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À minha famı́lia. E a todos aqueles que contribúıram
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Resumo

Apresentamos a estruturação da matriz de covariância em dados multivariados

através de grafos não-direcionados. Buscamos, a partir disso, a construção de portfólios

otimizados de menor variância. Frequentemente, os dados de retorno de ativos financeiros

são modelados através do Capital Asset Pricing Model (CAPM), que assume a existência

de um único regressor comum e uma matriz de covariância residual diagonal, ou seja, sem

estrutura de dependência entre os erros na modelagem. Estendemos o modelo CAPM

ao permitirmos que a matriz de covariância capture estruturas de dependência ainda

presentes entre as séries financeiras. Nossa principal suposição é que a matriz de precisão

dos erros observacionais é esparsa. Nesse contexto, constrúımos portfólios, aplicando

a teoria de grafos nas estruturas de dependência ainda presentes nos ativos, após o

uso de uma componente comum. Adicionalmente, estudamos o uso de regressores não

observáveis para o modelo desenvolvido. A teoria é aplicada sobre dados simulados e

reais, demonstrando a relevância da metodologia proposta.

Palavras-Chave: modelos de grafos Gaussianos, modelos dinâmicos, análise fatorial,

inferência Bayesiana, construção de portfólios, Capital Asset Pricing Model.
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Abstract

We present the structure of covariance matrix in multivariate data through undirected

graphs. We seek, from this, to build optimized portfolios with smaller variance.

Often, the return data of financial assets are modeled by the Capital Asset Pricing

Model (CAPM), which assumes the existence of a single regressor and a common

residual diagonal covariance matrix, ie without dependence structure among the errors

in modeling . We extend the CAPM model by letting the covariance matrix to

capture dependence structures that are still present between financial series. Our main

assumption is that the precision matrix of observation errors is sparse. In this context,

we construct portfolios by applying the graph theory in the structures of dependence still

present in assets, after using a common component. Additionally, we studied the use of

unobservable regressors to the model developed. The theory is applied to simulated and

real data, demonstrating the relevance of the methodology proposal.

Keywords : Gaussian Graphical Models, dynamic models, factor analysis, Bayesian

inference, portfolio allocation, Capital Asset Pricing Model.
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Caṕıtulo 1

Introdução

Com o aumento da dimensão das variáveis é racional e útil um aumento da estrutura

esparsa de independência condicional entre variáveis. Essa estrutura é vital para a

implementação do modelo de forma computacional tendo uma escala satisfatória. Além

disso, a estrutura esparsa possibilita o uso da matriz de covariância em uma forma flex́ıvel,

saindo dos casos especiais de erros independentes (matriz de precisão diagonal) e de erros

totalmente dependentes (matriz de precisão cheia).

O uso de um grafo é uma forma de impor independências condicionas entre conjuntos

de variáveis. Essa imposição, para dados normais multivariados, equivale a restringir a

matriz de precisão com zeros em determinadas entradas da matriz. Tal tipo de restrição

foi introduzida no trabalho de Dempster (1972) e é conhecida como seleção de covariância.

Neste trabalho, a distribuição Normal Multivariado com estrutura de grafos é

apresentada, onde a matriz de covariância da distribuição Normal Multivariada é

especificada seguindo uma estrutura de um particular grafo. Constrúımos modelos que

possibilitam o uso de estrutura esparsa, segundo um modelo de grafo, ao tomarmos uma

priori adequada na matriz de covariância.

A principal contribuição do presente trabalho é a construção de portfólios por

intermédio de uma análise Bayesiana completa em modelos de regressão dinâmica com

estrutura de grafo. A inovação consiste em juntar as estruturas de regressão e de grafos,

normalmente, não vistas em conjunto. No trabalho, focamos a comparação de modelos

com e sem estrutura de grafos, após o uso de um regressor, estendendo o trabalho de
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Carvalho e West (2007), que lida com modelos sem regressor. Nosso objetivo é alcançar,

através da estrutura de covariância, portfólios com menor variância dado um mesmo

ńıvel de retorno em comparação aos demais modelos analisados: o Capital Asset Pricing

Model (CAPM), onde a matriz de precisão dos erros observacionais é vazia, ou seja,

com matriz de precisão diagonal; e o modelo completo com regressor, onde a covariância

observacional dos erros é irrestrita, ou seja, com matriz de precisão cheia. Em relação

ao regressor, ampliamos a discussão de seu uso estudando os efeitos do uso de um fator

latente e do uso de um regressor observável. No estudo, nos limitamos, à prinćıpio, ao

uso de grafos decompońıveis pela simplicidade computacional de seu uso.

No segundo caṕıtulo, introduzimos os conceitos e definições necessárias da teoria de

grafos e desenvolvemos o uso da teoria para a modelagem da covariância. Nessa parte,

apresentamos a priori Hiper-Inversa Wishart (HIW), definida em Dawid e Lauritzen

(1993), que permite a análise Bayesiana incorporando a estrutura de grafos em modelos

lineares dinâmicos (MLD)- West e Harrison (1997) - utilizados na modelagem das séries

multivariadas ao longo deste trabalho. A função de alocação - Markowitz (1959) - usada

na construção de portfólios e a definição de portfólio são apresentadas no terceiro caṕıtulo.

Apresentamos a classe de modelos lineares dinâmicos com estrutura de grafos

(MLDG), introduzida por Carvalho e West (2007), no 4 caṕıtulo. A partir desse modelo,

desenvolvemos os estudos de dados simulados e a aplicação em dados reais brasileiros

segundo uma modelagem com regressor conhecido (Ibovespa).

Finalmente, no caṕıtulo 5 introduzimos no MLDG um fator latente. Novamente,

desenvolvemos estudos em dados simulados e aplicamos o modelo nos mesmos dados reais

brasileiros do caṕıtulo anterior. Reservamos o caṕıtulo 6 para a conclusão e considerações

finais.
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Caṕıtulo 2

Modelos de Grafos Gaussianos

Encontramos na teoria de grafos um forte apelo na representação de redes probabiĺısticas,

estruturas de inter-relacionamento e dependência entre variáveis. Os grafos são uma

forma precisa e compacta para comunicar essas relações a um computador possibilitando

o uso de algoritmos eficientes.

Problemas usualmente abordados por conexões probabiĺısticas são aqueles onde

os grafos são relativamente esparsos (estruturas com independência condicional entre

algumas variáveis). A estrutura esparsa facilita a inferência local, envolvendo poucas

variáveis a cada tempo.

Nesse caṕıtulo, focamos os principais conceitos necessários para definição e utilização

da estrutura de grafos em modelos gaussianos, o que será fundamental para a modelagem

da matriz de covariância com restrições de independência condicional. Além disso,

apresentamos as distribuições de probabilidade necessárias para inferência Bayesiana

sobre a teoria de grafos.

2.1 Teoria Básica de Grafos

Definimos um grafo G como um par G = (V,E) onde: V é um conjunto finito de vértices

de G; e E é um subconjunto do conjunto V ×V de pares ordenados de vértices, chamado

de arestas de G. Um grafo pode ser representado por uma figura onde cada vértice é um

ćırculo com setas ou linhas determinando as arestas. Adicionalmente é necessário que
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o conjunto E seja de pares de vértices distintos, não permitindo a existência de arestas

auto-incidentes (loops).

Abaixo, utilizamos os exemplos de Cowell et al. (2007), ilustrando grafos válidos e

inválidos pela nossa definição. Os grafos representados como sendo inválidos podem ser

válidos para outros autores sob diferentes propósitos.

(a) (b) (c) (d) (e)

Figura 2.1: Exemplos de grafos válidos de 4 vértices.

(a) (b) (c) (d)

Figura 2.2: Exemplos de grafos inválidos de 4 vértices, contendo múltiplas arestas e loops.

Um vértice não direcionado é aquele onde (α, β) ∈ E e (β, α) ∈ E. Nesse tipo de

aresta, dizemos que α e β são vizinhos, graficamente esse tipo de aresta é representado por

uma linha unindo α e β. O conjunto dos vizinhos de um vértice β e denotado por ne(β).

Se todas as arestas do grafo forem não direcionadas como na Figura 2.1(b), dizemos que

ele é um grafo não direcionado, também chamado Markov Random Fields (MRFs) ou

Markov networks.

Se (α, β) ∈ E e (β, α) /∈ E, chamamos a aresta de direcionada. Nessa aresta, dizemos

que α é um pai de β, e que β é um filho de α, graficamente esse tipo de aresta é

representado por uma seta unindo α e β. Se todas as arestas do grafo forem direcionadas

como nas Figuras 2.1(a) e 2.1(d), dizemos que ele é um grafo direcionado ou digrafo,

também chamado Bayesian Networks ou Belief Networks (BNs).
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Chamamos GA = (A,EA) de subgrafo de G = (V,E) se A ⊆ V e EA ⊆ (E ∩ (A×A)).

Se EA = (E ∩ (A× A)), dizemos que GA é um subgrafo de G induzido por A.

Dizemos que α e β são adjacentes se (α, β) ∈ E ou (β, α) ∈ E. Um grafo (ou

subgrafo) é dito completo se todos os vértices de E são adjacentes entre si. Clique é

um subgrafo completo maximal, ou seja, um subgrafo completo que não contém outro

subgrafo completo .

(a) (b)

Figura 2.3: O grafo (a) é completo. O grafo (b) não é completo e possui 2 cliques {E,A,B}

(envolvido por um “triângulo” vermelho) e {A,B,C,D} ( envolvido por um “quadrado” azul).

O subgrafo induzido por {A,B,C} é completo, mas não é maximal; não sendo portanto clique.

Uma trilha de tamanho n de α até β é uma sequência de vértices distintos e adjacentes

α = α0, . . . , αn = β. por exemplo, na Figura 2.3(a), (A,B,D,C) é uma trilha do vértice

A para C de tamanho 3.

O conceito de separador é utilizado na definição da decomposição de um grafo

(Definição 2.1). Em probabilidade, ele indica relações de independência condicional entre

variáveis. Dizemos que um subconjunto C ⊆ V é (α, β)-separador se toda trilha de α

para β passa por C. Adicionalmente, dizemos que C separa A de B se C é um (α, β)-

separador para cada α ∈ A e β ∈ B.

Definição 2.1 (DECOMPOSIÇÃO). Um terno (A,B,C) de subconjuntos disjuntos do

conjunto de vértices V de um grafo não direcionado G é dito formar uma decomposição

de G, se V = A ∪B ∪ C e satisfazem as condições seguintes:
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1. C separa A de B;

2. C é subconjunto completo de V .

Onde se é permitido que A,B e C sejam vazios. Se A e B são não-vazios, dizemos que

a decomposição é própria.

Grafos Decompońıveis e Árvore de Junção

Um tipo importante de grafo é o grafo decompońıvel. Ele é a base para a análise de relações

de probabilidade descritas por grafos. Podemos representar as relações quantitativas e

qualitativas de probabilidade através de grafos decompońıveis, que podem ser associados

a árvores de junção, permitindo algoritmos computacionais eficientes. Bishop (2006)

mostra objetivamente algumas formas de utilização de grafos com probabilidade, dando

exemplos computacionais.

Uma sequência de subgrafos que não podem ser adicionalmente decompostos formam

as componentes principais de um grafo. Se toda componente principal é completa,

dizemos que o grafo é decompońıvel (Definição 2.2).

Definição 2.2 (GRAFO DECOMPONÍVEL). Um grafo não direcionado G é

decompońıvel se:

1. ele é completo;

2. ou ele possui uma decomposição própria (A,B,C) tal que GA∪C e GB∪C são

igualmente decompońıveis .

Notemos que a definição 2.2 é recursiva.

Se G é um grafo não direcionado, a numeração de seus vértices, (ν1, . . . , νk), é dita com

ordenação perfeita se os vizinhos de cada vértice com menor numeração, i.e., ne(νj) ∩

{ν1, . . . , νj−1} induzem a um subgrafo completo.

Teorema 2.1. Um grafo não direcionado é decompońıvel se, e somente se, ele admite

perfeita ordenação.
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(a) (b)

Figura 2.4: O grafo (a), com ordenação: (A1, B2, C3, D4, E5, F6), é perfeito, onde, por exemplo,

{B2, C3} = ne(D4) ∩ {A1, B2, C3} é um subgrafo completo; enquanto que (b), com ordenação:

(A1, B2, C3, E4, F5, D6), não o é; já que (B,C,E, F ) = ne(D6) ∩ {A1, B2, C3, E4, F5} não induz

um grafo completo.

Uma árvore é um tipo de grafo onde só existe uma trilha posśıvel para cada dois de

seus vértices. T é dito ser uma árvore de junção se: C, coleção de subconjuntos de um

conjunto finito de vértices V , é seu conjunto de vértices; e qualquer interseção de C1∩C2,

pertencentes à C, está contido no conjunto dos vértices do único caminho entre C1 e C2.

Seja G um grafo não direcionado e C a famı́lia de seus cliques. Se T é uma árvore de

junção com um conjunto de vértices C, então dizemos que T é uma árvore de junção de

cliques para o grafo G.

Teorema 2.2. Existe uma árvore de junção T de cliques para o grafo G se, e somente

se, G for decompońıvel.

Um conjunto S = C1 ∩C2 entre dois vértices vizinhos da árvore de junção de cliques

separa o grafo G. Dessa forma, S é o separador associado à aresta entre C1 e C2 da árvore

de junção.

Em termos práticos, utilizamos uma árvore de junção para a representação de grafos

em seus componentes principais e separadores. Sendo que para o grafo decompońıvel

a árvore de junção (de cliques) representa os cliques e separadores. Dessa forma, se

evidencia graficamente como é a estrutura de dependência entre conjuntos de variáveis.

Por exemplo, na Figura 2.5, qualquer trilha entre o Clique C1 e o Clique C2 precisa passar

pela aresta representativa do Separador S2 = {B}. Na próxima seção, veremos que isto
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indica que C1 ⊥⊥ C2|S2, ou seja, o conjunto de variáveis C1 é independente do conjunto

de variáveis C2, dado o conjunto de variáveis S2.

Figura 2.5: Grafo original decompońıvel e sua representação em forma de árvore de junção de

cliques.

Uma ordenação perfeita das componentes principais e separadores pode ser obtida

e, nesse caso, dizemos que o grafo possui a propriedade da intercessão cont́ınua. Sejam

Pi ∈ P e Si ∈ S, onde P e S correspondem a famı́lia de componentes principais e

separadores. Então, (P1, S2, P2, S3, . . . , Pk) é dito ser perfeito se, para cada i = 2, 3, . . . , k

existe um j < i tal que:

Si = Pi ∩Hi−1 ∩ Pj,

onde

Hi−1 =
i−1⋃
j=1

Pj.
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As relações de probabilidade entre as variáveis podem ser eficientemente manipuladas

ao utilizarmos a árvore de junção derivada do grafo original. Cowell et al. (2007) mostra

como obter sistematicamente a representação dos grafos em árvores de junção, quando

os cliques e separadores estão perfeitamente ordenados.

Algoritmos de Ordenação e Identificação de Cliques

Para podermos trabalhar com a representação em árvore de junção de cliques para

um grafo, será necessário saber se o grafo é decompońıvel. Caso não seja, podemos

trabalhar com um grafo modificado G ′ onde inclúımos as arestas necessárias para torná-

lo decompońıvel.

Tarjan e Yannakakis (1984) obtiveram o algoritmo a seguir. Provaram sua exatidão

para decidir se um dado grafo não direcionado G = (V,E) é decompońıvel ou não.

Algoritmo 2.1.1 (Procura da Máxima Cardinalidade).

1. Defina Output :=‘G é decompońıvel’.

2. Defina i := 1.

3. Defina L = ∅.

4. Para todo ν ∈ V , defina c(ν) := 0.

5. Enquanto L 6= V :

(a) Defina U := V \ L.

(b) Selecione qualquer vértice ν maximizando c(ν) sobre ν ∈ U e associe-o a i.

(c) Se Πνi := ne(ν) ∩ L não for completo em G:

• Defina Output :=‘G não é decompońıvel’.

(d) Caso contrário, defina c(w) = c(w) + 1 para cada vértice w ∈ ne(νi) ∩ U .

(e) Defina L = L ∪ {νi}.

(f) Incremente i por 1.
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6. Retorne o Output.

A numeração dos vértices obtida pelo algoritmo da procura da máxima cardinalidade é

perfeita. Logo, pelo Teorema 2.1, o grafo G tem que ser decompońıvel. O inverso também

é verdadeiro. Dessa forma, o algoritmo ao obter uma ordenação perfeita, consegue avaliar

se o grafo é decompońıvel.

Teorema 2.3. Se G é decompońıvel, então o algoritmo da procura da máxima

cardinalidade irá resultar em uma numeração perfeita de G.

Exemplificamos o algoritmo 2.1.1 através da Figura 2.1 e Tabela 2.1, ordenando os

vértices do grafo representado na Figura 2.5. Notemos que para o ińıcio do algoritmo

temos que c(w) = 0, ∀w ∈ U = {A,B,C,D,E, F}. Logo escolher ν1, maximizando c(w),

equivale a definir arbitrariamente um ponto inicial para ν1 que, para o exemplo, definimos

ser o vértice A. Em outros casos, onde obtemos mais de um vértice, ao maximizar c(w),

tomamos um desses pontos, como no caso ocorrido em i = 3 em que escolhemos o ponto

D. Se escolhêssemos pontos distintos, teŕıamos uma ordenação diferente, dessa forma,

constatamos que a ordenação não é única.

i U := V \ L νi Πνi ne(νi) ∩ U c(w) = c(w) + 1 L = L ∪ {νi}

1 {A,B,C,D,E, F} A ∅ B c(B) = 1 {A}

2 {B,C,D,E, F} B A C c(C) = 1 {A,B}

D c(D) = 1

E c(E) = 1

3 {C,D,E, F} D B C c(C) = 2 {A,B,D}

F c(F ) = 1

4 {C,E, F} C {B,D} E c(E) = 2 {A,B,C,D}

5 {E,F} E {B,C} ∅ - {A,B,C,D,E}

6 {F} F {D} ∅ - {A,B,C,D,E, F}

Tabela 2.1: Algoritmo da Procura da Máxima Cardinalidade aplicado no grafo original da

Figura 2.5. Cada i representa uma iteração.
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(a)

(b) (c) (d)

(e) (f) (g)

Figura 2.6: Algoritmo da Procura da Máxima Cardinalidade aplicado no grafo original da

Figura 2.5. Em todas as ilustrações os valores acima e à direita de cada vértice ν representam:

c(ν); os valores abaixo e à direita representam a numeração obtida pelo algoritmo. A subfigura

2.6(a) representa a condição inicial: c(ν) = 0, ∀ν ∈ V ; as demais subfiguras representam

sucessivamente as iterações de i = 1 até i = 6.

O algoritmo seguinte identifica os cliques. Também resultando em uma ordenação

perfeita de cliques. Para utilizá-lo é necessário que o grafo G seja decompońıvel e tenha

seus vértices numerados pelo algoritmo de procura da máxima cardinalidade.
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i Πνi πi λj Cj = {λj} ∪ Πλj

1 ΠA = ∅ π1 = 0 - -

2 ΠB = {A} π2 = 1 λ1 = {B} {A,B}

3 ΠD = {B} π3 = 1 - -

4 ΠC = {B,D} π4 = 2 λ2 = {C} {B,C,D}

5 ΠE = {B,C} π5 = 2 λ3 = {E} {B,C,E}

6 ΠF = {D} π6 = 1 λ4 = {F} {D,F}

Tabela 2.2: Algoritmo da Identificação de Cliques aplicado no grafo original da Figura 2.5,

após a numeração perfeita obtido pelo algoritmo da Procura da Máxima Cardinalidade.

Algoritmo 2.1.2 (Identificação de Cliques nos Grafos Decompońıveis). Utilizando a

numeração (ν1, . . . , νk) obtida do algoritmo da máxima cardinalidade, obtemos os cliques

de um grafo decompońıvel com os seguintes passos:

1. Defina a cardinalidade de Πνi por πi.

2. Chame o vértice νi como ladder node se:

• i = k;

• ou se i < k e πi+1 < 1 + πi.

3. Ponha o j-ésimo ladder node em ordem crescente λj.

4. Defina Cj = {λj} ∪ Πλj .

Teorema 2.4. Existe uma correspondência biuńıvoca entre os ladder nodes e os cliques

em G onde cada clique Cj é associado ao ladder node λj. A ordenação dos cliques

(C1, C2, . . .) possuirá a propriedade da interseção cont́ınua.

Continuando o exemplo anterior que obteve uma ordenação perfeita, ilustramos pela

Tabela 2.2 a obtenção dos ladder nodes e de seus respectivos cliques, após o uso do

algoritmo 2.1.2. A Figura 2.5 representa a árvore de junção dos cliques identificados.

O estudo empregado ao longo deste trabalho utiliza grafos decompońıveis, para isso

utilizamos o Algoritmo 2.1.1 para avaliar se um grafo é decompońıvel ou não, enquanto

que o Algoritmo 2.1.2 é utilizado para a identificação dos cliques e separadores.
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2.2 Representação Matricial de Grafos

As representações matriciais de grafos permitem a manipulação computacional dessas

estruturas. Existem duas principais formas de representação:

• A matriz adjacente

• A matriz de incidência

Uma matriz de adjacência é uma das formas de se representar um grafo. Dado um

grafo G = (V,E), podemos representá-lo por uma matriz M de dimensão n × n , onde

n = |V |. O valor mij guarda informações sobre como os vértices νi e νj estão relacionados.

Se (νi, νj) ∈ E, então mij = 1. Caso contrário, se (νi, νj) /∈ E, então mij = 0.

Apresentamos abaixo duas matrizes adjacentes cujo grafo associado é visto na

Figura 2.7. A primeira para o grafo G1 não direcionado. A segunda para o grafo G2

direcionado.

A B C D

A

B

C

D


0 0 0 0

0 0 1 1

0 1 0 1

0 1 1 0



A B C D

A

B

C

D


0 0 0 0

0 0 1 1

0 0 0 1

0 0 0 0



(a) (b)

Figura 2.7: (a) Grafo G1 não direcionado. (b) Grafo G2 direcionado.

Uma matriz de incidência é outra forma de se representar um grafo. Essa forma de

representação mostra a relação entre duas classes de objetos. Utilizamos as linhas para

representarem os elementos da primeira classe e a coluna da segunda classe. A matriz
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de incidência M é p × q, onde p = |V | e q = |E|. Se ela está representando um grafo

não direcionado, então mij = 1 se o vértice νi e a aresta ej forem incidentes e 0 caso

contrário. Para um grafo direcionado; mij = −1, se a aresta ej começa no vértice νi e

mij = 1, se a aresta termina no vértice νi.

Apresentamos abaixo duas matrizes de incidência cujo grafo associado é visto na

Figura 2.7. A primeira para o grafo G1 não direcionado. A segunda para o grafo G2

direcionado.

a b c

A

B

C

D


0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 0



a b c

A

B

C

D


0 0 0

0 −1 −1

−1 0 1

1 1 0



2.3 Independência Condicional e Propriedade

Markoviana

A ideia central, presente nesta seção, é que a presença de independências condicionais

entre variáveis aleatórias pode ser sinalizada pela estrutura dos grafos.

Formalmente, se X, Y, Z são variáveis aleatórias com distribuição conjunta dada por

P , dizemos que X é independente condicional a Y dado Z sobre a distribuição P , e

escrevemos X ⊥⊥ Y |Z (notação introduzida por David (1979)), se, para algum conjunto

mensurável A contido no espaço de estados de X, existe uma versão da probabilidade

condicional P (A|Y, Z) que é função unicamente de Z.

Utilizamos, nesta seção, a notação A ⊥⊥ B|C para denotar XA ⊥⊥ XB|XC , onde XU

representa a coleção de variáveis aleatórias do subconjunto U ⊂ V , ou seja, representa

(Xα)α∈U .

Definição 2.3. A distribuição P no conjunto de vértices V é chamada Marcoviana sobre

G se para qualquer decomposição (A,B,C) de G

A ⊥⊥ B|C.
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A propriedade da distribuição Marcoviana é importante para decidir quando dois

grupos de variáveis A e B são condicionalmente independentes dado um terceiro grupo

de variáveis S. Isto está intimamente relacionado à forma de fatoração da distribuição

de probabilidade.

Seja f o śımbolo genérico para a densidade de probabilidade das variáveis aleatória

de correspondentes argumentos, segue da teoria de probabilidade que:

X ⊥⊥ Y |Z ⇔ f(X, Y, Z) = h(X,Z)k(Y, Z), para algum h, k. (2.1)

Proposição 2.1. Assuma que (A,B, S) decomponha G = (V,E). Então P se fatora com

respeito a G se, e somente se, tanto PA∪S como PB∪S se fatoram com respeito a GA∪S e

GB∪S, respectivamente, e a densidade P de X = (Xα)α∈V satisfaz

p(X) =
pA∪S(XA∪S)pB∪S(XB∪S)

pS(XS)
(2.2)

Demonstração. Como (A,B, S) decompõem G e se fatora com respeito a G, temos, por

2.1, que

p(X) = h(XA∪S)k(XB∪S). (2.3)

Por integração direta obtemos:

p(XA∪S) = h(XA∪S)k̄(XS);

p(XB∪S) = h̄(XS)k(XB∪S);

p(XS) = h̄(XS)k̄(XS),

onde:

k̄(XS) =

∫
k(XB∪S)µB(dxB);

h̄(XS) =

∫
h(XA∪S)µA(dxA).

h̄(XS)k̄(XS) =

∫ ∫
h(XA∪S)k(XB∪S)µB(dxB)µA(dxA),

onde µA e µB são medidas de probabilidade associadas as suas respectivas variáveis

aleatórias indicadas.

Essas relações retornam 2.3. A implicação inversa da proposição é trivial.
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Quando G é decompońıvel aplicações recursivas de 2.3 mostram que a distribuição P

é Markoviana com respeito a G se, e somente se, ela se fatora em:

p(X) =

∏
C∈C p(XC)∏
S∈S p(XS)

, (2.4)

onde C, S são, respectivamente, o conjunto de cliques e separadores de G. As

marginais dos cliques (pC)C∈C podem ser determinadas arbitrariamente, sujeitam-se

apenas à restrição de que devem ter idênticas marginais sobre os separadores em comum.

As propriedades Markovianas de grafos decompońıveis foram estudadas por Dawid e

Lauritzen (1993).

A equação 2.4 é o elemento chave para análise dos modelos de grafos. Toda

eficiência computacional está baseada na decomposição do espaço amostral de X em

subconjuntos de variáveis baseada em seus relacionamentos de independência condicional,

e a possibilidade de modelagem cada subconjunto localmente é uma consequência direta

da propriedade Markoviana da distribuição conjunta.

2.4 Modelagem de Grafos para a Covariância

Em modelos normais multivariados, Dempster (1972) introduz a estrutura de grafos que

impõe restrições à matriz de covariância .

Seja G = (V,E) um grafo não-direcionado e associemos a V o vetor aleatório XXX. O

modelo gaussiano com grafo para XXX é definido ao assumirmos que XXX possui distribuição

normal onde G especifica as estruturas de independência condicional.

As restrições de independência condicional entre as variáveis Xi ∈ XXX e Xj ∈ XXX,

na distribuição normal, são expressas por zero nos elementos (i, j) e (j, i) na matriz de

precisão ΩΩΩ de XXX.

O próximo Teorema formaliza este fato:

Teorema 2.5. Sejam: XXX o vetor p × 1, tal que XXX ∼ N(µµµ,ΣΣΣ), com ΣΣΣ não singular;

ΩΩΩ = ΣΣΣ−1 a matriz de precisão com elementos ωa,b (a, b = 1, . . . , p) e conjunto de vértices

V . Para qualquer a, b ∈ V ,

Xa ⊥⊥ Xb|XXXV \{a,b} ⇔ ωa,b = 0.
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Demonstração. Seja a partição em blocos:

ΣΣΣ =

 ΣΣΣa,b ΣΣΣR

ΣΣΣ′R ΣΣΣV \{a,b}

 e ΩΩΩ =

 ΩΩΩa,b ΩΩΩR

ΩΩΩ′R ΩΩΩV \{a,b}

 .

Em ΣΣΣ: ΣΣΣa,b é a matriz de covariância 2× 2 para as variáveis Xa e Xb; ΣΣΣR é a matriz de

covariância 2× (p− 2) entre as variáveis (Xa, Xb) e (Xj)j∈V \{a,b} e ΣΣΣV \{a,b} é a matriz de

covariância (p− 2)× (p− 2) entre as variáveis (Xj)j∈V \{a,b}. Em ΩΩΩ, os blocos da matriz

são definidos de forma correspondente à partição de ΣΣΣ.

Pela teoria clássica de álgebra linear (Muirhead (1982)) temos que:

ΩΩΩa,b = (ΣΣΣa,b −ΣΣΣRΣΣΣ−1
V \{a,b}ΣΣΣ

′
R)−1 = (ΣΣΣa,b|V \{a,b})

−1 =

 ωa,a ωa,b

ωb,a ωb,b


Logo, a matriz de covariância condicional de Xa,b|XXXV \{a,b} é portanto:

ΣΣΣa,b|V \{a,b} =
1

|ΩΩΩa,b|

 ωb,b −ωa,b
−ωb,a ωa,a


Dessa forma, Xa ⊥⊥ Xb|XXXV \{a,b} ⇔ ωa,b = 0.

Sem perda de generalidade, podemos assumir que nesses modelos a média é zero e

são caracterizados pela covariância ΩΩΩ ser um subconjunto de PG, conjunto das matrizes

positivas definidas e simétricas com elementos zero nos pares (i, j) /∈ E. Nos grafos

decompońıveis a matriz de precisão pode ser expressa por (Lauritzen (1996)):

ΩΩΩ =
∑
P∈P

(ΣΣΣ−1
P )0 −

∑
S∈S

(ΣΣΣ−1
S )0, (2.5)

onde, para A ⊆ V , denotamos por (KKKA)0 a matriz (Ki,j)i,j∈V , tal que Ki,j = 0 para

(i, j) /∈ A× A.

Assim, para obtermos a covariância ΣΣΣ através das covariâncias das componentes

principais (ΣΣΣP ) e das covariâncias dos separadores (ΣΣΣS) podemos inverter ΩΩΩ usando a

relação 2.5. Contudo, de posse já das covariâncias dentro dos componentes principais e

dentro dos separadores, necessitamos apenas calcular as covariâncias entre os diferentes

separadores, entre os diferentes componentes principais e entre os componentes principais
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e os separadores de forma a preencher a matriz ΣΣΣ. O cálculo é descrito em Lauritzen

(1996) e de forma geral abordado por Massam e Neher (1998).

Na literatura, esse processo de preenchimento de ΣΣΣ é conhecido como Completion

Operation o qual definimos a seguir. Dado uma perfeita ordenação do grafo G e definindo

Ai−1 = Hi−1\Si e Ri = Ci\Hi−1 , temos, para cada i, que os elementos não livres da

matriz de covariância ΣΣΣ são calculados por

ΣΣΣRi,Ai−1
= ΣΣΣRi,Si

ΣΣΣ−1
Si

ΣΣΣSi,Ai−1
. (2.6)

A obtenção de ΣΣΣ, quando o grafo é decompońıvel, é nitidamente mais eficiente através

da operação de preenchimento do que invertendo ΩΩΩ, já que, para isso, devemos apenas

inverter matrizes as quais são de menores dimensões que p× p, com p = |V |.

Ilustramos, nessa seção, um exemplo da modelagem da matriz de covariância

induzidas por um grafo.

Exemplo 2.1. Seja o grafo decompońıvel G = (V,E), onde V = {a, b, c, d, e, f} e

E = {(a, b), (a, c), (a, d), (b, c), (b, d), (c, d), (d, e), (d, f), (e, f)}. A Figura: 2.8 representa

o grafo G. Note-se que G possui 2 cliques (componentes principais completos): C1 =

{a, b, c, d} e C2 = {d, e, f}; e 1 separador: S2 = {d}. No grafo G, (C1, S2, C2) é uma

ordenação perfeita dos cliques e separadores.

Figura 2.8: Grafo decompońıvel G

Dados ΣΣΣC1, ΣΣΣC2 e ΣΣΣS2, estamos interessados em obter ΩΩΩ e ΣΣΣ.

Utilizando 2.5, ΩΩΩ = (ΣΣΣ−1
P1

)0 + (ΣΣΣ−1
P2

)0 − (ΣΣΣ−1
S2

)0, logo:
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ΩΩΩ =



ΣΣΣ−1
C1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0


+



0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 ΣΣΣ−1
C2

0 0 0


−



0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 ΣΣΣ−1
S2

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


Como Hi−1 =

⋃i−1
j=1 Pj, então H1 = C1 e H2 = C1 ∪ C2. Assim, R2 = C2\C1,

A1 = C1\S2. E obtemos pela Equação 2.6 as covariâncias ΣΣΣR2,A1 . Portanto,

ΣΣΣ =


ΣΣΣC1 ΣΣΣ′R2,A1

ΣΣΣS2

ΣΣΣR2,A1 ΣΣΣC2

 .

Na seção 4.5.1, utilizamos a operação de preenchimento para impor a estrutura de

grafos a uma matriz de covariância conhecida. Para isso, mantemos apenas os valores

das covariâncias dentro de cada clique e separador: (ΣΣΣC1 ,ΣΣΣS2 ,ΣΣΣC2 . . .). E, modificamos

as covariâncias entre cliques e separadores, (ΣΣΣR2,A1 ,ΣΣΣR3,A2 , . . .), utilizando a operação de

preenchimento 2.6.

2.5 Fatoração Gaussiana

A estrutura de grafos para modelos multivariados representa a independência condicional

entre as séries (Lauritzen (1996)). Ela fornece uma decomposição do espaço amostral em

subconjuntos de variáveis (vértices do grafo). Dessa forma, modelos complexos de grandes

dimensões podem ser tratados por uma combinação de estruturas simplificadas.

A modelagem de grafos para a covariância imposta por um grafo G decompońıvel

afeta a distribuição Normal Multivariada, tornando a distribuição fatorável em cliques e

separadores.

Seja XXX o vetor p× 1, onde XXX ∼ N(µµµ,ΣΣΣ) cuja distribuição é dada por:

p(XXX|µµµ,ΣΣΣ) ∝ |ΣΣΣ|−1/2exp

(
−1

2
tr(ΣΣΣ−1SSSXXX)

)
, (2.7)
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onde SSSXXX = (XXX −µµµ)(XXX −µµµ)′. Se ΩΩΩ = ΣΣΣ−1 ∈ PG e se G é decompońıvel, Lauritzen (1996)

demonstra que:

det(ΣΣΣ) =

∏
C∈C det(ΣΣΣC)∏
S∈S det(ΣΣΣS)

(2.8)

e, para qualquer matriz LLL simétrica p× p,

tr(ΣΣΣ−1LLL) =
∑
C∈C

tr(ΣΣΣ−1
C LLLC)−

∑
S∈S

tr(ΣΣΣ−1
S LLLS). (2.9)

As equações 2.8 e 2.9, apesar de expressas em componentes de grafos, são obtidas

apenas com o uso da teoria de álgebra linear, portanto não sendo exclusivas da teoria

de grafos. Elas Decorrem do uso de estrutura esparsa para a matriz de precisão. Ao

utilizarmos essas relações, podemos reescrever a distribuição Normal Multivariada 2.7 de

forma fatorada:

p(XXX|µµµ,ΣΣΣ) =

∏
C∈C p(XXXC |µµµC ,ΣΣΣC)∏
S∈S p(XXXS|µµµS,ΣΣΣS)

, (2.10)

ondeXXXC eXXXS indicam os subconjuntos de variáveis pertencentes ao conjunto dos cliques

(C) e ao conjunto dos separadores (S), respectivamente. Cada componente é obtida

diretamente pela estrutura presente em G, conforme ilustrado na seção 2.1.

Com a fatoração apresentada, notamos que computacionalmente a manipulação das

matrizes trabalhadas será sempre igual ou inferior a maior cardinalidade dentre os

cliques e separadores do grafo utilizado. Isso diminui a complexidade algébrica das

matrizes, quando comparamos ao caso com matriz de precisão cheia, sem estrutura de

independência condicional.

Na próxima seção, desenvolvemos a distribuição HIW, que conjuga com a Normal

Multivariada cuja fatoração também é associada a um grafo.

2.6 A distribuição Hiper-Inversa Wishart

Uma forma natural de se definir a distribuição da matriz de covariâncias para dados

normais multivariados é utilizando a distribuição Inversa Wishart (IW ). Com ela,

conseguimos obter conjugação entre a distribuição normal multivariada e a distribuição da

matriz de covariância. Porém, com o uso de dados Normais Multivariados com estrutura
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de grafos, devemos utilizar uma distribuição para a matriz de covariâncias de forma a

preservar a estrutura de grafos. Em Dawid e Lauritzen (1993), se define a distribuição

Hiper Inversa Wishart (HIW) que possui essa propriedade.

Se ΩΩΩ = ΣΣΣ−1 ∈ PG, então a Hiper-Inversa Wishart

ΣΣΣ ∼ HIWG(b,DDD) (2.11)

possui b graus de liberdade e matriz de locaçãoDDD ∈ QG, conjunto das matrizes simétricas

onde cada submatriz formada pelos elementos de cada clique é positiva definida; tal que

p(ΣΣΣ|b,DDD) =

∏
C∈C p(ΣΣΣC |b,DDDC)∏
S∈S p(ΣΣΣS|b,DDDS)

, (2.12)

com ΣΣΣC ∼ IW (b,DDDC) e ΣΣΣS ∼ IW (b,DDDS).

Cada submatriz ΣΣΣP , P ∈ {S, C} possui distribuição Inversa Wishart, ou seja,

p(ΣΣΣP |b,DDD) =
|DP

2
|( b+|P |−1

2
)

Γ|P |

(
b+|P |−1

2

) |ΣΣΣP |−(b+2|P |)/2exp

(
−1

2
tr(ΣΣΣ−1

P DDDP )

)
, (2.13)

onde DDDP é uma matriz bloco de DDD simétrica positiva-definida correspondente à ΣΣΣP e

Γk(a) é a função gamma multivariada:

Γk(a) = π
k(k−1)

4

k−1∏
i=0

Γ(a− i

2
). (2.14)

Utilizando a representação 2.5 com um grafo decompońıvel G, dado ΣΣΣ ∼ HIW (b,DDD),

podemos obter o valor esperado de ΩΩΩ de forma fechada:

E[ΩΩΩ|b,DDD] =
∑

C∈C(E[ΩΩΩC |b,DDDC ])0 −
∑

S∈S(E[ΩΩΩS|b,DDDS])0

=
∑

C∈C((b+ |C| − 1)(DDDC)−1)0 −
∑

S∈S((b+ |S| − 1)(DDDS)−1)0
(2.15)

Como a HIW não é da famı́lia exponencial, a esperança de ΣΣΣ não é explicitamente

determinada. Um algoritmo para sua determinação de forma fechada é obtido por

Rajaratnam et al. (2008) o qual apresentamos no teorema a seguir:

Teorema 2.6. Sejam ΣΣΣ a matriz aleatória pertencente a QG tal que ΣΣΣ ∼ HIW (b,DDD)

com DDD ∈ QG e j o sub́ındice de uma ordenação perfeita dos cliques e separadores

(C1, S2, C2, S3, . . . , Ck) do grafo G, então os componentes livres de E[ΣΣΣ] são dados pelas

equações 2.16 abaixo:
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E[ΣΣΣS2 ] =
DDDS2

b
2
− 1

, (2.16a)

E[ΣΣΣA1,S2 ] =
DDDA1,S2

b
2
− 1

, (2.16b)

E[ΣΣΣA1 ] =
DDDA1 −DDDA1,S2DDD

−1
S2,S2

DDDS2,A1

b
2
− 1 + |S2|

2

(
1 +

|S2|
2( b

2
− 1)

)

+
DDDA1,S2DDD

−1
S2,S2

DDDS2,A1

b
2
− 1

, (2.16c)

e para j = 2, . . . , k

E[ΣΣΣSj ,Rj
] = E[(ΣΣΣSj ,Rj

ΣΣΣ−1
Sj

)]E[ΣΣΣSj
] = DDDSj ,Rj

DDD−1
Sj
E[ΣΣΣSj

], (2.16d)

E[ΣΣΣRj
] =

DDDAj
−DDDAj ,Sj

DDD−1
Sj ,Sj

DDDSj ,Aj

b
2
− 1 +

|Sj |
2

(
1 +

1

2
tr(DDD−1

Sj
E[ΣΣΣSj

])

)
+ DDDSj ,Rj

DDD−1
Sj
E[ΣΣΣSj

]DDD−1
Sj
DDDRj ,Sj

, (2.16e)

Após obtermos as componentes livres de E[ΣΣΣ] pelo Teorema 2.6, determinamos os

termos não-livres de E[ΣΣΣ] com a relação 2.6.

2.7 Prioris e Posterioris para a Matriz de

Covariância

Sob a perspectiva Bayesiana, a inferência para a matriz de covariância ΣΣΣ no modelo de

grafo G é dado pela posteriori

p(ΣΣΣ|XXX,G) ∝ p(XXX = xxx|ΣΣΣ,G)p(ΣΣΣ|G), (2.17)

onde a verossimilhança p(XXX = xxx|ΣΣΣ,G) é definida em 2.10 calculada sobre uma amostra

xxx = (xxx1, . . . ,xxxn), n realizações deXXX ∼ NG(µµµ,ΣΣΣ), Normal Multivariada p×1 com estrutura

de grafo G decompońıvel. Na equação 2.17, a priori p(ΣΣΣ|G) representa alguma medida

de probabilidade relevante sobre ΣΣΣ, respeitando a restrição do grafo G.

A distribuição Hiper-Inversa Wishart, definida em Dawid e Lauritzen (1993), ao

apresentar uma fatoração em cliques e separadores 2.12 consegue conjugar localmente

com a distribuição normal multivariada 2.10 que também se fatora nestes mesmos
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subconjuntos de variáveis. Essa caracteŕıstica torna a priori HIW consistente com

a estrutura de grafos. Assim, se p(ΣΣΣ|G) = HIWG(b,DDD) a posteriori para ΣΣΣ é

HIWG(b+ n,DDD+SSSXXX), onde SSSxxx = xxxxxx′. Esse resultado é imediato, devido à fatoração em

2.10 e 2.12 junto com a conjugação padrão de Normal com a Inversa Wishart.

Dessa forma,

p(ΣΣΣ|XXX,G) ∝

∏
C∈C

p(XXXC = xxxC |µµµC ,ΣΣΣC)p(ΣΣΣC |b,DDDC)∏
S∈S

p(XXXS = xxxS|µµµS,ΣΣΣS)p(ΣΣΣS|b,DDDS)
. (2.18)

Logo, para cada subconjunto P ∈ C ∪ S a posteriori é dada por:

p(ΣΣΣP |XXX,G) ∝ p(XXXP |ΣΣΣP )p(ΣP |b,DDDP ) (2.19)

∝ |ΣΣΣP |−n/2exp
(
−1

2
tr(ΣΣΣ−1

P SSSXXXP
)

)
|ΣΣΣP |−(b+2|P |)/2exp

(
−1

2
tr(ΣΣΣ−1

P DDDP )

)
= h(b+ n,DDDP +SSSXXXP

)|ΣΣΣP |−(b+n+2|P |)/2exp

(
−1

2
tr(ΣΣΣ−1

P (SSSXXXP
+DDDP )

)
,

onde h(b + n,DDDP + SSSXXXP
) =

|DP
2
|( b+|P |−1

2
)

Γ|P |( b+|P |−1
2 )

é a constante que não dependente de ΣΣΣP da

distribuição IW (b + n,DDDP + SSSXXXP
). Assim, para o subconjunto P , (ΣΣΣp|XXX,G) ∼ IW (b +

n,DDDP +SSSXXXP
).

Para a obtenção da distribuição deXXX incondicional a ΣΣΣ, marginalizamos a distribuição

p(XXX,ΣΣΣP |G) em XXX, integrando em ΣΣΣ, e obtemos a distribuição Hiper-T (HT ) definida em

Dawid e Lauritzen (1993) que é Markviana assim como 2.10 e 2.12. Dessa forma, para

P ∈ C ∪ S, p(XXXP |G) ∼ Tb(µµµP ,DDDP ).

2.8 Verossimilhança Marginal de Grafos

Sob a perspectiva Bayesiana, a seleção de modelos de grafos envolve a utilização da

distribuição a posteriori de grafos. A posteriori é dada por:

p(G|XXX) ∝ p(XXX = xxx|G)p(G) (2.20)

onde p(XXX = xxx|G) é a verossimilhança marginal de G e p(G) representa a priori para G.
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No modelo Gaussiano com estrutura de grafos, a verossimilhança marginal para o

grafo G é dada pela seguinte integral

p(XXX = xxx|G) =

∫
ΣΣΣ−1=ΩΩΩ∈PG

p(XXX = xxx|ΣΣΣ,G)p(ΣΣΣ|G)dΣΣΣ, (2.21)

onde PG, como anteriormente definido, representa o conjunto de todas as matrizes

simétricas positivas-definidas restritas ao grafo G.

Notemos, a partir da equação 2.5, que para a integral percorrer todo o espaço de

ΣΣΣ−1 = ΩΩΩ ∈ PG equivale a percorrer |C ∪ S| subespaços de ΣΣΣP independentemente; onde

cada matriz ΣΣΣP , P ∈ C∪S, é positiva-definida e simétrica. Assim, a integral 2.21 equivale

à:

p(XXX = xxx|G) =

∫
. . .

∫
ΣΣΣP ,P∈C∪S

p(XXX = xxx|ΣΣΣ,G)p(ΣΣΣ|G)dΣΣΣ. (2.22)

Usando a fatoração gaussiana 2.10 e a fatoração da HIW 2.12, obtemos para 2.22:

p(XXX = xxx|G) =

∏
C∈C

∫
ΣΣΣC

p(XXXC = xxxC |µµµC ,ΣΣΣC)p(ΣΣΣC |b,DDDC)dΣΣΣC∏
S∈S

∫
ΣΣΣS

p(XXXS = xxxS|µµµS,ΣΣΣS)p(ΣΣΣS|b,DDDS)dΣΣΣS

. (2.23)

Isolando a constante (2π)−np/2 da componente Normal de 2.23 e as h(b,DDDP ),

constantes de integração das prioris de ΣΣΣP , P ∈ C ∪ S, definidas em 2.25, integramos

cada núcleo das integrais obtendo h(b+ n,DDDP +SSSXXXP
). Logo

p(XXX = xxx|G) = (2π)−np/2
H(G, b,DDD)

H(G, b+ n,DDD +SSSXXXP
)
, (2.24)

onde:

H(G, b,DDD) =

∏
C∈C

h(b,DDDC)∏
S∈S

h(b,DDDS)
. (2.25)

Esse resultado, na equação 2.25, é computacionalmente simples, pois utiliza o fato

de que cada componente principal num grafo decompońıvel é um clique, subconjunto

maximal de variáveis dependentes entre si, não havendo restrições de independência

condicional interna ao subconjunto. Por outro lado, se houvesse alguma restrição

em uma componente principal, a constante de integração h teria que ser aproximada

computacionalmente, esse resultado está desenvolvido em Carvalho (2006). Esse é um dos
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motivos que evidenciam a complexidade de se trabalhar com grafos não decompońıveis,

os quais foram evitados, no presente trabalho.

2.9 Prioris para Grafos

Em Jones et al. (2005)se discute formas de obtenção de grafos de alta densidade

à posteriori. A ideia principal é incentivar a busca de grafos de estrutura esparsa,

principalmente quando a dimensão aumenta.

Seja um grafo G = (V,E). E, dado um total de vértices |V | fixado, sejam: NE o

número total de arestas posśıveis; e N a quantidade total de grafos posśıveis. Então,

NE =
(
N
2

)
= |V |(|V |−1)

2
e N = 2NE = 2

|V |(|V |−1)
2 . Se considerarmos a priori para o grafo

p(G) como tendo distribuição uniforme, teremos todos os N posśıveis grafos com a mesma

densidade de probabilidade. Consequentemente, a distribuição do número de arestas,

P (|E| = n) =
(NE

n )
N

, terá pico de probabilidade no grafo com um número médio de

arestas, ou seja, NE/2. Dessa forma, com o aumento do número de vértices, a esperança

do número de arestas explode rapidamente, ao utilizarmos a uniforme como priori.

Para o controle do número de arestas em relação ao número de vértice, Jones et al.

(2005) considerou que p(G) tivesse distribuição Bernoulli com parâmetro β = 2/(|V |−1)

para a inclusão de cada aresta. Logo, o grafo com |E| = n arestas teria probabilidade

P (|E| = n) =
(
NE

n

)
βn(1− β)N−n, cuja a esperança é NEβ = |V |. Dessa forma, para um

grafo não direcionado teremos sua esperança em |E| = |V |, não havendo, nesse caso, o

aumento explosivo no número de arestas quando se aumenta o número de vértices.

Assim, a utilização de priori Bernoulli penaliza o número de arestas, sendo uma forma

parcimoniosa que desencoraja a inclusão de arestas espúrias. Há ainda outras formas de

abordagem que penalizam diferentes medidas de complexidade tais como o tamanho da

maior componente principal.
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Caṕıtulo 3

Alocação de Portfólio

Certamente, um dos principais temas em finanças é a formação eficiente de portfólios.

Objetiva-se, em geral, construir uma carteira ótima, ie: que tenha grande rentabilidade

e baixa volatilidade. Neste caṕıtulo, revisamos o problema de alocação de portfólios

e relaxamos as condições de conhecimento perfeito dos parâmetros e sobre a

estacionariedade das séries de retornos. Inicialmente, revisamos o arcabouço clássico.

E, em seguida, descrevemos o modo Bayesiano, o qual incorpora as incertezas sobre

os parâmetros e a não estacionariedade. Por fim, mostramos que a previsão um passo à

frente da distribuição dos retornos, mais especificamente, seus momentos são os elementos

principais para a alocação Bayesiana otimizada de portfólios de média-variância.

3.1 Definições Gerais

Definimos um portfólio como um vetor de pesos wwwt = (w1,t, . . . , wp,t)
′, tal que, para

i = 1, . . . , p, cada wi,t define a intensidade do investimento no ativo, cujo retorno

representamos por Yi,t (o retorno pode ser definido como a taxa de variação de preços

para um ativo ao longo do tempo) . Assim, definimos a variável aleatória do retorno do

portfólio, no tempo t, por: Rt = www
′
tYYY t; e o retorno realizado do portfólio, no tempo t,

por: rt = www
′
tyyyt, onde yyyt representa o vetor de retornos efetivamente ocorrido no instante

t.
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As considerações t́ıpicas são que cada vetor YYY t (t = 1, . . . , T ) possui distribuição

idêntica com média µµµ = E(YYY t) = (µ1, . . . , µp)
′ e variância ΣΣΣ = cov(YYY t) = E((YYY t −

µµµ)(YYY t − µµµ)′), onde µµµ e ΣΣΣ são conhecidos. Portanto, como a média e a variância são

constantes, essas hipóteses implicam estacionariedade para a serie YYY t.

A decisão de alocação do portfólio utiliza uma função de utilidade espećıfica

que objetiva altos retornos e baixo risco, onde o risco é mensurado pela variância.

Para determinarmos a alocação, derivamos os portfólios através de um problema de

programação quadrática desenvolvido por Markowitz (1959), cujo mérito foi reconhecido

com o Prêmio Nobel de Economia em 1990.

Assim, para cada tempo t, tomemos os momentos µµµ, ΣΣΣ e fixamos uma média alvo

m. 0 problema de decisão do investidor se reduz à escolha dos pesos de cada ativo

no portfólio wwwt de forma a minimizar a variância um passo à frente www
′
tΣΣΣwwwt sujeita as

restrições: www
′
tµµµ = m e www

′
t111 = 1. Ou seja:

Mı́n
wwwt

1

2
www
′

tΣΣΣwwwt, sujeito às restrições:

 www
′
tµµµµµµµµµ = m

www
′
t111 = 1

3.2 Estimação dos Parâmetros

Normalmente, os parâmetros não são conhecidos e devem ser estimados. Na abordagem

clássica, toma-se a média e variância amostral, obtidas dentro de um conjunto de dados

históricos para se estimar µµµ e ΣΣΣ. As estimativas são utilizadas como se fossem os

verdadeiros parâmetros para a alocação de portfólio.

Deve-se salientar que a teoria Markoviana, à prinćıpio, não considera a incerteza

dos parâmetros de média e variância estimados. Contudo, a variância na estimativa

destes parâmetros influenciam os cálculos da otimização do portfólio, fato apresentado

em Brown (1979) e Migon et al. (1998). Além disso, é questionável a hipótese de

estacionariedade das séries financeiras. O que pode ser contornado com a modelagem

dinâmica da série.

Em Polson (2000) encontramos a forma de construção de portfólios levando em

consideração as incertezas dos parâmetros. Essa utilização da incerteza também é
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conhecida como “Estimation Risk” em Brown (1979). Existem 2 problemas em se

utilizar as estimativas dos parâmetros na solução de Markovitz. A má especificação

dos parâmetros levam a portfólios de pouca performance. E existem incertezas nas

estimativas dos parâmetros que devem ser consideradas para a alocação do portfólio.

Utilizando a abordagem de Polson (2000), definimos a modelagem Bayesiana para

a construção de portfólios que utiliza as distribuições preditivas dos parâmetros de

média e covariância. Assim, sejam os momentos fff t = E[YYY t|Dt−1] e QQQt = V [YYY t|Dt−1]

da distribuição preditiva dos retornos, onde Dt−1={yyy1, yyy2, . . . , yyyt−1} é definido como o

conjunto de informações conhecidas até o tempo t (West e Harrison (1997)). Para uma

média alvo m, chegamos à otimização abaixo:

Mı́n
wwwt

1

2
www
′

tQQQtwwwt, sujeito às restrições:

 www
′
tfff t = m

www
′
t111 = 1

A solução para o problema passa pelo método dos multiplicadores de Lagrange e cria,

ao variar o valor de m, a conhecida fronteira eficiente resultante da minimização em wwwt

de:
1

2
www
′

tQQQtwwwt − λwww
′

tfff t

O portfólio eficiente de média-variância é dado por

wwwmt = QQQ−1
t (afff t + b111),

onde a = 111
′
QQQ−1
t eee e b = −fff ′tQQQ−1

t eee, com e = (111m − fff t)/d e d = (111
′
QQQ−1
t 111)(fff

′
tQQQ
−1
t fff t) −

(111
′
QQQ−1
t fff t)

2.

3.3 Modelagem Dinâmica

Decorre da Seção 3.2 que as decisões de alocação são feitas sequencialmente; a escolha

de wwwt é feita no tempo t− 1 baseada na informação corrente e na distribuição preditiva

de um passo a frente para YYY t condicional aos dados passados. Porém, com o passar

do tempo, o o conjunto de informação passada da série aumenta, logo aumentando o

conjunto Dt. Isso significa que a distribuição preditiva de YYY t é afetada cada vez menos
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por novas observações, pois o peso de um novo dado em relação ao conjunto de dados fica

cada vez menor. Dessa forma, Polson (2000), objetivando dar menor significância para

os dados passados estima a distribuição preditiva dentro de um conjunto de dados numa

janela móvel. Assim, obtendo as distribuições de forma mais dinâmica, o que contribui

para amenizar as condições de estacionariedade.

Ao longo deste trabalho utilizaremos para obter o caráter dinâmico o fator de

desconto, uma alternativa para se captar mudanças no ńıvel das médias e nas covariâncias,

definido em West e Harrison (1997). Ele utiliza todos os dados, contudo, gradualmente

dá menor peso para os dados passados. O que é diferente da janela móvel, que utiliza

apenas um intervalo de valores recentes e de mesmo peso, excluindo os demais dados

para a obtenção das estimativas.

O fator de desconto pode variar entre 1 e zero(exclusive). Quando ele é igual a um, o

mesmo estima as distribuições utilizando todos os dados dispońıveis de forma igual, não

havendo o caráter dinâmico. Por outro lado, quanto menor o fator de desconto, maior

será o dinamismo do modelo, sendo maior a contribuição dos dados recentes e menor a

contribuição dos passados.

Portanto, existem 2 metodologias: Clássica e Bayesiana, para a alocação de portfólio.

A primeira não considera as incertezas dos parâmetros estimados. Além disso, a forma

Bayesiana pode ser feita estimando as distribuições de forma dinâmica ou não. Logo,

havendo 3 formas de estimarmos os portfólios: a forma clássica, a Bayesiana Estática e

a Bayesiana Dinâmica.

Para ilustrar estas 3 abordagens de construção de portfólios, faremos um exemplo, com

portfólios constrúıdos utilizando cada uma das abordagens. Para o exemplo, simulamos

YYY ′t = (Yt1, Yt2, Yt3, Yt4), t = 1, . . . , 200, 4 séries de retornos de ativos, cujo modelo

apresentamos abaixo:

YYY ′t = ΘΘΘt + ννν ′t, νννt ∼ N [000,ΣΣΣ],

ΘΘΘt = 0.8ΘΘΘt−1 + ΩΩΩt, ΩΩΩt ∼ N [000, 0.0016ΣΣΣ],
(3.1)

onde ΣΣΣ = III4.

Os gráficos dos retornos de Yt1, t = 1, . . . , 200, estão apresentados, juntamente com o

ajuste para cada tipo de construção de portfólio na Figura 3.1. A média e a Covariância,
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Figura 3.1: Estimação da média para o modelo clássico, (a) (em verde tracejado), Bayesiano

Estático, (b) (em vermelho pontilhado), e Bayesiano Dinâmico, (c) (em azul com traçado forte).

A série de retornos em todos os gráficos é Yt1, t = 1, . . . , 200 (em preto com traçado fraco).

no modelo clássico, formam estimadas dentro dos primeiros 50 dados de YYY t, e utilizadas

para a construção de portfólios para toda a série. A média preditiva e a covariância

preditiva para o modelo Bayesiano Estático foram obtidas utilizando δWWW = 1, enquanto

que para o modelo Bayesiano Dinâmico δWWW = 0.8.

Determinados os parâmetros, constrúımos o gráfico da rentabilidade de cada tipo de

portfólio, na Figura 3.2. Por ela, identificamos que a adaptabilidade do modelo Bayesiano

Dinâmico possibilitou a construção de um portfólio com maior retorno.
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Figura 3.2: Retornos acumulados dos portfólios, segundo o modelo clássico (em verde

tracejado), o modelo Bayesiano Estático (em vermelho pontilhado) e o modelo Bayesiano

Dinâmico (em azul e traçado cont́ınuo)

Na análise comparativa entre portfólios nos próximos caṕıtulos, assumimos

inexistência de custos de transação e a possibilidade de alocação dos valores investidos

instantaneamente entre posições compradas (pesos positivos) ou vendidas (pesos

negativos).

Cabe ressaltar que utilizamos ao longo deste trabalho a construção Bayesiana

dinâmica dos portfólios, ou seja, estes são criados ponto a ponto no tempo sendo

atualizados seus pesos. Justificamos isso para ajustar a premissa da modelagem a qual

considera os ativos estacionários. Pois, assim, se pode captar melhor estruturas não

estacionários nos ativos.

Além disso, observamos que é fundamental determinar os parâmetros da distribuição

preditiva para se proceder à alocação ótima. No próximo caṕıtulo, apresentaremos o

MLD cuja media e variância preditiva é utilizada na construção de portfólios.
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Caṕıtulo 4

Modelagem com Regressor

Observável

Antes de começarmos a comparação entre modelos, introduziremos a classe de MLD que

será utilizada na modelagem dinâmica e Bayesiana dos ativos, dando as distribuições

preditivas necessárias para a construção de portfólios. Os modelos terão em comum a

utilização de um regressor conhecido. E a diferença será a priori utilizada para ΣΣΣ: se for

HIW, trataremos o caso com grafos; se for IW, trataremos o caso de matriz de precisão

cheia; e se for IW com matriz de precisão diagonal, trataremos o modelo CAPM.

Assim, na seção 4.1, apresentaremos uma classe conhecida de modelos para séries

multivariadas. Esta classe foi escolhida por utilizar como parâmetros a covariância entre

as séries, na qual será posta a estrutura de grafos. Dessa forma, obtendo o Modelo Linear

Dinâmico com estrutura de grafos na seção 4.2.

Na seção 4.3, quebramos a sequência desenvolvida neste Caṕıtulo, apresentamos o

CAPM, que é um modelo mais simples . Tal modelo é tradicionalmente implementado

para a modelagem de séries financeiras. Mostramos que ele pertence à classe MLDG,

mas, apesar disso, acreditamos que ele não seja eficiente para a construção de portfólios,

por desconsiderar a estrutura de covariância nos erros observacionais, após a utilização

de um regressor comum para as séries.
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Utilizamos a mesma hipótese presente no CAPM de existência de um fator comum

explicativo junto com o MLDG e definimos nosso modelo proposto na seção 4.4. E, nas

demais seções, realizamos a comparação entre o modelo de grafo e o modelo completo.

4.1 Modelo Linear Dinâmico Matriz-Variado

Os modelos considerados serão escritos utilizando a classe de MLD Matriz-Variado

(West e Harrison (1997)) a qual representa uma dinâmica conjugada completa para

séries multivariadas. A modelagem envolve o uso de estruturas comuns para cada série

univariada.

Considere p séries univariadas Yti seguindo um MLD individual

{FFF t,GGGt, Vtσ
2
i ,WWW tσ

2
i }.

Adicionando uma estrutura de covariância, ΣΣΣ, entre cada termo de observação e cada

termo de evolução; e combinando os p modelos, chegamos à forma matricial

Observação: YYY ′t = FFF ′tΘΘΘt + ννν ′t, νννt ∼ N [000, VtΣΣΣ],

Evolução: ΘΘΘt = GGGtΘΘΘt−1 + ΩΩΩt, ΩΩΩt ∼ N [000,WWW t,ΣΣΣ],
(4.1)

onde:

YYY ′t = (Yt1 . . . Ytp) é o vetor 1 × p de observações no tempo t; ΘΘΘt é a matriz de estados

q× p; ΩΩΩt é a matriz q× p de erros de evolução dos estados; ννν ′t é o vetor 1× p de erros de

observação; ΣΣΣ é matriz p×p de covariância entre colunas; WWW t é matriz q×q de covariância

entre as linhas; FFF ′t é o vetor 1× q regressor; GGGt é a matriz q × q de evolução de estados;

e Vt é um fator de escala conhecido.

A matriz de evolução ΩΩΩt segue uma distribuição normal matriz variada de média 000

(matriz q× p), com matriz de covariância esquerda WWW t e matriz de covariância direita ΣΣΣ.

Para completamente especificarmos o MLD, é necessário determinar uma distribuição

ΣΣΣ, já que consideramos esse termo desconhecido. Além disso, consideramos existir

uma estrutura de dependência condicional entre as variáveis com distribuição Normal

Multivariada, o que torna ΣΣΣ−1 esparsa. Nesse sentido, definimos, a seguir, a classe MLDG

33



- Modelos Gaussianos estruturados com Grafos, que acrescenta a hipótese de matriz de

precisão esparsa nos MLD.

4.2 Modelo Linear Dinâmico com Estrutura de

Grafos

Modelos gaussianos com estrutura de grafos são representações da independência

condicional presente nas distribuições multivariadas, onde a decomposição da distribuição

conjunta provê eficiência computacional e a redução no espaço de parâmetros. Nesse

contexto, Carvalho e West (2007), mostra como a a estrutura de grafos pode

ser incorporada na matriz normal multivariada do MLD, resultando numa forma

parcimoniosa para ΣΣΣ.

Como mencionado na seção 2.6, a utilização de uma priori HIW para ΣΣΣ nos trás uma

forma eficaz de trabalhar com a restrição de uma matriz esparsa. Assim, conseguimos

trabalhar com a estrutura induzida por um grafo dado G.

A metodologia desenvolvida por Carvalho e West (2007), apresentada nessa seção,

assume a escolha de um particular grafo decompońıvel para todos os instantes de tempo.

A Hiper Inversa Wishart é usada como priori conjugada para ΣΣΣ. Assim, a forma anaĺıtica

e fechada para a o processo de evolução sequencial pode ser generalizada.

Consideramos um MLD Matriz-Normal como descrito em 4.1 e supomos que ΣΣΣ−1 é

restringido por um grafo G decompońıvel, ao utilizarmos uma priori inicial NHIW da

forma

(ΘΘΘ0,ΣΣΣ|D0) ∼ NHIWG(mmm0,CCC0, b0,SSS0).

Equivalentemente,

(ΘΘΘ0|ΣΣΣ, D0) ∼ N(mmm0,CCC0,ΣΣΣ) e (ΣΣΣ|D0) ∼ HIWG(b0,SSS0).
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Dessa forma, obtemos em forma fechada as equações de evolução e atualização dinâmica

como descrito por Carvalho e West (2007), o que define explicitamente o MLDG:

(ΘΘΘt−1,ΣΣΣ|Dt−1) ∼ NHIWG(mmmt−1,CCCt−1, bt−1,SSSt−1)

(ΘΘΘt,ΣΣΣ|Dt−1) ∼ NHIWG(aaat,RRRt, bt−1,SSSt−1)

com aaat = GGGtmmmt−1 e RRRt = GGGtCCCt−1GGG
′
t +WWW t

(YYY t|Dt−1) ∼ HTG(fff t, QtSSSt−1, bt−1)

com fff ′t = FFF ′taaat e Qt = FFF ′tRRRtFFF t + Vt

(ΘΘΘt,ΣΣΣ|Dt) ∼ NHIWG(mmmt,CCCt, bt,SSSt)

com mmm′t = aaat +AAAteee
′
t, CCCt = RRRt −AAAtAAA′tQt, bt = bt−1 + 1,

SSSt = SSSt−1 + eeeteee
′
t/Qt, onde AAAt = RRR′tFFF t/Qt e eeet = YYY t − fff t.

(4.2)

A verossimilhança marginal no MLDG é sequencialmente obtida, para um grafo dado

G, por:

p(YYY 1:T |G) = p(YYY T |DT−1G)p(YYY T−1|DT−2G) . . . p(YYY 1|D0,G),

onde, para cada elemento no produto, p(YYY t|Dt−1G) ∼ HTG(fff t, QtSSSt−1, bt−1), como

definido em 4.2.

Ao longo deste trabalho, iremos utilizar o fator de desconto δWWW , (0 << δ < 1), para

especificar a forma da matriz evolucional dos estados WWW t. Essa matriz é a componente

que gera o aumento da incerteza entre os estados t − 1 e t da equação de evolução. Na

equação 4.2, vemos o aumento da incerteza pela soma da componente WWW t na priori de

(ΘΘΘt,ΣΣΣ|Dt−1):

RRRt = GGGtCCCt−1GGG
′
t +WWW t.

Com o componente de desconto, especificamos

WWW t =
1− δWWW
δWWW

GGGtCCCt−1GGG
′
t,

portanto, RRRt = GGGtCCCt−1GGG
′
t/δWWW .

Carvalho e West (2007) também estende o MLDG para covariâncias variáveis no

tempo entre as séries, modificando ΣΣΣ para ΣΣΣt e desenvolvendo uma classe inicial de

evolução estocástica para a modelagem anteriormente apresentada. O artigo utiliza o

fator de desconto δΣΣΣ, (0 << δΣΣΣ < 1), cujas principais implicações são:
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• No tempo t− 1 a posteriori é dada por:

(ΣΣΣt−1|Dt−1) ∼ HIWG(bt−1,SSSt−1);

• A evolução de ΣΣΣt−1 para ΣΣΣt, implica na priori no tempo t:

(ΣΣΣt|Dt−1) ∼ HIWG(δΣΣΣbt−1, δΣΣΣSSSt).

Note-se que a teoria e a evolução tratada em 4.2 se mantém essencialmente a mesma.

O fator de desconto implica que:

(ΣΣΣt|Dt) ∼ HIWG(bt,SSSt),

com

bt = δΣΣΣbt−1 e SSSt = δΣΣΣSSSt−1 +
ete
′
t

Qt

.

4.3 Capital Asset Pricing Model

O Capital Asset Pricing Model(CAPM) é um modelo que foi criado por William

Forsyth Sharpe, em Sharpe (1964), baseado na teoria moderna de portfólio de Harry

Markowitz. Nesse modelo, os retornos dos ativos financeiros podem ser explicados por

uma componente comum regressora. Assume-se também que os erros observacionais não

possuem outra estrutura de dependência, o que leva a matriz de covariância ΣΣΣ dos erros

de observação a ser uma matriz diagonal.

Seja a variável regressora Xt, o MLD sujeito às hipóteses da teoria de CAPM é obtido

definindo os parâmetros na equação 4.1: q = 2, FFF ′t = (1, Xt) e ΣΣΣ = diag(σ2
1, . . . , σ

2
p). A

definição de ΣΣΣ gera a independência entre os erros das observações e entre os erros dos

estados. Isso resulta em p independentes MLD’s univariados ou, usando 4.2, podemos

definir ΣΣΣ ∼ HIWG1(b,DDD) como priori onde G1 = (V , E = ∅), ou seja, ΣΣΣ é restrita a um

grafo sem arestas. Assim, vemos que o CAPM pode ser escrito sob a forma de MLDG.
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4.4 MLDG com regressor observável

A seção anterior mostra que o modelo de CAPM pode ser compreendido como um modelo

de grafo degenerado, ou seja, com G1 = (V , E = ∅). Modificando esse modelo de forma

a permitir a modelagem com grafos não degenerados, obtemos nosso modelo proposto:

MLDG com regressor observável. Assim, de forma expĺıcita, o modelo proposto, chamado

neste trabalho de modelo de grafo, é dado por:

Observação: YYY ′t = FFF ′tΘΘΘt + ννν ′t, νννt ∼ N [000, VtΣΣΣ],

Evolução: ΘΘΘt = GGGtΘΘΘt−1 + ΩΩΩt, ΩΩΩt ∼ N [000,WWW t,ΣΣΣ],
(4.3)

Priori: (ΘΘΘ0,ΣΣΣ|D0) ∼ NHIWG(mmm0,CCC0, b0,SSS0),

onde FFF ′t = (1, Xt).

Esse modelo se contrapõem e é comparado ao MLD com regressor observável e matriz

de precisão completa, que desconsidera a presença de independência condicional. De

forma simplificada chamaremos, neste trabalho, esse modelo de modelo completo. A

ausência da estrutura de grafo é obtida na forma da priori, contudo, permanecem as

mesmas equações de observação e evolução do modelo 4.3. Assim, para o modelo completo

completo, temos:

Observação: YYY ′t = FFF ′tΘΘΘt + ννν ′t, νννt ∼ N [000, VtΣΣΣ],

Evolução: ΘΘΘt = GGGtΘΘΘt−1 + ΩΩΩt, ΩΩΩt ∼ N [000,WWW t,ΣΣΣ],
(4.4)

Prioris: (ΘΘΘ0|ΣΣΣ, D0) ∼ N(mmm0,CCC0, b0,SSS0)

(ΣΣΣ|D0) ∼ IW (b0,SSS0),

onde FFF ′t = (1, Xt), SSS0 é uma matriz de escala e b0 são os graus de liberdade da distribuição

Inversa-Wishart (IW).

4.5 Estudo em Dados Simulados

Nessa seção, trabalhamos com dados simulados. Ao gerarmos dados segundo uma

estrutura de grafo conhecida, visualizamos resultados os quais também esperamos
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encontrar nos dados reais quando estes apresentam estrutura semelhante à modelada.

Objetivamos, dessa forma: gerar n × p dados segundo uma distribuição restrita a um

gráfico G dado (p é o número total de séries temporais de retornos utilizados e n é o

tamanho de cada série) e comparar, após a construção dos dados, os retornos e variâncias

presentes nos portfólios constrúıdos segundo uma abordagem com grafos e uma sem

grafos.

4.5.1 Geração dos parâmetros e simulação dos dados

Para testar a aplicabilidade do modelo de grafo, temos que gerar dados dentro

da estrutura do modelo 4.3. Para isso, estipularemos valores para ΣΣΣsim
t e WWW sim

t ,

valores conhecidos dos parâmetros utilizados nas simulações que, posteriormente, serão

assumidos desconhecidos e denotados por ΣΣΣt e WWW t. Além disso, definiremos Vt,G, n, p,Xt

que serão conhecidos tanto na simulação quanto no estudo dos dados. E arbitraremos

um valor inicial ΘΘΘ0 necessário para na obtenção de ΘΘΘt.

Definir ΣΣΣsim
t considerando uma estrutura de grafos e as demais caracteŕısticas próprias

de séries de retornos é uma tarefa complexa. Para realizar isso, utilizaremos, nas

simulações, de forma auxiliar 20 ativos do Ibovespa( 1000 retornos diários: entre

14/10/2005 e 30/10/2009). Estes ativos foram escolhidos de forma aleatória, sorteados

segundo ao seus respectivos pesos no ı́ndice.

Ao aplicarmos o modelo completo 4.4 nos 20 ativos escolhidos e tomando o Ibovespa

como regressor, conseguimos obter uma estimativa da matriz de covariância a cada

instante do tempo. Estas estimativas serão utilizadas para a definição de ΣΣΣsim
t . Dessa

forma,

ΣΣΣsim
t = E[ΣΣΣt|Dt] =

St
bt − 2

, com:

SSSt = δΣΣΣSSSt−1 + (YYY t−1 −FFF ′t−1ΘΘΘt−1)′(YYY t−1 −FFF ′t−1ΘΘΘt−1)Q−1
t ,

bt = δΣΣΣbt−1 + 1,

onde usamos o fator de desconto δΣΣΣ = 0.97 e ΣΣΣt é o parâmetro de covariância observacional

do modelo 4.4.
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No entanto, neste ponto, gerar dados segundo ΣΣΣsim
t , somente replicaria dados com

a mesma variância observacional dos dados reais, não havendo garantia de haver uma

estrutura de grafos presente. Logo, teremos que modificar ΣΣΣsim
t de forma a impor a

estrutura de grafos. Essa restrição é feita utilizando a operação de preenchimento definida

na equação 2.6.

Cabe salientar que aprendemos a identificar cliques em grafos decompońıveis pelo

algoritmo 2.1.2, o que também determina os separadores uma vez que estes são os

elementos das interseções entre os cliques. E, na seção 2.4, mostramos que conhecendo

os cliques e separadores podemos obter uma matriz de covariância restrita a um

grafo. Em termos práticos, ao obtermos um covariância amostral entre todas as

variáveis consideradas, podemos impor a estrutura de um determinado grafo, mantendo

a covariância dentro dos elementos de cada clique e obtendo covariância entre os demais

elementos pela operação de preenchimento 2.6.

Outro ponto complexo é definir qual será o grafo G decompońıvel utilizado na operação

de preenchimento e na simulação. Uma sáıda para isso é utilizarmos o grafo cuja matriz de

adjacência possui “1” nos 50% maiores valores absolutos da matriz [ΣΣΣsim
T ]−1, excluindo os

valores da diagonal principal, e possui “0”nas demais entradas. Essa matriz é estimativa

da matriz de precisão de 20 ativos do Ibovespa, estimada utilizando YYY 1:T−1. A escolha

empregada se apóia na existência de independência condicional em modelos gaussianos

multivariados representada por zeros na matriz de precisão (Teorema 2.5).

Geramos os dados para a simulação seguindo os passos abaixo:

1. Arbitramos n = 1000 e p = 20;

2. Definirmos valores para ΣΣΣsim
t (t = 1 . . . n);

3. Escolhemos uma grafo G;

4. Impomos a estrutura de grafo em ΣΣΣsim
t ;

5. Definimos a Matriz de covariâncias a esquerda WWW sim
t como sendo a identidade;

6. Geramos n erros de observação de νννt ∼ N(000,ΣΣΣsim
t ) e os n erros de ńıvel ωωωt ∼

N(000,WWW sim
t ,ΣΣΣsim

t );
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7. Dados valores para ΘΘΘ0, constrúımos a série ΘΘΘt = ΘΘΘt−1 +ωωωt;

8. Com o νννt, ΘΘΘt gerados e Xt sendo o retorno do Ibovespa no tempo t , constrúımos

os p retornos YYY t de acordo com a Equação de Observação, Equação 4.1, .

Observamos que para a geração de ωωωt, na distribuição matriz variada, basta a geração

de vec(ωωω) ∼ N(000,ΣΣΣsim
t ⊗WWW sim

t ).

Nesse exerćıcio, simulamos N = 100 vetores de retornos de dimensão 20 conforme

especificado acima. É fundamental salientar que os passos de 1 a 5 foram comuns às

100 simulações. Logo, cada simulação obtida se difere pela realização independente dos

passos de 6 a 8.

4.5.2 Condições de estimação e construção de portfólios

Como antecipado na Seção 4.5.1, consideramos Vt,G, n, p,Xt conhecidos. Para

estimarmos ΣΣΣt,WWW t, após constrúıdas as simulações, utilizamos respectivamente os fatores

de desconto δΣΣΣ = 0.97 e δWWW = 0.97.

Os portfólios são constrúıdos segundo o critério de Markowitz (1959) apresentado

no Caṕıtulo 3. Os pesos de alocação em cada ativo wwwt são obtidos para cada tempo

t diretamente dos momentos (fff t,QQQt) da distribuição preditiva dos retornos. São

constrúıdos de forma a minimizarmos a variância do portfólio sujeitos a uma média

alvo m fixada (utilizamos m = 0.01).

A diferença entre o modelo com estrutura de grafo e o sem estrutura de grafo se dá

na estimativa de QQQt. Assim esperamos que a variância preditiva do portfólio www
′
tQQQtwwwt seja

distinta para cada tipo de abordagem.

Como no modelo sem grafo (YYY t|Dt−1) ∼ T (fff t, QtSSSt−1, bt−1), o que pode ser visto em

West e Harrison (1997), então

var(YYY t|Dt−1) = QtSSSt−1
1

bt−1 − 2
.

Assim, a variância do portfólio, no modelo sem grafo, é dada por:

var(RRRt|Dt−1) = www
′

tQtSSSt−1
1

bt−1 − 2
wwwt.
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Analogamente, como no modelo de grafo (YYY t|Dt−1) ∼ HTG(fff t, QtSSSt−1, bt−1) visto em

Carvalho e West (2007), então

var(YYY t|Dt−1) = QtE[ΣΣΣ|Dt−1,G].

Logo a variância do portfólio será:

var(RRRt|Dt−1) = www
′

tQtE[ΣΣΣ|Dt−1,G]wwwt,

onde E[ΣΣΣ|Dt−1,G] é obtida de acordo com o Teorema 2.6.

4.5.3 Estudos Realizados

Nas N = 100 simulações, investigamos o comportamento dos retornos realizados do

portfólio, rt = www′tyyyt; da variância estimada dos retornos realizados do portfólio, σ̂2, e da

variância preditiva do retorno da carteira, var(RRRt|Dt−1) = www′tQQQtwwwt. A média preditiva

não foi analisada, pois a própria forma de construção dos pesos wwwt implica que, em todo

o tempo t, o retorno predito do portfólio seja www′tfff t = m.

O estudo dos modelos foi feito de duas formas: com os dados divididos em blocos,

para observarmos os box-plots; e com os dados sem divisão, analisados de forma cont́ınua.

Nosso intuito, ao dividirmos em intervalos, além de estimarmos cada peŕıodo de forma

independente, é analisar peŕıodos mais homogêneos na variância a qual se altera muito

durante o intervalo inteiro de 1000 pontos. Essa análise também permite a construção

de box-plots, que possibilitam a visualização do ńıvel e dispersão dos retornos. Assim,

para a divisão em blocos, separamos cada vetor de retornos simulado em 10 intervalos

consecutivos. Como n = 1000, obtivemos 10 seções de 100 pontos. Portanto, o primeiro

peŕıodo corresponde a t=1 . . . 100 e o último a t= 901 . . . 1000. A Figura 4.1 ilustra,

para uma única simulação, a divisão dos intervalos utilizando os retornos acumulados

dos portfólios constrúıdos segundo o modelo de grafos e o modelo completo.

Obtivemos a média e variância dos retornos realizados de cada peŕıodo para análise

(lembremos que se definiu como retorno realizado por: rt = www
′
tyyyt no Caṕıtulo 3). As

médias foram estimadas para cada seção i (i = 1 . . . 10) por:

r100,i =

∑100i
t=1+100(i−1) rt

100
,
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Figura 4.1: Exemplo do retorno acumulado dos portfólios gerados segundo o modelo de

grafo (em azul com traçado cont́ınuo) e segundo o modelo completo (em verde com traçado

pontilhado) de uma simulação ao longo dos n = 1000 passos. As linhas verticais representam a

divisão do tempo em seções.

enquanto que as variâncias utilizaram fator de desconto δ na obtenção de cada estimativa

dentro de cada seção. Desta forma, na primeira seção:

σ̂2
i = σ̂2

100,i =
d100i − d100(i−1)

b100i − b100(i−1) − 1
,

onde dt = dt−1δ + (rt −
∑t−1

s=1 rs
t−1

)2 e bt = bt−1δ + 1 com d0 = 0 e b0 = 0. A forma de

construção das estimativas de variância utiliza apenas os pontos dentro de cada seção,

obtendo estimativas de variância de forma independente.

As Figuras 4.2 e 4.3 nos apresentam o resumo das estimativas obtidas para as N

simulações através do boxplot de r100,i e de σ̂2
i . Como utilizamos os retornos ocorridos no

IBOVESPA como fator comum e ΣΣΣsim
t foi inspirado nos erros observacionais dos retornos

reais de 20 ativos do IBOVESPA; as simulações trouxeram na seção 8 os efeitos da crise

financeira ao final de 2008, com piores retornos e com maiores volatilidades no peŕıodo.

Notamos pelos boxplots da Figura 4.2 que não há diferenças relevantes entre os

retornos do modelo de grafo e o do modelo completo. Esse resultado dos retornos

é esperado, uma vez que os portfólios foram constrúıdos visando à minimizarem a
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Figura 4.2: Boxplot dos retornos médios dos portfólios em 100 simulações, cada qual divididas

sequencialmente em 10 seções. Avaliamos os resultados segundo o modelo de grafo (em azul

com traçado cont́ınuo) e o modelo sem grafo (em verde com traçado pontilhado).
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Figura 4.3: Boxplot dos variâncias dos retornos realizados dos portfólios em 100 simulações,

cada qual divididas sequencialmente em 10 seções e utilizando fator de desconto δ = 0.97.

Avaliamos os resultados segundo o modelo de grafo (em azul com traçado cont́ınuo) e o modelo

sem grafo (em verde com traçado pontilhado).
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variância dado um retorno objetivo fixado. Contudo, a análise dos boxplots na Figura 4.3

evidenciou, na maior parte das estimativas, uma menor variância estimada dos retornos

realizados (σ̂2
i , i = 1, . . . , 10) pelo modelo com estrutura de grafo. A menor variância do

portfólio de grafo é um resultado forte da comparação entre os modelos. Conseguimos,

através de uma estrutura mais restrita para matriz de variância observacional trazidas

pelo grafo G; a construção, na maior parte das vezes, de um portfólio superior em

termos de volatilidade ao modelo mais amplo, o qual estima a matriz de variância

sem restrições, tendo uma matriz de precisão completa. Aparentemente, no modelo

de grafo os graus de liberdade dos dados são utilizados exclusivamente para estimar as

covariâncias entre variáveis condicionalmente dependentes segundo o grafo utilizado e que

tem maior relevância na matriz de variância observacional. Diferentemente do modelo

completo, que estima todas as covariâncias entre os retornos utilizando graus de liberdade

desnecessariamente a retornos que são condicionalmente independentes.

De outra forma, consideramos a evolução das variâncias ao longo de todo o tempo,

sem a divisão em seções. Logo, cada simulação tem estimativas da variância do portfólio

ao longo dos n = 1000 dias. Assim definimos:

σ̂2
t (k) =

dt
bt − 1

,

onde k representa a k-ésima simulação.

Realizado as N = 100 simulações, resumimos os dados, tomamos as médias das

variâncias entre as simulações, definidas por:

τt =

∑N
i=1 σ̂

2
t (i)

N

Dessa forma, obtemos o comportamento médio das estimativas da variância ao longo

do tempo. As Figuras 4.4(a) e 4.4(b) apresentam esse estudo. Nela, a partir

aproximadamente do tempo 50, notamos que as médias das estimativas da variância

do modelo de grafo se situaram sempre abaixo das médias das estimativas da variância

do modelo completo. O que dá maiores evidências de que o modelo de grafo aplicado na

construção de portfólios consegue obter, em geral, uma variância menor do que o modelo

completo.
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Figura 4.4: (a)Média das variâncias dos retornos realizados dos portfólios em 100 simulações

(τt), utilizando fator de desconto δ = 0.97 e apresentadas ao longo do tempo. (b) A mesma

figura, porém, calculamos a variância média em relação ao modelo de grafo. Avaliamos os

resultados segundo o modelo de grafo (em azul com traçado cont́ınuo) e o modelo sem grafo

(em verde com traçado pontilhado).

Apresentamos, também, na Figura 4.5, as médias nas N = 100 simulações das

variâncias preditivas em cada tempo,γt, definidas por:

γt =
N∑
i=1

πt(i)

N
,45



onde πt(k) = var(RRRt|Dt−1), com k representando a k-ésima simulação.

Nesse gráfico notamos que, em geral, a variância preditiva do modelo de grafo é

maior que a do modelo completo. O que é diferente do que acreditávamos a prinćıpio.

Entendemos que isso seja explicável, ao lembrarmos que as variáveis condicionalmente

independentes, no modelo completo, têm suas covariâncias condicionais estimadas, tendo

maior grau de variabilidade que a covariância do modelo de grafo. Pois, neste último,

as covariâncias de seus elementos condicionalmente independentes são determinadas

em função das covariâncias dos demais elementos (veja a Operação de Preenchimento:

Equação 2.6). Assim, o maior grau de liberdade do modelo completo possibilita

minimizar a variância preditiva do portfólio de forma mais eficiente que a minimização

do modelo de grafo. Embora, para isso, a covariância não seja bem estimada, pois

despreza a independência condicional entre variáveis. Dessa forma, obtemos, através dos

retornos realizados do portfólio rt, uma variância realizada menor no modelo de grafo em

comparação ao modelo completo.
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Figura 4.5: Médias dos variâncias preditivas (γt) em 100 simulações apresentadas ao longo

do tempo. Avaliamos os resultados segundo o modelo de grafo (em azul com marcadores de

pontos) e o modelo sem grafo (em verde com marcadores em sinal de soma).

Justificamos a argumentação anterior com uma ilustração, onde apresentamos um

dos casos onde a matriz estimada do modelo completo resulta num portfólio com
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A−1 =


13.9 −14.3 9.8 −9.1

−14.3 17.9 −12.3 11.7

9.8 −12.3 16.8 −11.8

−9.1 11.7 −11.8 12.4

× 102 Ã−1 =


13.9 −14.3 0 0

−14.3 17.9 −12.3 0

0 −12.3 16.8 −11.8

0 0 −11.8 12.4

× 102

J =


0 1 0 0

1 0 1 0

0 1 0 1

0 0 1 0



A =


41.8 35.4 −1.5 −4.4

35.4 45.3 1.9 −15.2

−1.5 1.9 18.6 14.8

−4.4 −15.2 14.8 33.3

 Ã =


41.8 35.4 1.5 1.2

35.4 45.3 1.9 1.5

1.5 1.9 18.6 14.8

1.2 1.5 14.8 33.3



menor variância preditiva do portfólio em relação ao modelo de grafo. Consideramos

a matriz de precisão A−1, sem restrições, e a matriz de precisão Ã−1 ( induzida pelo

grafo, representado pela matriz de adjacente J). Estas matrizes de precisão têm,

respectivamente, como matrizes de covariância, a matriz A e a matriz Ã . Como pode ser

visto, somente a matriz do modelo completo possui covariâncias negativas, o que contribui

para a obtenção de portfólios de menor variância. Já o modelo de grafo, não possui estas

entradas, não conseguindo diversificar o risco de maneira igualmente eficiente.

Por fim, apresentamos um gráfico de dispersão entre os desvios padrões dos retornos

realizados dos portfólios, σ̂1000 =
(

d1000
b1000−1

)1/2

, e os retornos médios realizados dos

portfólios no tempo,
(∏1000

t=1 (1 + rt)
)1/1000 − 1, Figura 4.6. Dessa forma, o gráfou em

200 pontos distintos, 100 relativos aos resultados das 100 simulações modeladas com

a estrutura de grafo e 100 relativos ao modelo completo. Nesse gráfico, confirmamos

novamente que não há modelo com dominância em relação com retorno realizado dos

portfólios, mas há a dominância pelo modelo de grafo segundo o critério de menor risco,

pois ele apresenta menor variância para um mesmo ńıvel de retorno quando o comparamos

com o modelo completo. Essa dominância também é vista ao tomarmos a razão das

médias entre as variâncias dos modelos em todas as simulações, onde constatamos que
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o modelo de grafos em média alcançou apenas 88% do valor da volatilidade do modelo

sem grafo.
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Figura 4.6: Gráfico de dispersão entre os desvios padrões dos retornos realizados e os retornos

médios realizados obtidos para cada 100 simulações. A reta horizontal indica a média objetivo

m=0.01 utilizada para a construção dos portfólios. Avaliamos os resultados segundo o modelo

de grafo (em azul com marcadores de pontos) e o modelo sem grafo (em verde com marcadores

em sinais de soma).

Durante esse estudo, observamos que, no modelo de grafo, o portfólio constrúıdo tem,

em geral, uma variância preditiva maior em relação ao modelo completo. Contudo, a

variância dos retornos realizados do portfólio é, geralmente, menor no modelo com grafo

do que no modelo sem esse tipo de estrutura. Esse último aspecto é inequivocamente

mais importante ao consideramos uma poĺıtica real de investimentos sob a teoria de

construção de carteiras.

Mesmo assim, existe uma interpretação para essa diferença de variância preditiva

do portfólio baseada no grau de variabilidade distinto entre a matriz sem restrições,

matriz de precisão completa, e a matriz com restrições de independência condicional

induzidas por um grafo. O modelo completo, ao ter maior variabilidade de estimação da

matriz de covariância, permite, na maior parte das vezes, a obtenção de portfólios com

a variância preditiva menor. Contudo, essa maior liberdade, ao desprezar estruturas de
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independência condicional, torna-se pior, ao aplicarmos a otimização para os portfólios,

com a variância dos retornos realizados sendo maior do que a obtida pelo modelo de

grafo.

Também constatamos que os retornos realizados não possuem diferença viśıvel entre

as duas modelagens. Mas, devido ao modelo de grafo aparentemente alcançar uma

menor variância nos retornos de portfólio, é posśıvel incrementar os pesos wwwt da carteira

modelada por grafos de forma ao portfólio gerado ter o mesmo risco do portfólio sem

estrutura de grafos. Isso permitirá ao portfólio de grafo atingir retornos superiores

(quando positivos) ao modelo completo.

Na próxima seção, aplicamos a modelagem de grafos em dado reais. Aumentando

a aplicação da modelagem e ilustrando como se pode obter uma estrutura de grafos

relacionada aos dados.

4.6 Estudo em Dados Reais

Diferentemente da seção anterior, não mais trabalharemos com o prévio conhecimento

do grafo associado à distribuição dos ativos modelados. Esse conhecimento foi

extensivamente utilizado para a obtenção da distribuição preditiva dos ativos e dos pesos

do portfólio. Dessa forma, utilizamos os resultados do Caṕıtulo 2 para selecionarmos um

grafo, sob o ponto de vista Bayesiano, coerentemente com a estrutura presente nos dados

reais.

Para a obtenção de um grafo G = (V,E) sob a ótica Bayesiana, definiremos uma

priori para p(G) a qual, junto com a verossimilhança nos trás a posteriori de p(G|X) da

seguinte forma:

p(G|X) ∝ p(X|G)p(G)

Uma boa estimativa para encontrar um grafo G relacionado com a estrutura dos dados é

através da moda a posteriori p(G|X), ou seja, podemos escolher G∗=Máx
G∈B

(p(G|X)), onde

B representa o conjunto de todos os grafos posśıveis com a mesma quantidade p = |V|

de vértices. O número total de grafos é igual a N = 2p(p−1)/2 que é igual a 2190 grafos

distintos, quando consideramos p=20.
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Dada a grande quantidade de grafos posśıveis para p = 20, é posśıvel implementar

métodos de otimização para busca de regiões de maior densidade de probabilidade, como

o Markov Chain Monte Carlo Algorithms e o Shotgun Stochastic Search Algorithms

apresentados em Jones et al. (2005), contudo decidimos utilizar uma abordagem inspirada

em Wang e West (2009) e avaliar a densidade da posteriori do grafo em um número mais

restrito de grafos, o que contribuiu para manter a simplicidade de implementação da

estrutura de grafo na modelagem dos dados reais. Além disso, não incorremos no uso de

elevado tempo computacional na obtenção de um grafo proposto.

Para obtenção do conjunto de grafos a serem avaliados segundo a distribuição

posteriori de G, observamos, em valores absolutos, os elementos da matriz de precisão dos

dados reais. Primeiramente, arbitramos um valor limite (L) relacionado com as entradas

da matriz de precisão tal que, se as entradas forem menores que o limite, consideramos-as

iguais a zero, ou seja, com estrutura de independência condicional nos pares associados a

esses elementos. O grafo, por sua vez, é definido de forma fácil, ao usarmos a matriz de

adjacência, onde os pontos que representam a independência condicional entre as variáveis

terão valor igual a 0 e, nos demais casos, serão iguais a 1, exceto a diagonal principal que

é composta por zeros. Logo, os elementos da matriz de precisão considerados próximos

a zero corresponderão, na matriz de adjacência, a elementos iguais a zero, enquanto que

os demais, exceto a diagonal principal, serão iguais a um.

Podemos utilizar como exemplo as matrizes definidas na secção 4.5.3. Os valores

absolutos da matriz de precisão A−1 definida nessa seção, relacionados a vértices distintos,

são {9.1, 9.8, 11.7, 11.8, 12.3, 14.3} × 102. Igualando L a mediana destes valores, temos

L = 11.75 × 102. Nossa matriz de precisão modificada, igualando os elementos de A−1

iguais a zero se forem menores que L em valor absoluto, será Ã−1. Equivalentemente, as

entradas iguais a zero da matriz de precisão modificada Ã−1 correspondem à utilização

do grafo J .

Em nosso trabalho, para obtermos um conjunto de grafos, alteramos o valor de L de

forma cont́ınua: sequencialmente igualando L ao 1o, 2o, . . . e 100o quantil centesimal no

conjunto de elementos da matriz de precisão correspondente as posśıveis arestas de grafo.

Utilizamos também o grafo vazio, sem arestas, correspondente a variáveis completamente
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independentes, ou seja, a mesma estrutura usada pelo CAPM. Dessa forma, totalizamos

101 grafos para serem analisados.
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Figura 4.7: Perfil, sem constantes de integração, da Verossimilhança (traço tracejado); da

Posteriori (traço cont́ınuo); e da Priori (traço pontilhado), utilizando os dados reais. Funções

referentes a 101 grafos analisados com aumento cont́ınuo no número de arestas. O primeiro

grafo representa a ausência de Arestas e o último, um grafo completo.

Pela Figura 4.7 identificamos o ponto de máximo para a posteriori, segundo a

metodologia utilizada, como sendo o Grafo 23, que possui 40 arestas, número abaixo

dos 190 encontrados no modelo completo. Caso não usássemos a priori Bernoulli, mas a

priori sendo uniforme para as arestas teŕıamos como ponto de máximo para a posteriori o

relativo ao Grafo 31, que utiliza 55 arestas, número maior do que o obtido anteriormente.

Vê-se então que o uso da priori de Bernoulli, influenciou a escolha do grafo privilegiando

aqueles com menor número de arestas.

Quando avaliamos a variância obtida pelo grafo cheio em comparação à média da

variância obtida pelos demais grafos, temos que em proporção da variância dos grafos

é, em média, 93,72% do valor da variância do modelo completo. Quando avaliamos a

variância do portfólio de maior moda a posteriori, identificamos que a variância do modelo

com grafo escolhido alcançou apenas 81,10% do valor da variância do modelo completo.

O que indica que, em geral, os modelos que utilizam grafos reduzem a volatilidade dos
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Figura 4.8: (a) Variâncias dos retornos realizados dos portfólios, utilizando fator de desconto δ

= 0,97 e apresentadas ao longo do tempo. (b) Idem, com valores balizados em relação ao modelo

de grafo* (grafo estimado). Avaliamos os resultados segundo: o modelo de grafo* estimado (em

azul com linha cont́ınua); o modelo de grafo vazio (CAPM) (em vermelho com linha tracejada);

e o modelo de grafo completo (em verde com linha pontilhada).

portifólios. Além disso, a redução é maior, quando inferimos o grafo decorrente da

maior densidade à posteriori. De forma cont́ınua, a comparação entre as variâncias dos
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retornos realizados são apresentados nas Figura 4.8(a) e Figura 4.8(b), onde novamente

constatamos que, na maior parte das vezes, a variância do modelo de grafos foi menor

que a dos demais modelos.

Por outro lado, utilizamos cada grafo dos 101 determinados para observar suas

variâncias e retornos realizados. Na Figura 4.9, constatamos que, na maioria dos grafos

considerados, conseguimos obter um portfólio com menor variância ao compararmos com

o modelo completo e o modelo de CAPM. Isto principalmente nos primeiros grafos, mais

esparsos, o que indica que a modelagem da covariância por grafos esparsos contribui

de forma consistente para a construção de portfólios. Essa superioridade, em termos

de variância, não ocorre nos retornos dos grafos (figura 4.10), o que já era esperado,

uma vez que nossa proposta é a modelagem visando à minimização da variância e não a

maximização dos retornos.
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Figura 4.9: Variância estimada da série temporal completa sobre os retornos realizados dos

portfólios, comparados em relação à adoção de 101 grafos analisados com aumento cont́ınuo no

número de arestas.

Por fim, apresentamos o gráfico de dispersão entre o retorno realizado e o desvio

padrão dos portfólios na Figura 4.11, onde cada ponto representa a utilização de um grafo

distinto. Observamos nessa figura que a maioria dos grafos utilizados se situam deslocados

à esquerda do grafo representativo do modelo completo, ou seja, em geral, possuem uma
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Figura 4.10: Retorno médio da série temporal completa dos retornos realizados dos portfólios,

comparados em relação a adoção de 101 grafos analisados com aumento cont́ınuo no número

de arestas.

menor volatilidade, sendo que no retorno não encontramos diferenças significativas. É

interessante notar que o grafo G∗, com maior moda a posteriori, foi o melhor em termos

de volatilidade dentre os demais grafos utilizados.
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Figura 4.11: Figura de dispersão entre retornos realizados e seus desvios padrões em relações

aos portfólios constrúıdos.
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Os resultados apresentados, tanto através dos dados simulados quanto através dos

dados reais são coerentes entre si. Ambos favorecem o uso da modelagem de grafos para

obtenção de portfólios com retornos realizados, rt, com menor variância. No próximo

caṕıtulo, desenvolvemos um pouco mais a teoria de grafos na construção de portfólios,

utilizando regressores latentes. Dessa forma, antes de implementarmos a modelagem com

grafos, iremos estimar um fator a partir dos dados, não mais utilizando como regressor

o IBOVESPA.
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Caṕıtulo 5

Modelagem com Regressor Latente

Nesse caṕıtulo introduziremos os conceitos e fundamentos necessários para inferência de

um fator comum não observável entre p variáveis ao longo de um tempo t considerado.

A motivação principal é analisar se há ainda estrutura presente na matriz de covariância

dos erros observacionais que possa ser modelada com o uso de grafos. Após as definições

necessárias, apresentaremos dois estudos: o primeiro baseado em dados simulados e

o segundo baseado nos dados reais. Havendo estrutura relevante presente na matriz

de covariância, esperamos encontrar através da construção de portfólios variâncias dos

retornos realizados menores no modelo de grafo do que no modelo sem grafos.

5.1 Modelo Fatorial

A análise fatorial é um instrumento flex́ıvel para acessar a dependência multivariada.

Ela fornece um número peqeno de componentes dominantes, representados por fatores

latentes que compõem tanto a variabilidade da série quanto a estrutura de covariância,

junto com componentes residuais.

Em Lopes e West (2004), Aguilar e West (2000) e Polasek (1997) encontramos

definidas a estrutura do modelo de fator. Seja Y o conjunto de dados observacionais

n× p representando p séries univariadas independentes no tempo t=1...n; tal que:

YYY = 111naaa
′ +FFFbbb′ +EEE, (5.1)
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onde 111n é o vetor linha n x 1 de elementos iguais à 1; aaa′ = (a1, . . . , ap); bbb
′ = (bbb1, . . . , bbbp) é a

matriz k×p de pesos; FFF = (fff 1, . . . , fffk) de dimensão n×k; EEE = (εεε1, . . . , εεεp) ∼ N(000, IIIn,ΨΨΨ),

IIIn é a matriz identidade n x n e ΨΨΨ é a matriz p×p de covariância dos erros de observação.

O modelo assume também que os fatores latentes fff i (i = 1, . . . , k) sejam

independentes com distribuição normal e que também sejam independentes dos erros

εεεi, i = 1, . . . , p.

Na análise de fator Bayesiana, especificamos uma priori normal para bbb′ e aaa′.

Assumimos uma priori Wishart para ΨΨΨ. E definimos ΦΦΦ = IIIk.

Logo, o modelo resulta nas seguintes distribuições:

(YYY |aaa′, bbb′,FFF) ∼ N(111naaa
′ +FFFbbb′, IIIn,ΨΨΨ);

FFF ∼ N(000, IIIn,ΦΦΦ);

bbb′ ∼ N(bbb′∗,GGG∗,HHH∗);

aaa′ ∼ N(aaa′∗, JJJ∗, III1);

ΨΨΨ ∼ IW (n∗,ΨΨΨ∗);

onde o śımbolo “ ∗ ” é utilizado para denotar os hiperparâmetros das prioris.

O modelo deve ter restrições para evitar problemas de identificação. Para isso

restringimos bbb′ sendo uma matriz triangular inferior e assumimos que ela tenha posto

completo, com elementos da diagonal principal estritamente positivos. Essa forma foi

também a adotada por Lopes e West (2004), Aguilar e West (2000).

Apesar de termos especificado o modelo em uma forma geral, para nosso estudo,

utilizamos apenas um fator latente. Logo, k = 1; implicando que ΦΦΦ = 1 e que a matriz

de pesos bbb′ é de dimensão 1× p.

Também devido a k = 1, FFF = fff 1. Denotaremos simplificadamente até o final deste

trabalho: fff 1 por fff . E a notação ft será utilizada para especificar o componente t do

vetor fff .

Utilizando as definições de probabilidade do modelo, conseguimos obter as

condicionais completas para fff , aaa′, bbb′ e ΨΨΨ (deduzidos em Polasek (1997)). Assim, podemos

aproximar a distribuição marginal de p(fff) através do amostrador de Gibbs .
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5.2 Fator Latente em Regressão Dinâmica

De uma forma coerente, queremos substituir o regressor Xt no modelo descrito na

Seção 4.4 pelo fator latente definido na equação 5.1. Dessa forma, permitimos o uso

da mesma estrutura de regressão dinâmica utilizada no caṕıtulo anterior e tornamos

posśıvel a comparação do modelo que usa o retorno do Ibovespa com o modelo que usa

o fator não observável.

Com esse objetivo, propomos o seguinte modelo:

Fator: YYY = 111naaa
′ + fffbbb′ +EEE,

Observação: YYY ′t|fff (m) = FFF ′tΘΘΘt + ννν ′t, νννt ∼ N [000, VtΣΣΣ],

Evolução: ΘΘΘt|fff (m) = GGGtΘΘΘt−1 + ΩΩΩt, ΩΩΩt ∼ N [000,WWW t,ΣΣΣ],

(5.2)

onde FFF ′t = (1, f
(m)
t ). As restrições e prioris para a equação de Fator e para as equações de

Observação e Evolução são as mesmas definidas na Seção 5.1 e Seção 4.1, respectivamente.

Como não se conhece o valor preciso de fff , utiliza-se, no modelo, cada valor amostrado

de Gibbs fff (m), m = 1, . . . ,M compondo uma mistura de modelos. O algoritmo de Gibbs,

no modelo de fator latente, nos permite encontrar via simulação a distribuição marginal

de fff incondicional aos outros parâmetros, o que difere do caṕıtulo anterior, onde fazemos

o uso de um regressor conhecido: o retorno do Ibovespa. Assim, ao incorporarmos a fator

latente no modelo dinâmico, não temos estritamente um fator conhecido, somente uma

distribuição conhecida (aproximada numericamente). Para permitir uma compatibilidade

entre o modelo de fator 5.1 e o modelo dinâmico 4.1, aplicaremos o MLD a cada passo

m do algoritmo de Gibbs utilizando como regressor f
(m)
t onde os ı́ndices t (t = 1, . . . , n)

e m (m = 1, . . . ,M) correspondem, respectivamente, ao tempo e às iterações. Dessa

forma, teremos M médias preditivas e M matrizes de covariâncias preditivas, cada qual

correspondendo à utilização das M amostragens do vetor de fator latente simulados por

Gibbs.

Essencialmente, West e Harrison (1997), ao apresentar a mistura de modelos,

considera a atualização das probabilidades de cada submodelo ser o modelo real, através

da obtenção da distribuição a posteriori desses modelos. Contudo, como cada fator foi

amostrado diretamente da condicional completa, que aproxima a distribuição p(fff), pode-
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se assumir que cada um dos modelos que estão condicionados aos fatores amostrados tem

a mesma densidade de probabilidade. Porque os fatores mais prováveis aparecem com

maior frequência. Assim, assumimos para todo tempo t que:

p(YYY t|Dt−1, fff
(1)) = p(YYY t|Dt−1, fff

(2)) = . . . = p(YYY t|Dt−1, fff
(M)).

Dessa forma, podemos obter apenas uma estimativa em cada tempo t para a

média e a matriz de covariância preditiva, considerando a densidade de p(YYY t|Dt−1)

como uma mistura de modelos igualmente ponderada com densidades de probabilidade

p(YYY t|Dt−1, fff
(m)), tal que m = 1, . . . ,M . O cálculo é simples e pode ser visto em West e

Harrison (1997). Os momentos dessa distribuição são apresentados abaixo:

E[YYY t|Dt−1] =
1

M

M∑
m=1

E[YYY t|Dt−1, fff
(m)];

V [YYY t|Dt−1] =
1

M

M∑
m=1

V [YYY t|Dt−1, fff
(m)]

+
1

M

M∑
m=1

(E[YYY t|Dt−1, fff
(m)]− E[YYY t|Dt−1])(E[YYY t|Dt−1, fff

(m)]− E[YYY t|Dt−1])′.

Assim, com o uso dos momentos preditivos apresentados, ao considerarmos uma

mistura de modelos, podemos obter a construção de portfólios conforme introduzido

no Caṕıtulo 3. A interpretação de cada amostragem de Gibbs para o fator como um

posśıvel modelo, torna compat́ıvel a utilização do MLD com o fator latente (regressivo).

Definimos também as diferenças entre o modelo completo e o modelo de grafo baseado

no modelo de Fator Latente em Regressão Dinâmica (esses modelos não devem ser

confundidos com o modelo completo e o modelo de grafo definidos no Caṕıtulo 4). Para

o modelo completo, permanecem as prioris:

ΨΨΨ ∼ IW (n∗,ΨΨΨ∗);

(ΘΘΘ0|ΣΣΣ, D0) ∼ N(mmm0,CCC0, b0,SSS0)

(ΣΣΣ|D0) ∼ IW (b0,SSS0).
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Enquanto que, para o modelo de grafo, definem-se as prioris:

ΨΨΨ ∼ HIWG(n∗,ΨΨΨ∗);

(ΘΘΘ0,ΣΣΣ|D0) ∼ NHIWG(mmm0,CCC0, b0,SSS0)

Cabe mencionar que o algoritmo de Gibbs terá que simular da distribuição condicional

de ΨΨΨ e, no modelo de grafo, deverá levar em consideração a restrição dos grafos. A técnica

para amostragem dessa marginal com distribuição HIW foi tratado em Carvalho et al.

(2007). Contudo, primando pela simplificação da amostragem de Gibbs, ao invés de

simularmos da condicional completa de ΨΨΨ, utilizamos a estimativa de covariância em

cada passo m. Ou seja, para o modelo completo, com priori ΨΨΨ ∼ IW (n∗,ΨΨΨ∗) usamos

como valor “amostrado” da condicional completa ΨΨΨ(m) = d(m)/(n − 2), onde d(m) =

(YYY −111naaa
′(m)+fff (m)bbb′(m))′(YYY −111naaa

′(m)+fff (m)bbb′(m)). Enquanto que, para o modelo com grafo,

com priori ΨΨΨ ∼ HIWG(n∗,ΨΨΨ∗) utilizamos a média a posteriori descrita no Teorema 2.6.

Uma visualização completa da utilização do fator latente em regressão dinâmica é

esquematizado na figura 5.1.

Nas próximas seções analisaremos dados simulados e dados reais, comparando as

diferenças entre o modelo completo e o de grafo. A comparação focará as variâncias dos

retornos realizados.

5.3 Estudo em Dados Simulados

Nesta seção, estudaremos o benef́ıcio da aplicação do modelo de grafo após a

explicabilidade trazida pelo uso dos fatores latentes. Para simulação, nos baseamos num

conjunto de 1000 retornos de 20 ativos do Ibovespa, os mesmos dados empenhados no

caṕıtulo anterior. Nosso objetivo é gerar n × p dados cujos erros observacionais são

restritos a um gráfico G dado; e comparar, após a construção dos dados, os retornos

e variâncias presentes nos portfólios constrúıdos segundo uma abordagem com grafos e

uma sem grafos.
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Figura 5.1: Esquematização do modelo de regressão dinâmica com o fator latente. U1

representa os hiperparâmetros das prioris para o modelo de fator e U2 representa os

hiperparâmetros das prioris do MLD. p(fff) simboliza a amostragem obtida da condicional

completa de fff pelo Algoritmo de Gibb’s. As médias e a variâncias preditivas calculadas pelo

MLD permitem, ao definirmos uma mistura de modelos, a obtenção do portfólio.

5.3.1 Geração dos parâmetros e simulação dos dados

Para a geração de dados segundo o MLD com um fator latente, iremos obter

primeiramente uma série que será utilizada como componente comum para a construção

dos dados simulados. Essa componente será o regressor comum a todas as simulações e

será obtida usando os dados reais, ao tomarmos a média da distribuição do fator latente

gerados pelo algoritmo de Gibbs, aplicado nos dados reais, ou seja:

XXX =

∑M
m=1 fff

(m)

M
≈ E[fff ]. (5.3)
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No estudo , utilizamos 1000 iterações de Gibbs, desprezando os primeiros 500 e

utilizamos para compor os dados da distribuição de fff , M = 100, pois os valores foram

tomados sistematicamente de 5 em 5 pontos.

Após a construção do fator comum, procedemos as mesmas etapas descritas na

seção 4.5.1 para a geração dos dados, substituindo o regressor Ibovespa pelo latente

estimado em 5.2. Dessa forma, geramos um total de N = 100 simulações onde serão

submetidos a modelagem de fator latente em regressão dinâmica com grafos e sem grafos.

5.3.2 Condições de estimação

Diferentemente do exemplo usando o Ibovespa como regressor que era o mesmo em

cada simulação e suposto conhecido na etapa de estimação dos dados simulados,

desconsideramos que os dados foram obtidos utilizando uma mesma série (5.3). Dessa

forma, para cada conjunto de dados simulados estimamos seu fator latente inerente o que

nos leva a obter N séries latentes correspondentes a cada simulação. Esse procedimento

é necessário para realizarmos uma análise completa do MLD com fator latente em cada

simulação, uma vez que, agora, a simulação trata de regressores latentes e que, portanto,

devem ser estimados.

Assim, para cada simulação estimamos os parâmetros de interesse conforme o descrito

no caṕıtulo anterior (seção 4.5.2).

5.4 Estudos Realizados

Nas N = 100 simulações, realizamos as mesmas análises aplicadas nos dados simulados da

seção 4.5.3, o qual comparou os retornos realizados do portfólio, as variâncias estimadas

dos retornos realizados do portfólio e a variância preditiva do retorno da carteira.

Em todos os quadros de análise obtivemos resultados extremamente semelhantes aos

obtidos junto ao estudo com o Ibovespa como regressor conhecido. O que mostra que,

mesmo com a utilização de apenas um fator latente, ainda permanecem estruturas na

matriz de precisão que podem ser modeladas por grafos.
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No estudo, utilizando a divisão do tempo em 10 intervalos, apresentados na figura 5.2 e

na figura 5.3, comparam-se os box-plots dos retornos médios em cada seção r100,i e os box-

plots das estimativas descontadas da variância σ̂2
i (i = 1, . . . , 10 intervalos). No primeiro,

nota-se que os box-plots, em cada seção, se situam num mesmo patamar, confirmando a

não existência de preferências na utilização entre os modelos, segundo esse critério. No

último, vemos que o modelo de grafo obtém um ńıvel menor de variância, sendo por esse

critério melhor.

Podemos notar que a variância na última figura (Figura 5.3) também trás os efeitos

da crise financeiras ao final de 2008, uma vez que, para a construção dos dados, o fator

latente dos dados reais foi utilizado para a construção do dados simulados.
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Figura 5.2: Boxplot dos retornos médios dos portfólios em 100 simulações, cada qual

divididas sequencialmente em 10 seções. Avaliamos os resultados segundo o modelo de

grafo (em azul com traçado cont́ınuo) e o modelo sem grafo (em verde com traçado

pontilhado).

Obtemos o comportamento médio da variância, τt, ao longo do tempo nas Figuras

5.4(a) e 5.4(b). Novamente percebemos, sobretudo, após o tempo 50, que o modelo

de grafo apresenta menor variância que o completo. A variância desse atingiu valores

em média 15% superiores que a daquele. Esse resultado, assim como os outros, são
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Figura 5.3: Boxplot dos variâncias dos retornos realizados dos portfólios em 100 simulações,

cada qual divididas sequencialmente em 10 seções e utilizando fator de desconto δ = 0.97.

Avaliamos os resultados segundo o modelo de grafo (em azul com traçado cont́ınuo) e o modelo

sem grafo (em verde com traçado pontilhado).

muito semelhantes aos resultados encontrados no caṕıtulo anterior, que fazia uso de um

regressor conhecido.

A Figura 5.5 apresenta a média das variâncias preditivas. Similarmente a comparação

com regressor observável, temos que o modelo de grafo possui uma maior variância

preditiva em média. Este fato já foi comentado no Capitulo 4. Aparentemente pode

ser paradoxal que a variância preditiva do modelo de grafo seja maior que a do modelo

completo, embora a variância dos retornos realizados é menor no modelo de grafo em

relação ao modelo completo. Isto indica, provavelmente, que o modelo completo, ao não

restringir a matriz de covariância observacional, consiga obter matrizes de covariâncias

algebricamente mais favoráveis, em média, para a minimização de variância, contudo este

pode estimar erroneamente seus elementos, ao desconsiderar a independência condicional

o que leva a retornos realizados com maior variância.

Conclúımos o estudo em dados simulados, apresentando, na Figura 5.6, um

gráfico de dispersão entre os desvios padrões dos retornos realizados dos portfólios,
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Figura 5.4: (a) Média das variâncias dos retornos realizados dos portfólios em 100 simulações

(τt), utilizando fator de desconto δ = 0.97 e apresentadas ao longo do tempo. (b) A mesma

figura, porém calculamos a variância média em relação ao modelo de grafo. Avaliamos os

resultados segundo o modelo de grafo (em azul com traçado cont́ınuo) e o modelo sem grafo

(em verde com traçado pontilhado).
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Figura 5.5: Médias dos variâncias preditivas em 100 simulações apresentadas ao longo do

tempo. Avaliamos os resultados segundo o modelo de grafo (em azul com traçado cont́ınuo) e

o modelo sem grafo (em verde com traçado pontilhado).

σ̂1000 =
(

d1000
b1000−1

)1/2

, e os retornos médios realizados dos portfólios no tempo,(∏1000
t=1 (1 + rt)

)1/1000 − 1. Visualmente, notamos que o retorno entre os modelos não

apresenta diferença em ńıvel, fato este que não ocorre no ńıvel dos desvios padrões entre os

modelos, onde nitidamente o modelo de grafo possui menor variância, estando deslocado

à esquerda do modelo completo.

5.5 Estudo em Dados Reais

Continuamos o estudo entre os modelos com regressor latente que diferem apenas

quando a presença ou não de estrutura de grafos. Nesta seção, aplicamos, tal como

no caṕıtulo anterior, nossos modelos em dados reais. Nesta fase, encontramos, portanto,

a necessidade de estimarmos qual seria o grafo adequado para ajustar os dados. Fato

este não tratado no ajuste com dados simulados, onde o grafo utilizado na criação dos

dados era conhecido também no momento da obtenção das estimativas.
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Figura 5.6: Gráfico de dispersão entre os desvios padrões dos retornos realizados e os retornos

médios realizados obtidos para cada 100 simulações. A reta horizontal indica a média objetivo

m=0.01 utilizada para a construção dos portfólios. Avaliamos os resultados segundo o modelo de

grafo (em azul com traçado cont́ınuo) e o modelo sem grafo (em verde com traçado pontilhado).

Antes de apresentarmos o estudo, cabe compararmos as séries de retorno do Ibovespa

e do fator latente dos dados reais analisados. Nessa comparação, para a obtenção do fator

latente, consideramos, por simplicidade, independência entre os erros observacionais, ou

seja, ΨΨΨ = diag(σ2
1, . . . , σ

2
p). Ao calcularmos a correlação entre os retornos do Ibovespa

e do fator latente, encontramos 96,40%, o que mostra que os mesmos estão altamente

correlacionados. Visualmente, podemos ver o gráfico dos retornos acumulados destas

séries pela Figura 5.5. Isso, de certa forma, já prevê que os estudos realizados serão

muito semelhantes aos obtidos na Seção 4.6.

Para estimarmos um grafo entre os 2(n
2)(= 2190) posśıveis, recorremos a mesma

metodologia empregada no Caṕıtulo 4 a qual utiliza e compara as entradas da matriz de

precisão dos reśıduos, após o ajuste do modelo completo. Variando o ńıvel de tolerância

(o valor limite L definido na Seção 4.6), obtemos 100 grafos propostos, os quais juntos

ao grafo vazio (grafo degenerado do CAPM) totalizam 101 grafos que nomeamos como

Grafo 1, Grafo 2, . . . , Grafo 101.
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Figura 5.7: Series temporárias dos retornos do Ibovespa (em azul com linha cont́ınua) e do

Fator Latente(em verde com linha pontilhada). O gráfico apresenta o estudo em duas escalas

para permitir uma melhor comparação.

Utilizando como priori a distribuição Bernoulli, conforme descrito na Seção 2.9, e

a verossimilhança calculada para cada grafo, obtemos a posteriori que apresentamos

na Figura 5.8. O grafo com maior posteriori foi o Grafo 20 o qual possui 34 arestas

quantidade menor que a máxima posśıvel de 190 arestas do modelo completo. O número

de arestas também é menor, se compararmos ao caṕıtulo anterior, onde o grafo de maior

densidade a posteriori tinha 40 arestas. Provavelmente, uso do fator latente conseguiu

diminuir a necessidade da existência de algumas arestas, tornando a matriz de precisão

mais esparsa.

Os grafos foram comparados com o modelo completo. Para isso, constrúımos

portfólios restritos a cada um dos 101 grafos considerados. Comparando a relação entre

a variância dos retornos dos portfólios dos modelos com grafo e com o modelo completo,

obtemos que, em média, os modelos de grafo atingiram 87,47% do valor da variância

obtida pelo modelo completo. A comparação se torna ainda mais significativa quando

comparamos o grafo de maior densidade à posteriori que alcançou apenas 79,20% da

variância do modelo completo.
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Figura 5.8: Perfil, sem constantes de integração, da Verossimilhança (traço tracejado); da

Posteriori (traço cont́ınuo); e da Priori (traço pontilhado), utilizando os dados reais. Funções

referentes a 101 grafos analisados com aumento cont́ınuo no número de arestas. O primeiro

grafo representa a ausência de arestas e o último, um grafo completo.

Também analisamos as variâncias estimadas continuamente (σ̂2
t ), utilizando um fator

de desconto δ = 0, 97. As Figuras 5.9(a) e 5.9(b) retratam esse estudo e mostram a

comparação entre o modelo de grafo (grafo de maior moda a posteriori) com o modelo

completo e o modelo sem estrutura de grafo. Percebemos nas figuras uma dominância do

modelo de grafo, possuindo, na maior parte das vezes, menor variância do que os demais

modelos.

A Figura 5.10 retrata a variância dos retornos realizados dos portfólios ao longo de

cada um dos 101 grafos. Como os grafos estão dispostos em ordem crescente de número

de arestas, podemos reparar que do Grafo 2 até o Grafo 60, temos que o modelo de grafo

consistentemente ficou abaixo do modelo completo e abaixo do modelo vazio (Grafo 1).

Isto indica que há realmente uma estrutura esparsa a ser modelada. Essa estrutura

deixa de ser modelada na medida em que os grafos vão se tornando mais densos, com o

incremento de arestas, após o Grafo 60.

Em relação aos retornos realizados dos portfólios para cada grafo, mostrado na

Figura 5.11, temos que não há qualquer benef́ıcio claro na utilização da estrutura de
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Figura 5.9: (a) Variâncias dos retornos realizados dos portfólios, utilizando fator de desconto

δ = 0,97 e apresentadas ao longo do tempo. (b) Idem, com valores balizados em relação ao

modelo de grafo*. Avaliamos os resultados segundo: o modelo de grafo* estimado (em azul

com linha cont́ınua); o modelo de grafo vazio(CAPM) (em vermelho com linha tracejada); e o

modelo de grafo completo (em verde com linha pontilhada).

grafos. Contudo, isso já era esperado, visto que a forma de construção dos portfólios que

empregamos visa a minimização da variância e não a maximização do retorno.
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Figura 5.10: Variância estimada da série temporal completa sobre os retornos realizados dos

portfólios, comparados em relação à adoção de 101 grafos analisados com aumento cont́ınuo no

número de arestas.
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Figura 5.11: Retorno médio da série temporal completa dos retornos realizados dos portfólios,

comparados em relação à adoção de 101 grafos analisados com aumento cont́ınuo no número

de arestas.

Por último, apresentamos, na Figura 5.12, um gráfico de dispersão com os dados de

desvio-padrão e retorno médio de cada portfólio constrúıdo, que diferem somente quanto
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a estrutura de grafos. Assim, obtemos 101 pontos e destacamos o modelo de grafo vazio, o

modelo de grafo completo e o modelo de grafo estimado dos dados pela moda a posteriori.

Nessa figura, observamos que a maioria dos grafos utilizados possuem menor variância

do que os grafos vazio e completo, confirmando o benef́ıcio de utilização da estrutura de

grafos nesse critério.
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Figura 5.12: Figura de dispersão entre retornos realizados e seus desvios padrões em relações

aos portfólios constrúıdos

Conclúımos, no Caṕıtulo 5, que a utilização do fator latente é compat́ıvel com o uso da

modelagem de grafos para a matriz de covariância dos erros observacionais, possibilitando

a diminuição da variância dos retornos realizados. Essa conclusão é vista tanto nos dados

simulados quanto nos dados reais. No próximo caṕıtulo resumimos todas as conclusões

do trabalho e apontamos outras abordagem para a realização de novos trabalhos.
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Caṕıtulo 6

Conclusões e Extensões

Com base nos estudos desenvolvidos, constatamos a relevância no uso da estrutura de

grafos para a minimização da variância dos retornos dos portfólios constrúıdos. Tanto

no modelo com regressor observado, quanto no modelo que trabalhou com o uso de um

fator latente, observamos que há uma consistente diminuição na variância dos retornos

realizados.

Dessa forma, a modelagem da matriz de precisão esparsa é elemento importante para

a busca de portfólios superiores, em termos de variância, do que a não modelagem, que

ocorre com o uso dos modelos que estimam a precisão dos erros observacionais de forma

completa.

Outro ponto em comum entre os modelos que utilizaram grafos, foi a constatação de

que as variâncias preditivas desses portfólios se mostraram maiores que as obtidas nos

modelos completos. Entendeu-se que isso possa ser justificado por que, no processo de

obtenção dos pesos para a minimização da variância, a forma mais restrita da matriz

de precisão impeça a obtenção de uma variância preditiva menor. Contudo, no modelo

completo, a estimativa dos termos condicionalmente independentes na matiz de precisão,

que são reconhecidamente iguais a zero (veja o Teorema 2.5), acarreta distúrbios na

construção dos pesos do portfólio. Um problema que justifica, dessa forma, que a

variância dos retornos realizados no modelo completo sejam maiores, em geral, do que

no modelo de grafos.
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Neste trabalho, observou-se ńıtida semelhança entre as figuras do Caṕıtulo 4 e

Caṕıtulo 5. Fato decorrente de termos os regressores: Ibovespa e o fator latente muito

correlacionados, conforme vimos na Figura 5.5. Dessa forma, encontramos muitos pontos

em comum entre as abordagens de regressor conhecido, empregada no Caṕıtulo 4, e de

regressor latente, empregada no Caṕıtulo 5.

Entre as diferenças do uso dos regressores, visualizamos que o modelo de fator latente

estimou um grafo com menos arestas para um mesmo conjunto de dados reais analisados.

O que mostra que, provavelmente, a sua matriz de precisão para os erros observacionais

está mais esparsa.

No trabalho, cabe destacar alguns pontos complexos os quais foram simplificados na

dissertação. Três destes pontos podem ser citados: a realização dos estudos somente

com grafos decompońıveis; a busca computacional pela moda à posteriori dos grafos; e

a amostragem da distribuição HIW. Todavia, estudos futuros podem implementar estas

alternativas mais delicadas.

O primeiro ponto, os estudos realizados exclusivamente com grafos decompońıveis,

é uma restrição que não se aparenta ruim pelos seguintes motivos. A estrutura de

grafos decompońıvel permite cálculos menos complexos, principalmente no cálculo da

verossimilhança dos grafos. Outro motivo é que grafos não-decompońıveis podem se

tornar decompońıveis com a adição de algumas arestas, o que não afetaria muito a

modelagem da estrutura de grafos. Além disso, o trabalho com grafos não-decompońıveis

interfere no modelo, tornando-o mais complexo, seguindo uma orientação contrária a

motivação do uso dos grafos, que é a simplificação dos modelos tratando um modelo com

muitas variáveis como uma união de pequenos e mais simples modelos.

O segundo ponto, a busca de grafos com maior densidade à posteriori, poderia ser

implementado, conforme os métodos citados na Seção 4.6. Contudo, optou-se pela

simplicidade, ao reduzir a quantidade total de grafos para um conjunto de 101 grafos.

Dessa forma, focamos a dissertação na comparação dos modelos e pouco na metodologia

de estimação da estrutura de grafos.

O último ponto evitado, amostragem da distribuição HIW, também poderia ter sido

utilizada. Essa amostragem seria implementada na obtenção da distribuição do fator
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latente. Porém, o uso da média a posteriori da covariância dos erros observacionais,

utilizada alternativamente, possibilitou a simplificação da Amostragem de Gibbs e

obteve a distribuição do fator latente de uma forma fácil, evitando, sobretudo, demora

computacional para essa amostragem.

As três restrições apresentadas, mostram que a incorporação da modelagem de grafos

pode ser implementada, apesar de não utilizarmos modelos complexos ou de grande

precisão com custo computacional mais alto.

Existem posśıveis vias de desenvolvimento deste trabalho. Uma delas seria a

comprovação que as simplificações adotadas não afetaram as conclusões alcançadas.

Outra posśıvel desenvolvimento seria a incorporação de mais fatores latentes, o qual

tornaria a matriz de precisão mais esparsa, e estudar até onde cabe a adoção de um

modelo de grafos com o aumento do número de fatores latentes. Cabe ainda extensões

mais simples como o uso de dados temporais não financeiros.
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Aguilar, O. e West, M. (2000) Bayesian Dynamic Factor Models and Portfolio Allocation.

Journal of Business and Economic Statistics, 18, 338–357.

Bishop, C. M. (2006) Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.

Brown, S. J. (1979) The Sharpe Index Model. Em Estimation Risk and Optimal Portfolio

Choice. North Holland.

Carvalho, C. M. (2006) Structure and Sparsity in High-Dimensional Multivariate

Analysis. Tese de Doutorado, Duke University.

Carvalho, C. M., Massam, H. e West, M. (2007) Simulation of hyper-inverse Wishart

distributions in graphical models. Biometrika, 94, 647–659.

Carvalho, C. M. e West, M. (2007) Dynamic Matrix-Variate Graphical Models. Bayesian

Analysis, 2, 69–98.

Cowell, R. G., Dawid, A. P., Lauritzen, S. L. e Spiegelhalter, D. J. (2007) Probabilistic

Networks and Expert Systems. Springer.

David, A. P. (1979) Condicional independence in statistical theory (with discussion).

Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 41, 1–31.

Dawid, A. P. e Lauritzen, S. L. (1993) Hyper-Markov laws in the statistical analysis of

decomposable graphical models. The Annals of Statistics, 3, 1272–1317.

Dempster, A. (1972) Covariance selection. Biometrics, 28, 157–175.

76



Jones, B., Carvalho, C., Dobra, A., Carter, C. e West, M. (2005) Experiments in

Stochastic Computation for High-Dimensional Graphical Models. Statistical Science,

20, 388–400.

Lauritzen, S. L. (1996) Graphical Models. Claredon Press, Oxford.

Lopes, H. F. e West, M. (2004) Bayesian model assessement in factor analysis. Statistica

Sinica, 14, 41–67.

Markowitz, H. (1959) Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. New

York, USA: John Wiley and Sons.

Massam, H. e Neher, E. (1998) Estimation and testing for lattice conditional

independence models on euclidean jordan algebras. The Annals of Statistics, 26, 1051–

1082.

Migon, H. S., Pereira, B. B. e Suyama, E. (1998) Dynamic Bayesian Modelling and
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