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em diversas aplicações em análise de risco na empresa. Agradeço também à equipe de
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Resumo

A era da informação exige que se considere cada vez mais uma grande quantidade

de dados para ser posśıvel entender as dinâmicas presentes na realidade, tais como a

de preços à vista. No setor de óleo e gás, esse ponto merece ainda mais atenção, pois

há contratos volumosos negociados diariamente ao redor do mundo e o decisor que se

antecipa aos movimentos do mercado pode ganhar bastante em suas operações. Os modelos

fatoriais vêm se consolidando como alternativa eficaz para se compreenderem as múltiplas

dependências entre diversas variáveis. Este trabalho faz um apanhado da literatura de

modelos fatoriais, incluindo os casos com volatilidade estocástica e com fatores dinâmicos.

Propõe-se o modelo fatorial dinâmico de volatilidade estocástica (DFSV) e apresenta-se o

pacote dfsv, desenvolvido especificamente para essa classe de modelos. Ao final, faz-se

uma aplicação do DFSV a 65 séries de preços à vista de derivados de petróleo, negociados

ao redor do mundo.

Palavras chave: modelos fatoriais dinâmicos, volatilidade estocástica, identificação

ex-post, MCMC.

viii



Abstract

This information era requires us to consider increasingly greater amount

of data to better understand the dynamics found in reality, such as those of

spot prices. In the oil and gas industry, it deserves more attention as there are

many contracts traded daily around the world and the trader who anticipates

the market movements may achieve good earnings in her operations. Factor

models have been shown an effective alternative for understanding the multiple

dependencies among variables. This thesis provides an overview of factor

models found in the literature, including cases with stochastic volatility and

dynamic factors. The dynamic factor stochastic volatility (DFSV) model is

proposed and we introduce the package dfsv, developed specifically for this

class of models. We apply a DFSV model to 65 time series of refined products

prices traded around the world.

Keywords: dynamic factor models, stochastic volatility, ex-post identifi-

cation, MCMC.
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5.6 Distribuições a posteriori dos parâmetros que definem o processo de volati-
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Caṕıtulo 1

Introdução

“Making predictions based on our beliefs is the best (and perhaps even the

only) way to test ourselves. If objectivity is the concern for a greater truth

beyond our personal circumstances, and prediction is the best way to examine

how closely aligned our personal perceptions are with that greater truth, the

most objective among us are those who make the most accurate predictions.”

Nate Silver

The Signal and the Noise

Desde a sua descoberta, o petróleo ganhou bastante relevância na matriz energética

de todos os páıses do globo terrestre. Ele é uma composição de hidrocarbonetos e outras

substâncias contaminantes. Quando o petróleo é processado em uma unidade de refino,

são produzidos diversos tipos de derivados vitais para o desenvolvimento da economia

mundial. Atualmente, muitas fontes energéticas alternativas vêm sendo desenvolvidas,

mas ainda há bastante dependência dos combust́ıveis fósseis e não se espera que a curto

prazo haja uma transição significativa na matriz energética para essas fontes.

Na indústria petroĺıfera, as refinarias têm o papel de transformar o petróleo oriundo

dos campos de produção em produtos finais, conhecidos como derivados do petróleo.

Os petróleos não são todos iguais, diferindo-se entre si em termos de suas constituição

e coloração, dependendo da rocha-reservatório da qual são extráıdos. Dentro de uma

refinaria existem várias unidades de processamento que, em conjunto, são capazes de
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gerar produtos comercializáveis. Para cada tipo de petróleo, uma unidade de refino é

capaz de produzir determinado perfil de derivados. A disponibilidade de petróleos e as

necessidades do mercado consumidor determinam, de modo geral, o esquema de refino a

ser adotado.

A Petrobras S.A. é a empresa que detém quase a totalidade do parque de refino do

Brasil. Dada a heterogeneidade entre as refinarias, existem diversos derivados produzidos

no Páıs com qualidades distintas. Embora os derivados produzidos pela Petrobras sejam

consumidos em âmbito nacional, a avaliação das oportunidades de investimento está

baseada na análise da sua posição no mercado internacional. Essa postura se deve à

possibilidade de outros concorrentes, sejam eles nacionais ou internacionais, entrarem

nesse mercado e à sustentabilidade da companhia num mercado global.

As empresas desse setor comercializam diariamente petróleos e derivados e acompanham

de perto todos os eventos que possam alterar as condições do mercado. Conseguir descrever

bem a incerteza presente no movimento dos preços é de fundamental importância para

uma empresa planejar suas operações, preparar-se para momentos de menor receita e,

consequentemente, ter sustentabilidade. A análise de risco desse setor tem o preço dos

produtos como um de seus pontos mais impactantes. Os inúmeros produtos derivados do

petróleo têm relação entre si. Portanto, a avaliação do risco de uma empresa desse setor

precisa levar em conta as múltiplas dependências entre os preços dos derivados.

A análise estat́ıstica da trajetória de preços também é relevante para o planejamento

de longo prazo. Durante a fase de avaliação de uma oportunidade de investimento, é

preciso considerar o retorno financeiro que dele será obtido. Para tanto, a compreensão

das relações de preços internacionais entre os diversos derivados é de extrema importância.

O entendimento dos fenômenos presentes no mercado auxilia a identificação dos elementos

relevantes para a avaliação de um investimento, ao passo que aprimora o processo de

previsão das quantidades futuras.

O presente estudo busca uma metodologia que possibilite a compreensão dos eventos

passados e que forneça boas previsões para os preços de um grande número de derivados.

Uma vez que os preços de derivados apresentam evolução temporal marcante, modelos

dinâmicos que capturem essa estrutura se fazem necessários. Dependendo do mercado
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consumidor, das condições mundiais de refino e das tecnologias dispońıveis, as relações

entre os diversos preços se alteram, sendo preciso considerar a dinâmica das correlações

entre as séries na construção de um modelo estocástico. Ao se tratar de um problema

de grande dimensão, é importante fazer uso de técnicas que tornem a análise mais

simples. Os modelos fatoriais se prestam a esse serviço. Dados de preços são sabidamente

heteroscedásticos e, portanto, exigem que se trabalhe com modelos que incorporem essa

caracteŕıstica. Para abordar todos esses efeitos presentes nos preços de derivados, este

trabalho propõe um modelo fatorial dinâmico de volatilidade estocástica (DFSV) na

análise de 65 séries de preços.

A dissertação está organizada da seguinte forma: nas próximas seções, para situar o

leitor no arcabouço teórico do texto, apresenta-se um resumo do paradigma estat́ıstico

adotado, bem como seus métodos de solução aproximada. No segundo caṕıtulo é feita

uma revisão da literatura a respeito dos modelos dinâmicos, dos modelos fatoriais, dos

modelos fatoriais dinâmicos e dos modelos de volatilidade estocástica. O problema da

identificabilidade de modelos fatoriais ganha um novo olhar no caṕıtulo 3, que apresenta

uma abordagem ex-post para o problema de identificabilidade de modelos fatoriais. O

quarto caṕıtulo contém os modelos propostos nesta dissertação, os resultados para o proce-

dimento de inferência e a implementação computacional, que culmina no desenvolvimento

do pacote dfsv, feito em R (R Core Team, 2014). Algumas aplicações a dados artificiais

e uma aplicação a preços internacionais de derivados de petróleo são apresentadas no

caṕıtulo 5. Por fim, fazem-se alguns comentários finais e discutem-se posśıveis vias para o

aprofundamento da pesquisa em trabalhos futuros.

1.1 Inferência bayesiana

A Estat́ıstica pode ser vista como a ciência da incerteza. Alguns autores a gostam

de ver como a ciência da evidência (Newton e Raftery, 1994). Esse ponto de vista é

interessante, pois, a partir de informações a respeito de fenômenos incertos, a ciência

estat́ıstica procura compreender o padrão subjacente que guia seus movimentos. Essa

compreensão é expressa por meio de assertivas probabiĺısticas sobre os fenômenos em
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estudo. Um modelo estat́ıstico propõe-se a descrever, de forma simples e acurada, as

incertezas acerca da realidade, facilitando o aprendizado a respeito de seus fenômenos e

melhorando a tomada de decisão.

Formalmente, um modelo estat́ıstico propõe uma estrutura para os dados descrita

por uma função de probabilidade p(x|θ), onde p(·) denota a função massa ou a função

densidade de probabilidade de modo geral, sendo seu argumento o indicativo da medida

de probabilidade a que ela se refere. A inferência estat́ıstica procura, à luz dos dados

(x), conhecer a estrutura subjacente que orienta seus movimentos. Essa estrutura dos

dados é formalizada pelo parâmetro θ. Ou seja, olha-se para p(x|θ) procurando inferir

sobre θ. Por esse motivo, o procedimento de inferência já foi chamado de probabilidade

inversa (Robert, 2001). A abordagem bayesiana torna natural o racioćınio de especificar

a probabilidade de x para se conhecer θ, pois, por meio do teorema de Bayes, faz-se essa

inversão do seguinte modo:

p(θ|x) =
p(x|θ)p(θ)

p(x)
∝ p(x|θ)p(θ). (1.1)

onde p(x) =
∫
p(x|θ)p(θ)dθ.

A distribuição p(θ|x) retrata o conhecimento do analista após a observação dos dados

e é chamada, portanto, de distribuição a posteriori. Dá-se a p(θ) o nome de distribuição

a priori. Esta distribuição traduz o conhecimento do analista antes de se ter quaisquer

observações. Dessa forma, o paradigma bayesiano considera todo o tipo de informação em

suas análises, as qualitativas e as quantitativas, e adota a visão subjetiva de probabilidade,

ou seja, a probabilidade de um evento é a expressão do conhecimento do indiv́ıduo e não

uma realidade material externa (Lawson, 1988).

Seria posśıvel elencar diversas vantagens em se ver a estat́ıstica pelos olhos de Bayes.

Dentre elas, merecem destaque: a facilidade de interpretação, a consideração de toda a

incerteza ao se fazer previsões e a sequência de aprendizado. O primeiro ponto vem do

fato de que θ é uma quantidade desconhecida, embora fixa. Pelo fato de ser desconhecida,

pode-se inferir sobre seus valores por meio de assertivas probabiĺısticas, formalmente

descritas em p(θ). Pode-se afirmar, por exemplo, que, pelo grau de conhecimento que

se tem, a quantidade θ deve estar num determinado conjunto de valores com, diga-se,

4



95% de probabilidade. Há de se ter em conta que todo modelo proposto carrega consigo o

conhecimento do analista que o propõe. Quando se especifica p(x|θ), está-se afirmando

que os dados x seguem determinada lei de probabilidade com base em algum conhecimento

que se tem, isto é, p(x|θ, H), onde H é o conjunto de informação do indiv́ıduo que propõe

o modelo. Por essa ótica, duas pessoas distintas podem propor modelos distintos para os

mesmos dados, pois o modelo não é a verdade sobre o problema, mas uma compreensão

do mesmo. Esse ponto de vista a respeito da modelagem estat́ıstica é intŕınseca à visão

bayesiana de probabilidade, uma vez que esta é interpretada como o grau de conhecimento

do indiv́ıduo sobre determinadas quantidades.

Todo o conhecimento do analista sobre a realidade é considerado na hora de se fazer

previsões. Sejam x uma amostra observada e y os valores futuros que se quer prever com

base na amostra. Então, pela lei da probabilidade, tem-se que

p(y|x) =

∫
p(y|θ,x)p(θ|x)dθ (1.2)

onde p(y|x) é a distribuição preditiva a posteriori. Nota-se que em (1.2) toda a incerteza

quanto a θ está sendo considerada, diferentemente de outras técnicas que fixam θ em

algum valor θ̂. Após observar y, quer-se atualizar a informação que se tem sobre θ. O

Teorema de Bayes permite o aprendizado sequencial relativo a θ, pois a distribuição

a posteriori de um momento será a distribuição a priori do peŕıodo seguinte, ou seja,

p(θ|y,x) ∝ p(y|θ,x)p(θ|x). Logo, a cada nova informação, aprende-se mais sobre a

estrutura dos dados.

Há uma literatura bastante extensa sobre a teoria bayesiana e sua habilidade para

acelerar o aprendizado e melhorar a tomada de decisão. Algumas referências a respeito

do paradigma bayesiano são Berger (1993), Bernardo e Smith (1994) e Robert (2001).

Um texto conciso que aborda os dois principais paradigmas estat́ısticos (frequentista e

bayesiano) de maneira integrada é apresentado por Migon e Gamerman (1999).

A grande expansão das técnicas de inferência bayesiana ocorreu após a “redesco-

berta”dos métodos de simulação de Monte Carlo via cadeias de Markov (MCMC), na

década de 90. Havia uma cŕıtica aos procedimentos bayesianos por serem analiticamente

intratáveis. Entretanto, com o uso dos métodos de MCMC, é posśıvel aproximar a
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distribuição a posteriori por simulação estocástica, como se vê na próxima seção.

1.2 Simulação de Monte Carlo via cadeias de Markov

Durante a segunda metade do século XX e o ińıcio deste século foram desenvolvidas

muitas técnicas computacionais de simulação estocástica, também chamada de simulação

de Monte Carlo. Essas técnicas se baseiam em algoritmos que geram, a partir de uma

semente inicial, amostras aleatórias de distribuições de probabilidade. Na realidade, esses

números são pseudo-aleatórios, uma vez que são oriundos de regras bem definidas, muito

embora eles passem em todos os testes de aleatoriedade. Dentre as técnicas de simulação

estocástica destacam-se o método da transformação inversa, os métodos de reamostragem

(em especial, de aceitação/rejeição) e o método via cadeias de Markov.

O método de Monte Carlo via cadeias de Markov (MCMC) é uma maneira de se

extráırem amostras de uma distribuição de interesse cuja fórmula completa não é conhecida.

Seja θ a quantidade de interesse com distribuição p(θ). Se p(θ) tiver forma conhecida

e sua distribuição acumulada puder ser calculada, ainda que numericamente, é posśıvel

aplicar o método da transformação inversa. Quando isso não ocorre, pode-se amostrar de

outra distribuição, chamada de distribuição auxiliar, e usar o método de aceitação/rejeição

para se chegar a p(θ), desde que p(θ) seja totalmente conhecida. Entretanto, em muitas

aplicações do paradigma bayesiano a distribuição a posteriori é conhecida a menos

da constante normalizadora, p(x). Quando isso ocorre, é preciso recorrer a métodos de

simulação via cadeias de Markov para se ter uma amostra de θ da distribuição a posteriori.

Os métodos de MCMC retiram amostras da distribuição de interesse de modo sequencial

a partir de uma cadeia de Markov. Os dois principais algoritmos são o amostrador de

Gibbs e o de Metropolis-Hastings. Algumas referências básicas para o leitor interessado

no tema são Gamerman e Lopes (2006) e Robert e Casella (2004).

O algoritmo de Metropolis-Hastings segue racioćınio análogo ao do método de

aceitação/rejeição, só que de modo sequencial. A taxa de aceitação desse algoritmo

depende de um núcleo markoviano que indica a direção do passo a ser dado na cadeia.

A densidade auxiliar, em geral, também é dependente do estado anterior. Seja p(θ) a
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distribuição alvo e seja q(θ,θ∗) uma densidade auxiliar de transição, chamada também

de proposta. Isto é, q(θ,θ∗) é uma densidade que possibilita sair do estado θ para o

estado θ∗, ou seja, permite gerar uma proposta θ∗ a partir de θ. A ideia do algoritmo de

Metropolis-Hastings é definir a regra de aceitação das propostas de modo que a cadeia

convirja para a distribuição estacionária p(θ). Essa regra está descrita no algoritmo

abaixo:

Algoritmo 1.2.1 (Metropolis-Hastings) Inicialize o contador das iterações r = 0 e

defina o valor inicial θ(0). Em seguida, faça,

1. Amostre θ∗ de q(θ(r),θ∗);

2. Calcule a razão de aceitação

R = min

{
1,

p(θ∗)q(θ∗,θ(r))

p(θ(r))q(θ(r),θ∗)

}
;

3. Amostre u ∼ U(0, 1);

4. Se u ≤ R, faça θ(r+1) = θ∗ (aceita-se a proposta); caso contrário, θ(r+1) = θ(r)

(rejeita-se a proposta);

5. Atualize o contador r para r + 1 e volte ao passo 1 até a convergência.

Quando se diz que a convergência foi atingida na iteração N , quer-se dizer que o valor

amostrado θ(N) foi extráıdo da distribuição alvo, p(θ), por uma distância ε pequena. É

posśıvel mostrar que, quando N →∞, a cadeia converge para a distribuição limite (ou

estacionária), isto é, para a distribuição de interesse. Um texto bastante claro sobre o

núcleo de transição do algoritmo e as diversas propriedades da cadeia de Metropolis-

Hastings é apresentado por Chib e Greenberg (1995).

O amostrador de Gibbs talvez seja o algoritmo de MCMC mais difundido na atualidade.

Para ser posśıvel aplicá-lo é necessário conhecer as distribuições condicionais completas do

vetor aleatório θ. Considere-se que θ possa ser particionado em n sub-vetores tais que θ′ =

(θ′1, . . . ,θ
′
n), onde a′ é o vetor transposto do vetor a. Seja p(θi|θ1, . . . ,θi−1,θi+1, . . . ,θn) a

distribuição condicional completa de θi e que seja posśıvel tirar suas amostras diretamente
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dessa distribuição. Então, o algoritmo de Gibbs estabelece uma amostragem sequencial

dos valores de θ1, . . . ,θn do seguinte modo:

Algoritmo 1.2.2 (Amostrador de Gibbs) Defina os valores iniciais θ
(0)
1 , . . . ,θ(0)

n e

coloque o contador das iterações r = 0. Em seguida, siga os seguintes passos:

1. Amostre sequencialmente

θ
(r+1)
1 ∼ p(θ1|θ(r)

2 , . . . ,θ(r)
n ),

θ
(r+1)
2 ∼ p(θ2|θ(r+1)

1 ,θ
(r)
3 , . . . ,θ(r)

n ),

...

θ
(r+1)
i ∼ p(θi|θ(r+1)

1 , . . . ,θ
(r+1)
i−1 ,θ

(r)
i+1, . . . ,θ

(r)
n );

...

θ(r+1)
n ∼ p(θi|θ(r+1)

1 , . . . ,θ
(r+1)
n−1 );

2. Repita o passo 1 até que a convergência seja atingida.

De modo análogo aos resultados da cadeia de Metropolis-Hastings, é posśıvel mostrar

que as simulações de θ convergem para a distribuição estacionária p(θ) quando o número

de iterações é suficientemente grande. O amostrador de Gibbs é um caso particular do

algoritmo de Metropolis-Hastings, quando o núcleo de transição da cadeia de Markov é

dado pela distribuição condicional completa. Uma ótima referência para a compreensão

do algoritmo de Gibbs é Casella e George (1992).

Pode acontecer que não seja posśıvel extrair amostras aleatórias de uma ou mais

distribuições condicionais completas. Nesse caso, pode-se utilizar um passo de Metropolis-

Hastings dentro do amostrador de Gibbs para contornar esse problema. Essa combinação

de algoritmos é chamada de amostrador de Gibbs com passos de Metropolis-Hastings.

Ainda que haja garantias matemáticas formais de que as cadeias do MCMC convergem

para a região estacionária quando há um número suficientemente grande de iterações, não

é simples saber se, de fato, uma cadeia em especial convergiu. Em geral, faz-se uma análise

gráfica das cadeias. Alguns autores propõem métodos mais formais para se verificar a

convergência. Um trabalho de destaque neste contexto é o teste de Geweke (1992). Em
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resumo, este teste avalia uma cadeia com r = 1, . . . , N iterações e a particiona em duas

frações: as primeiras f1N e as últimas f2N amostras, onde f1 + f2 ≤ 1 e f1, f2 > 0. O

teste consiste em comparar se as médias de ambos os trechos da cadeia são iguais. Se

forem, então tem-se argumento para aceitar que a cadeia convergiu. É importante notar

que os métodos de MCMC extraem amostras correlacionadas, uma vez que a simulação

de um valor da cadeia depende do estado anterior da mesma. A estat́ıstica de Geweke

corrige essa dependência fazendo uso da densidade espectral das frações da cadeia.

O próximo caṕıtulo apresenta os principais resultados presentes na literatura que serão

utilizados para a formulação e aplicação dos modelos propostos nesta dissertação.
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Caṕıtulo 2

Revisão da literatura

“Tudo muda exceto a própria mudança. Tudo flui e nada permanece; tudo se

afasta e nada fica parado. Você não consegue se banhar duas vezes no mesmo

rio, pois outras águas e ainda outras sempre vão fluindo. É na mudança que

as coisas acham repouso.”

Heráclito de Éfeso

Fragmentos

Este caṕıtulo faz uma compilação dos principais resultados presentes na literatura

de modelos dinâmicos multivariados, de modelos fatoriais e de modelos de volatilidade

estocástica. Ele está estruturado em quatro partes: modelos lineares dinâmicos, modelos

fatoriais, modelos fatoriais dinâmicos e modelos de volatilidade estocástica. São apresen-

tados os principais resultados e caracteŕısticas de cada uma das classes de modelos, sua

aplicabilidade e seu desenvolvimento ao longo dos anos.

2.1 Modelo lineares dinâmicos

Quando se observa a realidade, especialmente a porção em que o ser humano interfere,

percebe-se que nada permanece como está. As decisões tomadas por inúmeros entes

sociais provocam movimentos em diversos âmbitos. No mercado de petróleo e derivados,

por exemplo, sabe-se que os preços vão mudar, as vendas serão diferentes, novas reservas
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serão encontradas, haverá inovação tecnológica, surgirão produtos diferenciados, fontes

energéticas alternativas ganharão espaço, entre outros. Essas mudanças, embora dif́ıceis

de se predizer exatamente, apresentam certo padrão sobre o qual se pode conjecturar. E

é essa estrutura dinâmica, na qual as coisas encontram repouso, que se procura conhecer.

O objetivo da análise de séries temporais é justamente tentar aprender sobre a estrutura

que rege o movimento dos dados, de modo a realizar previsões acuradas. Um modelo

não pretende ser a verdade a respeito do problema, mas – outrossim – um meio de

compreendê-lo. Todo pensamento sobre as quantidades envolvidas no estudo tem por

foco entender quais entes se relacionam e como eles podem ser colocados num mesmo

arcabouço. Após a devida análise conceitual do problema é que se parte para a descrição

do modelo em termos matemáticos. Nessa ótica, a matemática – e a estat́ıstica – são

vistas como uma linguagem capaz de representar o problema, ainda que simplificadamente,

e acelerar o aprendizado, aprimorando as decisões.

Essa formalização do modelo descreve a estrutura dos dados. A classe de modelos

lineares dinâmicos, introduzida por Harrison e Stevens (1976), se coloca como opção

eficaz para descrever os movimentos dinâmicos em diversas aplicações. O paradigma

bayesiano torna natural o passo que conduz da formalização do modelo dinâmico para a

sua quantificação. Esta seção apresenta algumas das várias propriedades dessa classe de

modelos, bem como seus principais resultados e suas implicações práticas.

Seja {yt, t ∈ T} o processo estocástico do vetor yt, q × 1, ao longo do tempo. Neste

trabalho são utilizados modelos a tempo discreto, isto é, T = N, onde N é o conjuntos

dos números naturais. O modelo linear dinâmico gaussiano (MLD) é caracterizado pela

quádrupla {F,G,V,W}t = {Ft,Gt,Vt,Wt} para cada tempo t, em que os elementos

que compõem a quádrupla são todos conhecidos. Essa quádrupla define a relação de yt

com o vetor de parâmetros θt no instante t e determina a sequência de evolução de θt por

meio das seguintes equações:

Equação das observações: yt = F′tθt + νt, νt ∼ N(0,Vt), (2.1a)

Equação do sistema ou de evolução: θt = Gtθt−1 + ωt, ωt ∼ N(0,Wt), (2.1b)

Distribuição inicial: θ0|D0 ∼ N(m0,C0), (2.1c)
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em que Ft é a matriz de delineamento ou de desenho, Gt é a matriz de evolução ou

transição, Vt é a variância observacional, Wt é a variância do sistema ou de evolução e

Dt = {Dt−1,yt} é o conjunto de informação dispońıvel até o tempo t. Os termos de erro

νr e ωs são independentes para todo r, s. O śımbolo “∼”significa “segue a distribuição”,

enquanto N(µ, σ2) expressa uma distribuição normal com média µ e variância σ2. A

expressão a′ denota o vetor transposto do vetor a.

As equações (2.1a) e (2.1b) representam a estrutura temporal dos dados. É interessante

observar que, embora bastante simples, elas são capazes de expressar uma gama muito

ampla de modelos. Os modelos estáticos, por exemplo, são casos particulares dos modelos

dinâmicos, quando a variância de evolução é nula. Abaixo estão alguns exemplos que

ilustram a generalidade dessa classe de modelos.

Exemplo 2.1.1 (Modelo de ńıvel local) Sejam q = 1 e {Ft, Gt, Vt,Wt} = {1, 1, V,W},

∀t. Então, tem-se o modelo:

yt = µt + νt, νt ∼ N(0, V ),

µt = µt−1 + ωt, ωt ∼ N(0,W ).

Neste exemplo considera-se que, para cada tempo t, a variável de interesse tem uma

média µt que evolui de acordo com um passeio aleatório. No caso de W ser pequeno, a

evolução acontece a passos curtos. Por esse fato, o modelo também é chamado de steady

parameter. Há resultados que mostram sua semelhança com o modelo de alisamento

exponencial.

Modelos econométricos como, por exemplo, os da famı́lia ARIMA também podem ser

escritos na forma de modelos dinâmicos. O exemplo 2.1.2 ilustra um desses casos quando

a variável de interesse é vetorial.

Exemplo 2.1.2 (Modelo VAR) O modelo VAR(p) – vetor autorregressivo de ordem p

– é definido por

yt = Φ1yt−1 + Φ2yt−2 + · · ·+ Φpyt−p + εt, (2.2)

onde comumente se considera εt
iid∼ N(0,Σ) – iid é uma abreviação para independentes e

identicamente distribúıdos.
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Ele pode ser visto como um caso particular de modelo dinâmico. Para tanto, basta

considerar:

Ft = [Iq,0q×q, . . . ,0q×q] , Vt = 0q×q,

Gt =



Φ1 Φ2 · · · Φp−1 Φp

Iq 0q×q · · · 0q×q 0q×q

0q×q Iq · · · 0q×q 0q×q
...

...
. . .

...
...

0q×q 0q×q · · · Iq 0q×q


, Wt =


Σ 0q×q · · · 0q×q

0q×q 0q×q · · · 0q×q
...

...
. . .

...

0q×q 0q×q · · · 0q×q

 ,

onde Iq é a matriz identidade de dimensão q e 0q×q é a matriz q × q preenchida de zeros.

Assim, a quádrupla {Ft,Gt,Vt,Wt} define o modelo autorregressivo vetorial de ordem

p. Hamilton (1994) comenta sobre a facilidade de se encontrarem diversas propriedades

dos modelos autorregressivos (raiz unitária, função impulso-resposta, etc.) ao escrevê-los

na forma de modelos dinâmicos.

O modelo estat́ıstico mais utilizado na atualidade é o modelo de regressão linear.

Suas aplicações se estendem por diversas áreas da ciência, desde a biologia, passando

por medicina, psicologia, economia, meteorologia e muitas outras áreas. Embora seja um

ferramental bastante poderoso, muitas vezes não é posśıvel captar algumas não-linearidades

e dinâmicas presentes nos dados reais através desse modelo. Uma extensão simples aos

modelos de regressão, quando há correlação temporal, pode ser feita no arcabouço de

modelos dinâmicos.

Exemplo 2.1.3 (Modelo dinâmico de regressão) Sejam yt o vetor de variáveis de-

pendentes (endógenas) observado no instante t, Xt a matriz de p variáveis explicativas

(exógenas) do modelo de regressão e βt o vetor de parâmetros do modelo. Então, a

representação dinâmica do modelo de regressão é dada por:

yt = Xtβt + εt, εt ∼ N(0,Σ)

βt = βt−1 + ωt, ωt ∼ N(0,Wt).

Ao modelo {Xt, Ip,Σ,Wt} dá-se o nome de modelo dinâmico de regressão.
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O modelo não está completamente especificado se não houver a definição da distribuição

inicial. Ela expressa o conhecimento que o analista tem antes de se observarem os dados.

É comum que o conhecimento a priori a respeito do problema conduza à consideração da

distribuição inicial conforme (2.1c). Partindo desse conhecimento, é posśıvel aprender a

cada passo sobre o processo que rege o movimento dos dados.

2.1.1 Procedimentos de inferência

A partir da estrutura em (2.1), é posśıvel inferir sobre as quantidades envolvidas

no modelo. O procedimento de inferência é bastante trivial quando se adota um olhar

bayesiano para o problema, pois a partir da distribuição a priori, chega-se a uma distri-

buição a posteriori, que expressa o conhecimento do analista após observar os dados. E o

conhecimento a posteriori em determinado instante é usado para fornecer a distribuição a

priori para o próximo ponto, tornando o processo de aprendizado sequencial.

· · · θt−1|Dt−1 θt|Dt−1

yt|Dt−1

θt|Dt · · ·
Evolução

Predição

Atualização

Figura 2.1: Aprendizado sequencial em modelos dinâmicos

A figura 2.1 ilustra o processo de aprendizado em um modelo dinâmico. Nota-se que

a predição é baseada somente na informação que se possui até o instante anterior, não

havendo aproximações para os valores dos parâmetros desconhecidos. Este é um ganho

da abordagem bayesiana: toda a incerteza presente, seja ela oriunda do processo que rege

os dados ou do desconhecimento de seus parâmetros, está sendo considerada ao se fazer a

previsão. O teorema a seguir, presente em West e Harrison (1997), formaliza os resultados

a respeito do aprendizado sequencial.

Teorema 2.1 (Filtro progressivo) No MLD conforme (2.1), as distribuições a poste-

riori e preditiva um passo a frente são dadas, para cada t, de acordo com:
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1. Posteriori em t− 1:

para alguma média mt−1 e matriz de covariâncias Ct−1,

θt−1|Dt−1 ∼ N(mt−1,Ct−1). (2.3)

2. Priori em t (evolução):

θt|Dt−1 ∼ N(at,Rt), (2.4)

onde at = Gtmt−1 e Rt = GtCt−1G
′
t + Wt;

3. Previsão um passo a frente (predição):

yt|Dt−1 ∼ N(ft,Qt), (2.5)

onde ft = F′tat e Qt = F′tRtFt + Vt.

4. Posteriori em t (atualização):

θt|Dt ∼ N(mt,Ct), (2.6)

em que mt = at + Atet, Ct = Rt −AtQtA
′
t, At = RtFtQ

−1
t e et = yt − ft.

A prova do teorema 2.1 pode ser vista em West e Harrison (1997). Vale notar que o

processo de aprendizado é também chamado filtro, termo cunhado na engenharia para

expressar um processo de transformação. Em especial, os resultados presentes no teorema

2.1 são também chamados de filtro de Kalman, devido ao trabalho de Kalman (1960).

No processo presente na figura 2.1 nota-se que a inferência é sempre em instantes

concomitantes, isto é, as distribuições a posteriori apresentadas consideram sempre a

informação até o momento de realização da observação. A esse processo dá-se o nome

de estimação on-line. Ela é útil para se acompanhar, com base no modelo, a evolução

do aprendizado a cada informação nova. Por outro lado, é comum querer inferir sobre

a dinâmica do processo utilizando toda a informação posśıvel. Nesse sentido surge a

necessidade de se fazer uma suavização, isto é, fazer assertivas a respeito de θt com base

em toda a amostra.

Sejam y1, . . . ,yT uma série temporal multivariada observada. A suavização, também

chamada de análise retrospectiva, trata da questão de se inferir a respeito de θt|DT , ou
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seja, de se utilizar toda a informação contida nos dados para se conhecer os parâmetros

θ0,θ1, . . . ,θT . O seguinte teorema apresenta a distribuição de suavização.

Teorema 2.2 (Suavização) No MLD definido por {Ft,Gt,Vt,Wt}, seja

Bt = CtG
′
t+1R

−1
t+1, ∀t. (2.7)

Então, para todo t ∈ {T, T − 1, . . . , 1, 0}, as distribuições marginais de recorrência são

dadas por

θt|Dt ∼ N [aT (t− T ),RT (t− T )],

onde

aT (t− T ) = mt + Bt[aT (t− T + 1)− at+1],

RT (t− T ) = Ct + Bt[RT (t− T + 1)−Rt+1]B′t

e cujos valores iniciais são dados por aT (0) = mT e RT (0) = CT .

O aprendizado obtido com a análise retrospectiva permite que se faça inferência a

respeito da estrutura temporal dos dados. Pode-se, por exemplo, à luz da informação

presente nos dados, identificar se houve mudança de regime ou quebra estrutural, expressas

por rupturas no percurso dos parâmetros (Durbin e Koopman, 2001).

Aprendendo sobre as covariâncias

Até o presente momento apresentaram-se resultados para o caso em que Vt e Wt são

conhecidas para todo t. Entretanto, em aplicações práticas dificilmente se conhecem essas

matrizes, sendo preciso recorrer a alternativas que possibilitem o aprendizado a respeito

delas.

West e Harrison (1997) trazem um método bastante intuitivo e eficaz para se contornar

o problema da estimação da matriz Wt. Retomando a equação (2.4) do filtro de Kalman,

vê-se que Wt reflete o aumento na incerteza quando se evolui de p(θt−1|Dt−1) para

p(θt|Dt−1). No caso, Wt pode ser vista como a perda de informação ao se passar do

tempo presente para o instante futuro.
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A perda de informação é expressa pelo aumento da variância, pois quanto maior for

esta, mais incerteza se terá sobre a quantidade que se quer inferir. No desenvolvimento do

filtro viu-se que Rt = V (θt|Dt−1) = Pt + Wt, onde Pt = GtCt−1G
′
t. Quando Wt = 0,

não há evolução do parâmetro e, consequentemente, não se perde informação de um

instante para outro. A matriz Pt, por sua vez, representa a variância a priori neste caso

estático. É razoável pensar que Wt seja uma quantidade que cause um aumento de Pt

para Rt, ou seja, poder-se-ia considerar que

Rt = Pt/δ = GtCt−1G
′
t/δ, (2.8)

onde δ ∈ (0, 1].

O fator de desconto δ é uma correção que inflaciona a variância devido à dinâmica

dos parâmetros. Ele representa a quantidade de informação que se mantém ao se evoluir

de um instante do tempo para outro. Se, por exemplo, δ = 0.9, então haveria uma perda

de 10% da informação ao se avançar no tempo. Se δ = 1, então o modelo considera que

Wt = 0, não apresentando evolução nos parâmetros (caso estático). A consideração do

fator de desconto simplifica o problema de estimação e vem-se mostrando uma alternativa

bastante eficaz em problemas práticos. Mais referências sobre o fator de desconto podem

ser encontradas em West e Harrison (1997) e Prado e West (2010).

Quanto ao aprendizado de Vt, é preciso fazer considerações mais espećıficas. Uma

primeira abordagem simplificadora é considerar que o processo gerador dos dados seja

homoscedástico, isto é, Vt ≡ Σ, ∀t. No contexto bayesiano, o estado de conhecimento a

respeito dos parâmetros do modelo é expresso por uma medida de probabilidade a eles

associada. Com essas considerações, é posśıvel elicitar uma distribuição de probabilidade

a priori para Σ de modo a expressar o conhecimento do analista a seu respeito.

A especificação da distribuição a priori de Σ sendo uma Wishart invertida é comumente

utilizada. Embora seja uma distribuição com propriedades interessantes, ela não apresenta

conjugação com a verossimilhança do modelo dinâmico – exceto no caso espećıfico dos

modelos matriz-variados –, dificultando a obtenção da distribuição a posteriori em uma

forma analiticamente tratável. Quando da impossibilidade de se ter uma solução exata, é

comum utilizar resultados aproximados para se fazer inferência. Para tanto, recorre-se a
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métodos de simulação de Monte Carlo via cadeias de Markov (MCMC) no intuito de se

obter a densidade a posteriori aproximada.

Considerando Ft e Gt fixas e definindo-se Wt via fator de desconto, os parâmetros

desconhecidos do modelo dinâmico são somente Θ e Σ, onde Θ = (θ0,θ1, . . . ,θT ). O

MCMC pode ser constrúıdo de modo a se extrair sequencialmente amostras de p(Θ|Σ, DT )

e p(Σ|Θ, DT ). Nota-se que Σ apresenta o que Gelman (2006) denomina conjugação

condicional, isto é, a sua distribuição condicional completa a posteriori pertence à mesma

famı́lia da distribuição a priori. Portanto, a amostragem de Σ é feita a partir de uma

Wishart invertida.

Ao se aplicar um método de MCMC, buscam-se sempre algoritmos eficientes que

possibilitem a geração de valores aleatórios oriundos da distribuição de probabilidade a

posteriori. Isso se torna ainda mais necessário para a simulação de Θ, uma vez que muitos

elementos estão envolvidos. O algoritmo FFBS (forward filtering backward sampling),

desenvolvido independentemente por Carter e Kohn (1994) e Frühwirth-Schnatter (1994),

foi desenhado para extrair amostras de Θ = (θ0,θ1, . . . ,θT ) condicionais à quádrupla

{Ft,Gt,Vt,Wt} e aos dados. No caso em que somente Σ é desconhecida na quádrupla

do modelo, quer-se gerar amostras de p(Θ|Σ, DT ). A construção do FFBS é feita em dois

passos: primeiro aplica-se o filtro progressivo, calculando-se as quantidades presentes em

(2.3)-(2.6). Em seguida, recorre-se a esta propriedade da estrutura markoviana de (2.1):

p(θt|θt+1, . . . ,θT ,Σ, DT ) = p(θt|θt+1,Σ, Dt).

Aplicando esse resultado à distribuição de Θ chega-se a

p(Θ|Σ, DT ) = p(θT |Σ, DT )
T−1∏
t=0

p(θt|θt+1,Σ, Dt). (2.9)

Utilizando (2.9) é posśıvel simular valores de Θ|Σ, DT ao se amostrar retrospectiva-

mente cada um dos vetores θt seguindo este procedimento:

Algoritmo 2.1.1 (FFBS) Aplique o filtro progressivo conforme (2.3)-(2.6) e siga os

seguintes passos:

1. Simule θ
(r)
T de θT |Σ, DT ∼ N(mT ,CT );
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2. Para t ∈ {T − 1, T − 2, . . . , 1, 0}, simule θ
(r)
t de θt|θ(r)

t+1,Σ, Dt ∼ N(ht,Ht) onde

ht = mt + Bt(θt+1 − at+1),

Ht = Ct −BtRt+1B
′
t.

Ao final, o algoritmo FFBS produz uma amostra de Θ(r). Ao intercalar as amos-

tragens de p(Σ(r)|Θ(r−1), DT ) e p(Θ(r)|Σ(r), DT ), obtém-se uma amostra a posteriori

{Θ(r),Σ(r)}Nr=1, que permite inferir sobre suas quantidades (média, variância, quantis,

etc.). Entretanto, os métodos de MCMC são computacionalmente intensivos. Quando

o número de variáveis e o horizonte de observação são grandes, o algoritmo pode levar

bastante tempo. É importante lembrar que o esforço de se implementar uma rotina de

simulação via cadeias de Markov surge devido ao desconhecimento de Σ.

Em contrapartida, há uma classe de modelos bastante rica que se aplica a séries

multivariadas e possibilita a inferência exata a respeito dos parâmetros de variância e

covariância. Tais modelos são conhecidos como modelos dinâmicos matriz-variados e são

abordados a seguir.

2.1.2 Modelos dinâmicos matriz-variados

Ao se trabalhar com séries multivariadas é comum identificar uma mesma estrutura

temporal em todas as variáveis que compõem o vetor aleatório. No mercado de petróleo,

por exemplo, Downey (2009) comenta sobre efeitos sazonais tanto nos movimentos do

preço do diesel quanto nas variações dos preços da gasolina e do querosene de aviação.

Embora quantitativamente diferentes (ou mesmo contrapostos), qualitativamente é posśıvel

identificar sazonalidade nesses produtos. Outro exemplo pode ser os dados em painel,

cujos valores são relativos a uma mesma variável medida em diferentes locais (por exemplo,

produto interno bruto trimestral das unidades federativas).

Os modelos lineares dinâmicos matriz-variados (MLD-MV) adotam o olhar de que as

séries em estudo possuem a mesma estrutura de regressão e de evolução dos parâmetros.
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Seja yt = (yt1, . . . , ytq)
′. O modelo dinâmico matriz-variado é descrito por:

Equação das observações: y′t = F′tΘt + ν ′t, νt ∼ N(0, vtV), (2.10a)

Equação do sistema: Θt = GtΘt−1 + Ωt, Ωt ∼ N (0,Wt,V), (2.10b)

Informação inicial: Θ0|D0 ∼ N (M0,C0,V), (2.10c)

em que Θt = (θt1, . . . ,θtq) é a matriz r× q de parâmetros de evolução, V é a matriz q× q

de covariâncias observacionais, vt é um escalar positivo, Ωt é a matriz r × q de choques

do sistema, Wt é a matriz r × r de covariâncias do sistema e N (M,C,S) expressa a

distribuição normal matriz-variada com matriz de médias M, variância à esquerda C e

variância à direita S. A definição dessa distribuição se encontra no apêndice A.

O modelo em (2.10) pode ser visto como uma extensão dinâmica do modelo de

regressão multivariado presente em Zellner (1971). A partir dessa estrutura matriz-

variada, é posśıvel escrever as relações entre os elementos de yt e os vetores de Θt, bem

como a evolução destes, de acordo com os seguintes modelos univariados:

ytj = F′tθtj + νtj, νtj ∼ N(0, vtVjj),

θtj = Gtθt−1,j + ωtj, ωtj ∼ N(0, VjjWt),

∀j = 1, . . . , q.

Percebe-se, então, que se mesclam os diversos modelos univariados num mesmo arcabouço

multivariado. Com isso, há um ganho preditivo para as séries, pois consideram-se suas

variações conjuntas, ao contrário do que ocorre em modelos univariados independentes. E,

consequentemente, aprimora-se a tomada de decisão que necessite dessas quantidades. É

interessante notar que, sendo θtj a j-ésima coluna de Θt e θ?ti sua i-ésima linha, tem-se

que V (θtj) = VjjWt e V (θ?ti) = WtiiV, onde V = [Vij] e Wt = [Wtij] são chamadas de

matriz de covariâncias das linhas e das colunas, respectivamente.

A distribuição normal matriz-variada pode ser escrita em termos da distribuição

normal multivariada. Se X ∼ N (M,C,S), então vec (X) ∼ N( vec (M),S⊗C), em que

vec (A) é o operador que vetoriza a matriz A empilhando suas colunas e A ⊗ B é o

produto de Kronecker entre as matrizes A e B. Conclui-se disso que o modelo dinâmico

matriz-variado é um caso particular dos modelos lineares dinâmicos, uma vez que se pode
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reescrevê-lo como:

yt = (Iq ⊗ F′t)θ
∗
t + νt, νt ∼ N(0, vtV)

θ∗t = (Iq ⊗Gt)θ
∗
t−1 + ω∗t , ω∗t ∼ N(0,V ⊗Wt)

θ∗0|D0 ∼ N(m∗0,V ⊗C0)

onde θ∗t = vec (Θt), ω
∗
t = vec (Ωt) e m∗0 = vec (M0).

Há diversos resultados importantes que resultam da consideração matriz-variada.

Quintana (1987) e Quintana e West (1987) são alguns dos trabalhos pioneiros que trazem

à tona essa abordagem. As equações de atualização sequencial para essa classe de modelos

são análogas ao que foi feito em (2.3)-(2.6) e são apresentadas a seguir.

Teorema 2.3 (Filtro MLD-MV) No MLD-MV conforme (2.10), o aprendizado se-

quencial a respeito dos parâmetros é dado por:

1. Posteriori em t− 1:

Sejam Mt−1 matriz r × q de médias e Ct−1 a matriz r × r de covariâncias das

colunas, então

Θt−1|Dt−1 ∼ N (Mt−1,Ct−1,V). (2.11)

2. Priori em t (evolução):

Θt|Dt−1 ∼ N (at,Rt,V), (2.12)

onde at = GtMt−1 é a matriz r × q de médias e Rt = GtCt−1G
′
t + Wt é a matriz

r × r de variância das colunas;

3. Previsão um passo a frente (predição):

yt|Dt−1 ∼ N(ft, qtV), (2.13)

onde ft = a′tFt é o vetor q× 1 da média de previsão e qt = F′tRtFt + vt é um escalar

que determina a magnitude da variância de previsão.

4. Posteriori em t (atualização):

Θt|Dt ∼ N (Mt,Ct,V), (2.14)
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em que a matriz de médias é Mt = at+Ate
′
t, a matriz de covariâncias das colunas é

Ct = Rt−AtA
′
tqt, o vetor r×1 de coeficientes adaptativos é dado por At = RtFt/qt

e o vetor dos erros de previsão é dado por et = yt − ft.

A prova de (2.11)-(2.14) pode ser encontrada em Quintana (1987) e é deduzida facilmente

do filtro de Kalman com uma pequena manipulação matricial.

A análise retrospectiva também é analiticamente viável, quando a quádrupla {Ft,Gt,Vt,Wt}

é conhecida. Note-se que Θt apresenta estrutura markoviana e, portanto, tem-se que:

p(Θt|Θt+1, DT ) = p(Θt|Θt+1, Dt). (2.15)

Isso implica que é posśıvel encontrar a distribuição marginal de suavização p(Θt|DT )

resolvendo a seguinte integral

p(Θt|DT ) =

∫
p(Θt|Θt+1, Dt)p(Θt+1|DT )dΘt+1.

Assim, iniciando em t = T , é posśıvel obter a distribuição de suavização de Θ0,Θ1, . . . ,ΘT

a partir do teorema a seguir:

Teorema 2.4 (Suavização MLD-MV) No MLD matriz-variado definido em (2.10),

seja Bt definida conforme (2.7). Então, para todo t ∈ {T, T −1, . . . , 1, 0}, as distribuições

marginais de recorrência são dadas por

θt|DT ∼ N [aT (t− T ),RT (t− T )], (2.16)

onde

aT (t− T ) = Mt + Bt[aT (t− T + 1)− at+1],

RT (t− T ) = Ct + Bt[RT (t− T + 1)−Rt+1]B′t,

com valores iniciais aT (0) = MT e RT (0) = CT .

Aprendizado sobre as covariâncias observacionais

Quintana (1987) estende de maneira bastante natural o modelo descrito em (2.10)

ao considerar V ≡ Σ, onde Σ é a matriz de covariâncias observacionais desconhecida.
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Percebe-se que Σ está implicitamente condicionada em todas as distribuições do filtro

progressivo do teorema 2.3.

Atribuindo uma distribuição a priori Wishart-invertida para Σ, isto é, Σ|Dt−1 ∼

WI(nt−1,Dt−1), e combinando-a com a distribuição preditiva em (2.13), pode-se chegar

facilmente a

p(Σ|Dt) ∝ p(yt|Dt−1,Σ)p(Σ|Dt−1) ∝ WI(nt,Dt) (2.17)

onde nt = nt−1 + 1 e Dt = Dt−1 + ete
′
t/qt. A parametrização da Wishart-invertida pode

ser vista no apêndice A.3, e se resume à consideração de que E(Σ|Dt) = Dt/(nt − 2) =

ntSt/(nt − 2), onde St = Dt/nt.

Do mesmo modo, aplicando os resultados presentes no apêndice A, chega-se a distri-

buição preditiva de yt|Dt−1 ∼ tnt−1(ft, qtSt−1), onde tν(a,B) é a distribuição t-Student

com ν graus de liberdade, vetor de posição a e matriz de escala B. Juntando (2.14) e

(2.17), chega-se a distribuição a posteriori conjunta de (Θt,Σ|Dt), descrita por

Θt,Σ|Dt ∼ NWI(Mt,Ct, nt,Dt), (2.18)

onde NWI(M,C, n,D) denota a distribuição normal matriz-Wishart invertida, que pode

ser vista no apêndice A.4. Um resultado do cálculo das probabilidades mostra que a

distribuição a posteriori marginal de Θt é dada por Θt|Dt ∼ Tnt(Mt,Ct,St), onde Tν
denota a distribuição t-Student matriz-variada com ν graus de liberdade (Gupta e Nagar,

2000; West e Harrison, 1997).

Fica claro, pois, que a inferência a respeito da matriz de covariâncias Σ é simplificada

ao se considerar a estrutura matriz-variada. A facilidade da solução anaĺıtica para estimar

o modelo mostra a grande vantagem da abordagem matriz-variada frente ao modelo

dinâmico multivariado geral. Com a distribuição a posteriori de Σ é posśıvel, por exemplo,

fazer uma análise fatorial via componentes principais, de modo a melhor entender a

estrutura de correlação das séries envolvidas. Quintana e West (1987), por exemplo, fazem

uso dessa abordagem para compreender a correlação entre séries de taxa de câmbio.
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Evolução na matriz de covariâncias observacional

Os resultados apresentados até aqui consideraram a estrutura de covariâncias estática,

isto é, a matriz de covariâncias foi assumida constante para todos os instantes de tempo.

Contudo, em diversos problemas aplicados, essa hipótese é bastante restritiva e não parece

condizer com os movimentos presentes em dados reais. Dados de preços no mercado de

capitais, por exemplo, têm como fato estilizado a evolução da variância ao longo do tempo.

Há momentos em que o mercado está mais volátil, apresentando variações elevadas quando

comparadas aos momentos de estabilidade, nos quais os preços ficam mais comportados.

Do ponto de vista estat́ıstico, o que se procura é encontrar uma maneira de modelar a

evolução de Σt−1 para Σt. Ao se tratar de processos de evolução, é razoável considerar

que a mudança ocorra lentamente e que o passo seja dado a partir do estado anterior,

de modo análogo ao que ocorre num passeio aleatório. Em termos probabiĺısticos, a

ideia é encontrar um modelo que descreva a evolução da matriz de covariâncias, isto é,

p(Σt|Σt−1).

Retomando o trabalho desenvolvido por Ameen e Harrison (1985) no contexto de

dados univariados, Quintana (1987) e Quintana e West (1987) apresentam uma maneira

de se permitir a evolução da matriz de covariâncias observacionais via método de desconto.

Analisando os resultados do filtro quando Σt é desconhecido e constante, isto é, Σt−1 = Σt,

vê-se que, do conhecimento a posteriori em t− 1, Σt−1|Dt−1 ∼ WI(nt−1,Dt−1), passa-se

para a distribuição a priori em t sendo Σt|Dt−1 ∼ WI(nt−1,Dt−1). Ou seja, não há

nenhuma perda de informação ao se evoluir no tempo, analogamente ao que ocorre com

θt quando Wt = 0 no filtro progressivo. Portanto, seria de se considerar que, ocorrendo

evolução em Σt, houvesse perda de informação ao se passar de um instante para outro,

mantido o mesmo estado de conhecimento.

O papel do fator de desconto é justamente expressar a perda de informação devida

à dinâmica do processo. Dessa forma, poder-se-ia considerar que o valor esperado de

Σt|Dt−1 fosse próximo daquele de Σt−1|Dt−1. Por outro lado, os graus de liberdade

deveriam reduzir, pois há mais incerteza quanto aos valores de Σt do que quanto aos de

Σt−1, dado que se tem informação até o instante t− 1. Após essa argumentação, supor
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que Σt|Dt−1 ∼ WI(βnt−1,Dt−1), em que β ∈ (0, 1], é um passo natural.

Existem diversas propostas para lidar com a evolução das variâncias via fator de

desconto. Uhlig (1994) foi pioneiro ao dar um arcabouço teórico rigoroso à abordagem

de desconto, generalizando o caso univariado de Ameen e Harrison (1985) e permitindo

solução anaĺıtica para o filtro progressivo. Prado e West (2010) apresentam uma maneira

aproximada de se fazer inferência retrospectiva para as matrizes de covariâncias nessa

classe de modelos.

Evolução beta matriz-variada singular

Seja Φt = Σ−1
t a matriz de precisão, para todo t. O modelo proposto por Uhlig (1994)

define o sistema de evolução de Φt. Considere-se que Φt−1|Dt−1 ∼ W(ht−1,D
−1
t−1) e que a

regra de evolução de Φt seja dada por:

Φt = U′t−1ΓtUt−1/β, (2.19)

onde Ut é uma fatoração da matriz Φt tal que Φt = U′tUt, ∀t, Γt é a matriz q × q de

choques aleatórios, tal que Γt ∼ Be(βht−1/2, (1 − β)ht−1/2), e β ∈ (0, 1]. Usualmente,

toma-se Ut como a matriz resultante da fatoração de Cholesky. A relação entre a

parametrização da Wishart W(h,D−1) e a da Wishart invertida WI(n,D) adotada neste

trabalho segue a mesma linha de Prado e West (2010) e resume-se a considerar h = n+q−1.

Se Φ ∼ W(h,D−1), então Σ ∼ WI(n,D). O leitor mais interessado pode consultar

o apêndice A. A notação Be(r1/2, r2/2) refere-se a distribuição beta matriz-variada

singular. Aplicando a teoria apresentada por Dawid (1981) mostra-se que a distribuição

de evolução de Φt é dada por Φt|Dt−1 ∼ W(βht−1, (βDt−1)
−1). Portanto, estende-se o

modelo matriz-variado ao se permitir que haja dinâmica na matriz de covariâncias.

O modelo linear dinâmico matriz-variado com evolução Wishart beta matriz-variada

(MLD-MV-WB) é dado pelas seguintes equações:

Equação das observações: y′t = F′tΘt + ν ′t, νt ∼ N(0,Σt), (2.20a)

Equações do sistema: Θt = GtΘt−1 + Ωt, Ωt ∼ N (0,Wt,Σt), (2.20b)

Informação inicial: Θ0,Σ0|D0 ∼ NWI(M0,C0, n0,D0), (2.20c)
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onde Φt evolui conforme (2.19). Vale observar que a equação das observações em (2.20a)

é bastante similar à equação (2.10a), tendo-se assumido vt ≡ 1 por simplificação.

O filtro progressivo para essa classe de modelos é dado por:

Posteriori em t− 1 : Θt−1,Φt−1|Dt−1 ∼ NW(Mt−1,Ct−1, ht−1,D
−1
t−1), (2.21a)

Priori em t : Θt,Φt|Dt−1 ∼ NW(at,Rt, βht−1, (βDt−1)−1), (2.21b)

Preditiva em t : yt|Dt ∼ tn∗
t−1

(ft, qtS
∗
t−1), (2.21c)

Posteriori em t : Θt,Φt|Dt ∼ NW(Mt,Ct, ht,D
−1
t ), (2.21d)

onde n∗t−1 = βht−1 − q + 1, S∗t−1 = βDt−1/n
∗
t−1, ht = βht−1 + 1 e Dt = βDt−1 + ete

′
t/qt.

Todas as outras quantidades envolvidas são calculadas conforme (2.11)-(2.14).

O resultado do filtro progressivo permite a realização da inferência on-line sobre as

correlações entre as séries envolvidas. É posśıvel fatorar St = Dt/nt em suas componentes

principais para entender melhor a estrutura de correlações e sua dinâmica temporal. Essa

foi a abordagem adotada por Quintana e West (1987) ao analisarem dados de taxa de

câmbio de algumas moedas em relação ao dólar. Em suas análises, eles identificam quais

os fatores subjacentes que influenciam os movimentos conjuntos das moedas estudadas.

A inferência utilizando toda a informação dispońıvel requer o uso de simulação

estocástica para aproximar a distribuição de suavização das quantidades envolvidas no

modelo. Prado e West (2010) apresentam o algoritmo FFBS para essa classe de modelos,

resumido a seguir:

Algoritmo 2.1.2 (FFBS MLD-MV-WB) Aplique o filtro em (2.21) e siga o seguinte

procedimento:

1. Simule Φ
(r)
T de ΦT |DT ∼ W(hT ,D

−1
T ) e Θ

(r)
T de ΘT |ΦT , DT ∼ N (MT ,CT ,Φ

−1
T ),

onde ΦT é substitúıdo por seu valor simulado Φ
(r)
T ;

2. Para t ∈ {T − 1, T − 2, . . . , 1, 0}, simule Θ
(r)
t a partir de

Θt|Θt+1,Φt+1, Dt ∼ N (ht,Ht,Φ
−1
t+1) (2.22a)
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onde se substituem (Θt+1,Φt+1) por seus valores simulados (Θ
(r)
t+1,Φ

(r)
t+1) e

ht = Mt + Bt(Θt+1 − at+1),

Ht = Ct −BtRt+1B
′
t.

A distribuição de suavização de Φt tem a propriedade markoviana

p(Φt|Φt+1, . . . ,ΦT , DT ) = p(Φt|Φt+1, Dt).

Portanto, para amostrar Φ
(r)
t faça: simule Υ

(r)
t de W((1− β)ht,D

−1
t ) e calcule

Φ
(r)
t = βΦ

(r)
t+1 + Υ

(r)
t . (2.22b)

Com os valores simulados da distribuição a posteriori é posśıvel inferir sobre a estrutura

dos dados. Pode-se calcular Σ
(r)
t = [Φ

(r)
t ]−1 e aplicar a decomposição em componentes

principais para entender melhor a dinâmica da covariância dos dados em consideração.

Uma das vantagens de se particionar Σt é que se pode fazer inferência sobre todos

os autovetores e autovalores da matriz utilizando os próprios valores simulados de Σt.

Essa facilidade é extremamente atraente, por tornar trivial a inferência para quaisquer

quantidades relativas aos parâmetros do modelo.

Alguns pontos relevantes merecem atenção neste momento. Pela solução do filtro

progressivo, nota-se que ht = βht−1 + 1. Sendo β ∈ (0, 1), esse resultado implica que

ht → (1− β)−1, quando t→∞. É necessário, para a existência da distribuição Wishart,

W(h,D−1), que h > q−1 ou inteiro. Portanto, a primeira restrição dos graus de liberdade

da Wishart implica que β > (q−2)/(q−1). Caso o número q de séries temporais presentes

no vetor aleatório yt seja elevado, ocorrerá que β ≈ 1 e a evolução da variância será

pequena. Neste caso, o modelo será praticamente estático, uma vez que, quando β = 1,

não há nenhuma perda de informação ao se evoluir de um instante para outro no tempo.

A distribuição beta matriz-variadaBe(r1/2, r2/2) está definida para valores de parâmetros

r1 e r2 tais que ri ∈ (q− 1,∞)∪N∗, i = 1, 2. Vê-se, portanto, que para se aplicar o mo-

delo presente em (2.20a)-(2.20c) é preciso que se tenha βht−1 > q−1 e (1−β)ht−1 > q−1

ou ambos inteiros. Por outro lado, sabe-se que ht → (1 − β)−1. Isso implica que

(1− β)ht ≈ 1 + ε, para algum ε pequeno. A medida que se pode adotar para contornar
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essa limitação é considerar β de modo que ht = ht−1 = · · · = h0. Dessa forma, segue que

ht = βht−1 + 1 = βht + 1 ⇒ β = (h0 − 1)/h0. A partir dessa consideração será posśıvel

fazer a análise retrospectiva aproximada utilizando o algoritmo 2.1.2.

2.2 Modelos fatoriais

A investigação cient́ıfica busca compreender a realidade a partir daquilo que se

pode observar. A complexidade do mundo real coloca-se como desafio motivador do

desenvolvimento cient́ıfico, ao passo que, dada a capacidade humana limitada, exige que

se façam simplificações para viabilizar o seu entendimento. Um modelo é uma forma

simplificada, embora concisa, de se explicar a realidade. No estudo de dados multivariados

analisam-se as múltiplas interdependências entre as observações. A visão humana limita-se

ao espaço tridimensional, tornando pouco confortáveis os estudos que relacionam muitos

fenômenos. É usual, portanto, associar a alguns fatores comuns as dependências entre as

inúmeras variáveis de interesse. Dessa forma, reduz-se a dimensão do problema, mantendo

ao máximo a estrutura presente nas quantidades observadas.

Esta seção dá uma visão geral sobre os modelos fatoriais e sua aplicabilidade no

contexto de séries temporais multivariadas. Discute-se sobre a representação fatorial da

matriz de covariâncias, bem como sobre a identificabilidade do modelo e as alternativas

encontradas na literatura para garanti-la. Os modelos fatoriais dinâmicos são apresentados

conforme Bai e Wang (2012). Eles compõem uma ferramenta eficaz tanto para a reduzir a

dimensão do problema, quanto para capturar a estrutura temporal dos dados. Comentam-

se algumas maneiras de se garantir que o modelo seja identificável.

2.2.1 Apresentação

No mercado de petróleo há diversos fenômenos que estão relacionados entre si. É

conhecida, por exemplo, a relação entre os preços de óleo combust́ıvel e de gás natural.

Eles estão relacionados devido a sua caracteŕıstica de substituição por parte da demanda

em usinas termo-elétricas, que podem optar por utilizar qualquer um dos dois como

insumo para a geração de energia.
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Algumas das relações presentes nos preços de derivados são identificadas por meio

da análise econômica do setor e de seu processo produtivo (unidades de destilação,

craqueamento, coqueamento, etc.). Entretanto, não raramente há certa dificuldade de se

compreenderem as múltiplas dependências com base somente nas análises do setor. Para

tentar entender melhor os movimentos presentes no apreçamento dos derivados pode-se

recorrer a uma abordagem estat́ıstica e, em especial, aos modelos fatoriais.

Considere-se que, a cada instante t, haja q variáveis observáveis compondo o vetor

yt = (yt1, . . . , ytq)
′. Seja ft = (ft1, . . . , ftk)

′ um vetor aleatório de comprimento k (k < q)

que se relaciona a cada um dos elementos de yt. Então, pode-se equacionar um modelo

linear do seguinte modo:

yti = µi + λi1ft1 + · · ·+ λikftk + εti, ∀i ∈ {1, . . . , q},

onde µi e λij são o intercepto e os coeficientes angulares, respectivamente, e εti ∼ N(0, ψi)

independentes entre si e de ft. Sem perda de generalidade, seja µi = 0, ∀i = 1, . . . , q.

Então, o modelo fatorial descrito na sua forma vetorial é dado por

yt = Λft + εt, (2.23)

onde ft
iid∼ N(0, Ik), Λ = [λij], εt ∼ N(0,Ψ), Ψ = diag(ψ) e ψ = (ψ1, . . . , ψq)

′.

O modelo presente em (2.23) relembra uma regressão linear, mas se difere desta pelo

fato de ft ser um vetor aleatório não observável. Considera-se que tais fatores comuns

(ft1, . . . , ftk) são capazes de descrever as variáveis de interesse. Os coeficientes λij definem

o impacto que cada fator ftj causa na realização de yti. Portanto, dá-se o nome de

matriz de cargas fatoriais a Λ. O termo εti impacta somente a variável yti e é, portanto,

visto como a parte de yti não explicada pelos fatores comuns. É denominado, pois, fator

idiossincrático ou espećıfico.

Os modelos fatoriais pertencem à classe dos modelos de variáveis latentes, pois

representam variáveis cont́ınuas observáveis cujas inter-relações são descritas por variáveis

cont́ınuas não observáveis. As variáveis observáveis são também chamadas de variáveis

manifestas. Etimologicamente, a palavra “latente”é oriunda do termo latim latens, que

significa oculto ou escondido. As variáveis latentes cont́ınuas (fatores comuns) são muitas
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vezes associadas a entes reais, isto é, realidades materiais hipoteticamente mensuráveis,

embora não possam ser ou não tenham sido medidas por alguma limitação (inexistência

de equipamentos adequados, falta de órgão responsável pela medição, etc.). Uma outra

interpretação é a de que elas expressam entes instrumentais, isto é, que auxiliam a ciência

na compreensão da realidade, não obstante representem conceitos abstratos (por exemplo,

confiança do mercado, apetite a risco, etc.). Uma ótima referência sobre modelos de

variáveis latentes é Bartholomew et al. (2011).

Os modelos de variáveis latentes são bastante úteis no contexto de dados multivariados.

A inclusão dessas variáveis fornece um construto para auxiliar na compreensão das

inúmeras relações presentes em yt. Sua utilização reduz a dimensão do problema e acelera

o aprendizado a respeito dos fenômenos em estudo. Nessa construção, os fatores comuns,

embora latentes, são variáveis aleatórias e, portanto, trazem consigo uma distribuição de

probabilidade p(ft). Observa-se que a distribuição conjunta das variáveis manifestas é dada

por p(yt|Λ,ψ) =
∫
Rk p(yt|Λ,ψ, ft)p(ft|Λ,ψ)dft. Não importando qual seja a distribuição

de ft, ela induz dependência conjunta entre os elementos de yt.

Pelo fato dos fatores serem um construto, assume-se para eles uma distribuição que

auxilie a retratar a realidade, que facilite a aplicação do modelo e que permita sua

interpretação. A suposição de que ft ∼ N(0, Ik) independente de Λ,ψ e εt atinge esses

três objetivos e é frequentemente encontrada na literatura, como se pode ver em Anderson

(2003); Bartholomew et al. (2011); Johnson e Wichern (2007); Press (1982), para citar

alguns autores. Um resultado dessa consideração para os fatores é:

Σ = V (yt|Λ,ψ)

= ΛV (ft)Λ
′ + V (εt)

= ΛΛ′ + Ψ. (2.24)

Sendo Ψ uma matriz diagonal, as correlações entre as variáveis em yt são oriundas dos

fatores em ft. Eis o ganho de se trabalhar com modelos fatoriais: todas as interde-

pendências entre os elementos de yt são descritas pelos fatores comuns. Press e Shigemasu

(1989) consideram que Ψ seja uma matriz simétrica positiva definida sem restrição de

diagonalidade. Contudo, pelo ganho de interpretação, neste trabalho se considera que
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as dependências são devidas unicamente aos fatores comuns. Vê-se que, se as cargas

de determinado fator são altas para, por exemplo, yt1 e yt2, então essas variáveis são

correlacionadas devido ao fator comum.

Vale notar que a distribuição a priori dos fatores não altera a composição da matriz

de covariâncias dos dados. Se Ψ é diagonal, as correlações sempre são devidas aos fatores

comuns. Seja, por exemplo, ft ∼ N(0,M), para alguma matriz M simétrica positiva

definida. Então, Σ = ΛMΛ′ + Ψ. Como Ψ é diagonal, as correlações entre os elementos

de yt são devidas aos fatores comuns. Isso mostra que, de certo modo, a distribuição de ft

é arbitrária e que a escolha da normalidade não é limitante para a aplicação do modelo de

variáveis latentes, conforme afirmam Bartholomew et al. (2011). Quanto à independência

ou não dos fatores a priori, Lopes (2000) demonstra que esse é um ponto irrelevante para

se fazer inferência sobre o modelo em (2.23).

Pela equação (2.24) observa-se a redução de dimensão de q para k. Uma compreensão

geométrica dessa redução consiste em reparar que, ao se aplicar um modelo fatorial, yt é

projetado no subespaço formado pelas colunas de Λ, em que os fatores são os escalares da

combinação linear. Assim, sai-se de um espaço vetorial em Rq para um subespaço contido

em Rk. Daqui surge a consideração de que Λ tenha posto completo. Caso contrário,

pode-se reduzir o número de fatores redundantes até que Λ forme uma base linear. Outra

observação sobre o posto de Λ é que, se rank(Λ) < k, então o modelo não é identificável.

Há, contudo, alguns pontos importantes que se devem levar em conta quando se

aplica um modelo fatorial. Um primeiro item a se considerar é a própria existência do

modelo. Seja Σ uma matriz de covariâncias simétrica positiva definida. Então, dever-se-ia

verificar a possibilidade de fatorar Σ = ΛΛ′ + Ψ, para algum par Λ, Ψ, em que Ψ é

diagonal. Anderson e Rubin (1956) apresentam algumas condições necessárias e suficientes

para que isso ocorra. Na prática, entretanto, preocupa-se mais com a capacidade do

modelo fatorial de explicar bem o comportamento dos dados do que com a igualdade no

equacionamento de Σ. Não se procura exatidão em relação a matriz de covariâncias, mas

uma boa aproximação que mantenha ao máximo a estrutura dos dados ao mesmo tempo

que reduza a dimensão do problema e possibilite interpretabilidade.

Outro ponto que merece atenção é a identificabilidade do modelo. A consideração

31



de ft ∼ N(0, Ik) reduz o problema da identificabilidade a transformações ortogonais das

cargas e dos fatores. Para entender essa questão, retome-se a variância em (2.24) e seja

Q uma matriz k × k ortogonal, isto é, QQ′ = Q′Q = Ik. Então,

Σ = ΛΛ′ + Ψ = ΛQQ′Λ′ + Ψ = Λ∗Λ∗′ + Ψ,

onde, Λ∗ = ΛQ. Segue que, observando somente yt, é imposśıvel distinguir o modelo

com Λ e ft do modelo com Λ∗ e f∗t , onde f∗t = Q′ft ∼ N(0, Ik). A esse problema de

identificabilidade dá-se o nome de problema da rotação. Há algumas abordagens para se

solucionar essa questão. Na próxima seção, a questão da identificabilidade será discutida

mais detalhadamente.

2.2.2 Problema da identificabilidade do modelo fatorial

O problema da identificabilidade é bastante conhecido na literatura de análise fatorial.

Primeiramente, é importante notar que o número de parâmetros compondo Σ é q(q+ 1)/2

e compondo Λ e Ψ é q(k + 1). As observações fornecem informação suficiente para se

estimar Σ. É razoável, portanto, limitar o número de fatores de modo que k + 1 ≤

(q + 1)/2⇒ k < q/2. Caso k ultrapassasse esse limite, então haveria mais variáveis do

que equações para se solucionar o sistema linear composto por

σ2
i =

k∑
l=1

λ2
il + ψi,∀i = 1, . . . , q,

σij =
k∑
l=1

λilλjl + ψij, se ∀i, j ∈ {1, . . . , q}, i 6= j,

e, portanto, seria posśıvel encontrar mais de uma solução viável para o sistema.

O posto da matriz de cargas também é relevante para garantir a identificabilidade do

modelo. Geweke e Singleton (1980) mostram que, se rank(Λ) < k, é posśıvel encontrar

uma matriz ortogonal Q, k × k, tal que ΛQ = 0 e, ademais, para qualquer matriz M,

q × k, tal que MM′ é diagonal, tem-se que

Σ = ΛΛ′ + Ψ = (Λ + MQ)(Λ + MQ)′ + (Ψ−MM′).

Logo, é imposśıvel discernir entre a variância explicada pelos fatores e a variância espećıfica.

Ao se assumir uma distribuição a priori gaussiana para Λ, a probabilidade de ela ter
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posto incompleto é nula. Entretanto, se a distribuição a posteriori de ψ for multimodal,

há um ind́ıcio de que o modelo possa estar com mais fatores do que o necessário.

Como já foi comentado anteriormente, o problema da rotação consiste na existência

de dois modelos equivalentes cuja distinção é a rotação da matriz de cargas. Sabe-se que

uma matriz ortogonal de tamanho k possui k(k − 1)/2 elementos irrestritos. Logo, as

soluções para o problema da rotação consistem geralmente em se inserirem k(k − 1)/2

restrições no modelo de modo a se fixar a matriz ortogonal. Anderson e Rubin (1956)

resumem algumas abordagens para que o modelo seja identificável.

Pode-se considerar, por exemplo, a restrição de diagonalidade de Λ′Σ−1Λ, que é

bastante utilizada na literatura, como se vê em Press (1982), Anderson (2003) e Johnson e

Wichern (2007), por exemplo. Essa solução se mostra bastante útil e computacionalmente

eficiente para se encontrar o ponto de máxima verossimilhança do modelo. Ela também

tem a vantagem de permitir que os fatores sejam (condicionalmente) independentes a

posteriori. Do ponto de vista bayesiano, a distribuição a posteriori de Λ e ψ sob essa

restrição é analiticamente intratável. Há, portanto, a necessidade de se recorrer ao

algoritmo de Metropolis-Hastings para se aproximar p(Λ,ψ|y). Contudo, a construção

do algoritmo não é trivial.

Outra abordagem, um pouco diferente da anterior, é a consideração de ortogonalidade

das colunas de Λ, isto é, Λ′Λ é assumida uma matriz diagonal. Men (2012), por exemplo,

utiliza essa restrição para aplicar modelos fatoriais de volatilidade estocástica. A estimação

da matriz de cargas sujeita a essa restrição é complicada, mas foi contornada ao se utilizar

um algoritmo de Metropolis-Hastings com propostas da distribuição de von Mises-Fisher.

De modo mais pragmático, podem-se fixar arbitrariamente algumas das cargas em

zero, inserindo diretamente no modelo a informação que se tem a respeito dos fatores.

Esse tipo de restrição traz ganho na interpretação dos fatores, pois alguns deles terão peso

nulo em algumas variáveis, indicando qual o efeito que ele representa. Em contrapartida,

exige-se do analista bastante informação a priori, o que limita a sua aplicação.

Uma abordagem que tem sido bastante aplicada é a restrição triangular inferior positiva

(positive lower triangular - PLT), que consiste em limitar os elementos da diagonal de

Λ a assumirem somente valores positivos e em fixar em zero os elementos do triângulo
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superior, ou seja,

Λ =



λ11 0 · · · 0

λ21 λ22 · · · 0
...

...
. . .

...

λk1 λk2 · · · λkk
...

...
...

...

λq1 λq2 · · · λqk


onde λii > 0, ∀i = 1, . . . , k.

Essa restrição garante unicidade da matriz de rotação cujo resultado pode ser visto

como uma aplicação da decomposição QR. Seja a matriz Λ∗′ = QR, onde R é uma matriz

triangular superior e Q é uma matriz ortogonal. Caso a diagonal de R seja positiva, então

Q é única (Lima, 2003, p. 218). Portanto, se Λ tem forma PLT, ela é única, não havendo

mais o problema da rotação. Uma prova da solução do problema da rotação via PLT

pode ser encontrada em Bai e Wang (2012). Essa abordagem foi adotada por Geweke e

Zhou (1996) para uma aplicação da Teoria de Apreçamento por Arbitragem e estendida,

em seguida, por diversos outros autores como, por exemplo, Aguilar e West (2000), Lopes

(2000), Lopes e Carvalho (2007) e Bai e Wang (2012).

Embora todas as soluções se baseiem em restrições feitas antes de se estimar o modelo,

o número de fatores não é assumido a priori. Analisam-se os dados e utilizam-se critérios

para decidir qual seria o número razoável de fatores capazes de descrever as variáveis

de interesse. Bartholomew et al. (2011) comentam que, dados os fatores, espera-se que

os elementos em yt sejam independentes. Caso isso não ocorra, insere-se mais um fator

para captar as dependências que ainda se fazem presentes. À luz dos dados, comparam-se

modelos com diferentes números de fatores e escolhe-se aquele que mais se adéqua às

observações. Lopes e West (2004) incorporam a incerteza em relação ao número de fatores

e propõem um algoritmo de MCMC com saltos reverśıveis (Green, 1995) para inferir

sobre a quantidade de fatores. É posśıvel, entretanto, optar pela utilização dos fatores de

Bayes para se decidir sobre o número de fatores. Seja y = (y′1, . . . ,y
′
T )′ e seja p(y|k) a

verossimilhança marginal do modelo com k fatores dada por

p(y|k) =

∫
p(y|θk, k)p(θk|k)dθk, (2.25)
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onde θk = ( vec (Λk)
′,ψ′k))

′ é o vetor de parâmetros do modelo fatorial com k fatores.

Então, pode-se chegar à distribuição a posteriori de cada modelo, isto é, p(k|y) ∝

p(y|k)p(k). Aquele que melhor expressa o comportamento dos dados é o de maior

probabilidade a posteriori. Se os modelos forem equiprováveis a priori, o melhor será o

de maior verossimilhança marginal. Lopes e West (2004) apresentam várias maneiras de

se encontrar p(y|k). Eles mostram a eficiência não só do fator de Bayes, como também

do critério de informação bayesiano (BIC), para decidir sobre o número de fatores.

2.2.3 Modelo fatorial dinâmico

O modelo fatorial dinâmico é um instrumento bastante útil para a compreensão de

séries temporais multivariadas. Ele permite reduzir a dimensão do problema ao passo

que considera um processo dinâmico para os estados latentes. Assume-se que os dados

observados são guiados por processos não observáveis que têm estrutura temporal. Isso

significa que os fatores não mudam abruptamente nem de forma independente, mas,

ao contrário, carregam informação de um peŕıodo para outro. No caso do fator ser

identificado com a confiança do mercado, por exemplo, essa consideração parece bastante

razoável, uma vez que os agentes não passam de um estado de confiança plena para um

de desconfiança total em momentos subsequentes.

A formulação geral dos modelos fatoriais dinâmicos é feita a partir das seguintes

equações:

yt = Λ0ft + Λ1ft−1 + · · ·+ Λsft−s + εt (2.26a)

ft = Φ1ft−1 + Φ2ft−1 + · · ·+ Φhft−h + ωf,t (2.26b)

onde yt e ft são vetores de comprimento q e k, respectivamente, εt ∼ N(0,Ψ) e

ωf,t ∼ N(0,Wf,t). É interessante observar que há dinâmica nas duas equações. As

variáveis manifestas são impactadas por fatores contemporâneos e defasados, descrevendo

a persistência de efeitos comuns passados nas observações presentes. Os fatores evoluem

de acordo com um processo autorregressivo vetorial de ordem h - VAR(h).

Há uma literatura bastante ampla a respeito da análise de modelos fatoriais dinâmicos.

Stock e Watson (1989) discutem a aplicação do modelo fatorial dinâmico a séries macro-
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econômicas cointegradas. A análise de cointegração está intimamente ligada à fatores

dinâmicos, pois afirma que as séries observadas apresentam relação de longo prazo entre si

devido a um componente latente não estacionário que as guia. Kose et al. (2003) aplicam

um modelo fatorial dinâmico ao estudarem ciclos macroeconômicos a partir de dados

agregados (produção, demanda e investimento). Eles consideram a presença de um fator

global, de fatores regionais e de fatores espećıficos a cada páıs. Peña e Poncela (2004,

2006) desenvolvem modelos fatoriais dinâmicos não estacionários e os comparam com

outras abordagens, tais como ARIMA e modelos hierárquicos. Uma conclusão que eles

chegam é a de que os modelos fatoriais capturam os efeitos de contração (shrinkage) do

modelo hierárquico e, sob algumas condições, fornecem previsões mais acuradas do que

os outros modelos. No contexto espaço-temporal, Lopes et al. (2008) aplicam fatores

dinâmicos cujas cargas capturam a relação espacial entre as variáveis e consideram que

h = 1 e que Φ1 seja uma matriz diagonal.

De modo análogo ao caso estático, o modelo fatorial dinâmico em (2.26) sem nenhuma

restrição também apresenta o problema de identificabilidade. Bai e Wang (2012) demons-

tram duas restrições que garantem a identificabilidade do modelo em (2.26). Em primeiro

lugar eles provam que, se Λ0 tiver forma triangular inferior positiva (PLT) e Wf,t = Ik ∀t,

então o modelo fatorial dinâmico é identificável. Vale frisar um pouco mais esse resultado:

basta restringir a primeira matriz de cargas, Λ0, à forma PLT e a variância de evolução

igual à matriz identidade que se tem um modelo identificável. Caso haja interesse em

se considerar variância de evolução sendo diagonal, basta restringir Λ0 à forma PLT

com valores unitários na diagonal que se mantém a identificabilidade. Essa abordagem é

útil para se utilizar fatores dinâmicos com volatilidade estocástica (tópico explorado no

caṕıtulo 4).

Outra restrição que eles apresentam para garantir a identificabilidade do modelo é

deixar que Wf,t seja uma matriz simétrica positiva definida, mas, em contrapartida,

restringir Λ0 de modo que Λ′0 = [Ik,Λ
(1)′
0 ], onde Λ

(1)
0 é uma matriz (q − k) × k de

parâmetros irrestritos. Dessa forma, os termos de evolução dos fatores são correlacionados.

Essa abordagem é semelhante ao modelo com erros nas variáveis (Zellner, 1971), cuja

interpretação diz que as variáveis carregam erros de medida em relação à quantidade que
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elas descrevem, isto é, para i ∈ {1, . . . , k}, a variável yti pode ser descrita por yti = fti+εti,

onde o fator seria a variável latente que só é posśıvel medir com um certo erro inerente à

medição.

2.3 Modelos de volatilidade estocástica

É fato estilizado que dados financeiros apresentem heteroscedasticidade ao longo do

tempo. Em geral, a variação da volatilidade na evolução dos preços de ativos financeiros

se deve a alguns aspectos tais como a confiança dos agentes no ativo, na indústria ou no

páıs em que atuam, aos fluxos de informação que podem acabar permitindo arbitragem,

etc. Diversos modelos já foram propostos para capturar a evolução da variância em séries

temporais.

Uma classe pioneira na literatura de modelos para a volatilidade é a famı́lia ARCH

(autoregressive conditional heteroskedasticity), apresentados por Engle (1982) e Bollerslev

(1986). Os modelos dessa famı́lia são formalizados a partir das seguintes equações:

yt = σtεt, εt ∼ N(0, 1) (2.27a)

σ2
t = α0 +

p∑
i=1

αiy
2
t−i +

q∑
j=1

βjσ
2
t−j (2.27b)

onde εr e εs são independentes ∀r 6= s.

Analisando a equação (2.27b), vê-se que a evolução das volatilidades se deve à evolução

das observações e a um efeito de persistência da volatilidade. Isso caracteriza o modelo

como sendo guiado pelas observações (observation driven), conforme o conceito de Cox

(1981). Nota-se que os αis refletem o impacto que observações passadas causam na volatili-

dade atual e os βjs carregam a memória das volatilidades de peŕıodos anteriores. Essa classe

de modelos considera que yt tem uma distribuição estacionária homoscedástica, mas é con-

dicionalmente heteroscedástico ao se considerar as realizações anteriores (yt−1, yt−2, . . . ).

Dá-se o nome de persistência à γ =
∑
αi +

∑
βj. Quando γ = 1, diz-se que o processo é

integrado, conhecido como IGARCH, e perde-se a propriedade de estacionariedade do

mesmo.
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Há algumas caracteŕısticas indesejáveis quando da aplicação desses modelos, tais como

o excesso de curtose e o impacto imediato de realizações recentes na volatilidade presente.

Jacquier et al. (1994) mostram que os modelos GARCH superestimam a autocorrelação

dos reśıduos ao quadrado e concluem que eles são insuficientes para capturar a não

linearidade presente nos dados.

Os modelos de volatilidade estocástica (SV) consideram que a evolução da volatilidade

ocorre num processo não observável, de modo que o modelo é guiado por parâmetros

(parameter driven). Ocorre que as observações e as volatilidades apresentam termos de

erro distintos, não havendo o impacto direto das observações no processo da volatilidade.

Isso flexibiliza o processo de evolução das variâncias e resultados (Jacquier et al., 1994)

mostram que esses modelos são capazes de capturar melhor a evolução das volatilidades

do que os modelos da famı́lia ARCH. Outro ponto bastante positivo é que os modelos

SV são aproximações discretas de processos cont́ınuos como, por exemplo, o de Ornstein-

Uhlenbeck geométrico para a variância, sendo bastante útil em modelos de finanças (Hull

e White, 1987).

O modelo de volatilidade estocástica se resume à seguinte estrutura:

yt = eηt/2εt, εt ∼ N(0, 1) (2.28a)

ηt − µη = φη(ηt−1 − µη) + ωη,t, ωη,t ∼ N(0, Uη) (2.28b)

onde µη é a média de longo prazo das log-volatilidades, φη é o parâmetro de autocorrelação

das log-volatilidades e Uη é a variância de evolução do sistema. Nota-se que esse modelo

é um modelo dinâmico não linear. A não linearidade se encontra na parametrização de

σ2
t = eηt . O parâmetro φη fornece a persistência dos choques na volatilidade. Se |φη| > 1,

o movimento das volatilidades é explosivo, sendo uma hipótese descartada em problemas

aplicados. Quando µη = 0 e φη = 1, tem-se um processo integrado para a volatilidade,

semelhante ao modelo IGARCH. Harvey et al. (1994) consideram o SV nessas condições.

Por outro lado, em aplicações em finanças, parece razoável assumir que as variâncias

caminhem em torno a um padrão médio e sejam positivamente correlacionadas, isto

é, 0 < φη < 1. Com isso, o processo para as volatilidades se torna estacionário e é a

transcrição para tempo discreto do modelo de reversão à média (Dixit e Pindyck, 1994).

38



A inferência para os modelos de volatilidade estocástica é simplificada ao se notar que

se pode manipular a equação (2.28a) de modo que

y∗t = ηt + εt (2.29)

onde y∗t = ln y2
t e εt = ln ε2t . Combinando as equações (2.29) e (2.28b) pode-se ver que se

chega a um modelo linear dinâmico não gaussiano. Não há solução anaĺıtica para este

caso, pois a integração dos estados no passo de evolução do filtro progressivo é intratável.

Há, contudo, algumas alternativas para se contornar a não normalidade das observações.

Primeiramente, deve-se observar que εt ∼ logχ2, pois ε2t ∼ χ2
1. Uma solução para se

estimarem os parâmetros seria aproximar a verossimilhança por uma normal N(1.27, π2/2),

uma vez que E(εt) = −1.27 e V (εt) = π2/2. Essa é a solução de quasi-verossimilhança

adotada por Harvey et al. (1994). Ela permite o uso do filtro progressivo presente em

(2.3)-(2.6). Entretanto, a distribuição logχ2 não é tão próxima de uma normal, levando a

estimação a ser pouco acurada e bastante senśıvel à posição dos verdadeiros parâmetros

no espaço paramétrico, conforme notam Harvey et al. (1994).

Em busca de melhorar a estimação, Kim et al. (1998) sugerem o uso de uma mistura

de normais para aproximar a logχ2, ou seja,

p(εt) ≈
m∑
i=1

πiN(mi, s
2
i ).

Eles consideram m = 7 núcleos da distribuição normal com parâmetros escolhidos de

modo a minimizar a diferença entre as densidades e sujeito a que os quatro primeiros

momentos da distribuição aproximada sejam idênticos aos da logχ2 e os quatro primeiros

momentos do exponencial da mistura de normais iguais ao da χ2. Essa aproximação se

mostrou bastante adequada, sendo aplicada em diversos trabalhos como Lopes (2000),

Aguilar e West (2000) e Lopes e Carvalho (2007).

Mais recentemente, Omori et al. (2007) apresentam uma mistura de m = 10 núcleos

gaussianos que aproximam quase inteiramente a distribuição logχ2. Essa aproximação

fornece resultados muito bons para a estimação dos modelos de volatilidade estocástica.

A figura 2.2 ilustra as densidades e as log-densidades logχ2 e aproximada. Nota-se

que a aproximação é muito boa para quase todos os pontos, exceto para aqueles cuja
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Figura 2.2: Aproximação da logχ2 por mistura de normais. A linha cont́ınua em cinza é a

verdadeira (log) densidade e a tracejada em preto é a densidade aproximada. As linhas

pontilhadas indicam os quantis 0.1% e 99.9%.

probabilidade acumulada é inferior a 0.1%. Como esses pontos são extremos e, portanto,

raros, a utilização dessa aproximação é muito próxima de uma solução exata.

A aplicação da mistura de normais é feita aumentando-se o espaço paramétrico com

variáveis auxiliares discretas zti tais que

p(zti) =

 πj, se zti = j, j = 1, . . . ,m,

0, c.c.
(2.30)

O modelo aumentado por zti é condicionalmente gaussiano. Para chegar a essa con-

clusão, basta observar que é posśıvel escrever a distribuição aproximada por p(εt) =∑
i p(εt|zti)p(zti). Portanto, fixando zti, é posśıvel aplicar o algoritmo 2.1.1 (FFBS) para

se extrair amostras da distribuição a posteriori das volatilidades e, consequentemente,

aplicar métodos de MCMC para inferir a respeito dos parâmetros do processo.

Os modelos de volatilidade estocástica são facilmente ampliados para o caso multivari-

ado. Em aplicações reais é comum que um aumento na volatilidade de uma das séries seja

acompanhado de um movimento semelhante em outras séries, embora em magnitudes
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distintas. Considere-se yt = (yt1, . . . , ytq) o vetor de observações no instante t. Então,

pode-se considerar que

yti = eηti/2εti, ∀i = 1, . . . , q, (2.31a)

ηt − µη = Φη(ηt−1 − µη) + ωη,t, ωη,t ∼ N(0,Uη), (2.31b)

onde Φη = diag(φη) e Uη é uma matriz simétrica positiva definida. O modelo descrito em

(2.31) é chamado de modelo de volatilidade estocástica multivariado (MSV). Vê-se que as

volatilidades de cada série são correlacionadas em sua evolução. Como as observações são

permutáveis, é posśıvel aplicar a aproximação por mistura de normais para cada termo de

erro e estimar as volatilidades aplicando o FFBS. Caso Uη seja diagonal, então cada série

pode ser modelada de modo univariado.

No contexto de séries multivariadas, procura-se encontrar uma maneira de se modelar

V (yt) = Σt evoluindo ao longo do tempo. Os modelos de evolução com desconto beta-

Whishart (Uhlig, 1994, 1997; Triantafyllopoulos, 2008; Prado e West, 2010) são uma

alternativa para descrever a evolução temporal de Σt. Entretanto, o processo de evolução

Whishart não é estacionário, sendo pouco atraente tanto para previsões de médio ou

longo prazos quanto para a compreensão econômica de séries financeiras (Pitt e Shephard,

1999).

A famı́lia ARCH também foi estendida para o caso multivariado conforme se vê em

Bollerslev et al. (1988). Entretanto, o ARCH multivariado envolve um grande número

de parâmetros e é preciso fazer uma série de restrições para viabilizar sua estimação.

Bollerslev (1990) adota a linha de fixar as correlações e permitir que somente os parâmetros

de variância evoluam ao longo do tempo. Engle (2002) generaliza essa abordagem ao

permitir que as correlações evoluam ao longo do tempo, formalizando o processo de

correlação condicional dinâmica (DCC), mas que tem sido pouco vantajoso em aplicações

práticas, como afirmam Lopes et al. (2012).

Já o modelo de volatilidade estocástica multivariado, embora considere que haja

relação entre as volatilidades de cada série, trata a matriz Σt sendo diagonal. Isso pode

ser insuficiente para capturar todos os movimentos conjuntos presentes em aplicações

reais. Por outro lado, a consideração de Σt sem uma estrutura que a simplifique torna a

41



aplicação inviável quando se tem um grande número de variáveis. Sabe-se que os modelos

fatoriais são capazes de descrever as correlações entre as séries, simplificando a estrutura

de Σt. Portanto, seria razoável tentar capturar a evolução das variâncias e covariâncias

recorrendo a fatores latentes cujas variâncias evoluem ao longo do tempo. Esta última

abordagem traz o ganho da análise fatorial de reduzir a dimensão do problema, ponto

essencial ao se trabalhar com um grande número de variáveis, e permite identificar a

dinâmica das incertezas presentes em dados reais.

Nessa abordagem considera-se yt = Λft + εt, onde ft ∼ N(0,Ht. Consequentemente,

a matriz de covariâncias de yt é dada por

Σt = ΛHtΛ
′ + Ψ. (2.32)

Ou seja, a evolução da volatilidade das observações é devida às volatilidades dos fatores

comuns, que condensam as incertezas do mercado. É posśıvel permitir que os fatores

idiossincráticos contenham estrutura de evolução nas volatilidades, expressando a particu-

laridade de cada série. Isso pode ser feito ao se considerar que ξti = lnψti, ∀i, evolua de

acordo com o modelo de volatilidade estocástica em (2.28b).

Um trabalho pioneiro com Σt descrita conforme (2.32) é apresentado por Diebold e

Nerlove (1989). Visando reduzir o número de parâmetros do ARCH multivariado, eles

propõem um modelo com um único fator seguindo um modelo ARCH. Pela equação

(2.27) vê-se que, para o ARCH aplicado ao fator latente, a volatilidade no tempo seguinte

depende da realização do fator no tempo anterior, que não é observável. Embora seja um

modelo interessante, sua inferência baseada na verossimilhança não é trivial.

Pitt e Shephard (1999) discutem o modelo fatorial de volatilidade estocástica (FSV),

isto é, fatores cujas variâncias evoluem de acordo com um modelo SV. Essa classe de

modelos pode ser vista como hierárquica, uma vez que os fatores são estados latentes no

primeiro ńıvel enquanto que suas volatilidades estão num segundo ńıvel. A abordagem

de Pitt e Shephard (1999) considera que cada fator comum e cada termo idiossincrático

seguem um modelo SV individualmente. Fazendo uma extensão a essa abordagem, Aguilar

e West (2000) definem as variâncias dos fatores evoluindo de acordo com um modelo
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MSV. De modo formal, o modelo FSV é descrito por

yt = Λft + εt, εt ∼ N(0,Ψt), (2.33a)

ft ∼ N(0,Ht) (2.33b)

ηt − µη = Φη(ηt−1 − µη) + ωη,t, ωη,t ∼ N(0,Uη) (2.33c)

onde Ψt = diag(ψt1, . . . , ψtq), Ht = diag(eηt1 , . . . , eηtk) e ηt = (ηt1, . . . , ηtk)
′. Se Uη for

diagonal, então cada fator segue seu próprio SV. Pode-se tratar Ψt ≡ Ψ ou considerar

que cada ψti siga um modelo SV (Lopes, 2000; Aguilar e West, 2000).

Novamente é importante discutir a identificabilidade do modelo fatorial nessas condições.

Ao se considerar que ft tenha matriz de covariâncias diagonal, aumenta-se o número de

parâmetros em k unidades. Isso implica que se torna necessário adicionar mais k restrições

para garantir que o modelo seja identificável. Usualmente, considera-se que Λ tenha

forma PLT cujos elementos da diagonal são todos iguais a um (Pitt e Shephard, 1999;

Aguilar e West, 2000; Lopes e West, 2004; Lopes e Carvalho, 2007). Bai e Wang (2012)

mostram que dessa forma o modelo é identificável.

Os resultados presentes neste caṕıtulo dão a base para a compreensão dos próximos

caṕıtulos e, em especial, para os modelos propostos no caṕıtulo 4. O próximo caṕıtulo

apresenta uma metodologia bastante recente para solucionar o problema da rotação em

modelos fatoriais e em modelos fatoriais dinâmicos. Ao contrário do que comumente se

encontra na literatura, ela se baseia em uma identificação após a obtenção das amostras a

posteriori.
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Caṕıtulo 3

Identificação ex-post

“Staring at the ocean and waiting for a flash of insight is how ideas are

generated in the movies. In the real world, they rarely come when you are

standing in place. Nor do the ’big’ ideas necessarily start out that way. It’s

more often with small, incremental, and sometimes even accidental steps that

we make progress.”

Nate Silver

The Signal and the Noise

O problema de identificabilidade de modelos fatoriais é ponto comum na literatura.

Quando assume-se para os fatores a distribuição normal com média zero e variância

unitária, esse problema se reduz ao problema da rotação. Essa conclusão também é válida

para os modelos fatoriais dinâmicos descritos nas equações (2.26a) e (2.26b). As diversas

soluções para esse problema presentes na literatura, sintetizadas no trabalho de Anderson

e Rubin (1956), se baseiam em restrições feitas à matriz de cargas antes de se observarem

quaisquer dados. Portanto, pode-se dizer que os modelos são identificados a priori ou

ex-ante. Entretanto, há alguns contratempos ao se fazer esse condicionamento. Para

contorná-los, Aßmann et al. (2014) propõem uma abordagem ex-post, isto é, após observar

os dados, para solucionar o problema de identificabilidade do modelo fatorial. Este

caṕıtulo apresenta os contratempos da restrição ex-ante sob a forma PLT e desenvolve os

passos para a aplicação da solução ex-post.
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Em aplicações de modelos fatoriais do ponto de vista bayesiano, é comum restringir

a matriz de cargas a assumir a forma triangular inferior positiva (PLT) com valores

positivos na diagonal para garantir a identificabilidade do modelo. Pela ótica da inferência

bayesiana, a distribuição a priori para os parâmetros acima da diagonal é delta de Dirac

concentrada em zero. Para os outros parâmetros, muitos autores fazem uso da distribuição

normal para descrever o conhecimento a priori sobre eles, com truncamento em valores

positivos para os elementos da diagonal (Geweke e Zhou, 1996; Lopes e West, 2004). A

distribuição a priori considerada neste trabalho é semelhante à de Geweke e Zhou (1996)

e é resumida a seguir: (3.1)

λij ∼


δDirac(0), se i < j,

N(0, L0), λij ∈ (0,∞) se i = j,

N(0, L0), se i > j,

(3.1)

independentes ∀i = 1, . . . , q e j = 1, . . . , k.

A distribuição inicial dos parâmetros de variância ψ é assumida gama invertida para cada

ψi, independente de µ, Λ e ft, isto é,

ψi ∼ GI(n0i/2, n0is
2
0i/2). (3.2)

No processo de inferência sobre qual é o melhor modelo, é necessário estar atento

às dificuldades de se aplicar um modelo fatorial na forma PLT. Nota-se que, sujeito à

PLT, as k primeiras variáveis estão estritamente relacionadas com os respectivos fatores,

sendo denominadas variáveis fundadoras de fatores (factor founders). Lopes e West (2004)

comentam que as probabilidades a posteriori dos modelos são impactadas pela ordenação

das variáveis no vetor yt. Isso afeta a escolha do número de fatores. Carvalho et al.

(2008), percebendo essa limitação, advogam que as variáveis fundadoras apresentem carga

relevante para os respectivos fatores de modo a permitir uma estimação mais acurada do

modelo. Como já se comentou, a definição das restrições é feita a priori, o que torna dif́ıcil

saber quais as melhores variáveis fundadoras. Uma solução seria aplicar um modelo para

cada uma das diversas permutações das variáveis e procurar encontrar qual a ordenação

ideal do vetor. Contudo, para um problema de grande dimensão, isso se torna inviável
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devido ao crescimento explosivo do número de permutações das factor founders. Se q = 50

variáveis e k = 5 fatores, por exemplo, seria preciso estimar mais de 254 milhões de

modelos para saber qual a melhor ordenação. Uma via mais rápida seria utilizar um

algoritmo de otimização heuŕıstica, conforme fazem Carvalho et al. (2008), para encontrar

uma boa ordenação. Frühwirth-Schnatter e Lopes (2010) sugerem uma restrição PLT

generalizada, flexibilizando um pouco mais a estrutura da matriz de cargas.

Se a ordenação das variáveis impacta a inferência sobre o modelo, é preciso investigar

suas causas. A matriz Λ é desconhecida e, portanto, há incerteza sobre todos os seus

elementos. Ao se restringir Λ à forma PLT, fixam-se os elementos do triângulo superior

em zero, degenerando sua distribuição. É de se esperar que a fixação desses elementos

acarrete maior incerteza quanto aos outros parâmetros. Chan et al. (2013) mostram que,

sendo Λ na forma PLT e P uma matriz de permutação q × q, PΛ quase certamente

não terá forma PLT. Em outras palavras, somente uma permutação na forma PLT é

admisśıvel. A verossimilhança é invariante a permutações do vetor de observações, pois

o modelo Pyt = PΛft + Pεt tem a mesma densidade do modelo original. Portanto, a

sensibilidade do modelo a permutações das variáveis se deve à escolha da distribuição a

priori. Ainda que em (3.1) L0 seja grande, não se pode afirmar que essa distribuição é

vaga, uma vez que se fixa todo triângulo superior em zero. Ao se propor um modelo M0

com uma determinada ordenação das variáveis manifestas, especifica-se p0(Λ) de modo

que Λ tenha forma PLT. Quando da mudança de ordenação (modelo M1), ocorre que,

para garantir a identificabilidade, se especifica p1(Λ) de modo que PΛ também seja PLT.

Isso implica que p0(Λ) 6= p1(Λ), alterando sensivelmente a especificação do modelo e,

consequentemente, as inferências dele extráıdas.

Um important́ıssimo ponto apresentado por Loken (2005) é que, ainda que a restrição

PLT garanta que haja somente um ótimo global para a verossimilhança, ela pode acarretar

a presença de outros ótimos locais. Essa questão impacta diretamente a inferência, pois a

distribuição a posteriori de Λ pode acabar ficando multimodal. Portanto, a depender

do ponto inicial, a cadeia do MCMC pode se dirigir para uma região em torno de uma

moda local, aparentando convergência quando, na realidade, varreu somente um pequeno

subconjunto do espaço paramétrico. Ainda que a cadeia do MCMC percorra todo o
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espaço paramétrico, não é trivial fazer afirmações sobre o padrão dos dados quando há

múltiplas modas na distribuição a posteriori. Ademais, esse comportamento multimodal

pode induzir ao erro de interpretação de que há mais fatores do que o necessário.

Mais recentemente, seguindo os trabalhos desenvolvidos para solucionar a ausência de

identificabilidade em modelos de misturas finitas, Aßmann et al. (2014) apresentam uma

maneira de se resolver o problema da rotação após a obtenção de amostras da distribuição

a posteriori dos parâmetros. Para tanto, especifica-se um modelo sem restrições a priori,

obtém-se a distribuição a posteriori aproximada e extrai-se a matriz de rotação por um

pós-processamento das amostras de Monte Carlo. A essa abordagem dá-se o nome de

solução ex-post para o problema da rotação.

3.1 Solução para modelo fatorial

Sejam y = (y′1, . . . ,y
′
T )′, λ = vec(Λ), Q uma matriz ortogonal k × k, λ̃ = vec(ΛQ),

θ = (λ′,ψ′)′ e θ̃ = (λ̃′,ψ′)′. De forma vetorizada, tem-se que θ̃ = AQθ, onde AQ =

block diag(Q′ ⊗ Iq, Iq). A função de verossimilhança de θ é dada por

`(θ; y) =
T∏
t=1

[∫
R
p(yt|Λ,ψ, ft)p(ft)dft

]

=
1

(2π)Tq/2
|ΛΛ′ + Ψ|−T/2 exp

{
−1

2

T∑
t=1

y′t(ΛΛ′ + Ψ)−1yt

}
.

Vê-se que `(θ; y) = `(θ̃; y). Ademais, se a distribuição a priori de θ for dada por

p(θ) = p(Λ)p(ψ), onde p(Λ) é invariante a transformações ortogonais, isto é, p(Λ) = p(Λ̃),

então a distribuição a posteriori do modelo também será invariante a transformações

ortogonais. Assim, tem-se que p(θ|y) = p(θ̃|y). O modelo especificado desse modo é

chamado de modelo fatorial irrestrito. Quando se aplica um MCMC ao modelo irrestrito,

tem-se uma amostra {θ(r)}Nr=1 em que há distintas matrizes de rotação implicitamente

presentes para cada iteração r, levando as amostras a serem ortogonalmente misturadas.

Para avaliar a convergência da cadeia do MCMC é preciso analisar as quantidades que

são invariantes a transformações ortogonais, tais como ΛΛ′ e ψ.

Para se especificar um modelo irrestrito é preciso definir uma distribuição a priori
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para θ que não seja impactada por transformações ortogonais. Neste trabalho optou-se

por definir a distribuição de Λ com a seguinte especificação:

λij ∼ N(0, L0), independentes ∀i = 1, . . . , q e j = 1, . . . , k, (3.3)

É importante notar que a distribuição de λij é N(0, L0) para todo j ≥ i. Isso se deve

ao fato de não se restringir a priori a matriz de cargas. A distribuição a priori para ψ

pode ser dada de acordo com (3.2), uma vez que ψ não é impactada por transformações

ortogonais das cargas. Ao se estimar a matriz de cargas a partir de (3.3), a distribuição a

posteriori de Λ implicitamente carrega consigo a incerteza quanto à matriz de rotação Q.

Nesse caso, Q é incorporada ao espaço paramétrico, tornando-se o que Meng e van Dyk

(1999) e van Dyk e Meng (2001) denominam de working parameter. Há diversos trabalhos

na literatura que expandem o espaço paramétrico (data augmentation) para reduzir a

complexidade do procedimento de estimação. Isso é feito, por exemplo, para modelos de

volatilidade estocástica ao se aproximar a verossimilhança por meio de variáveis auxiliares,

como fazem Kim et al. (1998) e Omori et al. (2007).

O problema da rotação é resolvido quando Q é única. Para determiná-la é posśıvel

recorrer à teoria da decisão. Seja δ ∈ Θ∗ uma decisão tomada a respeito de θ no conjunto

de posśıveis ações Θ∗ ⊂ Rq×(k+1). Pode-se, então, rotacionar θ de modo a se obter θ̃ o

mais próximo posśıvel de δ de acordo com alguma medida de distância. Se essa medida de

distância garantir uma única solução ótima, então o problema da rotação estará resolvido.

A função perda quadrática parece razoável para esse papel e é descrita por

LQ(AQθ, δ) = (AQθ − δ)′(AQθ − δ)

= tr [(ΛQ−Λ∗)′(ΛQ−Λ∗)] + (ψ −ψ∗)′(ψ −ψ∗), (3.4)

onde Λ∗ e ψ∗ são, respectivamente, as decisões sobre Λ e ψ tais que δ = (vec(Λ∗)′,ψ∗′)′,

e tr A é a soma dos elementos da diagonal da matriz A, chamado traço de A.

Vale notar que os parâmetros de variância espećıfica (ψ) são invariantes à trans-

formações ortogonais da matriz de cargas. Portanto, para minimizar LQ sujeito a Q ∈ Ok,

onde Ok = {Q ∈ Rk×k : Q′Q = QQ′ = Ik}, basta se preocupar com o traço presente em

(3.4). Dessa forma, cai-se no caso do Procrustes ortogonal – OP (Schönemann, 1966; Golub
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e van Loan, 1996). A questão endereçada por esse método é encontrar uma artimanha Q∗

que faça o hóspede θ se adequar ao máximo à cama δ1. Em termos mais matemáticos,

busca-se encontrar Q∗ ∈ Ok tal que

Q∗ = arg min
Q∈Ok

LQ(AQθ, δ)

= arg min
Q∈Ok

tr [(ΛQ−Λ∗)′(ΛQ−Λ∗)] .

Uma solução geral para o problema do Procrustes ortogonal é apresentada em Schöne-

mann (1966), onde também se prova a unicidade da rotação ótima. Resumidamente, o

ponto de mı́nimo é encontrado tomando-se S = Λ′Λ∗. Em seguida, decompõe-se S em

seus valores singulares, isto é, S = UDV′, onde U e V são matrizes ortogonais, k × k, e

D é a matriz diagonal dos valores singulares. Por fim, chega-se a

Q∗ = UV′. (3.5)

Na mesma linha, procura-se que a decisão δ seja ótima relativamente a alguma função

perda Lθ : Θ×Θ∗ → [0,∞). Após o que foi discutido até aqui, uma escolha natural para

Lθ é

Lθ(θ, δ) = min
Q∈Ok

LQ(AQθ, δ). (3.6)

Como a função de perda Lθ tem forma quadrática, ela fornece estimadores que são

aproximações de primeira ordem daqueles obtidos ao se minimizar a medida de divergência

de Kullback-Leibler.

Pela teoria da decisão sob condições de incerteza, objetiva-se minimizar a perda

esperada levando-se em conta o conhecimento a respeito das quantidades do modelo, ou

seja,

θ∗ = arg min
δ∈Θ∗

∫
Θ

Lθ(θ, δ)p(θ|y)dθ. (3.7)

A integral em (3.7) pode ser aproximada por Monte Carlo, fornecendo o seguinte algoritmo,

apresentado por Aßmann et al. (2014), da solução ex-post para o problema da rotação:

Algoritmo 3.1.1 (Solução ex-post do modelo fatorial) Defina valores iniciais para

Λ∗ e ψ∗ e, em seguida, faça:

1Procrustes é um hospedeiro da mitologia de Teseu que, ao receber um viajante, esticava-lhe ou

amputava-lhe os membros para que ele se ajustasse ao máximo à cama do aposento.
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1. Para r = 1, . . . , N obtenha S(r) = Λ(r)′Λ∗ = U(r)D(r)V(r)′ e faça

Q(r) = U(r)V(r)′;

2. Faça Λ∗ = 1
N

∑N
r=1 Λ(r)Q(r) e ψ∗ = 1

N

∑N
r=1ψ

(r). Volte ao passo 1 até que o critério

de convergência tenha sido atingido.

O cálculo de ψ∗ só precisa ser realizado uma única vez, pois a minimização da parte

referente a ψ em Lθ independe de Q. Pode-se tomar como ponto inicial a média das

amostras de θ, aplicando-se o algoritmo somente a Λ. O critério de convergência escolhido

neste texto foi a norma euclidiana entre os valores de θ∗ em iterações consecutivas. Para

acelerar a convergência, Aßmann et al. (2014) adotam o algoritmo do Procrustes ortogonal

ponderado (WOP), discutido no artigo de Lissitz et al. (1976). Todavia, o algoritmo de

Procrustes sem ponderação apresentou convergência em menos de 5 iterações para os

modelos aplicados nesta dissertação, não parecendo necessário recorrer ao WOP.

Todo o desenvolvimento da metodologia ex-post visa solucionar o problema da rotação

da matriz de cargas. É preciso, portanto, confirmar se essa abordagem de fato resolve o

problema. Aßmann et al. (2014) provam a seguinte proposição:

Proposição 3.1.1 A abordagem ex-post soluciona o problema da rotação para o modelo

fatorial presente em (2.23).

Pode-se ter um esboço da prova percebendo que o método OP garante unicidade do

ponto ótimo. Dessa forma, sejam θ(r1) e θ(r2) duas quantidades que diferem somente

devido a uma transformação ortogonal, isto é, θ(r2) = AQ0θ
(r1). Então, se ambas são

rotacionadas em direção a θ∗, chega-se a θ̃(r1) = AQ1θ
(r1) e θ̃(r2) = AQ2θ

(r2) = AQ0Q2θ
(r1).

Como Q0Q2 é uma matriz ortogonal e há uma única solução para o problema, tem-se que

Q1 = Q0Q2 ⇒ θ̃(r1) = θ̃(r2).

Há diversas vantagens em se utilizar a abordagem ex-post. Primeiramente, não

é preciso restringir nenhum parâmetro a priori, tornando a ordenação das variáveis

irrelevante para se fazer inferência. Um segundo ponto é a vantagem de se manter a

flexibilidade da rotação para interpretar o modelo. Qualquer transformação ortogonal

mantém a otimalidade da solução ex-post, pois tr [(ΛQQ1 −Λ∗Q1)′(ΛQQ1 −Λ∗Q1)] =
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tr [(ΛQ−Λ∗)′(ΛQ−Λ∗)] para qualquer matriz ortogonal Q1. Portanto, as propriedades

do modelo continuam válidas ao se utilizar o método Varimax (Johnson e Wichern, 2007;

Press, 1982), por exemplo, para se explorar a estrutura de correlação das variáveis e dar

diferentes interpretações aos fatores, o que é inviável sob a restrição PLT. Se houver

interesse em se analisar os fatores sob a forma PLT, pode-se rotacionar Λ∗ para que ela

seja PLT e analisar a distribuição a posteriori nessa rotação. Pode-se recorrer a isso, por

exemplo, para se avaliar a ordenação das variáveis. Se a diagonal de Λ na forma PLT for

próxima a zero relativamente às outras cargas, há ind́ıcios de que, se fosse preciso utilizar

um modelo nessa forma, seria melhor alterar a ordenação das variáveis em yt. Aßmann

et al. (2014) comentam que, é posśıvel definir uma função perda LQ cujo ótimo é aplicar

a transformação QR a cada sáıda pós-processada, obtendo-se amostras comparáveis à

abordagem de Geweke e Zhou (1996).

3.2 Solução para modelo fatorial dinâmico

Para garantir a identificabilidade ex-ante, Bai e Wang (2012) mostram que a restrição

PLT resolve o problema da rotação para os modelos fatoriais dinâmicos, presentes em

(2.26). Contudo, as restrições a priori para o modelo dinâmico fatorial trazem as mesmas

limitações presentes no caso estático. Para evitar que a inferência a respeito do modelo

dependa da ordenação do vetor de variáveis observáveis, pode-se identificar o modelo

pós-processando a sáıda do MCMC, de modo análogo ao que é feito para o caso estático

(Aßmann et al., 2014). Para ser posśıvel aplicar a abordagem ex-post e extrair a matriz

ortogonal, garantindo assim a identificação dos parâmetros, é preciso primeiro restringir o

modelo até que se caia no problema da rotação.

Sejam Λ̃i = ΛiQ, ∀i ∈ {0, . . . , s}, f̃t = Q′ft e Φ̃j = Q′ΦjQ, ∀j ∈ {1, . . . , h}, onde Q

é uma matriz ortogonal k × k. Então, pode-se ter um insight sobre as condições para

ocorrer o problema da rotação em modelos fatoriais dinâmicos reescrevendo-se o modelo
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em (2.26) do seguinte modo:

yt = Λ̃0f̃t + · · ·+ Λ̃sf̃t−s + εt,

f̃t = Φ̃1f̃t−1 + · · ·+ Φ̃hf̃t−h + ω̃f,t,

onde ω̃f,t = Q′ωf,t. Assumindo ωf,t ∼ N(0,Wf,t), chega-se a ω̃f,t ∼ N(0,Q′Wf,tQ).

Se Wf,t = Ik, ∀t, então os dois modelos são equivalentes, caindo-se no problema da

rotação. Reforçando a última afirmação: a consideração de Wf,t ≡ Ik torna o modelo não

identificável devido somente a transformações ortogonais, não havendo necessidade de se

restringirem os parâmetros Φ1, . . . ,Φh do processo de evolução dos fatores.

Aßmann et al. (2014) formalizam esse resultado apresentando a verossimilhança do mo-

delo. Sejam y = (y′1, . . . ,y
′
T )′, θ′ = [ vec (Λ0)′, . . . , vec (Λs)

′, vec (Φ1)′, . . . , vec (Φh)′,ψ′],

θ̃′ = [ vec (Λ̃0)
′, . . . , vec (Λ̃s)

′, vec (Φ̃1)
′, . . . , vec (Φ̃h)

′,ψ′] e Wf,t ≡ Ik. Então, a função

de verossimilhança de θ é dada por

`(θ; y) =

∫
R
· · ·
∫
R

[
T∏
t=1

p(yt|ft, . . . , ft−s,θ)p(ft|ft−1, . . . , ft−h,θ)

]
df1 · · · dfT

=

∫
R
· · ·
∫
R

|Ψ|−T/2

(2π)qT/2
exp

{
−1

2

T∑
t=1

(
yt −

s∑
i=0

Λift−i

)′
Ψ−1

(
yt −

s∑
i=0

Λift−i

)}

× 1

(2π)kT/2
exp

−1

2

T∑
t=1

(
ft −

h∑
j=1

Φjft−j

)′(
ft −

h∑
j=1

Φjft−j

) df1 · · · dfT .

(3.8)

A resolução dessa integral não tem forma elementar, mas pode ser feita por meio do filtro

de Kalman. Vê-se que, para calcular a verossimilhança de θ̃, é preciso transformar as

variáveis latentes para f̃t = Q′ft. Sabe-se que o módulo do jacobiano dessa transformação

é dado por | det(Q)| = 1, implicando que df̃t = dft. Portanto, tem-se que `(θ; y) = `(θ̃; y),

ou seja, o modelo não é identificável devido a rotações ortogonais.

Os parâmetros em θ precisam ter sua distribuição a priori elicitadas. Para aplicar

de modo eficaz a abordagem ex-post para solução do problema da rotação é necessário

ter distribuições a priori irrestritas para os parâmetros, isto é, que não se alteram por

transformações ortogonais. Pode-se especificar para as matrizes de cargas Λ0, . . . ,Λs a
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seguinte distribuição de probabilidade

Λi
i.i.d.∼ N (0, Iq, CΛ,0Ik), ∀i. (3.9)

A escolha da distribuição a priori de Φ1, . . . ,Φh pode ser feita de modo que

Φj
i.i.d.∼ N (0, Ik, CΦ,0Ik), ∀j. (3.10)

Seja Φ̄ = [Φ1, . . . ,Φh]. Então Φ̄ ∼ N (0, Ik, CΦ,0Ikh). Para ψ adotou-se a distribuição

gama invertida conforme (3.2). Dessa maneira, tem-se que p(θ) = p(θ̃), ou seja, a

distribuição a priori dos parâmetros é invariante a transformações ortogonais. Juntando

essa especificação a priori com a função de verossimilhança em (3.8), chega-se a

p(θ|y) ∝ `(θ; y)p(θ) = `(θ̃; y)p(θ̃) ∝ p(θ̃|y).

Logo, a distribuição a posteriori é invariante a transformações ortogonais, apresentando

multimodalidade em pontos cuja diferença é uma rotação ortogonal2. Ao aplicar métodos

de aproximação de Monte Carlo para essa distribuição, os valores amostrados estarão

ortogonalmente misturados. Pode-se, pois, pós-processar a amostra para extrair a matriz

de rotação Q de cada amostra de θ.

A transformação de θ para θ̃ pode ser feita utilizando-se um operador linear com a

seguinte forma

AQ =


Is+1 ⊗Q′ ⊗ Iq 0 0

0 Ik ⊗Q′ ⊗Q′ 0

0 0 Ik

 .
Portanto, pode-se escrever θ̃ = AQθ. A solução ex-post para solucionar o problema da

rotação segue o mesmo argumento do caso estático. É preciso definir uma função de

perda para encontrar Q∗ que minimize a distância de θ à decisão δ. A função de perda

quadrática tem as propriedades necessárias e é definida por

LQ(AQθ, δ) = (AQθ − δ)′(AQθ − δ)

= LQ,1(AQθ, δ) + LQ,2(AQθ, δ) + LQ,3(AQθ, δ) (3.11)

2θ1 e θ2 se diferem por uma transformação ortogonal quando θ1 = AQθ2, onde Q é uma matriz

ortogonal.
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onde, para Λ̌
′
= (Λ′0, . . . ,Λ

′
s), tem-se

LQ,1(AQθ, δ) =
s∑
i=0

tr [(ΛiQ−Λ∗i )
′(ΛiQ−Λ∗i )]

= tr [(Λ̌Q−Λ∗)′(Λ̌Q−Λ∗)]

LQ,2(AQθ, δ) =
h∑
j=1

tr [(Q′ΦjQ−Φ∗j)
′(Q′ΦjQ−Φ∗j)]

LQ,3(AQθ, δ) = (ψ −ψ∗)′(ψ −ψ∗).

Para um dado δ é preciso encontrar Q∗ = arg minQ∈Ok LQ(AQθ,θ
∗). Não é mais posśıvel

aplicar o método do Procrustes ortogonal para minimizar (3.11) por conta dos parâmetros

do processo VAR(h). Entretanto, Aßmann et al. (2014) notam que toda matriz ortogonal

pode ser escrita como o produto entre uma matriz de reflexão e M = k(k − 1)/2 matrizes

de rotação, tais que

Q =

 Q+ = H+

∏k−1
l=1

∏k
m=l+1 Rl,m, se det(Q) = 1

Q− = H−
∏k−1

l=1

∏k
m=l+1 Rl,m, se det(Q) = −1

, (3.12)

onde

H+ =

 Ik−1 0

0 1

 e H− =

 Ik−1 0

0 −1


e

Rl,m =


r11 · · · r1k

...
. . .

...

rk1 · · · rkk

 , em que ruv =



1, se l 6= u = v 6= m,

cos(αl,m), se u = v = l = m,

− sen (αl,m), se u = m, v = l,

sen (αl,m), se u = l, v = m,

0, caso contrário,

e αl,m ∈ (−π, π),∀(l,m) ∈ {1, . . . , k}2 tal que m > l.

Com essa parametrização para matrizes ortogonais, basta definir M ângulos de

rotação juntamente com a reflexão para definir a matriz ortogonal Q, que pode ser

vista como Q(α), onde α = (α1,2, . . . , α1,k, α2,3, . . . , α2,k, . . . , αk−1,k)
′. A função de perda

pode, pois, ser expressa em termos de α, sendo o ponto ótimo da função dado por

α∗ = arg minα∈(−π,π)M LQ(AQ(α)θ,θ
∗). Para minimizar LQ em relação a α recorre-se
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a métodos de otimização numérica que forneçam a solução α∗. Nota-se que LQ,3 não

depende de Q e, portanto, minimizar LQ é equivalente a minimizar LQ,1 + LQ,2.

A otimização numérica envolve os M parâmetros do vetor α mais uma matriz de

reflexão. Para operacionalizar essa minimização, sejam Q+ = Q+(α) e Q− = Q−(α)

matrizes ortogonais definidas em função de α cuja única distinção é uma reflexão. Dessa

forma, tem-se que

Q∗ = arg min
{Q∗

+,Q
∗
−}
LQ,

onde Q∗+ = arg minLQ(AQ+θ,θ
∗) e Q∗− = arg minLQ(AQ−θ,θ

∗).

Se fosse necessário minimizar somente LQ,1, seria posśıvel aplicar o Procrustes ortogonal.

Assim, a solução do Procrustes ortogonal já é um bom ponto para a inicialização do

algoritmo numérico, uma vez que minimiza parte relevante da função de perda LQ.

Como o produto de matrizes ortogonais é também ortogonal, então pode-se rotacionar

Λ̌OP = Λ̌QOP e Φj,OP = Q′OPΦjQOP , ∀j, onde QOP é a matriz de rotação que minimiza

LQ,1, e inicializar a otimização numérica partindo de α = 0, de modo que Q = QOPQ(α).

Para solucionar o problema da rotação é preciso especificar a função perda que

possibilite a tomada de decisão a respeito de θ, isto é, que forneça δ ótimo no sentido

de perda mı́nima. Aßmann et al. (2014) defendem que essa função perda pode ser

equacionada conforme (3.6), onde LQ é dada por (3.11). Para se encontrar seu ponto de

mı́nimo recorre-se a passos iterativos. Com essas considerações e tendo em mão valores

amostrados {θ(r)}Nr=1 da distribuição a posteriori irrestrita de θ, é posśıvel aplicar o

algoritmo para a solução ex-post do problema da rotação para o modelo fatorial dinâmico,

expresso por:

Algoritmo 3.2.1 (Solução ex-post para o modelo fatorial dinâmico) Defina os va-

lores iniciais Λ̌∗ e Φ∗j , j = 1, . . . , h e faça:

1. Para r = 1, . . . , N obtenha Q(r) = arg minQ∈Ok LQ(AQθ
(r),θ∗);

2. Faça Λ̌
∗

= 1
N

∑N
r=1 Λ̌

(r)
Q(r), Φ∗j = 1

N

∑N
r=1 Q(r)′Φ

(r)
j Q(r) e ψ∗ = 1

N

∑N
r=1ψ

(r).

Volte ao passo 1 até que o critério de convergência tenha sido atingido.

Nota-se que o cálculo de ψ∗ só precisa ser feito uma única vez, pois seus valores são
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inalterados por transformações nos fatores. O critério de convergência pode ser a norma

euclidiana da diferença entre os valores de θ∗ em iterações consecutivas.

A prova de que a abordagem ex-post soluciona o problema da rotação para o modelo

fatorial dinâmico é apresentada em Aßmann et al. (2014). Aqui valem os mesmos

comentários feitos acerca das vantagens de se pós-processar as amostras a posteriori para

identificar o modelo fatorial estático. Pode-se, por exemplo, analisar os fatores de acordo

com a rotação que for mais interessante, dando mais flexibilidade à análise de dados e

permitindo que se compreenda melhor os fenômenos de interesse.

Os modelos fatoriais dinâmicos dão base à classe de modelos proposta no próximo

caṕıtulo. Para a aplicação dessa classe de modelos, a abordagem ex-post permite explorar

melhor a estrutura das covariâncias e facilita a escolha da ordenação das variáveis para

aplicar modelos com restrição ex-ante.
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Caṕıtulo 4

Modelos propostos e implementação

computacional

“O máximo que nós, os cientistas, podemos fazer é chegar mais perto de um

entendimento verdadeiro dos fenômenos naturais mediante a eliminação de

erros em nossas hipóteses. É da maior importância para os cientistas que

apareçam perante o público como o que realmente são: humildes buscadores

da verdade.”

John Carew Eccles

Prêmio Nobel (1963)

Ao longo deste caṕıtulo são apresentados os modelos com os quais se buscará compre-

ender os movimentos dos preços no mercado de refino de petróleo. Eles consolidam as

propostas encontradas na literatura e apresentam algumas particularidades que merecem

especial atenção. Desenvolvem-se os cálculos necessários para se fazer inferência a respeito

dos parâmetros do modelo. O procedimento de inferência não apresenta solução anaĺıtica,

sendo necessário recorrer a técnicas de simulação de Monte Carlo via cadeias de Markov.

Ao final, apresenta-se o pacote dfsv, desenvolvido em R exclusivamente para a classe de

modelos aqui proposta.
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4.1 Modelos propostos

Seja yt o vetor de q observações no instante t, t ∈ N, onde N é o conjunto dos números

naturais. Na fase de construção conceitual do modelo é usual considerar uma estrutura

bastante abrangente para o processo que rege o movimento dos dados. As séries podem

conter uma estrutura dinâmica na média, variáveis regressoras que ajudem a explicar os

movimentos de yt e variáveis latentes que influenciem de forma dinâmica o comportamento

das variáveis resposta. Para incluir esses diversos aspectos, a classe de modelos adotada

neste trabalho é formalizada com o seguinte equacionamento:

yt = αt + Bxt + Λft + εt, εt ∼ N(0,Ψt) (4.1a)

αt = αt−1 + ωt, ωt ∼ N(0,Wt) (4.1b)

ft = Φ1ft−1 + · · ·+ Φhft−h + ωf,t, ωf,t ∼ N(0,Wf,t) (4.1c)

onde αt é o ńıvel local variante no tempo, B = (β1, . . . ,βq)
′ é a matriz (q × p) de

parâmetros de regressão, xt é o vetor das p covariáveis, Λ é a matriz de cargas (q × k),

ft é o vetor de comprimento k de variáveis latentes, Ψt = diag(ψt1, . . . , ψtq) é a matriz

diagonal de variâncias idiossincráticas, Wt é a variância de evolução de αt, Φ1, . . . ,Φh

são as matrizes de parâmetros do processo VAR(h) dos fatores e Wf,t é sua variância

de evolução. Vale observar que, diferentemente do modelo em (2.26), não se introduziu

nenhuma defasagem dos fatores na equação das observações. Essa escolha se deve à busca

por simplicidade e à facilidade de interpretação.

Nota-se que o modelo em (4.1) decompõe-se em três componentes: ńıvel local, regressão

e fatores dinâmicos. Por esta última componente ser a mais marcante, este modelo é

entendido como um modelo fatorial dinâmico (DFM). Entretanto, vê-se que existe uma

dinâmica idiossincrática, isto é, a média de cada uma das séries individualmente apresenta

evolução temporal, representada por αt. A componente de regressão traduz o impacto de

variáveis exógenas, podendo representar efeitos sazonais e intervenções pontuais (crises,

por exemplo). E os fatores latentes, por sua vez, resumem quantidades que afetam todas

as séries observadas e são o motivo de suas interdependências.

Não fossem os fatores, as séries seriam todas (condicionalmente) independentes, uma

vez que Ψt é diagonal para todo t. Os fatores estão associados a padrões comuns
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subjacentes a todas ou a um grupo de variáveis. Usualmente eles são identificados com

conceitos ou aspectos da realidade tais como, por exemplo, setores da economia (óleo e

gás, tecnologia da informação, etc.), caracteŕısticas do produto, regiões geográficas, ou

mesmo fluxos comerciais (importação/exportação de determinado produto). Por possuir

a caracteŕıstica de identificar grupos de variáveis, o DFM pode ser visto como uma

alternativa aos modelos dinâmicos hierárquicos apresentados por Gamerman e Migon

(1993). Uma vantagem do DFM é que os grupos não são determinados a priori, mas

inferidos à luz dos dados. Esse ponto de vista está em linha com os resultados encontrados

por Peña e Poncela (2004, 2006).

No contexto de séries temporais, é razoável pensar num modelo que considere que

os fatores apresentem evolução ao longo do tempo. Por exemplo, determinado setor da

economia pode se encaminhar lentamente num percurso de subida dos preços devido a um

crescimento de demanda e, mais tarde, seguir por um peŕıodo de quedas por causa de uma

crise internacional. Essa correlação temporal é representada pela dinâmica dos fatores. É

interessante observar que, pela equação (4.1c), além de serem correlacionados no tempo,

os fatores que compõem ft são correlacionados entre si, mesmo que Wf,t seja diagonal.

Assim, uma queda nos valores de um fator (global) pode ser motivo de queda na trajetória

de outros fatores (regionais ou setoriais). Portanto, diferentemente do modelo fatorial

em que ft ∼ N(0, Ik), pode-se analisar a correlação entre os fatores e, consequentemente,

entre grupos distintos de variáveis.

Um ponto importante da análise fatorial é a descrição da estrutura de correlação dos

dados. Para se fazer a decomposição da matriz de covariâncias de yt no DFM é necessário

recorrer à forma da covariância do processo VAR. Considere-se o processo presente em

(4.1c) e sejam Γt = V(ft), ϕt = (f ′t, . . . , f
′
t−h+1)′ e Γϕ,t = V(ϕt). Então, o processo {ϕt} é

autorregressivo de ordem 1, definido por

ϕt = Gϕϕt−1 + ωϕ,t, (4.2)
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onde

Gϕ =


Φ1 · · · Φh−1 Φh

Ik · · · 0k×k 0k×k
...

. . .
...

...

0k×k · · · Ik 0k×k

 e ωϕ,t =


ωf,t

0k×k
...

0k×k

 .

É fácil ver que a matriz de covariâncias de ϕt é dada por

Γϕ,t = GϕΓϕ,t−1G
′
ϕ + Wϕ,t, (4.3)

onde Wϕ,t = block diag(Wf,t,0k(h−1)×k(h−1)). O processo é estável se os autovalores de

Gϕ estiverem dentro do ćırculo unitário. Essa condição garante a estacionariedade de

segunda ordem do processo, conforme pode ser visto em Hamilton (1994) e Lütkepohl

(2005). Quando o processo é estacionário e Wϕ,t ≡Wϕ ∀t, pode-se mostrar que Γϕ,t ≡ Γϕ

∀t. Isso implica que Γϕ = GϕΓϕG
′
ϕ + Wϕ. Uma via para solucionar esse sistema é

recorrer a métodos iterativos. Outra, mais trivial, é perceber que

vec (Γϕ) = (Gϕ ⊗Gϕ) vec (Γϕ) + vec (Wϕ)

= K−1 vec (Wϕ), (4.4)

onde K = I(kh)2 − (Gϕ ⊗Gϕ) e “⊗”simboliza o produto de Kronecker. A variância de ft

é dada por Γt = JΓϕ,tJ
′, onde J = [Ik,0k×k(h−1)]. Quando o processo VAR dos fatores é

estacionário, a matriz de covariâncias de ft é dada por Γ = JΓϕJ
′.

A partir dos resultados das covariâncias dos fatores chega-se à matriz de covariâncias

das observações. Seja Σt a variância de yt. Então, tem-se que

Σt = ΛΓtΛ
′ + Ψt. (4.5)

Se Ψt ≡ Ψ ∀t e o processo dos fatores é estacionário, a matriz de covariâncias das

observações se resume a Σ = ΛΓΛ′ + Ψ. Nota-se que a forma da matriz de covariâncias

das observações induzida por fatores dinâmicos é semelhante à do modelo fatorial estático.

A diferença é que, no caso dinâmico, os fatores não são independentes. É importante

destacar que, quando os fatores evoluem de modo não estacionário, a variância Γt não é

constante, resultando em Σt variante no tempo.
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O modelo descrito em (4.1) permite uma ampla gama de considerações. Contudo,

algumas delas são basilares neste trabalho e se aplicam a todos os modelos particulares

derivados de (4.1). Em primeiro lugar, a matriz de covariâncias de evolução Wt é

especificada por meio de um fator de desconto δ ∈ (0, 1] conforme a equação (2.8). A

distribuição inicial dos estados {αt} é tal que α0|D0 ∼ N(m01, C0Iq).

Para a formulação do processo em (4.1c) ficar completa, é preciso ainda definir a

informação a priori acerca dos fatores. Seja ϕ0 = (f ′0, . . . , f
′
1−h)′ o vetor de fatores iniciais.

Neste trabalho, a distribuição inicial de ϕ0 é definida gaussiana com média zero e variância

dada por uma matriz identidade escalonada por Cϕ
0 , isto é, ϕ0|D0 ∼ N(0, IkhC

ϕ
0 ). É

preciso notar que a adoção dessa distribuição é uma simplificação. De fato, o processo

que rege o movimento dos fatores é autorregressivo vetorial. Logo, a distribuição exata

dos valores iniciais é oriunda dessa construção. Entretanto, a consideração de ϕ0 sendo

independente dos parâmetros do processo VAR visa a evitar o uso de um passo de

Metropolis-Hastings para amostrar da distribuição condicional completa a posteriori das

matrizes de coeficientes autorregressivos, além de ser pouco impactante na análise a

posteriori do modelo.

Um primeiro modelo derivado de (4.1) e implementado no pacote dfsv considera que

as variâncias Ψt e Wf,t são constantes e definidas de modo que

Ψ = diag (ψ) e Wf,t = Ik, ∀t, (4.6)

onde ψ = (ψ1, . . . , ψq)
′. Essa estrutura de Ψ e Wf,t é idêntica à do modelo fatorial

dinâmico presente em (2.26) com s = 0. Portanto, esse modelo é abreviadamente chamado

de DFM, embora tenha componentes de ńıvel local e de regressão. Vale notar que, quando

h = 0 em (4.1), chega-se a um modelo fatorial estático semelhante a (2.23). A consideração

de Wf,t = Ik reduz a ausência de identificabilidade ao problema da rotação, conforme

mostram Aßmann et al. (2014).

Um modelo só está completamente especificado do ponto de vista bayesiano quando

se explicita a distribuição a priori de todos os parâmetros. Logo, é preciso elicitar o

conhecimento do analista a respeito das quantidades envolvidas no DFM. O passo da

elicitação da distribuição a priori faz parte da etapa de quantificação do modelo, segundo
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a metodologia de West e Harrison (1997). Os parâmetros do DFM com ńıvel local são

α0, ϕ0, B, Λ, ψ e Φ̄, onde Φ̄ = [Φ1, . . . ,Φh]. A distribuição a priori definida para esses

parâmetros se dá conforme:

p(α0,ϕ0,B,Λ,ψ, Φ̄) = p(α0)p(ϕ0)p(B)p(Λ)p(ψ)p(Φ̄), (4.7)

onde

α0 ∼ N(m01, C0Iq),

ϕ0 ∼ N(0, Cϕ
0 Iq),

B ∼ N (0, Iq, C
β
0 Ip),

Λ ∼ N (0, Iq, C
λ
0 Ik),

ψi ∼ GI(n0/2, n0s02/2), ∀i = 1, . . . , q,

Φ̄ ∼ N (0, Ik, C
φ
0 Ikh).

A matriz de cargas Λ não apresenta nenhuma restrição a priori e tem distribuição

invariante a transformações ortogonais. Logo, é posśıvel aplicar a solução ex-post, presente

no caṕıtulo 3, para fixar a matriz de rotação e identificar o modelo. Vale notar que não

se faz nenhuma restrição de estacionariedade ao processo VAR(h). À luz dos dados será

posśıvel avaliar, com base na distribuição a posteriori, se o processo é estacionário ou não.

4.1.1 Modelo fatorial dinâmico com volatilidade estocástica

Para incorporar o fluxo de informação presente em dados de preços, estende-se o

modelo fatorial dinâmico ao se considerar que haja volatilidade estocástica tanto nos

fatores comuns, quanto nos idiossincráticos. Sejam Ψt = diag(exp ξt1, . . . , exp ξtq) e

Wf,t = Ht, onde ξti é a log-volatilidade idiossincrática no instante t da série i, i = 1, . . . , q,

Ht = diag(exp ηt1, . . . , exp ηtk), e ηtj a log-volatilidade de evolução do fator j, j = 1, . . . , k.

Para permitir a evolução das volatilidades no equacionamento de (4.1), adiciona-se a

seguinte estrutura:

ηt = µη + Φη(ηt−1 − µη) + ωη,t, ωη,t ∼ N(0,Uη) (4.8a)

ξti = µξ,i + φξ,i(ξt−1,i − µξ,i) + ωξ,ti, ωξ,ti ∼ N(0, Uξ,i),∀i = 1, . . . , q (4.8b)
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onde Φη = diag(φη). Esse modelo pode ser chamado de modelo fatorial dinâmico de

volatilidade estocástica (DFSV - dynamic factor stochastic volatility).

O DFSV pode ser visto como uma extensão ao modelo fatorial de volatilidade es-

tocástica (FSV), presente em Pitt e Shephard (1999) e Aguilar e West (2000). Quando

h = 0 em (4.1c), chega-se ao FSV. Não obstante seja um modelo eficaz para capturar

os movimentos de retornos de ativos, o FSV considera os fatores (condicionalmente)

independentes entre si e temporalmente, uma vez que ft ∼ N(0,Ht). Ao permitir que

os fatores tragam informação de um peŕıodo para outro, pode-se estudar os impactos

entre grupos de variáveis e se analisar, por exemplo, a função de resposta ao impulso do

processo dos fatores. Sobre a função de resposta ao impulso, o leitor pode se referir a

Hamilton (1994) e Lütkepohl (2005).

É interessante notar que, no DFSV conforme (4.1) e (4.8), cada termo de erro idi-

ossincrático segue um processo de volatilidade estocástica univariado (independente).

Adota-se o modelo nessa forma porque se considera que, se houver correlações cruzadas

no processo das volatilidades, elas devem ser capturadas pela dinâmica das volatilidades

dos fatores comuns, restando aos termos idiossincráticos impactos que sejam estritamente

relacionados à cada série em particular.

Uma derivação importante do DFSV é a matriz de covariâncias das observações. Pela

equação (4.5) vê-se que Σt evolui ao longo do tempo. Isso permite analisar como se

comportam as correlações ao longo do tempo. Outra análise relevante é avaliar como é a

matriz de covariâncias estacionária de yt, pois permite que se avalie as regularidades de

longo prazo presentes nos dados. Seja H∞ = E(Ht) a variância estacionária de evolução

dos fatores. Pelo resultado da distribuição log-normal, sabe-se que H∞ = diag [exp(µη,1 +

Uη,11/2), . . . , exp(µη,k +Uη,kk/2)]. Retomando a equação (4.3) e considerando estacionário

o processo VAR dos fatores, vê-se que

E(Γϕ,t) = GϕE(Γϕ,t−1)G′ϕ + Wϕ,∞

= Gn
ϕE(Γϕ,t−n)Gn′

ϕ +
n∑
j=0

Gj
ϕWϕ,∞Gj′

ϕ

=
∞∑
j=0

Gj
ϕWϕ,∞Gj′

ϕ , quando n→∞.
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Portanto, pode-se chegar a covariância estacionária de ϕt, dada por Γϕ,∞ = E(Γϕ,t). A

forma fechada de Γϕ,∞ se dá de acordo com a equação (4.4), onde Wϕ é substitúıda por

Wϕ,∞.

Com esse resultado é posśıvel chegar à Σ∞ = E(Σt), isto é, a covariância estacionária

das observações. Para tanto basta reparar que as variâncias idiossincráticas estacionárias

são dadas por Ψ∞ = E(Ψt) = diag [exp(µξ,1 + Uξ,1/2), . . . , exp(µξ,q + Uξ,q/2)]. Logo,

Σ∞ = ΛΓ∞Λ′ + Ψ∞, onde Γ∞ = JΓϕ,∞J′ é a variância estacionária de ft.

A volatilidade estocástica pode ser vista como expressão dos fluxos de informação

que acontecem no mercado. Esses fluxos persistem algum tempo até que se deixe

de observar seus impactos. Essa argumentação corrobora com o fato estilizado das

volatilidades tenderem a se agrupar temporalmente. Para incorporar esses aspectos no

modelo, considera-se que φη ∈ (0, 1)k, ou seja, a agregação temporal das volatilidades

deve ser capturada pelos fatores que resumem o comportamento geral dos dados. Essa

consideração está em linha com Aguilar e West (2000). Por outro lado, para o processo

das variâncias idiossincráticas, adota-se a possibilidade de φξ,i ∈ (−1, 1) ∀i (Kim et al.,

1998; Pitt e Shephard, 1999; Kastner e Frühwirth-Schnatter, 2014). Essa escolha traduz o

racioćınio de que, havendo dinâmica na volatilidade das séries e fatores que capturem essa

dinâmica, então pode acontecer que a volatilidade idiossincrática não carregue informação

de um peŕıodo para outro (φξ,i = 0), ou mesmo que seja constante ao longo do tempo, o

que ocorre quando φξ,i, Uξ,i → 0.

Quanto aos parâmetros de posição das volatilidades, µξ,i e µη,j, foram elicitadas

distribuições a priori gaussianas independentes de modo que µξ,i ∼ N(mξ
0, C

ξ
0) e µηj ∼

N(mη
0, C

η
0 ), ∀i = 1, . . . , q e j = 1, . . . , k.

Para φξ,i considerou-se uma distribuição a priori de modo que (φξ,i+1)/2 ∼ Be(a0, b0),

em linha com Kim et al. (1998), Pitt e Shephard (1999) e Kastner e Frühwirth-Schnatter

(2014). Uma maneira de tornar essa distribuição relativamente vaga é considerar a0 =

b0 = 1, levando a φξ,i ∼ U(−1, 1). Quanto a φη,j, assumiu-se que φη,j ∼ U(0, 1) ∀j.

Os parâmetros Uη e Uξ,i são as variâncias da volatilidade dos fatores comuns e dos

idiossincráticos, respectivamente. A variância de evolução das volatilidades dos fatores

segue, a priori, uma distribuição Whishart-invertida com nη0 graus de liberdade e matriz
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de soma de quadrados Dη,0. Já para a variância da volatilidade idiossincrática assume-se

Uξ,i ∼ G(1/2, Bξ
0/2). Nota-se que ela difere da tradicional consideração de distribuição

gama invertida encontrada na literatura. Essa proposta foi adotada por Kastner e

Frühwirth-Schnatter (2014) para evitar o afastamento de Uξ,i de valores próximos a zero,

induzido pela adoção da distribuição gama invertida na forma G(ε, ε) com ε pequeno,

como nota Gelman (2006). Vê-se que a consideração da distribuição gama nessa forma é

equivalente a uma qui-quadrado escalonada por Bξ
0, isto é, Uξ,i ∼ Bξ

0χ
2
1.

É posśıvel aproveitar as condições de estacionariedade adotadas para o processo das

log-volatilidades para definir a distribuição inicial de η0 e ξ0,i. Sabe-se que a distribuição

estacionária de η0 é N(0,Wη), onde Wη = ΦηWηΦ
′
η + Uη e a de ξ0,i é N(0,Wξ,i), onde

Wξ,i = Uξ,i/(1 − φ2
ξ,i). Com essas distribuições iniciais é preciso recorrer a um passo

de Metropolis-Hastings para se extrair amostras da distribuição condicional completa a

posteriori. Esse ponto será esclarecido ao longo da próxima seção.

Até este momento não foi discutido o problema da identificabilidade do DFSV. Como

a variância do VAR dos fatores não é a matriz identidade, não há a possibilidade de se

aplicar a abordagem ex-post para garantir que o modelo seja identificável. Dessa forma, é

preciso fazer restrições ex-ante. A restrição mais adotada na literatura de modelos fatoriais

de volatilidade estocástica é tratar Λ tendo forma PLT cujos elementos da diagonal são

todos iguais a um (Pitt e Shephard, 1999; Aguilar e West, 2000; Lopes, 2007; Lopes

e Carvalho, 2007). No trabalho de Bai e Wang (2012) mostra-se que a restrição PLT

garante a identificabilidade dos modelos fatoriais dinâmicos. Portanto, neste trabalho

adotou-se a restrição PLT com elementos da diagonal iguais a 1 para identificar o DFSV.

Embora só seja posśıvel aplicar a abordagem ex-post para a identificação do modelo

quando a variância de evolução dos fatores é a matriz identidade, esse método permite

compreender melhor a estrutura de covariâncias das observações e o significado dos fatores.

Isso possibilita aplicar com mais propriedade os modelos que exigem restrições ex-ante,

pois torna-se mais fácil definir a ordenação das variáveis. Logo, é posśıvel aplicar um

DFM como um primeiro passo na elaboração de um DFSV, ajudando a escolher bem a

ordem das variáveis de modo a reduzir o impacto das restrições a priori na distribuição a

posteriori do modelo.
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Os parâmetros do DFSV descrito em (4.1) e (4.8) cujo conhecimento a priori deve

ser elicitado são α0, ϕ0, B, Λ, Φ̄, µη = (µη,1, . . . , µη,k)
′, φη = (φη,1, . . . , φη,k)

′, Uη, µξ,i,

φξ,i e Uξ,i, ∀i = 1, . . . , q. Para α0, ϕ0, B, e Φ̄ foram consideradas as mesmas densidades

presentes em (4.7). Definiu-se uma distribuição normal para os elementos não fixos da

matriz de cargas fatoriais, isto é,

λij ∼


δDirac(0), se i < j,

δDirac(1), se i = j,

N(0, L0), se i > j,

(4.9)

independentes ∀i = 1, . . . , q e j = 1, . . . , k.

Já os parâmetros do processo SV são assumidos, a priori, independentes entre si e dos

outros parâmetros do modelo e sua distribuição é resumida por:

µη,j ∼ N(mη
0, C

η
0 ), ∀j (4.10a)

φη,j ∼ U(0, 1), ∀j (4.10b)

Uη ∼ WI(nη0,Dη,0) (4.10c)

µξ,i ∼ N(mξ
0, C

ξ
0), ∀i (4.10d)

(φξ,i + 1)/2 ∼ Be(a0, b0), ∀i (4.10e)

Uξ,i ∼ Ga(1/2, Bξ
0/2), ∀i (4.10f)

4.2 Procedimentos de inferência

De posse de uma amostra y1, . . . ,yT quer-se aprender sobre as quantidades do modelo

em análise. Pelo paradigma bayesiano, esse aprendizado ocorre na atualização do conhe-

cimento a priori com a informação vinda das observações. O aprendizado é calculado

por meio do teorema de Bayes e o conhecimento adquirido é expresso pela distribuição a

posteriori. Mesmo que sua solução seja analiticamente inviável, é posśıvel aproximar a

distribuição a posteriori recorrendo a métodos de simulação de Monte Carlo via cadeias de

Markov. Em particular, para o DFM composto por (4.1), (4.6) e (4.7) é posśıvel utilizar

o amostrador de Gibbs. Para tanto, é preciso encontrar as distribuições condicionais
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completas para cada um dos parâmetros. Por outro lado, a inferência para o DFSV exige

o uso de passos de Metropolis-Hastings para extrair amostras da distribuição condicional

completa a posteriori dos parâmetros do processo de volatilidade estocástica.

As contas necessárias para se realizar o MCMC são apresentadas nesta seção e utiliza-se

a notação x| · · · significando o condicionamento da variável aleatória x a todas as outras

quantidades presentes no modelo, inclusive os dados. Os cálculos são desenvolvidos e

valem, em geral, para modelos com ou sem volatilidade estocástica. Quando há diferença,

apresentam-se os dois resultados.

Amostragem dos estados α0, . . . ,αT

Seja yαt = yt − Bxt − Λft = αt + εt. Então, a distribuição condicional completa a

posteriori para os parâmetros de estado pode ser escrita como

p(α0, . . . ,αT | · · · ) ∝ p(α0)
T∏
t=1

p(yαt |αt,ψ)p(αt|αt−1).

Vê-se que yαt segue um modelo dinâmico cuja quádrupla é dada por {Iq, Iq,Ψt,Wt}, onde

Wt é especificado por meio de um fator de desconto δ. Assim, condicionado a todos os

outros parâmetros, é posśıvel aplicar o FFBS para obter uma amostra dos estados, onde

yα1 , . . . ,y
α
T são utilizadas como “observações”.

É interessante notar que a especificação da variância de evolução por meio de fator

de desconto possui a seguinte propriedade. Seja Ct−1 a covariância a posteriori dos

estados no tempo t− 1 com estrutura diagonal. Então, aplicando as equações do filtro

em (2.3)-(2.6), pode-se ver que

Rt = Ct−1/δ (diagonal)

Ct = Ψ−1
t + R−1

t (diagonal)

Como C0 = C0Iq é diagonal, então, por indução, vê-se que todas as matrizes de variância

dos estados é diagonal, permitindo que se aplique o FFBS para cada série de modo

univariado ou mesmo que se paralelize o processamento do filtro.
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Amostragem dos fatores dinâmicos

Para se fazer inferência a respeito dos fatores dinâmicos, é mais simples se as suas

equações forem reescritas de modo que se tenha um modelo dinâmico conforme (2.1). Seja

yft = yt −αt −Bxt. Seguindo racioćınio análogo ao exemplo 2.1.2, pode-se encontrar um

modelo dinâmico equivalente a (2.26) dado por

yft = Fλϕt + νt (4.11a)

ϕt = Gϕϕt−1 + ωϕ,t, (4.11b)

ϕ0|D0 ∼ N(0, Cϕ
0 Ikh), (4.11c)

onde ϕ′t = (f ′t, f
′
t−1, . . . , f

′
t−l+1), ωϕ,t ∼ N(0,Wϕ,t), Fλ =

[
Λ,0q×k(h−1)

]
,

Gϕ =



Φ1 Φ2 · · · Φh−1 Φh

Ik 0k×k · · · 0k×k 0k×k

0k×k Ik · · · 0k×k 0k×k
...

...
. . .

...
...

0k×k 0k×k · · · Ik 0k×k


e Wϕ,t =


Wf,t 0k×k · · · 0k×k

0k×k 0k×k · · · 0k×k
...

...
. . .

...

0k×k 0k×k · · · 0k×k

 .

A amostragem dos fatores latentes pode ser feita utilizando-se o algoritmo 2.1.1 (FFBS).

Há, contudo, que se prestar atenção ao fato de que, quando ϕt+1 é dado, a distribuição

de ϕt é degenerada para todos os elementos exceto os k últimos. Para se tirar proveito

dessa estrutura, é posśıvel fazer o condicionamento dos fatores conhecidos. Isso é feito,

por exemplo, em Bai e Wang (2012).

Sabe-se, pela estrutura markoviana de {ϕt}, que p(ϕt|ϕt+1, . . . ,ϕT , DT ) = p(ϕt|ϕt+1, Dt).

Logo, vê-se que

p(ft−h+1|ϕt+1, Dt) = p(ft−h+1|ft+1, ft, . . . , ft−h+2, Dt)

∝ p(ft+1|ft, . . . , ft−h+2, ft−h+1, Dt)p(ft−h+1|ft, . . . , ft−h+2, Dt). (4.12)

As densidades que se multiplicam em (4.12) são dadas, respectivamente, pelo processo de

evolução dos fatores e pela distribuição on-line de ϕt.

Seja ϕt|Dt ∼ N(mt,Ct) a distribuição on-line de ϕt e sejam

mt =

 m
(1)
t

m
(2)
t

 e Ct =

 C
(11)
t C

(12)
t

C
(21)
t C

(22)
t

 ,
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onde m
(1)
t e C

(11)
t são a média e a variância on-line de ϕ

(1)
t = (f ′t, . . . , f

′
t−h+2)

′ e m
(2)
t e

C
(22)
t são a média e a variância de ft−h+1. Então, a distribuição de ft−h+1|ft, . . . , ft−h+2, Dt

é normal cujos parâmetros são dados por

m∗t = m
(2)
t + C

(21)
t [C

(11)
t ]−1(ϕ

(1)
t −m

(1)
t ),

C∗t = C
(22)
t −C

(21)
t [C

(11)
t ]−1C

(12)
t .

A distribuição de evolução do modelo VAR presente em (4.1c) é dada por

ft+1|ft, . . . , ft−h+1, Dt ∼ N(Φ1ft−1 + · · ·+ Φh−1ft−h+2 + Φhft−h+1,Wf,t+1)

Então, vê-se que a densidade de ft+1|ft, . . . , ft−h+1, Dt pode ser escrita, a menos de uma

constante, por

p(ft+1|ft, . . . , ft−h+1, Dt) ∝ exp

{
−1

2
(gt+1 −Φhft−h+1)′W−1

f,t+1(gt+1 −Φhft−h+1)

}
,

onde gt+1 = ft+1 −Φ1ft − · · · −Φh−1ft−h+2.

Conjugando as duas distribuições acima, chega-se a distribuição a posteriori tal que

ft−h+1|ϕt+1, Dt ∼ N(h∗t−h+1,H
∗
t−h+1), (4.13)

onde

H∗t−h+1 = ([C∗t ]
−1 + Φ′hW

−1
f,t+1Φh)

−1

h∗t−h+1 = H∗t−h+1([C∗t ]
−1m∗t + Φ′hW

−1
f,t+1gt+1)

Portanto, para se obterem amostras a posteriori de f−h+1, . . . , f0, f1, . . . , fT basta aplicar

o filtro progressivo conforme (2.3)-(2.6), extrair uma amostra de ϕT |DT e, em seguida,

utilizar a recursividade conforme (4.13). A implementação desse FFBS foi feita usando o

filtro de Kalman na forma raiz quadrada (ver apêndice B).

Amostragem de B

Sejam Y = (y1, . . . ,yT )′ a matriz de dados, A = (α1, . . . ,αT )′ a matriz de ńıveis locais,

X = (x1, . . . ,xT )′ a matriz de covariáveis, F = (f1, . . . , fT )′ a matriz de delineamento

dos fatores e E = (ε1, . . . , εT )′ a matriz de termos de erro idiossincráticos. Considere-se
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também que Yβ = Y −A− FΛ′. Então, o modelo pode ser reescrito de forma matricial

de acordo com Yβ = XB′ + E.

Dado que V (εt) = diag(ψ), as colunas de Yβ são independentes. Combinando esse fato

com a especificação da distribuição a priori em (4.7), que considera βi e βj independentes

∀i, j ∈ {1, . . . , q} tal que i 6= j, pode-se fatorar o modelo matriz-variado em q modelos de

regressão univariados, isto é,

p(B| · · · ) ∝ p(Yβ|B,ψ)p(B)

=

q∏
i=1

p(yβi |βi, ψi)p(βi),

onde yβi é a i-ésima coluna da matriz Yβ.

Dessa forma, os resultados de modelos lineares bayesianos são diretamente aplicáveis

e a distribuição condicional completa a posteriori para β1, . . . ,βq é dada por

βi| · · · ∼ N(bi,Bi), i = 1, . . . , q (4.14)

onde B−1
i = X′X/ψi + Ip/C

β
0 e bi = Bi(X

′yβi /ψi).

No caso do DFSV, ainda que os termos de erro idiossincráticos apresentem volatilidade

estocástica, eles são condicionalmente independentes entre si. Seja ε∗i = (ε1i, . . . , εT i)
′

a i-ésima coluna de E. Então, ε∗i independe de ε∗j , ∀i 6= j, e ε∗i ∼ N(0,Ξi), onde

Ξi = diag(exp ξ1i, . . . , exp ξT i)]. Dessa forma, a distribuição condicional completa a

posteriori para B sob o modelo DFSV tem a mesma forma de (4.14), mas em que

B−1
i = X′Ξ−1

i X + Ip/C
β
0 e bi = Bi(X

′Ξ−1
i yβi ).

Amostragem de Λ

Seja Yλ = Y −A−XB′ = FΛ′ + E. Então, a distribuição condicional completa a

posteriori de Λ no DFM conforme (4.1), (4.6) e (4.7) é dada por

p(Λ| · · · ) ∝ p(Yλ|Λ,ψ)p(Λ)

=

q∏
i=1

p(yλi |λi, ψi)p(λi),

onde yλi é a i-ésima coluna de Yλ e λi é a i-ésima linha de Λ.
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Analogamente ao resultado encontrado para B, cai-se no caso de modelos lineares

bayesianos e a distribuição condicional completa a posteriori de Λ é dada por

λi| · · · ∼ N(li,Li), i = 1, . . . , q, (4.15)

onde L−1
i = F′F/ψi + Iq/C

λ
0 e li = Li(F

′yλi /ψi).

Para a aplicação do DFSV considera-se Λ de acordo com (4.9), ou seja, ela tem

forma PLT com diagonal unitária. A primeira linha da matriz Λ nessas condições é

completamente conhecida. Considere-se que λ∗i = (λi1, . . . , λi,i−1)′ o vetor de elementos

irrestritos da i-ésima linha de Λ, i = 2, . . . , k. Seja yλ∗i = yλi − f∗i , onde f∗i é a i-ésima

coluna de F, e seja Fi = (f∗1 , . . . , f
∗
i−1) a matriz dos primeiros i − 1 fatores. Então, a

amostragem de Λ sob o modelo DFSV é dado por

λ∗i | · · · ∼ N(l∗i ,L
∗
i ), i = 2, . . . , k, (4.16a)

λi| · · · ∼ N(li,Li), i = k + 1, . . . , q, (4.16b)

onde L∗i = (FiΞ
−1
i F′i + Ii−1/C

λ
0 )−1 e l∗i = L∗i (F

′
iΞ
−1
i yλ∗i ) para i = 2, . . . , k e Li =

(FΞ−1
i F′ + Ik/C

λ
0 )−1, li = Li(F

′Ξ−1
i yλi ) para i = k + 1, . . . , q.

Amostragem de Φ̄

Sejam F = (f1, . . . , fT )′, Xϕ = (ϕ0,ϕ1, . . . ,ϕT−1)′ e Ωf = (ωf,1, . . . ,ωf,T )′. Então, o

processo VAR dos fatores pode ser escrito como um modelo de regressão do seguinte modo

F = XϕΦ̄
′
+ Ωf .

Então, assumindo Wf,t = Ik, ∀t, a distribuição condicional completa a posteriori para

Φ̄ é dada por

φ̄j| · · · ∼ N(gj,Gj), j = 1, . . . , h, (4.17)

onde φ̄j é a j-ésima linha de Φ̄, G−1
j = X′ϕXϕ + Ikh/C

φ
0 , gj = Gj(X

′
ϕf
∗
j ) e f∗j é a j-ésima

coluna de F.

No caso do DFSV, seja ωf∗j = (ωf1j, . . . , ω
f
Tj)
′ a j-ésima coluna de Ωf . Então vê-se

que ωf∗j ∼ N(0,Υj), onde Υj = diag(exp η1j, . . . , exp ηTj). Sendo todos os elementos

de Ωf condicionalmente independentes, chega-se à distribuição condicional completa a
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posteriori de Φ̄ na mesma forma que (4.17), mas em que G−1
j = X′ϕΥ

−1
j Xϕ + Ikh/C

φ
0 ,

gj = Gj(X
′
ϕΥ
−1
j f∗j ) e f∗j é a j-ésima coluna de F.

Amostragem de ψ

Sejam γi = 1/ψi a precisão da i-ésima variável, Yψ = Y −A −XB′ − FΛ′ e yψi a

i-ésima coluna de Yψ. Segue que

p(γ| · · · ) ∝ p(Yψ|γ)p(γ)

=

q∏
i=1

p(yψi |γi)p(γi)

∝
q∏
i=1

γ
T/2
i exp

{
−γi

2
yψ′i yψi

}
γ
n0/2−1
i exp

{
−n0s

2
0

2
γi

}
.

Portanto, a distribuição condicional completa a posteriori para ψ é dada por

ψi| · · · ∼ GI(n1/2, n1s
2
1i/2), i = 1, . . . , q, (4.18)

onde n1 = T + n0 e s2
1i = n−1

1 (yψ′i yψi + n0s
2
0).

Amostragem das log-volatilidades dos fatores

Pelo modelo DFSV em (4.8) vê-se que

ln(ωf,tj)
2 = ηtj + εωtj

onde εωtj ∼ logχ2
1. Pode-se, então, aproximar essa distribuição por uma mistura de normais

conforme Omori et al. (2007). Para tanto, amplia-se o modelo com variáveis latentes

conforme (2.30), de modo que εωtj|ztj = l ∼ N(ml, v
2
l ). Dessa forma, a amostragem das

variância se faz em dois passos:

1. Amostra-se ztj da distribuição condicional completa a posteriori dada por

p(ztj = l| · · · ) ∝ πl
1

v2
l

exp

{
−

(εωtj −ml)
2

v2
l

}
, ∀t = 1, . . . , T, e j = 1, . . . , k

2. Dado ztj, ∀t, j, aplica-se o FFBS para simular amostras de η1, . . . ,ηT . Só é preciso

levar em conta que o valor esperado dos erros “observacionais”não serão nulos,

havendo necessidade de se corrigir a média de ln(ωf,tj)
2 pelas médias de εωtj|ztj.
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Amostragem de µη, φη e Uη

Condicionado ao processo {ηt}, os parâmetros µη, φη e Uη são independentes de

quaisquer outras quantidades do modelo.

Seja ς t = ηt−Φηηt−1. Para µη, tem-se que ς t = (I−Φη)µη +ωη,t ⇒ (I−Φη)
−1ς t =

µη + (I − Φη)
−1ωη,t, ∀t = 2, . . . , T . Para t = 1 sabe-se que η1 ∼ (µη,Wη). Logo, a

distribuição condicional completa a posteriori para µη é encontrada fazendo

p(µη| · · · ) ∝ p(η1|µη,φη,Uη)

[
T∏
t=2

p(ς t|µη,φη,Uη)

]
p(µη).

Isso conduz a

µη| · · · ∼ N(mη,Cη) (4.19)

onde C−1
η = W−1

η + (T − 1)(I−Φη)U
−1
η (I−Φη) + [Cη

0]−1 e mη = Cη[1m
η
0/C

η
0 + W−1

η η1 +

(I−Φη)Uη−1
∑T

t=2 ς t].

Os parâmetros do processo VAR das volatilidades, φη, precisam ser amostrados de

uma distribuição truncada no espaço (0, 1)k. A verossimilhança condicional completa é

encontrada fazendo η∗t = ηt − µη. Então,

η∗t = diag(φη)η
∗
t−1 + ωη,t

= diag(η∗t−1)φη + ωη,t, ∀t = 2, . . . , T

Dado que {ωη,t} é um processo independente N(0,Uη) e que η∗1 ∼ N(0,Wη), onde

Wη = ΦηWηΦ
′
η + Uη, vê-se que a distribuição condicional completa a posteriori, com

um pequeno abuso de notação, é dada por

p(φη| · · · ) ∝

[
T∏
t=2

p(η∗t |η∗t−1,φη,Uη)

]
p(η∗1|φη,Uη)p(φη)

= N(mφ,Cφ)p(η∗1|φη,Uη)1{φη∈(0,1)k} (4.20)

onde 1{a∈A} é a função indicadora que é igual a 1 se a ∈ A e 0 caso contrário. O cálculo de

Wη pode ser feito de modo iterativo ou aproveitando-se da diagonalidade de Φη, levando

a Wη,ij = Uη,ij/(1− φη,iφη,j).

Analisando a equação (4.20), nota-se que não é posśıvel amostrar diretamente da

distribuição condicional completa a posteriori. Entretanto, pode-se recorrer a um passo

73



de Metropolis-Hastings cuja proposta natural é N(mφ,Cφ). Seja φ∗η um valor proposto.

Então, a taxa de aceitação do algoritmo é dada por α = min(1, R), onde

R =
p(φ∗η| · · · )/N(mφ,Cφ)

p(φη| · · · )/N(mφ,Cφ)
=
c(φ∗η)

c(φη)
1{φ∗

η∈(0,1)k}

em que c(φη) = |Wη|−1/2 exp(−0.5η∗′t W−1
η η

∗
t ).

Contudo, é bastante comum encontrar em aplicações práticas valores de φη próximos

a 1, o que acarreta que os pontos amostrados pelo núcleo gaussiano venham a estar

fora do espaço (0, 1)k, reduzindo a taxa de aceitação do passo de Metropolis-Hastings e

prejudicando a cadeia.

Para melhorar a aceitação pode-se fazer uso da abordagem de Geweke (1991). A

distribuição normal truncada multivariada não apresenta a propriedade de normalidade

(truncada ou não) de suas distribuições marginais. De todo modo, as distribuições

condicionais de cada elemento condicionado a todos os outros elementos do vetor segue

uma normal truncada univariada. Seja φη−j o vetor de todos os elementos de φη exceto

o j-ésimo e seja Cφ
i,−j a i-ésima linha de Cφ excluindo-se a j-ésima coluna. Então,

φη,j|φη−j, · · · ∼ N(0,1)(b
φ
j , B

φ
j ), onde N(a,b)(µ, σ

2) denota a distribuição normal truncada no

intervalo (a, b), bφj = mφ
j + Cφ

j,−j [C
φ
−j,−j ]

−1(φη−j −mφ
−j), B

φ
j = Cφ

j,j −Cφ
j,−j [C

φ
−j,−j ]

−1Cφ
−j,j.

Sendo assim, pode-se propor cada φ∗η,j e fazer a aceitação rejeição para cada j cuja taxa

de aceitação é dada por αj = min(1, Rj) em que

Rj =
c(φη∗[j])

c(φη)

e φη[j] = (φη,1, . . . , φη,j−1, φ
∗
η,j, φη,j+1, . . . , φη,k).

A amostragem da variância de evolução das volatilidades é feita de modo similar à

obtida para φη, uma vez que a distribuição condicional completa a posteriori para ela

depende da distribuição estacionária da primeira log-volatilidade η1, conforme segue

p(Uη| · · · ) ∝

[
T∏
t=2

p(η∗t |η∗t−1,φη,Uη)

]
p(η∗1|φη,Uη)p(Uη)

∝ p(η∗1|φη,Uη)

[
T∏
t=2

|Uη|−1/2 etr

{
−1

2
U−1
η γtγ

′
t

}]
|Uη)|p+n0η/2 etr

{
−1

2
U−1
η D0

}
(4.21)

=WI(nη1,Dη,1)p(η∗1|φη,Uη) (4.22)
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onde γt = η∗t −Φηη
∗
t−1, nη1 = nη0 + (T − 1) e Dη,1 = Dη,0 +

∑T
t=2 γtγ

′
t.

O passo de Metropolis-Hastings pode ser feito assumindo como proposta a distribuição

Whishart invertida WI(nη1,Dη,1), o que leva à regra de aceitação determinada por

RU =
p(U∗η| · · · )/WI(nη1,Dη,1)

p(Uη| · · · )/WI(nη1,Dη,1)
=
c2(U∗η)

c2(Uη)

onde c2(Uη) = |Wη|−1/2 exp(−0.5W−1
η η

∗
tη
∗′
t ).

Amostragem das log-volatilidades idiossincráticas

A simulação das log-volatilidades idiossincráticas se dá conforme a amostragem das

volatilidades dos fatores. Entretanto, é um caso mais simples, pois as volatilidades são

condicionalmente independentes quando todas as quantidades do modelo estão fixas. Isso

significa que se pode aplicar o FFBS univariado para cada série.

Amostragem de µξ,i, φξ,i e Uξ,i

Primeiramente, é importante salientar que os processos SV idiossincráticos são condi-

cionalmente independentes entre si. Portanto, a amostragem de seus parâmetros pode

ser feita individualmente para cada série. A estratégia adotada neste trabalho para a

simulação dos parâmetros do processo autorregressivo das log-volatilidades idiossincráticas

se dá conforme o trabalho de Kastner e Frühwirth-Schnatter (2014). Eles reescrevem o

modelo de modo que

ξti = δi + φξ,iξt−1,i + ωξ,ti, (4.23)

onde δi = (1− φξ,i)µξ,i e ωξ,ti ∼ N(0, Uξ,i).

Nota-se pela parametrização em (4.23), combinada com a distribuição a priori presente

em (4.10), que δi|φξ,i, Uξ,i ∼ N [mξ
0(1 − φξ,i), C

ξ
0(1 − φξ,i)

2]. Do mesmo modo como

ocorre para os parâmetros do processo SV dos fatores, a distribuição de inicialização

(estacionária) para ξ0i impossibilita a simulação direta da distribuição condicional completa

a posteriori. Dada a necessidade de se utilizar um passo de Metropolis-Hastings, Kastner

e Frühwirth-Schnatter (2014) sugerem a utilização de uma distribuição a priori auxiliar

paux(δi, φξ,i, Uξ,i) = paux(δi, φξ,i|Uξ,i)paux(Uξ,i), em que paux(δi, φξ,i|Uξ,i) = N(0, Uξ,iB0),

B0 = diag(B11
0 , B

22
0 ) e paux(Uξ,i) ∝ 1/Uξ,i.
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Com essa especificação, a distribuição a posteriori auxiliar é dada por paux(δi, φξ,i, Uξ,i|ξi),

onde paux(δi, φξ,i|ξi, Uξ,i) = N(b1, Uξ,iB1), B1 = (X′ξXξ + B−1
0 )−1, b1 = B1X

′
ξξ

[−1]
i ,

ξi = (ξ1i, . . . , ξT i)
′, ξ

[−t]
i = (ξ1i, . . . , ξt−1,i, ξt+1,i, . . . , ξT i)

′, Xξ = [1, ξ
[−1]
i ] e paux(Uξ,i|ξi) =

GI(c1, C1), em que c1 = (T − 1)/2 e C1 = (
∑T

t=2 ξ
2
ti + b′1X

′
ξξ

[−1]
i )/2. Ao se usar

paux(δi, φξ,i, Uξ,i|ξi) como proposta, chega-se a seguinte razão de aceitação:

R =
p(ξ1i|δ∗i , φ∗ξ,i, U∗ξ,i)p(δ∗i , φ∗ξ,i, U∗ξ,i)paux(δi, φξ,i, Uξ,i)

p(ξ1i|δi, φξ,i, Uξ,i)p(δi, φξ,i, Uξ,i)paux(δ∗i , φ
∗
ξ,i, U

∗
ξ,i)

É posśıvel fazer o passo de aceitação/rejeição do Metropolis-Hastings em mais blocos.

Há também uma discussão a respeito da eficiência do MCMC quando se utiliza a para-

metrização centralizada ou não centralizada. Dependendo dos verdadeiros valores dos

parâmetros φξ,i e Uξ,i, pode ser mais vantajoso utilizar uma parametrização em detrimento

da outra. Uma maneira de se contornar esse problema é intercambiar as amostragens

entre as duas parametrizações. Kastner e Frühwirth-Schnatter (2014) propõem o método

GIS (global interweaving strategy) e mostram que há ganhos significativos em se adotar

essa estratégia. Para mais detalhes sobre esse procedimento, o leitor deve se referir a

Kastner e Frühwirth-Schnatter (2014).

4.3 Implementação computacional

Os procedimentos de inferência bayesiana via MCMC são computacionalmente intensi-

vos. Isso exige que se procure desenvolver rotinas computacionais que sejam rápidas o

suficiente a ponto de viabilizar a aplicação dos modelos. Quando se trata de modelos mul-

tivariados de grande dimensão, esse ponto merece especial atenção. A era da informação

está trazendo à tona o desenvolvimento de pacotes computacionais que permitem a análise

de grandes massas de dados. Entretanto, ter dados não é suficiente. É preciso extrair deles

conclusões necessárias para se evoluir na escala do conhecimento. A Estat́ıstica, pode-se

dizer, tem protagonismo na transformação da informação em conhecimento. Contudo,

sem o aux́ılio de métodos computacionais eficientes, torna-se inviável aplicar um bom

modelo estat́ıstico.

Dentre as inúmeras ferramentas computacionais voltadas à aplicação de modelos
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estat́ısticos, o R (R Core Team, 2014) vem se impondo como a linguagem mais versátil

para a análise de dados. Sua capacidade para a elaboração de gráficos, sua facilidade

de aprendizado e seu grande número de contribuições por parte dos usuários, o têm

consolidado como a opção ideal para o compartilhamento de conhecimento na área de

estat́ıstica computacional. A linguagem R é, atualmente, a linguagem de programação

estat́ıstica com mais contribuições dos usuários e a mais pesquisada em fóruns de estat́ıstica

computacional (Muenchen, 2013). O R é um software livre, sendo que sua “liberdade”pode

ser entendida em três sentidos: tem código aberto, é livre para ser estendido e distribúıdo

e é de graça. Por esse motivo, muitos pesquisadores na academia e, ultimamente, na

indústria, têm desenvolvido e publicado rotinas por meio de bibliotecas em R. Essa

flexibilidade permite que os diversos centros de pesquisa estejam próximos da fronteira do

conhecimento, pois as rotinas implementadas são compartilhadas na tentativa de se chegar

à ciência reprodut́ıvel. Vale citar alguns pacotes que apresentam bastante relevância no

contexto bayesiano, tais como coda (Plummer et al., 2006), MCMCpack (Martin et al.,

2011) e bayesm (Rossi, 2012).

O R é uma linguagem interpretada. Isso implica que não é necessário compilar seu

código para visualizar os resultados, tornando interativo e rápido o processo de análise de

dados. Entretanto, à sombra das virtudes estão os v́ıcios. O fato de ser uma linguagem

interpretada torna o R lento para rotinas iterativas mais intensas, tais como os métodos

de MCMC. Portanto, muitos pesquisadores que implementam rotinas de MCMC recorrem

a outras linguagens de mais baixo ńıvel para ganharem em velocidade de processamento.

O C++ é uma linguagem comum a muitos pesquisadores que visam reduzir o tempo de

processamento de suas rotinas.

Talvez a linguagem de programação mais poderosa nos dias atuais seja o C++. Ela

dá total liberdade aos programadores para ordenarem praticamente tudo o que quiserem

que um computador faça por eles. No contexto estat́ıstico, há inúmeros pesquisadores

que desenvolvem rotinas em C++ para aplicar seus modelos. Um resultado apresentado

por Eddelbuettel e Sanderson (2014) mostra que, na implementação do filtro de Kalman,

a rotina em C++ é 43 vezes mais rápida do que uma outra rotina equivalente escrita

em R. Embora possibilite ganhos enormes em velocidade de processamento, a curva de
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aprendizado do C++ não é tão rápida quanto à do R. E fazer análises de dados utilizando

o C++ é uma tarefa ingrata, diferentemente da facilidade encontrada ao se usar o R para

essa finalidade.

Eddelbuettel e François (2011) e Eddelbuettel (2013) apresentam o pacote Rcpp, que

integra a velocidade do C++ às facilidades do R para análise de dados. Esse pacote

tornou viável o uso de métodos de MCMC bastante intensivos a partir do próprio R.

Com isso, pode-se programar em C++ e trazer facilmente todas as rotinas para dentro

do R. O RStudio (RStudio Team, 2012) permite o desenvolvimento das rotinas em R e

em C++ dentro de um mesmo ambiente (IDE). Para elaborar rotinas que necessitam de

manipulações matriciais eficientes, o pacote RcppArmadillo (Eddelbuettel e Sanderson,

2014) permite que se utilize a biblioteca Armadillo do C++ para criar funções no R. Com

essa integração, é posśıvel criar pacotes no R que rodam rotinas em C++ sem que o

usuário R perceba.

Como afirma Gandrud (2013), o relatório é um dos resultados da pesquisa, mas não

deve ser identificado com a própria pesquisa. Esta dissertação exigiu o desenvolvimento

de diversas rotinas para a aplicação dos modelos que estão sendo propostos. Todos os

resultados dos procedimentos de inferência para esses modelos foram colocados num

pacote chamado dfsv (Barcellos, 2014), que deverá ser submetido em breve ao CRAN

(Comprehensive R Archive Network).

O desenvolvimento do pacote dfsv foi todo feito tendo por base os pacotes Rcpp e

RcppArmadillo. Os ganhos computacionais são impressionantes e foi posśıvel rodar modelos

com 30 variáveis em menos de um minuto. O pacote foi desenhado para tornar o método

de MCMC modular, isto é, há funções para simular da distribuição condicional completa

a posteriori, seja com ou sem passo de Metropolis-Hastings. Com isso, um usuário é capaz

de incluir, por exemplo, fatores dinâmicos num modelo de regressão linear multivariado,

utilizando apenas as funções SampleDynFactors() e SampleLoads(), que amostram os fatores

dinâmicos e as cargas fatoriais respectivamente. Vale a pena destacar que o algoritmo

FFBS para amostrar os fatores dinâmicos fez uso do filtro de Kalman na forma raiz

quadrada, conforme se pode ver no apêndice B.

Futuramente, serão disponibilizados manuais e vinhetas para a utilização do pacote
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dfsv. Por enquanto, vale citar que para a simulação de algumas distribuições conhecidas

foi necessário recorrer a funções de outros pacotes, além das funções presentes nos pacotes

básicos do R. Em especial, vale citar a função riwish(), do pacote MCMCpack (Martin et al.,

2011), que simula matrizes aleatórias a partir de uma distribuição de Wishart-invertida, e

a função rtruncnorm() do pacote truncnorm (Trautmann et al., 2014), que gera amostras

aleatórias de uma normal truncada. Esta última função foi utilizada para extrair amostras

da distribuição condicional completa a posteriori de φη (4.20).

O próximo caṕıtulo apresenta algumas aplicações que fazem uso do pacote dfsv. É

importante destacar que as aplicações apresentadas neste trabalho são feitas a séries

multivariadas de grande dimensão. O R aloca seus objetos na memória RAM. Supondo,

por exemplo, que se obtenham N = 10000 amostras da distribuição a posteriori do

ńıvel local para q = 70 séries com horizonte de observação T = 1800, então o consumo

de memória para armazenar essa cadeia do MCMC seria da ordem de 9,4 Gb. Mesmo

configurando o R a 64 bits, seria preciso ter uma memória de, pelo menos, 16 Gb para

armazenar o ńıvel local. Se houver dinâmica em outros parâmetros, não será posśıvel

aplicar os métodos de MCMC sem recorrer à alguma sáıda que evite o uso tão intensivo

de memória.

Algumas maneiras de contornar esse consumo de memória é utilizar alguma ferramenta

de banco de dados para armazenar a informação e solicitar ao R que consulte o banco

quando necessário. Entretanto, essa solução torna lento o processo de análise de dados

e exige certo grau de conhecimento de arquitetura de banco de dados. Para dar uma

solução muito mais sutil a esse problema, Adler et al. (2014) desenvolveram o pacote ff,

que possibilita o trabalho de grandes massas de dados dentro do próprio R. A grande sáıda

que eles encontraram foi armazenar os objetos do R em flat files localizados em algum

diretório do disco ŕıgido e mapear esse arquivo em algum objeto do R. Assim, reduz-se

drasticamente o uso de memória RAM, facilita-se a manipulação dos dados, uma vez que

esses dados são objetos do próprio R, e torna trivial a aplicação de modelos a grandes

massas de dados.

O caṕıtulo 5 apresenta alguns resultados aplicados que fazem uso das rotinas imple-

mentadas no pacote dfsv. Os dois primeiros exemplos são aplicações a dados artificiais e o
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terceiro é uma aplicação a preços de derivados de petróleo.
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Caṕıtulo 5

Resultados aplicados

“O verdadeiro problema com este nosso mundo não é que se trata de um

mundo sem razão, nem tampouco de um mundo razoável. O tipo mais comum

de problema é que se trata de um mundo quase razoável, mas não totalmente.

A vida não é um ilogismo; todavia, é uma cilada para os lógicos. Parece

simplesmente um pouco mais matemática e regular do que é; sua exatidão é

óbvia, mas sua inexatidão está escondida; sua loucura está à espreita.”

G. K. Chesterton

Ortodoxia

Neste caṕıtulo são feitas três aplicações dos modelos fatoriais dinâmicos. As duas

primeiras aplicações são feitas a dados artificiais. Os primeiros dados artificiais utilizados

são gerados de um modelo fatorial dinâmico e com eles ilustram-se o uso do fator de Bayes

para seleção do modelo e o método de Procrustes para solucionar o problema da rotação.

Na segunda aplicação, são gerados dados artificiais do modelo fatorial dinâmico com

volatilidade estocástica e mostra-se a capacidade de se fazer inferência para os parâmetros

envolvidos no modelo. Por fim, aplica-se um modelo fatorial dinâmico de volatilidade

estocástica a dados de preços de derivados de petróleo negociados ao redor do mundo.

81



5.1 Dados artificiais

5.1.1 Modelo fatorial dinâmico

Os dados deste exemplo foram gerados a partir de um modelo fatorial dinâmico, descrito

na equação (2.26). Simplificou-se o modelo ao se desconsiderar os efeitos defasados dos

fatores nas observações presentes (s = 0) e a evolução dos fatores é descrita por um VAR

de ordem 1 (h = 1). Portanto, os dados são equacionados desta forma: yt = Λft + εt,

onde ft = Φft−1 + ωf,t, εt ∼ N(0, diag (ψ)) e ωf,t ∼ N(0,Wf,t). O número de fatores

considerado foi k = 2. Foram geradas T = 500 observações para q = 30 variáveis. Os

parâmetros foram definidos do seguinte modo:

λtrue
ij

iid∼ U(0, 1), ∀i = 1, . . . , q, j = 1, . . . , k (5.1a)

ψtrue
i

iid∼ Ud({0.02, 0.19, 0.36}), ∀i = 1, . . . , q, (5.1b)

Wf,t ≡ Ik (5.1c)

Φtrue
1 =

 0.95 0

−0.1 0.7

 , (5.1d)

onde Ud(A) simboliza a distribuição uniforme discreta sobre o conjunto A. Os gráficos

presentes na figura 5.1 ilustram algumas das séries artificiais. Vê-se que as séries y2, y9 e

y10 pertencem a um grupo e as restantes compõem outro grupo.

A aplicação do modelo aos dados artificiais considerou Wf,t ≡ Ik, ∀t, e assumiu as

seguintes distribuições a priori :

λij ∼ N(0, 1000)∀i = 1, . . . , q, j = 1, . . . , k, (5.2a)

ψi ∼ GI(2, 0.01)∀i = 1, . . . , q, (5.2b)

φjl ∼ N(0, 1000)∀j = 1, . . . , k, l = 1, . . . , k, (5.2c)

ϕ0 ∼ N(0, Ikh), (5.2d)

onde ϕ′0 = (f ′0, . . . , f
′
1−h).

Tanto o número de fatores (k) quanto a ordem da dinâmica do modelo (h) fo-

ram escolhidos utilizando a verossimilhança marginal fracionada, isto é, as primeiras
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Figura 5.1: Dados artificiais gerados a partir do modelo fatorial dinâmico (5.1). As séries

escolhidas aleatoriamente são y2, y5, y9, y10, y15 e y28.
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T1 = 50 observações foram escolhidas como amostra de treino e as 450 restantes com-

puseram a amostra para a seleção do modelo. A verossimilhança marginal foi aproxi-

mada por Monte Carlo de modo que p̂(y1|y0,M) = N−1
∑N

r=1 p(y
1|θ(r)

M ,y0,M), onde

θM = ( vec (Λ)′,ψ′, vec (Φ)′,ϕ′T1)
′, θ

(r)
M é uma amostra de p(θM |y0,M) e y0, y1 e M

são, respectivamente, a amostra de treino, a amostra para seleção do modelo e o modelo

definido pelo par (k, h). Pode-se afirmar que esse fracionamento da amostra está em

linha com a proposta de O’Hagan (1995). É interessante notar que essa verossimilhança

de θ depende de ϕT1 = (fT1 , . . . , fT1−h), mas não depende dos fatores posteriores a T1,

pois estes podem ser integrados analiticamente devido ao condicionamento dos outros

parâmetros.

Foram rodadas cadeias de MCMC para todos os pares de k = 1, 2, 3 e h = 1, 2, 3,

cujo peŕıodo de aquecimento foi de 5000 iterações, o espaçamento entre as extrações

foi de 5 e a amostra final resultante contém 10000 simulações, totalizando uma cadeia

de 55000 iterações. A tabela 5.1 mostra as log-verossimilhanças resultantes. A análise

de convergência das cadeias de MCMC foi feita com base na convergência das log-

verossimilhanças marginais condicionais a y0 e usando o critério de Geweke (1992)

implementado no pacote coda. Todas as cadeias convergiram a um ńıvel de significância

de 1%. Pela análise gráfica, nenhuma cadeia apresentou anomalia. Vê-se que o modelo

h = 1 h = 2 h = 3

k = 1 -13057 -13006 -12980

k = 2 -7067 -7128 -7072

k = 3 -7305 -7474 -7472

Tabela 5.1: Verossimilhança marginal para seleção do número e da ordem do VAR dos

fatores para os dados artificiais.

com maior verossimilhança marginal foi justamente o modelo original, ou seja, com k = 2

e h = 1.

A partir do modelo selecionado, aplicou-se o amostrador de Gibbs utilizando todos

os dados para se aproximar a distribuição a posteriori dos parâmetros. A cadeia final

constou de 55000 iterações, sendo as primeiras 5000 tidas como peŕıodo de aquecimento
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e dando-se um espaçamento de 5 iterações entre as extrações. A amostra final foi de

10000. Sendo a matriz de cargas estimada sem restrições, foi preciso avaliar a convergência

da cadeia utilizando-se quantidades invariantes a transformações ortogonais das cargas.

Optou-se por avaliar a convergência das seguintes quantidades: ψλ = diag (ΛΛ′), ψ e

det(Φ1). A tabela 5.2 mostra a estat́ıstica ZG de Geweke (1992) para essas quantidades.

A única estat́ıstica do teste que poderia ser questionada é a de φ9. Entretanto, ela é

i ψλ,i ψi i ψλ,i ψi det(Φ1)

1 1.49 0.92 16 1.84 1.31 -0.34

2 1.69 0.58 17 1.63 -0.84

3 1.60 -0.20 18 1.61 0.49

4 -0.55 0.06 19 1.74 -0.39

5 -0.01 0.58 20 0.32 1.01

6 1.02 -0.07 21 0.25 -0.93

7 1.65 0.20 22 0.69 1.30

8 1.51 0.40 23 -0.52 1.41

9 0.70 2.22 24 1.50 -0.03

10 1.13 -1.15 25 1.02 0.08

11 1.55 -0.26 26 1.65 0.15

12 1.16 -0.22 27 1.47 -0.68

13 1.61 0.62 28 0.30 -1.01

14 1.36 -0.17 29 1.62 -0.78

15 -0.15 -0.68 30 -0.35 0.19

Tabela 5.2: Estat́ıstica de Geweke para análise da convergência da cadeia de MCMC para

quantidades ortogonalmente invariantes. Para o cálculo de ZG a cadeia foi divida entre as

25% primeiras amostras e as últimas 50%.

muito próxima de dois, permitindo que se assuma que a cadeia convergiu a um ńıvel de

significância de 1%.

A análise gráfica das cadeias dos elementos de Λ e Φ1 não permite que se afirme nada

sobre a convergência. Essa dificuldade se deve ao fato da cadeia estar ortogonalmente
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misturada. O método ex-post para a solução da rotação foi aplicado e seu resultado pode

ser visto na figura 5.2. Vê-se claramente como que a solução ex-post resolve o problema

da rotação, já que as cadeias irrestritas, que aparentemente não haviam convergido, se

comportam muito bem quando rotacionadas via otimização da função perda ex-post.

Para ser posśıvel avaliar a qualidade da estimação é necessário comparar a distribuição

a posteriori dos parâmetros com os seus valores verdadeiros. Pela definição dos parâmetros

presente na equação (5.1) não se especifica nenhuma forma particular para a matriz de

cargas verdadeira, Λtrue, e pela definição da distribuição a priori presente em (5.2) também

não se tem uma forma definida para a matriz de cargas a ser estimada. Por esse motivo,

tanto as amostras a posteriori irrestritas quanto as rotacionadas pelo método ex-post

não estarão em torno dos verdadeiros parâmetros, uma vez que eles podem estar em

regiões distintas do espaço paramétrico. A comparação pode ser feita caso se aplique uma

transformação ortogonal de modo que tanto os verdadeiros parâmetros quanto a média

das amostras a posteriori tenham a mesma forma. Optou-se por rotacionar ambos para a

forma PLT. Sejam Λtrue e Φtrue os verdadeiros parâmetros e f true
t , os verdadeiros fatores

para todo t e sejam Λ∗, Φ∗ e f∗t a média das cargas, a média da matriz de evolução e a

média dos fatores a posteriori após a rotação ex-post. Aplicando a fatoração QR para a

matriz de cargas verdadeiras, chega-se aos verdadeiros parâmetros rotacionados: Λtrue
PLT,

Φtrue
PLT e f true

t,PLT. Pelo lado das estimativas, considere-se Λ∗PLT = Λ∗QPLT a média a posteriori

das cargas na forma PLT. Consequentemente, é preciso rotacionar as outras quantidades de

modo que Φ∗PLT = Q′PLTΦ∗QPLT e f∗t,PLT = Q′PLTf∗t . Assim, para se descrever a incerteza

quanto aos parâmetros nessa forma, aplica-se a mesma transformação ortogonal feita para

a média dos parâmetros a cada amostra dos mesmos, ou seja, obtêm-se Λ
(r)
PLT = Λ(r)QPLT,

Φ
(r)
PLT = Q′PLTΦ(r)QPLT e f

(r)
t,PLT = Q′PLTf

(r)
t , que são as amostras a posteriori em torno

da forma PLT, para cada simulação r = 1, . . . , N . Note que a matriz que transforma

cada amostra é a mesma que rotaciona Λ∗. Essa transformação mantém a otimalidade da

solução do método ex-post, conforme visto no caṕıtulo 3.

Os gráficos presentes na figura 5.3 apresentam os resultados para a estimação da

matriz de cargas na forma PLT. Para facilitar a análise do gráfico, evitando problemas

de escala, corrigiram-se todas as amostras pelo verdadeiro parâmetro na forma PLT.
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Figura 5.2: Cadeias da amostra final do MCMC de alguns dos parâmetros para o modelo

fatorial dinâmico. A coluna da esquerda ilustra as cadeias irrestritas, enquanto que a

coluna da direita apresenta as cadeias após a aplicação do método ex-post para solução

do problema da rotação.
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Figura 5.3: Média e intervalo de confiança de ΛPLT −Λtrue
PLT. Λ.j é a j-ésima coluna da

matriz ΛPLT corrigida pelos verdadeiros valores.

Faz-se notar que há incerteza a respeito do elemento do triângulo superior. Isso acontece

porque a rotação para a forma PLT foi aplicada sobre a média da matriz, implicando

que, na média, a matriz terá forma PLT e, portanto, é posśıvel ver, à luz dos dados,

qual o grau de conhecimento que se tem a respeito da matriz de cargas nessa estrutura.

Nota-se claramente que a estimação é bastante concentrada em torno dos verdadeiros

parâmetros. A figura 5.4 traz os histogramas dos elementos de ΦPLT. Vê-se claramente

que a distribuição a posteriori desses parâmetros está bastante coerente com o verdadeiro

modelo utilizado.

Por fim, apresenta-se a inferência para os fatores cuja matriz de cargas tem forma PLT.

A figura 5.5 mostra três recortes de tempo para cada um dos fatores do modelo. Nota-se

que o procedimento de inferência é capaz de reaver os fatores de modo bastante assertivo,

fortalecendo o argumento de que, quando justifica-se aplicá-lo, o modelo fatorial dinâmico

permite que se façam afirmações sobre o padrão subjacente dos dados, auxiliando a

compreensão da realidade e melhorando a tomada de decisão.
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Figura 5.4: Histogramas da distribuição a posteriori de ΦPLT. O verdadeiro valor está

indicado pela linha vertical.

5.1.2 Modelo fatorial dinâmico de volatilidade estocástica

A segunda aplicação a dados artificiais concerne ao modelo fatorial dinâmico de

volatilidade estocástica, descrito pelas equações (4.1) e (4.8) e em que se considerou B = 0

e αt = 0, ∀t. Foram geradas T = 1800 observações de q = 70 variáveis e k = 2 fatores.

O objetivo desta aplicação é ilustrar a capacidade do procedimento de inferência para

reaver os verdadeiros valores dos parâmetros. O procedimento de inferência para esse

modelo exige que se faça uma restrição PLT a priori em que a diagonal da matriz de

cargas tenha valores iguais a unidade. Nesta aplicação, os verdadeiros parâmetros foram
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Figura 5.5: Intervalo de confiança para os fatores dinâmicos. As linhas de gráficos

referem-se aos fatores e as colunas são janelas de tempo distintas. A área em cinza é o

intervalo de 90% de credibilidade (confiança) para os fatores a posteriori, enquanto que a

linha preta são os verdadeiros fatores gerados artificialmente. Note-se que os fatores estão

rotacionados de modo que a matriz de cargas assuma a forma PLT.
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gerados do seguinte modo:

λtrue
ij =


1, se i = j,

0, se i < j,

U(0, 1), caso contrário.

, i = 1, . . . , 70 e j = 1, 2

Φtrue =

 0.88 0.03

−0.01 0.94

 ,
µtrue
η = (−9,−10)′,

φtrue
η = (0.98, 0.9)′,

Utrue
η =

 0.1 0.05

0.05 0.2

 ,
µtrue
ξ,i ∼ U(−12,−11), i = 1, . . . , 70,

φtrue
ξ,i ∼ U(0.85, 0.95), i = 1, . . . , 70,

U true
ξ,i ∼ U(0.1, 0.2), i = 1, . . . , 70.

As distribuições a priori foram especificadas do seguinte modo:

λij =


1, se i = j,

0, se i < j,

N(0, 1), caso contrário.

, i = 1, . . . , 70 e j = 1, 2,

φjl ∼ N(0, 1), j, l ∈ {1, 2},

µη ∼ N(0, 100I2),

φη ∼ U((0, 1)2),

Uη ∼ WI(5, 3U0,η)

µξ,i ∼ N(−10, 100), i = 1, . . . , 70,

φξ,i ∼ Be(5, 1.5), i = 1, . . . , 70,

Uξ,i ∼ 0.1χ2
1, i = 1, . . . , 70.

Definiu-se U0,η = Utrue
η . Essa escolha se deve a dois motivos. O primeiro é que o

objetivo desta aplicação é avaliar se os cálculos para a obtenção das amostras a posteriori
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estão corretos. Um segundo ponto é que, em aplicações práticas, é preciso especificar

distribuições a priori relativamente informativas, baseadas em dados de treino, pois a

convergência da cadeia pode ser bastante senśıvel à escolha dessa distribuição.

A cadeia do MCMC foi constrúıda utilizando o pacote dfsv, apresentado na seção

4.3, para amostrar Λ, µη, φη, Uη, f0, . . . , fT e η1, . . . ,ηT . Para extrair as amostras de

ξ1, . . . , ξT ,µξ,φξ e Uξ,i utilizou-se o pacote stochvol (Kastner, 2014). O ponto inicial

da cadeia foram os verdadeiros parâmetros e, a partir dela, foram extráıdas N = 8000

amostras da distribuição a posteriori com o peŕıodo de aquecimento 10000 iterações e um

espaçamento de 10 iterações entre as extrações. O tempo computacional necessário foi de

aproximadamente 5h56 num computador com processador Intel(R) Core(TM) i5-3320M

2.60 GHz e memória RAM de 4Gb.

Pela análise gráfica não há nenhuma evidência para se negar a convergência da cadeia

do MCMC. Pelo teste de Geweke com frações de 20% e 50% da amostra final, somente

alguns parâmetros têm estat́ıstica pouco superior a 2, sendo posśıvel aceitar a convergência

a um ńıvel de significância de 1%. Portanto, assumiu-se que as cadeias convergiram.

Os parâmetros mais importantes nesta aplicação são os referentes às volatilidades,

tanto dos fatores quanto idiossincráticas. A figura 5.6 mostra a distribuição a posteriori

para os parâmetros do processo das volatilidades dos fatores. Vê-se que os parâmetros

foram bem estimados. Nos gráficos da figura 5.7 tem-se um resumo das distribuições a

posteriori para os parâmetros das volatilidades idiossincráticas para cada uma das 70

variáveis geradas artificialmente. Nota-se que há alguns poucos casos em que o verdadeiro

parâmetro está fora do intervalo de 90% de confiança, mas ainda assim com uma distância

próxima do quantil limı́trofe.

Para ilustrar a inferência que se pode fazer a respeito das volatilidades, os gráficos das

figuras 5.8 e 5.9 apresentam um resumo da distribuição a posteriori das log-volatilidades

do VAR dos fatores e das log-volatilidades idiossincráticas para as séries 35 e 61, escolhi-

das aleatoriamente. Nota-se que as verdadeiras trajetórias estão dentro dos limites de

credibilidade em quase todos os instantes de tempo.

Com este exemplo mostra-se que as funções implementadas para a aplicação dos

métodos de MCMC para modelos fatoriais dinâmicos de volatilidade estocástica estão
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Figura 5.6: Distribuições a posteriori dos parâmetros que definem o processo de volatili-

dade estocástica dos fatores dinâmicos. A linha sólida vertical é o verdadeiro parâmetro.
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Figura 5.7: Média e intervalo de 90% de credibilidade dos parâmetros que guiam o

processo das volatilidades idiossincráticas. O eixo x se refere aos valores dos parâmetros e

o eixo y indica a variável observada.
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Figura 5.8: Intervalo de 90% de credibilidade para as log-volatilidades dos fatores. As

linhas de gráficos referem-se aos fatores e as colunas são janelas de tempo distintas. A

linha sólida é a verdadeira trajetória.
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Figura 5.9: Intervalo de 90% de credibilidade para as log-volatilidades idiossincráticas.

As linhas de gráficos referem-se às variáveis 35 e 61, respectivamente, e as colunas são

janelas de tempo distintas. A linha sólida é a verdadeira trajetória.
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aderentes com o que é esperado.

5.2 Preços internacionais de derivados

O mercado de petróleo é um dos mais complexos do mundo. A produção de petróleo

envolve o estudo e o desenvolvimento de técnicas avançadas em diversas áreas do conhe-

cimento, tais como engenharia, geologia e automação, para citar algumas. O petróleo

é uma das principais fontes primárias na matriz energética de inúmeros páıses. O seu

consumo se dá por meio de seus derivados, produzidos em refinarias. Cada refinaria tem

um grau de complexidade distinto, sendo capaz de processar diversos tipos de petróleo e

tendo um perfil de rendimento para cada petróleo processado.

Os derivados de petróleo têm diversas finalidades, desde combust́ıveis para aviação e

de petroqúımicos para garrafas de refrigerante até ceras destinadas ao uso aliment́ıcio

(food grade). Dentre os inúmeros derivados, aqueles que têm maior liquidez no mercado

internacional são a nafta, a gasolina, o diesel, o querosene de aviação (QAV) e o óleo

combust́ıvel. A nafta e a gasolina são comumente classificadas como derivados leves,

enquanto que o diesel e o querosene de aviação são tidos como derivados médios. O óleo

combust́ıvel, que é um reśıduo do processo de refino, é um derivado tipicamente pesado.

Todos os derivados apresentam especificações próprias como, por exemplo, octanagem

(gasolina) e teor de enxofre (diesel e óleo combust́ıvel).

Há refinarias espalhadas ao redor do mundo. Todavia, algumas regiões são identificadas

como grandes centros de produção e comercialização de petróleos e derivados. Neste

trabalho foram utilizados dados das seguintes regiões: hub de Nova Iorque (NYH), Golfo

do México (USG), noroeste da Europa (NWE), porto de Roterdã, Mar Mediterrâneo

(MED), Cingapura e Golfo Pérsico (Arab Gulf ). É posśıvel, com isso, classificar os dados

em três grandes regiões: América do Norte, Europa e Ásia.

O objetivo deste estudo é compreender o movimento conjunto dos preços de derivados

de petróleo distribúıdos nos principais centros de comercialização. Para dar atenção

especial aos movimentos de curto prazo, trabalhou-se com os log-retornos, isto é, a

diferença logaŕıtmica dos preços. Os dados consistem em 65 séries diárias referentes aos
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preços FOB (free on board) de nafta, gasolina, diesel, QAV e óleo combust́ıvel, negociados

no mercado f́ısico em diversos pontos do mundo. O horizonte de observação vai de

01/07/2004 a 31/12/2013, totalizando 2451 retornos. Uma tabela com o nome de todas

as variáveis pode ser vista no apêndice C. Como os dados são oriundos de diversas regiões

do globo, não há registro dos preços de alguns produtos em determinada região devido a

um feriado local. Esses valores faltantes foram substitúıdos pelo valor do dia anterior.

Os retornos iguais a zero foram substitúıdos por 10−9 para evitar problemas numéricos.

Todos os finais de semana e feriados internacionais foram desconsiderados. A fonte dos

dados é a empresa Platts.

Há algumas particularidades que merecem atenção quanto aos dados. O mercado

de derivados de petróleo é bastante ĺıquido, mas a negociação dos seus contratos f́ısicos,

exceto para alguns poucos produtos tais como diesel e gasolina, acontecem em mercado

do tipo balcão. Isso significa que os contratos são negociados entre as partes (contratante

e contratado) sem a necessidade de se ter uma bolsa intermediando a negociação. Dada

a necessidade de se obter a mensuração dos preços dos derivados em diversas regiões

do mundo, algumas empresas – denominadas trade journals – se dedicam a fazer uma

estimativa do preço dos derivados comercializados, entrando em contato com os agentes

do mercado para saber o valor e o volume dos contratos negociados no dia (Downey,

2009). A Platts é uma grande empresa desse ramo, fazendo a medição e disponibilizando

os dados diariamente. O leitor interessado em entender melhor a metodologia de medição

pode se referir a Platts (2014a,b,c). A mensuração dos preços carrega um erro de medida

intŕınseco, pois há diversos contratos não padronizados fechados ao longo do dia. A Platts

disponibiliza os preços mı́nimo, médio e máximo. Neste trabalho foram utilizados os

preços médios diários dos produtos.

Para entender as diversas caracteŕısticas presentes nos dados em questão, foi feita

uma análise exploratória com toda a amostra. Em primeiro lugar analisou-se a estrutura

temporal dos dados. A figura 5.10 ilustra o correlograma dos retornos e dos retornos

ao quadrado das 65 séries. Vê-se que, em geral, a dependência temporal dos retornos é

pequena, embora algumas séries apresentem uma certa autocorrelação de ordem 1. Já os

retornos ao quadrado são bastante correlacionados, indicando que seria razoável considerar
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Figura 5.10: Correlograma dos retornos (a) e dos retornos ao quadrado (b) dos 65

derivados. Cada ponto se refere à autocorrelação de uma série de retornos numa defasagem

determinada. Os pontos estão com transparência e, portanto, quanto mais escura a região

de diagramação, mais séries apresentam valores em torno dela.

um modelo de volatilidade estocástica para essas séries. Em particular, para descrever

melhor as correlações, buscou-se inserir as componentes de volatilidade estocástica em

fatores comuns, como será apresentado mais adiante.

Havendo muitas séries no estudo, faz-se necessário reduzir a dimensão do problema.

Para entender melhor a estrutura de correlação dos dados, a matriz de covariâncias dos

dados foi decomposta em suas componentes principais para se avaliar até que ordem o

modelo pode ser reduzido. Pelo gráfico presente na figura 5.11 pode-se ver que com 4

componentes explicam-se 80% da variação total; com 10 componentes, 90%; e, com 17

componentes, 95%.

Para selecionar o número de fatores, k, recorreu-se ao fator de Bayes. Os modelos

comparados são modelos fatoriais na forma yt = α+ Λft + εt, onde εt ∼ N(0, diag (ψ))

e ft ∼ N(0, Ik) e cuja diferença é somente o número de fatores. O intercepto foi mantido

constante no tempo, pois ao aplicar aos dados um modelo matriz-variado com somente ńıvel

local (ver equação (2.10)), o valor δ = 1 maximiza a verossimilhança. As verossimilhanças

marginais foram calculadas de modo fracionário, numa abordagem semelhante a O’Hagan

(1995), separando-se a amostra em duas frações, y0 e y1. A primeira, chamada de
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Figura 5.11: Decomposição da matriz de covariâncias nas componentes principais. Os

pontos circulares são a contribuição percentual das componentes na explicação da variação

total. Os pontos quadrados são a contribuição percentual acumulada.

amostra de treino, contém 389 pontos que vão de 02/07/2004 a 31/12/2005 e a segunda,

composta de 2062 observações, vai desde 01/01/2006 a 31/12/2014. A decisão de usar

a verossimilhança fracionária visa a reduzir tanto o impacto da distribuição a priori

no cálculo da verossimilhança marginal quanto o tempo computacional para rodar os

algoritmos de MCMC, uma vez que é preciso processar as cadeias com somente 389

observações. A distribuição a priori escolhida considera independência de todos os

parâmetros e é tal que αi ∼ N(0, 1), λij ∼ N(0, 0.05) e ψi ∼ GI(n0/2, n0s
2
0/2), onde

n0 = 2 e n0s
2
0 = 0.1, ∀i = 1, . . . , q e j = 1, . . . , k. A definição dos hiperparâmetros teve

por base resultados de retornos de ativos financeiros, cuja volatilidade não passa de 10%.

Para deixar a distribuição a priori relativamente vaga, optou-se por se considerar valores

ligeiramente maiores do que este último. Pela análise exploratória, optou-se por comparar

os modelos com k variando de 4 a 10.

Foram processadas cadeias de MCMC de tamanho 50000 para cada um dos modelos,

em que o peŕıodo de aquecimento foi de 10000 e o espaçamento entre as extrações foi

de 4 simulações, resultando em uma amostra final de tamanho 10000. A análise de
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convergência do MCMC foi feita aplicando-se a estat́ıstica de Geweke às verossimilhanças

marginais, dividindo as cadeias nas primeiras 20% amostras e nas últimas 50%. Todas as

cadeias convergem a um ńıvel de significância de 5%. Por uma análise gráfica dos traços

das cadeias, nenhuma anomalia foi identificada.

A tabela 5.3 apresenta o resultado das log-verossimilhanças marginais fracionais

calculadas por integração de Monte Carlo. Vê-se que com k = 8 fatores maximiza-se a

verossimilhança marginal. Portanto, esse é o número de fatores escolhido para o restante

das aplicações feitas nesta seção.

k 4 5 6 7 8 9 10

ln p̂(y1|y0, k) 273098 274816 275562 275951 276067 275833 275798

Tabela 5.3: Verossimilhança marginal do número de fatores. A amostra de treino, y0,

possui 389 observações, enquanto que a amostra para seleção do modelo, y1, tem 2062

observações.

Após a escolha do número de fatores, foi aplicado o modelo escolhido a todos os

dados para se analisar a estrutura de correlações induzida pelos fatores. Para se fazer a

análise a posteriori do modelo, foram processadas 50000 iterações do amostrador de Gibbs,

em que as primeiras 10000 foram tidas como peŕıodo de aquecimento, e obteve-se uma

amostra final de 10000, após um espaçamento de 4 iterações entre as extrações. Nota-se

que a distribuição a priori de Λ é invariante a transformações ortogonais, permitindo

a identificação ex-post da matriz de cargas. Para avaliar a convergência do algoritmo

de MCMC, foram avaliadas graficamente os traços das cadeias de α, diag (ΛΛ′) e ψ.

Nenhum deles apresentou anomalia. A estat́ıstica de Geweke foi calculada para essas

quantidades e, a um ńıvel de significância de 1%, não se rejeita a hipótese de convergência

para nenhuma delas.

Para identificar o modelo foi aplicado o método do Procrustes ortogonal às amostras a

posteriori de Λ, conforme apresentado no caṕıtulo 3. Em seguida, a média das amostras

pós-processadas, Λ∗, foi rotacionada pelo método Varimax para facilitar a interpretação

dos fatores. Uma análise interessante que facilita essa interpretação é feita olhando-se

para a proporção da variância de cada variável i explicada por cada fator j, dada por
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λ2
ij/(ψi +

∑
j λ

2
ij). Pela análise da figura 5.12 nota-se que os fatores 1, 6, 7 e 8 são os

que mais capturam as variações dos dados. Os fatores 2, 3, 4 e 5 capturam dependências

mais acentuadas dentro de alguns subgrupos de retornos. Os números que identificam as

variáveis no gráfico da figura 5.12 condizem com aqueles presentes no apêndice C.

Observa-se que o primeiro fator é identificado com o mercado asiático (Cingapura

e Golfo Pérsico). O segundo fator detalha a gasolina na Ásia e o terceiro está ligado

aos derivados médios (diesel e QAV) nesse mesmo mercado. O oitavo fator captura as

gasolinas nos Estados Unidos. É interessante notar que a nafta no Golfo do México

também é bastante explicada por esse fator. Isso condiz com o seu uso, pois ela é

destinada a aumentar a octanagem da gasolina nessa região. O quarto fator explica parte

do diesel e do QAV no mercado norte americano e o sexto fator se identifica com os

óleos combust́ıveis nessa mesma região. O sétimo fator parece capturar os movimentos

no mercado europeu para todos os seus produtos, sendo que os movimentos de alguns

produtos pesados são ligeiramente explicados pelo quinto fator. É válido notar que as

séries de óleos combust́ıveis no mercado americano identificadas pelos números 7, 8, 9

e 10 não são bem explicadas por nenhum fator. Em geral, o que se observa é que as

negociações de derivados no mercado f́ısico são regionalizadas, ao menos no curto prazo.

Como se observou na análise exploratória, as séries em questão apresentam heterosce-

dasticidade. Há também uma leve dependência temporal de ordem 1 entre os retornos.

Portanto, para tentar capturar as variações na volatilidade e a dependência temporal entre

os retornos, aplicou-se um modelo fatorial dinâmico de volatilidade estocástica presente

em (4.1) e (4.8a), em que se considerou Ψt ≡ Ψ∀t, δ = 1 e h = 1. O número de fatores

para o DFSV foi k = 8. Nenhuma variável regressora foi inclúıda. O modelo aplicado

pode ser escrito de acordo com o seguinte equacionamento:

yt = α+ Λft + εt, εt ∼ N(0,Ψ),

ft = Φft−1 + ωt, ωt ∼ N(0,Ht),

ηt − µη = Φη(ηt−1 − µη) + ωη,t, ωη,t ∼ N(0,Uη).

Como já se discutiu, para garantir a identificabilidade do modelo fatorial dinâmico

de volatilidade estocástica é preciso fazer restrições à matriz de cargas. Nesta aplicação
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Figura 5.12: Proporção da variância de cada uma das 65 variáveis explicada por cada

fator. A área em cinza é o intervalo de 90% de confiança e o traço vertical preto é a média

da proporção explicada pelo fator.

103



i Nome da variável

11 HSFO.380.4.0.S.Singapore

48 Premium.Unleaded.Singapore.95.RON..500.ppm.

54 Gasoil.0.05.S.Singapore

47 Super.Unleaded.USG.Waterborne..30.ppm.

23 No.6.0.3.S..HP.NYH.Cargoes

4 Naphtha.Med.FOB.Cargoes

20 HSFO.3.5.S.NWE.FOB.Cargoes

59 No.2.USG.Pipeline.Platts

Tabela 5.4: Variáveis fundadoras dos fatores no modelo fatorial dinâmico de volatilidade

estocástica.

adotou-se a restrição PLT com elementos da diagonal iguais a um, conforme descrito

na equação (4.9). Como já foi visto no caṕıtulo 3, a ordenação das variáveis impacta

a inferência sobre o modelo. Para reduzir esse impacto, optou-se por reordenar o vetor

de observações a partir da análise dos fatores no caso estático (vide figura 5.12). As 8

variáveis escolhidas para a aplicação estão presentes na tabela 5.2.

O DFSV foi aplicado à amostra final, isto é, aquela que desconsidera os dados de treino.

Essa escolha se deve ao fato de se procurar especificar a distribuição a priori do DFSV

a partir das informações da amostra de treino. A distribuição a priori para o modelo

foi escolhida de acordo com o que se apresentou no caṕıtulo 4. Em especial, assumiu-se

que α ∼ N(0, I), λij ∼ N(0, 1), ∀i > j, Φ ∼ N (0, I8, I8), ϕ0 = f0 ∼ N(0, I8), n0 = 2

e s2
0 = 0.0001. Os parâmetros do processo de volatilidade estocástica multivariado dos

fatores seguem, a priori, as seguintes distribuições: µη ∼ N(−101, 100I8), φη ∼ U [(0, 1)8]

e Uη ∼ WI(5, 0.09).

A escolha do parâmetro de escala da distribuição Wishart invertida para Uη foi feita

com base num modelo matriz-variado com evolução beta-Wishart aplicado à amostra

de treino do seguinte modo: aplicou-se um MLD-MV-BW tal que h0 = 100 e β = 0.99,

permitindo a obtenção de amostras da distribuição de suavização de Σt por meio do
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FFBS presente no algoritmo 2.1.2. Após a obtenção das amostras de Σ−1
t , calculou-se

a média harmônica de Σt para todo t, decompôs-se essa média em suas componentes

principais, foram escolhidas as oito primeiras componentes e chegou-se a uma matriz na

forma Σ̄t = AtA
′
t + St, onde Σ̄t é a média harmônica de Σt. À matriz At aplicou-se a

decomposição QR para se chegar à Lt, na forma PLT. Os elementos da diagonal de Lt são

comparáveis a um modelo fatorial de volatilidade estocástica (FSV). Com isso, tomou-se a

diferença logaŕıtmica de lt,ii e viu-se que sua variância média estava em torno de 0.03. Para

que a média da Wishart invertida tivesse esse valor, a matriz Dη,0 = (nη,0− 2)0.03 = 0.09.

Essa abordagem é semelhante ao que fazem Aguilar e West (2000). O número de graus de

liberdade da distribuição a priori de Uη foi definido igual a 5 para deixá-la relativamente

vaga.

Para fazer inferência a respeito dos parâmetros do DFSV aplicou-se o algoritmo de

Gibbs com passos de Metropolis-Hastings, recorrendo-se às funções do pacote dfsv. Obteve-

se uma amostra de tamanho 10000 da distribuição a posteriori após rodar um peŕıodo de

aquecimento de 20000 e de dar um espaçamento de 10 iterações entre as extrações. O

algoritmo foi processado num computador com processador Intel(R) Core(TM) i5-3320M

2.60 GHz e memória RAM de 4Gb. O tempo necessário para as 120000 iterações do

MCMC foi de 13 horas e 24 minutos.

Graficamente, todas as cadeias convergiram sem nenhuma anomalia, à exceção de

uma pequena autocorrelação em algumas cargas fatoriais e no intercepto. Fez-se o teste

de Geweke, fracionando a amostra entre as 10% primeiras e as 50% últimas simulações1,

para as seguintes quantidades: α, diag (ΛΛ′), ψ, det(Φ), µη, φη e Uη. A um ńıvel de

significância de 1%, pode-se aceitar que todas as cadeias convergiram.

Diversas inferências podem ser feitas a partir do modelo proposto. Em primeiro

lugar vale a pena analisar a evolução das log-volatilidades do VAR dos fatores. A figura

5.13 mostra a evolução das log-volatilidades ao longo do tempo. Nota-se que o quarto

fator, associado à gasolina nos Estados Unidos, é o de maior volatilidade ao longo do

tempo. Tal conclusão é corroborada pela tabela 5.5, na qual se vê que a média do

processo SV da gasolina na América do Norte é superior à de todos os outros fatores. É

1Para α foi preciso aumentar a fração inicial para 25% da amostra total devido à sua autocorrelação.
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interessante ver que a inferência a posteriori é bastante assertiva em relação a todos os

parâmetros do processo de volatilidade estocástica (ver tabelas 5.5 e 5.6). Nota-se também

que as volatilidades dos fatores apresentam correlação significativa nos seus passos de

evolução. Isso implica que a evolução da volatilidade nas diferentes regiões do mundo

estão relacionadas e, portanto, caso se perceba em algum desses mercados que algo possa

vir a desencadear um aumento da volatilidade, é esperado que os outros mercados acabem

sentindo seus efeitos.

k µη φη

1 -9.181 (0.143) 0.961 (0.007)

2 -9.394 (0.112) 0.955 (0.009)

3 -10.269 (0.132) 0.965 (0.006)

4 -7.78 (0.094) 0.922 (0.013)

5 -9.085 (0.108) 0.94 (0.012)

6 -9.38 (0.161) 0.977 (0.005)

7 -10.521 (0.185) 0.968 (0.006)

8 -9.424 (0.126) 0.957 (0.008)

Tabela 5.5: Média e desvio-padrão a posteriori dos parâmetros µη e φη.

E(Uη|y)
√
V (Uη|y)

1 0.06 (0.013) 0.683 (0.076) 0.742 (0.06) 0.759 (0.064) 0.813 (0.056) 0.73 (0.072) 0.584 (0.088) 0.508 (0.092)

2 0.037 (0.008) 0.049 (0.012) 0.749 (0.066) 0.861 (0.039) 0.846 (0.043) 0.596 (0.097) 0.622 (0.083) 0.654 (0.079)

3 0.037 (0.008) 0.033 (0.008) 0.041 (0.01) 0.816 (0.054) 0.782 (0.06) 0.702 (0.079) 0.793 (0.059) 0.78 (0.063)

4 0.056 (0.011) 0.057 (0.011) 0.05 (0.01) 0.092 (0.019) 0.908 (0.029) 0.713 (0.075) 0.75 (0.063) 0.745 (0.062)

5 0.054 (0.011) 0.05 (0.011) 0.043 (0.01) 0.075 (0.015) 0.074 (0.018) 0.706 (0.083) 0.697 (0.07) 0.668 (0.076)

6 0.028 (0.006) 0.02 (0.006) 0.022 (0.005) 0.033 (0.007) 0.03 (0.007) 0.024 (0.006) 0.718 (0.069) 0.625 (0.085)

7 0.033 (0.008) 0.031 (0.008) 0.037 (0.009) 0.052 (0.011) 0.044 (0.01) 0.026 (0.006) 0.054 (0.013) 0.827 (0.052)

8 0.029 (0.008) 0.033 (0.008) 0.037 (0.009) 0.052 (0.011) 0.042 (0.01) 0.022 (0.006) 0.044 (0.01) 0.055 (0.015)

Tabela 5.6: Média e desvio-padrão dos elementos de Uη. O triângulo superior contém as

correlações. Os valores entre parênteses são os desvios-padrão.

Outra análise interessante é ver como se comportam as volatilidades de cada uma das

séries. No modelo fatorial dinâmico de volatilidade estocástica, Σt é dada pela equação
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Figura 5.13: Evolução das log-volatilidades do processo dos fatores. A área em cinza é o

intervalo de confiança de 90% e a linha preta cont́ınua e a média a posteriori.
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(4.5). Para exemplificar a evolução das volatilidades das variáveis, escolheu-se mostrar as

trajetórias de gasolina e diesel observadas nas três regiões. A figura 5.14 ilustra a evolução

das volatilidades para essas séries de retornos. É interessante notar que a gasolina no

Golfo do México apresenta comportamento mais volátil do que as outras séries. Os limites

do eixo das coordenadas dos gráficos estão restritos a -0.25 e 0.25 para evitar problemas

de escala, pois a gasolina no Golfo do México chegou ter uma variação de 40% no dia

12/09/2008. Essa variação, embora tenha ocorrido pouco antes da crise internacional, é

devida ao furacão Ike, que assolou os Estados Unidos nesse peŕıodo. Observa-se que o

efeito desse furacão acaba afetando a volatilidade de produtos comercializados em outras

regiões do globo, embora com magnitudes inferiores.

Pode-se avaliar também como se dá a dinâmica dos coeficientes de correlação entre

as séries. Pela análise da figura 5.15 vê-se que a gasolina e o diesel no Golfo do México

têm uma correlação significativa, ilustrando o efeito regional dessas séries. Nota-se que o

mercado asiático não tem muita correlação com o americano. Já os preços no mercado

europeu acabam recebendo influência tanto dos Estados Unidos quanto de Cingapura.

Outra análise de interesse é a capacidade do modelo de descrever a variação presente

nos dados. O gráfico ilustrado na figura 5.16 apresenta a proporção da variância dos

dados explicada pelos fatores comuns. Vê-se claramente que em anos de crise todas as

séries são bem explicadas pelos fatores. Entretanto, chama à atenção o fato de que a

gasolina na Europa tenha sido cada vez menos explicada por fatores comuns. Isso pode

ser um indicativo de que, embora na média a variância explicada seja relativamente alta,

falta algum fator que destaque a gasolina no mercado europeu. As outras regiões têm três

fatores que as identificam, enquanto que a região definida pelo noroeste da Europa e pelo

Mediterrâneo só tem duas variáveis fundadoras, quais sejam nafta e óleo combust́ıvel.

Esta aplicação buscou entender melhor a estrutura de covariâncias dos preços de

diversos derivados do petróleo. O modelo fatorial dinâmico de volatilidade estocástica

permitiu que fossem feitas diversas inferências a respeito da dinâmica das volatilidade de

cada série, embora considerasse volatilidade estocástica somente nos fatores comuns. Os

resultados da aplicação indicam que é preciso aprofundar mais no estudo dessas séries. É

importante ressaltar que foi observada uma sensibilidade das distribuições a posteriori à
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Figura 5.14: Evolução das volatilidades das séries de gasolina e diesel nas três principais

regiões do mundo. Os dados estão em cinza e as linhas pretas cont́ınuas são a média a

posteriori do desvio-padrão da série, refletido em torno de zero.
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preta é a média a posteriori do coeficiente de correlação linear entre as séries.
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Figura 5.16: Evolução da proporção da variância explicada pelos fatores referentes às

séries de gasolina e diesel nas três principais regiões do mundo. A linha em cinza é a

média a posteriori do percentual explicado.
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especificação da distribuição a priori Whishart invertida para a matriz Uη. Quanto menor

a matriz de soma de quadrados Dη,0, mais próxima de 1 fica distribuição a posteriori de

φη. Esse efeito parece semelhante ao impacto do uso da distribuição gama invertida na

forma G(ε, ε), para algum ε > 0 pequeno, como nota Gelman (2006). Talvez seja posśıvel

contornar essa sensibilidade ao se considerar que Uη ∼ W(k + 1, Bη
0Ik), estendendo ao

caso multivariado a adoção da distribuição a priori qui-quadrado escalonada para Uξ,i,

como fazem Kastner e Frühwirth-Schnatter (2014).

Foram feitas algumas tentativas de aplicar um DFSV em que os termos idiossincráticos

seguissem um processo SV. Contudo, não foi posśıvel aplicá-lo devido a problemas

numéricos/computacionais. O que se observou foi que, quando os termos idiossincráticos

seguem um SV, algumas séries acabam sendo totalmente explicadas pelos fatores, levando

a sua volatilidade idiossincrática a ser computacionalmente nula, o que inviabiliza o

algoritmo FFBS para tirar amostras dos fatores. Diversas extensões podem ser feitas ao

modelo aqui implementado. Algumas delas são discutidas no próximo caṕıtulo.
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Caṕıtulo 6

Considerações finais e trabalhos

futuros

“Desse ponto de observação, a Terra talvez não apresentasse nenhum interesse

especial. Para nós, no entanto, ela é diferente. [. . . ] Talvez não exista melhor

comprovação da loucura das vaidades humanas do que esta distante imagem

de nosso mundo minúsculo.”

Carl Sagan

Pálido Ponto Azul

Na atual era da informação, torna-se cada vez mais necessário compreender as inúmeras

dinâmicas e relações presentes na realidade para se tomar decisões melhores. No mercado

de óleo e gás, essa compreensão é extremamente importante para aprimorar as operações

realizadas diariamente. Este trabalho tratou de estudar modelos que possibilitam a análise

de várias séries de preços de derivados num contexto dinâmico. Os modelos fatoriais se

apresentaram como ferramenta útil tanto para reduzir a dimensão do problema quanto

para descrever as correlações entre os dados e possibilitar decisões em ambiente com

incerteza.

Para ser viável a aplicação dos modelos apresentados ao longo do texto, foi desenvolvido

o pacote dfsv em linguagem R. Para dar celeridade ao processamento das cadeias de

MCMC, as rotinas foram escritas em C++ e integradas ao R por meio dos pacotes Rcpp
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e RcppArmadillo. Os ganhos computacionais foram muito significativos e foi posśıvel

aplicar os modelos apresentados ao longo do texto a mais de 60 séries num horizonte de

aproximadamente 2000 observações. A qualidade das rotinas foi ilustrada por meio de

dois exemplos com dados artificiais.

Ao longo do texto foram revisitados os diversos modelos fatoriais presentes na literatura,

estando inclusos o modelo fatorial estático (Geweke e Zhou, 1996), o modelo fatorial

de volatilidade estocástica (Aguilar e West, 2000; Lopes, 2000) e os modelos fatoriais

dinâmicos (Bai e Wang, 2012; Aßmann et al., 2014). Estendeu-se o modelo fatorial

dinâmico ao permitir que o processo VAR dos fatores tivesse sua variância evoluindo de

acordo com um modelo de volatilidade estocástica multivariado. Foram desenvolvidas

as contas para se chegar à forma da matriz de covariâncias dos dados quando estes são

descritos por um modelo fatorial dinâmico de volatilidade estocástica (DFSV). Merece ser

destacado que o DFSV necessita de restrições a priori para garantir a identificabilidade

do mesmo. Contudo, se as variáveis fundadoras dos fatores não forem bem escolhidas, a

inferência a respeito do modelo pode ser prejudicada (Aßmann et al., 2014).

Não obstante haja diversas abordagens para se definir uma boa ordenação das variáveis

para a aplicação de modelos fatoriais (Carvalho et al., 2008; Frühwirth-Schnatter e Lopes,

2010), optou-se por utilizar a solução ex-post (Aßmann et al., 2014) a um modelo mais

simples para compreender melhor o que cada fator representa. A solução ex-post, como o

próprio nome já diz, identifica o modelo após a obtenção das amostras a posteriori. Dessa

forma, não se faz nenhuma restrição ex-ante ao modelo, flexibilizando a especificação das

cargas a priori e possibilitando a rotação das amostras a posteriori para o ângulo que

facilite a compreensão dos fatores e de seu significado. Essa abordagem foi utilizada no

contexto de preços de derivados de petróleo.

Uma extensão que pode ser feita ao DFSV é considerar a matriz de cargas de modo

que Λ′ = [Ik,Λ
(1)′], que permite que a variância de evolução do VAR dos fatores, Wf,t,

seja uma matriz simétrica positiva definida. Nesse contexto, é posśıvel determinar a

evolução de Wf,t de acordo com o modelo Wishart-beta matriz variado, revisado no

caṕıtulo 2. Entretanto, a evolução Wishart-beta é não estacionária. Para contornar isso,

seria posśıvel estender o modelo considerando a evolução Whishart invertida estacionária,
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proposta por Fox e West (2013).

Em geral, os modelos encontrados na literatura para permitir a evolução das volatili-

dades dos dados, Σt, na forma de modelos fatoriais consideram que os fatores tenham

volatilidade estocástica. Pela aplicação a preços de derivados, viu-se que o percentual

explicado de algumas variáveis decai ao longo do tempo, indicando que seria necessário

incluir outros fatores para capturar seus movimentos ou mesmo a necessidade de se apri-

morar essa classe de modelos. Lopes (2000, 2007) e Lopes e Carvalho (2007) apresentam

modelos que consideram a evolução das cargas fatoriais sob a forma PLT. Essa dinâmica

permite capturar melhor a correlação dos dados, deixando até que as correlações mudem

de sinal ao longo do tempo. Lopes e Carvalho (2007) vão além e consideram a presença

de regimes múltiplos para as cargas fatoriais.

Uma alternativa a ser explorada é a consideração de Σt = ΛtΛ
′
t + Ψt, onde Λt

e Ψt evoluem ao longo do tempo. Isso é alcançado especificando um modelo tal que

yt = Λtft + εt, onde εt ∼ N(0,Ψt) e ft ∼ N(0, Ik). Seguindo a linha de desenvolvimento

da identificação ex-post, pode-se pensar que a matriz de cargas evolua de acordo com

um processo matriz-variado do seguinte modo: Λ′t − L′ = Φ(Λ′t−1 − L′) + Ωt, onde

Ωt ∼ N (0, Ik,Ψt). Nessa especificação, o processo de evolução da matriz de cargas

é invariante a transformações ortogonais, havendo alguma brecha para a aplicação da

solução ex-post às suas amostras a posteriori. É preciso, entretanto, encontrar uma função

perda que torne computacionalmente viável a solução ex-post nesse contexto.

Para avaliar se os modelos propostos são capazes de auxiliar a tomada de decisão,

é preciso de alguma forma medir o poder preditivo dos mesmos. Essa medição pode

ser feita com base nas regras de pontuação estritamente próprias, presentes no trabalho

de Gneiting (2011). Para atingir esse objetivo é interessante implementar métodos que

permitam a previsão e o aprendizado a cada nova informação que chega. Como não

há solução anaĺıtica para o processo de inferência, faz-se necessário implementar filtros

de part́ıculas que possibilitem o aprendizado tanto dos parâmetros de estado quanto

dos parâmetros fixos. O particle learning, presente em Lopes et al. (2011), possibilita o

aprendizado sequencial a respeito de todas essas quantidades com base em estat́ısticas

condicionalmente suficientes. Um trabalho futuro seria implementar esses métodos para o
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modelo fatorial dinâmico de volatilidade estocástica para avaliar seu poder preditivo.

Por fim, é interessante ressaltar que, na aplicação dos modelos fatoriais a preços de

derivados de petróleo, o mercado f́ısico dos derivados se mostrou regionalizado. Essa

regionalização poderia dar ind́ıcios de que talvez haja abertura para operações de arbitra-

gem financeira entre os mercados. Sabe-se que, a longo prazo, as séries tendem a estar

próximas do preço do petróleo. O Brent é o petróleo de referência no contexto mundial e é

comercializado com bastante liquidez no mercado futuro. Para avaliar melhor as operações

financeiras envolvendo derivados, seria interessante aprofundar o estudo do mercado futuro

dos principais derivados e do próprio petróleo. O modelo de Schwartz e Smith (2000) tem

sido amplamente aplicado a preços futuros de commodities, descrevendo a evolução do

mercado à vista a partir de dois fatores que capturam a estrutura a termo do mercado

futuro. Pode ser interessante estender o modelo de Schwartz e Smith (2000) para tratar

diferentes petróleos e derivados conjuntamente, permitindo que seus fatores apresentem

volatilidade variante no tempo. Como esse modelo apresenta fatores dinâmicos, o pacote

dfsv pode ser utilizado para se fazer essa extensão, possibilitando fazer inferência a respeito

de seus parâmetros do ponto de vista bayesiano.

116



Apêndice A

Distribuições matriciais

A.1 Distribuição normal matriz

Seja Θ uma matriz aleatória de dimensão r × q com distribuição normal matriz-

variada, denotada por Θ ∼ N (M,U,V), onde U = [uij] e V = [vij] são matrizes

simétricas positivas definidas de dimensões r× r e q× q, respectivamente, e M é a matriz

de médias, r × q. Então, a função densidade de probabilidade de Θ é dada por

p(Θ) = (2π)rq/2|U|−q/2|V|r/2 etr
{
−(Θ−M)′U−1(Θ−M)V−1

}
.

A matriz U é chamada de matriz de covariâncias à esquerda (ou das colunas) e V é

chamada de matriz de covariâncias à direita (ou das linhas).

Sejam θj e mj as j-ésimas colunas de Θ e M, respectivamente, e sejam θ?i e m?
i as

respectivas i-ésimas linhas. Então, tem-se que θj ∼ N(mj, vjjU) e θ?i ∼ N(m?
i , uiiV).

Seja θ∗ = vec (Θ), então segue que θ∗ ∼ N( vec (M),V ⊗U).

Mais detalhes sobre a distribuição normal matriz-variada podem ser encontradas em

Dawid (1981), Gupta e Nagar (2000), Prado e West (2010) e West e Harrison (1997).

A.2 Distribuição Wishart

Seja Φ uma matriz p × p simétrica e positiva definida. Então, diz-se que Φ tem

distribuição Wishart com parâmetros h e A, denotada por Φ ∼ W(h,A), se sua função

117



densidade de probabilidade é dada por:

p(Φ) = k|Φ|(h−p−1)/2 etr

{
−1

2
ΦA−1

}
(1.1)

em que k é uma constante dada por

k−1 = |A|h/22hp/2πp(p−1)/4

p∏
i=1

Γ((h+ 1− i)/2).

É usual chamar h de graus de liberdade, h ≥ p, e A é uma matriz p × p simétrica

positiva definida. Dessa distribuição, seguem os seguintes resultados:

E(Φ) = hA e, se h > p+ 1, E(Φ−1) =
A−1

h− p− 1

Seguindo resultados de Dawid (1981), a distribuição existe para todo h ∈ R : h ≥ p.

Contudo, só está bem definida para 0 < h < p, se h ∈ N. Neste último caso, a distribuição

é singular com uma função densidade de probabilidade modificada e positiva somente

sobre um espaço reduzido da matriz Φ de posto h < p. Vale notar que essa é a notação

adotada para a distribuição de Wishart em Dawid (1981) e Prado e West (2010). Contudo,

West e Harrison (1997) não adotam a mesma notação e utilizam a mesma parametrização

da Wishart invertida para a Wishart.

A função rwish(v, S), do pacote MCMCpack do R (Martin et al., 2011), gera uma

amostra aleatória da distribuição de Wishart com a parametrização presente em (1.1), em

que S é a matriz de escala invertida, v são os graus de liberdade e o valor esperado é v*S.

A.3 Distribuição Wishart invertida

Seja Σ uma matriz p×p simétrica positiva definida. Então Σ tem distribuição Wishart

invertida com parâmetros n e D, cuja notação é Σ ∼ WI(n,D), se sua função densidade

de probabilidade é dada por:

p(Σ) = k|Σ|−(p+n/2) etr

{
−1

2
Σ−1D

}
(1.2)

em que

k−1 = |D|−(n+p−1)/22(n+p−1)p/2πp(p−1)/4

p∏
i=1

Γ((n+ p− i)/2).
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Neste caso, n > 0 é chamado de grau de liberdade e à matriz p× p positiva definida

D dá-se o nome de matriz da soma de quadrados. Para n > 2, a esperança matemática

da distribuição existe e é dada por

E(Σ) =
D

n− 2

Existe relação direta entre a distribuição Wishart e Wishart invertida. Se Φ = Σ−1,

em que Σ ∼ WI(n,D), então Φ ∼ W(h,A), com h = n+ p− 1 e A = D−1. A bijeção

que existe entre as duas distribuições é encontrada pela transformação direta aplicando-se

o Jacobiano: ∣∣∣∣∂Φ

∂Σ

∣∣∣∣ = |Σ|−(p+1) e

∣∣∣∣∂Σ

∂Φ

∣∣∣∣ = |Φ|−(p+1)

A constante k nas duas densidades presentes em (1.1) e (1.2) são equivalentes, havendo

mudança somente em sua parametrização. É importante notar que ambos os parâmetros

h e n = h− p+ 1 são chamados de graus de liberdade, embora tenham valores diferentes.

Essa parametrização da Wishart invertida é adotada tanto por Dawid (1981) quanto por

Prado e West (2010) e West e Harrison (1997). O’Hagan e Forster (2003) diferem dessa

notação, adotando a mesma parametrização de (1.1) para a Wishart invertida.

No R é posśıvel gerar amostras da distribuição Wishart invertida a partir da função

riwish(v, S) do pacote MCMCpack. Contudo, há de se considerar que a parametrização

dessa função fornece esperança matemática igual a S/(v-p-1). Portanto, vê-se aqui que o

argumento v (graus de liberdade) é equivalente a h, presente na equação (1.1), enquanto

o argumento S é a matriz de soma de quadrados D.

A.4 Distribuição normal matriz-Wishart invertida

Seja Θ uma matriz r × q tal que Θ|Σ ∼ N (M,U,Σ) e seja Σ uma matriz simétrica

positiva definida com distribuição Wishart invertida WI(n,D). Então, a distribuição de

(Θ,Σ) é dita normal matriz-Wishart invertida, cuja densidade é dada pelo produto de

p(Θ|Σ)p(Σ) e é denotada por NWI(M,U, n,D).
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A.5 Distribuição t matriz

Seja (Θ,Σ) ∼ NWI(M,U, n,D). Então, a distribuição marginal de Θ é T matriz-

variada. Mais resultados sobre essa distribuição podem ser vistos em Press (1982) e Gupta

e Nagar (2000).
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Apêndice B

Filtro de Kalman na forma de raiz

quadrada

Seja o modelo {Ft,Gt,Vt,Wt} e considerem-se os resultados presentes em (2.3)-(2.6).

O filtro de Kalman na forma de raiz quadrada descreve as variâncias a priori e a posteriori

na forma fatorada, de modo que Rt = ZR
t (ZR

t )′ e Ct = ZC
t (ZC

t )′. Seguem abaixo os

cálculos necessários para encontrar essas quantidades.

Sabe-se que

Rt = GtCt−1G
′
t + Wt

Qt = F′tRtFt + Vt

Ct = Rt −RtFtQ
−1
t F′tRt

= (I−RtFtQ
−1
t F′t)Rt

Segue que

Ct = ZR
t (I− (ZR

t )′FtQ
−1
t F′tZ

R
t )(ZR

t )′

= ZR
t (I− LtQ

−1
t L′t)(Z

R
t )′

onde Lt = (ZR
t )′Ft. Portanto, pode-se escrever ZC

t = ZR
t Mt, onde MtM

′
t = I− LtQ

−1
t L′t.

Pela identidade de Sherman-Morrison-Woodbury1, tem-se que I − LtQ
−1
t L′t = (I +

LtV
−1
t L′t)

−1. Dessa forma, pode-se fatorar LtV
−1
t L′t aplicando o teorema da decomposição

1(A + UCV)−1 = A−1 −A−1U(C−1 + VA−1U)−1VA−1
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espectral, obtendo LtV
−1
t L′t = EtΓtE

′
t = LtV

−1
t L′t, onde Et e Γt são, respectivamente, a

matriz de autovetores e a matriz diagonal de autovalores. Segue que Et(Γt + I)−1E′t é a

decomposição espectral de I− LtQ
−1
t L′t.

Portanto, Mt = Et(Γt + I)−1/2. Para mais detalhes sobre o filtro na forma de raiz

quadrada, o leitor pode se referir a Tippett et al. (2003).
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Apêndice C

Dados de derivados de petróleo

i Nome do produto Tipo do derivado

1 Naphtha.USG.Waterborne Leve

2 Naphtha.Singapore Leve

3 Naphtha.Arab.Gulf.FOB Leve

4 Naphtha.Med.FOB.Cargoes Leve

5 Naphtha.Physical.NWE.FOB.BARGES Leve

6 LSWR.Cracked.Singapore Pesado

7 HSFO.180.New.York.Delivered Pesado

8 HSFO.380.New.York.Delivered Pesado

9 HSFO.180.Houston.Delivered Pesado

10 HSFO.380.Houston.Delivered Pesado

11 HSFO.380.4.0.S.Singapore Pesado

12 HSFO.180.Singapore.Bunkers..5.0.S. Pesado

13 HSFO.180.Singapore..3.5.S. Pesado

14 HSFO.180.2.0.S.Singapore Pesado

15 HSFO.380.Singapore.Bunkers..5.0.S. Pesado

16 HSFO.180.Arab.Gulf.FOB..3.5.S. Pesado

17 HSFO.380.4.0.S.Arab.Gulf.FOB Pesado

18 HSFO.3.5.S.Med.FOB.Cargoes Pesado

19 HSFO.3.5.S.NWE.FOB.Barges Pesado

20 HSFO.3.5.S.NWE.FOB.Cargoes Pesado

21 HSFO.180.Rotterdam..5.0.S. Pesado

22 HSFO.380.Rotterdam..5.0.S. Pesado

23 No.6.0.3.S..HP.NYH.Cargoes Pesado

24 No.6.0.3.S.LP.NYH.Cargoes Pesado

25 No.6.0.7.S.NYH.Cargoes Pesado

26 No.6.1.0..LSFO.NYH.Cargoes Pesado

27 No.6.2.2.S.NYH.Cargoes Pesado

28 No.6.3.0.S.NYH.Cargoes Pesado
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29 No.6.1.0..LSFO.USG.Waterborne Pesado

30 No.6.3.0.S.USG.Waterborne Pesado

31 No.6.1.0..LSFO.Med.FOB.Cargoes Pesado

32 No.6.1.0..LSFO.NWE.FOB.Barges Pesado

33 No.6.1.0..LSFO.NWE.FOB.Cargoes Pesado

34 Jet.Kerosene.Singapore Médio

35 Jet.Kerosene.NWE.Cargoes Médio

36 Jet.Kerosene.Arab.Gulf Médio

37 Jet.Aviation.Fuel.Med.Cargoes Médio

38 Jet.Kerosene.NYH.Cargoes Médio

39 Jet.Kerosene.Grade.54.USG.Waterborne Médio

40 Unleaded.87.0.3.Max.MTBE.NYH.Cargoes..30.ppm. Leve

41 Unleaded.89.0.3.Max.MTBE.NYH.Cargoes..30.ppm. Leve

42 Unleaded.93.0.3.Max.MTBE.NYH.Cargoes..30.ppm. Leve

43 Unleaded.USG.Pipeline Leve

44 Unleaded.USG.Waterborne..30.ppm. Leve

45 Midgrade.Unleaded.USG.Waterborne..30.ppm. Leve

46 Super.Unleaded.USG.Pipeline Leve

47 Super.Unleaded.USG.Waterborne..30.ppm. Leve

48 Premium.Unleaded.Singapore.95.RON..500.ppm. Leve

49 Super.Unleaded.Singapore.97.RON..500.ppm. Leve

50 Unleaded.Singapore.92.RON..500.ppm. Leve

51 Premium.Unleaded.Arab.Gulf.FOB.95.RON..500.ppm. Leve

52 Premium.Unleaded.Rotterdam..10.ppm. Leve

53 Premium.Unleaded.Med.FOB.Cargoes Leve

54 Gasoil.0.05.S.Singapore Médio

55 Gasoil.0.25.S.Singapore.FOB Médio

56 Gasoil.0.05.S.Arab.Gulf.FOB.Cargoes Médio

57 Gasoil.0.25.S.Arab.Gulf.FOB.Cargoes Médio

58 No.2.NYH.Cargoes..2.000.ppm. Médio

59 No.2.USG.Pipeline.Platts Médio

60 No.2.USG.Waterborne..2.000.ppm. Médio

61 No.2.LS.USG.Waterborne..500.ppm. Médio

62 Gasoil.Med.FOB.Cargoes Médio

63 Gasoil.NWE.FOB.Cargoes Médio

64 ULSD.Med.FOB.Cargoes Médio

65 ULSD.NWE.FOB Médio

Tabela C.1: Séries temporais utilizadas para a aplicação.
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