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Resumo

Nesta dissertação, é aplicado um método recursivo e eficiente dos Modelos Markovianos

Ocultos para estimação frequentista dos estimadores de máxima verossimilhança em modelos

de volatilidade estocástica na média com caudas pesada. Inicialmente, uma das hipóteses

nos modelos de volatilidade estocástica na média é a independência entre os incrementos do

retorno dos ativos com os incrementos de sua volatilidade, na sequência deste trabalho, esse

pressuposto é retirado com a aquisição de estrutura de dependência entre os incrementos

através da cópula gaussiana.

Todas as estimativas são feitas utlizando algoritmos de HMM, de forma a comprovar sua

facilidade de implementação, sua versatilidade para se adaptar a diversos tipos de modela-

gens.

Palavras-chave: Volatilidade Estocástica, Modelos Markovianos Ocultos, Cópulas
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Abstract

In this master dissertation, it is applied a recursive and efficient method of Hidden Markov

Models to frequentist estimation of maximum likelihood estimators in stochastic volatility

models in average with heavy tails. Initially, one of the assumptions in stochastic volati-

lity models in the middle is the independence of the increments of return on assets with

increments of volatility, following this work, this assumption is taken with the acquisition of

dependency structure between the increments through the Gaussian copula.

All estimates are done using HMM algorithms in order to prove its ease of implementation,

its versatility to adapt to various types of modeling .

Keywords: Stochastic Volatility, Hidden Markov models, Copulas
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Caṕıtulo 1

Introdução

O mercado financeiro sempre esteve interessado na relação risco e retorno de um ativo, pois

é essa razão que faz com que se possa medir a relação de altos retornos com as possibilidades

de grandes perdas. Para tentar entender essa relação risco/retorno, são utilizados diversos

modelos estat́ısticos aplicados aos dados históricos de cotações de ações, com o intuito de

prever sua evolução. No aspecto financeiro, esses dados podem ser vistos como uma série

temporal financeira.

Um dos componentes principais a serem estudados com relação a séries financeiras é

a volatilidade, ela é uma medida de variação do preço do ativo ao longo do tempo. A

volatilidade é uma variável que mostra a intensidade e a freqüência das oscilações nas cotações

de um ativo financeiro, o qual pode ser ação, t́ıtulo, fundo de investimento ou ainda, de

ı́ndices das bolsas de valores considerado um determinado peŕıodo de tempo. Esta variável

(a volatilidade) é um dos parâmetros mais frequentemente utilizados como forma de mensurar

o risco de um ativo considerado.

A volatilidade é utilizada para mostrar quão acentuada é a variação do preço de um

determinado ativo, ajudando a definir o risco do mesmo e a traçar uma estratégia para di-

versificação de sua carteira de investimentos, ou seja, é uma medida de dispersão dos retornos

de um t́ıtulo ou ı́ndice de mercado. Quanto mais o preço de uma ação varia num peŕıodo

curto de tempo, maior o risco de se ganhar ou perder dinheiro negociando esta ação, e, por

15



isso, a volatilidade é uma medida de risco. Nesse sentido, quanto maior a volatilidade, maior

a variação de preço e, consequentemente, maior o risco do ativo. Com os avanços recen-

tes sobre a teoria econômica, tentou-se aproximar/estimar essa medida. Os estudos dessa

área se dividem em principalmente em duas classes de modelos: os modelos de volatilidade

determińıstica (GARCH, Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity), e os

modelos de volatilidade estocástica. Nesta dissertação serão abordados somente os modelos

de volatilidade estocástica.

Nas duas últimas décadas, os modelos de volatilidade estocástica provaram ser úteis

para modelar variações temporais nos preços dos ativos, principalmente com aplicações em

finanças, onde bancos centrais e investidores estão constantemente se deparando com proble-

mas de decisão que usualmente dependem de medidas de volatilidade e, consequentemente,

risco. Alguns atrativos do uso de volatilidade estocástica são a proximidade com teorias

econômicas (e S. M. Turnbull, 1990) e sua habilidade de capturar os principais fatos estili-

zados de retornos financeiros (Carnero, Peña, & Ruiz, 2004).

Os modelos de volatilidade estocástica foram introduzidos por Taylor (1982) e Tauchen and Pitts

(1983) utilizando como premissa a normalidade dos retornos para descrever a variação do

preço do ativo ao longo do tempo. Infelizmente, a suposição de normalidade é muito res-

tritiva podendo haver, na presença de observações extremas, falta de robustez. Além disso,

a presença de assimetria dos retornos pode causar um efeito significante na inferência do

modelo.

Na literatura econométrica, Liesenfeld and Jung (2000), Chib, Nardari, and Shephard

(2002), Jacquier, Polson, and Rossi (2004) e Abanto-Valle, Bandyopadhyay, Lachos, and Enriquez

(2010), encontraram evidências consistentes da presença de distribuições com caudas pesa-

das, fato que se adequaria a suposição de uma distribuição mais flex́ıvel, por exemplo, a t-

Student. Em virtude disso, o pressuposto de normalidade deve ser descartado, na medida em

que outras distribuições se adequam de forma melhor à modelagem de retornos financeiros.

Além disso, por meio de estudos emṕıricos, pode-se afirmar que pontos definidos como ”ou-

tliers”e incrementos da volatilidade são negativamente correlacionados (Harvey & Shephard,
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1996; Yu, 2005), fatos que confirmam que a suposição de normalidade deve ser substituida.

As hipóteses de “leverage” e “volatility feedback” são teorias que associam retornos ne-

gativos com a volatilidade. Na prática a ideia de querer um prêmio de risco e a ideia de

aversão ao risco do investidor se conectam. Considerando o investidor um ser avesso ao

risco, a teoria econômica, geralmente prevê uma relação positiva entre o retorno de um ativo

financeiro e a sua volatilidade. Em outras palavras, para uma incerteza maior, o investidor

espera um retorno maior.

French, Schert, and Stambugh (1987) acharam uma relação positiva e significativa, Theodossiou and

(1995) descreveram um resultado positivo mas insignificante entre a volatilidade do ativo e o

retorno. Consistente com a teoria de volatilidade assimétrica, Nelson (1991) e, mais recente-

mente, Brandt and Kang (2004), Loudon (2006) e Abanto-Valle, Migon, and Lachos (2012)

comprovaram uma relação negativa e significativa entre a volatilidade e o retorno. Conforme

descrito pelos autores citados, parece haver uma forte evidência de relação negativa entre

retornos não esperados e inovações do processo de volatilidade. Essa teoria é conhecida como

“feedback volatility”, que fala que más (boas) not́ıcias tendem a diminuir (aumentar) preços

de ativos e aumentar sua volatilidade.

Para se modelar os retornos diários por meio da volatilidade estocástica, usualmente, é

requerido uma extensiva pré-modelagem dos dados para se evitar o problema de estimação

simultânea da média e da variância do modelo. No trabalho de Koopman and Uspensky

(2002), foi introduzido o modelo de volatilidade estocástica na média (Stochastic vola-

tilty mean, SVM) para lidar com esse problema, o modelo se baseia no fato de incorpo-

rar uma variável não-observada (a volatilidade) como uma variável independente na média

da equação do retorno sobre o presuposto de normalidade para inovações. Entretanto,

Abanto-Valle et al. (2012) propuseram um aumento da robustez do modelo, assumindo que

os retornos no modelo SVM podem ser modelados por distribuições da familia SMN (scale

mixture of normal, modelos de misturas de normais), com isso, para este tipo de modelo

e com essa classe de distribuições recebeu o nome de SVN-SMN. Essa classe de modelos

contém o modelo SVM com erros normais (SVM-N), com t-Student (SVM-T) e com slash
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(SVM-S).

Abanto-Valle et al. (2012) propõem um algoritmo usando simulação estocástica via ca-

deias de Markov (Markov Chain Monte Carlo, MCMC) para estimação Bayesiana dos modelo

SVM-SMN. Entretanto, o algoritmo MCMC resultante sofre alguns problemas indesejados,

por exemplo, a necessidade de simulações intensivas em grande escala, além do tempo com-

putacional crescer rapidamente com o tamanho da amostra.

Nesta dissertação, será aplicado um método alternativo de estimação frequentista, fa-

zendo a maximização numérica da verossimilhança, a qual pode ser eficientemente calcu-

lada usando técnicas recursivas de Modelos Markovianos Ocultos (Hidden Markov Models,

HMM). A idéia-chave é usar integração numérica iterada, que foi introduzida por Kitagawa

(1987). A aproximação da verossimilhança do modelo SVM pode ser obtida através da

integração numérica e pode ser arbitrariamente acurada a um custo computacional relativa-

mente baixo, usando algoritmos HMM. Outras vantagens da aproximação via HMM são: a

representação dos modelos SVM com as diversas distribuições é simples, e a estimação da

variável latente (a volatilidade) do processo pode ser feita facilmente usando o algoritmo de

Vitterbi.

A principal contribuição desta dissertação é a modelagem da dependência entre os retor-

nos e a volatilidade através da função de cópula gaussiana, o estimador de máxima veros-

similhança é obtido numericamente utilizando a aproximação da função de verossimilhança

via Modelos Markovianos Ocultos.

A presente dissertação está organizada da seguinte forma: no Caṕıtulo 2 são definidas

algumas propriedades básicas que são usadas no decorrer do texto. O Caṕıtulo 3 descreve o

modelo de volatilidade estocástica na média sem o uso da estrutura de dependência, apresen-

tando as propriedades da aproximação da verossimilhança via HMM, incluindo um estudo

de simulação para avaliar as propriedades frequentistas. No Caṕıtulo 4 apresenta-se uma

extensão do modelo SVM-SMN introduzindo cópulas como medida de dependência. No

caṕıtulo 5 é realizada uma aplicação dos modelos estudados nos ı́ndices Ibovespa, Nikkei, e

S&P500. Finalmente, o Caṕıtulo 6 descreve as conclusões e trabalhos futuros.
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Caṕıtulo 2

Preliminares

Neste caṕıtulo, são apresentados alguns conceitos que serão abordados no desenvolvimento

da presente dissertação. Inicialmente é apresentada uma breve definição sobre modelos

dinâmicos, assim, na seção 2.2 define-se o estimador de verossimilhança. Na seção 2.3 é

realizada uma descrição sobre cadeias de Markov para, em seguida na seção 2.4, instroduzir

os Modelo Markovianos Ocultos (Hidden Markov Models, HMM). A seção 2.5 trata sobre

cópulas, elas estão definidas como uma medida de dependência, e, finalmente, na seção 2.6

descreve-se o modelo de misturas de escalas normais.

2.1 Modelos Lineares dinâmicos(MLD)

Nesta seção, são introduzidos os principais conceitos associados aos Modelos Dinâmicos.

Estes modelos também são conhecidos como modelos de espaços de estados.

Avanços recentes em computação estocástica aumentaram o potencial de utilização desta

classe de modelos. Para uma revisão detalhada do ponto de vista bayesiano ver West and Harrison

(1997) e do ponto de vista clássico Durbin and Koopman (2012)

Um modelo dinâmico pode ser definido com base em dois processos: O primeiro um

processo de estados não observáveis, θt, e o segundo, o processo de variáveis observáveis,

Yt, em ambos t é o indicador temporal.
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Definição: Para cada t o MLD geral, representado pela quádrupla (Ft, Gt, Vt,Wt), é

definido por:

Yt = ct + Ftθt + νt, (2.1a)

θt = dt +Gt−1 + ωt, (2.1b)

(θ1 | D0) ∼ Np(m0, C0), (2.1c)

onde Yt é o vetor de observações e θt é o vetor de estados não observável. m0 e C0 são,

respectivamente, a média e a variância da distribuição inicial. Assume-se que νt, ωt, os erros

observacionais e os erros de evolução, respectivamente, são mutuamente independentes entre

si e da distribuição inicial. Os vetores ct e dt e as matrizes Ft, Gt, Vt,Wt são consideradas

conhecidas para cada t.

2.2 Estimador de máxima verossimilhança

A função de verossilhança é uma medida que associa os posśıveis valores de um ou mais

parâmetros à real chance de serem os verdadeiros valores dos parâmetros. O estimador de

máxima verossimilhança é o valor do parâmetro que maximiza sua função de verossimilhança.

Definição: Para cada valor observado de x, de uma variável aleatória X com função de

densidade f(x; θ), a função de verossimilhanca L é definida por:

L(θ; x1, . . . , xn) = f(x1; θ)× . . .× f(xn; θ) =
n
∏

i=1

f(xi; θ). (2.2)

A função acima deve ser interpretada como uma função de θ.

O estimador de máxima verossimilhança de θ é o valor que maximiza L(θ; x1, . . . , xn) ,o

qual podemos defini-lo formalmente da seguinte forma:

θ̂ = argmax L(θ ; , x1, . . . , xn).

.
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Note que a definição de verossimilhança não requer que os dados sejam observações de

variáveis aleatórias independentes ou identicamente distribúıdas.

2.3 Cadeias de Markov

Uma cadeia de Markov é uma coleção de variáveis ou vetores aleatórios (Xi ∈ Ω | i ∈ M),

onde, usualmente, considera-se M = N.

A evolução da cadeia de Markov é dada por:

P (x,A) = P (Xi+1 ∈ A | Xi = x,Xj , j < i) (2.3a)

= P (Xi+1 ∈ A | Xi = x),

onde x ∈ Ω e A ⊂ Ω.

Com isso, a cadeia de Markov é um processo estocástico em que a probabilidade de

transição para o estado i+ 1 só depende do passo anterior, do estado i.

Uma cadeia de Markov é reverśıvel se a função de transição satisfaz:

P (x, y) = P (y, x), (2.4a)

para x, y ∈ Ω.

2.4 Modelos Markovianos Ocultos

A teoria de HMM é bem documentada, na presente dissertação será apenas introduzida uma

breve definição, citando algumas propriedades básicas e essenciais para o prosseguimento da

dissertação. Para um estudo mais aprofundado, pode-se consultar Zucchini and MacDonald

(2009).

A classe de modelos HMM é flex́ıvel ao ponto que pode-se assumir que dado o presente, o

futuro e o passado ficam independentes entre si. Nesse trabalho são usadas apenas variáveis
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discretas, mas as observações podem ser discretas ou cont́ınuas, uma mistura entre o cont́ınuo

e o discreto, podem ser também univariadas ou multivariadas, qualquer tipo de observaçãoXt

é capaz de ser modelada dessa forma. Matematicamente, os modelos de HMM compreendem

duas variáveis: a primeira, uma sequência de variáveis independentes, e a segunda, uma

cadeia de estados dependentes, que não é observável.

A variável observada será Yt, enquanto os estados da cadeia não observáveis do modelo

serão Xt, ambos com o indexador t = 1, 2, . . . T ,. Conforme descrito na seção acima, dado

o presente estado, assume-se que a distribuição de yt é condicionalmente independente das

observações e dos estados anteriores, i.e.:

P (yt | yt−1, yt−2 . . . y1, xt, xt−1 . . . x1) = P (yt | xt).

Normalmente, a cadeia de Markov é considerada de primeira ordem, i.e.:

P (xt | xt−1, xt−2 . . . x1) = P (xt | xt−1),

sendo de primeira ordem a cadeia, toda informação prévia até o momento t, já está

contida no estado yt, logo para se calcular probabilidades futuras, precisa-se apenas das

informações das variáveis não observáveis e das observáveis no tempo t

Conforme descrito acima, para todos os estados da cadeia, existe uma probabilidade de

transição para os outros estados, logo, para simplificar a notação e o estudo sobre cadeias de

Markov, podemos visualizar as probabilidades em uma matriz N×N , onde N é a quantidade

de estados posśıveis para Xt, com isso, podemos definir Γ=(γi,j), na qual:

γi,j = P (Xt+1 = j | Xt = i).

A cadeia de Markov é dita homogênea se a matriz de transição de probabilidade não

depende do indexador t. No caso de ser homogêneo, é dito que se possui uma distribuição

estacionária se existe um vetor δ ∈ [0, 1]N que satisfaz:
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δΓ = δ,

onde
∑n

i=1 δi = 1. Dentro do modelo HMM, a cadeia de Markov representa os estados

não observáveis do processo que determina a distribuição da variável observável.

No modelo de HMM, a distribuição da variável observada é determinada pela cadeia de

Markov, que representam as variáveis não observáveis. Maiores detalhes sobre HMM podem

ser obtidos em Zucchini and MacDonald (2009).

2.5 Cópulas

As cópulas são funçôes que ligam distribuições marginais independentes para formar uma

função distribuição multivariada. De forma equivalente, pode-se dizer que cópulas são

funções de distribuições cujas as marginais são uniformes no intervalo [0, 1]. Suponha duas

variáveis aleatórias X e Y , com funçao de distribuição FX(x) = P (X ≤ x) e FY (y) =

P (Y ≤ y), respectivamente, e função de distribuição conjunta FX,Y (x, y) = P (X ≤ x, Y ≤

y) = C(FX(x), FY (y)). Dado um ponto (x, y) ⊂ R2 pode-se associar a ele três números

: FX(x), FY (y), C(FX(x), FY (y)). Note que cada um desses numeros pertence ao intervalo

[0, 1]. Assim, para cada ponto (x, y) ⊂ R2 associa-se um par FX(x), FY (y) ⊂ [0, 1] × [0, 1]

e este par ordenado corresponde um número C(x, y) ⊂ [0, 1]. Essa correspondência que,

para cada par ordenado de valores das funções individuais, atribui o valor da distribuição

conjunta é de fato uma função, a qual chamamos de cópula.

Cópulas são usadas para descrever dependência entre variáveis aleatórias, com essa

função, ela se torna uma importante ferramenta na modelagem econométrica, pois pode-

se construir com duas ou mais distribuições independentes uma correlação estrutural.
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2.5.1 Cópulas como medida de dependência

Considerando duas variáveis aleatórias X e Y com distribuição acumulada conjunta dada

por FX,Y (x, y) e distribuições cumulativas marginais dadas por FX(x) e FY (y). Segundo o

teorema de Sklar, para qualquer par de variáveis aleatórias existe uma função C(u, v) tal

que:

FX,Y (x, y) = C(FX(x), FY (y)). (2.5)

Sempre é posśıvel fazer a transformação de variáveis u = FX (x) e v = FY (y), de forma

que u e v possuem ambas distribuições marginais uniformes no intervalo [0,1]. A distribuição

cumulativa conjunta de u e v é dada pela própria função cópula:

FU,V (u, v) = C(u, v). (2.6)

A função cópula C(u, v) contém todas as informações da distribuição de probabilidade

que independem das distribuições marginais. Dessa forma, pode-se dizer que as cópulas

codificam a dependência entre as variáveis. Com essa construção, tem-se que a distribuição

conjunta de variáveis aleatórias pode ser decomposta em distribuições marginais de cada

uma das variáveis, e a cópula contém toda a informação de como as variáveis se relacionam.

2.5.2 Densidade das cópulas

A função densidade de probabilidade da função conjunta de duas variáveis que estão ligadas

pela função de cópula é dada por:

fX,Y (x, y) =
∂2FX,Y (x, y)

∂x∂y
= c(FX(x), FY (y))fX(x)fY (y), (2.7)

onde fX(x) e fY (y) são as funções densidade de probabilidade marginais de X e Y respec-

tivamente e a função:

c(u, v) =
∂2

∂u∂v
C(u, v) (2.8)

é dita a densidade de cópula. A densidade da cópula é também a função densidade de

probabilidade conjunta para as variáveis u e v definidas na seção 2.5.1.
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2.5.3 Cópulas Normais

Pode-se definir a cópula Normal ou Gaussiana da seguinte forma:

CGaussiana(u) = ΦR

(

Φ−1(u1), . . . ,Φ
−1(ud)

)

, (2.9)

onde Φ−1 é a inversa da distribuição acumulada de uma normal padrão e ΦR é a distribução

acumulada de uma normal multivariada com média zero e matriz de correlação R.

2.6 Modelo de Misturas de escalas Normais

A variável Y é da famı́lia de distribuições de escalas de misturas de normais e podem ser

descritas como:

Y = µ+ κ(λ)1/2X, (2.10)

onde µ é o parâmetro de localização X ∼ N (0, σ2), λ é um parâmetro positivo de mistu-

ras de variáveis com função de distribuição acumulada H(. | ν) e com função densidade

de probabilidade definida por h(. | ν), ν é um escalar ou um vetor indexando a distri-

buição de λ e κ(.) é o peso da função na mistura. Como em Lange and Sinsheimer (1993)

e Choy, Wan, and Chan (2008), esta análise se restringe ao caso que κ(λ) = 1/λ. Dado λ,

temos Y |λ ∼ N (µ, λ−1σ2) e a função densidade de probabilidade de Y é dado por:

fSMN(y|µ, σ
2, ν) =

∫ ∞

−∞

φ(y|µ, λ−1σ2)dH(λ|ν), (2.11)

onde φ(. | µ, σ2) denota a densidade de uma normal univariada N (µ, σ2). Da equação (2.11),

pode-se tirar que a função acumulada do modelo de escalas de misturas normais é dado por:

FSMN(y|µ, σ
2, ν) =

∫ y

−∞

∫ ∞

−∞

φ(u|µ, λ−1σ2)dH(λ|ν)du

=

∫ ∞

−∞

Φ

(

λ1/2[y − µ]

σ

)

dH(λ|ν), (2.12)
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com Φ(.) sendo a função acumulada de uma normal padrão. A notação Y ∼ SMN (µ, σ2,ν;H)

será usada quando Y possui função densidade pdf e acumulada (2.12).

A famı́lia de modelos de misturas de normais constitui uma classe de modelos que incluem

as seguintes distribuições: normal, t-Student, Slash e t-Student generalizada. Todas as

distribuições são obtidas pela escolha apropriada das variáveis de mistura como: λ = 1,

λ ∼ G(ν
2
, ν
2
), λ ∼ Be(ν, 1) e λ ∼ G(ν1

2
, ν2

2
), onde G(., .), Be(., .) denota a distribuição gamma

e beta respectivamente.
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Caṕıtulo 3

Modelo de volatilidade estocástica na

média com caudas pesadas

No caṕıtulo 3 estuda-se o modelo de volatilidade estocástica na média com caudas pesadas

utilizando uma estrutura de Modelos Markovianos Ocultos. Começa-se o caṕıtulo pela seção

3.1 definindo o modelo. Na seção 3.2, descreve-se a aproximação de sua verossimilhança

usando a estrutura de HMM e na sequência, cita-se algumas propriedades do uso do modelo.

Na seção 3.3 é realizado um exerćıcio simulado para avaliar as propriedades frequentistas

dos estimadores.

3.1 O modelo

Na presente dissertação, a volatilidade será estimada através do modelo de volatilidade

estocástica.

O modelo de volatilidade estocástica na média com caudas pesadas é definido por:

yt = β0 + β1yt−1 + β2e
ht + e

ht
2 ǫt, (3.1a)

ht+1 = µ+ φ(ht − µ) + σηηt, (3.1b)

onde yt e ht representam o retorno composto e o logaritmo da volatilidade no tempo
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t, no modelo de volatilidade estocástica a variável ht não é observada. Assume-se que

|φ| < 1, isto é, o processo do log da volatilidade é estacionário e com valores iniciais de h1 ∼

N (µ,
σ2
η

1−φ2 ). Também é assumido que as inovações ǫt e ηt são mutualmente independentes,

ǫt ∼ SMN (0, 1, ν;H) e ηt ∼ N (0, 1), respectivamente.

O objetivo dos modelos de volatilidade estocástica na média com caudas pesadas usando

misturas de escalas normais (Stochastic volatility in mean model with scale mixture of nor-

mal distribuitions, SVM-SMN) é estimar a relação entre retorno e volatilidade dando a

flexibilidade de escolha das distribuições do retorno, com isso, tenta-se capturar um número

maior de fatos estilizados, deixando o modelo mais robusto.

Por meio dos modelos de misturas de normais citados anteriormente, faz-se essa flexi-

bilização colocando diferentes distribuições para ǫ, pode-se citar como casos particulares os

modelos com modelos com distribuições normais (SVM-N), com t-Student (SVM-T) e com

slash (SVM-S).

3.2 Aproximação da verossimilhança

Para se calcular a função de verossimilhança derivada do modelo SVM é necessário o uso

de recursos computacionais pois não tem forma anaĺıtica fechada. Neste caso, precisa-se das

distribuições de yt | ht, yt−1, e da distribuição de ht | ht−1 sempre com t = 1, 2, . . . T , onde T

é o tamanho da série estudada, denotada por f(yt | yt−1, ht) e f(ht | ht−1) respectivamente.

Para qualquer membro da classe de distribuições SMN, sendo definido conforme o modelo

em (3.1a) e (3.1b), a verossimilhança será calculada da seguinte forma:

L =

∫

. . .

∫

f(y1, . . . , yT , h1, . . . , hT | y0)dhT . . . dh1

=

∫

. . .

∫

f(y1, . . . , yT | y0, h1, . . . , hT )f(h1, . . . , hT )dhT . . . dh1

=

∫

. . .

∫

f(h1)f(y1 | y0, h1)
T
∏

t=2

f(yt | yt−1, ht)f(ht | ht−1)dhT . . . dh1.
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Conforme citado acima, a verossimilhança não pode ser avaliada diretamente, já que

é uma integral da ordem do tamanho dos dados, porém, pode-se integrar numericamente

usando uma simples regra do retângulo baseada emm equidistantes intervalos, Bi = (bi−1, bi),

i = 1, . . . ,m, com pontos médios b∗i e de tamanho b, a verossimilhança pode ser aproximada

por:

L ≈ bT
m
∑

i1=1

. . .

m
∑

iT=1

f(h1 = b∗i1)f(y1 | y0, h1 = b∗i1)

×
T
∏

t=2

f(ht = b∗it | ht−1 = b∗it−1
)f(yt | yt−1, ht = b∗it) = Lapprox . (3.2)

Essa aproximação pode ser arbitrariamente bem acurada com o aumento de m, fazendo

com que o intervalo (b0, bm) cubra todos os valores posśıveis do log da volatilidade (h).

Conforme descrito em Langrock, MacDonald, and Zucchini (2012), a integração numérica

usando o ponto médio não é o único caminho para se aproximar a integral. Dado a forma

em (3.2), a verossimilhança pode ser aproximada, entretanto, seu cálculo pode se tornar

custoso computacionalmente na medida em que envolve mT somas.

Ao invés de calcular (3.2) utilizando a estrutura citada acima, é posśıvel recorrer a um

método recursivo eficiente para o cálculo da verossimilhança. Para desenvolver isso, deve-se

notar que a integração numérica corresponde à discretização dos espaços de estado, i.e, do

suporte do log da volatilidade (ht). A aproximação da verossimilhança dada pela equação

(3.2) pode ser avaliada usando um algoritmo dos modelos HMM, isto é, usando uma ca-

racteŕıstica dos modelos HMM para se avaliar de forma eficiente a verossimilhança, esse

algoritmo se baseia em atualizar a verossimilhaça a cada passo,de forma sequencial, con-

forme citado em Zucchini and MacDonald (2009). Por meio desse método representa-se a

verossimilhança de forma fechada, sendo uma expressão com produtos de matrizes. Para o

modelo de SVM-SMN fica-se com a seguinte expressão:

Lapprox = δP(y1)ΓP(y2)ΓP(y3) · · ·ΓP(yT−1)ΓP(yT )1
⊤ . (3.3)
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Na equação acima, a m×m-matriz Γ =
(

γij
)

representa a matriz de transição dos estados

da parte não observável do modelo, cada entrada da matriz representa a probabilidade

de transição entre posśıveis valores do log da volatilidade e pode ser definida por γij =

p(ht = b∗j | ht−1 = b∗i ) · b, que é a aproximação das probabilidades de mudanças entre algum

valor no intervalo Bi para algum valor no intervalo Bj, essa probabilidade condicional é

determinada pela Eq. (3.1b). O vetor δ representa a distribuição inicial de uma cadeia de

Markov no caso HMM, isso significa a distribuição estacionária do log da volatilidade. Além

disso, P(yt) é uma matriz m × m diagonal, com entradas p(yt | yt−1, ht = b∗i ), portanto,

cada entrada significa a probabilidade de que o valor da série observada, yt, tenha sido

gerado daquele segmento, sendo ht = b∗i , deriva-se esse cálculo da Eq. (3.1a). Por fim,

1⊤, representa um vetor coluna de 1’s. Usando o produto de matrizes descrito em (3.3),

o custo computacional é linear no número de observações T , e quadrático no número de

intervalos usados na discretização, m. Na prática, isso significa que a verossimilhança pode

ser calculada em função de segundos, até mesmo para séries com valores de T altos. Com

valores de m relativamente pequenos, como 100, no exerćıcio simulado pode-se observar

que os valores estimados se aproximam muito do valor real. Temos a seguinte relação:

Lapprox → L quando bm,m → ∞ e b0 → −∞.

Tendo essa simplificação para o cálculo da verossimilhança, pode-se encontrar os esti-

madores de máxima verossimilhança do modelo. Em trabalhos anteriores sobre o assunto,

é evidenciado que, sobre algumas condições de regularidades, os estimadores de verossimi-

lhança dos modelos de HMM são consistentes, assintoticamente normais e eficientes (Cappe,

2005).

Quando utiliza-se a aproximação HMM, algumas propriedades devem ser destacadas, elas

são:

• Prever observações futuras

• Estimar os estados mais prováveis não observáveis do modelo dado a série de ob-

servações
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• Predizer futuros estado não observáveis

Para cada item proposto, existem expressões e algoritmos convenientes que estão dispońıveis

na literatura (Zucchini and MacDonald (2009))

3.2.1 Estimação das variáveis não observáveis do modelo

Para as variáveis não observadas, tem-se m posśıveis estados, o algoritmo de Vitterbi quer

maximizar a probabilidade do caminho transcorrido entre elas até o instante t.

vi(t) = max
h1,h2...ht−1

P (h1, h2 . . . ht−1 = bi, y1, y2, . . . yt | γ, δ, P (yt)),

onde vi é a probabilidade do caminho mais provável terminando no estado bi no tempo

t. Dessa forma, podemos calcular vj(t) de forma iterativa:

vj(t) = max
1<i<m

[vi(t− 1), γ(i, j) ∗ p(yt | ht = bj)].

Usando este algoritmo, estima-se os estados não observáveis da cadeia.

3.2.2 Previsões

O algoritmo HMM também pode ser usado para obter as distribuições futuras para os mo-

delos SVM. Por exemplo, o cálculo para achar a função de distribuição acumulada de um

passo adiante dado a distribuição no dia t− 1, i.e, a distribuição condicional do retorno no

dia t, dado todas as observações anteriores, é dado por:

F (yt | yt−1, yt−2, . . . , y0) ≈
m
∑

i=1

ζiF (yt | yt−1, ht = b∗i ), (3.4)

onde ζi é a izima entrada do vetor αt−1/(αt−11
⊤), obtido das probabilidades futuras.
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αt−1 = δP(y1)ΓP(y2)ΓP(y3) · · ·ΓP(yt−1) ,

onde δ, P(yk) e Γ são definidas acima. A expressão correpondente para previsões com

horizontes maiores é similar Zucchini and MacDonald (2009).

Uma expressão fechada para obter previsões dos estados, i.e., previsões sobre a volati-

lidade, também estão dispońıveis. Além disso, a distribuição prevista que foi definida em Eq.

(3.4), pode ser usada para testar as estimativas através dos reśıduos (Kim, Shephard, and Chib

(1998)). A previsão um passo à frente do pseudo-reśıduo é dado por:

rt = Φ−1(F (yt | yt−1, yt−2, . . . , y0)), (3.5)

onde Φ−1 representa a inversa da normal e com t = 1, . . . , T . Para uma correta especificação

do modelo, a distribuição de rt deve seguir uma distribuição normal padrão conforme descrito

em Rosenblatt (1952), Smith (1985), Kim et al. (1998), Gerlach, Carter, and Kohn (1999),

Liesenfeld and Richard (2003). Portanto, a previsão dos pseudo-reśıduos podem ser usados

para identificar valores extremos e além disso, podem ser usados em testes de adequação do

modelo, por exemplo o qq-plot e os teste formais de normalidade (Jarque-Bera).

3.3 Estudo de simulação

Com o objetivo de demonstrar a metodologia descrita na seção anterior, foi realizada uma

série de experimentos com a estrutura. Todos os cálculos/simulações foram desenvolvidos

em Rcpp usando a interface do R. No primeiro momento, geramos uma série com T = 6000

observações do modelo SVM-T usando os seguintes parâmetros: β = (0.20, 0.07,−0.18)⊤,

µ = 0.1, φ = 0.98, ση = 0.10, ν = 8 e y0 = 0.2, esses valores foram escolhidos de forma a

ficarem próximos a valores estimados de séries verdadeiras para retornos diários. Pode-se

ver a série simulada na figura 3.1.
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Figura 3.1: Dados simulado o modelo SVM-T com β = (0.2, 0.07,−0.18)⊤, µ = 0.1, φ = 0.98,

ση = 0.1, ν = 8 e y0 = 0.2.

Para investigar a influência do tamanho da série e seus tempos computacionais, os

parâmetros foram estimados usando m = 50, 100, 150, 200, bm = −b0 = 4, para diferen-

tes tamanho T = 1500, 3000, 6000 (i.e subamostras de diferentes tamanho da mesma serie

simulada). A Tabela 3.1 mostra os resultados. Podemos observar que a estimativa dos

parâmetros se estabilizou para valores de m acima de 100, para todos os tamanhos.

Foi analisada também a influência da escolha de b0 e bm, pois o objetivo da estimativa é

não ser afetada pela escolha desses valores. Percebe-se que para intervalos muito pequenos, a

estimativa não fica muito boa, mas isso acontece pelo fato de que valores do log da volatilidade

podem ficar fora desse intervalo. Pode-se perceber com isso que para intervalos incluindo

[−2, 2] a estimativa já fica bastante razoável, porém não se deve aumentar muito, pois nesse

caso irá particionar o suporte dos valores em intervalos desnecessários, de forma a dificultar

a integração numérica. Na prática, a escolha do intervalo pode ser facilmente analisada

post − hoc para ver se a escolha foi adequada, isto é, o modelo possui a facilidade das
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estimativas dos logs das volatilidades, logo, pode-se analisar as estimativas para ver se o

intervalo foi adequado ou não.

Outro fato que deve ser mencionado, é o tempo computacional para calcularmos os esti-

madores de verossimilhança, por exemplo, para o modelo SVM-T, com m = 200 e T = 6000,

este método demora cerca de 12 minutos, ao invés de 4 horas que modelos similares levam,

como o MCMC.

Um segundo exerćıcio de simulação também foi realizado. Com 300 séries distintas de

tamanho T = 2500 simuladas do modelo SVM-T com β = (0.20, 0.07,−0.18)⊤, φ = 0.98,

ση = 0.10, µ = 0.10 e ν = 8. Estimamos os parâmetros do modelo SVM-T usando m =

50, 100, 100 e 200, bmax = −bmin = 4, respectivamente. A tabela 3.2 mostra o resultado da

média das estimativas, o viés, erro quadrático medio (MSE) e o erro absoluto médio (MAD).

Como pode-se ver na tabela 3.2, todas as médias ficaram bem próximas dos reais valores

até para o menor tamanho de m analisado. Com o aumento de m, o erro quadrático médio

das estimativas foi diminuindo para todos os parâmetros, ao contrário do que aconteceu com

a média das estimativas dos parâmetros, pois a mesma não oscila muito com o aumento de

m. O erro quadrático médio também permance quase constante ao longo do exercicio, o que

demonstra consistencia com os resultados.
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Tabela 3.1: Modelo SVM-T : Parâmetros estimados e tempos computacionais para o metodo HMM(bmax = −bmin = 3,

verdadeiros parâmetros β = (0.20, 0.07,−0.18)⊤, µ = 0.1, φ = 0.98, ση = 0.10 e ν = 8).

size m L φ ση µ β0 β1 β2 ν time

50 2437.26 0.9869 0.0833 0.1418 0.1918 0.0693 -0.1448 7.2929 39.45

(0.9747,0.9991) (0.0504,0.1162) (-0.2120,0.4957) (-0.0474,0.3362) (0.0203,0.1184) (-0.2774,-0.0124) (4.4666,10.1191)

100 2437.24 0.9880 0.0788 0.1381 0.1922 0.0687 -0.1458 7.2712 91.99

1500 (0.9738,1.0021) (0.0321,0.1255) (-0.2086,0.4849) (0.0471,0.3372) (0.0197, 0.1177) (-0.2792,-0.0125) (4.4592,10.0832)

150 2437.24 0.9880 0.0788 0.1381 0.1922 0.0687 -0.1458 7.2712 156.68

(0.9738,1.0021) (0.0321,0.1255) (-0.2086,0.4849) (0.0471,0.3372) (0.0197, 0.1177) (-0.2792,-0.0125) (4.4592,10.0832)

200 2437.24 0.9880 0.0788 0.1381 0.1922 0.0687 -0.1458 7.2712 246.29

(0.9738,1.0021) (0.0321,0.1255) (-0.2086,0.4849) (0.0471,0.3372) (0.0197, 0.1177) (-0.2792,-0.0125) (4.4592,10.0832)

50 4901.58 0.9772 0.1191 0.1774 0.1875 0.0705 -0.1561 8.9200 96.22

(0.9623,0.9921) (0.0798,0.1585) (-0.0301,0.3850) ( 0.0904,0.2847) (0.0349,0.1063) (-0.2415,-0.0707) (5.8739,11.9661)

100 4901.53 0.9741 0.1202 0.1206 0.1924 0.0699 -0.1632 8.1263 203.26

3000 (0.9587,0.9895) (0.0801,0.1601) (-0.0663,0.3075) (-0.0931,0.2917) (0.0343,0.1056) (-0.2523,-0.0740) (5.6410,10.6116)

150 4901.53 0.9741 0.1202 0.1206 0.1924 0.0699 -0.1632 8.1263 335.65

(0.9587,0.9895) (0.0801,0.1601) (-0.0663,0.3075) (-0.0931,0.2917) (0.0343,0.1056) (-0.2523,-0.0740) (5.6410,10.6116)

200 4966.28 0.9741 0.1202 0.1206 0.1924 0.0699 -0.1632 8.1263 501.72

(0.9587,0.9895) (0.0801,0.1601) (-0.0663,0.3075) (-0.0931,0.2917) (0.0343,0.1056) (-0.2523,-0.0740) (5.6410,10.6116)

50 9609.13 0.9783 0.1071 0.0537 0.2048 0.0652 -0.1982 7.7256 150.45

(0.9688,0.9880) (0.0823,0.1320) (-0.0858,0.1934) (0.1320,0.2777) (0.0403,0.0901) (-0.2689,-0.1276) (6.1679,9.2833)

100 9609.12 0.9783 0.1073 0.0541 0.2043 0.0652 -0.1978 7.7325 318.13

6000 (0.9684,0.9883) (0.0813,0.1333) (-0.0854,0.1936) (0.1316,0.2771) (0.0403,0.0901) (-0.2685,-0.1273) (6.1711,9.2939)

150 9609.12 0.9783 0.1073 0.0541 0.2043 0.0652 -0.1978 7.7325 557.27

(0.9684,0.9883) (0.0813,0.1333) (-0.0854,0.1936) (0.1316,0.2771) (0.0403,0.0901) (-0.2685,-0.1273) (6.1711,9.2939)

200 9609.12 0.9783 0.1073 0.0541 0.2043 0.0652 -0.1978 7.7325 839.15

(0.9684,0.9883) (0.0813,0.1333) (-0.0854,0.1936) (0.1316,0.2771) (0.0403,0.0901) (-0.2685,-0.1273) (6.1711,9.2939)
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Tabela 3.2: Modelo SVM-T:Estudo de simulações baseado numa amostra de tamanho 300 (bmax =

−bmin = 4).

Parâmetro Valor real média MRB MAD MSE

m = 50

φ 0.98 0.9810 0.0010 0.0059 0.0001

ση 0.10 0.0985 -0.0012 0.1402 0.0003

µ 0.10 0.1068 0.0655 0.8972 0.0130

β1 0.20 0.1981 -0.0048 0.2615 0.0040

β2 0.07 0.0693 -0.0092 0.2338 0.0050

β3 -0.18 -0.1775 -0.0081 0.2712 0.0042

ν 8.00 8.5922 0.0545 0.1712 1.6712

m = 100

φ 0.98 0.9812 0.0013 0.0061 0.0001

ση 0.10 0.0972 -0.0124 0.1612 0.0004

µ 0.10 0.1042 0.0405 0.9253 0.0130

β1 0.20 0.1970 -0.0143 0.2559 0.0040

β2 0.07 0.0695 -0.0070 0.2477 0.0050

β3 -0.18 -0.1767 -0.0183 0.2597 0.0040

ν 8.00 8.4141 0.0531 0.1671 1.6510

m = 150

φ 0.98 0.9811 0.0013 0.0062 0.0001

ση 0.10 0.0972 -0.0126 0.1408 0.0004

µ 0.10 0.1039 0.0392 0.9059 0.0130

β1 0.20 0.1965 -0.0178 0.2530 0.0040

β2 0.07 0.0693 -0.0090 0.2471 0.0050

β3 -0.18 -0.1767 -0.0230 0.2573 0.0040

ν 8.00 8.4138 0.0514 0.1621 1.6200

m = 200

φ 0.98 0.9811 0.0013 0.0062 0.0001

ση 0.10 0.0972 -0.0343 0.1409 0.0004

µ 0.10 0.1039 0.0394 0.9058 0.0130

β1 0.20 0.1964 -0.0184 0.2527 0.0040

β2 0.07 0.0694 -0.0090 0.2473 0.0050

β3 -0.18 -0.1759 -0.0227 0.2577 0.0040

ν 8.00 8.4138 0.0514 0.1620 1.6201
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Caṕıtulo 4

Modelo de volatilidade na média com

dependência de cópulas

Neste caṕıtulo descreve-se o modelo de volatilidade estocástica na média com caudas pe-

sadas alterando a estrutura de dependência citada no caṕıtulo anterior através da função

de cópulas. A seção 4.1 inicia o caṕıtulo definindo o modelo. Na seção 4.2 apresenta-se a

aproximação da verossimilhança do modelo resultante via HMM. Na seção 4.3, é realizado

um estudo de simulação com essa nova estrutura para avaliar propriedades frequentistas dos

estimadores.

4.1 Modelo com cópulas

No caṕıtulo anterior, foi definido o modelo de volatilidade estocástica na média com caudas

pesadas, uma das premissas era que as inovações ǫt e ηt são independentes, fato que restringe

em muito a análise. Neste caṕıtulo será incorporado uma medida de dependência não linear

entre os dois erros através da cópula gaussiana.

O modelo de volatilidade estocástica na média com dependência será definido da seguinte
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forma:

yt = β0 + β1yt−1 + β2e
ht + e

ht
2 ǫt, (4.1a)

ht+1 = µ+ φ(ht − µ) + σηηt, (4.1b)

f(yt, ht+1 | ht) = f(yt | ht, yt−1)f(ht+1 | ht)c(Ut, Vt). (4.1c)

Onde a variavel yt está representado o retorno do ativo no tempo t, e ht representa o

log da volatildade, c(., .) denota a função densidade da cópula, e Ut = Fyt|ht,yt−1
(yt | ht) e

Vt = Fht+1|ht
(ht+1 | ht) são as funções de distribuição de yt e ht+1 dados ht e yt−1. É assumido

que ǫt ∼ SMN (0, 1, ν;H) e ηt ∼ N (0, 1).

Usando uma função de cópula, consegue-se capturar a estrutura de dependência não

linear entre os retornos e a volatilidade. Neste dissertação é usado a copula gaussiana.

O modelo descrito acima é capaz de capturar a estrutura de dependência não linear entre

os retornos e a volatilidade usando uma função de cópula, no caso desta dissertação a cópula

usada é gaussinada, além disso, o modelo possui flexibilidade nas distribuições de ǫt, pois

modela-se os retornos (yt) com distribuições pertencentes à famı́lia SMN.

Em virtude da distribuição de ǫt na equação (4.1a) pertencer à familia de misturas de

escalas normais, pode-se citar como membros particulares desta classe os modelos SVM com

cópulas como medida de dependência com distribuição normal (SVM-NC), com distribuição

t-Student(SVM-TC) e com slash (SVM-SC).

4.2 Aproximação da verossimilhança

Como a verossimilhança do modelo não pode ser calculada de forma anaĺıtica pois requer o

cálculo de uma integral múltipla da ordem do tamanho das observações, recorre-se a métodos

computacionais para contornar o problema. Assim, deve-se escrever a verossimilhança da

seguinte forma:
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L =

∫

. . .

∫

f(y1, . . . , yT , h1, . . . , hT | y0)dhT . . . dh1 (4.2)

=

∫

. . .

∫

f(h1)f(y1 | y0, h1)
T
∏

t=2

f(yt | yt−1, ht)f(ht | ht−1)c(ut, vt)dhT . . . dh1,

onde ut = f(yt | ht, yt−1) e vt = f(ht | ht−1). Nesta dissertação a cópula usada é a

gaussiana, logo, defini-se c(ut, vt) da seguinte forma:

c(ut, vt) =
φρ(Φ

−1(ut),Φ
−1(vt))

φ(Φ−1(ut)), φ(Φ−1(vt))
, (4.3)

onde φρ é a densidade de uma normal bivariada padrão com coeficiente de correleção ρ,

e φ representa a densidade de uma normal univariada padrão. Pode-se escrever a seguinte

relação:

φρ(Φ
−1(ut),Φ

−1(vt)) = φ(Φ−1(ut) | Φ
−1(vt))φ(Φ

−1(vt)). (4.4)

Devido ao fato de ht | ht−1 possuir distribuição normal, tem-se que φ(Φ−1vt) = vt, com

algumas simplificações, podemos reescrever a verossimilhança(4.3) da seguinte forma:

L =

∫

. . .

∫

f(h1)f(y1 | y0, h1)
T
∏

t=2

f(yt | yt−1, ht)f(Φ
−1(vt) | Φ

−1(ut))dhT . . . dh1.(4.5)

Devido à estrutura definida pelas equações 4.3 e 4.4, a distribuição de Φ−1(vt) | Φ
−1(ut))

será normal com média µ1,t e variância σ1,t, os quais são definidos a seguir:

µ1,t = µ+ φ(ht − µ) + ztσρ,

zt = Φ−1F (
yt − (β0 + β1yt−1 + β2e

ht

e
ht
2

)), (4.6)

σ1 =
√

σ2(1− ρ).
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Para obter o valor das integrais da equação 4.5 de forma aproximada, pode-se integrá-las

numericamente dividindo os posśıveis valores de h em m pedaços, similar ao que foi feito no

caṕıtulo 3, usando uma regra do trapézio baseados nos pontos médio de cada pedaço de h:

L ≈ bT
m
∑

i1=1

. . .

m
∑

iT=1

f(h1 = b∗i1)f(y1 | y0, h1 = b∗i1)

×
T
∏

t=2

f(yt | yt−1, ht = b∗it)f(ht = b∗it | µ1,t(yt, β0, β1, β2, ρ, σ), σ1(σ, ρ)) = Lapprox . (4.7)

Onde as variáveis µ1 e σ1 são descritas como em 4.6.

A aproximação 4.7 pode ser bem próxima do real valor com o incremento de m. Para

a avaliação da verossimilhança é necessário mT cálculos, o que torna computacionalmente

custoso. Como uma forma alternativa foi usado um algoŕıtmo caracteŕıstico de estruturas

de HMM, entretanto, a matriz Γ que era fixa no modelo apresentado no capitulo 3, nessa

nova estrutura dependerá de yt. Realizando essa alteração, pode-se reescrever a equação 4.7

da seguinte forma:

Lapprox = δP(y1)Γ(y2)P(y2)Γ(y3)P(y3) · · ·Γ(yT−1)P(yT−1)Γ(yT )P(yT )1
⊤ . (4.8)

Na equação acima, Γ pode ser interpretada como a nova matriz de transição, deve-se

notar que ela depende de t, por isso escreve-se que Γ(yt). Cada valor na matriz P(yt)

irá representar probabilidade do verdadeiro valor da volatilidade estar naquele intervalo

condicionado no valor observado de yt−1. O vetor δ possui distribuição estacionária do log

da volatilidade.

Com a estrutura citada em 4.8 pode-se calcular o valor da verossimilhança em segundos

para determinados parâmetros, o que da margem para maximizarmos a função e assim

encontrar os estimadores de verossimilhança.
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4.3 Estudo de simulação

O objetivo dessa seção é comprovar a eficiência da estrutura citada na seção acima. Para

isso foi gerada uma série de retornos de tamanho 6000, do modelo SVM-TC com os seguintes

parâmetros: β = (0.2, 0.07,−0.18)⊤, µ = 0.1, φ = 0.98, ση = 0.15, ν = 8 e ρ=-0.4. Esses

valores foram escolhidos de forma a gerarem uma série para retornos mais próximas da

realidade de retornos diários.

Pode-se ver a série gerada na figura 4.1.

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

−1
5

−1
0

−5
0

5
10

Retornos simulados

Figura 4.1: Dados simulados de um modelo SVM-TC com β = (0.2, 0.07,−0.18)⊤, µ = 0.1,

φ = 0.98, ρ = −0.4, ση = 0.15 e ν = 8 e y0 = 0.2.

Para a realização de um estudo avaliando o comportamento das estimativas da veros-

similhança foi escolhido o intervalo para h entre [−4, 4], pois foi verificado que no caso da

série simulada já inclúıa todos os valores posśıveis para o log da volatilidade. Para analisar

a influência do m nas estimativas, foi realizado o experimento fazendo com que ele varie de
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50 a 200 indo de 50 a 50 pontos. Para obter a influência que o tamanho da série tem na

estimativa, foi estimado com 3 tamanhos diferentes: 1500, 3000 e 6000.

Conforme a tabela de resultados presentes em 4.4, os parâmetros estimados com 50

pontos ja ficaram bem próximos dos reais valores em um tempo muito pequeno comparado

com outros métodos, o que demonstra a eficiência do modelo. Pode-se notar também que

para o mesmo tamanho da série, o valor da verossimilhança praticamente não se altera com

a variação do número de pontos.

Como era esperado, quanto maior o número de informações, melhores são as estimativas,

como pode-se verificar com os parâmetros σ e φ. Para o parâmetro ν, percebe-se que sua

estimativa depende muito dos dados, conforme descrito na tabela, tem segmentos na série

gerada que relatam uma informação não muito precisa dos reais valores, sua estimativa inicia

com o valor de 8.23 com 1500 dados, aumenta para 9.17, e converge para um número mais

próximo do real como 8.13 com a série toda. Com isso pode-se chegar à conclusão que quanto

maior a série, maior é a chance das estimativas ficarem próximas aos reais valores.

Como citado no capitulo 3, os estimadores de verossimilhança são assintoticamente nor-

mais, e com esse fato podemos calcular intervalo de confiança, outro fato que podemos

percerber é com o aumento das informações (tamanho da série analisada) é a diminuição do

intervalo de confiança, isso aconteceu com todos os parâmetros.

Após a estimação dos parâmetros usando a estrutura citada acima, pode-se usar o algo-

ritmo de vitterbi e reconstruir a a volatilidade..

Para estimação das volatilidades, foi usado o modelo SVM-TC com 200 pontos, usando

a série completa. Como pode ser visto na figura 4.2, os valores estimados(em vermelho) da

volatilidade ficam bem próximos dos valores reais(em preto). Com isso, pode-se dizer que o

método gera um estimador para volatilidade(lembrando que esta série não é observada).

Outro exerćıcio de simulação realizado foi a geração/estimação de 300 series com tamanho

2500 do modelo SVM-TC com os parâmetros β = (0.2, 0.07,−0.18)⊤, µ = 0.1, φ = 0.98,

ρ = −0.4, ση = 0.1, ν = 8. Para este exerćıcio foi usado o intervalo [−4, 4] para as

estimativas. O modelo estimou com eficácia desde o menor número de pontos(m = 50) até
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Figura 4.2: Volatilidade real X Volatilidade Estimada

o maior, não variando muito a média das estimativa com o aumento do número de pontos.
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Tabela 4.1: Modelo SVM-TC: Parâmetros estimados e tempos computacionais para o método HMM com o T = 1500,

(bmax = −bmin = 4, verdadeiros parametros β = (0.2, 0.07,−0.18)⊤, µ = 0.1, φ = 0.98, ση = 0.15, ρ = −0.4 e ν = 8).

m L ρ φ ση µ β0 β1 β2 ν time

50 2306.44 -0.4727 0.9654 0.1865 -0.2542 0.2986 0.0454 -0.2715 8.1933 49.98

(-0.8831,-0.0623) (0.9433,0.9875) (0.1237,0.2493) (-0.5152 0.0021) (0.1931,0.4041) (-0.0057,0.0985) (-0.3910,-0.1523) (0.9374,17.4555)

100 2306.45 -0.4628 0.9651 0.1905 -0.2674 0.2964 0.0459 -0.2674 8.2322 123.65

(-0.8732,-0.0516) (0.9426,0.9876) (0.1269,0.2542) (-0.5273 0.0737) (0.1734,0.3705) (-0.0059,0.0966) (-0.3949,-0.1500) (0.9374,17.4023)

150 2306.45 -0.4629 0.9649 0.1912 -0.2331 0.2964 0.0563 -0.2674 8.2322 299.79

(-0.9202,-0.0510) (0.9425,0.9870) (0.1270,0.2542) (-0.5273,0.0730) (0.1735,0.3702) (-0.0060,0.0968) (-0.3955,-0.1501) (0.9388,17.4033)

200 2306.45 -0.4629 0.9648 0.1912 -0.2332 0.2964 0.0564 -0.2675 8.2322 580.22

(-0.9202,-0.0508) (0.9426,0.9869) (0.1270,0.2542) (-0.5276,0.0729) (0.1735,0.3702) (-0.0060,0.0968) (-0.3955,-0.1501) (0.9388,17.4033)

Tabela 4.2: Modelo SVM-TC: Parâmetros estimados e tempos computacionais para o método HMM com o T = 3000,

(bmax = −bmin = 4, verdadeiros parâmetros β = (0.2, 0.07,−0.18)⊤, µ = 0.1, φ = 0.98, ση = 0.15, ρ = −0.4 e ν = 8).

m L ρ φ ση µ β0 β1 β2 ν time

50 4872.26 -0.2017 0.9774 0.1839 -0.1821 0.2317 0.0400 -0.2123 9.1706 169.03

(-0.5554,0.1521) (0.9669,0.9879) (0.1461,0.2218) (-0.3493 0.0148) (0.1720,0.2914) (0.0047,0.0759) (-0.2674,-0.1527) (2.1648,16.1763)

100 4872.80 -0.2015 0.9774 0.1841 -0.1821 0.2317 0.0401 -0.2130 9.1706 494.33

(-0.5541,0.1539) (0.9652,0.9880) (0.1451,0.2222) (-0.3490 0.0141) (0.1721,0.2902) (0.0049,0.0732) (-0.2674,-0.1522) (3.0192,16.1987)

150 4872.88 -0.2017 0.9771 0.1838 -0.1821 0.2319 0.0405 -0.2130 9.1798 691.88

(-0.5540,0.1535) (0.9652,0.9879) (0.1451,0.2219) (-0.3488 0.0141) (0.1721,0.2902) (0.0049,0.0732) (-0.2674,-0.1522) (3.309,16.0961)

200 4872.88 -0.2017 0.9771 0.1838 -0.1821 0.2319 0.0405 -0.2130 9.1798 1182.20

(-0.5540,0.1530) (0.9670,0.9879) (0.1479,0.2219) (-0.3488 0.0141) (0.1720,0.2900) (0.0049,0.0731) (-0.2674,-0.1522) (3.310,16.0961)

Tabela 4.3: Modelo SVM-TC: Parâmetros estimados e tempos computacionais para o método HMM com o com T = 6000,

(bmax = −bmin = 4, verdadeiros parametros β = (0.2, 0.07,−0.18)⊤, µ = 0.1, φ = 0.98, ση = 0.15, ρ = −0.4 e ν = 8).

m L ρ φ ση µ β0 β1 β2 ν time

50 9725.32 -0.3148 0.9816 0.1467 -0.3204 0.2034 0.0458 -0.1934 8.3775 383.54

(-0.5733,-0.0562) (0.9742,0.9890) (0.1231,0.1702) (-0.4424 0.1984) (0.1550,0.2519) (0.0197,0.0704) (-0.239,-0.1479) (3.9438,12.8111)

100 9725.79 -0.3192 0.9838 0.1498 -0.3201 0.2021 0.0445 -0.1901 8.1345 783.13

(-0.5730,-0.0553) (0.9791,0.9860) (0.1312,0.1695) (-0.4411 0.1979) (0.1549,0.2517) (0.0196,0.0699) (-0.238,-0.1475) (4.9583,11.3213)

150 9727.43 -0.3193 0.9812 0.1488 -0.3200 0.2019 0.0450 -0.1892 8.1340 1247.65

(-0.5732,-0.0553) (0.9792,0.9857) (0.1315,0.1695) (-0.4411 0.1981) (0.1545,0.2518) (0.0198,0.0701) (-0.2375,-0.1470) (4.9943,11.0239)

200 9727.43 -0.3193 0.9812 0.1488 -0.3200 0.2019 0.0450 -0.1892 8.1340 1609.21

(-0.5732,-0.0553) (0.9792,0.9857) (0.1315,0.1692) (-0.4411 0.1981) (0.1547,0.2518) (0.0198,0.0701) (-0.2375,-0.1470) (4.9949,11.0238)
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Tabela 4.4: SVM-TC model:Estudo de simulações baseado numa amostra de tamanho 300 (bmax =

−bmin = 4).

Parameter True value mean MRB MARB MSE

m = 50

φ 0.98 0.9788 -0.0012 0.0063 0.0003

ση 0.10 0.0980 -0.0020 0.1631 0.0008

µ 0.10 0.1054 0.0539 0.6981 0.0098

β1 0.20 0.1979 -0.0021 0.2901 0.0051

β2 0.07 0.0697 -0.0031 0.1997 0.0041

β3 -0.18 -0.1911 -0.011 0.3155 0.0059

ν 8.00 8.7699 0.7699 0.2540 1.9893

ρ -0.4 -0.4919 0.0919 0.2781 0.0070

m = 100

φ 0.98 0.9798 -0.0002 0.0023 0.0002

ση 0.10 0.0980 -0.0019 0.1631 0.0008

µ 0.10 0.1052 0.0531 0.6980 0.0098

β1 0.20 0.1981 -0.0019 0.2900 0.0050

β2 0.07 0.0697 -0.0030 0.1997 0.0039

β3 -0.18 -0.1911 -0.011 0.3155 0.0059

ν 8.00 8.7012 0.7012 0.2240 1.6543

ρ -0.4 -0.4901 0.0901 0.2770 0.0069

m = 150

φ 0.98 0.9798 -0.0002 0.0023 0.0002

ση 0.10 0.0980 -0.0019 0.1631 0.0008

µ 0.10 0.1052 0.0531 0.6980 0.0098

β1 0.20 0.1981 -0.0019 0.2900 0.0050

β2 0.07 0.0697 -0.0030 0.1996 0.0039

β3 -0.18 -0.1911 -0.011 0.3155 0.0059

ν 8.00 8.7012 0.7012 0.2240 1.6543

ρ -0.4 -0.4901 0.0901 0.2770 0.0069

m = 200

φ 0.98 0.9798 -0.0002 0.0023 0.0002

ση 0.10 0.0980 -0.0019 0.1631 0.0008

µ 0.10 0.1052 0.0531 0.6980 0.0098

β1 0.20 0.1981 -0.0019 0.2897 0.0049

β2 0.07 0.0697 -0.0030 0.1996 0.0039

β3 -0.18 -0.1911 -0.011 0.3155 0.0059

ν 8.00 8.7012 0.7011 0.2240 1.6543

ρ -0.4 -0.4901 0.0901 0.2770 0.0068
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Caṕıtulo 5

Aplicações

5.1 Os dados

Nesta seção, são analisados os ı́ndices da Bolsa de São Paulo de Mercadorias e Futuros,

Bolsa de Valores de Tóquio e a bolsa de valores de Nova York. Os ı́ndices analisados serão

IBOVESPA (IBVSP), Nikkei 225 (NIKKEI) e S&P 500 (SP500), respectivamente. O peŕıodo

estudado se inicia em 5 de janeiro de 1998, até junho de 2011. Todos os dados foram

retirados do http://finance.yahoo.com. O retorno dos ativos é calculado da seguinte

forma yt = 100× (logPt − logPt−1), onde Pt é o preço(ajustado) do fechamento do ativo no

dia t. A tabela 5.2 mostra um resumo das estat́ısticas descritivas das séries dos retornos.

O retorno do IBVSP apresenta uma assimetria positiva enquanto os retornos do NIKKEI

e SP500 apresentam assimetria negativa. Todas as séries nos revelam curtosis acima de 3,

confirmando o fato estilizado bem conhecido presente nas séries de retornos financeiros, a

não normalidade.

Com o objetivo de obter os estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros

nos modelos SVM com dependência (SVM-NC, SVM-TC, SVM-SC) e dos modelos sem

dependência (SVM-N, SVM-T, SVM-S), foi aplicado o algoritmo HMM conforme descrito

nos caṕıtulos 3 e 4. Para analisar os resultados, isto é, retirar qualquer influência do tamanho

da amostra ou do número de pontos, foi usado bm = −b0 = 4 e m = 200. Esta análise é feita
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com o objetivo de prover uma inferência robusta usando a classe de modelos de volatilidade

estocástica na média com caudas pesadas com e sem cópula. Além disso, utilizando o fato

de que assintoticamente o estimador é normal, pode-se construir um intervalo de confiança

e o utilizá-lo para verificar se os parâmetros são significativos ou não.

As estimativas dos modelos sem cópulas e do modelo com cópulas estão nas tabelas 5.3 e

5.4 respectivamente. Em quase todos os modelos, para todas as séries, o valor de φ sempre

ficou perto de 0.98, indicando uma alta persistência das volatilidades passadas, ou seja, isso

representa muita informação para a construção do valor a volatilidade atual. Nos modelos

com estrutura de dependência, para o ı́ndice Nikkei no modelo SVM-SC encontra-se menor

valor de φ, indicando que esta série apresenta a menor memória com relação a volatilidades

passadas, porém, para este indice foi encontrado os maiores valores de σ, indicando que

quanto menor o valor de φ encontrado maior a volatilidade encontrada para o modelo.

O estimador de verossimilhança de σ para as séries de NIKKEI e SP500 usando a estrutura

com cópulas é bem mais elevado em comparação aos modelos sem dependência. Os valores

estimados de β0 são sempre positivos e estatisticamente diferentes de zero para todas as

séries nas estimativas sem cópulas, fato que não ocorre nos modelos SVM-TC, SVM-SC,

SVM-NC, em todos esses, está contido o 0 no intervalo de confiança de 95%.

A estimativa de β1 encontra-se não significativo para todas as séries, significando que o

valor do retorno no tempo t independe do retorno no tempo t− 1 nas séries analisadas.

O parâmetro β2 representa a relação entre o retorno no tempo t e a volatilidade no tempo

t, em todos os modelos sem dependência, encontram-se valores negativos e estatisticamente

diferentes de 0. Esse dado alinha-se com resultados esperado pelo censo comum e previamente

reportados na literatura, indicando que quando investidores esperam um incremento na

volatilidade futura, eles exigem maiores retornos.

Nos modelos SVM-TC, SVM-NC e no SVM-SC o estimador de verossimilhança de ρ é

negativo, representando que retornos no tempo t possuem correlação negativa com a volatili-

dade no tempo t−1, isso significa que grandes variações de volatilidade apresentam retornos

maiores no momento seguinte.
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Uma medida da magnitude de cauda pesada é dado pelo parâmetro ν nos modelos que

envolvem distribuições t-Student e slash. Os valores estimados nos modelos com cópulas

apresentam intervalos bem maiores de confiança do que para o mesmo parâmetro nos modelos

sem dependência.

Para cada observação na amostra de validação, o pseudo-reśıduo (previsão um passo

adiante) foi calculado de acordo com a equação 3.5, a não normalidade desses reśıduos

indica uma especificação ruim do modelo. O teste de Jarque-Bera foi aplicado nos pseudos

reśıduos obtidos nos diferentes modelos e séries correspondetes, os p-valores de cada série

estão listados na tabela 5.1.

As comparação entre os reśıduos referentes a serie de retornos do IBVSP podem ser

visualizados nos gráficos 5.1 com os modelos sem dependência, a comparação entre os modelos

com dependência estão no gráfico 5.2. Com relacão a série SP500, as comparações estão no

gráfico 5.5 para os modelos sem cópulas e para os modelos com cópulas no gráfico 5.6.

Os reśıduos referentes a serie NIKKEI estão comparados no gráfico 5.3 nos modelos sem

estrutura de dependência e no gráfico 5.4 os modelos com dependência.

Tabela 5.1: p-valores do teste de Jarque-Bera aplicado para um passo a frente dos residuos

SVM-N SVM-S SVM-T SVM-NC SVM-SC SVM-TC

IBVSP 0.97 0.51 0.49 0.63 0.74 0.61

NIKKEI 0.11 0.12 0.07 0.30 0.0004 0.18

SP500 0.0002 0.0006 0.004 0.0073 0.005 0.004

Para o ı́ndice IBVSP, o qq-plot dos modelo SVM-N mostra uma falta de ajuste para o lado

esquerdo da cauda, diferentemente dos outros modelos (SVM-T e SVM-S) que apresentam

essa falta de ajuste para o lado direito. Nos modelos com cópulas, o problema de ajuste

nas cauda acontece do lado direito nos modelos SVM-NC, SVM-SC, SVM-TC. Em todos

os modelos analisados o teste de JB aceita a hipótese de normalidade dos reśıduos para os

niveis de 5% ou 10%.
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Para o ı́ndice NIKKEI, o modelo SVM-N apresenta o mesmo problema de aderência ruim

com relação ao lado esquerdo da distribuição. Nos modelos SVM-T e no SVM-S, a aderência

melhora em toda a distribuição. Esse problema continua presente nos modelos SVM-TC e

no SVMT-SC, entretanto, o ajuste do lado direito das distribuições melhora. Para p-valor de

5%, todos os modelos sem dependência apresentam reśıduos normais, para os modelos com

dependência, o único que não apresenta reśıduos normais é SVM-SC, os outros são aceitos

para p-valor de 10%.

Finalmente para o SP500, o qq-plot de todos os modelos sem cópulas revela uma especi-

ficação ruim do modelo para o lado esquerdo da distribuiçao, nos modelos com dependência,

o ajuste melhora, porém no teste de JB nenhum modelo apresenta reśıduos normais.

Tabela 5.2: Resumo estat́ıstico dos retornos dos ı́ndices

Return Tamanho Média SD Minimo Máximo Skewness Kurtosis

IBVSP 1249 -0.0270 1.4134 -8.4307 4.9760 -0.1462 4.6694

Nikkei 1256 -0.0127 1.1277 -7.1489 5.1591 -0.4227 6.5639

SP500 1256 0.0579 1.0090 -6.8958 4.6317 -0.4791 7.6578

Para comparar os diferentes modelos, pode-se usar o critério de informação de Akaike,

definido como: AIC = −2 logL + 2p, onde logL é o log da verossimilhança calculada nos

modelos, e p denota o número de parâmetros do modelo avaliado. O melhor modelo é o que

possui menor AIC.

Para os modelos sem estrutura de dependência, o modelo que mais e adequou para a

serie IBVSP foi o SVM-S, pode-se supor que isso decorre do fato da serie ter o maior desvio

entre os ı́ndices analisados. Este mesmo fato não ocorre quando incorpora-se a variável

ρ, neste caso, o modelos que mais se adequa é o SVM-TC. No caso do Nikkei encontra-se

um resultado oposto a IBVSP, o melhor modelo com dependência foi SVM-SC, e para o

modelo sem dependência foi o SVM-T. Para o ı́ndice SP500, nos casos com e sem estrutura

de dependência melhor modelo foi usando a distribuição T-Student, os modelos SVM-T e

SVM-TC.
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Tabela 5.3: Resultado obtido dos modelos SVM-N, SVM-T e SVM-S (usando m = 200 e bmax = −bmin = −4).

SVM-N

- Tamanho llk φ ση µ β0 β1 β2 ν Tempo

IBVSP 3338 -6792.32 0.9756 0.1590 1.1358 0.1971 0.0030 -0.0309 - 158.21

(0.9655,0.9857) (0.1283,0.1898) (0.911,1.3605) (0.1075,0.2867) (-0.032,0.038) (-0.0568,-0.0051)

Nikkei 3310 -5812.40 0.9773 0.1586 0.5763 0.1343 -0.0228 -0.0592 - 162.07

(0.9672,0.9874) (0.1297,0.1874) (0.3354,0.8172) (0.0672,0.2013) (-0.058,0.0123) (-0.0947,-0.0237)

SP500 3393 -5062.53 0.9806 0.1660 -0.0636 0.1146 -0.0834 -0.0726 - 147.20

(0.9728,0.9884) (0.1353,0.1967) (-0.3595,0.2324) (0.0736,0.1556) (-0.1179,-0.0488) (-0.1086,-0.0367)

SVM-T

- Tamanho llk φ ση µ β0 β1 β2 ν Tempo

IBVSP 3338 -6793.81 0.9880 0.1218 0.8718 0.2096 0.10 -0.0338 13.1162 366.29

(0.9796,0.9964) (0.0923,0.1513) (0.4926,1.2509) (0.118,0.3012) (-0.0333,0.0353) (-0.0645,-0.0032) (8.0314,18.201)

Nikkei 3310 -5815.45 0.9826 0.1288 0.3725 0.1094 -0.0323 -0.0622 12.6989 366.51

(0.9738,0.9913) (0.0997,0.1580) (0.1057,0.6393) (0.0395,0.1793) (-0.0666,0.0020) (-0.1058,-0.0186) (7.3276,18.0701)

SP500 3393 -5056.31 0.9878 0.1267 -0.1257 0.1196 -0.0516 -0.0799 12.0287 377.98

(0.982,0.9936) (0.0997,0.1537) (-0.4774,0.226) (0.0781,0.1612) (-0.0848,-0.0183) (-0.1237,-0.0361) (7.0504,17.007)

SVM-S

- Tamanho llk φ ση µ β0 β1 β2 ν Tempo

IBVSP 3338 -6788.26 0.9843 0.1368 0.9315 0.2061 0.0101 -0.0455 4.4962 1070.63

(0.9754,0.9933) (0.1057,0.1678) (0.6112,1.2518) (0.1153,0.2969) (-0.0246,0.0449) (-0.0802,-0.0108) (2.3816,6.6107)

Nikkei 3310 -5811.25 0.9808 0.1430 0.3284 0.1344 -0.0273 -0.0765 4.3333 922.22

(0.9710,0.9906) (0.1111,0.1749) (0.0376,0.6193) (0.066,0.2028) (-0.0624,0.0077) (-0.1247,-0.0282) (2.0783,6.5884)

SP500 3393 -5056.46 0.9881 0.1331 -0.3523 0.1019 -0.0605 -0.0741 3.4195 1080.35

(0.9819,0.9942) (0.1057,0.1606) (-0.7472,0.0426) (0.0609,0.1429) (-0.0943,-0.0267) (-0.1249,-0.0234) (2.2619,4.5772)
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Tabela 5.4: Resultado obtido dos modelos SVM-NC, SVM-TC e SVM-SC (usando m = 200 e bmax = −bmin = −4).

SVM-NC

ρ φ ση µ β0 β1 β2 ν Tempo

IBVSP -0.4983 0.9674 0.1801 0.2290 -0.4725 0.0120 0.0892 - 344.2387

( -0.3749,-0.5582) (0.9645,0.9832) (0.1075,0.2991) (-0.019,0.4087) (-0.9470,0.045) (-0.0568,0.1032) (-0.0131,0.1244) -

Nikkei -0.5189 0.9298 0.2598 -0.2973 0.0732 -0.0004 0.0309 - 381.0871

(-0.4059,-0.6101) (0.9068,0.9637) (0.2023,0.3209) (-0.4266,-0.1262) (-0.0007,0.1471) (-0.0624,0.0526) (-0.0736,0.1109) -

SP500 -0.5681 0.9801 0.2229 -0.3091 0.0932 -0.0029 -0.09382 - 325.6621

( -0.4282,-0.6257) (0.9538,0.9991) (0.1293,0.3284) (-1.0192,0.2019) (0.0019,0.1562) (-0.0977,0.0142) ( -0.1350,-0.0479) -

SVM-TC

ρ φ ση µ β0 β1 β2 ν Tempo

IBVSP -0.7976 0.9717 0.1202 0.3497 -0.1725 0.0041 0.0977 11.8765 628.3099

( -0.9360,-0.6592) (0.9503,0.9932) (0.0785 0.1620) (0.0939,0.6055) (-0.3597,0.0146) (-0.0525,0.0608) (-0.0270,0.2225) (0.9816,22.7715)

Nikkei -0.8199 0.9352 0.3086 -0.4413 0.0732 -0.0048 0.0186 11.1798 655.6178

(-0.9215,-0.7183) (0.9068,0.9637) (0.2446,0.3727) (-0.7565,-0.1262) (-0.0007,0.1471) (-0.0624,0.0526) (-0.0736,0.1109) (-2.6947,25.0544)

SP500 -0.7486 0.9845 0.2815 -0.4986 0.1266 -0.0417 -0.0914 13.1115 612.3198

( -0.8715,-0.6257) (0.9238,0.9931) (0.2262,0.3370) (-1.1029,0.1056) (0.0853,0.1681) (-0.0977,0.0142) ( -0.1350,-0.0479) (-3.9763,30.1994)

SVM-SC

ρ φ ση µ β0 β1 β2 ν Tempo

IBVSP -0.7694 0.9704 0.1921 0.7032 -0.4671 0.0095 0.1023 7.9302 2132.0928

( -0.9529,-0.6413) (0.9482,0.9917) (0.1458 0.2856) (0.4077,0.9282) (-0.9928,-0.2901) (-0.1021,0.1092) (-0.0270,0.2225) (-0.0621,17.8322)

Nikkei -0.7989 0.9201 0.2873 -0.5551 0.1001 -0.0088 0.0144 8.5661 2014.5349

(-0.9098,-0.6949) (0.8961,0.9565) (0.2199,0.3461) (-0.8172,-0.2019) (-0.0019,0.1150) (-0.0541,0.0882) (-0.0928,0.1231) (-2.6947,15.0019)

SP500 -0.6991 0.9888 0.3109 -0.6037 0.2265 -0.0733 -0.0977 12.9561 2289.5491

( -0.8981,-0.5981) (0.9527,0.9990) (0.2738,0.3552) (-1.0462,0.1238) (0.1209,0.2188) (-0.0665,0.0059) ( -0.1677,-0.0339) (-1.7865,20.7654)
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Tabela 5.5: Comparação de modelos via AIC, o melhor modelo está grifado.

AIC

Return SVM-N SVM-T SVM-S SVM-NC SVM-TC SVM-SC

IBVSP 13596.64 13601.62 13590.52 12987.98 12845.32 13198.12

NIKKEI 11636.80 11636.40 11636.50 11109.66 11083.21 10945.29

SP500 10137.06 10126.62 10126.92 9985.32 9954.90 10198.03
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Figura 5.1: QQ-plot para o pseudo-reśıduo para os modelos SVM-N (Esquerda), SVM-T (no meio)

e SVM-SL (direita) para IBVSP
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Figura 5.2: QQ-plot para o pseudo-reśıduo para os modelos SVM-NC (Esquerda), SVM-TC (no

meio) e SVM-SC (direita) para IBVSP
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Figura 5.3: QQ-plot para o pseudo-reśıduo para os modelos SVM-N (Esquerda), SVM-T (no meio)

e SVM-SL (direita) para NIKKEI
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Figura 5.4: QQ-plot para o pseudo-reśıduo para os modelos SVM-NC (Esquerda), SVM-TC (no

meio) e SVM-SC (direita) para NIKKEI
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Figura 5.5: QQ-plot para o pseudo-reśıduo para os modelos SVM-N (Esquerda), SVM-T (no meio)

e SVM-SL (direita) para SP500
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Figura 5.6: QQ-plot para o pseudo-reśıduo para os modelos SVM-NC (Esquerda), SVM-TC (no

meio) e SVM-SC (direita) para SP500
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Caṕıtulo 6

Conclusões e futuros

desenvolvimentos

Nesta dissertação, foi apresentado uma forma fácil e rápida de implementação de estimação

de máxima verossimilhança baseada no modelo SVM. Esse modelo nos permite investigar a

dinâmica da relação entre o retorno e a variação da volatilidade no tempo. Em outros modelos

que compartilham o objetivo de estimar essa relação, existe o pressuposto de normalidade,

fato que nesta dissertação foi substitúıdo por distribuições geradas da famı́lia SMN.

Além de retirar pressuposto de normalidade dos retornos, foi incorporada uma estrutura

de dependência através da cópula gaussiana, fazendo com que o efeito de alavancagem seja

considerado no modelo.

De acordo com os resultados emṕıricos, todos os modelos se comportaram bem se ade-

quando a observações fora do normal (Outliers), entretanto, considerando os aspectos de

robustez, estes podem ser afetados pela presença de skewness e caudas pesadas.

Comparando os modelos com e sem dependência, pode-se afirmar que houve uma melhoria

com relação à aderência nos reśıduos, principalmente do lado direito das distribuições, isso

quer dizer que o modelo se adequa melhor em séries com mais retornos positivos. Para

tentar capturar esse efeito do lado esquerdo das distribuições, pode-se tentar implementar
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novos modelos usando cópulas assimétricas. Além disso, pode-se também, tentar fazer a

modelagem usando uma estrutura com cópulas dinâmicas.

Para remediar o problema considerando os aspectos de skewness e caudas pesadas, pode-

se fazer uso de modelos de escala de misturas com distribuições skew-normais, ou de ma-

neira alternativa, a distribuição condicional do retorno pode ser modelada de forma não

paramétrica.
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