r-\ / p--l \

É - ./l; !J;??-. 0.l©

Vale lembrar ainda que, no instante de tempo t, já se conhece toda a informação necessária para a
determinação de r7t. Desta forma, é simplw transita entre b e ct, já que, por definição, b := v7t ct
Com td resultado em mente, e nos amos onde íor possível, empregaremos }l ou ct conforme a

2
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conveniencia.

Começamos a construção definindo o vetar t bivariado generalizado

*-1.:: 1-'«11:1,17 .L ),«,«l
(3.14)

li'roendo .A = (1,0) e chamando de n a matriz de falares de escala, temos, de acordo com
Arellano-Valle j1994], (t = .AX «. t(0, .An-Ar, z,), com .AQ.A7' = !!iiZ. É simples notar que, nas
condições dadas, E((t) = O e V(et) = 1. Raciocínio análogo pode ser empregado para mostrar que

ct-l «. t(0, !!i?Z, z'). Assim justificamos a escolha inicial de Q com a finalidade de ter Ct e ct-i como
ruídos brancos. Tomando, agora,

«-l «:@ '+l (3.15)

Temos, imediatamente,
/ et+(a--P)ct l

y - ÁX . l «l+(a-P)'
\ ct--l

A matriz com os falares de escala é dada por
) . (3.16)

««'-'y l: : (3.n)

com õ = i17i.f(- P)2 e / ' P-2 õ. Notamos agora (lue (3.14) sugere, naturalmente, uma partição nos
moldes de(3.5), com um vedor de médias nulas, p = 0 e matriz E = .AQ ..4r. Para determinarmos

a distribuição condicional de 1ljl?ilÍli$1i l(ct--t - z), empregaremos os resultados dados em(3.6)
e (3.7) -- (3.10). Assim sendo, temos

PI(z) = PI + Ei2 E# (z - P2)

- . * '' (B) . - ('? ') (á) . - ', (3.18)

Eii.2 :: Eii -- Ela E2e E2i)

. !.:2 . õ' --Lõ' - !:.:2(i - õ')p p-- 2 p ' (3.19)
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Xq(,,) ' À + (z - p2)r E;el (z - P2),

o);;ã(' - o) - ;'13'' (3.20)

l/m :; P + n -- m :; p + 2 -- 1 :: p +l (3.21)

Desta forma, a distribuição de Ct, condicionada ao conhecimento de ct.l, é dada por

Çggh l '«-: - ., - ' (',, '=': ;s.', « -- :)1+(a - P)
(3.22)

Para detemiinar a distribuição de g$Í:ilÍllijgi l ce-i > o, vamos definir z:Ê !12Í:iiÍll$ji;n e recorda'
que

'(, :,1..-:».) P (Z $ z, ct-i > 0)
P(c.-l > 0)

z oo

/
--oo 0

z oo

/
--cn 0

l
P(ct-l > 0) /

l
P(ct-l > 0) /

A.

Á t

.,z(z,y)dzdy

:lz(zly)/z(y)dzdy (3.23)

Como ct-i tem distribuição simétrica em torno da origem (t de Student), então P(ct-l) = 1/2. A
partir daí,segue que

ü- ...:m -É., (' ' ,1..-: » .)
-2 /«.:lz(zlz)/z(z)da

0

-mD
F (5) v««g l "

« -- (s.'yw ü#;l'l'':« .;«'- (
Aqui, empregaremos o mesmo raciocínio desenvolvido por Godos 120071. Chamaremos o pümeiro

falar de ti (0, !e:2,p) (z) a 6m de fmiHtar a notação. Faremos ainda a seguinte substituição,
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-7;ilili1l.i$, ficando com

h(.) P((t > 0 l .t-l) /...: (z)
P((t-i > 0)

, ': (.; ., y, «)

, . z=tl

Hg '!qP: 1« -- A,' -- .,l ''; -'

,': (.; .,T, «)

7' l 1+
F (-r),': (,; .,T, «)

Destacmnos que a última passagem é consequência da simetria apresentada pela distribuição t

Usando, agora, u = .=7;jál?gp e .L = ãz.l/-EiiriiÍ:.lill?.l , temos o seguinte resultado-''ve .Lagora, u

"'., - «:(,;', '=,«)J Hgxi:= 1: *(nyl
-«- (.;.,u.,) «- 1«1 ü;: :l:: ;il

r (p + l) l

i,+2
2

du

,*: (.;.,T,«) «*:

B) (3.25)

Comparando (3.25) a (1.29), é fácil perceber que a /e. 1«..(z) representa a densidade de uma

distribuição t-assimétrica dividida por um fator vP-2 e avaliada em -7g:;:. Isso nos permite

concluir que

(t + (a.- P)ct-. l (.t-i > o) «' st

« P
0. P

'«í;li-?P' (3.26)
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De modo perfeitamente simétrico,

y#lb '..-: «.,-;'(.,aT,-a$h,«) . (3.27)

Chamamos atenção para o fato que, para a distribuição t, empregamos o quadrado do parâmetros
de escala, P-2 , na notação. No caso da distribuição t-assimétrica, para manter a compatibilidade

com a notação de Luca e Loperfido 120041, usamos o parâmetro de escala simplesmente, vP-2
Recordando que, no instante de tempo t, os valores de W-i e at estão bem determinados, e que

}l--t - ?7t-ict i, fazemos

x. (.., n-: ':: Q : vi:liga.,, -- ..«í:í-ena, lâ'' G'-'- p»'-'l ...: -' o

:$ ./!1l+i!?P'. + .. let + (« + a..-:l ..-: < o, 0.2Q

obtendo

*. (.., b-: « Q - s' la:ÇP ,.,, ..«íro':íw, (3.29)

De maneira totalmente simétrica, é possível demonstrar que

x. (.., '';-: :» Q - s' la:ÇP ,.,, .,«ü:'n:B', ez«,«l (3.30)

A seguir, abol'daremos as propriedades exibidas pelo modelo StGARCH. E conveniente ter em
mente que

h-
,' I'(5) '

2
'n

(3.31)

quando z., --) oo, com o que fica fácil perceber que, no limite, o modelo StGARCH tende a um
SGARCH. Além disso, no que segue, adotaremos a notação a =((,w, õ, p), pal'a fazer referência ao
vedor de parâmetros que caracteriza a distribuição t-assimétrica. Quando for necessário distinguir
os parâmetros em função do sinal de };-i, empregaremos a notação

t = kPat,u- = ot 'l + (a + P)2, Õ- #h,«l,
dg«,«l

(3.32)

(3.33)( = kPat, u+ - at 'l + (a -- P)', Õ+
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Por fim, para simplificar as expressões dos parágrafos seguintes, vamos definir ainda

«-'aVF (3.34)

Ficam implícitos os signiâcados de p e p+.

3.3 Propriedades temporais do modelo St(;ARCH.
Começamos deterxninando o valor esperado das distribuições condicionais.

Equação (1.41) e a ]ineairidade da esperança temos

Empregando a

»(*.t..,«-:'::o- - «.,*,

«; (*. i.., *-: »o - «..aVF - -.. *

(3.35)

(3.36)

Considerando a relação expressa em(3.31), é fácil ver que os valores obtidos acima tendem aos
valores apresentados pelo modelo SGARCH. Veja (2.13) e (2.14).

Para a determinação da variância, empregamos as Equações (1.41)-(1.42) e a linearidade da
esperança, ficando com

'« (*. i .., «-: « o - .? ('=) [: -- '« -- ,,'] {n
«(«i..,«-: »o -.?(v) [:--'« {ü-,Ih4h*'}.

(3.37)

(3.38)

Novamente, considerando a relação expressa em(3.31), é fácil ver que os valores obtidos acima
tendem aos valores apresentados pelo modelo SGARCH, conforme (2.16) e (2.17).

Para o estudo da assimetria, consideremos a Equação(1.39), que dá o coe6ciente de awimetria
de uma distribuição t-assimétrica padrão. Em seguida, façamos referência novamente à linearidade
da esperança (veja a Equação (2.19». Soam, então, Xtl (at-i, b-i < 0) N St((,«,-,õ-,p) e

Z. «., St(0, 1, ó-, u). Tema,

$rXtl., b . <0\ =S(Zt) =

'\'''l'" '''' ' '/ '~'' l;3-X'(z')I'
(3.39)

Agora, a expressão no denominador é sempre positiva. No numerador, vale o seguinte,

EM0-P--Õ-k-- a+a k... (3.40)

Assim sendo, o sinal do coeficiente de assimetria depende do valor da expressão entre chaves
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Desenvolvendo-a, obtemos

{'; 3;-;-ã + 2E'(zt) } - (3 - õ');:3 - a;:.ã + 2 õ'

> (3-õ');;'ã 3;=-ã+!õ'

-;(n B)--(;
> õ2 > 0.

7vg'l'

(3.41)

Da primeira para a segunda linha, empregamos o fato de que k .l l/2. Da terceira paJ'a a quarta, o

fato de que i;!ã ;g2 > 0 para z' > 4 e(4 -- 1) > 0. O resultado equivalente, considerando o caso
}l-i > 0 pode ser facilmente obtido. Basta notar, primeiramente, que a expressão entre chaves é

positiva para õ = õ-. Por outro lado, quando y; i> O, temos

(3.42)

A curtose, por sua vez, não pode ser determinada de mameü'a simples. Recordamos uma proprie-
dade bem conhecida da curtose(derivada das propriedades da esperança e da variância). Para qual-

quer variável aleatória Z, para a qual existam os quatro primeiros momentos, considere X :; (+u Z.
Temos, então,

K (( + uZ) (3.43)

As curtoses para Xtl (at, b-i < 0) e Xtl (at, b-i > O) são obtidas a partir da Equação (1.44) e da

oq)cessão anterior. Basta emprega' 'i - õ- e õ = õ+ para Xtl (at, b-i < O) e Xtl (at,Xt-l > 0),

respectivamente. Definindo

«- - « (* 1 .., "-: « .) ,

«* - « (.*. 1 .., *-: » .) ,

(3.a)

(3.45)

podemos perceber que a relação entrejK- ellq- depende dos valores de u e õ. Assim, para um
valor de p fixo, podemos terJ]C- < ]tq. ou ]K-- >]K+, dependendo exc]usivamente da re]ação entre
ó- e õ+. Esta última, por sua vez, depende da relação entre a e P. Como admitimos 0 < 1 P 1 < a,
podemos ter tanto õ. < õ+ quanto o contrário, de forma que não é possível comparar as curtoses
simplesmente em razão do sinal da variável exógena, como em ILuca e Loper6do, 20041 .

Na Figura 3.1 são exibidos os valores da curtose para todos os possíveis valores de õ, visto que
õ C(--1, 1), e para uma fklixa razoável de valores de i,, a fim de ilustrar o conceito discutido no
parágrafo anterior.
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Curtose co ndlclond Custoso co ndlcbttd

(a) Curtose em f«nção de ó e p. (b) Curvas de üvel correspondentes

Figura 3.1: Curtose para uma variável t-assimétrica

3.4 Propriedades temporiais independentes da série exógena.
Recordamos que as propriedades independentes da série exógena são a assimetria preditiva, a

correlação nula e o agrupamento de volatilidades. Todas essas propriedades podem ser demons-
tradas de maneira semelhante ao que foi feito pa'a o modelo SGARCH. Dessa forma, nesta seção
apontaremos apenas M modificações ncessárias nas demonstrações já apresentadas.

Começamos com a assimetria preditiva. Lembrando que chamamos assámetóa prrdátát;a ao fato
de se observar, consistentemente, correlação negativa entre os retornou presentes e as volatilidades
futuras. Em símbolos,

Co« (.Í..:, X.) $ 0. (3.46)

A dedução segue, em linhas gerais, as Equações (2.34) a (2.40). Notar apenas que, no lugar
de (2.37), devemos escrever,

Wt :g k/3 + act-i /31 ct-i l + {t, (3.47)

com k :: X/f!->iiÍiiZ. Essa modificação, no entanto, não altera o desenvolvimento posterior e a
....l,..=. .1....À;{.

A com'fiação nda, por sua vez, pode ser demonstrada exatamente como em(2.41). Sendo
assim, apenas repetimos que, para uma modelo StGARCH, vale

l

..,(*,**: *:) -.. (3.48)
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3.5 Propriedades atemporais do modelo StGARCll.
A primeira propriedade atemporal importante é a média nula. Esta é facilmente desmontrável,

empregando

E (X) - EIX }'' < o) p(}'' < o) +E(x l }'' > ol p(}'' > o), (3.49)

em conjunto com

"(*. ..,"-:«.)- -..*,
» (*. 1 ..,«-: » .) - «.. *.

(3.50)

(3.51)

Neste parágrafo, analisamos a assimetria do conjunto de dados. Em particulu, estamos in-
teressados em mostrar que o modelo StGARCH também contempla assimetria negativa para os
mesmos, dado que esse já é um fato esperado. A demonstração desta propriedade segue as mesmas
linhas do desenvolvimento dado por Luca e Loperfido ]2004]. Chamamos atenção para o fato de
que empregaremos, novamente, a seguinte propriedade,

»w'o-»("''1* «:.)'''(«-: «o--»(«': *-: ».) --w-: »n (3.52)

Recordamos ainda que o coeficiente de assimetüa é invariante com respeito à posição e escala
Assim, ao invés de tratarmos das variáveis

** .., *.: « . - ;' (aB,..,.. ,-#ü,«l (3.53)

(3.54)*. ..,".: ».-;' (EH«..,.. ,
vamos considerar as variáveis

e

#h,«),

.Xt
at

at, H.i < O 4 kP + Wt. - stlkP,v

-stlkP,v

l + (a + P)2, #h,«),
#g«,«l

(3.55)

(3.56)=! 1 at, b-i > O ê tP + Wt,. l + (a - P)2,

Raciocínio análogo ao apresentado na Seção 2.3 nos aponta a necessidade de determinar E l(t/i + wt.)3j

e ]E l(kp + Wt+)31 . Veja, em particular, Equações (2.48) a (2.54) Recorrendo ainda às Equações (1.41)
e(1.44), obter.s os seguintes r.sulcados,

]E l(kP + Wt.);j 3 ]E(Wta. )kP + 3E(Wt. )pP' + k;#'

= c.Jllp! (3 - õ!);;;'ã + 3olkP;;;ã + 3k2p2p-.o. + k3p3, (3.57)
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E l(tp + wt-.);l - u; pi(3 - ó3-);;í + 3«'3-kp;;'ã + 3k'p'p+o+ + k;p'.

Somando os dois resultados e simplificando, obtemos

e

(3.58)

s(x') - -v(x')';/'il;-::lip
x {2p2k2u2 -- P2P2 + 3a2p2 -- 10p2k2p + 5/i2P + 3P + 12p2k2} (3.59)

O termo fora das chaves é claramente negativo. Pma detenninar que $(Xt) < 0, precisamos ainda
demonstrar que o termo entra chaves é positivo. Analisando-o, temos o seguinte,

2p2k2u2 -- P2z/2 + 3a2P2 10p2k2p + 5P2u 3aaP + 3P + 12p2k2

=(2k2 -- l)P2z'2 + 12p2k2 + p ]3a2 10p2k2 + 5Pa -- 3a2 + 3]
=(2k2 - l)P21'2 + 12p2k2 + p [5P2(1 -- 2k2) + 3]
-(2k2 l)P2u2 + 12/72ku + 3p -- 5/j2(1 -- 2k2)
=(2ka -- l)P2p(p -- 5) + 12p2k2 + 3P

Vale agora lembrar que, da defiiúção de Ê, segue 2k2 1 > 0 e 12k2 > 6. Continuando, obtemos

(2k' l)P'p(p 5) + 12/32k2 + 3p Z 12p2k2 + 3p ? 6P2 + 3u > 0. (3.60)

O resultado acima assegura que, para o modelo StGARCH, S(Xt) < 0, conforme esperado.
Finalmente, tratamos do excesso de cudose. Diferente do resultado obtido por Luca e Loperfido

120041, admitindo 0 < IP 1 < a, pode-se obter valores de curtose maiores ou menores que 3.
Empregando a mesma técnica que foi usada nos parágrafos anteriores, temos que

"«0'0 - ã ]'tw ):(ÀlplTTT?--)l . (3.61)
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Desenvolvendo a expressão acima, com au)dlo das Equações(1-41) (l.@), fic«-s "m

K(x.) i {E l(tp+W-)'l+ln l(tp+W-)'l } '« V (W)-'

! {E (W.4. ) + «P (W.3. ) + Õh'P' (W.2.) + 4k;# ("';- ) + k'#
+ E(W-4.)+ 4kP(Wt3.)+ 6Ê'P'(W-'.) + 4ks#'(W ..-) + k'#} x V(W )

{ {«'G-::-:Ê-:Õ ' ~i
3#

4kP l«,!P.0 ;;SI + 4kP luip--0 - ÕS-);-;SI 3

«',' («:B)* -- «',' («íá)*
4kaPao.P + 4Ê3P3..J+P+ + 2k4p4} x V (Wt)''

.2

(3.62)

Fixando, por exemplo, z' - 5 e (a,P) = (0, 2; O, 1) e a;vazando a função numericamente, obtemos

IK(XÉ) H 5,84. Por outro lado, para z' - 5 e (a,P) = (2; 1), K(Xt) H 0.21. Assim, se desejamos
impor ]K(Xt) > 3, devemos fazer restrições adicionais sobre a e P. ]mpondo apenas 0 < 1 P 1 < a,

não podemos concluir pelo excesso de curtose.



Capítulo 4

Aplicação ao mercado brasileiro

O objetivo deste capítulo é desenvolver uma aplicação para os modelos SGARCH e StGARCH,
utilizando um conjunto de dados reais. Vamos criar um procedimento computacional para estimação
dos parâmetros que seja simples, amplamente disponível e eficiente. Atendemos os dois primeiros
requisitos empregando o pacote estatístico R, conforme publicado por R Development Core Team
120091. O terceiro, por sua vez, podose obter empregando-se um trecho de código em lingua-
gem C, cuja finalidade é aumentar a velocidade na avaliação da função de verossimilhança. Veja
Apêndice B.

4.1 Descrição do conjunto de dados.
Na mesma linha adorada por Luca e Loper6do 120041, escolhemos o índice da Bolsa de Valores de

São Paço (IBO'VESPA) e o índice Standard & Poor's (SP500), como representantes dos mercados

domésticos e estrangeiro, respectivamente. A Figura 4.1 ilustra o comportamento de tal série, no
período compreendido entre 27/04/93 e 05/02/10.

IBOVESPA (preço de tüct»Bento)

Figura 4.1: Preços de fechamento ajustados do IBOVESPA

A Figura 4.2 ilustra o comportamento da série de preços do SP500 no mesmo período. Os dados

foram fornecidos pela Bloomberg.
Ca.lculando o log-retorno das referidas séries, exibidos na Tabela 4.1 algumas estatísticas re-

levantes no período considerado. Notar, principalmente, a média próxima de zero e o excesso de

37
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SP5(» (preço de f$ct3õa»nto)

Figura 4.2: Preços de fechamento ajustados do SP500

Tabela 4.1: Estatísticas resumo log-retornos do IBOVESPA e do SP500

cuüose. Para a série de retomos do IBOVESPA, nota-se ainda a assimetria positiva. Em geral,
a literatulra aponta como uma fato estilizado a assimetria negativa. Esse comportamento está,
com efeito, presente na série de retornos do SP500, conforme tabela anterior. Assimetria positiva,

Log os do IBOVESPA o do SPS00

Figura 4.3: Bax plot dos log-retomou do SP500 e do IBOVESPA

Estatística IBO'VESPA SP5W
Mlédia

Desvio padrão
Assimetria
Excesso de curtose

0.18%
2.57%
0.46
8.73

0.03%
1.21%

-0.17
9.17
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entretanto, pode ser encontrada em alguns ativos. Bekaert e Harvey [199S] apontam que esta é
uma característica encontrada mais n'eqüentemente em economias emergentes. A explicação deste
fato, segundo os dois autores, está ligada a falares de instabilidade económica, política e social. A
inspeção da Figura 4.3 ilustra a questão da assimetria.

A Tabela 4.2 mostra as mesmas estatísticas, apresentadas anteriormente para o IBOVESPA, mas
levando em conta o sinal do retorno no mercado norte-americano. Notar que todas as estatísticas
apresentam-se de acordo com os resultados teóricos deportados nos capítulos iniciais. A única
discordância se dá em relação à curtose. De acordo com a previsão teórica, esta deveria ser maior
na presença de notícias desfavoráveis.

:l'abela 4.2: Estatísticas para log-retornou do IBOVESPA condicionado ao sinal do SP500

A Figura 4.4 resume, graficamente, os números exibidos na Tabela 4.2.

4.2 0timização computacional.

Diversas linhas poderiam ser adoradas no desenvolvimento do procedimento de estimação dos
modelos SGARCH e StGARCH. Dado que conhecemos a distribuição condicional de
Xt l at, }'t--l < 0 e Xt l at, }l-i > 0, poderíamos derivar as observações de Xt em função dos valores

observados de }l-l e escrever a função de verossimilhança condicional de acordo. A desvantagem
óbvia deste método consiste no fato de aproveitarmos apenas o sinal de }l-i, e não a sua magnitude.

Uma segunda possibilidade consiste na estimação simultânea de todos os oito parâmetros,
UO, cola w2, a, P, õO, õl e õ2, visto que conhecemos a distribuição conjunta de Xt e };.l. Do ponto de
vista puramente teórico, tal abordagem deveria ser preferida, pois os daÁios de que dispomos, de
fato, vêm de um vetou bivaüado. Do ponto de vista prático, no entanto, essa abordagem torna-se
desvantajosa. Embora não haja dificuldades em se escrever a verossimilhança bivariada, sabe-se
que, em geral, o aumento no número de parâmetros toma a função de verossimilhança mais plana,
fazendo com que os algoritmos de otixnização tenham dificuldades em encontrar um ótimo local.

Uma terceira possibilidade, que foi aditada por Luca e Loperâdo 120041 em seu trabalho, con-
siste em realizar o ajuste em duas etapas. Primeiro, ajusta-se um modelo GARCH às observações
do mercado americano, Xt, contendo-se estimativas dos parâmetros õo, õi e õ2, digamos, õo, õi e
õ2. Empregando tais estimativas na Equação(2.51) obtemos facilmente Õt que, por sua vez, nos
permite obter êt. Em aplicações práticas, costuma-se considera'

â'Tg' (4.1)

Estatística SP500 > 0 SP500 < 0
Média
Desvio padrão
Assimetria
Excesso de curtose

0.99%
2.42%
1.61
14.3

-0.73%
2.48%
0.48
4.52
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IBaVESPA pam SPS00 > 0 IBaVESPA pam SPsa) > o

8
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Figura 4.4: Log-retornou do IBOVESPA condicionados ao sinal do SP500

A partir daí, recursivamente,

Õ? &+â:vi..: +&ÕÍ..:, (4.2)

(4.3)

para t - 2, 3, . . . , n. A série de valores estimados para êt é substituída na Equação (2.51) e isola-se
o eno, %, resultando na expressão a seguir,

L J" - .*' -:.-: - pi:.-:-l - '''.. (4.4)

Note que, condicionado à estimação prévia de ct, denotado por êt, % tem distribuição N(0, a?). Ao
contrário do que se faz em modelos GARCH, não utilizamos dimtamenfe os valores observados para
a série sçt. A idéia é incorporar a informação trazida pela série ct ao modelo. Isso é feito utilizando
a série ut acima no lugar da série original zt. Pm'a o cálculo de at, colocamos

â? = W + wiul.i + wâÍ..i, t = 2, 3, . . . , n. (4.5)
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De modo similar ao que foi feito no caso de iit empregamos

,? - gi q:-?. (4.6)

Uma vez que a distribuição de (t é conhecida, toma-se imediato escrever a função de verossimi-
[hança condicional. A partir desse ponto, prosseguimos empregando técnicas bem estabelecidas de
otimização. Empregamos o algoritmo de Nelder-Mead, disponível no R, através do procedimento
optam. Em sua forma padrão, o pacote optam oferece apenas minimização sem restrição. Assim
sendo, empregando a notação 0 =(oo, wi, (q, cl, P), a função que se deseja maximizar por ser escuta
como

/m « E :.g («» -- «-.L: + «.'?-J + . ...ÚÚ/:-iÜdil'
A notação ât l é proposital. Para cada instante de tempo t, e condicionado ao conhecimento de
toda infomlação relevante no instante de tempo t -- 1, o valor de at-l já íoi estimado.

O modelo em estudo exige UO > 0,oi > O,(@ > O, além de 0 < ui + ca < 1 e 0 < IPI < a.
Optamos por incorporar tais restrições, inicialmente, de maneira simples, através da inclusão de
um termo de penalidade à função objetivo, que pode ser escrita como

(4.7)

g(0) (0) - p {log(a l P l ) + log co0 + log ui + log u2 + log(l «: - «,)} (4.8)

Aqui p é um parâmetro de controle, que permite refinar a solução obtida. Em geral, p começa com
um valor grande, e vai diminuindo gradualmente, para permitir que o algoritmo explore pontos mais

próximos à barreira. Adotamos, como valor padrão, p = 1. A Figura ilustra o modo de utilização
do parâmetro p. A Figura taxnbém permite notam' que é necessário escolher a estimativa inicial 0o
no interior da região viável, Q*

$

(a) p = ® (b) P = o.l ®

Figura 4.5: Controle da região viável em função de p

Neste ponto não houve inovação. Seguimos o trabalho de Wuertz e Chalabi 120081, e adotamos
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os seguintes valores iniciais,

'' - («:,«:,«:,«',,l - là ç e;7,. :,. ;,. ;,. ,l (4.9)

Ressaltamos que a escolha de a e/3 foi arbitrária. Pode-se argumentar em favor de um escolha mais
criteriosa. Entretanto, um breve estudo de simulação, conduzido à parte e não reportado, indica

que o procedimento empregado é adequado ao propósito de maximizar a verossimilhança.
Para finalizar, mostramos a função de verossimilhança e a forma dos anos empregados no

procedimento de estimação do modelo StGARCH. Assim, para o referido modelo, a Equação(4.4)
tem como conespondente

hâx.-a.lkp+aê.-: plê.-ill (4.10)

/; F (:?)
« I'(5)

Novamente, chamamos atenção para o fato de que 'Lzt tem distribuição de Student, t(0, u-2 a2, i,) .
A Equação (4.7), por sua vez, é substituída por

com

(4.11)

/(O) " -; â:i.K («» + ":«z..: + «.õZ..:) + (« i) i'g li + :l (4.12)

O ponto iúcial 0' , bem como as restrições, g(0), são ügorosamentes os mesmos

4.3 Análise dos resultados.

Nesta seção apresentamos os resultados obtidos na aplicação do modelo SGARCH e StGARCH
ao caso brasileiro. Interpretamos os resultados obtidos à luz da teoria desenvolvida e fazemos as
considerações devidas, além de ressalvas ao potencial do modelo.

Conforme descrito nas seções precedentes, o ajuste dos modelos SG.ARCA e StGARCH é feito em

duas etapas. Na primeira, ajusta-se um modelo GARCH aos dados exógenos, no caso, aos retomou
da bolsa norte-ameücana no período. Recordamos que a técnica proposta por Luca e Loperfido
120041 modela os retornou exógenos segundo uma estrutura GARCH,

}l- U't

l#2 . óo + õiyÍ..i + õ277i..i. (4.13)

Aqui, a distinção }t uersuls yt.l serve apenas para reforçar que, no instante de tempo t, a informação
em t -- l já é conhecida. Assim, denotamos y a variável aleatóüa e y, a informação do instante
anterior. Não descrevemos o processo de ajuste, pois é amplamente documentado na literatura.

A estrutura teórica por trás do modelo GARCH pode ser vista em Bollerslev j1986]. O algoritmo
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empregado, por sua vez, é descrito em Wuertz e Chalabi 120081.

A Tabela 4.3 mostra o ajuste de um modelo GARCH, com erros t(para diversos valores de l,)
e erros normais, aos dados do SP500. Os resíduos padronizados destes ajustes serão utilizados nos
processos de estimação dos modelos StGARCH e SGARCH.

Parâmetro u::5 p=8. p::15 i/=50 Er:róiiióiiiiais
óo 4,62x10'J 4,79x10'ó 5,28x10 3 6,33x10'u 7,79x10'

7,17x10'2 6,71x10'2 6,71x10'2 7,01x10-2 7,39x10'2
9,33x10'i 9,30x10'i 9,28x10'i 9,25x10't 9,22x10'l

Tabela 4.3: Ajuste de modelos GARCH com erros t-Student e erros normais aos dados exógenos

óo

@

De posse dos resultados acima, prosseguimos ao ajuste dos modelos StGARCH e SGARCH
propriamente ditos.

p :: 15 p = 50 SGARCH
8,58 x 10'z 8,93 x 10'z 9,31 x 10'
9,51 x 10-2 9,97 x 10'2 1,04 x 10'i
8,80 x 10'i 8,75 x 10't 8,72 x 10't
5,64 x 10'i 5,68 x 10'l 5,74 x 10'i
2,43 x 10's --6,10 x 10-a 1,36 x 10'a

Ajuste de modelos StGARCH(em função de i') e SGARCH aos dados endógenos.Tabela 4.4

As estimativas para os parâmetros do modelo StGARCH, em função do parâmetro z/, são
mostrados na Tabela 4.4. Notar que, a medida que o valor de i, aumenta, as estimativa dos
parâmetros õÍ, ui, a e P parecem se aproximar dos valores obtidos para o modelo SGARCH. Esse
resultado está de acordo com as propriedades deduzidas para o modelo StGARCH, que tem no
modelo SGARCH seu caso limite.

Nos moldes do que é feito em Luca e Loperfido 120041, procedemos à tentativa de interpretação
dos resultados. As quantidades a + P e a --/3 são não nulas. Esse fato indica que o modelo está
capturando a assimetria presente nos dados. Além disso, o valor estimado pu'a a é uma ordem
de grandeza superior ao valor estimado para P. Na nossa interpretação, isso reílete o alto grau
de acoplamento do mercado de acionário brasileiro ao seu correspondente norte-americano. Esse
não é um resultado inesperado e está de acordo com a percepção geral que se tem a esse respeito.
Podemos pensar que, quanto maior o va.lor de a, tanto maior a intensidade com que o impacto
das notícias no mercado norte-americano é absorvido pelo mercado doméstico. A estimativa de P,
por sua vez, captura o efeito que o choque exógeno tem sobre a volatilidade(tomada em sentido
amplo) da série endógena. Isso se dá por que P entra na expressão como --PI et--i 1, ou seja, P
ajusta a magnitude da redução(aumento) no retomo doméstico em função do aumento(redução)
no retorno externo. Ao contrário de Lula e Loper6do 120041, no entanto, obtivemos P < 0. Neste
caso, a interpretação é direta. Por admitirmos P < O, nosso ajuste contempla conjuntos de dados
que apresentam assimetria positiva. Este é exatamente o caso dos retornou do IBOVESPA, ao
menos, segundo o estímador de momentos(veja Tabela 4.1).

Parâmetro   p ;:8
  9,75 x lO 8,71 x 10'

nl 9,98 x 10 2 9,43 x 10 2

  8,87 x 10'i 8,84 x 10'i
a 5,56 x 10'i 5,60 x 10'x
P 1,41 x 10 2 9,47 x 10'a
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Uma segunda verí6cação, na qual removemos o período de ez4/oha, por assim dizer, vivido pelo
IBOVESPA, e que julgamos haver começado em novembro de 2001, não mostrou mudança nos
sinais de a e /i. Além (fosso, a e /i diminuíram em magnitude, fato que poderia sugerir um menor
acoplamento entre os mercados no período considerado.

As ilustrações das séries de preços para IBOVESPA e SP500, bem como as estimativas dos
modelos SGARCH e StGARCH são reportadas na Figura 4.6 e Tabela 4.5, respectivamente. Os
ajuste de modelos StGARCH não são reportados pois apresentam comportamento similar.

(a) Até Fev/IO (b) Até Fev/lO

(c) Até Out/01 (d) Até Out/01

Figura 4-6: Preços de fechamento ajustados pma IBOVESPA e SP500

Parâmetro

ol
U2

4

Estimativa
0.164
0.154
0.826
0.407
0.005

Tabela 4.5: Ajuste de um modelo SGARCH aos dados endógenos (até OUT/01)
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4.4 Comparação do modelo.

Quando se trata de comparar ajustes obtidos por modelos com estrutura GARCH, a literatura
sugere o emprego, entre outros, do critério de informação de Akaike(AIC), ou do critério de
informação Bayesiano(BIC) ou ainda do erro quadrático médio,

(4.14)

Veja, por exemplo, Morettin e Toloi 120061, para mais detalhes.
O emprego de uma função de perda, como o erro quadrático médio, não é simples. Para modelos

GARCH, cuja fobia geral é dada por(1.3), é conveniente recordar que Õhi é a menor previsão
para V ( }l+l l Et ) . Essa afirmação segue facilmente de

'« (*--: l a) - » (a. l a) - » («à: .L-: l a) - õâ-- ' (.Í.: a) (4.15)

Nesta intima, distinguimos 772 no instante t+ 1, chamando-a Õ:lt..i, para indicar que, dada toda a
informação até o instante t, o próximo va.lor de 77 é obtido fazendo-se

Õh: - âo+â: ?+â, ?. (4.16)

Assim, a diferença entre 772 ie }/t2+i nos dá uma boa medida da qualidade do ajuste. No entanto,
essa diferença não tem o mesmo significado para modelos SGARCH e StGARCH. O motivo é
simples. Para modelos como os mencionados, não se descreve os valores observados simplesmente
como }l:: n ct, ou, para voltar à notação que empregamos, Xt = at (t. Antes, na verdade, temos
Xt = kPat + at(t, de tal sorte que

«; (.*â-: n) - *Õ,L-: --,':. (4.17)

Em resumo, queremos destacar que os modelos SGARCH e StGARCH trazem embutidos o erro na
estimação dos parâmetros do modelo GARCH implícito na série exógena.

Nas figuras seguintes, voltamos a utilizar as séries do IBOVESPA e SP500 para comparar o
desempenho relativo dos modelos- Reservamos as últimas 504 observações(correspondentes, grosso
modo, a um período de 2 anos), para fazer previsões de um dia, com base nas últimos 4 anos.
Desenhamos o retomo observado(linha sólida), bem como o limites superior e inferior de um
intervalo de confiança de 98% para a observação de cada um dos dias.

A FiguJ'a 4.7 mostra os retomos realizados e o intervalo de confiança previsto segundo um
modelo GARCH(1,1), para íhs de referência. A Figura 4.8 mostra a mesma infomiação, agora
para um ajuste SGARCH(1,1). Por 6m, as mesmas informações são exibidas na Figura 4.9, desta
vez para o modelo StGARCH.

A inspeção das figuras referidas pode ser ilusória. O ajuste SGARCH dá origem a um intervalo
de confiança com menor amplitude, isto é, mais preciso. No entanto, contandose o número de
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GARCH(1,1)

Unha do tempo

Figura 4.7: Intervalos de confiança para retornos do IBOVESPA usando GARCH(1,1)

observações que ficam menores que o limite inferior, chega.se ao número de 53(em um total de 504
observações). Desta forma, percebe-se que o modelo SG.ARCA, na verdade, subestima a volatilidade

da série. Para fins de comparação, o modelo GARCH apresentou apenas 10 observações abaixo do
limite inferior. Em ambos os casos, esperava-se que esse número ficasse por volta de 5 observações.

SGARCt«l,l)

Unha do tempo

Figura 4.8: Intervalos de confiança para retomou do IBOVESPA usando SGARCH(1,1)

Na Tabela 4.6, são reportados os erros quadráticos médios para os diversos modelos comparados.

Chamamos atenção para o fato de que estamos considerando o erro quadrático médio em relação
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a :#. No caso do modelo GARCH, como já foi dito, isso equivale ao erro quadrático médio para a
previsão da volatilidade um dia a h'ente. No cuo dos modelos SGARCH e StGARCH, isso equivale
ao erro com respeito à previsão de da volatilidade e do parâmetro de posição. Reportamos também
a soma do .MC(e BIC) individual de cada um dos 504 ajustes.

Tabela 4.6: Critérios de comparação dos devemos ajustes

StOAFICti(1.1) com rw = 5 StOARCn(t.]) oom ix1 = 8

]

100

Uniu do tempo

(a) p (b) p = 8

SIOARC H( '1,1 ) com rx.i n 1 5 StG,A RC H€1.8) com rxl w 50

(c) P (d) u

Figura 4.9: Intervalo de confiança para retornos do dia seguinte baseado em StGARCH(1,1)

Na Figura 4.10, exibimos as volatilidades previstas pelos modelos GARCH(1,1), SGARCH(1,1)
e StGARCH(1,1) com u = 5. Os gráfico sugerem fortemente que a volatilidade é subestimada, em
concordância com a conclusão trazida pela construção dos intervalos de conâança.

Modelo EQM AIC BIC
GARCn(i,i)
SGARCn(i,i)
StGARcn(1,1) com p = 5
StGARCn(1,1) com p = 8
StGARCn(1,1) com «
StGARCn(1,1) com u = 50

16.03
17.59
17.45
17.49
17.52
17.53

2011
1300
1687
1686
1691
1699

2019
1206
1652
1651
1656
1665
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'%latllldado prevista per'a o IBOVESPA

GARCH(1.1)

(a) GARCn(1,1)

'\M'latllldade prevista para o IBOVESPA.

SGARCH(1.1)

(b) SGARCn(i,i)

\A>latllldade pt»'vista para o IBOVESPA

200 300
SK3AFX;H(l .t) com nu=5

(c) StGARCn(1,1) com p = 5

Figura 4.10: Volatilidade para o dia seguinte segundo diversos modelos(em pontos percentuais)



Capítulo 5

Considerações finais

Neste trabalho, estudamos o modelo SGARCH, conforme proposto por Luca e Loperfido 120041 .
Este modelo é derivado da família de modelos GARClll, mais especificamente dos modelos GARCH-
M(ou G.AR(;lH.ãn-mmn). Apresentamos demonstrações para os resultados obtidos por estes au-
tores e construímos um modelo StG-ARCA, inspirado no modelo de Luca e Loperfido 120041, mas
que usa a distribuição t-assimétrica em lugar da distübuição normal-assimétüca original. Dedu-
zimos propriedades teóricas pra o modelo StGARCH, desenvolvemos rotinas computacionais para
estimação do mesmo e apresentamos um estudo aplicado ao mercado brasileiro.

Determinamos, pümordialmente, que os modelos SGA:RCH e StGARCH parecem subestimar
a volatilidade das séries. Chegamos a essa conclusão através da construção de intervalos de con-

fiança de amplitude 98% para a previsão um dia a frente. Embora a inspeção visual dos ajustes
pai'ecesse indicar um modelo melhor, a contagem do número de vezes em que o retomo ultrapassou
a estimativa para o limite inferior de previsão indicou a limitação do modelo, ao menos no que diz
respeito a aplicações para gestão do risco de um portfólio(aplicações comumente conhecidas como
análise de Vier, ou valor em risco). A análise do erro quadrático médio do ajuste também indicou a
superioüdade do modelo GARCH(1,1) convencional. A comparação relativa indicou superioridade
do modelo StGARCH em relação ao modelo SGARCH. O desempenho foi se deteüorando à medida
que aumentou-se o valor do parâmetro p. Esse resultado não foi inesperado, uma vez que, quando
I' --+ oo, o modelo StGARCH se aproxima de um modelo SGARCH.

Apesar de promissora, a família de modelos SGARCH e StGARCH não foi capaz de superar o
tradicional modelo GARCH(1,1) na previsão de volatilidades de curto prazo. Não fomos capazes de
encontrar a causa desta incronguência aparente. Ao incorporar informação exógena(relevante) ao
modelo, esperávamos que os modelos SGARCH e StGARCH se mostrassem mais atrativos do ponto

de vista do poder de previsão. Acreditamos que existam ainda a]gumas linhas de investigação a
serem seguidas, a fim de reforçar ou retificar as conclusões que apresentamos presentemente. Dentre

elas, sugerimos especial atenção ao procedimento de estimação. Nossa experiência neste trabalho
indicou que o aumento, ainda que modesto, no número de parâmetros a serem estimados torna
a função de verossimilhança bastante plana e di6culta sobremaneira o trabalho dos algoritmos
de maxiiüzação. A adoção de técnicas que não dependam exclusivamente da maximização da
verossimilhança pode fornecer uma saída nesse sentido.
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Apêndice A

Capitalização bursátil

A 'lbbela A.l exibe o percentual de(npital bursátil para as vinte maiores bolsas do mundo. Os

dados fora.m obtidos junto ao sito da liMeração Mundial de Bolsas de VHores( Mmid Fedemtàon
o/ .EbcAanges) e referem-se ao anal de 2008(dados de 2009 não estavam disponíveis quando da
elaboração deste trabalho).

Posicao Bolsa
NYSE Euronext (EUA)
Tokyo Stock Exchange
NASDAQOMX
NYSE Euronext (Europa)
London Stock Exchange
Shangai Stock Exchange
Hong Kong Exchanges
Deutsche Bõrse
TSX Group
BME Spanish Exchange
SIX Swiss Exhange
Australian Stock Exchange
Bombay Stock Exchange
Nacional Stock Exchange Índia
BMF Bovespa
NAZI)AQ OMX Nordic Exchange
Bolsa ltahana
Johannesburg Stock Exchange
Korea Exchange
Tawian Stock Exchange Corp.

Participação
27.7%
9.4%
7.2%
6.3%
5.6%
4.3%
4.0%
3.3%
3.1%
2.8%
2.6%
2.0%
1.9%
1.8%
1.8%
1.7%
1.6%
1.4%
1.4%
1.4%
91%

l
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

'l'abela A.l: Percentual de capitalização das 20 maiores bolsas(ao final de 2008)
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Apêndice B

Código fonte

Neste apêndice, mostramos o código fonte desenvolvido para o cálculo da verossimilhança. Na
nossa experiência, é melhor ter a verossimilhança computada via um procedimento eficiente, neste
caso, uma rotina em linguagem C, de forma a acelerar o processo de estimação.

Usuário das diversas variantes de GNU/Lhux podem incorpora facilmente as rotinas abaixo
ao ambiente R através do seguinte comaíldo,

% R CMD SHLIB sgarchlJ.H..C.c

Usuários de outros sistemas operacionais precisam consultar a documentação relevante. Em
particular, usuários do sistema Windows, devem procurar pelo pacote Rtools que facilita o processo
de compilação.

// yeross m Zhaca escrita em linguagem (;
/'/ para ganhar uelacidade

/7

/7

#:i fdef ..linux..
#include <R. h>
#í nclude <Rmath . h>
#endif

#include <math . h>

#define RAIZdoisDIVpi 0.79788456080286535587989211986876

double ABS(double x) { if (x<0.0) }p--x; return x; }

double sqrt(double x) { if (x>=0.0) x = pow(x, 0.5); else x: 1.0; return x; }

void .C--sgarchLLH .-st2 ( double
double +x,

double +e,

int +nx,

double +sigmal
double +st)

'pP)

{
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int i;
double wO, wl, w2, a, b;
double ee ::0.0;

wO = Pl0l; wl = Pjlj; w2 b -p ['] pl31 p I'l

st IOI = +sigmal
for (i=1; i < +nx; í++) {

ee = (x]i--l] sqrt(st]i 1])+( RAIZdoisDIVpi

ee j'= ee ;

stlil ;: wO + wl + ee + w2 + stji--lj;

) ;

}

b+a + eli il * ABS(e ]i l]))

}

void .C--stgarchLLH.-st2(double +p,

double +k,

double +nu,

double +x.

double +e,
int #nx

double +sigmal ,

double +st )

{

int i;
double wO, wl, w2, &, b;
double ee =0.0;

wO = Pl0l; wl = Pllj; w2 b -aPl2j; Play Pl4l;

st [0} = +sigmal
for (i 1; i < *nx; i-H-) {

ee =(x]i--l] -- sqrt(st]i--l])+( +k + b + a

stlil := wO + wl + ee + w2 + stli--lj;
}

e [ i -- l] ABS( e [ i - i]) ) )

}

void .-C-sgarchLLH(double +p,

double +x,

doubie +e,

int +nx,
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double #st

double +ans)
{

iri t i ;
:iouble n,O, wl, w2, a, b
double 1:=0.0, ee;:0.0;

:v0 = Pl0j; wl = Plil pt2j; a = pl31 P [4] ;

for (i 1; í <. *nx; i++) {

ee = (x]i] -- sqrt(st]i])+( RAIZdoi3DIVpi
ee 'b==

1= 1 -- 0.5+( 1og(st]i]) + ee/sttil);

b + a + edil * ABS(e]i ]) )) ;

0.5 +(

+ alas = --l

void .C.-sgarchLLH--penalty(double +p

double :kx,

double +e,

int #nx,

double #st,
double #rho,
double +ans)

{

{rlt i;

double wO, wl, w2, a, b
double 1 ::0.0 , ee ::0.0;

MI = Pl0j; wl = Pjlj; pl2l; a - pl3l; b = pl4l;

o-' (i 1; i < *nx; i-n) {
e =(x]i] sqrt(stlil)+( RAIZdoisDIVpi + b+a + edil
e +'= ee;

1 -- 0.5+( 1og(stti}) + ee/stlil);

* ABS(e]i ]) )) ;

[ls = --! -- +rho + ( log(a-ABS(b)) + log(a) + log(wO) + log(wl) + log(w2) + 1og( l
(wl + w2)) ) ;

vo C..stgarchLLH.-penalty(double +p,
double +k.
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double #nu,

double +x,

double +e,

int +nx,

double +st,
double +rho,
double +ans )

{

int i;
double wO, wl, w2, a, b;
double 1 =0.0 , ee ;:0.0;
double n :; +nu;

wO = P 101; wl b -a, ==

* (

Pjlj; w2 = Pl21 pl3j; b = pl4l;

for (i=1; i < +nx; i++) {

ee =(xlil -- sqrt(stlil)*((+k)* b + a + edil -- b* ABS(ejíl)));
ee 'k:: ee ;

1= 1 -- 0.5*( 1og(st]i]) +(n + l.O)* log( l.O +(1.0/n)* ee/(((n-2.0)/n)
* stlil ) ) );

}

+ ans = --1 -- +rho

w2)) );

log(a-A13S(b)) + log(wO) + log(wl) + log(w2) + 1og( (wl +

}

sgarchLLH--C.c
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