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Resumo

Neste trabalho estudalttos a assijnetria gaTIl)o-peida (gíJán.-/oss asyn77ileírZ/), (late é ullla propriedade

presente en] diversas séries de índices de ações, pari.iculaiillente na série do índice Dom J071.es

/ndrisÍüaZ '4 ucz'age(DJIA).

Un)a interpretação infori))a] da assim)letiia ga[[ho-perda é qite ela ex])cessa e]]] teta»os quanti-

tativos o senso coi)lujl] nos l)leicados fillanceiros de que as ações e os índices de ações geralmente
se desvalorizallt mais rapidamente do que se valolizaiil. De lilodo mais iigoioso dizem)os que a

nssillaetria ganho-perda representa a diferença elatre ditas (lisa.libiüçõps: a dist.libltição do t.enlpo
lilíi)ill)o (edil (lizàs) atc qti(: o plP(;o (lc xllil at.ixro \rttlolizc-sc ,yl% c :i (listilbili(:ao (lo tciliPO J)iliii3i)o

]té quc o preço clo ativo tlcsvaloiizc-sc os ilicsinos 7%.

São duas as pião)cipais contribuições deste traballlo

e hlostralllos que uil] lnoclelo de Cadeia de l\laikov Oculta com (loas legiões e com dist.t'ibuição

t-Stltdent (colldicional ao I'Prime) para os log-i'etorilos do ílldice D.JJA é sithciellte pala re-

produzir os piinclpais aspectos que caracterizati) a assinlettii\ g?\iilio-p(:lda (l:\ sói-ic (lo í3i(li(:c
D.TIA

+ llustianlos através de un] l)loclelo estilizado para ílldices cle ações que a assimetria gailho-
perda dn série do índice DJIA deve resulta.r da con]bina.ção (le dois fatos'es que ocoire]]] ein

períodos de desvajol'ização do índice: (i) a.unleilt.o lla volatilidade do preço das ações qlte

integlaln o íll(]icc c (ii) aitmonto na coilclação entic os log-rctorllos dcst.as açõcs

Palavras-chave: assimet.ria Brilho-perda: estatística inversa: modelos de Cadeias de l\laikov
Oculta, séries temporais financeiras

111



Abstract

In tais tllesis we study the gain-loas asytnnletry: whicli is a propetty that. is obseived iil iilaii}, st.ock
indexes, particillarly in the Dom cones /n.duslüa/ .4uerage in(tex

A leis rigoro[ts inteip[eta-tio]] of the gaio-loss asy]i]]net.i is tliat it expiesses in a qiialltitatíve
svay the cominon sente in t.he financial l)laikets: stocks and stock indexes geileially clepreciate faster

thai} appreciate. l\Joio rigorously we say tllat tlie gaita-loas asynal)letl'y representa tule difference

[)etweell two distributioils: the distribution of t.]le l)lininlui)} tillle (explessed in (]ays) until file })iíce

of ail asset appreciat.es 'y% alld the distributioli of tule inilninunl ti311e until tliis sajlle asset's prime
(]epreciates '7%.

'tVe lligllligl)t two resulta of tais tliesis:

e \ve sllow Lllat a l-lidden l\larkov Cllailt i)lodel wíth two states aiicl a t-Student dist.i'il)utioi)

jstate-coilditiolled) for the ]og-ietuins of tule DJ]A illdex is sufbcient íoi repi'o(]ucillg t])e
[[[ai[t aspect.s t])at c]]aracterizes t.]]e gaiii-]oss asyl)lnletry of the DJ]A index

B \ve illusti'ate by constructing a stylized modem for stock indexes that tlie gaio-loas asyiniilet.ry
of the DJ]A index should be tule iesult of a colnbinatioit of two factois: wllicl) occllr in
periods of depieciatioil of the index: (i) increase in stock preces volatilities and (ii) i))clease
il] correlations bet.sveeti the log-returils of diffel'eilt stocks.

Keywords: gaio-loss asynlnletry, invel'se statistics. llidd('n l\laikov Chain nlodels, fiilancial time
series.
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(l;apítulo l

Introdução

1.1 Preliminares e objetivo deste trabalho

As séries t.Pnipn]'ais finai]ceiras vei]] sendo amplailaente est.tidadas lias últ.imãs décadas, principal-

llieiitc clip (]p(.orlõl)(.ia di\ grt\ii(lc (lispoliibilidadc de dttdos hiiailceiios. Dclitrc as sélics fin?\licPiias

dcstacainos as do picços dc açõcs c dc índices dc açõcs c as quc são luiiçõcs destas séries, tais coiiio

as de ietorl)os e de log ieton)os. Neste ti'aballlo nosso principal objeto de estudo saião séries de

log-retornou diários de anões e de índices de açõesl, q\te serão dehllidas acliai)te
A ai)alise estatística cle séries de ret.oil)os e de log-ietoillos diários iesiütou na descoberta de

propriedades club estão bem documentadas na literatllia de finanças2 e delltre as quais destacalllos

e Ein geral essas séi'ics api'csciitalii c/usters de volatilidade3, 1)0 sentido que a variâitcia colldi-
cional estin[ada dos log-reton]os/retoii]os teta a ]i]esn]a ordei]] de grandeza. del)tro de blocos

lonllados por observações adjacentes no tempo.

Obspiva-sp ]u ]a tpndê]]cia a qi]e tedtições ]lo pl'eço do ativo sejaiJI seguidas pot uln aumento

]ia sua volatili(laje. Essa propriedade foi dellolllinada /cricríl.gc cXcí;/. (efeito alavancagem:
veja Black l31).

e .A dist.libuição ainostial dos log-ietol'l)os/retoinos nplesenta caudas iliais pesadas do que as

c[e ullaa distribuição l)onlla] e em geral possui unln pequena. assilnetiia. negativa.

Dent.]o desse meslilo context.o de análise Jensen eí rl/. lisa estudaram a série c]e ]og-retornou de

un} índice de ações norte-americano, o ílldice Dow J07z.es /71.dusíHaZ Juerage (DJIA), e mostraram

que neste índice as desvalorizações geiali)lente ocorrem de torna mais rápida do que as valorizações
Para i)lostiai esse fato eles comparar'ain os histogramas (las estatísticas "t.enlpo espetado at.é

o índice valorizar 5%" cont.rn "t.elnpo esperado a.té o índice desvalorizar 5%", as quais por sua
vez fora.lll obtidas através de ujlla técnica chamada. método da estatística inversas. Devido à

gittti(]c (iiteioi)(;a lio fonititto (]os ]iist.ogtt\lilás (]cssl\s cstatíst.ices, o lato dt que iio íll(]icc D.]l.A }is

dtsvaloiizaçõcs gcialilicntc são iiiais rápidas do que as valorizações loi dciiominado cm Jeliseil et
aZ. llSI pol' gaio-Zoss asg/mmetrly, cuja tradução livre é assimetria ganho-perda

Para simplificam- a ternainologia de agora em diante eiT)pregai'emos o teimo atívos quando nos referirmos genes'i-
camente a ações e índices de ações

2Veja Black l:31, Bou('band j-1l, l81 e as iefeiêllcias apresentadas em hloreLLin 1221 pala otttios fatos estilizados das
séries de log l-et,ornos/letornos

3\este trabalho a volatilidade será dehnida como a variância coi)dicional dos log-retoinos/retoiiios
;0 método da estar.íst.ica inversa será explicado adiante ainda neste capítulo

l
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O prii)cipa] objetivo deste t.rilbnlho é encontrar propriedades da série do ílldice DJT.4 que podem

geiai a assimetria gai)llo-peida. A partir dessas proprie(la(Irs infei'iillos possíveis calactclísti('as (lo
pi'o(:osso cito('?ísti('o (los log-i'ctol'lias (lo íiidi('c- DJIA

1.2 Estrutui'a e principais contribuições deste trabalho

O t.raballlo está estrllt.filado en) ri3 co capítitlos. Nest.e Capítulo l apresentamos algilillas definições
e tetinos que senão utilizados ao longo do traballlo. assim colllo alguns resultados relaciollados
obt.idos poi outros pesqilisadores

No Capítulo 2 iealizanlos uma análise explorar.alia dos log-iet.ornos diários do índice DJI.A

cona lo(o na localização cle elenlent.os que possam estai ielaciollados ao surginleilto da assinlet.ria
ga i)l) o-pelcla

No (1;apítulo 3 ])I'opomos (bois modelos piobabilísticos para os log-retornou do ílldice DJIA
Nesses modelos leão nos preoc\tpanlos cona a lorllla colllo o índice é definidos; buscamos apenas

entender os fatoies (lue influellciain (pol' exemplo: média dos log-retorltos, volatilidade, et.c) no
aparecimento da assinlet)ia ganho-])farda na série do ílldice DJ]A.

No Capítulo 4 construímos ul l n odeio estilizado pala índices de ações. Através dele )liediiilos

a. inftitõnria da dependõ]]ria p] t.i'e os ]og-irtoi'nos das açõps (hiP intcgia] iij]] ín(licc no sltrgimonto
da assilnetlia gallllo-perda

Finallllelite, 110 Capítulo 5 apiesent.amos as coilsidelações fiilFlis clo traballlo

Destacamos a seguir as priilcipnis contril)lições deste t.rabalho.

. hJost.rm]]os que u]]] lllodelo de cadeia de R'lai'kov oculta (CMO) com dois i'eginles é

sltflcionte Faia rpprodttzir as ptitlcipais caiactcríst.ices das distribiüções (amostrais) dos hm-
izoiit.es de investiincl)to6 da série do índice DJI.A, particulainiciitc a assiinetiia ganho-per(ta

Além disso, inostialllos que a clilere]]ça entre esses iegin]es é que e]]] um deles o hldice possui

maior vo]ati]idac]e e apresenta média. dos ]og-l'etoliios negativa (no outro regime a média é
positiva ) .

e ]\']ost.ráDIos (cite se tc]]tai'lllos iílodc]ai' a série dc ]og-rctoi'nos do índice D.J]A através dc lln

niodp[o (]c CÀ.]o covil (]ist.i-ibtüçã.o coiidiciona] qiie ó Gl\itssit\na, então o a]gorittno de Baniu

\velch pala este inoclelo é viesado na estimação dos parâmetros que colitiolalll (i) a volatili-
dade do índice em cada ieginle e (ii) a duração média dos ieginaes.

Pal'ticulanllente esse algoiitino vai supeiestimar a diferença na volatilidade do índice entre

os iegiines e sttbestinlt\r a duração média de mnbos os regimes.

[K/post.ta))ios (lltc, sob a. ]iipótcse de qltc o íiidicc ]).]IA scg]](' i]iii ti]odelo de CAIO coJ]] dois

rcgiiiics colho o descrito ]io item (a), a alia.]isc sonicntc de piegas iilíninios c ii)áxilnos locais

não se constitui cm un] bom critério para a identificação dos regimes do índice.

e Nlostra})los que o surgili[ei[to da assi[net['ia ganho-perda en] índices da fonna do ílldice DJI.\

deve estai' relacionado a. tinIR. colllbinação cle: (i) maior vojat.ilidade das ações que cotllpõelll

o í3)dica (]lnai)[e o lcgilnc elii qitc o hidicc sc (]csxrl]olizt\ e (ii) tiiaioi con-c]a.(;ã.o el)tre os

'l\lostrai(.iiios adiante que por col)sLrução o valor do índice DJIA é proporcional a umil soma de preços de ações
As disLribttições (amost.reis) dos horizontes de investimeijto (tradiiçãn ]ivre do [erjno OI igina] em inH]ês {lzucsÉmerlt

/lohzons d s hbuÍáons) serão devidamente definidas ]la próxima seção
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log-ietoit)os das ações durante o regime de desvalorização do índice. Nosso ll)odeio estilizado
pala ínílic('s siihaoj'o qitc essa devo srr o caso para o índi(c D.JIA

Nas plóxinlas seções deste capítulo defillinlos a telillinologia que sel'á empiegacla ao lollgo deste

ti-aballlo. explicam)los o método da estatística inversa e apresent.anjos alguns estudos já realizados
através deste método

1.3 0 método da estatística inversa e os horizontes de investi
mento

De início é iiecessáiio dehilirmos como os log-retoinos diários são obtidos a part.ir cla série de preços

diários cte uln ativo. Seja {zj, .j = 0. 1. ....T} uma série com T + l realizações (observações) do

preço (le fechamento do ativo X no j-ésiino dia. A série de log-ietoi]ios diários de X tios dias

1.2,....T. clenot.ada por r.x' :: {rP': t :: 1. ..., T}, é definida por

,?'--«(=), '--,. ,,,
ell] qiie lli (y) denota o logaiitnlo l)atuial de y

Uii)tt il))plict\qão iliicdit\ta tla equação(1.1) ó quc

( 1.1 )

zt::zt lexplríÀl= =zoexp'j>,rll, paratodot. (1.2)

Agora apresentarelllos a definição do lnétoclo cla estatística inversa. Pala ' C IR fixado: a

aplicação do método da est.atística inversa eln uma série de log-retornos fica descrita por: (i) se
'y ? 0. pala cada observação da série (ou seja. para cada rP') calculalllos a menor quantidade de

dias l)ecessária pal'a (lue n solda dos log-retornou (a partia' de r. , inclusive) iguale ou ultrapasse o

i[íve] '7 fixado ii]icia]]]]et]te; (ii) se ' < 0 cajcu]a.]i]os o menor núnlelo de dias ta] que a soma (]os
log-:eto:«os seja ]lle-:o: o-: igual a l

vcjtt (luc o t-csultatlo desse proccdimcilto é uiiitl novel série tclnpoial colllposta por tjl)la. est-
atística de tempo tnílliiilo (em dias) pal'a cada observação cla série de log-retornou original. Enl

Jeiiseii et aZ. ll(il essas estatísticas lol'am denominadas poi írzuesímzenZ bohzorls, que traduzitnos

poi llorizontes de investimento (HI's). Como esses HI's dependem do nível de log-retorno 'y
es('olhado vaDIos deilominá-los HI's pai'a o nível -y

Formalmente a definição dos HI's pa]'a o i]ível ' é co]]ao segue. Seja zj, co]]] .j = 0, 1, ...,7', a
realização do preço de fechalilento diário do ativo X no j-ésilno dia e escolha alguns '/ C IR. Para

cada í = 1, ..., T, utilizando as equações (1.1) e (1.2) defillilnos o HI pala o nível 7 por

:"l«'~'; : (v)
:«í 1« ' N'; i« (:sn")
indeternünado, se t

: )ll: rf.+j $ 'y
j=i ' .

n

: 1: rfi+j 2 '
j=t ' .

l+n> T

se ' < 0 eí l +rz $T

,i"(1)
se ' ? 0 e [ 1 + rz 5;7'

(1.3)

Unia observação illlportmlte sobre a equação (1.3) é que os valores definidos colho "indeterlni
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nado" não são collsiderados nos estudos ao longo dest.e traballlo

A r(]ttaqão (1.3) nlost.ra (ltie o lllótodn (]a estatística illvcrsa pcit('il(c a lillla. arca da teoria clc

pior)abilidades qlte estiida o tempo de primeira passagem (lc ulil processo cst.o(.ásti(o por lun
Leito nível fixado (veja Jeilsul eí aZ. liül).

Poclen[os agrupam' as observações rt ("1'): co])] [ = 1: ..., T, para construírilaos uma distríbiiição
anlostial dos hot'izontes de investiinentoT (DHI) para o llível ,y fixado. Para isso: seguindo a

]lotação da equação (1.3) inicialmente cteflnillaos as Ire(luências relativas

p" ('y, .j)
# de ele-.e«tos ,/' (7) = .j

# de elenlelltos rJ (1)
para todo.j c IN* (1.4)

Então. coijlo pÀ ('y,.j) ? 0 pala todo J e >1:pÀ'(7,.j) = 1, segue-se que as fre(luêl)clãs relativas

pÀ(7.j) defilleln ullla distribuição amostrar, que é denominada por DHI do ativo X para o l)ível
de log-retorllo '7

Ao lo[)go deste trabalho geral[)dente oinit.irei)]os o sob]esciito X pois cstt\iá c:lato qut\l é o ativo
cine está selado estudado

.7

1.4 Alguns resultados sobre DHll's

E)ll Jelisei) eí aZ. jlúl: liTI e li81 são apieselltados (liveisos resultados sobre DHl:s ol)tidos do estudo

de a]gttinas séries de ]og-retalhos de ativos noite-anleiicallos8, principalmente o índice DJIA. Antes

cle apiesentá-los é cola\;eniente lorneceimos ullati breve introdução sobre o índice DJIA, que será

nosso pliilcipa[ objeto de estudo ao ]ol)go deste traba]])o.

O índice DJ]A foi construído como \lona média al'itmética simples dos pl'eços de doze ações de
im])ortantes empresas norte-americanas da época (ano de 1896). No deconer dos anos o índice
sofreu di\ Pisas modificações, particulainlente as clo tipo exclusão/inclusão de ações cle empresas

Atuali)lente o índice é composto por trinta ações de conlpailhias norte-nineiicallas de vál'ios setoies
ecoa)õinicos e pode ser expresso por

cojn dt > 0, pala- todo t (1.5)

en] que z{ é o valor do índice DJIA ao final do t-ésinlo dia, :4 é o preço daj-ésillla ação cot)apoilellte
do índice ao hlil do t-ésimo dia e dt é o fatos de ajuste ao fim do t-ésilno dia que possibilita a

conapaiabilidade do índice ao loJ)go do tempo (anualmente dt < 1)

Da equação ( 1.5) vemos qlle o índice DJIA pertei)ce à classe de índices que são fullções de somas

de v.a.'s (preços das ações) as quais leão devem possuir un)a mesma distribuição de probabilidade

Adiciol)alnleilte note que o de[io[[[inador dt t.aJnbén] é ]u]]a v.a., que é fttnçao das illodificações
so[iidas pc[os piegas d:\s tições }\o ]ol)go do t.clilpol coiiio por exemp]o pagamentos de dividendos e

Ena Jeilsei) eé aZ- li(il a dei)on]inação original en] inglês é {rzuesÍmení /}odzorzs disthbu(lorz. Essa distribuição será
cmpiegada adianl.e para dc6lnin)]os a presença de assimcl ria ganho-perda cm iu]] at.ivo c por isso será muit.o ut.ilibada
ao lollgo deste ti'abalho

8E importante citam-mos qiie em Jeiiset) eZ fl]- l](il, 1] 71 e j181, as séries estudadas passaram por filtros de ondaletas

com o propósit.o c]e rec]uzir a influência da tendência de a]ta de longo pl'azo geralmente observada em séries de preços
de ativos
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Olttias ielllunej'anões aos acionistns e clesdobianaelltos0

Agora passamos a llnla blpvc dosclição dc algltns rosilltados sobre Dlll's apresentados pol
outros autor'es

1.4.1 Existência de un] ]lorizollte de investimento ótinlo

Jei[se[i et a/. j]UI e l] íl ]iiosti;\i;\iii (l]ip geit\]i]]pi]t(. a DH] (](' illil ativo pttia lliii ilívo] dc ]og-retorllo
'y (lua]quei possui iiiii ináxiillo bem dehiiido que ocolie em ulll valor de H] que denoininaranl

por opíízrzaZ án.ues/meTI.í /lorázon. (hol'izonte de investimento ótimo, abreviado por H]O) e
deiiotaran] poi I''('y). O HIO é interpiet.ado como a mais provável qual)tidadc: míniilla de dias na

qual o llível de log-ietoli)o ,y é atingido ])ela priialeiia vez.

Jeiisen et aZ. 1] til e 1] íl tai]ibém sugeriram c]ue o con]])oita]]]e]]to do HIO en] fullção do nível ,y
é da for[na T*('J) o( I'yl3. com /3 = 1, 8 paga o caso do ín(tece DJIA e, c]e modo geral, P < 2 pala

ativos noite-anlericaltos. Finahnetlte, eles destacaialn que esse conlport.amento difere da situação

em que o preço dos ativos segue un] inovi[iieiito Brow[[ia[io geo[nétrico (MBG); caso en] que
,*(1') « ll I'

1.4.2 Cauda dii'eira das D]]]'s segue ]ei de potências

Jeiise[[ et aZ. li (il e 1] 71 sttge]iiam que, pala un] ní\ e] l em lllódu]o não muito pequeno10, as DH]'s (lo

índice D.JIA }\piosrlltanl lnlla cair(]a dit'cita (cite scgile Ilha ]ei (le potências da forma P('y,.j) oc .j '

com n z ]/2. e]]] que P('y..j) = >1: p('y,r ) e p("},n.) ó « ]icquõiicia ]e]tttiva do H] de valor rt ]la

DH[ para o llíve] 'y

Je[[sen et í]/. ll(il e j171 ta]nbéin apontam'am que a = 1/2 sugere ullla proximidade entre o
colnpoitamento dos preços dos ativos e o conlportameilto de un] À.]BG

1.4.3 Bon) ajustamento da gama inversa generalizada às DHI's

Outro iesu]ta(]o apleseilt.a(]o ein Jellseti eí rlZ. IJ01 e llíl é (lue a dista'il)unção gama inversa
genes'alizada desfocada (com o domínio redefinido pala valores en] IV*) apresenta bom ajuste

estatístico às DHI's de cli\;Pisos ativos para vários x,dores de 'y. A lorllla ful)cional proposta é

,'.:.',-(Ü) (aEb).*-{ (É)"},
na qual 7)(-y,.j) é a fre(luêiicia relativa do HI de valor .j na DHI de uln ativo pala o nível 1, Q = 1/2
a c R, u > 0 e .jo > 0

Pa.ra o índice DJTA os va]orcs estimados em Jensol et aZ. 1] 81 pala os parâllleti'os collsideiaJido

o nível ' = +5% foraill: a = 9/2, u = 12/5 e .jo :: 5(5/5. Para '7 :: 5%o os para.metros foram:

P = 5, i/ = 7/10 e .jo = 3/5.

Qllaildo uma ação é (lesdobrada em T ações, o preço da ação após o desdobramento é l/z do preço antes do
desdobl-cimento.

'unto muito pequeno eill relação ao desvio padrão amosLral dos log-retonlos do índice DJIA- Veja as ieferêilcias
Jensen e{ aZ. jlõl e IJ71 pal'a maior'es detalhes.
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1.4.4 Assimetria ganho-perda

Ell] Jenseli eí a./. llSI seus }lutores compararam as DHI's do índice DJIA pala divei'sos pares ü'y
e descobtira[n que em geral o máximo (H]O) da DH] para 'y ocorre e]n u]]] H] ]nelior do que

o máximo dl] DHI pata +'y. Pal'ticttlallllente eles verificaram que os HIO's começam a se afastar

poi volta do par 7 ' :[3% e o afastam solto elltre e]es desce com o aumento de I'yl até atingia'

um ponto de saturação ])lóxiilio ao ])a] ' = 130%, no qua] o H]O para ' = 30% é cerca de

200 dias nleiior (]o que o H]O pala ' = +30%. Esse cleslocalilel)to entre os HIO's de pares +'y

foi denolllinado gaín.-loas as#nz7/1.eira: que eln tradução bvl e hca assinletlia ganho-pei'dali, e é
ilustrado ]la figura l .l.

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

log do HI

2.5 3.0

ç?\g,ura \.\: DHl:s d.o íudlfe D.lIA no pera.odo 01/10/1928
uízzla. l :: +5%- /Tscíl/a (/o cZ:ro /i.ur izorlfa/ é logro

08/04/golo. Bota ch.eiü. 5%. Bola

Com o intuito de facilitar nossa discussão sobre a asse)netria. gana)o-perda, de apoia eln diante

diremos que uli] atino aprese[ita assi[netria gallhc-peida se para. a]giiin ní\-c] de log-retorl)o 1 > 0 as

suas DHI's para. o poli :L'l' são tais que sinlultatiealllente telllos: (a) a DHI para. ' é dcslocadtl ptui\

a esquerda em relação à DHI pala +'7 (est.e tipo de deslocamento será denotado por deslocamento
horizontal) e (b) a parte esquerda (HI's co]]] valores pequenos) da DHI pa.ra ' atinge uma alteia

maior do que a. paire esquerda coriespoiidente da DHI pala +'y (este tipo de deslocamento será

denollainado por deslocamento vertical). Note que essa defii]ição loi pensada para coincidir cona
o aspecto das DHT:s na figul'a ].l

1.5 Modelos probabilísticos para a assimetria ganho-perda

A assimetl'ia. ga.ilha-peida tambéill é observada eill outros índices de ações i)orte-americallos como o

Stavi.dará B Pool's 500 (S&P50Q) e o NatiovLal Assocàati07t o.fSecurities Dealers Atttomaled Quota-

[ãon.s (Nasdaq) e eil\ índices de ações cte outros países (pol' exemplo, Alemanha, Inglaterra e lapão)

' ' A lazão deste Lendo é (lide tl assimetria gi\nho-perda expressa quatllitativamente o fat.o eillpírico de que as perdas
expressivas (por exeitipln: perdas de 5% no preço dos aLivos) geralment.e ocorrejn de forma mais rápida do que ns
ganllos expressivos. Oti sda, existe liilla assimetria ente'e as velocidades do ganho e da pei'da.
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No eiitaiito. qttllndo fixa-se ujll par I'y e calcttlaill-se as DHI's das ações que collst.ittiel)l esses índices

vê-se que os deslocanlent.os horizolltal e vertical eilt.ie as DHl:s de cada ação são sttbstancialllleilte

inpliorrs (]o (litc os o])scrvitdos lias DH] s (]os ílldi(:cHIa. Esse lato ii)otixuit }\ loililtilação d(' tlois

liiotlelos piobabilísticos estilizados que bttscavaili explicar as oiigelts da assiinetiia galll)o-peida ejn

séries de índices de ações eln uin contexto em que as anões não apieseiltavalll tal assinletiia

A ideia central do pi'i)t)eiro modelo (veja Alilgiell et aZ. lJI), dellonlinado pelos autores por /ear
/actor ?rzodeZ. é (l\te installtes isolados no tempo nos quais todas as ações que colllpõoll o índice

apresentam queda sincronizada nos seus ])I'aços devem ser o »lecanisl)lo responsá\rel pelo surgimento

cla assin[etria ga[[ho-perda e]]] séries de índices cle ações. Fori]]al]]]ente as l]ipóteses desse modelo
sao

e .A.s ações não apresentam assimetl'ia ganho-perda

B O logai'itnlo natlu'a} do pt'oço diário da i-ósima anão (lttc compõe o ín(licc scgttc tInIR cqitação

da foitna si({+1) = si(í)+ õq(t): ])ara á = 1,2,...,30 e todo t: eill que cl(í) é lona v.a.
qiie pode assumir os valores :LI e õ > 0. Veja que õ(i(t) é o log-tetoit)o da i-ésilila ação iio
instante t.

. Seja Z(t), pat'a to(]o t, iiina v.a. ta] que PtiZ(t) = 0} = 1 7) e Praz(t) = 1} = p, cona

PC(0.1). AgoíadoHna cl.t.spZ(1) = 1: entâoPi {ci(É) = ilZ(Z) = 1} = 1. para-todos. Ou

seja, se Z(í) = 1: piit.ão os log-iptonios (Ir to.l \s ?\s }lçõcs são lipg«uivos e idêllticos elltre si

Seja q = 1/ l2 (] 7))l. Defina que: pala todo t, se Z(t) = 0, então (i , ..., qo são independentes

eittre si e tellaos PI {cf(t) = ilZ(t) = 0} = q e Prlci(t) = il-r(t) = o} = 1 q, para todo à.

Note que essa hipótese gatailte que PI {cf(t) = 1} = Pr {c{(t) = 1} = ;, para todos á e t.

A figura 1 .2 foi extraída de Alllglen eZ aZ. jll e ilustra. os lesttltados desse primeiro lllodelo. Veja
que apesar da sua simplicidade ele pode reprodllzíl, o deslocanlellto horizontal eiltte as DHI's do

índice DJIA assumindo (lue as ações leão possuem)l assimetria gallllo pn'da. No entanto: o lllodelo
irão repioc]uz o des]ocameiito vertica] elltte as DH]'s obseivacto ila figura ] .l.

O segtiilclo modelo foi apresentado ein Fla[tsen eí aZ. li.il. Seus autores utilizaram un] tipo de
fllt.ro de ondaletas pal'a localizar quais escalas de tel)lpo na série do índice DJIA selialll as principais

tcspol)sáveis pelo sttrgiinpilt.o (li\ ttssinlctrit\ gi\l)lio-p(:ida. A conclusão foi que, difelentelllente do

s[tgei'ido en] Ahlgi'et) eí a/. 111, a assinietiia galilio-perda está relacionada a plopliedades cujas

escalas (le tempo são longas (maiores do que 64 dias).
Diante dessa descoberta o modelo estilizado proposto pelos autores asstlnle que a. assimetria

ganho-peida ])o índice DJIA é proclitzida por pei'íodos de longa duração elos quais a correlação eutie

os log-retornou das ações é peileita. e os preços de todas as ações est.ão em queda. Forlllalnlente as

hipóteses desse segundo modelo são:

B As ações não apresentam assimetria. ganho-perda

Existelll dois estados que governalll o coinpoitamento dos preços de todas as ações, nomeados

pelos autores de rega.Zar s reze (estado normal) e disíressed síaíe (estado de nervosismo).
Ell] todo instante t, t.orlas as ações estão sob ]i] l mesmo cst.ado

i2Pot exemplo, pai'a o pai ' = t5% Jeiisen et rll- lisa argumenta que as Dlll:s das ações qite comprei)l o índice
D.JIA ei]] geral não aprcsent.avam os desloca)nenlos típicos da assimeti'ia ganho-peida
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Figura 1.2: Real /fados do rnode/o /ear /actor de Ahlgren et a!. jll

e Se as ações estão 110 estado noi'mIaI enl ulll dia t qualquer, então existe uma pi'obabilidade

p,d C (0, 1) de ir do estado normal pala o estado de nervosismo. De forma análoga, Pa, C (0, 1)

denota a probabilidade de ir do estado de nervosismo pala o normal. Poi hipótese Pa, > P,a.

e Quando 110 estado noiiiial, os preços das 30 ações seguetil b/IBG's independentes enfie si. Ou

seja, pala 'Ât > 0 iepiesentando uni dia e Si(t) o preço da i-ésiina ação ao fim do dia t temos

'.'**»'' -':'*,.*-{(«, {) ''*."''',}, -.:','.«.*,

em que: p- c IR; € > 0; Zi(t) «, N(0,1), pala i- 1,2,..,30; Zt(t),Z2(t),...,ZSO(t) são
independentes entre si, pala todo t; e os elementos da sequência {Zi(t),Vt} também são
independentes entre si, pala todo {.

e Qual-Ldo no estado de nervosismo, os preços das 30 ações seguem uin mesmo MBG expi'essa
poi

':'**»', - ':'',.*-{(, . {) »'*."''',},
pala todo t,

onde: l/.a < p,; Z(t) N N (0, 1), que é coniuni a todas á ações; e os elementos da sequêttcia

{Z(t), Vt} são independentes entre si.

A figura 1.3, extraída de Hansen et aZ. j141, mostra que esse segundo tllodelo também é capaz
de produzir o deslocamento horizontal entre as DHI's observado no índice DJIA. Além disso ele é

superior ao primeiro modelo no sentido que a análise illultiresolução das DHI's dos índices gelados

pol ele lembra a do índice DJIA (pala mais detalhes veja Haiisen et aZ. j141), fato que não ocoiie

iio piiineii'o modelo. Contudo, esses autores tatnbém não conseguiiant iepioduzii o deslocamento
vertical entre as DHI's observado no índice DJIA.
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Capítulo 2

Origens da assimetria ganho-perda na
serie

Neste capítulo localizamos falei)lentos ]la série cle log-retornou do ílldice DJ[A que deveria estai

ie[acionados ao surgi[nenLo da assinlet.iia ga]]ho per(]a. A]]tes de iniciarmos a exposição é útil
api'esellt.al ajgunlas coi)veiiçoes que salão ut.ilizadas ao longo (leste tlabajho.

A plinleiia convenção é (]tie todas as DHT's calculadas neste traballlo serão para o par de log-

ietolllos ,y :: 15a, ejn que a é o (]esvio padrão ;lnlostral da série a pari.ii da qual calctilalllos as
DHT's. .\qui \;ale destacam' dois pontos. O primeiro é que a escolha do desvio padrão ainostral
vlsoil (-oilt.io]tli p(']ti v;\tiiibi]i(iil(](. (]( ( }t(l;\ s(lljp alll\ltslidti. o s(.gttl)do (l (lii(' rs(:olholiios o ('s(ttlal

5 (e[n 5a) pois as DH]'s do íi]dicc DJIA ]]o pc'díodo dt' 01/]0/1928 a 08/04/2010 para o pai
,y :: J5a = ü5,8% peimitiraln mina boa visitalização da assimetria ganho-perda

A segtmda convellção é que a escala do eixo horizontal de to(las as figuras de DHI's sempre será

logro. isto é, o va]or z > 0 110 eixo })orizolita] repi'eseilta o H] de ]0' dias.

A última collveilção é que iinla nolnenclatuia eqttivaletlte pala o HI para o llível 5a (respecti

lamente +5a) fica (fada pol HI da perda (lesp. do ganho). AJialoganlente, o teilllo equivalente

para a DH] pala o nível 5a (resp. +5a) sela distribuição do tempo da pet'da (resp. do
ganho)

2.1 O período do Grande Crash de 1929

A série do índice DJIA cltte utilizaillos lleste trabalho engloba o período de 01/1 0/1928 a 08/04/2010

e pottailto contém o período en] (ltie ocolreraln dois evelltos ecoliõnlicos singulares e interligados

que foram a Grande Depressão ecotlõlnica ilol'te anlericalla (G7eat l)epressáon) e o Gi'ande
Crash de 1929 eln Wa]] Stieet ( ]VaZZ S refaz B g C as/z o/ ]92g). Uma análise ecoilõnlica e

históii(:a desse pciíodo po(lc s('l ni(:ontia(la cll) Ga.lbii\itll li01.

No contexto dos liicicaclos liiianc:aios o Gialidc Crash dc 1929 caracterizou-se por lula queda
forte e generalizada nos preços dos ativos c'o]]comit]\]]te a u]i] aumento substallcial lia volatilidade

dos ativos. Diante disso, vaillos testam se a exclusão desse período, que definimos como as primeiras

1.000 observações dt\ série, telll impacto observável 1)0 formato das distribuições do tempo do ganho
e da perda do índice DJIA

Nota-se nas figuras 2.1 e 2.2 que as DHl:s do índice DJIA colll as primeiras 1.000 observações

1 1
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Figui'a 2.1: DístráZ)uzções do [cn?po

dn perda (bota clleia) e do gaxlho {l)ola
UHZLQ) t]U Í Id'LCC DJ].'\ I}CI'lOdO IJf]]]ZnÍ]O
é OI/!o/i9z8 « 08/04/foto.

Figura 2.2: Z)isíhbtláções do tempo da

perda e do gubho do {ltdice DJIA sem

c[-usl dc 1929 l]c]«Íotlo ttc 28/09/1932 tl
08/04/201 0.

Figui'a 2.3: DásZI'á(ptt çõe (/o empa (/a

perda e do gttnho do índice DJIA sela
1-000 post.os pe.ríoflns d.e 01/10/1928
o 20/09/1968 e de 22/09/]9'í2 (i
08/04/201 0-

Figui'a 2.4: DIXIT'Êb'üiçõeó do [er/!po da

Tlerdu e do gtlnho do {7tdice DJiA sellt
1.000 pol\tos Feri.odes (te 01/]0/1928
u 09/01/199'2 e de 21/06/199(i Q
08/04/golo.

aptesentalll unia fiequêlicia i'elativa para HI's pequeiiost nlaioi do que a observada nas DHI's do

índice DJ]A sem as primeiras ] .000 observações, especialmente qua.nulo colnparai)los as distribuições

clo tempo da peida. Esses result.aços combinados à análise das águias 2.3 e 2.4 (na qual vemos que

a exclusão de outros períodos cojll 1.000 observações não altera signihcativai»elite o formato das

DHl:s) rcforça]tt o caiátc]' atípico (]os ]og-rpt.orllos do ílldicc D.JIA ditiallt.c o período (]o Grande
OFasA de 1929.

N.leis ainda, os resultados acima sugerem que períodos em que obseivalnos sinlultal)eamellte
uma queda no valor do índice e un] aumento na variabilidade dos seus log-retornos devem estar

entre as origens da i\ssiinetria ganho-perda na sél'ie do índice DJIA. Essa impressão inicial será

discutida exaustivamente na próxima seção

Em função do colnportanlento at.ípico dos log retornou do índice DJIA no período do Grande

'No ]10sso caso o termo "pequenos" se I'efere aos H]'s de 1,2,... até ]4 dias
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Crash de 1929. de agora ej]] diant(' nosso t.rabalho est.udtlrá a série do índice DJI.4 apellas pata o

pc[íodo dp 28/09/] 932 a 08/04/20]0, isto ó ox(]]]irei]]os as piiincil'as ] .000 obsoivações

2.2 Allá]ise de DH]'s de rearllostragens da série de ]og-retorllos
do ílldice DJIA

Uma loitlla de adquirirmos intuição sol)lc a assilJletria ganho-peida do índi(e DJIA é através da

modifica\ção controlada (ein lun sentido que hc;\rá claro na discussão a segliil') da Olden) teillpoial

da séi'ie de ]og-ietornos do ílldice DJIA. A ideia é avaliartilos qualitativanlellte o iilipacto da ordetn

da série 110 foinlato das suas DH]'s. Posterioiinellte as s\tgestões apreseilt;\(]as nesta seção servidão

cle base pala ?l lornaulação de dois modelos ])aia os log-retoinos do índice DJIA

En[pregi[ic'nãos três procediment.os de alteração da oide]]] ]]a série OI'iginal: CJue podettl sei
nlolllor comprreildidos con o alixílio da figttt'a 2.3-

/V blocos

6: l i'}.+i 1 ... 1 r21tr '?' ('N -- ] ) }i + ].

Escolho ?i -: 1, ...,7 e obtent)o/V })locos B; sendo N-.í l)locos de tamanho n e o N-ésinlo

bloco cona os log retornou restantes {n íou rn:n iog-retornosl

Figui'a 2.5 Prlrtiçã.o í]o sér+c í].e !og retorllos eui blocos

No ptí[)leiro procedin[ento, deno]]]inado per]]]utação entra-blocos (PIB), a ]]ovt\ série é
obtida\ at.ravés da permutação dos ]og-retalhos delltio de cada b]oco ]?i, com i= 1: .-.: ]V, inailtelldo

os blocos na ordem da, sét-ie original

No segundo, denotado permut.ação entre-blocos (PEB), a série ieanlostrada resulta da

permutação dos blocos entre si, mantendo a Oldelll illicial dos log-retornos delltro (le cada bloco
inalterada.

Por fiou, 1)0 terceiro, denominado pera)utação entre-entra-blocos (PEIB), aplicamos ini-

cia[lllente a P]B ila série origilla] e em seguida a PEB sobre a série ieaillostrada. Ott se.]a, primeiro

pernlutamos os log-reLorlios delltio de cada. bloco e eni seguida. perlnutainos os blocos reamostrados
eiatre si

A seguir aptesentanlos os resultados dos três procedimentos. A estratégia dc exposição será

Hostil\riilos t\s DHI's das séries icatliostit\das clll luiição do valor' escolhido para rl. Cada\ figura

contém as distribuições do tempo da per(ta (lepreselltada pela bola clleia) e (lo tempo do ganho
jbola vazia) relativas aos níveis '7 = :L5a = 5:2% para un] conjunto de dez séries reamostradas
Iniciamos com os resultados da. PIB.

As figuras 2.6 a. 2.9 ))]ostian] que o deslocame]iLo entre as DHI's din]inui cona o aulnelito de í}.

Como as P]B's dos log-retoiiios do índice DJIA aplesent.ain DHI's diterelites das da série Original

temos nula evidêllcia de que os ]og-retornou do índice DJ]A são dependentes enfie si e/ou suas

dista'ibuições são diferentes ao longo do tempo e pelo menos uma Giestas propriedades é responsável
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Figura 2.6: Dzslrzbufções do tempo da

perda e do gan.h.o da PIB dos tog-rel,oito.os
do írl(/ cc Z).///t - l? = 1 0

Figura 2.7: Z)ísÍrábttlções do tempo do

cunho e da perda de} PIB dos tog retorn.os
t/a út(/fce DJ//l r] = 100

Fígui'a 2.8: Di.sirzbli.içõe.s do íe7ripo dn
gan,h.o e dü perdct da. PIB dos tog-rel,orn.os
do áhdãce D.//,4 it = 500.

Figura 2.9: Z)i.s/hbuáçõe.s do Ze7rlpíl (/o

gnnh.o e da perda. dn P}B dos \og retorílos
do {hdice Z)J/.4 - n = 1.000

pelo surgimento da assimet.ria ganho peida na série do íl)doce DJIA
A seguir apiesentanlos os resultados cla PEB

As hgul'as 2.]0 a 2.13 niostraill que quando consideralllos blocos de tamanho rl < 25 percebe-
mos unha redução impor'ta]]te nos des]ocai]]eittos ]]ot'izollta] e veltica.] enfie as DHI's das séries

rea.inostiadas em relação a.os desloca.mentos ol)servidos entre ns DHI's da série Oligillal. Por outro

lado observalllos que rz = 25 .já pode scr considerado próxil)lo do t.a.lllanho mínimo suficiente pala

que a. dependência elltte blocos de log-ietornos (caso ela ainda exista) não tenha inílttência signi-
ficativa no des]ocalTlento das ])HI's.

Pala interpretaimos o resultado acima é útil natal'silos que qua.lido rz = 1 temos a sit.unção

de "desoidein" naáxinla da série rea)nostiada. elll I'elação à sé)'ie original. no sentido que n = l
equivale a peiinutarl)los diretanlente as observações entre si. Daí, conforme attillentamos o \;dor

de rz os resultados sugeren[ que a partir de lz :: 25 recuperamos parte da or(tem da série Oligina]
ell] pait.ocular a parte suficiente para obselvarltlos o surgimento da assimetria. ganho-perda na
série reanaostrada. Colmo implicação imediata. desse lato podemos dizei que alguns dos blocos de
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Figui'a 2.10: D sZhóuzções do tempo do
gniiilo e dü perda dn, PEB dos tog-retoríios
tlo {-it.dize DJI.A .n - 5.

Figui'a 2.11: DisZrióuáções do tempo do
gnxlh.o e do. perda dn PEB dos log retoT'tios
do úl(/lcc /)J//l rl :: lO

Figura 2.12: Z)islrióHáções do fem.7lo do

gallh.o e dü perda dc}. PEB dos tog retorn.os
do ndice DJIA }t :; 25.

Figura 2.13: Z)i.s/riólziçõe.s do tempo do
gatIL.o e da perdí} dü PEB dos {og retox'tios

do hdãce DJ/.4 n = 50.

tamanho rz - 25 devem ser "iespolisabilizados' pelo suigiiileiito da assilnetiia ganho-peida na série
clo ín(!ice D.JIA

A luz dessa argumentação vaDIos clenominai o cojljullto (lue contém os log-retorttos dos blocos

:responsáveis" pela. assi]]]etiia. gana)o-perda ]la. sét'ie por conjunto da assimetria e o conjunto

formado pelos log-t'etoiiios dos outros blocos por conjunto complementar. A utilidade dessa

forma de particionar a séric ficará evidcilt.c lia discussão a seguir

Quando aflrlllanlos que os blocos do conjujito da assimetria "podem ser iesponsal)ilizados pelo

aparecimento da assimetria gallho-.perda na série", isso significa que estes blocos contribuem no

formato das DHI's da série de tal modo que levantam mais a parte esquerda da distribuição do

Le[i[po da perda. do que a. paire esquerda equivalente da distribuição do tei)lpo do gan]lo2. ]\las
ve.]a que isso ocorreila.se:

'\oLc (luc cstt\ dcsclição (oincidc colei a pari\ctci izi\ção infoniial da assimetria ganl)o pei'da, que foi apresentada
na subseção 1.4.'1
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ja) a p)'oporção de HI's de perda pequenos3 iio cojijunto da assimetria fosse maior do que a

proporção dc HI's do T)c](la pp(liici]os ]lo con.plinto (onlplcll)cnt.ar:

It)) 110 cojljlmto da assiilletria os HI's de pel'da pequenos ocoiiesseln com mais frequência
do que os H]'s de gallllo peqiieltos

Note que a primeira condição envolve al)lhos os conjuntos de blocos de log-retornou el)quanto
que a segiitida soniellte o conjunto da üssimet.ria

Como anabas as condições apresentadas são afirmações envolvendo tie(luêiicias oii piopolções

dos HI's de ganllo e de peida pequenos, elas dezena reflet.i]' as probabilidades cle obtein]os cada un]

destes HI's em cada. conjunto. -\tais especih(alllente esperamos qut

(a) a probabi]idade de obtermos ]ll's de perda pequenos ilo colljullto da assimetria seja maior

do que a probabilidade de ter[nos HI's de peida pequenos ]io coi]jui]to co]npleinentarl

jb) 110 conjunto da assimetria a probabi]idade de tenilos H]'s cle peida pe(luenos seja inaioi
do que a de obteinlos H]'s de gaiillo pequellos.

Uma forma simples de procltizir as diferenças lias probal)ilidades descritas eln (a) e (b) acima é
[azelldo a distribuição dos ]og-tet.Oltios 110 conjunto (]a assiliiet.ria ter média )legntiva4 e varia))cia

n)aios do que a da dista'ibuição dos ]og-ietotnos no conjujlt.o conlplelileilt.;\r. Visto que esse resul-

ttldo sela utilize\do nos niodclus propostos tios pióxiillos cl\pílulas: L ii clct.riliit'nto da clucbia dtt

cojitinuidade do texto optamos por deiiloilst.rar a segttii a validade dessa animação sob as illesnlas

]lipóteses que serão utilizadas nos modelos propostos lleste Liabalho

Seja {/?/, í C IV} uma sequência i.i.d. de v.a.'s contínuas e simétricas eln torno de zero colll

.EçlX?l :: 0 e Vara/?t 1 :: a2: pata to(lo [. Fixam)los três collstantes a > 1, /íl' > 0 e p.z > 0 e

definimos a partir da sequência {R?' } e dest.as três constantes duas ]iovas sequências de v.a-'s

R.} +Ft\, (2.1)

(2.2)

De(2.1) e(2.2) tellios inlediatamellte que

rlx?'l

VarjXrl

v.:'lxÍI

2a'

(aa)' > «'

e portal)to, pala todo t, Zi;lXÍI < 0 < ZIXrl e VaijR. 1 < Varie. l

Afirmação 2.2.1. Se as sega.ências {R?'} e {/?tZ} espec4/ica7n os processo.s geradores de /og-

retontos dos conjuvLtos compleTnentnr e da assimetl"ia, respectivamente. eTltão uateTn as condições
(a) e (t,).

'Loiilbrp rlttc ilo capít.u]o ] dcJlitimos como IJI's pr(ltteiios os dc valoics 1, 2, ... aLé 14 dias
'E impor]an].c not.ar (litc coinn a média í]a série de ]og-retornar do índice D.]IA é positiva, sc dehnimos (liic a

mé(lia dos log-reLornos no conjunto da assimetria é negativa então é claro que a média dos log retontos no conjunto
colllpleiilentai' deve ser positiva
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Prova para a co[[dição (a). ]nicial]]]ente, paga ui]] fixo i'eal ' > 0 definimos a pa]'til de {/?r}
a v.a. inoinento do primeiro alcance da peida ])oi

«( ') /Ü. + R)l , + + R;l.'' pal'a.todo t (2.3)

(2.4)

e analogalileilt.e para {/?Í} definimos

rz( 1)=ii)flrz : /?âi +Râ2+...+.F?Ã,. < 1} pal'a t.odo t

Apoia note (lue pilha demonstrar a validade da condição (a) é suficiente provarmos que n, ( ')

é estocastican)ente Inato) que rZ( 'y). Ou seja, é sttficiellte naostrat3iaos que

Pr{ r}, ( 'y) $ #} $ PrlrZ( '7) $ A} pala todo k C N* l2.s)

l\las veja que (2.3) é collsequêllcia direta da legação

se u c {,}'(--'y) $ k}, e.-tão «,, € {,z( ') $ k} pal'a todo k C N' (2.6)

Assim, [lx l.rcnlos iilii }ubitit]iio k C ]N* e provaieillos (2.6)

Seja u um eleiiieiito albitiá.tio clo evento {r},-( '7) $ A}. Isso sigiiihc'a (lue pau\ t\lguiii .j $ A

teillos as seguintes desigualdades

X:l-1«,1 2 7, R?l.lwl+ X}..,l«,-l ? '7

R?+il«,l+...+RL.j..l.«l ? 'v, /?)*.l:«l+ ...+ dl.flui < v, (2.7)

coll] [ C ]N arbitrário. Seda perda de genera]idade faremos { = 0 (é seda peida de geiiera]idac]e pois

{ Rr} é seqliência i.i.d.)

Agoi'a veja que as desigualdades (2.7) são equivalelltes ao seguinte conjunto de (lesigual(lajes

Xflu;l? 'Y Pr, Rflu/l+Xilwl? ' 2/l},

R?'l'wl+...+Rl:l.«l ? -l (.j l)P}': /?'?'l.«l+...+n?'l««l < ' .jP}, (2.8)

(2.9)

Rias como

7 JPr < -:(-
0'

+ .jP z )

pois poi liipót.esc /i},,//Z > 0 e a > 1, de (2.8) e (2.9) temos certamente que

Xfl:«l +Ril«,l+ ...+Rflwl < !( 1+.jPZ)' (}

ou equivalenteillente

l2.10)

RÍI,«l+ + RÍt.«]« , l2.il)
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l\Íris ainda, veja que (2.11) admite os casos on que pala algtin) f < .j 5; k teillos

flui 7, nÍI,«l + a2zl"'l ? l
aÍI««l+.-.+Xfilw1 2 'Y. RIrIa'l+..-+R/lwl < 'Y (2.]2)

Assiitl piovt\ilios a loja(:ão (2.6): ist.o é, (lttc pala to(lo u' C {T},( ') $ k} tciilos tt\liibóli) (ltie

ü C {rz( 'y) $ k}, c collt:luíillos a dciiloilstiação da validade da condição (a). n

Prova pata a condição (b). Queremos )ilostiar que no conjullto da asse)netlia a probabilidade

de tellrlos HI's de peida pequellos é inaioi do qiie a de obtermos Hl:s de galillo pequenos.
Prinleiralllellte veja que se 1)0 conjunto da assililetiia vale

EXí:..2:,l».-:«fl«'N*;E í* ,l, p':''''d.*, p.:N
itlf l n c N

isto é, se a v.a. do lado esquerdo de (2.13) é estocasLicalllente estiit.alllente n)aios do (lue a v.a. do

lado direis.o, e]]t.ão í']]] pai't.iclilal vale a condição (b)

Colllo por ])ipót.cse {#f } é ii]]]a SPq]tâ]icia i.i.d. do v.a. s sin]ótricas c]]] toitlo dc zelo segue
que,pala I'> 0,

,:'i: '{«'~';$".* « .}.«}

- «l«'l« ' ~ ;$ «'«. : .1 . «1
pala todo t

IK.las como para Q > l 'y > 0 e p: > 0 é senlple velc]a(]e (lue

'/ +'rill:

segue que certallletlt.e t.anlbénl é válida a relação

-«l«'l«.~;$«:«.« ,1.«1
- -- l:«'l« ' ~*; $ "'.« « - =« 1' ,«1

» -- l,«'l« ' ~*; $«*-« * K«l . «l

- «l«'l« : ~ ;$««. : ,1 . «1
para.todo t (2.14)

Visto que a relação (2.]4) é a própria defillição da relação (2.13) colnpletanlos a demonstração

da va]ic]ade da condição (b). []

Neste momento já deve estar claro que a divisão cla série enl dois conjuntos de l)locos foi

un] ]ecuiso utilizado para facilitar o entendimento dos favores relacionados ao aparecimento da



2.2 ANÁLISE DE DHl:S DE REAÀIOSTRAGENS DA SÉRIE DE LOG-RETORNOU DO ÍNDICE D.JIA 19

assiilletria gan[lo-pel'(]a na série do índice ])JTA

De agora elll diante, para tisna lnellloi compreensão do restante do tias)alho sugerillios que a

iio(:ão (lptpiiiiiníst.ica (lo t nin\nulo rz (los blocos sc.ja siibst,it,lií(lF\ pela i(lcii\ (lc (hip is se(lxtâl)Gins (le

log-ietorlios;' que forinaln os conjuntos cla assinletiia e conlpleinentar posstiein taxi)atillo aleat.brio

Como veremos i)os próximos capítulos é precisamente essa ideia que sela eitlpiegada na foinlulação

dos modelos. Nesse contexto é coilveliiente iiltioduzii'mos a t.eilliinologia ciclo/regime de alta

(resp. baixa) pala deiiotai un] período no qual os log-iet.ornos da série peiteiiceill ao conjunto
colllplenlentar(resp. da assinleti'iay'

Finalizainos esta seção discutindo os iesultaclos da PEIB.

Figui'a 2.14: Dzsíhbuições do tempo do
gflnllo e da perda da PE}B dos tog-rel,orla.os
do hdzce Z).//.4 n = lO.

Figura 2.15: D?slráóuáções do tempo do
g(mh.o e da perda da. PE{B dos {og-rel,orl os
do Índice DJÍÀ )} :: 50.

Figui'a 2.16: Z)zsÍhbuzçóes do tempo da
gaTIL.o e da perda da PEIB dos tog-retorllos
(/o útdzce /91/,4 ít = 100.

Figura 2.17: DzsíhZ)uáções do [empa do

gana.o e det perda da PE]B dos log retorta.os
tto tdlce l)JIÀ n :: 500.

De Díodo geral as figuras 2.14 a 2.17 nlostianl uma redução significativa lla altura llaáxilna da

'Ê clamo qite tios i'eferimos a sequências de log-ietoinos no tentpo, ou seja, observações seque'i)dais (lue são geradas
pol uln processo cst.ocástíco selncl})al)tc.

'A escolha dos tenllos "alta" e "baixa" decore da hipótese de que as nlé(lias dos log retornos nos con.iuijLos da
assimetria e compleilaentar são l)egativa e positiva, respectivamente.
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distlit)lição do tei[[po da perda pala a PEIA t;luto en] i'elação à PIB quant.o e]n relação à PEB

Diallto disso infcriinos que a T)erlllitt.ação dos log-rct.nulos rlcntro dos blocos altera a ot'dpnl da série
Original de li n modo que reduz a plobabilidacle de obtenilos HJ's de pel'da peqtielios (note que a

coilsequêiicia disto é justalnejlte a redução iia altura da distlibitiqão do teiiipo da peitla)
Assim collcluímos que os log-ietornos do c'onjuj]t.o da assitnet]ia cleve]]] possuir algullla folha

de depei[dê[[cia ente-e si que resu]ta e]]] u]i] aun]ento na piobabi]idade de tela)los H]'s de perda

pequenos. Ná próxima seção iealizanlos algtuis exercícios na série que teiltalll captar c'aiacteríst.ocas
dessa estrutura de dependência

2.3 Estatísticas da série do índice DJIA

2.3.1 Ull] método não paralllétiico pai'a identificar regimes

Ni\ acção t\i)t.c'teor ttfiliilt\l)ios (luc pt\it\ pioduzii tl t\ssiilictiia ganho-pcicli\ obscrvadtt il \ série do

índice DJ]A é suficiente que a série de log-ietoi-nos do índice possa se] clivididil eln ciclos de alta

e de baixa tais que os log-retornos dos ciclos de alta (resp. baixa) teiihanl média positiva (resp
negativa) e varia.ncia lllelioi do que a dos ]og-retoil)os dos ciclos de baixa.

Nesta senão aplesentalenlos ullla técnica leão paianlétrica de identificação (le ciclos eln séries

de preços de ativos muito utilizada elos lllercados hiianceil'os e (late baseia-se lit\ análise de plcços

máximos locais (também chamados de topos) e mínil)}os locais (denominados fundos)7. Àlais
)diante co)ltiastatemos o desempenho dessa técl)ica não paralilétlicil com a peltoi'lllance de ullaa
abordagem paiaméttica cle iclentihcação clc ciclos. est.a última derivada de ui]] (los tl)oclelos (pala os

[og-retortlos do índice DJIA) propostos ilo capítulo 3. A hgitra 2.]8 i]ust.ra a il)traição da aboldagenl
não pal'amótl'ica.

Para a apresentação ]ornla] do algoritmo não paramétrico precisarias de algumas defillições

Seja {zt, { :: 0: 1, ...,T} a série de pi'egos de uln atino X. Escolha j = 1:2: ...:T l e deílna a

estatística ea'írerrzo.f,t, pai'a todo t, como

extretrt oj :l
[t. se zt =]]]ínlzt .j,/t .j+i,...,zt+.Í} ou a;t =i)]áxl:rt .j:...::rl+j} ,. ..\
não ap]icáve]. se mínlzt j:. .,=t+j} < zt < naáxizl j - :a: "Í' (2.15)

ell] que t .j = tlláxl0,t .j} eZ+.j = nlílilí+.j,T}
Defina tanabém que: para todo t, se eztremto.j,t :: nlín {zt .j, ..., zÍ+j} : então eíi:tremor:t é denona-

inado fundo para janelas de tamanho j e se eztremoj,t = nláx {zt j: ..-, zt+jl: então entrernoj,t
é chamado topo pai'a janela de tamanho j

Finalmente, para siillplificai a exposição ilitrodttziien)os a notação a seguir. Seja nl} a quatl-

tida.de total de fundos ou topos localizados em {zt, Z = 0, ...,7'} e defina o conjunt.o de índices

{tl,t2,...,ím} :: {t : ezÍrerrzoj,t ::zt: para t - 0,...,T} com t1 < [2 < ... < tm (isto é, este

conjunto colltém os índices { tais qlie ezÍrer/zo.j,t é fundo ou topo para a jallela de tamanho .j).
Seguindo a notação introduzida nos parágrafos anteriores, o método não pal'amétiico de identi-

ficação dc ciclos consiste de titijizar pai'es de cst.at.ísticas (eztremoj,t;, extremo.f,t,+l ) pai'a classiflcal

A. técnica qnc será descrita nest.a seção pertence à área de análise gráfica/técnica dc Incrcados financeiros- Uma
breve introdução sobre o assunto pode ser ellcolltrada eln R'latsula liç)l

'En)pregaremos o termo "janela'' para indicar quaiatas observações são utilizadas no cálculo dos ftmdos e topos
Pot' exemplo, uma jane]a de tamanho .Í = ]0 siga)ifica que, pala cadzi t, alélil de zr ut.ilizaiiios as 10 obseixações
anteriores e as 10 posteriores, isto é, um total de 10 x 2 observações adicionais no cálculo dos fundos e topos
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Ciclos cle alt.3 Ciclos de baixa

Obsen#ações:

T:topotocal
F: fundo local
1---------1 : tamanho da janela t.utilizada na definição de T e F

ciclo de alta/baixa em destaque na figura
w = = troa ciclos nào destacados

Figui'a 2.18: 'l'i.pos de ciclos de aitíi e de ba a.

trechos da série coillo uln ciclo de alta ou de baixa. Especificanaente as regras de classificação da
sei'le sao:

. Se fi > 0, o primeiro intervalo da série de preços, (/o:a'i,...,zt.), não é classificado como
ciclo de alta ][em de baixa. O ]]]esn]o ocorre para o último iilt.eivado da série, (rt,. , ..., zl"), se

Í. < Tn

+ Pala. os intervalos (zt,,..-,zti+--l), pala todo ã = 1: ...,nz 1, aplicaltios as regras abaixo,

lias quais o ]a(]o esquerdo das desigualdades senlpie repi'ementa ezfremzoj,t. e o lado direito
ezíremoj,ti+ l

Se /ztrzdo < /urzdo, topo < topo, /ztndo < topo ou topo < /lindo, então o intervalo

(zt., ..., zt;+. 1 ) da sél'ie dc pioços ó classifica(to ('omo um ciclo dc alt.a colll duração de

íi+l tí dias

Se /tlrzdo > /ztn(Zo, [o/)o > topo, /ando > Éol)o ou topo > /ltrzdo, então o ilitelva]o

(zt,, ..-) zti+l 1) da serie dc picços c classifica(lo (:oliio in)i ciclo (lc b:lixa\ ('olii (Ilha(;ão dc

ti+t t{ dias

e Se tm T, elltão o ciclo de zr é igual ao do intervalo antes'ior (zt,. . rt,. l)



22 OR]GENS DA \SS]ÀIETRIA GANHO-PERDA NA SÉR.IE 2.3

Para identificarmos os ciclos da sé)ie de log-retoillos basta deflnirlllos que. para todo t = 1, ..., T

o ciclo (te rx (Ing-ret.oino do at.ivo X no t-ésinlo dia, confolnlc a (lí'finição (1.1) apresentada ]ia

págillit 3) ó igitttl t\o (.i( lo i(lpiltiíl( }l(lo pi\ia zi

2.3.2 Estatísticas dos ciclos identificados para a séi'ie do índice DJIA

Ap[i(}[iiios o \]goiit.]iio (];\ s]ibsc(:ão u]t.piioi c dividiltios }l sóiiP (](' ]t)B-rct oijlos do íil(li(c D.}IA iio

período de 27/09/1932 a 08/04/20100 eil] ciclos de alta e de baixa. UtilizaJllos janelas de tamanho

j :: 25: 50: 75 e 100 e ('alculalllos alguttlas est.at.ísticas ainostrais a sabei

e lllédia e desvio pa(]i'ão nmostinis do conjunto dos log-retoillos classificados como ciclo df
alta/baixam

B i)média das dul'açõest0 de t.odor os ciclos de alta/baixa

A tabela A.l cla página 39 apresent.a os valores dessas estatísti(.as aillostrais obtidos pala cada

taina[[ho de jaile]a considerado. Veja que a média. amost.ra] dos ]og-retoillos pala os ciclos de alta

(resp. baixa) é posit-ix;a (resp. negat.iva) e o desvio padrão aj]]ostral dos log-ietori]os elos ciclos de

Dita é menor- do que nos ci(]os de baixa, o que mostra que ])osso algoritlllo não paiaillétl'ico consegue

dividia a série de log retoinos (lo índice DJIA elll dois conjuntos que seguem as características gerais
Cine apontamos serell] suficientes para produzir a assinletlia ganho pei(la. No pióxinlo capítulo

illostrarenlos que as estilllativas cla tabela A.l não são bons parâliletros para a calibiagein dos
modelos pala os log-retol)los do ílldice DJIA

]'alllbén\ i)o pi(5ximo ('apít lido post.farei los que a (lifeicnça rtltl'í, a volatilidade (lo índice D.JI.4

(]luant.e os cic]os c]c i\]ti\ c a vo]?\ti]idad(. (]o índi(.c (ilnl\.nte os ciclos de ba.ixa (tesenlpcii})a una

papel iillportante 110 suiginlent.o da assinleti-ia ga)lho-perda- Diallte disso apreselitaielnos agora
ujlltl outra coima de visualizar essa diferença na volatilidade. Para isso ple(usamos defii)ir ant.es a

função de distribuição acumulada empírica (l-d.a.e.) da série de log-retorllos do índice DJIA
Seja r/ = {rt, [= 1:...,7'} a série de ]og-ret.olhos do índi(e DJ]A. Para r C R defina

Zi, - {rt : rt $ r, para ( - ],...T}, ist.o é, o conjllnto dos ]og-letolnos da série menores oti

iguais a r. A f.cl.a.e. da série r/ pa.ra o valor r, denotado poi FJ (r): fica deht)ida por

F/(r) - #flf: el'nlentos de Br . z. (2.16)

E inlportailte trotar que zl,, = F/(rt).

Partindo de (2.16) construímos dois diagramas de dispersão eittte ?í,, . e zl,, , sendo que uni

deles é fonnado pelas ousei\-ações dos ciclos de alta e o outro pelas observações dos ciclos de baixa

Esses diaglaliills são exibidos lias fíbulas 2.19 e 2.20. Veja que alllbos os diagralllas dos ciclos de

alta e de baixa apresentam uilla quantidade (te pontos um pouco lilaiot' lias partes superior direita
e interior esquerda, respectivamente. Esse resultado já era esperado e decorre da foinla. como

collstiuímos o algoriti)ao de identificação dos ciclos de alta (média positiva) e de baixa (média

'Ou seja: o período sem o intervalo que denominamos como Gra7zde aras/i de /929. Para mais detalhes volte à
scc'ao z.l.

joLembre que neste trabatjlo a (duração de lml ciclo é de6lnida colho o Lainaiil)o do ciclo em dias- Por exetnplo, se
os log-retornou entre os dias Zo a t] (inclusive para ambos), com Zo < ti , são classificados como ciclos dc alt.a, então
a duração deste ciclo de alta é de t] {o + l dias
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negativa). O fato que consideramos importante destacar é a diferoiça nn fi'equêtlcia relativa.ii de
palitos lias \ ólt.ices das figin'as 2.19 e 2.20.

8

a

t.o

Figura 2.19: D r7.gra172íl de dispersão dos pares
lu,. . , í.,.,) - cic/os de «/la pa« j«ne/a .j = 100.

Figul'a 2.20: Dáagrazn.í) de dispersão dos prl.res

(1{,. .,?1..) - cic/os de /,niza p«/a.j«n.e/a j = 100.

Para niellsurar essa dileiel)ça entre as liequêllcias relativas vamos dividia os diagratnas en]

quatro quadrantes: a saber: superior direito (repieseiltado sillibolicainelite por ++), infe-
rior direito (+ ), inferior esquei'do (-- ) e superíot esquei'do (--+)i2. Colifiontarenlos as

fíbulas 2.]9 e 2.20 quanto às frequências relativas de pontos localizados eill quadrados, que são

definidos em função de u $ 0, 5 pelas restrições

e zl,, . $ u e u,, $ ?b se quadi'ante

$ u e z{,, ? l u, se quadrante +

> 1 tt e tt,. ? l tt, se qua(diante ++ e

e tlr, l > l ?t e u,. $ u, se quadl-ant.e +

As tabcjas A.2 e A.3 da página 39 i\presentam as fiequêllcias relativas calciila(las para os

quadrados dehilidos poi lz ' 2, 5%o, 5%, 10% e 50% eln cada qlta(diante das figuras. Já a tabela A.4
cla página 60 apresenta a lazão eiltie as fleqttências das tabelas A.2 e A.3.

Para ililstrar a leitura da tabela. A.4 vamos interpretar a enteada correspoi)dente à linha " +

/ +" e à colulla "u = 2,5%". Essa eíltrada indica. que a frequência relativa de dias em que

obsel-val)aos unia gl'ande baixa no valor' do índice (log-retornou enfie os 2:5% lneJiores) seguida poi

uma grande alta (log-ietolnos entre os 2,5% maiores) dura.nte os ciclos de baixa é cerca de 4,22
vezes maior do que a sua equíva.lente durante os ciclos de alta.

De modo geral, da ai)alise da tabela A.4 vemos que a lha.ioi paire das eiltiadas é lllaior do que

1, ou seja, as frequências relativas observadas nos ciclos (le baixa geialnlente são maiores do que

''A frp(ltiência relat.iva de pnnt.os em ijlna área do diagrama é dehnida colho a (lllaiilida(ip de palitos na alfa
dividida pela quantidade total de pontos do diagrama. Assim-n, sua interpretação intuitiva é como a probabilidade de
obtermos um ponto em uma deternainada área

''Pala justihcai essa notação l)esta vcr, por excinplo, (luc o (luadlaiitc sttpciioi cs(lijcido coiitéiii pontos cine
i'epresentanl a situação de baixa no valor do índice (log-retorno negativo, ctaí o sinal ) segttída poi- alta (log t-etorno
l)osil.ivo, daí o sinal +). Logo: o (litadrant.e sitpcrioi cs(llicrdo Rica denotado por +. O mesmo raciocínio sc aplica
aos outros casos
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as suas equivaleiltcs aios ciclos de alta. Esse resultado sugere que a vota.tilidade do índice dul'a.late
os cicios í]r baixa é sigllificativamellte nlaini do alto nos ci(]os de alta]3

Fiiitllizi\i)tos c'sti\ stibs( çaí) l('toiiiitlldo a (lls(:itssao sot)i(' os i('sitltit(1os (lo ('xpl( l('lí) (l;\ PEIB

(veja senão 2.2). que stigeriraJll ]laver alguma foilna de dependência. enfie os log ietor]]os (ao ]ne])os

dtuante os ciclos de btlixa). Pala essa discussão será ilecessáiio introduzir algumas dehnições

Seja a série s/ :: {st, t :: 1,2, ...,T} que ieplesenta a série dos sinais dos log-ietoi'nos do
índi(e DJIA e é definida por

, - { *;
se rt < 0

se rt - 0

se rt > 0

pala-todo t (2.17)

en] que rt é o log-retoi-no do índice DJIA no t-ésimo dia. Se st = +1 (resp. sl - l)14, diremos
qttc o t-ésin]o dia é ]]n] dia de alta (lesp. baixa) no x.\loi do índice

Seja {o c {1,2:...,7' 1} e assuma que s{. = +1. Partindo de ío, peirona a série s/ até o

piinleiro itlst.:\nte [i > to ta] que st. # +]. Defina a estatística nt = ti [o. que será del)Olnina(ti\

uma sequência de n altas e representa o número de dias consecutivos a partir de {o (inclusive)

eln que tivemos a]ta do índice. Alla]oganaente, se sí. = ] e st. # 1, com tt > ío: defina a

estatística nt. = íi [o e denol)lilie-a por sequência de n baixas
Apli(';)lido o procedimento descrito acima enl toda a série dos sinais s/ podeillos calcular a

frequência relativa de cada sequência. Os resultados desses cálculos para a série cotllpleta dos

sinais dos log-ict.orllos do ín(lide D.lIA c pata as séries dos sinais dos ciclos de alt.a e de baixalS são

apresentados lias tabelas A.6 a A.8 das págiluts 60 a 61

Uilla (lttestão lUteI'essallte relacionada à filma cla dependência entre os log-retol-nos é se as
frequências das tabelas A .6 a. A.8 são razoáveis diante da hipótese de que os sinais são indepeilclentes

elltre si. Uma fonlli\ de abordei'mos essa pergtmta é através da const.iução de intervalos de
confiança (JC's) para cada frequência relativa.

O processo de consta'ração de IC's pal'a as frequências depende do coi)llecimento da distribuição

cle probabilidade das sequências sob a hipótese (te indepelldência. entre os sinais. A segttil' deiivalnos

a expressão pp\ia essa. distribuição de probabilidilde

Seja {Ht: Z C Z} um processo de log tetoinos tal que, pala todo t: Rt é v.a. real co»tínua e {Rt}
é sequência i.i.d. Sejam tajllbém p C (0, 1) e l p as probabilidades de obtermos iespectivamellte

lm] log letoilio negativo e positivo en] un] instante [ qualquer
Apoia llote que iio processo {Rt, t C Z} olha sequência de rz baixas iniciada eln t ó cquivalciitc

aoeventoEi= {...,+t ], t, t+],-.., t+« ],+t+«,...}=1+t 1, t, t+l,.., t+n l,+t+n},ex-
presso eli] t.elmos dos sinais dos log-ietoinos. Rias das hipóteses sobre {Rt, t C Z} vemos que a

probabilidade do evellto E; não depende de [ (como a plópl'ia notação já sugere) e é dac]a por

Pr {-E;} = /{(1 p)'p"

E fácil ltiostl ai (lue, pala uni llível r € 1R de log-retomo, (luant.o maior' a variância da dist.iibuição dos log-l-etol-nos
maior' a probabilidade de ocorrência de log-l'eternos maior'es do que r em naódulo, tucto o mais constante

14Nestc traballlo não estamos inLelessados iio caso em que sl = 0

iSPara o cálculo das se(luências de altas/baixas nas séries dos sinais dos ciclos de alta ( de baixa pai'Limos das
mesmas sequências calculadas para a séi'ie completa dos sinais. Então, se uma sequência se inicia em to C {1, 2, ..., T}
e o ciclo cla série en] {o é de alta (resp. baixa) definimos que esta se(!uêilcia pertence à série dos ciclos de alta (resp
baixa)

13

para. rz € N* (2.18)
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cona /(: constaJlte boi'n)alizadora que ciepetlde (le p e sela det.enuiilada adiante

Dadas as llipótesrs sobtp o processo {Rt: t C Z}, as sequências de altas e de baixas são

sinlót.liras. Assitii, dchllili(lo o cx;olho ZJ = { t-i:+t, +t+l:...:+t+« 1, t+«} (totali)icntp tuiálogo

ao evento Zi) do processo {nt: í C Z}, a sua probabilidade fic:a expressa poi

Pi {-E,{} 7)" pala 7z C IN: (2.19)

cona ]Í: mesma constante da eq\ração (2.18).

Visto que eventos dos tipos EJ e EÉ' contempla))a todas as sequêllcias de altas e baixas possíveis

para- o processo {/?t, l C Z}, a coJlstallte ilormalizadoi'a /( fica defãilida poi

'' ==1 ili i)2ia'l:)ã(Í::'iM zpU -d (2.20)

[' coii]plcta]]ios \ definição clt] distribuição tlc' probabilidade das sequêllcias de altas e de baixas

sob a hipótese de independên(.ia etltie os sinais dos log-retoilios.

Os IC's para as frequêl)das das tabelas A.6 a A.8 são obtidos poi' simulações de séries dos sinais

a partir da distribuição descrita acima. Algumas considerações sobre as simulações:

© Paga (a(la sé['ic analisada((O]]]p]eta: dos ciclos (]c a]t.n e dos cic]os de baixa) siinu]alllos ]0.000

séiics dos siliitis, (-atlt\ iiliia comi unia quaiitidadc dc obst'ix;açõcs próxima à da sóiic ai)álibi\di\

4s quant.idades de observações geradas loraln 9.400. 6-450 e 2.950 respectivamente pata as

séries completa, dos ciclos de alta e dos ciclos cle baixa dos log-retoriios do índice DJI.A.

A estimativa de p enlplegada para cada série allalisada foi ;] proporçã.o de sinais negativos iia

série. Esses valores fni'anl 47: 5%, 43, 2% e 56, 5% Jaspe(t.ivamonte para as séries completa
dos ciclos de alta e dos ciclos de baixa e estão na tabela A.3 di\ página 60.

Os IC's a 99% cle níx:el cle conhai]ça bilateral são apresentados lias tabelas A.6 a A.8. Vist.o

cine várias Ire(luêllcias calculadas estão tola dos seus respectivos IC's a 99% (principal)lente as

frequências para seqnê[icias de poucos dias): iejeitaii]os ao iiíve] de sig]]ificâ)]cia de ]% bilat.erpll

a. l ipótcsc de iildeppndõncia. cnt.lc os sinais c, conseqíicntelllente, de independência ei)tie os log-

tetoii)os do índice DJ]A. No próxiliio capítulo piopoliios unl tnoclelo que tenta incorporar essa
foinla de depen(lência enfie os log-ietoinos
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Capítulo 3

Dois modelos para os log-retornos do
índice DJI.A.

Neste capítu]o prol)omos dois inode]os plobabi]ísticos pala os ]og-retornou do índice DJ].À.. Xlostl'amos

através de simu]ações das distribuições do t.enlpo do gana)o e do tei)lpo da per(la de ambos os mo-
delos que eles collseguetn reproduzir qualitativaljleilte as principais característ.ocas da assimetria

ganho-p('lda do índice DJIA (isto é, reprocluzenl tanto o deslocam)ael)to horizoilt.al quanto o vertical

ei)t.re as clist.libuições do tenl])o do õuallllo e clo tenl])o da peida.)

lilicialllos o ciipítulo cona algut[[as defi[)ições e resultados sobre Cadeias de l\lai'kov en] te]npo

(lis(.]-('to, (luc s(não ttt.ílizados i)n ('oiist.iitção c (-álibi }gein dos modelos propostos.

3.1 Cadeias de Markov em tempo discreto

Unia Cadeia de Markov eln tempo discreto (abreviada por CM) é uin processo estocástico

][o qua] a pior)abi]idade condicio[[a] do processo e[[trai ejn u[n estado j C N* en] q]ialquei instante

n € N, dados todos seus est.aços passados, de])ende apenas do estado do processo 110 instar)te rz l

(ou seja.: inlediatamel)te anterior). Abaixo apresentamos a (lefillição formal de uma CÀI

Definição 3.1.1. $eyízm {S., rz C IV} llrrz processo esÍocásííco c07ri. pnró7rzefro zz rreprese7z.tan.do o

[e7/tpo,) disco'eÍo e .S = {1, ..., s} seu espaço de estados ro'n sela, S. C .S prlra cada 7z,). Caso parti

qualquer rz C IN e quaisquer.j, {,ã. l : ...,áo C -S ocorre qr/e

Pi'lS«+t =.ÍIS. = Í,S. l zl?-- ] So = Ío} Pr {S«+l = .jlS. = {}

enÍâo esse /)roccsso é cAa7rzado Cadeia de Mlarkov em tempo cliscieto. ,4Zém. disso: se /.ãT/er7nos

Pr {S«+t = jlS« = ã} = p j pala todos í,.j € S e n c N (3.1)

dizemos qu.e {S.}. é hoinogênea no tempo

As probabilidades expressas por (3.1) são denominadas probabilidades de transição do
estado i para o estado j en] um passo e usualmente são apresentadas em unia mail'iz es-

27
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tocástica P, detto] fina(la matriz de probabilidades de traí)sição, coii] aspecto

P (3.2)

Pls P2s

ila qual s é a cai(titlalidade do espaço de estados S e >1: píj - l para todo ã c S (ou seja. cada

co[ulla c]e P solila ])

Edil geia[ o estudo das C]K]'s eJivo]ve probabi]idades da forilla

lJ

Pr {S«+«: IS« para todos m: n c IN e í,.j C .S (3.3)

que são delioll ílladas probabilidades de transição do estado i para o estado j em n passos
Essas probabili(jades usualmente são apresentadas eiJ] ullla Jnatl'iz estocástica P(") com aspecto

(-) («)Pil' Pàl'
(-) («)

Pi2' P22'

«!T'

P(") (3.4)

(«) («)
Pi.' Pà.'

Os elemelltos de P(") ])odeln ser obtidos recursivanlenLe de

pl ) 1: plil op j

ott. en] forma il)atricial.

para todo rz C IN* (3.5)

P(':)- P(" 1)P - P" (3.6)

elll que P" dollot.}\ i\ n-ósimt\ potência. da bit\ti-iz P

Out.ia probabilidade de interesse iio estudo das CNl:s é a pior)abilidade de a cadeia estar ])o

j-ésimo estado em uill inslallte rz- Da equação (3.5) temos que

Pr {S« )l. p(n)Pr {So (3.7)

Definindo x« - IPr {S« = 1} , Pr {S« = 2} , ..., Prós« = s} vetar de probabilidade (isto

é, a soma. dos eleillelltos de x. é 1) de diinetisão s x 1, a equação (3.7) na coima. il)atricial fica

Xn := p"XO (3.8)

e'i]] que xo é o vctoi dc piobt\.bi]idadc dt\ distiíbuição iiiicit\] de {S.},:
A segitir ellunciamos um teorema. de probabilidade limite válido para uma certa. classe de CR.I's

(unia demonstração dest.e teorema pode sei obtida em Shiryaev l2rl). Antes precisamos da

Definição 3.1.2. S(#a P ulníz mízÉMz esÉocásÍãca quaZqller. /)ázemos que P é z&ma zrzalráz estocásfÍca
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regular se, 7)ara rt c IN' alguTíi.a potên.cãa P" T)ossui open.{ts eleTitevl tos estritrlmeTI.te posàtiuos

Teorema 3.1.1. rTeorema Eryódzco) Seja7r]. {S,l, rz C IN} am.í] CA/ cairia Q da Definição 3.1.1

S = {1: 2, ..., s} o seu espaço de estado.s e P a sua 7nathz esZocáslfca. que [en a. /orn?a de (3.2)

Ía) Se P é

« - [«:

m.n.f.l«i.z

Z'9.

tlsf.ocá.sf.lcn Teg i.lar, íni.t.ão ezi.st.c

asl de dimensão s x l íaZ (lue

nlii. ú.-n.-i.í:o l-ct.or de T)robobitidnde

.ilkJ'l.í ) ' "j e a-.j > 0. para todo .j C S. (3.9)

TaZ ueíor ll é c/7.azriado temor ííe probabãládrldes eryódácas f'o?l esÉaciorl.árias) de {S«}.

(b) Altera.atiuamen.te: se existe unl uetoT de probabilidade cujos elemelttos satisfazem (3.9},
evttão P é matriz estocást.i.ca íegt1la.r.

Íc,) O vetar de probai)7/idade ll é o aulouelor associado ao ílufouaZor À = 1 da matiz P: OI/
seja.

pn

Os elenlelltos do vedor TI podem ser interpretados infoilnaliiiellte assim: n-j é a pi-opoição do
t.empo que {S.},, passa no j-ésiiJlo estado. assumindo que a cacleiajá ocoireli por uin longo período
cle telllpo.

A pari.ir do teoie]t]a 3.1.1 vai)]os calcular expressões pala os eleinelltos do vedor ll 110 caso de

olha Cl\l {S«}. com espaço (le estados S = {1, 2} e nlat.riz estocástica )emular P (vda (3.2)) de
din)então 2 x 2.

Como P é matriz estocástica regtllat' seus elenaentos são tais que: pti,p22 < 1 e pli + p22 > 0

Logo, da eqiiação (3.10) temos que

7r[ :: p] ] 7í] + p2i7r2

a2 :: l li

cuja solução é

T] '
Pi2 + P21

z2=
' Pi2 + P2t

l3.11)

l3.12)

As equações (3.11) e (3.12) seixo bastante utilizadas ao longo deste trabalho

Outro resultado iniportant.e depende do cálculo das expressões pala pl;) da Cl\,l de dois estados
descrita ttciliia. Pari\ esse cálculo xrc.l (lttc i nlatiiz P de dimensão 2 x 2 pode sel fatoiada como

---~' '-(«- «,)1 ': :1(«- «:)':,
(3.13)

enlquevl = ll = lp2i/(pi2+p2i), pi2/(p12+p21) ev2 = 1 1, 11 sãoosautovetoresassociados
tespectivamellte aos autovalores Ài :: l e À2 :: p] ] p2i da matriz P
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Rias de (3.13) teillos quc

p"= VD"V l= pJ?h- ]
PJlih- ] là lll .L ;L l, «:.«.'.«'~*'*",

e. poltailto. as expressões para plJ:/ flcanl dadas pol

P" ; l ú:'í:::
P21)" P2ill (Pll

P2i)"I Pi2 +P21 (Pll :ii} l (3.15)

Das expressões eil] (3.15) podemos calcula.r o valor

Ip(j) 7rjl < .. Tal valor n é dado poi

r} tal que para qualquer c > 0 temos

« - [:«,* { #H -« ["3P]
In IZ9ii p21 }1 . l3.16)

elll qlte [rl denota o lnelior inteiro maior ou igual a i

Fina[iza)leio esta seção. valllos mostrar que para qua]quer CX] com matriz estocástica regu]ai

a distribuição do teitlpo cle saída de qttalqtter um dos selas estados é geolnétlica

Proposição 3.1.1. Seyrz {S.: /z C N} í/ /].r] C'JI/ /i.o il.ogrl7i-ca cor/i. rri.a/7iz r .s/.oriá.slica 7c.17ri. n.r c ris/)n<;o

de estados S = {1, ...,s}. .assuma qae S. = á, pílra íz/g'um rz- E7tÍâo, rz (/ãsiz«iüulção do tempo de

peiinanência dessa. CA/ 7i.o estado í a. /)arí r do án.sZan.íe rz é ge07néirãca c07r] parámeÍro ] píf

Prova. Suponlla que S.. :: i pala alga)il rz0 C N e defina JV colmo a v.a. que i'epiesenta. o núlllelo

do passos ] ccessários a pari.ir (]c zz0 (exclttsive) at.é (liic a CNI sa.ia do estado {, incluindo o passo

ein que a cadeia sai do estado í. Então. pala todos rz0 C IN e { C S }l (lisa.iibtü(:ão (l(' ArlSno :: ã (l

Linda pol

Pr {AÍ = mlS«. = ã}

r? o+ m -- l

Prós«.+,. 74 í]S«.+. l =ã} ]]] Prós« =álS.
n-:no+l

(l pff)p:: :, pala. todo m c N*:

Pr
no+ }l? -- ln '«-:
n :: no+ l

Í'l s.+.. # á s. = {

l

(3.17)

ein que pif = 1 )ll:plj, pala i,j C S. Portanto, de fato JVjS« = { -- Gcoinótiicit(l pü) e

conc[uílllos a demonstração da. pioposiçâo. []

Esse rosttlt.ado sela ttt.ijizado principalnle31to diiralit.e a. calibragem dos modelos.

3.2 Dois i-modelos para os log-retornos do índice DJIA

Na seção 2.2, pá.giba 16, argumenta.nãos que a assiilletria ganho-perda observada na série de log-

ietornos (lo índice DJIA pode sei reprodiizi(la sc asstmlirnlos ílttc a. série é composta por dois tipos

de ciclos (que foram denominados ciclos de alta e ciclos de baixa) tais que

a nlédía dos log-ietorlios nos ciclos de alt.a é positiva e nos ciclos de baixa é llegatival
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e a 't'al'iância dos log-ietoi'lias nos ciclos de baixa é illaioi' do que nos ciclos de alta

B a dtn'anão iné(tia de un] ciclo de baixa é 11111 valor' maior do que 25 dias

Do palito dc vista dt uni iilodclo probal)ilístit'o. ujiia lorliia simples de gerar a dii)âi)fica (lescrita

acima é através do uso (te Civl's pala nlodelal o pl'ocesso de alteriiâncía ent.re os direi( cites regin)es

Essa ideia também loi sttgeiida ein Hal)self ez a/ li-il e. ein outro contexto, el)l Hallliltoil lt21 e IISI

Foinia[inente, aios inoc]e]os deste ctlpítu]o uti]izal'eil)os {S(t): t = 1:2, ...:T} unia C]\] ]lo

nlogêllea ]lo tel)lpo com espaço de estados .S = {a:ü} (a e b represeiltanl iespectivaiilente os

ciclos/regi)nes de alta e de baixa da série): cuja naatriz de probabilidades de transição é dada poi

(3.]8)

COll] 0 < 7)ab:/)ba < ]

visto (lue pol hipót.ese todos os eles)lentos da tllatriz (3.18) são positivos, o teorema 3. 1 -1 galante

(lue existe lm] único vetou de plobabilidacle estacionário

n = IPÓ./(P.ó + Pb.), P.Ó/(p.Ó + PÓ.)I', cujos e]enleiltos são obtidos de (3.11) e (3.]2)

Para simplificar os cálculos que ellvolvelll os lnodelns propostos nest.a seção assiilllirpmos n

vetou l] (:otiio distlibtii(;ão ii)i(ial parti {S(í)}t. É impor'tente destacar que essa escolha hão têm

iilHuêiicia significativa lias icsult.aços das siiiitllaqõts tios inodclos, visa.o qttc cana série simulada\

terá 7' = 20.000 observações. Pala \erificar isso ai]alisa]]]os abaixo un] caso llipotético

Suponha que o iegilue de alt.a (resp. baixa) tem (duração média. de 200 (resp. 100) obseivt\ções

(que será a ordem cte grandeza estimada no caso dos llossos modelos). Da Proposição 3.1.1 temos

que p.Ó = 1/200 e })z,. = 1/100. Subst.ituindo esses valores na equação (3.16) e toil)ando c = 0, 0001

(que já implica pl;' bastante próximo dos seus elenlelltos conesponde31tes iio vetor 11) obtelilos

t = 583. Ou seja: indepelldentemente da distribuição inicial col)siderada pala {S(t)}t. apenas

583/20.000 = 2,91%- das observações podeill te) 0,000] < IPrlS(t) = í} pjÍ/(p«Ó + pb.)l < 1,
pala- todo í,.j C {a, b} e í / .j.

Agora aprcso[itn['c]]]os a espccif]cação dos dois ]]]odc]os para os ]og-retolnos (]o índico D.]IA

3.2. 1 Prilneii'o naodelo

Os para.l)letras do primeiro modelo são p. , /&b, aa , ab, pn e z/b cite sat.isfazclll as scgllintcs rcst riÇõcs

/i.b < 0 < //f],

0 < Cra < aZ,,

ya>2 e pÓ>2

Pala a construção do inodclo iisalcliios a scquêlicia

t'tã.(i), IUõ(1), 1va(2), [vó(2) ll/..(r), lb'b(r)

de v.a.'s indepel)dentes entre si e do pl-ocesso {S(t)}t tais que, para todos t e
s C {a, b}, I't'',([) «' t(u.) (isto é, ]'rs(t) t.en] distribtüção t de Student cona p, graus de ]ibei'dade).

Partindo do conjunto de parâinetios e da sequência. de v.a.'s apresentados acima, os log-retornos
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diários clo primeiro n)odeio hcanl dehnidos pol

X(t)- l P.+a.ll/a(t), seS(t).a : p..'' todoÍ=1,...,T,
l3.19)

en] que {S(t)}t é a CNJ estacionária.l definida pela matriz estocástica (3.18)

Através da defil)ição da se(]uência de ]og-l'etorilos {R(t): { = 1, ...: T} podemos clefillir tainbénl

a sequêllcia de preços {X(t): í = 0: ..., T} por

x(o)
x([)

P >o

X(t l)e:*p {H(í)} para t.o(lo [ (3.20)

De (3.19) velllos que a f.d.p (le /?(t)IS({) = s (isto é, da v.a. R([) condicionada ao evento

S(í) = s) é (]a(]a por

/ (,is(t) - .; o.)
K.

[« * '#F]
i

2
paí'a.r (3.21)

en] que Ã'. = 1' ((z'. + 1)/2) / lr'(u.;/2)(zu.y/'a.l , O, = IÉ/,* a;. u.l e I'(z) é a função Gama

Visto que {S(1)}t ó Ci\l. {R(t)}t pcitcncc à clt\ssc' dos inodclos dt Cadeia de Markov Oculta
(abreviados poi CMO). Unia implicação desse fato é que as v.a.'s que conlpõein a sequência {R(t)}r

leão são independentes elltie si. Para vei'ificat' isso tltilizainos o (ritério para independêllcia. de v-a.:s

contínuas (para a sua dellionst.lapão veja pol' exemplo Jalnes Ílõl), que é apresent.ado abaixo.

Proposição 3.2.1. Sdami. XI, ..., X. u.ma sequ.ên.cia de u.a. ;s e .h.(zi), ...,/x,.(r.) as suas/.d.p. 's

resT)ectãuomente. Evi.tão; XI : ...: X. são indepen.dentes se: e somevi.Le se:

««) - ]] .ü. (-.):
{-1

para todo (zi, ..., z«) C R" l3.22)

e« que fl.=« , z.) denota n .fa P. conjunta de X\ x.

Aíirli)ação 3.2.1 ds u.a. ;s da sequência B(1) RÇT) Ttão sào indeperldeTt.tes e71tve si

Pi'ova. Para plovain)os a Afirmação 3.2.1 é suficiente mostial' qne as v.a.'s R(1), ..., R(T) são
depei)delltes duas a duas. Essa será lógica empregada llesta demollstração.

Pol' ulll lado, como a distribuição inicial de {S(í)}t é o vedor [l = la., n-ÜI' de probabi]idades

ergódicas, a l.d.p de R(t) fica expressa poi

/ (r;$') «.pli? + ópE?l / ('ls(t) - '; o.) + I"«pl? + «õp91 / (-ls(t) - ó; oõ)

n-«/(rlS(t) = a;O.) + zb/(rls(t) = b;ob), para todo { e cona r C R,(3.23)

en] que Q :: IOa, Oó- 7ra: Paa, Püól-

Por outro lado, para quaisquer índices to, tl c {l, ...,T} co])] [o < tt, a f.d.p. conjunta de R([o)

' Uma Chl {S([)}í é litn estacionária se Prós(t) = s} = 7r,, pala todo [, isto é. se a distribuição de probabilidade
dos seus estados em qualquer instante de tempo [ é igual à distribuição estacionária.
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e #([]) é exptcssa por

/(ro , ri ; tl' ) /l.IJ '')«./(r.IS(fo))/(r]lS(t]) = a;O.)
+p!: '')x../'(rola(to) = a; O«)./'(rl IS(fl) = Z,; OÓ)

+pi',- 'd.b./'(rola(to)/(,l IS(tl)

+pl;l,- '').ó/(rola(to)/(ri IS(fl) (3.24)

para todo (rO, rl) C IR2

Finalmente, de(3.23) e(3.24) velhos que

.f(«,'l:q') / ll ./' (,; q') (3.25)

pala pelo lnellos un] conjilnto B C IR2 (le medida não mala, e pela Prol)osição 3,2.1 concluímos

que o par R(to),R(tl) não é illdepeildente. Porá.anto: a sequêllcia /?(1),...,H(T) também não é
independente. []

Esse fato se)nado a ouvias propriedades tios modelos de CALO resultalll elll cert.as dificuldades

para a estimilção do vetou' de parânletlos @, as (lullis não serão discutidas i)este tlaball)o. Talllbém
não discutireillos as propriedades (]e est.ilnadoies2 de @. Há vasta ]itelatura sobre o assunto e

cítail)os colho referências Rabinei l2-JI, Ross IP01 e R]cLac])]aJI IP(JI.

TciJniinuilus tl apicscntt\ção dcst.c piiii)t'ilo lnodclo coiii expressões para os lnonlentos de R(t)

e pala a média e a variância de H(t)IS(í) = s. que serão utilizadas na calibiageln do modelo para

a simulação das séries de log-retoillos. De (3.19) teillos, pala todo l e s C {a: b}

zla(í)is(í)

Va: IX(z)IS(t)

(3.26)

(3.27)

e

E lx"(t)l E IX'(t)IS(É) = sl Pr {S(t) .}

}: zlx"(t)is(t)
sela:b}

.]«; pala todo zz € 1V' (3.28)

3.2.2 Segundo modelo

A principa[ motivação deste segundo mode]o ]oiam os resultados apresentados no final da
subseção 2.3.2, que sugeriana que existe dependência elitie os sinais dos log-retoillos do índice

DJIA. Nosso objetivo sel'á comparei as DHI's das séries geladas pelo piiineiro e segundo modelos

e avaliar a influência da inclusão de uma hipótese cle dependência entre os sinais na assinaetria

ganhc-pelcla .

A ideia. principal deste ]]]ode]o é que o sinal do ]og-retorno ]lo t-ésinlo dia depellde apenas

do regime (de alta ou de baixa) ell] { e do sinal do log-retomo en] t 1. Nlais especificamente

utilizaielllos uma Ch'l para modelar a dinâmica dos regimes e outl'o processo cstocástico (qlle

:Xn próxima seção uLilizareinos o esLimador de máxima verossinlijhança para $
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depende da Cl\l dos regimes) para l))odelai' a dil)áulica dos sinais dos log-retornou. A seguir
fornlalizai'calos a collstrtição do modelo

Seja {S(t): { = 1, ...,T} a inesina Cl\l que modela os regimes clo primeii'o iitodelo, ])ortailto

c:onl espaço de estados .S = {a, b}. Defina talJlbélii {Z(t), í = 1: -.., T} uln processo estocástico colei

espaçodeestacíosC:: { 1:+1} tal quepaia t:: l e s C S temos

Praz(1) ilS(1)- '} - Praz(1) 1) (3.29)

e pal'a í > ] t.el)los

Praz(t + [) = .jlS(t+ ]) = ',S(f) = .*:...:S(1) = n,Z(t) = á,. .:Z(]) = ál}

+ i) is(f + 1) í} píj:; > o: (3.30)

en] que {.j:f: ...:Íi} e {s,st, ..., sl} são se(lttêilcias de realizações dos processos {Z(Z)}t c {S(t)}t
respectivalllente.

Portanto. se S([) = s para todo t (ist.o é. se não ocoiler mudança de regime). {Z(í)IS(t) = slt se

comporta como limo Ch] hotllogênea no tempo cona distribuição inicial dada poi i(1) -: l1/2, 1/2l'

Para n[elhorarnaos a notação, de agora en] diante denot.a]'en]os p :s = /) 1-1:s: 7) +,s = /) 1+1,s
e assim pol diante.

Pal'a a constllição da c]inâlilica dos ]og-retoillos {B(f), [ = ], ...,T} usaremos a sequência de

S

t't''t=,.(1), 1't' ,.(1), 1't/+.ó(1). 1'1' .ó(]), t'tq,.(2): 1't/ ,.(2),

I't/+,õ(2), 1'1/-,ó(2), . . . , 1't/+.,,(r), lt' ,.(r), I'l/+,õ(T): I't/ :b(r)

i\s qui\is poi liipótcsc são indcpclldcnLcs ciitrc si c tios processos {S(É)}t e {-t(t)}t
As dist.ribuições das v-a.'s IK,s(í) obedecelll às segitintes leis

'''-..m-/(«I'M- :,'n-4-! ".(:*#)''W, *«:.
1. 0: se w > 0

(3.31)

1 0, sew$0

'"*,;« '(«t'u-'::;m-.'''l ",(:*g)'':, ««».
(3.32)

co:« «. > 2, K, (z:#)l / li' (?) y'naZI --:na co«sta«te -r:,.«]izador- e F(z) a l«nção Gama
Partia)do de (3.31) e (3.32) definimos os log-retonlos3 diários do segundo modelo por

R(t)-l a;W .(t), seZ(t).+leS(Z).s, paratodotCll,...,T},
(3.33)

em que aa e aZ, são parâmetros do modelo que atelldem à restrição 0 < aa < ab

E fácil ver que a estimação dos paiânietros (pol' nlá.xima verossimilllaitça, poi exenaplo) deste
modelo a partir da. série de log-retornos do índice DJIA não é trivial. Visto qlte nosso objetivo

'A sequência de preços diários {X([), t = 0,...,T} pode ser obtida diretaiTiente da sequência de ]og-retorilos
diários {/?([), [ = 1, ...,T} r]e fora)a aná]oga a (3.20)
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será apenas colllpal'al as DHI's do prillleiro ilaodelo com as do segui)do, utilizaremos algumas

estilnat.idas do plinlPllo naodplo para calibiai as siiniilações do segundo. Para operaciolializailnos

isso ó sttficiclito (]ciivln cxplcssõPS pata\ ZIX"(í)IS(í) = sl e rlX"(t)l: pala to(los t, s c {a,b} e

]lliciallllente obtemos unia expressão para EIX"(t)IS(t) = sl. De (3.33) telllos

(1)(2)

ZIX"(t)IS(í) = sl= )i:.hla"(i)}(f) =i:S([) : sjPrlZ(f) : {lSo - s}, para todos.(3.34)
{€c

A expresssão ])ara o terillo(1) de(3.34) pode ser obtida diretanlente de(3.31) a(3.33). Para
isso llote que

zlw'Í::- :(t) l

rlt't/ÍIL (t) l

rlt,t/l?ll; '(t)) > o
lt4/l?ll;(t)l > o

l3 35)

(3.36)

pala todos rz: s e Z

Aplicando o operador esperallça en] qualquc'r potência rl de(3.33) e substituindo(3.35) e(3.36)
obtemos

E IX'" '(Í)IZ(t) S(t) = sl

E lx'"([)lz(t) - i, s(t) - 'l

ãas'T l(,JI,.,,2rz l

CJ2n(IJ 2n

l3.37)

l3.38)

eln que

c,.,« - E lwr,.({) (3.39)

são constantes calculadas pot integração iltiinét'ica. EI)l pal't-icitlar, C,..,2 - u./(p. 2)

Poi Olttro lado, a expressão exala pala o tei)no (2) de (3.34) é colllplexa e depende da sequência

de v.a.'s S(]),...,S(t), da distribuição inicial i(1) = IPrl-t(1) = 1}, Praz(1) = +11j' c tanibénl
das matrizes estocásticas regulares

P.
P .s

P +,s :;:: l : (3.40)

e[n que os ele[[[entos de P. foran] defina(los e]]] (3.30).

Felizment.e, como veicnlos na próxinaa scçã.o, nas nossas sinlitlações o intervalo adot.ado para

p ,. e p] [,; canil)ini\do à ordeili de glt\ndczt\ dtt duração lilédia dos icgililes n e b (200 e 100 dias,

respectivamente) nos peinlitem obter uma aproximação satisfatória (para o escopo deste trabalho)

para o termo (2), cuja expressão é bastant.e simples. A ielerida ap)oximação é dada por

p,'lz(t) ils(t) - .} = «:,; para.todo s (3.41)
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em que

P+ .s

/) l .s +P+ .s
P +.s

P-+:s + P+ :s

(3.42)

(3.43)

são os elenlelltos (to vetou' de pi-obabilidades ergódicas pai'a a nlaLi'iz estocástica Ps, calculados

segundo (3.11) e (3.]2)

Podemos utilizei (3.J6) para optei unia métrica da oi(tem de grandeza clo erro illcoriido na

aproximação acil)la. Poi' exemplo, (l\ialldo p :s :: p++:s :: 0: 70 (este sei'á o nlaioi' valor' utilizado

nas simulações) e ( = 0:0001 obtelllos 7z = ]O. Fixando /)«b = ]/200 e Pba = 1/100 (OI'dela de

gi'andeza dos valor'es utilizados ]]as simulações) segue que e])] 3néclia en] apellas l2rtP«bPbal /(P.õ +

pó.) = 2/3 x l0/200 + 1/3 x lO/100 = 1/15 = 6: 7% do te131po podemos t.er IPi'lZ(t) = ílS(í) =

s} zí:,l > 0, 0001

Agora podelllos rct.onlai o cálcltlo da cxpi'pssão para -elX"({)IS(t) = sl. Substituilldo (3.37)
(3.38) e (3.41) en- (3.34) te:-os

ZIX'" '(t)IS(t) = a?" 'C«,,2« ](«+:. « :.)

E IX'"(t)is([) = a:"C«,:'"

(3.44)

(3.45)

para todos rz: s e [.

Finalmente calcttlalllos as expressões pala EIX"(t)l. Pliltleiio veja que

ZIR"(t)l = >: >: E IX"(t)IZ(t) = í, S(t) = sl Prl-t(t) = ilS(1) = slPriS(t) = s}
sCS eC

(3.46)

para. n c N* e todo t
Utilizando as aproximações (3.44) e (3.45) e]]] (3.46) vens

xlx'" '({)l >l' .:" 'c«,,,« : («*:. « :,) «.
seta,b}

>' a:"C'«*,2.z.:
sela,b}

(3.47)

(3.48)xlx:"(t) l

eni que 1. e zb são os element.os do vedor de probabilidades eigódicas de {$(t)}t, pois por hipótese

{S(t)}t é Ch'l estacionária.

3.3 Resultados das simulações

Nesta seção ca]cu]anlos as DH]'s dos dois modelos propostos e comparamos com as DHI's cla série

de log-rebordos do índice DJIA no período de 27/09/1932 a 08/04/2010. Para isso será. necessário
calibrar os l)modelos. Iniciamos comi unia breve discussão do método empregado pai'a a caliblagenl

do primeiro lllodelo.

Já dissemos na subseção 3.2.1 que o primeiro lllodelo pertellce à classe dos modelos de Cadeia

de À'larkov Oculta (Ch'lO). Na literatura. os paiâllletros dessa classe de modelos são comumetlte

estimados através de um algoritino denontinado por Baunl-Welch e por este lllotivo também
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iremos adotá-lo aqui

O algoritmo dc Balia-\velcjl ó o ('nso parti(xtlar da aT)licaçâo do algoritlilo ExpectationN-
laximization (EM) a iiio[Jclos dc CRIO. o :\lgo]it.nio EÀI ó ]uii pior c(liji]p])to itci]\tive pficicnt.c
pala a estitliaçao de paiâinetios poi liiáxillla veiossiiiiilliattça lla pieseliça de da los não obselváx eis

(ocultos). No nosso colltexto o algoritnlo ENI consiste dos seguint.es passos iterativos:

B Passo-E

Na sita k-ésima iteração: o passo-E "pstillla" as tealizi\çõcs llãn nbsplx-ávcis (la CNI partindo

(];\s rot\]izaqõcs (]os ]og-ictorilos ( dt\s pstiiiiat.idas plua os paiâmetios obtidas na (k-])-

ési[na iteiação do passo-i\J. E])] seguida e]e ca]cu]a a espeiaiiça co])t]icio]ia] da ]u])ção ]og-
verossimilhança conlpleta4 (isto é, a função log-verossimilllallça assullaiildo que todas as real-

iza\iões da CN,l e dos log-retorilos são collhecidas/obseixáveis) obtendo uma expressão q\te é
função dos parâmetros a se['en] estio)dados. Para a p]in]eira iteração do passo-E é necessário

deflliir \calores inicias pala os palâi})etros

e Passo-M

Na sua k-ésima iteração, o passo-b'l maximiza a função obtida ila k-ésima iteiação do passo-E
em relação a todos os parâtnet.ros a serem estimados. Essa maximização produz estai)cativas

jde máxima. verossiinilhaliça) atttalizaclas para os pala.llletios, que são utilizadas ila (k+l)-
ésiilaa iteração do passo-E

visto que o piopósit.o deste t.iaballlo l)ão é ax:aliul a qualidade do ajiiste cla sél-ie de log-retollios

do índice DJ]A aos modelos propostos, luas sina observar se os li)odelos col)seguelll reproduzir a

assimetria ganho-perdas, não discutireillos os detallles e as propriedades do algorit.mo de Baum-
\Ve[ch. Boas i'eferêilcias sobre esse a]goiitlno são Baunl lel e Rabiner IP ]l e referências sobre o

algoritnlo EN] são Dempstei líl e lçlcLaclllall IP01

Seguindo a notação intro(htzida i)a subseção 3.2.1, página 32, iepieselltal)los por @ o vedor de

pal'ânletros do priilleiro lliodelo. A estimação de @ loi executada no soÜlua.7e gratuito R, através

da função /tsmm, contida ]lo pacote A.sm.mC. R.esumidallleltte, essa função estima @ at3'avés do

algoritlno El\l e baseia-se na abot'dageln proposta inicialmente por Guédon jlil. Detalhes sobre o
algoz'itmo da ftii]ção Àsmm podem ser e]icoi]tiados e]]] Bulia lõl

O vetou $ cona as estí[nativas dos ele[[[ei[tos de $ ó t\picsc[[t.}](lo ]ni t]tl)cla .\.9. Sobre $

(testacumos ctois pontos. Primeiro, a )iiat.liz estocástica estiillada. P é

Pab

178
179
l

179 Ê ), l3.49)

o que implica uma duração lnéclia de 179 e 68 dias para os regimes de alta e de baixa, iespectiva-
inellte

Segtmdo, teillos z% = 7, 2 e í4, = 4, 2: valores que aléns de corroboraiem o resultado conllecido

na ]it.ciatttra de hnanças de que a. distlibltição cllapírica. das séries dc log-retoil)os apresei)ta ca.tidas

' Esperança em relação aos Lindos não observáveis da CNI, condicional às realizações de log-retornou e às estimativas
dos parâmet.ros obl idas na (k l)-ésima il.eração

'.A assin]et.ria ganho-perda já foi definida ]la subseção 1.4.4. Poi- conveniência leilibramos blue a assimet.ria ganllc-
perda fica caracterizada por: (a) a distribuição do tempo cla perda é desfocada para a esquerda em relação à
distribuição do tclnpo do gatil)o c (b) t\ parte cs(lucrda (HT:s dc valores pequenos) da distribuição do t.etilpo da perda
atinge uma altura maior do que a parte esquerda da distribuição do tempo do ganho.

CUtilizamos a versão 0.3-5 do pacote hsrrlm, de 17 de abi'il de 2009
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minis pesadas clo q\te as de ujlla dist.ribuição nonlaal, tanlbéil) sugerem cine llá uma paiol frequência

de valoics rxtlcillos 110 teginlc de baixa clll conlpai'anão ao regime de alta.

A.lit(,s d(. pl'oss('gllll'lllos ('oiil os t'('sttlt a(los ( (-ollv('lll('llt(' I'ttzpi'l))os }tlgttliltls o1)s(.i-xrii(:o('s gcl'ttls

sobre as figuras que seixo apreselltadas i)esta senão. Cada figura colltéi)i as distribuições do tempo

do ganho e da peida para uma parametrização dos modelos. Essas distribuições loii\m calculadas
através dn equação (1.4) da página 4 aplicada a uln conjunto coito 200.000 observações de log-

ietoinos simulados (lO séries cona 20.000 obsel'fiações (ada). Em todas as figuras col)sí(teranlos os

níveis ' = 45a, e]]] que a é o desvio padrão alnostra] de cada série de ]og retol'tios siillulada. Por

fim, a escala do eixo horizontal é logro e a l)ola cheia (resp- vazia) lepiesenta a dist.ribuição do

telllpo da peida (resp. do ganho), como usual nas figuras deste tiaballio

A figura 3.1 apresenta as dist.ribuições do tetllpo do g;lnllo e da peida pala a parailletrização q'
do p[i[[[ei['o ]nodelo. Pata facilitar a compara.ção dos ]es]iltados obtidos ieproduzi])]os )]ovan]ente

a. hglu'a 3.2, (litc .já foi exibida. na seção 2.1, página ]2

Figura 3.1: Z).17/'s +5a do phmeíro modelo

parametrizado T)or q
Figura 3.2: Z)]7/'s +5a dos /og rezar/70s do

índice DJI.A - 21/09/1932 tt 08/04/2010.

Da coíllpaiação de 3. 1 e 3.2 vemos que o prol)leito modelo consegue teplo(luzia os fatos que: (a) a

distribuição do te))lpo da. perda é des]ocada pala a esquerda enl ie]açã.o à. dista'ibuição (]o teillpo do

gai[][o e (b) a parte esquerda (H]'s de va]ores peqtie]tos) da distribuição do tempo (]a perda atinge

ulnt\ t\ltula nntioi do quc a piutc csqucidtt da distribuição do tempo do gaiillo. Adicionaltnente, os

valores das frequêl)clãs nas DHI's do primeiro modelo são próximos aos observados nas DHI's do
índice DJIA, apesar da estrutut'a simples do modelo

Portanto i[[ostran[os que um modelo c]e CÀ']O cona distribuição dos ]og-retornos que é t-Student

e que possui apenas dois regimes (alta e baixa) tais que (a) no regime de alta (resp. baixa) a média

dos log retoiJios seja. positiva (resp. negativa) e (b) a volatilidade no regime de alta sda menor do

que no ieginle de baixa, é suficiente para reproduzia as principais características das DHI's da série

clo índice DJIA, particularmente a assinletl'ia ganho-perda

Uma diferença. entre as figuras 3.1 e 3.2 se refere à. posição do máximo (horizonte de il)vestilllento

ótinlo HIO) lla distribuição da perda: a. parametrização q' do pl'imeiro modelo resulta no máximo
ocorrendo ila faixa dos 6 &os 8 (aias, cnqtianto o máximo para a série (]o índice D.J]A ocorre

ali ll dias (ou seja, o piilneiio iiiodclo prevê o iiláxiliio ocorrendo tnites do quc é observado
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einpíricamente). lxlostiarenlos abaixo que a estrutura de depei)dêllcia enfie os sinais tios log
letonlos proposta no segundo lllodelo pode reduzir essa diferellça

A ('it]]])i'itgciii do s('gim(]o tifo(](']o lido ('livo]v('l'a }i liiPlxlllilzll('tio (](' lil)lll ]'ltii(;ao t](' v('i'ossllill]

liança- Ei])p]'egare]])os as ]neslllas estimativas ãl;: ab, l)aa:7)bb: i4.. iã, de q' do pi'ilneiro modelo pai'a

os pai'âtlleti'os aa: ab,Pa :Póó, Z/., pb do segundo lilodelo. Adicioiiallneilte. pai'a estilllar a :s e T+.s

assulniremos que a llaédia dos ]og-letoliios no )egilne de alta (lesp. baixa) iio primeiro modelo

é igual à [nédia dos log-retornos ]]o regime de alta (]'esp. bi]ixa) ]io segu]ido i]]oclelo. Ou seja

fornlalnlente tttilizainos as restrições

í-'l + fín
/ç: lx(t)is(t) - .l - n ãCâ:l (,Íi] ,Í=) IX(t)IS(t)

l (3.50)

l3.51)

para todo s, elll que Eiln(t)IS([) = sl e E2lR(t)IS(t) = sl são defillidos iespectivaitleilte peias

equações (3.26) e (3.44) e denotam as estinlat.ovas c]a média (]os ]og-leton)os colldicional ao reginae

para o primeiro e o segundo modelos e Câ,t é iinla constante obt.ida por int.egl'ilção ilunléi'ica q\le

toi defilli(la li:l cqlia.ção (3.39).

Veja que tls equações (3.50) e (3.51) deterlninalla unicamente T :. e T 1 ... No entanto telllos
infinitas combinações de p :. e p++,s tais que R ,; = 7o+ .s/(p +.. + /)+ ,,). As hguras 3.3 a 3.4

apresentam os iesulLados das siinulacões do segundo )noclelo pala duas dessas colllbinações.

Figui'a 3.3: Z)#/'s ü5a do sega.ri.do rrtode/o,

P++:. = 7/]0, P :. = 629/1000,P++,ó =
137/200 e p :b = 7/]0.

Figui'a 3.4: DH/;s ü5a do segura.do modelo;
P++:. = 87/200, P :. = 3/10, P++:b = 3/10

e p :b - 333/1000

Note que quais(to assunlinlos p++,s,p ., > 0:5 (resp.

p+t,s,p ,s < 0,5) deslocatnos a massa de probabilidade de ambas as DHI's para a esquerda

(resp. direita) e consequentelllente aunlentanlos (resp. dinlinttímos) a altura da parte esquerda das

DH]'s (note os máxiillos atingidos pelas DHl:s lias figuras 3.3 e 3.4). Nesse sentido o segundo mod

elo é mais flcxí\rcl do (lltc o pi'iillciro e .lustihca parcialmellte a sua lllaiol- qualltidade de parâmetros

(p++,.,p ,«,p++,Ó e p ,ó do seg\mdo modelo contra //.. e /l.b do primeiro).
Na figul'a 3.5 ajustanlos uma parametrização que visou deslocam pala a direita apenas o ir)áximo

da distribuição do tempo da perda, de modo a corrigir a disparidade entre as figuras 3.1 e 3.2

citada alguns parágrafos atrás. Nota-se que esse objetivo foi parcialmente atingido (o lná.ximo da
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

log do HI

2.5 3.0

Figura 3.5
19/50

DHI's -L5a do segundo nlodeto; p+-.:a ] 9/40, P .. 1 4/40: P+ + :Ü 349/1000 e p .Ü

distlibiüção do t.cli)po (la pedi\ sc (loslo(rali pal'i\ o illtclvt\lo (te 6 a ll dias). o que sugere que unia

estrutura. de depeildêllcia do tipo (la coi)si(legada para o segui)clo modelo pode complerneiltat a
estrutura do primeiro modelo.

Uma das vantagens da formitlação cle modelos é que eles podem sel utilizados para avaliar
a influência de cada parânaetlo ilo lellâlllello estudado. Com esse objetivo utilizalJlos o priitieiro

modelo para- acessar a importância de algtllis dos seus para.metros na delerila mação do tortllato das

DHI's, partícula.rtneiite ilo surginlellto da assiillet.ria gallho-peida

A ideia é tlaoclificar uin paiâlllet.io por vez7 realizando os aj]istes mínimos necessários ]lo lnenoi
llúmero de out.ros parâiTlett'os de modo que tenhamos

zlR(t)l

vi;i li)l
0, 0003 = média a3110stl'a] dos ]og-rPtoi'nos do D.JIA

0: 0]04 = desvio padrão anlostia] dos ]og-letoinos do DJ]A

IS.s2)

(3.53)

pala. todo t, e então avaliar a inflltêllcia do pa.rali)et.io no fonnato das DHI's

Veja quc as lcstiiçõcs (3.52) e (3.53) (ambas obtidas de (3.28)) iguale\in a lliédia e o desvio

padrão dos ]og-l'eternos da parametrização escolhida para o primeiro modelos respectivamente à
média e ao desvio padrão anlostrais da série de log-retornou do índice DJIA.

lliiciamos alterando a. razão ab/a.. que afeta. a. razão VaijR(t)IS(t) = bl/Varie(t)IS(t) = al. Por

conveniência: de agora em diante utilizaienlos a notação (i = vVarjRjf)]lg([) - Zi]/Varia(t)].S( -:: a]
Leinbi'e que na parametrização original qJ temos (5 = 2, 5 para os log-ietorilos do índice DJIA

As figuras 3.6 e 3.7 lnostiam que, no espaço paramétrico do primeiro nloclelo, a magnitude

de õ tem grande importância nos deslocalllentos horizontal e vertical ent.l-e as distribuições do
t.empo do ganho e da perda. Paiticulaimente, uma redução ejn õ aproxima. as curvas e diminui o

O collceito de infhtência individual de cada parâmetro enapiegado neste trabalho é análogo ao conceito cle derivada
pal'cial.

'/\(lui deve estar claro (lue nos referimos a lema paramcl.rização dn primeiro modelo qiie é difcronl.c de $



3.3

 

 

  
 

RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES 4

 

  
 

8 Ro
doo E»

8 &', o %E- 5 8 8
Ed .o “ e %

se s %
& o “ ze
Ê “ “a E 8] : 2ç ” . : 3
ê e Ê '
$ q s
E º ” ÉSe 4º É º

S o 8|

o õ

o 5

8 8)
* T T T T T T T ses T T T T T T T

oo os 10 15 20 25 30 00 os 10 15 20 25 30

log do Ht log do Ht

Figura 3.6:

para à = 2.

DHI's +50 do primeiro modelo Figura 3.7: DHI's +50 do primeiro modelo

para d=1.

deslocamento entre os seus máximos (note que este deslocamento é inexistente para 6 = 1).

A seguir modificaremos ptp.
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Figura 3.8: DHI's +50 do primeiro modelo; Figura 3.9: DHTI's +50 do primeiro modelo;

Ha = 0,00043 e py = 0. Ha = 0,00119 e pu = —0,00200.

Nasfiguras 3.8 e 3.9 vemos que o valor absoluto e o sinal da média dos log-retornos assumidos

para os ciclos de baixa influenciam principalmente o deslocamento vertical entre as DHTI's. Em

particular, quando py = O observamos que as partes esquerdas das DHT's das séries simuladas

se aproximam (em relação à distância observada quando tomamos jy < 0). Como já havíamos

mostrado no capítulo 2.2 isso ocorre pois se | = O, então no regime de baixa a probabilidade de

obtermos HI's de ganho pequenos é igual à probabilidade de termos HI's de perda pequenos.

A seguir avaliamos a influência de modificações na duração média dos ciclos de alta e de baixa

mantendo ma igual ao estimado em NA

Note que a figura 3.10, obtida da redução na duração média dos ciclos, reforça a sugestão da.

seção 2.2. página 14, de que a assimetria ganho-perda do índice DJIA está relacionada a escalas
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2.0 2.5 3.0

log do HI logdo H

Figura 3.10: 1)H/'s ü5a do pHrrzeiro modelo:
p.Ü = 3/179 e PÜ. = 3/68.

Figui'a 3.11: 1)J//'s ü5a do prir7ze ro r7?0de/o

p.Ó = 1/358 e PÓ. = 1/]36

de tempo da ordem de ]lo lníniino algumas dezenas de dias (ella particular, a dilação média de
68/3 H 23 dias leão é suficiente pala reproduzir a diferença ila altura relativa das DHJ s). Além

disso: a figtiia 3.]] mosto'a (lide ]i]]] gt'a)]de aiin]ento ]la clitração média dos cirlos9 auJllellta o

deslocamento vel'tical entre as DHI's.

No aicabouço clt' ailálisc do piilnciro llioctclo, iliiia il)traição quc' just.ifica os insultados das

fíbulas 3.10 e 3.]] é que o a]tmei]to (resp. (timinttição) da duração média dos ]egiines ]esult.}] ]la

hete[ogeneização (resp- homoge]]eização) do p]'ocesso estocástico dos log-retori]os, implicando en]

unia l)melhor cal'acterização (resp. descarac'terização) das diferentes estiutulas probabilísticas dos
regililes de alta e l)fixa

Por último nlodificamos Z/a e pb.

2.0 2.5 3.0

log do HI log do H

Figui'a 3.12: D#/'s ü5a do phme ro modelo,
Pa = Pb " 4, 2.

Figura 3.13: DH/'s ü5a do pümeÍro modelo
p. = pb = 7, 2

As figuras 3. 12 e 3.]3 lnostrain que o fato de que p. = 7, 2 > 4, 2 = Pb na parametrização original

ONo nosso caso dobranlos a duração nlódia dos regimes.
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do primeiro modelo não tel» it)fluêl)(ia significar.iva no surgimeilt.o da assinleti-ia gailllo-peida. Ajénl

disso, a magnitude dc ps parece afetar mais sellsivelmente apellas o ajuste dos priii)eit'os pontos

das DHI's (primeiro e segulldo dias)

Finalizaliios este c'apítulo ietoi)iai)do a discussão sobre o iliétodo não palaillétlico de ideliLi-

fict\ção de iegiii)es eln séries de log-retollios apreselltilclo ila subseção 2.3. 1 . Naquele lnomellto: caído

não dispúnhamos de um mode]o para os ]og-retorlios do índice DJ]A leão era possível ax:aliam a pei'-

formance daquele nlétoclo de idelltificação de redil)aes (deiiolniliado de apoia eii] diante por método
não paramétrico). Agora podeillos simular séries de log-ietoiiios através do primeiro modelo e

comparar o desenapenho (en] idultificar coriet.amente os regimes) do método i)ão paralnétrico com

o de um i)método paialnétrico conllecido colllo algoritnlo de Viterbi

Em linhas gerais, o algoiitmo de Viterbi encontra a sequência de tegilites (que é oculta) mais
provável dada a sequência de log-l'etotnos (que é observada). isso é realizado at.revés cle métodos

ílc prograil)ação dinâmica. i\paiol'cs dptaljles sobre o algoritnlo de viteibi podem ser eilcolltiados

eil] Rabiner IP41 e Ross l2(il.

Assumindo que o priiiteiro modelo sob a parametrização q' lortiece villa boa aproximação pala o

processo estocástico dos log-retoinos do índice DJIA, verificamos através cle centenas de silllttlações

que o índice de aceito do método Jlão paiaJllétlico na identiíi(ação elos regimes é cla ordem de 70%

conlpaia(to a 60% caso atribuíssenlos regimes ao acaso a partir das probi\biliclacles eigódicas dos

regimes (experinlellto de bem.ouJ/ã). Poi outro lado o índice de acerto do algoiitmo de viteibi é da

ordem de 97%, o que sugere que o algoz'itmo cle Viteibi é muito su])eriol' ao lllétodo leão paianaét rico

frequentemente utilizado na allálise gráfica/técl)ica

A título infoillaativo aplesent.nulos as figul'as 3.14 e 3.15: que são diietamente conlpitráveis

às neuras 3.16 e 3.17, estas últimas .já apiescnta.das na sltbscção 2.3.2. Veja que o aspecto das

hgurt\s obti(tt\s t\t.Invés (]o luóto(]o leão ptlraliiét.rico ]clllbi \ o \spc(:to (]tis figint\s (lo algolit.leio

t[e Viterbi. No elitalito essas ú]tinias expiessaiii unia difeieliç&l eilt)e tls vo]ati]ida(]es dos regimes

substancia[lllente ma.iol c]o que as piiit)eiras. A comparação enfie as t.abe]as A.]O a A.]2 (a]golitlllo

de Vitel'bi) com as tabelas A.2 a A.4 (lnétoclo não paralnétrico) também evidencia esse lato.

Figui'a 3.14: Diagrama de aspersão
'í" p«e. («,. .,a,.) - ciclo. d. ./'' p"
lãteróá.

Figui'a 3.15: Diagrama de dispersão dos
P« (u,. .,«,.,) - ciclo. d. b«:- P"
ráíerb{

Um último resultado interessante pode sei visto nas tabelas A.15 e A.16 (que são diretalnente

compa['áveis cona as tabelas A.7 e A.8), cine ]nostram que tan]bé])] há algun]a evidêi]cia estatística
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:: .4: . :$';t#''x'é

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Figura 3.16: Dáagrarrza de d spersâo dos
p{31es (u,.. . ,li...) ciclos de nltíl para janela
.f

Figura 3.17: 1) a;gra?na de dispersão dos
p««s («,, .,«,.,) .{c/o. de b«i#« p-"
gane/a .j = 100

[avolávc[ à hipótese (]c dcpcildêl)cia piltic os silittis (]os ]og-ietorllos (agora apel)as para os regimes

de acta) q[[ando uti]iza[[[os o a]goiitnlo de Vitelbi para identificam os rcgiii)cs (]a sórit- de ]og-ictonlos
do índice D.JIA



Clapítulo 4

Modelo estilizado para índices de
açoes

Já nlostral)los (lue o índice DJIA é Junção da soma dos preços de a]gunaas ações (vede seção ].3:
página 4). Sondando esse fato aos resultados da seção 3.3 (relativos aos favores envolvidos ]lo

surgimento da assiinetiia. ganho-perda) surge a pergunt.a de como deve ser a depei)dêlicia et)tre os

preços/[og-ret.orllos das ações pal'a que uln índice de ações fictício (do nlesnlo tipo do índice DJ]A)
apresente assimetria gatllluperda.

A.hlgleil eí. aZ 111 e Hanseli et. a/ 1141 já avaliarattl essa questão obtendo algilns )esultados
iiitel-css \lit(}s. Ncst.(, ci\.pitlt]o, atiaves dt\ (olistlttçao (]p liiil liiod(']o (.st.l]lztl(]o pitlil lii(]i( t:s í](' t\(ops

(da. folha do índice' DJIA) aptoluiidalilos a análise' It'ita poi esses autores.

4.1 Construção do modelo estilizado para índices

Tnicialincnte defina iii[[a v.a- qitc representa o valor (nii pi'cço) dp ii]]] índice con]posto por Ar açõpsl

dc loiilia análoga à t'qltação (1.5) da página 4, isto é:

N

E xl (t)
á-l

N '/(t) pa-ra t C {0, 1: ...,T}

ell] que X{(t) é a v.a. do preço da i-ésinla ação ao fIlIal do t-ésimo dia.

Em [iliha coili os resultados da seção 3.3 assuinireinos (lue ao ]ongo do telTlpo o íl)(vice /(f)

pode estar eln dois regimes, a saber o regínle de alta (denotado por "a") e o regime cle baixa
(denotado por "b" ), exatameiite colllo nos modelos do capítulo 3. A dinâlllica probabilística desses

dois iegiiiics sci-á dt\da pelo pioccsso {S(t), t = 1, ..., T} que é a mcslni CR.'l cstacíolláriit2 ut.ilizada

nos modelos do capít.ulo 3.

Agora defilta a sequência de vetores aleatórios

lzt(i), z2(]). z«.(i)I', lz-(2), z«.(2)I',..., lz: (r), zA,(1'')1' (4.2)

tal que cada vedor aleatório telll distribuição Normal nlultivaiiada coll] vetar de médias

l Lcmblaliios (luc o índice DJIA é coitiposto por /V = 30 i\çõcs

:Ou seja, {S([)}t é definida pe[a matriz esLocástica (3.18) e Lem dist.iibuição inicial ]] = lx.: 7rÓI , que por hipótese
coincide covil seu vctol dc plobabilidadcs eigódicas

45
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m - O e n)atroz de variância-covariância í2 = 1 (Oll seja.

Z(í) := IZi(t), - ,Z (t)I' -' N(O, 1)), ein que l representa a matriz identidade de dil)tensão

Ar x Ar. Assluikt- qite esses vctoics t\leat.óleos são indcpcn(lclitPS PI)tic si c taiill)éli) (lo {S([)}t

Adicioiialn[ente, paga s C {a,b} defii]a os vet.Odes m. = (/í, a?/2)j]: ], ..., lj' (de dinlelisâo

N x 1) tais que

Pb < 0 < IÍ,,

0 < aa < ab

e as n)atrozes A e B (alilbas de dinlellsão ]V x JV) tais que

..:r4 T $: ) (4.3)

e

-; (
l

Íab

PÓ

l
B'B (4.4)

colll 0 < P. < PÓ

Partindo das definições e hipóteses apreselltadas adn)a e das equações (4.2) a (4.4) defillimos o

vetou de log-ietornos das ações no t-ésimo dia (ist.o é, R(t) := IRi(t), - - ' , R/y(t)I') por

R(t)
m. + A'Z(t)
mb + B'Z(t):

se S(t) = «

« s(t) = z,

la.s)

D.(4.5) ««.os q-.e Rjí)l(S(t) - ') -N(m., A'A) e R(t)l(S(É) - b) - N(mb, B'B).
A sequêllcia de vetores de preços das ações (que sela decotada poi {X(t)}t) pode ser definida

ejll termos do preço de cReIa ação pelas equações

x{ (o) P >o

xá(t l)exp {R.(í)}
(4.6)

(4.7)x{ (t)

para todos { C {l,..., Ar} e f C {l, ...,T}
Para a disciissão do rcstant.c deste capítltlo é fiuldamelltal notar que, pala todo t, assulllilnos

qup os log-ictoiiios/pie(;os dc todas t\s t\çõcs (-st.ão sob tl dinâmica do regime conlljln S(t) :: s.

Colho liiostiaielilos iia pióxiiila seção, pala opeiacioiializarllios a siiintlação de séries a paitii

do modelo pala índices pi'ecisamos expressar a média e a variância. dos log-retornou do índice l(t),
condiciol)ais ao regime S([) = s, colho uma função dos pai'alHeEi'os do modelo p« , pb, aa, ab, p. , PÓ, Pa«

e PÓÓ, que conta'o]aiu o conlp03tainento dos ]og-rebordos das ações eni cada regime. A seguir apre
sentamos os passos utilizados ila obtenção dessas expressões.

Inicialmente definimos a v.a. C?(t) que representa a quantidade de dias em que o preço das ações



i.l CONSTRUÇÃO DO hlODELO ESTILIZADO PARA ÍNDICES 47

esteve sob o regime de alta enfie os dias l e t (inclusive para ambos), para todo t C {l, ...,T}
Portanto, Q(t) pode assumir os valores q. C {0, 1, ..., t}.

Agora 're.la qtt(' siibstit.iündo as cqtiaçõcs (4.3) a (4.7) elii (4.1) obt.emos

N

E xí(o){-1
JV

N

E x{(t)l(Q(t){-1
N

É»'',

.r (o) - P>o

.r(1)l(Q(í) - q«)

(Q(í) q.)

(4.8)

para t C {],2, ...,T}.

Alas das equações (4.5) e (4.7) temos que, pa-ra todos à, q. e l

«-lx'ü(.ül wu -«.)

- '.:-~ ( [«. («. «., («' f)] ç..IÍ + (f
2

qa ab (4.9)

Ou seja, /(t)l(Q(t) = qa) é I'unção da soma de N v.a.'s dependentes (preços), cada unia com

ctistribuição colldicioiia] que é ]og-normal

Não conhecemos unia forma allalítica para a dist.ribuição de uilla soma de v.a.'s log-lloimais de-

pendentes. No elltanto, pata o escopo deste trabalho podenaos utilizar unia apioxilnação

cotim)ecida colllo abordagem de Fenton-Wilkínson: que vai sinlplihcal bilstallte nosso problenla3

A fundainent.ação teórica. para essa aproximação pode ser obtida elll Fentoii 101 e Àlehta IPll. No

nosso caso a aproxi311ação fica cxpicssa por

x'ü(.ül wm -«J «p lx"''DI mw -«.)
Log-N(H(í)l(C?(t) - q«),a'([)l(Q({) - q.)),(4.10)

pala todo í $ 2.500, em que R/(t) é v.a. que representa o ]og-iet.oi'no do índice ]lo t-ésimo dia e
X = y denota. que a v.a. X é aproximadamente distribuídas colllo a v.a. Y

Os paiâllletros p(í)IC?({) = q. e a'(t)IC?(í) = q. são obtidos do sistetila

[.w Ít )i ]

l .w Í t )

- Va- )j:e*p 'l }:&(.j) } QU - ç.l
L{

3.4 aproximação enlptegada é particularmente satisfatória para a faixa de valores qiie empregam-emos nas nossas
siitiulaçõcs: [ < 2.500, IEIRi(t)IS(t) = sll < 0,001 e 0 < X/'VarjRi([)IS(i) é sl < 0,03, para todos { e s.

'Para o escopo deste trabalho não será necessário avaliam o grau de proxinlidi\de entre as distribuições cla
e(]tiação 4.10.

-E
{-1

>: &(j) c2(í)E (4.11)

Var (4.12)

[.*- {Ê«,'',} .'*,- ,.]
[.*-ÍÊ« .,}''',-,.]
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en] que q. CÍ0: ],...,t}, para t C {l,...,T}
Resolveu(]o o sistema (]c cqttaçõcs(4.]1) e(4.12) pala p(t)IC?(í) = q. e a'({)IQ({) obtemos

p(t)l(Q(í) q«p« + (t q.) PÓ + 1; in JAr

+ (N l)e*plq.p.a: + (t

-'-l«plç.':+« q.).?}

+ (N l)explq.p.'lÍ + (t

li-" jexp {q«': + lt
q.) p».IÍ } l

g. ) .IÍ }

l4.is)

a'(t)l(Q(t) - q.)

ç.)p..gll - i--JV (4.14)

Agora defina as vaiiávcis

z\p(t)l(Q(t) - q.) p(t)l(Q(t)=ç.)-p(É-i)l(Q(t- l)=q. 1): seS(t)=n .4 ]5
p(t)l(Q(t) -p(t- l)l(Q({- 1) -q«), seS({)

a'([)l(Q({)-q.)-a2(t-])l(Q(t- ])-q. ]), seS(í)-q4 ]6~
a'([)l(Q(t) a'([-1)l(Q(í ]) ):seS(t)=Z,. '' "'

Z\a'(t)l(Q(t) - q.)

Da aproximação (4.10) e das definições (4.13) e (4.16) é iillediato verificam que

X/(t)l(Q(t) - q.,S(t) - ') - N(z\p(t)l(Q(t) - q«, Slt) - '),Aa'(f)(Q(í) - q«,S(Z) - '))

para to(]o t. Portanto

Ap(t)l(Q(t) s(t)
Aa'(t) (Q(t) - q., S(t)

Elx/(É) c?([) s(t)

Va-jR/(t) Q(t) = q., S([) - .l

(4.17)

(4.18)

Precisaillos de expressões pal'a X'lX/(t)IS(t) = sl e Varie/(í) S(t) = sl. Para opte-las basta
extrair o condicionamento eli] (2(t) de (4.]7) e (4.18), isto é

z\p (í)l(s(í ) zlx/ (z)is(É)

}l: z\p(f) (Q(t) = q., S(É) {Q(t)
q.-o

Vai l-R/([)is([ )

)l: Pr {Q(t) - ç.IS(t) - '} IAa'(t)(Q(t) - 'Z«, S(t) - ')
q.-o

+(z\p(t))'l(Q([) - q., s(t) - ')l
l IR/(t) s(t)-'ll .

t

f

(4.19)

Z\a'(t) (S(t)

(4.20)

É fácil verificar que a obtenção de unia expressão exala para Pr {Q(t) = ç«IS(t) = s} não é
trivial. Lembrando que por hipótese {S(t)}t é CNI estacioliá.iia, pala o escopo da calibragem das

simulações sugerimos aproximar (4.19) e (4.20) respectivamente por

z\p(t)l(s(t )

a.'(t)l(s(t)
z\p(t)l(Q(t) - ír., S(t) - ')
Z\a'(Z) (C?([) t)

(4.21)

(4.22)
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elll que Ta ;ib./(p.b + PÓ-) foi calclilado eili (3.11) e lla'll dellota o inteiro mais pióxinlo de 2

4.2 ResultcHdos das simulações

Nesta seção utilizam)aos o llaodelo estilizado para índices collstruído na seção anterior pala avaliam

como deve sei a dependência entre os log-retornou das ações para que o índice /(t) apieselite as
sinletiia ga.illlo-perda. A ideia. é simular séries de índices a pa3t.ir do naodelo estilizado para índices

ca[ibi'ado segltndo a sél'ie do índice DJIA. Pala isso fixamos Ar = 3í] ações e T = 2.500 obseivaçõesÕ e

ptrcisa[)[os e[)(To[[t[a[ paia[i)etriztt(;õcs pt[[a o vct.t)t (lc T)}uâ]]]('t.ros do ntodelo

\l// :: l/Jn, /Jb) ÍJa, ab) Pa, Pb) Paa) Póól.

Ull)a falida de paranletiizar tP/ decorre do insultado apl'escutado na seção anterior (lue pos

t«lo-. q«e .R,(t) (S(t) - ') H N(Ap(t) (S(t) - s),Aa'(t) (S(t) = s)), pa-a í $ 2.500. co:«

zXp(t)llS(í) = s) e z\a'(t)l(S(t) = s) respectivamente dados por (4.21) e (4.22). Esse resultado

sugere un] i)método ein dois passos para calibrar o lllodelo pala índices.

Passo l

Assumia que os ]og-retornou do índice DJIA seguem uln modelo de CV]O tal que a distlil)unção

(tos seus log-retoiilos cotldicioiial ao regime S(t) = s é gaussianaÕ. Aplique o algoiitnlo de

Baunl-\\relclli pala obt.er estimativas de: (a) média e variância dos log-retoinos nos )eginles
de alta e de l)aixa e (b) probabilidades p- e PÓÓ.

e Passo 2

De posse das estiillativas do passo 1, os valores dos paiâinetros restantes de $/ pocleln sei

obtidos at.revés do sistema de 4 equações a 6 incógnitasS

T
E z\p(t)l(s(t)
t-l

T
T

E y'Z\a:(t)l(S(t)
t-l

T

.)

B

Elx/ (t)is(í) l4.23)

'Varar/ (t)IS(í ) l4.2a)

pala s C {a,b} e T = 2.500, em que Ap(í)l(S(í) = s) e Aa'(t)l(S(í) = s) são defi,tidos
...----------.

icspcctival))ente pelas eqttaçõcs (4.21) e (4.22), e XIX/(t)IS(í) e V''Varar/(t)IS({) = sl
rcpicsciitam rcspectivaliicnte a média c a vaiiâiicia dos ]og-retotnos cot)dicioiiais ao regime

S(t) = s estimadas ilo passo l

O pi\sso l foi execut.ado através do so©mare R, por meio da função BaumWeZcA que pode ser

ellcontiada no pacote Hãdden.&4arkotP

Em relação ao passo 2 é importante leinbral que teillos un] sist.eira com 4 equações a 6] iilcógtlit.as

(p«,pb,a.:ab,Pa e pb). Como nosso principal interesse nesta seção é avaliam' a iníluêllcia da de-

pendêi[cia entre os log-]'etoinos/preços das açõesio ]]o surgimento da assimetria ga.nho perda ]]o

'Cot[io veremos, os ] es]]ltaílos n]ostram (lue séries sim]tladas cona 2.50t) observações já são sliflcientemente longas
para obselval'mos os deslocamentos horizontal e vertical característ.ecos da assimetria ganho-perda

üVeja cine esta hipót.ese é análoga à do primeiro modelo, apresentado na subseção 3.2.1
rO algoiiLjno dc 13aulii-\\rolei) já foi discutido b)cvctllciitc iia acção 3.3.
õ.As 6 incógnitas são p., pó, a., aü, p. e PÕ. Note que p.. e póó são obtidas diretamente do passo l
'ULilizainos a versão 1.4-3 do pacote HiddenÀ4arAou, de 19 de dezembro de 2010

toLeinbi-e que esta dependência é representada por p. e /]b-
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índice. assull)iremos que p« e 6 ::: ab/a. (isto é, a lazão ent.re os desvios paclião dos regimes de
l)aixtl e de alta) são determinados exogenamente ao sistema

As estimati«s D=, »Ü, EIX/(t)IS(t) = sl e «Varar/(t)IS(t) ão na tabela A.17. Sobre
essas esLin)atiras destacaillos que

PZ'a
l4.2s)

o qttc iiliplict\ unlti duração lilédia dc 102 e 25 dias para os it'giines de alta e de baixa: respectiva

n[ente, va.lotes substa]]cialmente ]]]eno]'es do que os estin]ados para o piimei]o modelo na senão 3.3

(179 e 68; respectivalllettte).

Destacamos tambélla que õ/ = vVarjR/(t)IS(t) = Z,l/vaijB/([)IS(Z) = al = 2,8, cont.ra

(i/ H 2, 5 estimado para o priilleiro lllodelo (veja. tabela. A.9)

Ai)tes de apiesentarinos os ies\irados das simulações lembramos que todas as figtu-as cull DHl:s

do llaodelo pala índices lol'am obtidas a partir da aplicação da equação (1.4), página 4, a 80 séries

cle índices simuladas, cada uma conlpost.a por -N - 30 ações e .r :: 2.500 observações.

logdo HI log do HI

Figura 4.1: 1)]//b t5a do zrlode/o para. íh.alces,

É3 = 1,5, p. = 0, 1 e PÜ = 0, 48.
Figul'a 4.2: Z)H/:s &5a d0 7rlodelo pa.ra z'n.alces

P :: 2, p. ;; 0, 3 e PÓ = 0, 63

As figuras 4.1 e 4.2 se referem às paiainetrizações l e 2 da tabela A.18, respectivallaente. Como

já havíallaos argutltentado elas sugerem que existena muitas pai'ametrizações distintas para Pa e /7

fixados exogellamente que inlplicalla eln

Ê v'â:=lÍlll:l11::1
2,8 (4.26)

e iesultai[[ em DHI's cona foin]atos bastante parecidos. No eí]tai]to observamos u]]]a. grande
diferença entre as águias 4.1 e 4.2 e a figura 4.7, que apresenta as DHI's empíricas do índice

Lembrando que os resultados das simulações do piinleiro modelo apresentados na seção 3.3

loranl bastante satisfatórios, \ttilizainos as estinaativas do primeiro tilodelo (isto é: empregamos o

D.JIA
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vetou ü da página 62) paiit XIR/(t)IS(t) .], 'Variar(t)IS(t ) .] .

178
179
l

179 Ê ) (4.27)

nos passos l e 2 da calibragem do iitodelo pala índices. Os resultados das simulações são cxibictos

nas figuras 4.3 e 4.4, que se referem iespectivainente às parametrizações 3 e 4 da tabela A.18.

logdo HI log do H

Figura 4.3: 1)H/'s É5a do modelo para {hdãces,
6 = 1, p.. = 0, 1 e PÓ = 0, 87.

Figura 4.4: 1)/7/'s +5a do modelo para índices

P = 2, p.. = 0, 3 e PÜ = 0, 49

o 100
days

l 500

Tpldaysl r,(daysl

Figura 4.5: Resta/lados do modelo /ear /actor
de Ahlgren et aZ. jll. /'ig71ras e traídas do [ezZo

Figura 4.6: Resultados do modelo de Hansen et
aZ. j141 . F'ãguras eztnzídas do Zezlo angina!.

Diferentemente das figuras 4.1 e 4.2, as figui'as 4.3 e 4.4 validain nosso modelo pata índices pois

conseguem iepioduzil os deslocamentos horizontal e vertical observados entre ?\s DHI's da série do

índice DJIA. As principais diferettças entre as DHI's do modelo parti índices e ?ls DHT's dos modelos

do cttpítulo 3 iesunienl-se a

e A frequência para os HI's cle l dia é substancialmente menor no modelo para índices, fato

que decorre da llipótese de que as caudas cla distribuição condicional dos log-retoinos são de

uma distribuição gttussiana.
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o.o o 1.0 1.5 2.0

log do HI

2.5 3.0

Figura 4.7 DHI's +5a dos tog retorTtos do Índice DJIA al/09/i9sz . 08/04/2010

e O iilode]o para ínc]ices prevê un] H]O no intet-vago c]e 5 a 7 caias. coiiLi't\ 6 a ]] dias para os

nloclelos do capítulo 3.

Já eln comparação aos i)iode]os est.i]iza(tos ])ara índices dos outros autores (veja fíbulas 4.5 e ] .6)

destacam)los duas cot)tribuições do nosso illodelo para índices. A pi'inteira é que o nosso modelo

retrata de modo ti)ais lealista a forma de dependência entre os log-retornou/preços das ações que

compõem o índice (letllble da hipótese de dist.ribuição nonllal nlultivariada pata os log-retorllos das

ações). A segui)da é que conseguimos calibrar nosso modelo de modo a iepro(luzir o deslocamento

vertical entre as DHI's observado no índice DJIA, resultado que os Duelos autores ]]ão obtivera.n]

A(oinparação das figtuas 4.1 e 4.2 ('oln as figuras 4.3 e 4.4 talllbélli sitgelP cite se assltininlos que

os [og ie]orlios (]o ílldicc DJIA têlii distiibiiição coildicioiia] (]iie é gaussialta, ci)t.ão o }l]goiitliio (]c

Bauill-\Ve]ch subestima. a duração média dos regimes de a]ta e de baixa (respectivamente ]02 e 25

para dista'ibttição coiidicioilal gaitssiaila confia 179 e 68 para t-Student) e superest.ima a dilelellça

etltie as volatilidades dos dois regimes ((5/ = 2, 8 pa.ia gaussiana contra õ/ = 2, 5 para. t-Student)

Poitalito, do ponto de vista da assinaetria. ganhnpeida devemos utilizar a dista'ibuição t-Student
para os log-i'etoinos pat'a uma estimação não viesada de p..,PÕÓ e (í/

A causa dos vieres descritos ]lo pai'ágralo anterior está relaciollada principalmente à falta de

robustez da distribuição gaussiana a va]ol'es extremos de ]og-iet.olhos (valores grandes ein módulo) .

A illt.lição é que no caso de uma t Student, um valor extremo de log-retorllo sugere um aumento

]la volatilidade (oii eqliivaleiitemente iillla mudallça de regia)e) e/ou a ocoil'ência. de um evento

ii?\ (.?utdit (pesa(Itt) da distribitição: ao passo (l]tc ]la distribuição ga.ttssialia luil cvc))to cxt.icl)io
llcL:cssaliamentc sugcic um aunlcilto iia volatilidt\dc (liiudaliça de regime). Dessa foillla, quando

assumimos uma distribuição coJldicional gaussiana esperamos que as est.inlat.ovas do llúmero de

mudanças de regime e da diferença na volat.ilidade entre os regimes sejam maiores (superestimados) .

Finalizamos este capítulo discutindo as previsões do modelo para índices sobre a influência de

p« e PÓ no surginaento da assimetria gallho perda no índice DJIA. As tabelas A.19 e A.20 das

páginas 65 e 67 apresentallt estimativas de p{,k,. e pi,e,õ, que representaila a correlação entre os
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]og-i'eto]'))os da i-ésin)a e da k-ésima. ações (que anualmente inteõn'a]]] o índice DJI.âit) dul'ante os

i'ágil)lcs (lc alta c dc baixa, i'cspectiva.l ont.c. As col'relações /if:k:a e pf:k:ó foralll estima(las da forllla
itsititl t\pi('sc])tii(la i]i] l]t(,iat]tia, at.ia\rés do (ro('fi(:i(.iit(' d(' (:oITelt](,ao ai)post.]-i\l

E iiilportaiite iiotat' qlte pal'a open'acioiializai' a estilllação de pf:k,a e /)f.k,b tivemos que construir

ullla série telllporal composta. pelos teginles conlluls a todas as açõesi2. No nosso caso naLuralJnente

essa série é fornlacla pelos regimes est.limados para a série do índice DJIA e loi obtida através da

função /zsrrzr/i..ziáZezóÍl:J, que implementa o algoritino de Viterbi i)o contexto do plillleiro lllodelo

apresentado l)a subseção 3.2.1

Nas tabelas A.19 e A.20 vemos que para qualquer pai cle ações a correlação amostlal e))t.re os

seita log-ietornos é nlaiol durante os regimes de baixa do índice. Os intervalos est.inlados para p.
e PÓ são apioximadainente /9., c (0, 15;0, 65) e /ob c (0,3;0, 77). As correlações amostrais naédias

e inediallas são iespectivamellte Pilii3 = 0,33 e l)id(pf:k,.) = 0,30 durallte os regimes de alta e
P;:ii = 0, 44 e illd(pi,k,õ) = 0,42 durante os regiilles de baixa-

E iiiteiessante obseivai que apesar de t.orlas as hipóteses siiiiplillcadoias adoradas lia

const.iução do lllode]o pala índices (médias, vaiiâllcias e corre]ações igui\is pala os ]og-retorllos

de t.odas as ações), a parametrização 4 prevê valores para- p- e /ob (0,3 e 0,49. respect-ivailleiit.e)

que estão próximos dos valores médios/medianos estimados para PÍ:k,a e /)í,À-,b. Poi'tanto: de acoi'do
cona as pies;isões da parametrização 4 devemos ter Of :: aj:b/af,. > 1 para as ações e, logo, devemos

observar alg\lli) grau (te assimetria gallhc-peida (deslocamentos hoi izolttal e veia.ical) nas DHI's
das séries das ações, enibola, é clamo, este seja nlei)or clo que o observado na sél'ie do índice DJIA

As figuras :1.8 a 4.15, que são diagramas de clispelsão para as f.d.a.e.'s14 dos log-retornou de
ajgunl})s ações que integram o índice DJIA, sugeienl que de fato devemos tel' /ii > 1 pala algulilas

açõPS. Esse I'psltlt.ado ó válido meslllo qitalldo conlparanlos os log-retoinos de enlpiesas de setores

econõlllicos bastante diferentes (casos dos pares 31\l,COCA-COLA e BOEING,HOAIE-DEPOT).
Note-se iiltlusive que iuixa parcela (ta niaioi coiielação observada (luiailte os iegilnes de baixa do

índice é explicada justajllellte poi um aunaento na volatilidade tias ações durante estes regimes
(maior densidade de post.os nos vértices esquerdo inferior e direito supeiioi)

Por fim, as figuras 4.]6 e 4.17 relorçanl a sugestão de que algumas anões apreseiittlilt alguili

grau de assin[etria ganho peida em suas DH]'s, semelhante (po]é]]] en] ]J]enoi- grau) ao observado
no índice D.JIA

Enl lesliino, i)osso modelo estilizado para índices sugere que a assimetria. galthc-peida presente

nns DHI's da. sé]'ie do í]]dice DJIA (e t.a]]al)éiu e]]] out.ios ílldices que tellhat» a foin)a. do índice DJIA)

é resultado da combinação de aumentos ila volatilidade das ações e ta.mbén) na correlação entre os
log-retornou das açõcs durant.c os regitnes de baixa. Esse resultado difere do obtido por Ahlgletl et.

aZ IJ l e llailsen ei. a/ j141, quc afiilnaiaiii quc a assimctiia ganho-pcidtt dcpciidc luiidallientalmente
apenas do aumento ]la correlação entre os log-retorilos das ações durantes períodos de queda no
valor do íladice

\est.e traball)o est.udamos apenas algumas das 30 ações (lue constituem o índice D.}IA. De modo geral t.odes as
séries terminam eili 08/04/2010. As séries mais longas coineçalll em 03/01/1962. \re.ja tabela A.21

i2Na notação do mo(leio para índices estimamos a série s(1),-.,s(T) que contém as realizações de

13.4 função /ismm.uíterb{ pei'vence ao pacote /}smm do soÉware R. A versão do pacote hsrr2m utilizada foi a 0.3-5,
de 17 de abril de 2009

il,\s f.d.a.e.'s foram defii)idas ila equação (2.16) da página 22

{ s(t)}.
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Figura 4.8: ZI){sf9ersào díl, .f.d.a.e. dos
tog-retorí\os de 3h'{ e COCA-COLA
rega.mes de nl.ta«

Figura 4.9: Dispersão da /.d.a.e. dos

!ogretom.os de 3À.{ e COCA COI,A
regimes de baixa
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Figura 4.10: 1)aspersão da. /.d.a.e. dos

log retorYlos de BOFA e JPh'í regimes
de a/{a.

Figrira 4.11: 1){spersào dí2 /.d.a«e. dos

{og-retoma.os de HORA e JPh'i regimes
de baixa.

?
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'e

;:g g:':â

Figura 4.12: Z)aspersão da .[d.a.e. dos

tog retorílos de CHEVRON e EXXON
regimes de alta.

Figura 4.13: J)aspersão da, /.d.a.e. dos

log-re4,or"í\,os de CHEVRON e EXXON
regimes de baixa.
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Figui'a 4.14: Dispersão da. /.d.a.e.

dos l.og retowlos de BOEING e HOh;íE
DEPOT rega.Títes de atl,ü.

Figui'a 4.15: D spersâo da /,d.a.e

dos log-Fetal"rt.as de BOEING e HOÀ'íE
DEPOR rega.mes de bíij=a

logro HI kD do H

Figui'a 4.16: D#/ 's ü5a dos /og

relornos da EXXON - 05/01/1910 {l
08/04/joio.

Figui'a 4.17: Z)/í/'s ü5a dos Zog

xetoln.os da GE 03/01/1962 Q
08/04/golo.
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Capítulo 5

Considerações finais

Neste traballlo n)ostra\mos como o método cta esta.tística inversa aplicado a séries temporais finan-

ceiras pode sel utilizado para estudar tts propriedades do processo estocástico gerador da série.

Ao procurainlos as origells da assimett'ia ganho-perda na série do índice DJIA concluía)aos (lue

uin illode]o de Cadeia de ]\]aikov Ocu]ta. que assullle dois regimes e distribuição coiidicioiia] t.-

Student (pala os log-ietornos) é suficiente pala reproduzir os deslocaillentos llorizontal e vertical

entre as dista'ibuições do t.enlpo do gallho e do tenapo da perda que caiacteiizalll a assililetiia

galtho-peida. Os regilt)es desse i)modelo aplesentatn as seguintes cara.ct.eríst.ices

duração média

iegillle de baixa < iegillle de alta

média da distribuição dos ]og-retornou

regime baixa. < 0 < regime alta

e volatilidade

iegilile alta < regiit)e l)Rixa

Paitill(lo desse iilodclo c do n)o(Joio t'stilizttdo plua íil(licc's obtivemos algulls iesulti\dos, del)tre

os qitais (testacaillos:

e Se nlode]amos a série de ]og-retoinos do índice DJ]A aLI'twés de uma CN'lO com distribuição

condicional que é Gaussiaila. então o algoritlno de Batam-\Velch pai'a este modelo é viesado

iia esthiaação dos parâmetros que conta'olaria a volatilidade e a duração média dos leginles

Especificanletlte, o ajgoritmo vai superestimar a diferença na volatilidade entre os regimes e

subestin)ar a duração média de alllbos os regimes.

e .A. }\nálisc soiliplit,p (lo pi'('ços lilíiiiiilos e lnáxillios lo(:ais hão ó llnl bo)n ci'itói'io pai'tt ?L idcnt.i

fit:ação dos tegiii)es da série

No 1nodelo de CAIO com distribuição condicional t. Student (ajustado à série de log-retoriios

do índice DJIA) há evidências estatísticas de depelldência. entre os sinais dos log-retornou elos

regimes de alta (idelit.ificados ati'avés do algoritmo de Viterbi).

e A assimetria ganho-pel'da eln índices da forma do índice DJIA parece ser depelldente de unia

combinação adequada de: (i) maior volatilidade das ações que compõem o índice durante o

regime de queda no va]or do ín(vice e (ii) maior correlação enfie os log-retoinos das ações que

57
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const.it.ueill o índice durante o iegillle de clesvaloiização do índice. Paiticulalnlent.e esse é o

caso pata o ílldicc D.JIA

Finalizaillos o tiaballlo cona algullias sugestões para pesquisas futuras

e Estudam' as propriedades das distribuições dos log-retornou nos dias próximos às t)andanças de

iegiine. principalmente colho ocorre a transição na volatilidade. Uma pergunta é se é possível

iclent.ificar tipos (te eventos (por exemplo, eventos que ocorrem co]] olha frequência. de unia

vez a cada mi] dias) que (leseiicadeialla uma nlltdança de redil)ae

. Avaliar pol Duelos i)lét.odes a piesellça (ou ausência) dc depelldêl)cia. entre os sinais dos log

ietoltlos do índice DJ]A. Plopol unia estrutura que incorpore de forma mais precisa o padrão

de dependência entre os sinais dos ]og-ietoil)os (pol exemplo, checar a adequação de tinIR

estiutui'a. do tipo autc-regressiva)

. Ava]iar se as funções de cópu]as (veja Ne]sei) lesa) das dist.iibitiçõcs dos ]og-ietoi'elos (las

;l(:ocs ])os icglnl('s (l(' }\lt l p (lo l)Rixa (lo íiidic(' D.JIA potlclll scr consideradas estatisticaillei)t.e
igtials



Apêndice A

Tabelas

Tabela A.l: E'sÍaíúiácas dos ciclos de alícl e de Z)pára da séhe do hdzce DJ/l obt das pí2ra a .jazz.eZa de
tamaíiho j.

Tabela A.2: Freqzzên.cáas reZalzuas do dií]gz'arma de dispersão dos c'ãclos de í]/(a Ü :: 1001 da série do {hdice

Tabela A.3: Frequêzl.clãs reZatáuas do diagrama de dispersão dos ciclos de baila a
IJ .) i f\

1001 ({a sé7'íe do üldtce

59

Desci-ição     .j - 75 .j

 
N.média

[)esxrio })adlão
Dilação média

0.00187
0.00967

48

[) .0C) ]4 ]

0.00938
1o4

o .oo1 18
0.00949

169

0.00108
[).0C)947

228

 
Itlódia

DesAFio pa(hao

Dtnação lilé(lia

0,00243
o .01 o98

30

o . oo192
0.01177

58

0.00162

0.01180
9]

0.0o148

o .01 19]
125

).lódulo cla

razão ciclo de baixa/
ciclo de alta

Nlédia

Desvio pacll'ão
Dilação naédia

1.29939
1.13630
o.63752

1.36799
1.25507
0.55891

1.36927
1.24339
0.53456

1.3693]
1.25719
o .55o13

Desci'ição u, = 50% u= 10% tt = 5% tz. = 2. 5%

1,
0.24]8
0.2185
o.2946
o.2451

l.oooo

0.01o7
0.0089
0.0165
0.0080
0:0440

0.0034
o.oo28
0.0062
0.0029
0.0153

0.0015
C) .00o 5
o.oo27
0.0008
0,0055

Descrição tz = 50% [z = 10%   tl = 2, 5%

1,
0.2320
0.3515
0.1913
[).2252
l.oooo

0,0243
0.0378
0.0147
0.0176
0.0944

0,0121
0.0152
D.0067

0.0078

0,0418

0,0065
0.0062
0.0027
0.0035
0.0190
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Tabela A.4: Razão entre as /requéncias relalfl-as das [a/)e/as J.2 e J-3 r.4.:?/H.2,1. ,4 ZTl]czpzcíílçrio (/e cr/(/í7

entrüdtt dtt llTlha "Soma" é o qun7tto a soma. das jrequê7icias retatiuas nos quatro t;értzces dos cicios de baizu
é m.a,lo ílo íjll.e nos c cl.os de at{,a..

:l'abela A.5: F'requê7&cáaó do. i.llctis ({a. séT-i,e do 'r ti'lce DJIA

Tabela A.6 FrequêTlcias reiati'üas dus se(lttê7}cií!.s dos sinais da sêde completa do ndice l)JIA

Descrição lz= 50% tl=10% u.=5% u = 2, 5%

1.
t).9595
1.6087
0.6494
o.9188
l .oc)c)o

2.2731
4.27]2
0.8899
2.2o9o

2.1449

3.5612
5.414o
1.0800
2 .71 9o
2.7349

4.3226
11.7479
1.0242
4.2172
3.4373

Desciiçã.o Sél'ie

completa

Ciclos de alta

.j

Ciclos de baixa

/

F'reqitêllcia de baixei
Fiequê})cia (le alt.a

o.4747
[).52]2

0.4318
0.5636

0.5650
0.4318

Total [).9958 o.9954 0.9968

Tan)allllo
da

sequei)cia

Frequência da
sequencla
(]e baixas

[C 99 % P - 0: 475
Limite Lil)iate
ilifel'ior superior

Freqiiêllcia da

sequencia
de altas

IC 99 % P - 0, 475
l,illlite l.íillite
inferior superior

 

0,2415
0.1303

0,0655
0.0320

0,0166
o.0073
o.0033
0.0012
0.0002
0.0002

o.0oo3
0.0o02
o.oooo

0,2527 0,2718
0.1166 0.1332
0.0533 0.0654
0.0239 0.0326
0,0104 0,0165
0.0043 0.0085
o.0o17 o.Ot)46
0.0005 0.0024
[).00o1 o.oo1 5
0.0000 0.0009
0.0000 0.0005
[).oC)oo o.0C)04

0.0000 0.ooo2

0,2163
0,1331
0,0739
0.0379
0.0195
0.0110
0.0041
0.0028
0.0014
0.0006
0.0002
o.o001
o.o001

0.2283 0:2467
0.1165 0.1331
0,059] 0,0720
0.0298 0.0393
0.0147 0.0217
0.0070 0.0121
D.0032 0.0069
0.0o13 0.004C)

0.0005 0.0026
0.0001 0.0015
o.oooo o.0010
0.0000 0.0006
0.0000 0.0004
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Fale\a A.7: Frequências relata,ta.s das sequências dos $1nats da sêde dos ciclos de alta do íTtdice DJIA
100J

Tape\a A.8: Fre(lliênci.as re}.af.+.uít.s da.s seíluêncã.as dos s{.n.ais da. sêde dos ciclos de baã,xa do índi,ce DJIÀ
100.7

Tala)a31ho

da

sequencii\

Freqtiêi)cia (la

sequelicia
cte baixas

IC 99 % P - 0:432
Limite Limite
inferior superior

FI'equência.da
sequencií\
(te altas

IC 99 % P - 0:432
l,imite l,il)lit.e
inferior superior

 

0,2654
0.1315
o.o56Ç)

[).o268
0.0098

t).0052
o .oo] ]
0.0003

o.ooo2
0.0002
o.oooo
o.ooc)o

o.oooo

0,2725 0,2953
0.1130 0.1327
0.0461 0.0602
0.0183 0.0280
0.0070 0.0131
0.0023 0.0066
[).ooo6 o.0o34
0.0000 0.0019
[).ooc)c) o.001 1
0.0000 0.0006
0.0000 0.0005
o.C)ooo o.C)o03

0,0000 0,0002

0,1983
0,1332
0,0814
0.0416
o . o22C)

0.0]39
0.0050
o.oo39
0.0020

0.0oo8
0.0003
D.0002

o.ooo2

0.2048 0.2272
0.1131 0.1325
0,0619 0,0777
D.0334 0.0458
0.0180 0.0272
0.0094 0.0164
0.0047 0.0102
0.0022 0.0063
0.0009 o.0C)4]

0.0003 0.0027

0.0000 0.0017
0.0000 0.0013
0.0000 0.0008

Talllalilio
da

sequencla

F'req\iêlicia da
sequeiicia
de baixas

]C 99 % P - 0, 565
Limite Lililite
inferior supeiioi

Frequêllcia da
sequelicla
de altas

IC 99 % - P - 0, 565
Lin)ite Limite
iilfeiioi superior

 

0,1896
0.1276

0,0844
o.0436

0,0316
o .012o
0.0082
0.003]
C).ooo3

0.0oo3
o.oo1o
0.0007
o.oooo

0.2014 0.2339
0.1085 0.1373
0.0580 0.0810
C).o3C)5 o.0488
0.0156 0.0292
0.0075 0.0180
0.0034 0.0112
0.0014 0.0075
0.0003 0.0047
[).0oC)o o.0o3]
0.0000 0.0024
0.0000 0.0017
0,0000 0,0014

0,2555
0.133]
0.0576
o.0298
o .014 ]
0.0048
0.0021
o.0003
o.oooo
0.0o03
o.oooo
o.oooo
o.oooo

0.2654 0.2993
0.1085 0.1376

0.0434 0.0644
0.0166 0.0308
0.0058 0.0153
0.0017 o.0o8]
0.0003 0.004]
0.0000 0.0024
0.0000 0.0017
o.oooo o.0010
0.0000 0.00o7
D.0000 0,0003

0,0000 0,0003
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Tabela A.9 ] aTarFictr«izaçâo Q do T)h.trlei.ro modelo

Tape\a A.]Q: }ü'equêncãas re].atã.tla.s do diagra na; de d{.spersão dos regi.mes de clttü da séhe do í7idãce DJiA
por I''ÍterbÍ-

Tabela A.ll: Frequência:s re/at uíls do d agrrznla de dispersão dos regimes de híiã:ra da séhe do {hdzce Z)J/H
poz l/íÍe7b{

Tabela A.12 Razão eíttre CLS jreqliêilcias relativas dns taE)elas A.]O e A.]] (A.]]/A. lO)

Tabela A.13 }'reqttêltcias dos sinais da sêde do {ndãce DJIA

Parâl))etros W

 

7.24ooo

4.18715
0.72470

1/179
1/68

o.0oo54
0.0o029
0.00568
0.01209
2.129C)8

0.00668

o.0167]
2.50150

Descriçã.u lz. = 50% Li = 10% u=5% u. = 2, 5%

1.
o.2:339

t).258]
0.2743
o.2337
l.oooo

0.0016
o .0o50
0.0054
o.0o38
0.0158

o.ooo2
0.0007
0.0008
C).ooo6

0.0024

o.ooo]
o .oooo
o.o001

o.0ot)4

[).ooC)5

Descrição tl = 50% u=10% tt = 5% tt = 2. 5%

j.
[).250C)

o.27o6
o.2269
0.2525
l .oooo

0.0359
0.0531
0.0440
0.0448
o.1778

0.0158
0.0228
t).0213

0.0211
0.0809

0.0060
t).oo85
0.0o96
0.0105
0.0346

Descrição tz. = 50% u=10%   u = 2, 5%

1.
1.069]
1.0484
0.8272
1.0802
l .oc)oo

2].8444
l0.5971
8.2071
11.8123
11.248o

73.6534
31.8288

27,0222
32.7349
34,2759

84.1754

N/D
134.1545
29.4614
69.1440

Descrição Ciclos de alta
Viterbi

Ciclos de baixa
Viterbi

Frequência. de baixa
Frequência de alta

0.4616

0,5333

0.5091
0.4893

Total 0.9949 0.9983
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Tabela A.14 Est {i tís Liça. Elos Tcgilltcs dc utta c (lc bai (l sé,ráe ([o ílb([ãce DJIA por \r4;terb{

Tabela A.15: J''requêrzczas relüiãuas das seq'uêrlcàas dos sãrzílis da séhe dos regimes de ülÍa do z'ndzce Z)J/,4
por l/iterl)i.

Tabela A.16: ,fnrequêrtcáas re/cIlaDas das sequê71cias dos sinais da sér'áe dos regi7nes de baáza do íhdãce /)J/À
por lâterb{

Descrição Viterbi

 
Nlédia

[)esvio padrão

Duração illédia

0.00047
0.00679

286

 
Nlédia

Desvio pa(hão
Dilação média

o.0003]
0.01645

61

lxl(3(lÍtIo (It\

lazão ciclo de baixa/
ciclo de alta

Nlódia

Desvio padrão
Duração i)média

o.65892
2.42o6]
0.21366

Ta ] }] alia o
da

sequenclt\

Frequência da
sequencla
(]e baixas

IC 99 % /) = 0. 462
l,imite Lil)lide
inferior' superior

Frequência da
sequencia
de altas

IC 99 % P - 0, 462
l,ii)late Limite
inferior superior

 

0,2410
[).1338
0.0628
0.0319

0,0166
0.0068
0.0038
o.t)oo9
o.0C)o3

0.0003
0.0003
o.ooo3
o.oooc)

0.2558 0.2776
o.1151 o.1343
0.0509 0.0652
0.0222 0.0324
0.0093 0,0163
0.0036 0.0085
0.0013 0.0046
t).ooo3 o.C)C)25

o.0ooo o.oo] 5
0.0000 0.0009
0.0000 0.0006
0.0000 0.0004
o.0o0o o.0oo3

0,2065
0.1314

0,0763
D.0403
[).o22o
o . o 13 1

0.0050
o.0032
o.0o2C)

o.0o08
0.0003
0.0002
0.0002

0,2225 0,2448
0.1149 0.1340
0.0590 0.0739
o.029Ç) C).o4] 0
D.0148 0.023]
0.0070 0.0133
0.0033 o.0078
0.0013 0.0046
D.0004 0.0028
[).ooo1 o.0C)18

o.0C)00 o.0o1 2
0.0000 0.0009
0.0000 0.0006

Talllallllo
da

sequencia

Frequência da
sequencia
de baixas

IC 99 % P - 0: 509
l.il)lide Linlit.e
inferior supeliol

Fiequêtlcia da
sequencia
de altas

]C 99 % P - 0, 509
Limite Limite
inferior superior

 

o.2428
0.1219

o.072]
0.0323
o . o167
0.0086
0.0022
o.0019
o.oooo
o.oooo
0.0004
o.oooo
o,oooo

o.2281 o.263o
0.1100 0.1404
0.05]9 o.0752
0.0241 0.041]
0.0107 0.0230
0.0044 0.0133
D.0015 0.0078
0.0004 0.0048
0.oooo o.0o3o
0.0000 0.0019
0.0000 0.0015
o.oooo o.0011
0:0000 0,0007

o.24o1
0.1375

o.068o
0.0320
0.0134
0.0059
0.0019
0.0019
t).oooo
[).0004

o.oooo

o,oooo
o,oooo

0.2370 0.2722
0.1100 0.1404
0.0504 0.0733
0.0222 0.0389

0.0093 0.021]
0.0033 0.0115
0.0011 0.0067

0.0000 0.0041
0.0000 0.0026
0.0000 0.0019
o.oooo o.ool l
0.0000 o.00C)7

0.0000 0,0007
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Tabela A.17 EsflTllíi.l l a.. (]e Bflum.- \A/elc}. co n dlslr t)liáçã.o c07tdãcioTla,l, Ga.ussiaíl.íl

Tabela A.18 Píiia7ilctriza çõc$ do l odeio pílT'a {Ttí!'ices

Parâmetros Estimativas

EIR/(í)IS(1) = al
-Elx/ (í)is(z )

Varie/(t)IS(t) = al (i)
Va I'lX/(t)IS(t )

õ/ -(ü)/(i)

1/102

0.0005]
0.00074
0.00679

0.0]882
2.772o3

Para.meti-os Parallletrização l Parametrização 2 Parametrização 3 Parallletrização d

 

30.0000

2.8ooo
0.803]
1/102

0.0004
o.0oo7
o.0179
o.o269
1.5000
o.1000
o.4764

30.0000
2.8o0o
0.803]
1/102

0.0005
0.0006
C).0119

o.o238
2.0000
0.3000
0.6261

30,0000
2.5ooC)

0.7247

1/179
1/68

0.0004
0.0003
C) .o1 78
0.0178
l.oooo
o.1000
D.8667

3C).0oC)o

2.5000

0.7247

1/179

o.0o05
0.0004
o.0116
0.0232
2.0000
0.3000
0,4923
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S

Ç
F

t

.q

F-H

q

0

:0

U

=

=

P

b

<
d
Q

.n

g

8
C} lb --l C: -+ C'') G) C= ÇS C: C; (X) lb C) C) Ç) :J
tb C) (X) -q' -« (=} Cq CN {C) (C (= ÇC) (;0 (:) C) --l (X)
3 COCA r 1 00 --] C\] C) ÇC) C; Cq C) ]b -< C\] lb=0 « cn cn CQ cq CC V CC cc C cc cn çq cn -# cn

CD CD C} C: o (D (: C: C; C --l C) C3 CD C) (3 C; g

 
L ÇC) [k (X) (D (X) ir) (q C; (=) -=r Ln ]rT (=) --1 C:
C) CD C) tb CD C*) [n -d -q C: CC -q ÇC) (X) C) C<1 -=t
-=r CN (x) çc) as c') c\] cc ao c) (c> (3 1i: --{ (x) (:) c')
[r) Cq C~] CN CN CN Ç=) C*) C*: C} Ce C] Cq Cq -q Cq CN
CD C3 C: C) (D C C: C: C: -4 C: C3 CD CD CD (=) (=) 

 
CD C'*1 0C Cq --] C) C\] (X) (= (q <C) C) Lf) -q l\ lr) ÇC)
c) c) -=tl [\ (x) co c~] c-] c) -q ç:; c-] c) -d c\] c-) (c;
C] C) 11) (0 0 C) =y CN C OG C) (S 0 C) 1- Ln ÇO
(D Cq Cn C\] CC Cq CC CC C CC Cq C\} c6 Cq CN CD C]
(D C) C: CD C) C) (: C; --+ C; C: C3 (3 C) (3 C3 C:> 

 
C~l C) Cq --l Lr) 00 :f C: (;0 UD C; l\ ÇC) C3 CN ÇO =yC) j4 c cO a) a) --l C: CN --+ C\l C) lr) Lr) C) C)0 UDC} t- -# Cq LO C) ÇD C) 01 cq 01 Q 0 C ÇO C) :#
-+ cq Cq cq Cq Çq Cq C; CC CQ =r CC cq CQ C] CN Çn
(=) (=) (=) (=) (=) (=) (3 --4 (: C; <=; C (=) (=> (=) (=) (=)  
 

(C) --l cv) (C) 0) (C) C3 -=r C\l oc C) -=r ÇC) ÇC) lb Lr) --l

[b C\l C: o0 0C) 0) (:) --] C\] LD C': ÇC> -:=]1 Lr) -:7 C\] ':#
a) C) [b CN -=:" --] C: ÇC) -a+ C'q -q (X: CN C) lr) ]b lr:

-# C] C\l Cq C\l C\l (: C\l CC ÇC) (-: --{ (:N --l -q (>1 -q

=) C) C) CD (:) (:) -{ (= (:) (:; C; (=) (:) C3 C; C: C: 
g

=r (0 Çq Ln ID C) ÇD o0 C) ÇS CC -=r CN C) 1- Cq l/)
[\ =1{ (X) a) --+ CD a) a) :JO C= C= C) CN (D(X) C) --]
c) b- cq ao Lr)(:) --4 c} c) cc 30 :+ -=r ir) [v c) oo
=r CN CN C] C] C) C\l CN C\l CN CC Cq CN lr: CN CN CN

(=) (=) C; C) CD --{ C3 C C; C: (: C) (=) CD (3 C) (=)  
 

C) Ln C; C) (D [!) C) [') --] «) --+ C~] -=r Cq lb (C> 00
CD --l Cq cq (D --4 CX) a) oO C --+ --{ oO C) C) ÇO cO
(D 0 (X) 10 0 Ln 'a LD C o0 1- ÇO o0 (X) 0 (;0 Cq
-J eQ CN C] 0 CN C\l C\l cq Cq CC CR CN CN CN cq CN
CD C) (=) (=) n (=) (: C) C) (=> (=) (=> (=) (=) (=> (=) (=> 

!
--+ C)C; CD a) U) ÇO --] CC lq C) CC C) ll C) C) C
cv) c) çc) c) cv) a) ao cx) l\ lb -=t{ -:J4 c3 -=Jf --{ cq (c)
(C) (=) (: CD [r) (X) C\[ cq ÇC} ÇC) -=r Lf) C\] --] C"' ÇC) C-.]
:r Cq Cq 0 CN CN CN CC Cq CN cq C\] CN Cn CN CN Cn

(=> (=>(=) --1 c) (:) (=) (=) (=) (=; c (=) (=) (=)(=) (=) (=)  
 

LQ (X) C; (D (3 Cq cq C\l (X) 'a --l --l U) U) --l Cq l/D
CD Ln C) (D C] o0 C CQ ':T a) (X) Cn CN 0 (y 0 -=y
oO CD C3 CD (X) CN [ ql OC) CN -:r ÇC) ÇC) --] CN CqLn Cn C C\l CN CN C\l Cq Cn C\l Ce C] C\] CN C~] Cn CN
C) CD --l C) (=) C3 (3 C3 C3 (=) (=) (=) (3 (=) (3 (D (=) 

:
(:) C3 (X) 0) LD tC) --] C) CN ÇC} lb (X:) --l C) tb (3 (X)
[b C) Ln CD --l -=r C\] -=r G) (: G) ] ] ] Lr) Cq a)C) 0 C tD 0 1- a) F- C) cu CC (0 a tb cO c0 0L{) o cn c\] cq cu cq cn CY) cn :# cq (q CN CI cn cn
CD --l C CD 0 (D C: (D (; (: o (D (D (D o CD CD 

i C) (3 LQ --l C) =r ÇD C} C; LO a) (=) --{ C) LQ LQ CNo lq(X) Cn cq tb lb a) G) C) l\ C\l (X) l\ ÇC) oO Cq
(=) C) CY) (C) (X) C) C) C) CN -=f -;y lb C) --] -# lr) (C)

--l CD C; (=) (D CD (3(3 C3 (=> C3 C) (=) (3 (:) (D (=)  
'i;nlÊI i :l:;:ll 
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c\l (x; lr) c*) (x) 11) --+ ':y çc) CD -=r =f c) c) (x) lr) (:
CN a) -=r (C) CX) -] -a{ L!) ÇO =r (X) lb (:: CQ C: cq C3
(0 (=) CN C\l Cq (X) LD -=r <S CC lb --1 0C (:) C) [q (3
d Cn Cy cq Cq C-] --] C'') C\] C\l CC -=ll CN C*; CV) CN C)

C) (: (D (D (:) C) (:) C: (:) (:) C} (: C} C: C: C> --]  
 

u: (=> Cn C) (=) Ce l.D ÇC) LÍ) --4 C) --l C; Cq C: C: l.n
(X) CN C) Cq ÇC) (D C~l Cf0 C CI --{ LC I') CN 00 C) C-T
Lnn Cn C<1 (D (X) Ç) t a) [.n (3 Cq [\ --] C3 C] C: [b
LQ Cq Cq Cq CO CN CN Cy Cn Cq :a CN cq cq CN C Cq
CD C: CD C) o (D (3 (D C: (D C3 C C; C C> --{ (D 

l
Lf) lb --l a) ru I'- Fb C\} lb C) C) 0C C) CC (: C: (X)
CC) lr) Cq --1 0) (X) -Çr a) CN (:) Ç) C) --{ --+ C> c;0 (D
-# cq --] cv) CD l\ ]r) çO lb (X) --] q' çu C: (=) CN CD
:F CN CN C~] C] CN --4 CN C] --l C-3 cq =r Cy= C) CN C-)

CD (3 CD 0 (D CD (: o C (=) (3 C) C; CD --{ C3 CD 
i

(=) a) lj) C] a) <C> C= -q IJ) (3 CN CN C) CV) C') a)
[ [ c) y (D (D ir) [!) --] oo c) ac -=r c: --t c~] cn
-q [\ (C) --{ (X) L{) a) C: C) --] ]-- Cq C) (=) C: C: C3
Ln Cq CN cq CN L!) -d CC CN C\l CY: CC CN= Cn CY) Cq
C) (: C) (D (D(=) CD (=) CD C) (3 C3 C) --l (: (=) (3  

Ü

--{ --l 11) C) -=# CN ÇC) CC) if) 11) 1 CC C3 C\1 (3 (:> C)
c)c) lb CN (D ao cxl y 11) a) ç) oo [b c3 ':1' --1 1r) c)
C) «l tC) C~.] (X) ':# C~] (: CD ]!) C) oO C3 C) C] --l (X)
# Cq C] CN Cq C[ Cq Cq (q C-] CO Cq C Cq V Cn Cq
CD (=) C) (:> CD (3 C) (=) C) C) (=) (: --+ (: C; (=> (D  

 
C3 00 --1 Cn C\l F r l a) -:::J] QO C: Cf', CN (X) --l -a
Cq [b cq -d --{ C:) (C) 0} Cq --{ ÇC> (: ]b (X) C) ]r) rb
[b çc) -=r LO çc) qi ao c) çc) (=) c"', c: (x) CN -y ]~- ,-d

:a] C\l Cq CN CN cO -d CC cxl c~l cv) C3 CN c6 cr) CI :?
C) C) C) (3 (=) C) C) (D C) C) C) --l C) C) C: C) C) 

$: ; il l i ; l : : l l 
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g
(=) -q c; --l -q (=) co (q cçl --l c cc c) (=; --1 Ln ç)
lb (C> CN IID (X) C) C'= (X) --{ cq C; --l oO CI C) C) (-a
(o lx oo c\l (x) lr) cv) a) çc) 1- c c\l ç) lb (x) c-, c-',
r- IQ -V -a « in « a Ln # C} in :# in + Ln Ln

CD (=) C} CD (D CD C3 C: C3 CD --] C3 C3 C C: C; C) $

 
iC --l -=tç Cn 00 Cq --{ C) 11) C --4 11D lb CN C) -;y C'D
Çr C] r (C) l.n Cq ['+ ÇC) Cn C; CY: ÇC) IJ: -«l CN --l (:)

--l çO --l OC lb -af c\l CC (X) C; lq c') ÇC) le lr) -:f (-r''
io -+ -# cn CC cq [- -« -# 0 -+ cc CD cn cq -+ cq

C) CD C: C3 (: CD (; C: C3 --i C CD CD C3 CD C) C: 
 

Hn --4 --4 Ç) :? (: C) (X) C3 Lf) C\l ÇC) C''> CI ÇC) ÇS =:

tC) cO 'd cv) --l [x Cq (-" C3 CV) --{ 11: C} ]b -:# CN C3
--i [+ C") tb -:r if) ]q ]r) (3 (X) ÇS CY) --] Ln (S (3 C'';
l\ Lf) ir) c -=T -qq (: -a{ IJ: -q+ -=r -:a' CS Le -:+

(=) CD (=) (=) (=) (=) (=) (=) --1 C)(=) (=) (=) (=) C) (=) (=> 
 

oo --4 lb (C> Lf) -] C: CD (X) C) oO CD C) (:) C) lb lr)

Lí3 çc) c-) CN -a -d co c3 çc (c> a-- (=) Lr) --4 c= çc) çc;DO « al lr) (D 11) Ln C lr) CC 0) =r =# CC Cn [b =
Ln -a cn cq cn cn cq c) :d '# :# cc (n cq cs cs al

CD (=) C: (:) C) C3 C: --4 C3 C; C; (D CD C3 (3 C C3  
 

C) [r) C~] r\ (0 00 (D (3 a) --+ (;0 ÇC) CY) ÇC) -a' oO C)C) Cq Cn o0 CO ÇD C> (X) Cq lq CO :K) l\ o0 CN 00 (C
[\ C~] Cq C] Lr) C (=) lr) ] C\] CV) (=) lr: -:# -;y C] --lLn '# '=r Cq CC cq C cq -a l- *a CC Cq c= c= V Cn
C=) (=) C) C: (:) C) --1 (3 (D (=) (3 (=) C) (: (= (: =)  

  ÇC) ru CN C) C) C) (X) --] CD C] (=) --{ (X) C: u) Ç) C)
--{ Cq C) -q 00 (D ÇO --4 ]b C*] a) -al (3 ':# l\ C) C)
:# « ÇO ÇO lb 0 Ce L9 10 -a 10 ÇO ÇO (D C) Le -«
(0 -çf cq cn cn (:} cn cq -« cn in =r cs ÇC cn + :#

(=) (:) (=; CD C: --{(=) (D C3 (=) (=) (=) (=) (== (=) (=) (=;  
 

C3 Lf) (X) :-D C3 C3 Ç3 1r) -:::1l 00 --{ (:) Cq C: l\ Cr) --l
cO C3 (X; cO (=> oO cO -=r -q Ln 00 C) L(: lb CN lr: oO
1- -+ (= 0) 0 [b LO ÇD ':# ]b OO ]- ÇO ÇO # CN =+
Ln -« 'al CI (D CD (n Ce -=r CC -=r CC Cn Cn Cn lr) CO

C3 CD C: C) -q C: CD CD CD CD CD (3 CD C (D (3 C: 
 

--l G) C-= CD (q a) lk <C) G) Cq --4(X) [b lr) (3 --1 C')
C3 c') lb C3 c)o -q (X) C\l cO ÇC i) il (X) (=) oc l\ --l
CN ÇC> -H C> C) ÇC> C\l f) l (X) CN C~l C) 1~-- t IIT l
Ln cq cq 0 Cq cq cO CC cq cq « cq CQ Çq cq cq cq
CD C) C; --l (D (D C) (3 CD CD C3 C3 C3 C3 C3 C) C:  

 
CN -q (3 CY) oO CN C-] lb -] :# C3 1b (=) C3 C) ÇC) (X)
lb =F C} tb 0C) a) (C CV) r :# C\l C) 00 L!) C) C) =y
C) [b C; -q C) (0 c] :# CQ --+(X) tC) (X) (D :d cq (:)
LQ ':y C Cn « Cq a (e LD « « CC Cq « cq V Cq
CD C) --l (=) (:) (D C) (:) (3 (D CD (:) C) (D C: (D C3 

ã
C) C) --] Ç: ]r) F+ ]!) --{ --{ --] --] --{ C] C) oO --l CN
(0 CD =F Cq (D CN Cy) ÇC) (X) CN ÇO tx --4 C) lr) lx (0
C) (=) 1 (C) Ü ;f CV -=r lq (C) lb --{ Cq -J ÇC) --l Cq
(0 0 -« Cn a :3 « =r in -« in -+ :d -« Cn Ln -«

C3 --1 (=) C) (3 CD CD CD C3 C3 CD C) C3 CD (=) CD (=)  
i

CD (=) CN --4 (=) (c) c) ac) i{) çc) (=) a) CN çc iJ) c) oo
C3 ÇC) [b (D C-) --+ a) L!) CC) -=r ]b C> C-) (=) C) --] (X)
C) C) C) Cq IL -al [\ oO --] --] ÇO --] C3 tb C) (G --l

0 ÇO IID il) lO (2 Ln LO 1- ÇO 1- (0 ÇD ÇO LO ÇO ÇO
--{ C) C: <=) (=) (3 (3 C) CD C3 C3 C3 C) C3 C3 (=) C)  

$i ; ii 1 1 i ã : i ::li 
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C)0 Cq 0C CY) --{ CD G} lr) CD 0-- C) oO C) CY'- --+ G} C;
C{) (C) -+ --l oO CD (C) ÇD C; C) ÇC) 11) CN cq (n --+ C:
--+ C\] CD [b -=JI -=r --+ CD (") ÇS cc ÇC) ÇS ir) CN C'q (D
(0 -=r cv) cq c'a -=y CQ -:r '? cq IJ) IJ) cO tl r CD

C) (3 (D CD (=> C) (: C} C) C3 C) C; (:) (:) C (:) -+  
 

C) --l (C) --l C-) a) OD tq ÇD <r Lf) C} U3 (X) C) C> a)
--i ]'- a) ]q ]!) c) ao çc> cq --{ c) (x) c) ]b c\] c: --{
(0 --1 CY) lr) CN Ln Cq [ C3 :=jl CC CN (; :# (: C> CN
cO in + Cq in 'V -:# CC Ln -ql IQ a{ + « «= «

C) (: C) C) CD (3 C: C) C3 C) (3 (=> C3 C) (: --l CD 
y

Lr) (X) C) (=) lb Lr) -=y C: ÇC} (=) --1 (q r)0 (:) C: 0) --dc) ir) a} (x) CN i- c\} c) =r CN c) 1- 0 cq c CN oo
a) (C) -g' -Q' ':3 a) -=t+ Cq Ç=) 11: (X) --] (D CN o C: Cq

LO CD Çn Cn Cq (D Cq Cq Cq CC + « in + 0 :# a
C) C> C) (:) CD C3 C C; C3 CD (D (=) C3 C) --l =: (:  

Ê
(o a) (D Ln o a) (o o oi CN c) co co o c co ce
c) (D LO (=) lb q+ ao -d lb =r CN (3 (x) (3 cn [\ cn
tq :+ o ]- (o(;o -q{ cn Ln in ]\ ]q c] o o] -:y Ln
(0 + a cq Cn ÇD Cq CC « (C in « :3 0 W :# =y

C) C) C3 CD C) C) (=} (: (3 (=) (=> C3 (=) --1 C: C3 (D  
H

CN CN (:) 1-- CY) 00 CQ a) CC 1- C) C) 0 Cn OO L{) C)
Çn -] (X) 00 11) C: [b Lo G) IJ: 7; C") CD GO (: G) C\]
C) C.] c)0 C3 ÇC) ÇD L!) -=y --l ÇC) C) l\ (3 CN C; CD tC)
(0 # Cn (q Cn Cq CQ Cn -« CC ';y CC C} -V LO ':# CQ

CD (: C) C3 (=) C) C3 CD (=) C) CD C} --{ (3 (3 C) (:)  
 

0) --1 [b (X) (=) --{ <C) CD Ç=) IJ)(X; (3 (3 Cn Cq G) (X)
C) [q C) Lf) (:) -çr (X) (3 K) ÇC) -d (3 cn CD ]b oc LÍ)

-q --] (C) CN lb ÇC) (3 :y (q Cq Cq C) lb lb --] CN ÇC>tO « Cn CQ CO d CQ Cq :y CC Ln 0 Çq '« -# -al in
C) C) (=> C) (:) C) (=) C3 C; (D (D --l CD C) (: (=) (3  

$ ;$1l 1 1 i: 1 : i l l 
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Série/Ação
D.]IA

Início

]0/2/]928
]/5/1970
1/3/1962

ll'Zn IXqSA.

1/3/1962
5/30/]986
]/5/]970
1/3/]962
]/3/1962
1/5/1970
1/3/1962
8/21/]984
1/3/1962
1/3/]984
3/]4/1986
l lxnl

8 l2s l\ q'l'z

Término

8/4/2010
8/4/2010
8/4/2010
8/4/2010
8/4/20]0
8/4/2010
8/4/2010
8/4/2010
8/4/2010
8/4/2010
8/4/20]0
8/4/2010
8/4/2010
8/4/2010
8/4/2010
8/4/20]0
8/4/2010

3NI
ALCOA
AT&T

BOEING
BAND OF AÀIER]CA(FOFA)

CHEVRON
COCA-COLA(COCA)

DUPONT
EXXON

GE

noRtE-Depor(nDEPOT)
HP

JP ÀIORGAN (JPNI)
hJICROSOFT (hJSF'F)

UNiTED TECnNOLOGiES(UNTECH)
\\rALXIART

Tabela A.21 Períodos das sérl.es de !og retorTios dtls tições anattsttdas.
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