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RESUMO 

 

O objetivo desta tese é comparar o desempenho de modelos multivariados de 
volatilidade (BEKK, Rismetrics, CCC, DCC, cDCC) utilizando distribuição normal e t-
student e diferentes configurações para a equação da variância (APARCH, 
FIAPARCH, FIGARCH, GARCH, GJR, HYGARH, IGARCH) para a estimação do 
hegde ótimo taxa de câmbio R$/US$ dentro e fora da amostra para o período de 
03/01/2001 até 31/12/2018. Além disso é realizada uma revisão bibliográfica teórica e 
empírica sobre o a estimação da taxa de hedge ótima. Os resultados indicam 
desempenho semelhante entre todos os modelos utilizados quando comparados por 
meio do uso da redução da variância da carteira com proteção em comparação a 
situação sem hedge. 
 
Palavras-Chave: Taxa Ótima de Hedge, Modelos Multivariados de Volatilidade, 
Previsão. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this thesis is to compare the performance of multivariate models of volatility 

(BEKK, Rismetrics, CCC, DCC, cDCC) using normal distribution and t-student and 

different configurations for the variance equation (APARCH, FIAPARCH, FIGARCH, 

GARCH, GJR, HYGARH, IGARCH) for the estimation of hegde optimal exchange rate 

R $ / US $ inside and outside the sample for the period from 01/01/2001 to 12/31/2018. 

In addition, a theoretical and empirical bibliographic review on the estimation of the 

optimal hedge rate is carried out. The results indicate similar performance among all 

the models used when compared using the reduction of variance of the portfolio with 

protection in comparison to the situation without hedge. 

 

Keywords: Hedge Optimum Rate, Multivariate Volatility Models, Forecast. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O desenvolvimento de estratégias de hedge utilizando futuros tem sido um 

tópico de interesse acadêmico e prático desde a introdução dos mercados futuros. 

Uma estratégia ótima aumenta a eficiência do gerenciamento de riscos e minimiza os 

custos de hedge. Do ponto de vista teórico, a cobertura com futuros pode ser 

considerada um caso especial de alocação de ativos que envolve dois ativos: o ativo 

subjacente e seus futuros correspondentes. No entanto, os hedgers diferem dos 

investidores de carteira, no sentido de que os hedgers estão mais preocupados com 

os riscos que enfrentam do que com os retornos que podem alcançar. Assim, o 

objetivo do hedge é um pouco diferente daquele da alocação de ativos. Os 

investidores em carteira de variância média buscam um trade-off entre retorno e risco 

de ativos quando gerenciam seus ativos, enquanto os hedgers pretendem minimizar 

seu risco, mas deixam seus retornos não gerenciados. Dada essa diferença de 

objetivos, a estrutura de média-variância para alocação de ativos foi modificada para 

uma estrutura de variância de minimização na literatura de hedge para ajudar os 

hedgers a determinar uma estratégia de hedge ótima. Sob este arcabouço, a 

estratégia de hedge ótima é obtida como a razão entre a covariância entre os retornos 

à vista e futuros e a variância dos retornos futuros, que é frequentemente denotada 

como taxa de hedge ótima (OHR) e pode ser interpretada como o número de curto) 

posições de contratos futuros que um hedger deve ter, de forma ideal, para cada 

unidade de posições longas (curtas) detidas no ativo subjacente. A questão é 

levantada empiricamente sobre como estimar a covariância entre os retornos à vista 

e futuros e a variância dos retornos futuros para a determinação de um OHR. 

Diversos modelos econométricos foram utilizados para modelar a distribuição 

conjunta de retornos à vista e futuros e, assim, estimar a matriz de covariância das 

duas variáveis. Os modelos de regressão linear que assumem uma constante de 

covariância entre os retornos à vista e futuros têm sido frequentemente empregados 

para produzir razões de hedge invariantes no tempo, como a regressão por mínimos 

quadrados (OLS) usada por Ederington (1979), a autorregressão vetorial (VAR) 

modelo empregado por Myers e Thompson (1989), e o modelo de correção de erros 

de vetores (VEC) e suas variações utilizadas por Lien e Yang (2006). No entanto, 

como discutido por Kroner e Sultan (1993), porque as distribuições de muitos retornos 

de ativos são variáveis no tempo e, portanto, a matriz de covariância do ativo retorna 
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mudanças ao longo do tempo, é mais realista esperar que o OHR seja temporário em 

vez de constante. Para abordar esta questão, o modelo de heteroscedasticidade 

condicional autorregressiva multivariada generalizada (MGARCH) de Bollerslev 

(1990) e suas várias extensões foram aplicadas para estimar a natureza variável do 

tempo dos parâmetros de variância e covariância e, consequentemente, a taxa ótima 

de hedge variante no tempo. Baillie e Myers (1991) foram os primeiros a estimar uma 

OHR variável no tempo usando um modelo GARCH (BGARCH) bivariado no mercado 

de commodities. Haigh e Holt (2002) demonstram que um BGARCH um modelo que 

leva em conta os spillovers de volatilidade entre os mercados à vista e futuros resulta 

em uma melhor estratégia de hedge em comparação com um modelo BGARCH que 

ignora os efeitos indiretos. Alizadeh et al. (2008) concluem que o OHR baseado no 

modelo BGARCH (RS-GARCH) de mudança de regime Markov funciona melhor que 

a estratégia ingênua e as OHR invariantes no tempo. Como a dependência 

assimétrica entre os retornos dos ativos foi bem documentada na literatura mais 

recente (por exemplo, Andrew e Chen 2002, Patton 2006), modelos GARCH baseados 

em cópulas que podem capturar de forma flexível a dependência não linear entre 

retornos de ativos foram aplicados para estimar a covariância e variância parâmetros 

no OHR. Por exemplo, Hsu et al. (2008) mostram que uma OHR baseada em modelos 

GARCH baseados em cópulas pode resultar em maior eficácia de cobertura do que 

vários modelos do tipo BGARCH. Lee (2009) propõe um modelo GARCH Gükel-

Clayton de conversão de regime e acha que o OHR estimado a partir deste modelo 

oferece melhores resultados de cobertura fora da amostra em comparação com os 

modelos do tipo OLSC e BGARCH. Embora tenham sido feitos progressos constantes 

na aplicação de modelos estatísticos mais sofisticados para descrever de forma 

flexível a distribuição conjunta dos retornos à vista e futuros e, assim, melhorar a 

precisão da estimativa da matriz de covariância, ainda não há consenso sobre a 

melhor estratégia do modelo. 

Os modelos Garch supervalorizam a persistência da volatilidade, mas a 

transição do estado é muito comum na prática (Fong e See, 2002; Gallo e Otranto, 

2015; Goldman, 2013). A mudança de regime de Markov é um método eficaz para 

reduzir a persistência da volatilidade e capturar a transformação do estado. Portanto, 

pode explicar melhor a relação entre diferentes ativos do que modelos tradicionais de 

estado único (Lamoureux e Lastrapes, 1990; Sarno e Valente, 2000; Song et al., 2016; 

Haas, 2016). Lee e Tsang (2011) permitiram que a correlação fosse dependente do 
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estado, o que melhorou a eficácia do hedge. Chen e Tsay (2011) aplicaram um modelo 

de médio móvel autorregressivo de mudança de regime Markov para os mercados S 

& P-50 0 e FTSE-10 0. 

 Um dos tópicos de grande interesse é a mensuração da razão de hedge, que 

define a quantidade ótima de contratos futuros a ser vendida/comprada de forma a 

minimizar a variância da riqueza.  Johnson (1960) e Stein (1961) temos os primeiros 

trabalhos a tratar da derivação da razão de hedge ótima. Em Ederington (1979) é 

proposta uma mensuração para o desempenho do hedge. 

A teoria de cobertura convencional é chamada hedge de variância mínima, 

avançada por Johnson (1976), Stein (1964) e Ederington (1979). Esses pesquisadores 

construíram a equação de ajuste linear de estoque e retornos futuros. A razão de 

hedge é o coeficiente de regressão obtido pelo método OLS (mínimos quadrados 

ordinários). Esse método negligencia o agrupamento de volatilidade e o índice de 

hedge deve mudar com o tempo. Muitos resultados sustentam que uma taxa de hedge 

com variação de tempo baseada nos modelos de Garch é superior ao índice de hedge 

estático (Baillie e Myers, 1991; Kroner e Sultan, 1993; Wu, 2010). Chung (2009) 

mostrou que o modelo Bekk-Garch supera significativamente outros modelos do 

Garch. 

Os modelos de Garch supervalorizam a persistência da volatilidade, mas a 

transição do estado é muito comum na prática (Fong e See, 2002; Gallo e Otranto, 

2015; Goldman, 2013). A mudança de regime de Markov é um método eficaz para 

reduzir a persistência da volatilidade e capturar a transformação do estado. Portanto, 

pode explicar melhor a relação entre diferentes ativos do que modelos tradicionais de 

estado único (Lamoureux e Lastrapes, 1990; Sarno e Valente, 2000; Song et al., 2016; 

Haas, 2016). Lee e Tsang (2011) permitiram que a correlação fosse dependente do 

estado, o que melhorou a eficácia do hedge. Chen e Tsay (2011) aplicaram um modelo 

de médio móvel autorregressivo de mudança de regime Markov para os mercados 

S&P-500 e FTSE-100. 

A modelagem da distribuição conjunta dos retornos à vista e futuros é crucial 

para a cobertura de futuros ótima porque a taxa de hedge ótima é obtida como a razão 

entre a covariância entre os retornos à vista e os futuros e a variação dos retornos 

futuros (Ederington 1979). 

De acordo com Engle (1982) e Bollerslev (1986), as variâncias condicionais de 

muitos retornos de ativos mudam com o tempo. Consequentemente, modelos 
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generalizados de heterocedasticidade condicional autorregressiva bivariada (GARCH) 

que permitem covariâncias dependentes do tempo são comumente aplicados para 

estimar razões de hedge dinâmicas (Baillie e Myers 1991; Brooks et al. 2002; 

Cecchetti et al. 1988; Kroner e Sultan 1993; Park e Switzer 1995). Descobriu-se que 

as razões de hedge GARCH são superiores essencialmente porque elas respondem 

pela heteroscedasticidade condicional na distribuição dos retornos à vista e futuros. 

A maioria dos estudos acima mencionados modelam a distribuição condicional 

sob uma suposição de normalidade bivariada. Estudos recentes indicam que a 

normalidade bivariada não leva em consideração os momentos mais altos da 

distribuição ou a dependência da cauda entre os retornos à vista e futuros (Hsu et al. 

2008; Lai 2012; Lee 2009; Park e Jei 2010). Nessa situação, os estimadores GARCH 

padrão atribuem muito peso a observações extremas, levando à estimativa de que a 

relação de hedge ótima é geralmente ineficiente (Harris e Shen, 2003). 

Além disso, os modelos GARCH padrão usam retornos de baixa frequência 

(LF) para determinar os níveis de covariância atuais. Os retornos ao quadrado (ou 

produto cruzado), no entanto, oferecem informações limitadas sobre a estimativa de 

covariação de retorno, comparada com as (co)variâncias realizadas calculadas 

usando dados de alta frequência (HF) (Andersen e Bollerslev, 1998; Andersen et al., 

2001; Barndorff-Nielsen e Shephard 2004). Com base nisso, modelos de volatilidade 

baseados em alta frequência foram desenvolvidos recentemente (Hansen et al. 2012, 

2014; Noureldin et al. 2012; Shephard e Sheppard 2010). É mostrado que modelos 

GARCH usando dados de HF podem se ajustar mais rapidamente a mudanças na 

volatilidade do que modelos GARCH padrão. 

 Desde então, vêm-se elaborando modelos que captem melhor as 

características dos preços futuros e a vista e, consequentemente, auxiliem na 

mensuração da razão de hedge. Esses trabalhos utilizam, geralmente, regressão de 

mínimos quadrados (que pressupõe uma razão de hedge constante ao longo do 

tempo), cointegração (desconsideram possíveis quebras estruturais e de regime) e 

modelos GARCH univariados. 

 Modelos estimados por mínimos quadrados ordinários assumem 

homocedasticidade, isto é, inexistência de mudanças de regime ou quebras; logo, os 

parâmetros estimados não se deveriam alterar. Modelos de cointegração sugerem a 

estimação de uma estrutura levando em conta o comportamento de longo prazo das 

variáveis, o que pode ser interessante, dependendo da abordagem do problema em 
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tela. Entretanto, tais modelos desconsideram possíveis quebras estruturais e de 

regime.  
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2 DERIVAÇÃO DA RAZÃO DE HEDGE ÓTIMA 

 

O conceito básico de hedge é combinar investimentos no mercado à vista e no 

mercado futuro para formar um portfólio que elimine (ou reduza) as flutuações em seu 

valor. Especificamente, considere uma carteira consistindo de 𝐶𝑠 unidades de uma 

posição long spot e 𝐶𝑓 unidades de uma posição curta de futuros. Deixe que 𝑆𝑡 e 𝐹𝑡 

denotem os preços à vista e futuros no tempo 𝑡, respectivamente. Uma vez que os 

contratos de futuros são usados para reduzir as flutuações nas posições à vista, a 

carteira resultante é conhecida como a carteira coberta. O retorno da carteira coberta, 

𝑅ℎ, é dado por: 

 

 
𝑅ℎ =

𝐶𝑠𝑆𝑡𝑅𝑠 − 𝐶𝑓𝐹𝑡𝑅𝑓

𝐶𝑠𝑆𝑡
= 𝑅𝑠 − ℎ𝑅𝑓 

(1) 

 

Na qual ℎ =
𝐶𝑓𝐹𝑡

𝐶𝑠𝑆𝑡
 é o chamado índice de Hedge, e 𝑅𝑠 =

𝑆𝑡+1−𝑆𝑡

𝑆𝑡
 e 𝑅𝑓 =

𝐹𝑡+1−𝐹𝑡

𝐹𝑡
 são 

os retornos de um período para as posições a vista e futuras, respectivamente. Por 

vezes, o índice de Hedge é discutido em termos de variações de preço (lucros) em 

vez de retornos. Neste caso, o lucro na carteira coberta, ∆𝑉𝐻, e o índice de hedge, 𝐻, 

são dados respectivamente por: 

 

 𝛥𝑉𝐻 = 𝐶𝑠𝛥𝑆𝑡 − 𝐶𝑓𝛥𝐹𝑡 e 𝐻 =
𝐶𝑓

𝐶𝑠
 (2) 

 

Na qual 𝛥𝑆𝑡 = 𝑆𝑡+1 − 𝑆𝑡 and 𝛥𝐹𝑡 = 𝐹𝑡+1 − 𝐹𝑡 . 

O principal objetivo da cobertura é escolher a taxa de hedge ótima (ℎ ou 𝐻). 

Como mencionado acima, a relação de hedge ótima dependerá de uma função 

objetivo específica a ser otimizada. Além disso, a taxa de hedge pode ser estática ou 

dinâmica. Nas próximas seções, discutiremos o índice de hedge estático e, em 

seguida, o índice de hedge dinâmico. 

É importante notar que na configuração acima, a posição de caixa é 

considerada fixa e procuramos apenas a posição de futuros ótima. A maior parte da 

literatura de hedge pressupõe que a posição de caixa é fixa, uma configuração 

adequada para futuros financeiros. No entanto, quando estamos lidando com futuros 
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de commodities, a posição inicial de caixa se torna uma importante variável de decisão 

que está vinculada à decisão de produção. 

 

1.1 CASO ESTÁTICO 

 

Consideramos aqui que o índice de hedge é estático se permanecer o mesmo ao 

longo do tempo. As taxas de hedge estáticas revisadas neste artigo podem ser 

divididas em oito categorias, conforme mostrado na Tabela. Vamos discutir cada uma 

delas no trabalho. 

 

Taxa de Hedge Função objetivo 

Minimum-variance (MV) hedge ratio Minimizar a variância de 𝑅ℎ 

Optimum mean-variance hedge Ratio 

Maximizar 𝐸(𝑅ℎ) −
𝐴

2
𝑉𝑎𝑟(𝑅ℎ) 

 

Sharpe hedge ratio Maximizar 
𝐸(𝑅ℎ)−𝑅𝐹

√𝑉𝑎𝑟(𝑅ℎ)
 

Maximum expected utility hedge Maximizar 

Minimum mean extended-Gini coefficient 

hedge ratio 
Minimizar 𝛤𝑣(𝑅ℎ𝑣) 

Optimum mean-MEG hedge ratio Maximizar 𝐸[𝑅ℎ] − 𝛤𝑣(𝑅ℎ𝑣) 

Minimum generalized semivariance (GSV) 

hedge ratio 
Minimizar 𝑉𝛿,𝛼(𝑅ℎ) 

Maximum mean-GSV hedge ratio Maximizar 𝐸[𝑅ℎ] − 𝑉𝛿,𝛼(𝑅ℎ) 

Minimum 𝑉𝑎𝑅 hedge ratio over a given 

time period 
Minimizar 𝑍𝛼𝜎ℎ√𝜏— 𝐸[𝑅ℎ]𝜏 

Notas 

1. 𝑅ℎ = retorno no portfólio protegido 

𝐸(𝑅ℎ) = retorno esperado na carteira coberta 

𝑉𝑎𝑟(𝑅ℎ) = variância do retorno da carteira coberta 
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𝜎ℎ = desvio padrão do retorno na carteira coberta 

𝑍𝛼 = negativo do percentil esquerdo em α para a distribuição normal padrão 

𝐴 = parâmetro de aversão ao risco 

𝑅𝑓 = retorno sobre a segurança isenta de riscos 

𝐸(𝑈(𝑊))1= utilidade esperada da riqueza de fim de período 

𝑉𝛿,𝛼(𝑅ℎ) = semivariância generalizada de 𝑅ℎ 

 

1.1.1 Relação de Hedge de Variância Mínima 

 

O índice de hedge estático mais amplamente utilizado é o índice de hedge de 

mínima variância (MV). Johnson (1960) deriva este índice de cobertura minimizando 

o risco da carteira, em que o risco é dado pela variação das alterações no valor da 

carteira coberta da seguinte forma: 

 

 𝑉𝑎𝑟(𝛥𝑉𝐻) = 𝐶𝑠
2𝑉𝑎𝑟(𝛥𝑆) + 𝐶𝑓

2𝑉𝑎𝑟(𝛥𝐹) − 2𝐶𝑠𝐶𝑓𝐶𝑜𝑣 × (𝛥𝑆, 𝛥𝐹) (3) 

 

O índice de hedge de MV, neste caso, é dado por: 

 

 
𝐻𝐽

∗ =
𝐶𝑓

𝐶𝑠
=

𝐶𝑜𝑣(𝛥𝑆, 𝛥𝐹)

𝑉𝑎𝑟(𝛥𝐹)
 

(4) 

 

  Alternativamente, se usarmos a definição e usarmos 𝑉𝑎𝑟(𝑅ℎ) para representar 

o risco da carteira, então a taxa de hedge de MV é obtida minimizando-se 𝑉𝑎𝑟(𝑅ℎ), 

que é dado por: 

 

 𝑉𝑎𝑟(𝑅ℎ) = 𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑠) + ℎ2𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑓) − 2ℎ𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑠, 𝑅𝑓) (5) 

 

 

Nesse caso, a taxa de hedge de MV é dada por: 

 

 
ℎ𝐽

∗ =
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑠, 𝑅𝑓)

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑓)
= 𝜌

𝜎𝑠

𝜎𝑓
, 

(6) 
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Onde 𝜌 é o coeficiente de correlação entre 𝑅𝑠 e 𝑅𝑓, e 𝜎𝑠 e 𝜎𝑓 são desvios-padrão de 

𝑅𝑠 e 𝑅𝑓, respectivamente. 

As características atraentes da relação de hedge MV são sua facilidade de 

compreensão e simplicidade de cálculo. No entanto, em geral, a taxa de Hedge de MV 

não é consistente com o quadro de média-variância, uma vez que ignora o retorno 

esperado na carteira coberta. Para que o índice de hedge de MV seja consistente com 

a estrutura de média-variância, ou os investidores precisam ser infinitamente avessos 

ao risco ou o retorno esperado sobre o contrato de futuros precisa ser zero. 

 

1.2.1 Taxa ótima de Hedge de Média-Variância 

 

Diversos estudos incorporaram o risco e o retorno na derivação do índice de 

hedge. Por exemplo, Hsin et al. (1994) obtêm a taxa de hedge ótima que maximiza a 

seguinte função de utilidade: 

 

 Max
𝐶𝑓

𝑉(𝐸(𝑅ℎ), 𝜎, 𝐴) = 𝐸(𝑅ℎ) − 0.5𝐴𝜎ℎ
2 (7) 

 

onde 𝐴 representa o parâmetro de aversão ao risco. É claro que esta função de 

utilidade incorpora risco e retorno. Portanto, a taxa de hedge baseada nessa função 

de utilidade seria consistente com a estrutura de média-variância. O número ideal de 

contratos futuros e a relação ótima de hedge são dados respectivamente por: 

 

 
ℎ2 = −

𝐶𝑓
∗𝐹

𝐶𝑠𝑆
= −[

𝐸(𝑅𝑓)

𝐴𝜎𝑓
2 − 𝜌

𝜎𝑠

𝜎𝑓
] 

(8) 

 

Um problema associado a esse tipo de relação de hedge é que, para derivar a 

taxa ótima de hedge, precisamos conhecer o parâmetro de aversão ao risco do 

indivíduo. Além disso, indivíduos diferentes escolherão taxas de hedge ótimas 

diferentes, dependendo dos valores do parâmetro de aversão ao risco. 

Dado que a taxa de Hedge de MV é fácil de entender e simples de calcular, 

será interessante e útil saber em que condições a taxa de Hedge acima seria o mesmo 

que a taxa de Hedge de MV. Pode ser visto que se 𝐴 → ∞ ou 𝐸(𝑅𝑓) = 0, então ℎ2 

seria igual ao índice de cobertura de MV ℎ𝑗
∗. A primeira condição é simplesmente uma 
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reafirmação dos indivíduos infinitamente avessos ao risco. No entanto, a segunda 

condição não impõe nenhuma condição à aversão ao risco, e isso é importante. 

Implica que, mesmo que os indivíduos não sejam infinitamente avessos ao risco, o 

índice de hedge de MV seria o mesmo que o índice de hedge ideal se o retorno 

esperado do contrato futuro for zero (ou seja, os preços futuros seguem um processo 

simples de martingale). Portanto, se os preços futuros seguem um processo de 

martingale simples, então não precisamos conhecer o parâmetro de aversão ao risco 

do investidor para encontrar a relação de hedge ótima. 

 

1.3.1 Taxa de Hedge de Sharpe 

 

Outra maneira de incorporar o retorno da carteira na estratégia de hedge é usar 

os critérios de tradeoff risco-retorno (medida de Sharpe). Howard e D'Antonio (1984) 

consideram o nível ótimo de contratos futuros maximizando a relação entre o excesso 

de retorno da carteira e sua volatilidade: 

 

 
Max

𝐶𝑓

 휃 =
𝐸(𝑅ℎ) − 𝑅𝐹

𝜎ℎ
 

(9) 

 

Onde 𝜎ℎ
2 = 𝑉𝑎𝑟(𝑅ℎ) e 𝑅𝑓 representa a taxa de juros livre de risco. Neste caso, 

o número ideal de posições futuras, 𝐶𝑓
∗, é dado por: 

 

 

𝐶𝑓
∗ = −𝐶𝑠

(
𝑆
𝐹)(

𝜎𝑠

𝜎𝑓
)[

𝜎𝑠

𝜎𝑓
(

𝐸(𝑅𝑓)
𝐸(𝑅𝑠) − 𝑅𝐹

) − 𝜌]

[1 −
𝜎𝑠

𝜎𝑓
(

𝐸(𝑅𝑓)𝑝
𝐸(𝑅𝑠) − 𝑅𝐹

)]

 

(10) 

 

A partir da posição ótima de futuros, podemos obter a seguinte relação de 

hedge ótima: 

 

 

ℎ3 = −

(
𝜎𝑠

𝜎𝑓
)[

𝜎𝑠

𝜎𝑓
(

𝐸(𝑅𝑓)
𝐸(𝑅𝑠) − 𝑅𝐹

) − 𝜌]

[1 −
𝜎𝑠

𝜎𝑓
(

𝐸(𝑅𝑓)𝜌
𝐸(𝑅𝑠) − 𝑅𝐹

)]

 

(11) 
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Novamente, se 𝐸(𝑅𝑓) = 0, então ℎ3 reduz para: 

 

 ℎ3 =  (
𝜎𝑠

𝜎𝑓
)𝜌 (12) 

 

que é o mesmo que a taxa de hedge MV ℎ𝑗
∗. 

Como apontado por Chen et al. (2001), o índice de Sharpe é uma função 

altamente não-linear do índice de hedge. Portanto, é possível que a equação, que é 

derivada ao equacionar a primeira derivada em zero, possa levar ao índice de hedge 

que minimizaria, em vez de maximizar, o índice de Sharpe. Isso seria verdade se a 

segunda derivada do índice de Sharpe em relação ao índice de hedge fosse positiva 

em vez de negativa. Além disso, é possível que a relação de hedge ótima possa ser 

indefinida, como no caso encontrado por Chen et al. (2001), onde a proporção de 

Sharpe aumenta monotonicamente com a taxa de hedge. 

 

1.4.1 Taxa de Hedge de Utilidade Máxima Esperada 

 

Até agora, discutimos as taxas de hedge que incorporam apenas risco, bem 

como aquelas que incorporam ambos risco e retorno. Os métodos, que incorporam o 

retorno esperado e o risco na derivação da taxa de hedge ótima, são consistentes 

com a estrutura de média-variância. No entanto, esses métodos podem não ser 

consistentes com o princípio esperado de maximização de utilidade, a menos que a 

função de utilidade seja quadrática ou que os retornos sejam normalmente distribuídos 

em conjunto. Portanto, para tornar o índice de hedge consistente com o princípio 

esperado de maximização da utilidade, precisamos derivar o índice de hedge que 

maximize a utilidade esperada. No entanto, para maximizar a utilidade esperada, 

precisamos assumir uma função de utilidade específica. Por exemplo, Cecchetti et al. 

(1988) derivam a taxa de hedge que maximiza a utilidade esperada, onde a função de 

utilidade é assumida como o logaritmo da riqueza terminal. Especificamente, eles 

derivam a relação de hedge ótima que maximiza a seguinte função de utilidade 

esperada: 

 

 



20 
 

 

∫ ∫ log[1 + 𝑅𝑠 − ℎ𝑅𝑓]𝑓(𝑅𝑠, 𝑅𝑓)𝑑𝑅𝑠𝑑𝑅𝑓

RfRs

, 

(13) 

 

onde a função de densidade 𝑓(𝑅𝑠, 𝑅𝑓) é assumida como normal bivariada. Um modelo 

ARCH bivariado linear de terceira ordem é usado para obter a matriz de variância e 

covariância condicional, e um procedimento numérico é usado para maximizar a 

função objetivo com relação à taxa de hedge. 

 

1.5.1 Minimum Mean Extended-Gini Coefficient Hedge Ratio 

 

Essa abordagem de derivar o índice de hedge ótimo é consistente com o 

conceito de dominância estocástica e envolve o uso do coeficiente médio de Gini 

estendido (MEG). Cheung et al. (1990), Kolb e Okunev (1992), Lien e Luo (1993a), 

Shalit (1995) e Lien e Shaffer (1999) consideram esta abordagem. Ela minimiza o 

coeficiente MEG Γ𝑣(𝑅ℎ) definido da seguinte forma: 

 

 𝛤𝑣(𝑅ℎ) = −𝑡𝑓𝐶𝑜𝑣(𝑅ℎ, (1 − 𝐺(𝑅ℎ))𝑣−1) (14) 

 

onde G é a distribuição de probabilidade acumulada e 𝑣 é o parâmetro de aversão ao 

risco. Note que 0 ≤ 𝑣 < 1 implica em pessoas propensas ao risco, 𝑣 = 1 1 implica em 

investidores neutros ao risco, e 𝑣 > 1 implica em investidores avessos ao risco. Shalit 

(1995) mostrou que, se os retornos à vista e futuros forem normalmente distribuídos 

em conjunto, o índice mínimo de hedge MEG seria o mesmo que o índice de hedge 

de MV. 

 

1.6.1 Taxa Ótima de Hedge Média-MEG 

 

Em vez de minimizar o coeficiente MEG, Kolb e Okunev (1993), em alternativa, 

consideram a maximização da função de utilidade definida da seguinte forma: 

 

 𝑈(𝑅ℎ) = 𝐸(𝑅ℎ) − 𝛤𝑣(𝑅ℎ (15) 
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A taxa de hedge baseada na função de utilidade definida pela equação é 

denotada como o índice de hedge M-MEG. A diferença entre as taxas de Hedge MEG 

e M-MEG é que a taxa de Hedge MEG ignora o retorno esperado na carteira coberta. 

Novamente, se o preço futuro segue um processo de martingale (ou seja, 𝐸(𝑅𝑓) = 0), 

então o índice de hedge MEG seria o mesmo que o índice de hedge M-MEG. 

 

1.7.1 Taxa de hedge de Semivariância Mínima Generalizada 

 

Nos últimos anos, uma nova abordagem para determinar a taxa de hedge foi 

sugerida (ver De Jong et al., 1997; Lien e Tse, 1998, 2000; Chen et al., 2001). Essa 

nova abordagem baseia-se na relação entre a semivariância generalizada (GSV) e a 

utilidade esperada, conforme discutido por Fishburn (1977) e Bawa (1978). Neste 

caso, a taxa de hedge ótima é obtida minimizando o GSV dado abaixo: 

 

 
𝑉𝛿,𝛼(𝑅ℎ) = ∫ (

𝛿

−∞

𝛿 − 𝑅ℎ)𝛼𝑑𝐺(𝑅ℎ), 𝛼 > 0 
(16) 

 

onde 𝐺(𝑅ℎ) é a função de distribuição de probabilidade do retorno na carteira coberta 

𝑅ℎ. Os parâmetros 𝛿 e 𝛼 (ambos números reais) representam o retorno desejado e a 

aversão ao risco, respectivamente. O risco é definido de tal forma que os investidores 

considerem que apenas os retornos abaixo do retorno esperado (𝛿) são arriscados. 

Pode ser demonstrado (ver Fishburn, 1977) que 𝛼 < 1 representa um investidor 

propenso ao risco e 𝛼 > 1 representa um investidor avesso ao risco. 

O GSV, devido a sua ênfase nos retornos abaixo do retorno desejado, é 

consistente com o risco percebido pelos gestores (ver Crum et al., 1981; Lien e Tse, 

2000). Além disso, como mostrado por Fishburn (1977) e Bawa (1978), o GSV é 

consistente com o conceito de dominância estocástica. Lien e Tse (1998) mostram 

que o índice de hedge GSV, obtido pela minimização da GSV, seria o mesmo que o 

índice de hedge MV se os retornos à vista e futuros forem normalmente distribuídos 

em conjunto e se o preço futuro seguir um processo puro de martingale. 

 

1.8.1 Taxa de Hedge de Semivariância Média e Generalizada Ótima 
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Chen et al. (2001) estende a taxa de Hedge GSV para uma taxa de Hedge de 

média-GSV (M-GSV) incorporando o retorno médio na derivação da taxa de Hedge 

ideal. A taxa de hedge M-GSV é obtida maximizando a seguinte função de utilidade 

de risco médio, que é semelhante à função de utilidade baseada na variância média 

convencional: 

 

 𝑈(𝑅ℎ) = 𝐸[𝑅ℎ] − 𝑉𝛿,𝛼(𝑅ℎ) 

 

(17) 

 

Essa abordagem da taxa de hedge não usa o parâmetro de aversão ao risco 

para multiplicar a GSV como feito nos modelos convencionais de risco médio (ver Hsin 

et al., 1994). Isso ocorre porque o parâmetro de aversão ao risco já está incluído na 

definição da GSV, 𝑉𝛿,𝛼(𝑅ℎ). Como antes, o índice de hedge M-GSV seria o mesmo 

que o índice de hedge GSV se o preço futuro seguir um processo puro de martingale. 

 

1.9.1 Minimum Value‐at‐Risk Hedge Ratio 

 

Hung et al. (2006) sugere um novo índice de hedge que minimiza o Value-at-

Risk da carteira coberta. Especificamente, a taxa hedge ℎ é derivada pela minimização 

da seguinte Value-at-Risk do portfólio protegido ao longo de um determinado período 

de tempo 𝜏: 

 

 𝑉𝑎𝑅(𝑅ℎ) = 𝑍𝛼𝜎ℎ√𝜏 − 𝐸[𝑅ℎ]𝜏 

 

(18) 

 

A relação de hedge ótima resultante, que Hung et al. (2006) se refere como taxa de 

hedge VaR é dada por: 

 

 

ℎ𝑉𝑎𝑅 = 𝜌
𝜎𝑠

𝜎𝑓
− 𝐸[𝑅𝑓]

𝜎𝑠

𝜎𝑓
√

1 − 𝜌2

𝑍𝛼
2𝜎𝑓

2 − 𝐸[𝑅𝑓]2
 

 

(19) 

 



23 
 

É claro que, se o preço futuro seguir o processo de martingale, a taxa de hedge 

zero-VaR seria a mesma que a taxa de hedge de MV. 

 

1.2 CASO DINÂMICO 

 

Até agora, examinamos as situações em que a taxa de hedge é fixada no nível 

ótimo e não é revisado durante o período de hedge. No entanto, pode ser benéfico 

alterar a taxa de hedge ao longo do tempo. Uma forma de permitir a alteração da taxa 

de hedge é recalcular a taxa de hedge com base nas informações atuais (ou 

condicionais) sobre a covariância (𝜎𝑠𝑓) e a variância (𝜎𝑓
2). Isso envolve o cálculo da 

taxa de hedge com base em informações condicionais (ou seja, 𝜎𝑠𝑓|𝛺𝑡−1 e 𝜎𝑓
2|𝛺𝑡−1) 

em vez de informações incondicionais. Nesse caso, a taxa de hedge de MV é dada 

por: 

 

 
ℎ1|𝛺𝑡−1  = −

𝜎𝑠𝑓|𝛺𝑡−1

𝜎𝑓
2|𝛺𝑡−1

. 
(20) 

 

O ajuste da taxa de hedge baseado em novas informações pode ser 

implementado usando modelos condicionais como ARCH e GARCH (a ser discutido 

mais adiante) ou usando o método de estimativa de janela móvel. 

Outra maneira de tornar a relação de hedge dinâmica é usando o modelo 

GARCH de comutação de regime (a ser discutido mais adiante), como sugerido por 

Lee e Yoder (2007). Este modelo assume dois regimes diferentes em que cada regime 

está associado a um conjunto diferente de parâmetros e as probabilidades de 

mudança de regime também devem ser estimadas ao implementar tal método. 

Alternativamente, podemos permitir que a taxa de hedge mude durante o período de 

hedge, considerando modelos multi-período, que é a abordagem usada por Lien e Luo 

(1993b). 

Lien e Luo (1993b) consideram a cobertura com um horizonte de 𝑇 períodos de 

planejamento e minimizam a variação da riqueza no final do horizonte de 

planejamento, 𝑊𝑇. Considere a situação em que 𝐶𝑠,𝑡 é a posição spot no início do 

período 𝑡 e a posição de futuros correspondente é dada por 𝐶𝑓,𝑡 = −𝑏𝑡𝐶𝑠,,𝑡. A riqueza 

no final do horizonte de planejamento, 𝑊𝑇, é então dada por: 



24 
 

 
𝑊𝑇 = 𝑊0 + ∑ 𝐶𝑠,𝑡

𝑇−1

𝑡=0

[𝑆𝑡+1 − 𝑆𝑡 − 𝑏𝑡(𝐹𝑡+1 − 𝐹𝑡)] 

= 𝑊0 + ∑ 𝐶𝑠,𝑡
𝑇−1
𝑡=0 [𝛥𝑆𝑡+1 − 𝑏𝑡𝛥𝐹𝑡+1].  

(21) 

 

Os 𝑏𝑡 ideais são dados pela seguinte fórmula recursiva: 

 

 
𝑏𝑡 =

𝐶𝑜𝑣(𝛥𝑆𝑡+1, 𝛥𝐹𝑡+1)

𝑉𝑎𝑟(𝛥𝐹𝑡+1)
+ ∑ (

𝑇−1

𝑖=𝑡+1

𝐶𝑠,𝑖

𝐶𝑠,𝑡
)

𝐶𝑜𝑣(𝛥𝐹𝑡+1, 𝛥𝑆𝑖+1 + 𝑏𝑖𝛥𝐹𝑡+𝑖)

𝑉𝑎𝑟(𝛥𝐹𝑡+1)
 

(22) 

 

A partir da equação, fica claro que a relação ótima de hedge 𝑏𝑡 mudará ao longo 

do tempo. A taxa de hedge de múltiplos períodos será diferente da taxa de hedge de 

período único devido ao segundo termo no lado direito da equação. Entretanto, é 

interessante notar que a taxa de hedge de período múltiplo seria diferente da de 

período único se as mudanças nos preços futuro atuais estivessem correlacionadas 

com as mudanças nos preços futuros futuro ou com as mudanças nos preços spot 

futuros. 

 

1.3 CASO COM OPORTUNIDADES DE PRODUÇÃO E DE ALTERNATIVAS DE 

INVESTIMENTO 

 

Todos os modelos considerados nas subseções A e B assumem que a posição 

spot é fixa ou pré-determinada e, portanto, a produção é ignorada. Como mencionado 

anteriormente, tal suposição pode ser apropriada para futuros financeiros. No entanto, 

quando consideramos futuros de commodities, a produção deve ser considerada, 

caso em que a posição spot torna-se uma das variáveis de decisão. Em um artigo 

importante, Lence (1995) estende o modelo com uma posição spot fixa ou 

predeterminada para um modelo em que a produção é incluída. Em seu modelo, 

Lence (1995) também incorpora a possibilidade de investir em um ativo livre de risco 

e outros ativos de risco, empréstimos, e custos de transação. Vamos discutir 

brevemente o modelo considerado por Lence (1995). 

Lence (1995) considera um tomador de decisão cuja utilidade é uma função da 

riqueza terminal 𝑈(𝑊1), tal que 𝑈′ > 0 e 𝑈′′ < 0. Na data de decisão (𝑡 = 0), o tomador 

de decisão se envolverá na produção de 𝑄 unidades de commodities para venda na 
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data terminal (𝑡 = 1) ao preço aleatório em dinheiro 𝑃1. Na data da decisão, o tomador 

de decisão pode emprestar 𝐿 dólares com a taxa de empréstimo livre de risco (𝑅𝐿 −

1) e tomar emprestado 𝐵 dólares à taxa de empréstimo (𝑅𝐵 − 1), investir 𝐼 dólares em 

uma atividade diferente que produza uma taxa aleatória de retorno (𝑅𝑇 − 1) e vender 

𝑋 futuros com preços futuros 𝐹0. O custo de transação para a negociação de futuros 

é de 𝑓 dólares por unidade da mercadoria negociada a ser paga na data terminal. 

Portanto, a riqueza do terminal (𝑊1) é dada por: 

 

 𝑊1 = 𝑊0𝑅 = 𝑃1𝑄 + (𝐹0 − 𝐹1)𝑋 − 𝑓|𝑋| − 𝑅𝐵𝐵 + 𝑅𝐿𝐿 + 𝑅𝐼𝐼 (23) 

 

 

onde 𝑅 é o retorno da carteira diversificada. O tomador de decisão maximizará a 

utilidade esperada, sujeita às seguintes restrições: 

 

𝑊0 + 𝐵 ≥ 𝑣(𝑄)𝑄 + 𝐿 + 𝐼, 0 ≤ 𝐵 ≤ 𝑘𝐵𝑣(𝑄)𝑄, 𝑘𝐵 ≥ 0, 

𝐿 ≥ 𝑘𝐿𝐹0|𝑋|, 𝑘𝐿 ≥ 0, 𝐼 ≥ 0, 

 

onde 𝑣(𝑄) é a função de custo médio, 𝑘𝐵 é o valor máximo (expresso como uma 

proporção da sua riqueza inicial) que o agente pode tomar emprestado, e 𝑘𝐿 é a 

margem de segurança para o contrato futuro. 

Usando esta estrutura, Lence (1995) introduz dois custos de oportunidade: 

custo de oportunidade do investimento alternativo (sub-ótimo) (𝑐𝑎𝑙𝑡) e custo de 

oportunidade do risco de estimativa (𝑒𝐵𝑎𝑦𝑒𝑠). Seja 𝑅𝑜𝑝𝑡 o retorno da estratégia de 

maximização da utilidade esperada e seja 𝑅𝑎𝑙𝑡 o retorno de uma estratégia de 

investimento alternativa (sub-ótima). O custo de oportunidade da estratégia de 

investimento alternativo 𝑐𝑎𝑙𝑡 é então dado por: 

 

 𝐸[𝑈(𝑊0𝑅𝑜𝑝𝑡)]  = 𝐸[𝑈(𝑊0𝑅𝑎𝑙𝑡 + 𝑐𝑎𝑙𝑡 (24) 

 

Em outras palavras, 𝑐𝑎𝑙𝑡 é o retorno líquido mínimo requerido pelo agente para 

investir na alternativa (estratégia de hedge sub-ótima) em vez de na estratégia ótima. 

Usando a função de utilidade CARA e alguns resultados de simulação, Lence (1995) 

descobre que o as taxas de hedge de maximização de utilidade esperada são 



26 
 

substancialmente diferentes das taxas de hedge de variância mínima, além de mostrar 

que, sob certas condições, o índice de hedge ótimo é zero, ou seja, a estratégia ótima 

é não fazer hedge. 

Da mesma forma, o custo de oportunidade do risco de estimação (𝑒𝐵𝑎𝑦𝑒𝑠) é 

definido da seguinte forma: 

 

 𝐸𝜌[𝐸(𝑈{𝑊0[𝑅𝑜𝑝𝑡(𝜌) − 𝑒𝜌
𝐵𝑎𝑦𝑒𝑠

]})] 

= 𝐸𝜌[𝐸(𝑈(𝑊0𝑅𝑜𝑝𝑡
𝐵𝑎𝑦𝑒𝑠

))] 

(25) 

 

onde 𝑅𝑜𝑝𝑡(𝜌) é o retorno de maximização da utilidade esperada onde o agente sabe 

com certeza o valor da correlação entre os preços futuros e spot (𝜌), 𝑅𝑜𝑝𝑡
𝐵𝑎𝑦𝑒𝑠

 é o retorno 

maximizador da utilidade esperada onde o agente só conhece a distribuição da 

correlação 𝜌 e 𝐸𝜌[. ] é a expectativa em relação a 𝜌. Usando resultados de simulação, 

Lence (1995) considera que o custo de oportunidade do risco de estimativa é 

insignificante e, portanto, o valor do uso de métodos sofisticados de estimativa é 

insignificante. 

 

1.4 MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA ESTIMAR A TAXA DE HEDGE ÓTIMA 

 

Discutimos diferentes abordagens para obter as taxas ótimas de hedge. No 

entanto, para aplicar essas taxas ótimas de hedge na prática, precisamos estimar 

essas taxas de hedge. Existem várias maneiras de estimá-las. Nesta seção, 

discutiremos brevemente esses métodos de estimativa. 

 

1.10.1 Estimativa da Taxa de Hedge de Mínima Variância (MV) 

 

Método MQO 

 

A abordagem convencional para estimar o índice de cobertura de MV envolve 

a regressão das mudanças nos preços spot sobre as mudanças no preço futuro 

usando a técnica MQO (por exemplo, ver Junkus e Lee, 1985). Especificamente, a 

equação de regressão pode ser escrita como: 
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 𝛥𝑆𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1𝛥𝐹𝑡 + 𝑒𝑡 (26) 

 

onde a estimativa da taxa de hedge MV, 𝐻𝑗, é dada por 𝑎1. A técnica de MQO é 

bastante robusta e simples de usar. No entanto, para que a técnica MQO seja válida 

e eficiente, as suposições associadas à regressão OLS devem ser satisfeitas. Um 

caso em que as suposições não são completamente satisfeitas é quando o termo de 

erro na regressão é heterocedástico. Essa situação será discutida mais tarde. 

Outro problema com o método OLS, como apontado por Myers e Thompson 

(1989), é o fato de usar momentos de amostra incondicionais em vez de momentos 

de amostragem condicionais, que usam informações atualmente disponíveis. Eles 

sugerem o uso da covariância condicional e da variância condicional. Nesse caso, a 

versão condicional da taxa de hedge ótima terá a seguinte forma: 

 

 
𝐻𝐽

∗ =
𝐶𝑓

𝐶𝑠
=

𝐶𝑜𝑣(𝛥𝑆, 𝛥𝐹)|𝛺𝑡−1

𝑉𝑎𝑟(𝛥𝐹)|𝛺𝑡−1
 

(27) 

 

Suponha que a informação atual (𝛺𝑡−1) inclua um vetor de variáveis (𝑋𝑡−1) e 

as variações dos preços à vista e futuros sejam geradas pelo seguinte modelo de 

equilíbrio: 

 

 𝛥𝑆𝑡 = 𝑋𝑡−1𝛼 + 𝑢𝑡 (28) 

 𝛥𝐹𝑡 = 𝑋𝑡−1𝛽 + 𝑣𝑡  (29) 

 

Nesse caso, o estimador de máxima verossimilhança do índice de hedge de 

MV é dado por (ver Myers e Thompson, 1989): 

 

 
ℎ̂|𝑋𝑡−1 =

�̂�𝑢𝑣

�̂�𝑣
2

 
(30) 

 

Na qual �̂�𝑢𝑣 é a covariância da amostra entre os resíduos 𝑢𝑡 e 𝑣𝑡, e �̂�𝑣
2 é a variância 

da amostra do resíduo 𝑣𝑡. Em geral, o estimador MQO obtido da seria diferente 

daquele dado pela equação. Para que os dois estimadores sejam os mesmos, os 

preços à vista e futuros devem ser gerados pelo seguinte modelo: 
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 𝛥𝑆𝑡 = 𝛼0 + 𝑢𝑡 , 𝛥𝐹𝑡 = 𝛽0 + 𝑣𝑡 (31) 

 

Em outras palavras, se os preços spot e futuros seguirem um passeio aleatório, 

então, com ou sem desvio, os dois estimadores serão os mesmos. Caso contrário, a 

taxa de hedge estimada a partir da regressão MQO não será a ideal. 

 

Método de Distribuição Normal Assimétrica Multivariado 

 

Uma maneira alternativa de estimar o índice de hedge de MV envolve a 

suposição de que o preço à vista e o preço futuro seguem uma distribuição normal 

assimétrica multivariada conforme sugerido por Lien e Shrestha (2010). A estimativa 

da matriz de covariância na distribuição normal assimétrica pode ser diferente da 

estimativa da matriz de covariância sob a distribuição normal usual, resultando em 

diferentes estimativas de taxa de hedge MV. Seja 𝑌 um vetor aleatório de dimensão 

𝑘. Então, diz-se que 𝑌 tem distribuição normal assimétrica se a sua função de 

densidade de probabilidade for dada da seguinte forma: 

 

 𝑓𝑌(𝑦) = 2𝜑𝑘(𝑦, 𝛺𝑌)𝛷(𝛼𝑡𝑦) (32) 

 

Na qual 𝛼 é um vetor de coluna com dimensão 𝑘, 𝜑𝑘(𝑦, 𝛺𝑌) é a função de densidade 

de probabilidade de uma variável aleatória normal padrão de dimensão 𝑘 com média 

zero e matriz de correlação 𝛺𝑌 e 𝛷(𝛼𝑡𝑦) é a função de distribuição de probabilidade 

de uma variável aleatória normal padrão de uma dimensão avaliada em 𝛼𝑡𝑦 . 

 

Métodos ARCH e GARCH 

 

Desde o desenvolvimento dos modelos ARCH e GARCH, o método OLS de 

estimativa do índice de hedge foi generalizado para levar em conta a natureza 

heteroscedástica do termo de erro. Nesse caso, em vez de usar a variância e 

covariância da amostra incondicional, a variância condicional e a covariância do 

modelo GARCH são usadas na estimativa da taxa de Hedge. Como mencionado 

acima, tal técnica permite uma atualização da taxa de hedge ao longo do período de 

hedge. 
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Considere o seguinte modelo GARCH bivariado (ver Cecchetti et al., 1988; 

Baillie e Myers, 1991): 

 
[
𝛥𝑆𝑡

𝛥𝐹𝑡
]  = [

𝜇1

𝜇2
] + [

𝑒1𝑡

𝑒2𝑡
]  ⇔  𝛥𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝑒𝑡, 

(33) 

 

 
𝑒𝑡|𝛺𝑡−1  ∼ 𝑁(0, 𝐻𝑡) , 𝐻𝑡 = [

𝐻11,𝑡 𝐻12,𝑡

𝐻12,𝑡 𝐻22,𝑡
], 

(34) 

   

 𝑣𝑒𝑐(𝐻𝑡) = 𝐶 + 𝐴𝑣𝑒𝑐(𝑒𝑡−1𝑒𝑡−1
′ ) + 𝐵𝑣𝑒𝑐(𝐻𝑡−1) 

 

(35) 

A taxa de hedge de MV condicional no tempo 𝑡 é dada por ℎ𝑡−1 = 𝐻12,𝑡 𝐻22,𝑡⁄ . 

Esse modelo permite que a taxa de hedge se altere ao longo do tempo, resultando em 

uma série de taxas de hedge em vez de uma única taxa de hedge para todo o 

horizonte de hedge. 

O modelo pode ser estendido para incluir mais de um tipo de caixa e contratos 

futuros (ver Sephton, 1993a). Por exemplo, considere uma carteira que consiste em 

trigo à vista (𝑆1𝑡), canola à vista (𝑆2𝑡), futuros de trigo (𝐹1𝑡) e futuros de canola (𝐹2𝑡). 

Em seguida, temos o seguinte modelo multivariado GARCH: 

 

 

[

𝛥𝑆1𝑡

𝛥𝑆2𝑡

𝛥𝐹1𝑡

𝛥𝐹2𝑡

] = [

𝜇1

𝜇2

𝜇3

𝜇4

] + [

𝑒1𝑡

𝑒2𝑡

𝑒3𝑡

𝑒4𝑡

] ⇔ 𝛥𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝑒𝑡, 

(36) 

 

 𝑒𝑡|𝛺𝑡−1  ∼ 𝑁(0, 𝐻𝑡) (37) 

 

A taxa de hedge de MV pode ser estimado utilizando uma técnica semelhante 

à descrita acima. Por exemplo, a taxa de hedge de MV condicional é dada pela 

covariância condicional entre as variações de preço à vista e de futuros dividida pela 

variância condicional da variação de preço de futuros. 

 

Modelo GARCH com Mudança de Regime 

 

O modelo GARCH discutido acima pode ser estendido ainda mais, permitindo 

a mudança de regime, conforme sugerido por Lee e Yoder (2007). Sob esse modelo, 
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o processo de geração de dados pode estar em um dos dois estados ou regime 

denotado pela variável de estado 𝑠𝑡 = {1,2}, que pressupõe seguir um processo de 

Markov de primeira ordem. Presume-se que as probabilidades de transição de estado 

seguem uma distribuição logística onde as probabilidades de transição são dadas por 

 

 
𝑃𝑟(𝑠𝑡 = 1|𝑠𝑡−1  = 1) =

𝑒𝑝0

1 + 𝑒𝑝0
  𝑃𝑟(𝑠𝑡 = 2|𝑠𝑡−1  = 2) =

𝑒𝑞0

1 + 𝑒𝑞0
 

(38) 

 

A matriz de covariância condicional é dada por 

 

 
𝐻𝑡,𝑠𝑓

= [
ℎ1,𝑡,𝑠𝑡

0

0 ℎ2,𝑡,𝑠𝑡

] [
1 𝜌𝑡,𝑆𝑡

𝜌𝑡,𝑆𝑡
1

] [
ℎ1,𝑡,𝑠𝑡

0

0 ℎ2,𝑡,𝑠𝑡

] 
(39) 

 

 ℎ1,𝑡,𝑠𝑡

2 = 𝛾1,𝑠𝑓
+ 𝛼1,𝑠𝑡

𝑒1𝑡−1
2 + 𝛽1,𝑠𝑡

ℎ1,𝑡−1
2  (40) 

 

 ℎ2,𝑡,𝑠𝑡

2 = 𝛾2,𝑠𝑓
+ 𝛼2,𝑠𝑡

𝑒2.𝑡−1
2 + 𝛽2,𝑠𝑡

ℎ2,𝑡−1
2  (41) 

 

 𝜌𝑡,𝑠𝑡
= (1 − 휃1,𝑠𝑡

− 휃2,𝑠𝑡
)𝜌 + 휃1,𝑠𝑡

𝜌𝑡−1 + 휃2,𝑠𝑡
𝜙𝑡−1 (42) 

 

 
𝜑𝑡−1 =

∑ 휀1,𝑡−𝑗
2
𝑗=1 휀2,𝑡−𝑗

√(∑ 휀1,𝑡−𝑗
22

𝑗—1 )(∑ 휀2,𝑡−𝐽
22

𝑗—1 )

, 휀𝑖,𝑡 =
𝑒𝑖,𝑡

ℎ𝑖𝑡
, 휃1, 휃2 

(43) 

 

≥ 0 e 휃1 + 휃2 ≤ 1 

 

Uma vez que a matriz de covariância condicional é estimada, o índice de hedge 

MV tempo-variável é dado pela razão entre a covariância entre o retorno à vista e 

futuro e a variação do retorno futuro. 

 

Método de coeficiente aleatório 

 

Existe outra maneira de lidar com a heterocedasticidade. Isso envolve o uso do 

modelo de coeficiente aleatório, conforme sugerido por Grammatikos e Saunders 

(1983). Este modelo emprega a seguinte variação: 
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 𝛥𝑆𝑡 = 𝛽0 + 𝛽𝑡𝛥𝐹𝑡 + 𝑒𝑡, (44) 

 

Na qual a taxa de hedge 𝛽𝑡 = �̅� + 𝑣𝑡 é assumida como aleatória. Este modelo de 

coeficiente aleatório pode, em alguns casos, melhorar a eficácia da estratégia de 

hedge. No entanto, essa técnica não permite a atualização do índice de hedge ao 

longo do tempo, embora a correção da aleatoriedade possa ser feita na estimativa do 

índice de hedge. 

 

Método de Cointegração e Correção de Erros 

 

As técnicas descritas até o momento não levam em consideração a 

possibilidade de que séries de preços à vista e futuros possam ser não estacionárias. 

Se essas séries tiverem raízes unitárias, isso levantará um problema diferente. Se as 

duas séries são cointegradas como definido por Engle e Granger (1987), então a 

equação de regressão será mal especificada e um termo de correção de erro deve ser 

incluído na equação. Como a condição de arbitragem vincula os preços à vista e 

futuros, eles não podem se afastar a longo prazo. Portanto, se ambas as séries 

seguem um passeio aleatório, então esperamos que as duas séries sejam 

cointegradas, caso em que precisamos estimar o modelo de correção de erros. Isso 

requer o uso da análise de cointegração. 

A análise de cointegração envolve dois passos. Primeiro, cada série deve ser 

testada para uma raiz unitária (por exemplo, ver Dickey e Fuller, 1981; Phillips e 

Perron, 1988). Em segundo lugar, se ambas as séries tiverem uma única raiz unitária, 

então o teste de cointegração deve ser realizado (por exemplo, Engle e Granger, 1987; 

Johansen e Juselius, 1990; Osterwald-Lenum, 1992). 

Se as séries de preço à vista e preço de futuros forem cointegradas, então o 

índice de hedge pode ser estimado em duas etapas (ver Ghosh, 1993; Chou et al., 

1996). O primeiro passo envolve a estimativa da seguinte regressão de cointegração: 

 

 𝑆𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝐹𝑡 + 𝑢𝑡 (45) 
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A segunda etapa envolve a estimativa do seguinte modelo de correção de 

erros: 

 

 
𝛥𝑆𝑡 = 𝜌𝑢𝑡−1 + 𝛽𝛥𝐹𝑡 + ∑ 𝛿𝑗

𝑚

𝑖=1

𝛥𝐹𝑡−𝑖 + ∑ 휃𝑗

𝑛

𝑗=1

𝛥𝑆𝑡−𝑗 + 𝑒𝑗 
(46) 

 

Na qual 𝑢𝑡 é a série residual da regressão de cointegração. A estimativa da taxa de 

hedge é dada pela estimativa de 𝛽. Alguns pesquisadores (por exemplo, ver Lien e 

Luo, 1993b) assumem que a relação de cointegração de longo prazo é (𝑆𝑡 − 𝐹𝑡) e 

estimam o seguinte modelo de correção de erro: 

 

 

 
𝛥𝑆𝑡 = 𝜌(𝑆𝑡−1 − 𝐹𝑡−1) + 𝛽𝛥𝐹𝑡 + ∑ 𝛿𝑗

𝑚

𝑖=1

𝛥𝐹𝑡−𝑖 + ∑ 휃𝑗

𝑛

𝑗=1

𝛥𝑆𝑡−𝑗 + 𝑒𝑗. 
(47) 

 

Alternativamente, Chou et al. (1996) sugerem a estimativa do modelo de 

correção de erros como segue: 

 

 
𝛥𝑆𝑡 = 𝛼�̂�𝑡−1 + 𝛽𝛥𝐹𝑡 + ∑ 𝛿𝑖

𝑚

𝑖=1

𝛥𝐹𝑡−𝑖 + ∑ 휃𝑖

𝑛

𝑗=1

𝛥𝑆𝑡−𝑗 + 𝑒𝑗 , 
(48) 

 

Na qual �̂�𝑡−1 = 𝑆𝑡−1 − (𝑎 + 𝑏𝐹𝑡−1); i.e., a série �̂�𝑡 é a série residual estimada da 

equação. A taxa de hedge é dada por 𝛽 na equação. 

Kroner e Sultan (1993) combinam o modelo de correção de erros com o modelo 

GARCH considerado por Cecchetti et al. (1988) e Baillie e Myers (1991), a fim de 

estimar o índice ótimo de hedge. Especificamente, eles usam o seguinte modelo: 

 

 
[
𝛥𝑙𝑜𝑔𝑒(𝑆𝑡)
𝛥𝑙𝑜𝑔𝑒(𝐹𝑡)

] = [
𝜇1

𝜇2
] + [

𝛼𝑠(𝑙𝑜𝑔𝑒(𝑆𝑡−1) − 𝑙𝑜𝑔𝑒(𝐹𝑡−1))
𝛼𝑓(𝑙𝑜𝑔𝑒(𝑆𝑡−1) − 𝑙𝑜𝑔𝑒(𝐹𝑡−1))

] +  [
𝑒1𝑡

𝑒2𝑡
] 

(49) 

 

Na qual os processos de erro seguem um processo GARCH. Como antes, a relação 

de hedge no tempo (𝑡 − 1) é dada por ℎ𝑡−1 = 𝐻12,𝑡 𝐻22,𝑡⁄ . 
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1.5 ESTIMATIVA DAS TAXAS ÓTIMAS DE HEDGE DE MÉDIA VARIÂNCIA E 

SHARPE. 

 

As taxas ótimas de hedge de média variância e de Sharpe são dadas pelas 

equações  e , respectivamente. Essas taxas de hedge podem ser estimadas 

simplesmente substituindo os momentos teóricos por seus momentos de amostra. Por 

exemplo, os retornos esperados podem ser substituídos por retornos médios da 

amostra, os desvios padrão podem ser substituídos pelos desvios padrão da amostra 

e a correlação pode ser substituída pela correlação da amostra. 

 

1.6 ESTIMATIVA DA TAXA DE HEDGE DE UTILIDADE MÁXIMA ESPERADA 

 

O índice de hedge de utilidade máxima esperado envolve a maximização da 

utilidade esperada. Isso requer a estimativa de distribuições das variações nos preços 

à vista e futuros. Uma vez que as distribuições são estimadas, é necessário usar uma 

técnica numérica para obter a taxa de hedge ótima. Um desses métodos é descrito 

em Cecchetti et al. (1988), onde um modelo ARCH é usado para estimar as 

distribuições necessárias. 

 

1.7 ESTIMATIVA DAS TAXAS DE HEDGE BASEADAS NO MEAN EXTENDED-GINI 

COEFFICIENT (MEG) 

 

A taxa de hedge MEG envolve a minimização do seguinte coeficiente MEG: 

 

 𝛤𝑣(𝑅ℎ) = −𝑣𝐶𝑜𝑣(𝑅ℎ, (1 − 𝐺(𝑅ℎ))𝑣−1) (50) 

 

Para estimar o coeficiente MEG, precisamos estimar a função densidade de 

probabilidade acumulada 𝐺(𝑅ℎ). A função de densidade de probabilidade acumulada 

é geralmente estimada pela classificação do retorno observado na carteira coberta. 

Uma descrição detalhada do processo pode ser encontrada em Kolb e Okunev (1992), 

e descrevemos brevemente o processo aqui. 

A distribuição de probabilidade acumulada é estimada usando a classificação 

da seguinte forma: 
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𝐺(𝑅ℎ,𝑖)  =

𝑅𝑎𝑛𝑘(𝑅ℎ,𝑖)

𝑁
 

(51) 

 

onde 𝑁 é o tamanho da amostra. Uma vez que temos a série para a função de 

distribuição de probabilidade, a taxa MEG é estimada substituindo a covariância 

teórica pela covariância da amostra da seguinte forma: 

 

 
𝛤𝑣

𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒(𝑅ℎ) = −
𝑣

𝑁
∑(

𝑁

𝑖=1

𝑅ℎ,𝑖 − �̅�ℎ)((1 − 𝐺(𝑅ℎ,𝑖))𝑣−1 − 𝛩) 
(52) 

 
�̅�ℎ =

1

𝑁
∑ 𝑅ℎ,𝑖

𝑁

𝑖=1

 and 𝛩 =
1

𝑁
∑(

𝑁

𝑖=1

1 − 𝐺(𝑅ℎ,𝑖))𝑣−1 
(53) 

A taxa de hedge ótima é agora dada pelo índice de hedge que minimiza o MEG 

estimado. Como não há solução analítica, o método numérico precisa ser aplicado 

para obter a taxa ótima de hedge. Este método é por vezes referido como o método 

de distribuição empírica. 

Alternativamente, o método de variável instrumental (IV) sugerido por Shalit 

(1995) pode ser usado para encontrar a taxa de hedge de MEG. O método de Shalit 

fornece a seguinte solução analítica para a taxa de hedge de MEG: 

 

 
ℎ𝑙𝑉 =

𝐶𝑜𝑣(𝑆𝑡+1, [1 − 𝐺(𝐹𝑡+1)]𝑣−1)

𝐶𝑜𝑣(𝐹𝑡+1, [1 − 𝐺(𝐹𝑡+1)]𝑣−1)
 

(54) 

 

É importante observar que, para o método IV ser válido, a função de distribuição 

acumulada da riqueza terminal (𝑊𝑡+1) deve ser similar à distribuição acumulada do 

preço futuro (𝐹𝑡+1); isto é, 𝐺(𝑊𝑡+1) = 𝐺(𝐹𝑡+1). Lien e Shaffer (1999) concluíram que o 

índice de hedge baseado em IV (ℎ𝑙𝑉) é significativamente diferente do índice mínimo 

de hedge de MEG. 

Lien e Luo (1993a) sugerem um método alternativo de estimar o índice de cobertura 

do MEG. Esse método envolve a estimação da função de distribuição acumulada 

usando uma função de kernel não paramétrica em vez de usar uma função de 

classificação como sugerido acima. 

Com relação à estimativa da taxa de hedge M-MEG, pode-se seguir o método 

de distribuição empírica ou o método não-paramétrico do kernel para estimar o 
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coeficiente MEG. Um método numérico pode então ser usado para estimar a taxa de 

hedge que maximiza a função objetivo. 

 

1.8 ESTIMATIVA DE TAXAS DE HEDGE BASEADAS NA SEMIVARIÂNCIA 

GENERALIZADA (GSV) 

 

O GSV pode ser estimado a partir da amostra usando o seguinte: 

 
𝑉𝛿,𝛼

𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒(𝑅ℎ) =
1

𝑁
∑(

𝑁

𝑖=1

𝛿 − 𝑅ℎ,𝑖)
𝛼𝑈(𝛿 − 𝑅ℎ,𝑖), 

(55) 

 
𝑈(𝛿 − 𝑅ℎ,𝑖) = {

1 𝑓𝑜𝑟 𝛿 ≥ 𝑅ℎ,𝑖

0 𝑓𝑜𝑟 𝛿 < 𝑅ℎ,𝑖
 

(56) 

Semelhante à técnica de MEG, o índice de hedge de GSV ideal pode ser 

estimado escolhendo a taxa de hedge que minimiza a amostra de GSV, 𝑉𝛿,𝛼
𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒(𝑅ℎ). 

Métodos numéricos podem ser usados para procurar a relação de hedge ótima. Da 

mesma forma, o índice de hedge M-GSV pode ser obtido pela minimização da função 

de risco médio dada pela equação , onde o retorno esperado na carteira coberta é 

substituído pelo retorno médio da amostra e a GSV é substituída pela amostra GSV. 

Em vez disso, pode-se usar o método de estimativa da densidade do núcleo 

sugerido por Lien e Tse (2000) para estimar o GSV, e técnicas numéricas podem ser 

usadas para encontrar o melhor índice de cobertura de GSV. Em vez de usar o método 

kemel, pode-se também empregar o modelo heterocedástico condicional para estimar 

a função de densidade. Este é o método usado por Lien e Tse (1998). 

 

1.9 HORIZONTE DE COBERTURA, MATURIDADE DE CONTRATO DE FUTUROS, 

FREQÜÊNCIA DE DADOS E EFICIÊNCIA DE HEDGE 

 

Nesta seção, discutimos a relação entre o comprimento do horizonte de hedge 

(período de hedge), vencimento dos contratos futuros, frequência de dados (por 

exemplo, diariamente, semanalmente, mensalmente ou trimestralmente) e a eficácia 

da cobertura. 

Como existem muitos contratos futuros (com vencimentos diferentes) que 

podem ser usados no hedge, a questão é se o índice de hedge de mínima-variação 

(MV) depende do prazo até o vencimento do contrato de futuros utilizado para hedge. 

Lee et al. (1987) concluem que a taxa de hedge de MV aumenta à medida que a 
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maturidade é abordada. Isso significa que se usarmos os contratos futuros de 

vencimento mais próximos para o hedge, então o índice de hedge de MV será maior 

comparado ao obtido usando contratos futuros com vencimento mais longo. 

Além do uso de contratos futuros com vencimentos diferentes, podemos 

estimar o índice de hedge de MV utilizando dados com diferentes frequências. Por 

exemplo, os dados usados na estimativa do índice ótimo de hedge podem ser diários, 

semanais, mensais ou trimestrais. Ao mesmo tempo, o horizonte de cobertura poderia 

ser de algumas horas a mais de um mês. A questão é se existe uma relação entre a 

frequência de dados utilizada e a duração do horizonte de cobertura. 

Malliaris e Urrutia (1991) e Benet (1992) utilizam dados semanais para estimar 

o índice ótimo de hedge. Segundo Malliaris e Urrutia (1991), o hedge ex-ante é mais 

efetivo quando o horizonte de cobertura é de 1 semana comparado a um horizonte de 

cobertura de 4 semanas. Benet (1992) descobriu que um horizonte de cobertura mais 

curto (4 semanas) é mais eficaz (no teste ex ante) em comparação com um horizonte 

de cobertura mais longo (8 semanas e 12 semanas). Esses resultados empíricos 

parecem ser consistentes com o argumento de que, ao estimar o índice de hedge de 

MV, o comprimento do horizonte de hedge deve corresponder à frequência de dados 

que está sendo usada. 

Existe um problema potencial associado à correspondência entre o 

comprimento do horizonte de cobertura e a frequência de dados. Por exemplo, 

considere o caso em que o horizonte de cobertura é de 3 meses (um trimestre). Nesse 

caso, precisamos usar dados trimestrais para corresponder ao comprimento do 

horizonte de hedge. Em outras palavras, ao estimar a equação, devemos empregar 

mudanças trimestrais nos preços à vista e futuros. Portanto, se tivermos 5 anos de 

dados, teremos 19 mudanças de preços, resultando em um tamanho de amostra de 

19. No entanto, se o horizonte de cobertura for de 1 semana, em vez de 3 meses, 

acabaremos com aproximadamente 260 alterações de preços que não se sobrepõem 

(tamanho de amostra de 260) para o mesmo valor de dados de 5 anos. Portanto, o 

método de correspondência está associado a uma redução no tamanho da amostra 

para um horizonte de cobertura mais longo. 

Uma maneira de contornar este problema é usar alterações de preço 

sobrepostas. Por exemplo, Geppert (1995) utiliza a diferenciação de k períodos para 

um horizonte de cobertura de período k na estimativa do índice de cobertura de MV 

baseado em regressão. Como Geppert (1995) usa aproximadamente 13 meses de 
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dados para estimar a taxa de hedge, ele emprega a diferenciação sobreposta a fim de 

eliminar a redução no tamanho da amostra causada pela diferenciação. No entanto, 

isso levará a observações correlacionadas em vez de observações independentes e 

exigirá o uso de uma regressão com erros autocorrelacionados na estimativa do índice 

de hedge. 

Para eliminar o problema de erros autocorrelacionados, Geppert (1995) sugere 

um método baseado em processos de cointegração e raiz unitária. Vamos descrever 

brevemente o seu método. Suponha que os preços à vista e futuros, ambos processos 

de raiz unitária, sejam cointegrados. Nesse caso, os preços à vista e futuro podem ser 

descritos pelos seguintes processos (ver Stock e Watson, 1988; Hylleberg e Mizon, 

1989): 

 𝑆𝑡 = 𝐴1𝑃𝑡 + 𝐴2𝜏𝑡 (57) 

 𝐹𝑡 = 𝐵1𝑃𝑡 + 𝐵2𝜏𝑡 (58) 

 𝑃𝑡 = 𝑃𝑡−1 + 𝑤𝑡 (59) 

 𝜏𝑡 = 𝛼1𝜏𝑡−1 + 𝑣𝑡 , 0 ≤  |𝛼1| < 1 (60) 

 

Nas quais 𝑃𝑡 e 𝜏𝑡 são fatores permanentes e transitórios que orientam os preços à 

vista e futuros e 𝑤𝑡 e 𝑣𝑡 são processos de ruído branco. Note que 𝑃𝑡 segue um 

processo de passeio aleatório puro e 𝜏𝑡 segue um processo estacionário. O índice de 

hedge de MV para um horizonte de cobertura k-período é então dado por (ver Geppert, 

1995): 

 

 

𝐻𝐽
∗ =

𝐴1𝐵1𝑘𝜎𝑤
2 + 2𝐴2𝐵2(

(1 − 𝛼𝑘)
1 − 𝛼2 )𝜎𝑣

2

𝐵1
2𝑘𝜎𝑤

2 + 2𝐵2
2(

(1 − 𝛼𝑘)
1 − 𝛼2 )𝜎𝑣

2

 

(61) 

 

Uma vantagem de usar a equação em vez de uma regressão com mudanças 

de preço que não se sobrepõem é que ela evita o problema de uma redução no 

tamanho da amostra associada à diferenciação não sobreposta. 

Uma maneira alternativa de combinar a frequência de dados com o horizonte 

de cobertura é usar o wavelet para decompor as séries temporais em diferentes 

frequências, conforme sugerido por Lien e Shrestha (2007). A decomposição pode ser 

feita sem a perda do tamanho da amostra (veja Lien e Shrestha, 2007 para detalhes). 
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Por exemplo, as séries diárias de retorno à vista e futuros podem ser decompostas 

usando a transformação maximal overlap discrete wavelet (MODWT) da seguinte 

forma: 

 𝑅𝑠,𝑡 = 𝐵𝐽,𝑡
𝑠 + 𝐷𝐽,𝑡

𝑠 + 𝐷𝐽−1,𝑡
𝑠 + ⋯ + 𝐷1,𝑡

𝑠  (62) 

 𝑅𝑓𝑓 , = 𝐵𝐽,𝑡
𝑓

+ 𝐷𝐽,𝑡
𝑓

+ 𝐷𝐽−1,𝑡
𝑓

+ ⋯ + 𝐷1,𝑡
𝑓

 (63) 

 

Na qual 𝐷𝐽,𝑡
𝑠  e 𝐷𝐽,𝑡

𝑓
 são as séries de retornos à vista e futuros com alterações na escala 

de tempo de 2𝑗−1 dias respectivamente. Da mesma forma, 𝐵𝐽,𝑡
𝑠  s e 𝐵𝐽,𝑡

2  2 representam 

as séries de retornos à vista e futuros correspondentes a uma escala de tempo de 2𝑗 

dias ou mais. Agora, podemos executar a seguinte regressão para encontrar a taxa 

de hedge correspondente ao horizonte de hedge igual a 2𝑗−1 dias: 

 

 𝐷𝑗,𝑡
𝑠 = 휃𝑗,0 + 휃𝑗,1𝐷𝑗,𝑡

𝑓
+ 𝑒𝑗 (64) 

 

Na qual a estimativa da taxa de hedge é dada pela estimativa de 휃𝑗,1. 

Revisamos várias abordagens para derivar a taxa ótima de hedge. Essas 

abordagens podem ser divididas em abordagem baseada em média-variância, a 

abordagem de maximização de utilidade esperada, a abordagem média baseada em 

coeficiente estendido de Gini, e a abordagem baseada na semivariância generalizada. 

Todas estas abordagens conduzirão ao mesmo índice de hedge que índice de hedge 

de mínima variância (MV) convencional, se o preço futuro seguir a um processo puro 

de martingale e se os preços futuros e à vista forem conjuntamente normais. No 

entanto, se essas condições não se confirmarem, as taxas de hedge baseadas nas 

diversas abordagens serão diferentes. 

O índice de hedge MV é o índice de hedge mais compreendido e mais 

amplamente utilizado. Como as propriedades estatísticas do índice de hedge de MV 

são bem conhecidas, testes de hipóteses estatísticas podem ser realizados com o 

índice de hedge de MV. Por exemplo, podemos testar se o índice de hedge ótimo de 

MV é o mesmo que o índice de hedge ingênuo. Como o índice de hedge de MV ignora 

o retorno esperado, ele não será consistente com a análise de média-variância, a 

menos que o preço futuro siga um processo puro de martingale. Além disso, se as 

condições de martingale e normalidade não se mantiverem, então o índice de hedge 
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de MV não será consistente com o princípio de maximização de utilidade esperada. 

Seguindo o índice de hedge de MV, está a taxa de hedge de média-variância. Mesmo 

que esse índice de hedge incorpore o retorno esperado na derivação da taxa de hedge 

ótima, ele não será consistente com o princípio de maximização esperado, a menos 

que a condição de normalidade seja válida ou que a função de utilidade seja 

quadrática. 

Para tornar o índice de hedge consistente com o princípio esperado de 

maximização da utilidade, podemos derivar o índice ótimo de hedge maximizando a 

utilidade esperada. No entanto, para implementar essa abordagem, precisamos 

assumir uma função de utilidade específica e precisamos fazer uma suposição sobre 

a distribuição de retorno. Portanto, diferentes funções de utilidade levarão a diferentes 

taxas de hedge ótimas. Além disso, soluções analíticas para tais taxas de hedge não 

são conhecidas e métodos numéricos precisam ser aplicados. 

Recentemente, novas abordagens foram sugeridas para derivar taxas ótimas 

de hedge. Estas incluem a taxa de hedge baseada no coeficiente médio de Gini, os 

índices de hedge baseados na semivariância e as taxas de hedge baseadas no Value-

at-Risk. Essas taxas de hedge são consistentes com o princípio de dominância 

estocástica de segunda ordem. Portanto, essas taxas de hedge são muito gerais no 

sentido de que são consistentes com o princípio esperado de maximização da 

utilidade e fazem muito poucas suposições sobre a função de utilidade. O único 

requisito é que a utilidade marginal seja positiva e a segunda derivada da função de 

utilidade seja negativa. No entanto, essas duas taxas de hedge não levam a uma taxa 

de hedge única. Por exemplo, o índice de hedge baseado no coeficiente médio de 

Gini depende do parâmetro de aversão ao risco (𝑣) e o índice de hedge baseado na 

semivariância depende do parâmetro de aversão ao risco (𝛼) e do retorno ao alvo (𝛿). 

É importante observar, no entanto, que o índice de hedge baseado em semivariância 

tem algum apelo no sentido de que a semivariância como medida de risco é 

consistente com o risco percebido pelos indivíduos. O mesmo argumento pode ser 

aplicado ao índice de hedge baseado em Value-at-Risk. 

No que diz respeito à derivação do índice ótimo de hedge, quase todas as 

derivações não incorporam custos de transação. Além disso, essas derivações não 

permitem investimentos em outros títulos que não os contratos futuros e à vista 

correspondentes. Como mostrado por Lence (1995), uma vez que relaxamos essas 

premissas convencionais, a relação de hedge ótima resultante pode ser bem diferente 
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das obtidas sob as premissas convencionais. Os resultados de Lence (1995) baseiam-

se em uma função de utilidade específica e em alguma outra suposição em relação 

às distribuições de retorno. Resta ver se tais resultados se sustentam para as taxas 

médias de hedge baseadas no coeficiente estendido de Gini, bem como na 

semivariância. 

Também revisamos várias maneiras de estimar o índice ótimo de hedge. No 

que se refere à estimativa do índice de hedge MV convencional, há um grande número 

de métodos que foram propostos na literatura. Esses métodos variam de um método 

de regressão simples a métodos heteroscedásticos cointegrados complexos com 

mudança de regime, e alguns dos métodos de estimativa incluem um método de 

função de densidade do núcleo, bem como um método de distribuição empírica. 

Exceto por muitas taxas de hedge baseadas em média-variância, a estimativa envolve 

o uso de uma técnica numérica. Isso tem a ver com o fato de que a maioria das 

fórmulas de taxa de hedge ótima não tem uma expressão analítica fechada. 

Novamente, é importante mencionar que, com base em seu modelo específico, Lence 

(1995) conclui que o valor de métodos de estimativa complicados e sofisticados é 

insignificante. Resta saber se tal resultado vale para as taxas médias de hedge 

baseadas no coeficiente estendido de Gini, bem como na semivariância. 

Também discutimos a relação entre o índice ótimo de hedge de MV e o 

horizonte de hedge. Sentimos que esta relação não foi totalmente explorada e pode 

ser desenvolvida no futuro. Por exemplo, gostaríamos de saber se o índice de hedge 

ótimo se aproxima do índice de hedge ingênuo quando o horizonte de hedge se torna 

mais longo. 

A principal coisa que aprendemos com essa revisão é que se o preço futuro 

segue um processo puro de martingale e se os retornos são normalmente distribuídos 

em conjunto, todas as taxas de hedge são as mesmas que a taxa de hedge MV, que 

é simples de calcular e fácil de entender. No entanto, se essas duas condições não 

se mantiverem, existem muitas taxas ótimas de hedge (dependendo da função 

objetiva que se está tentando otimizar) e não existe um índice ótimo de hedge que 

seja claramente superior aos demais. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Em Baillie e Myers (1991) seis mercadorias diferentes são examinadas usando 

dados diários em dois períodos de contratos futuros. Os preços de futuros para todas 

as seis commodities são bem descritos como martingales com inovações quase-

GARCH. Os modelos GARCH bivariados de preços à vista e futuros são estimados 

em seis commodities. A taxa ótima de hedge (OHR) é então calculada como uma 

razão da covariância condicional entre dinheiro e futuros para a variância condicional 

de futuros. As OHRs estimadas revelam que a suposição padrão de uma OHR 

invariante no tempo é inadequada. Para cada mercadoria, o caminho estimado da 

OHR parece não estacionário, o que tem implicações importantes para as estratégias 

de cobertura. 

Ghosh (1993) estima o índice ótimo de hedge que incorpora a não-

estacionariedade, o relacionamento de equilíbrio longo e a dinâmica de curto prazo 

usando futuros sobre índices de ações. A segunda seção descreve os dados usados 

neste estudo e resume a teoria da cointegração. A evidência empírica na cobertura 

de várias carteiras de ações diferentes com o contrato de futuros Standard and Poors 

500 (S & P 500) é então apresentada. Índices de hedge ótimos revisados são 

contrastados com aqueles estimados a partir da regressão eq. (2). São feitas 

previsões fora da amostra que parecem razoáveis na maioria dos casos. A seção final 

resume os resultados deste estudo. 

Lence e Hayes (1994) a tomada de decisão sob parâmetros verdadeiros 

desconhecidos (risco de estimativa) é discutida juntamente com os critérios de Bayes 

e parâmetro de certeza equivalente (PCE). O critério de Bayes incorpora o risco de 

estimativa de uma maneira consistente com a maximização esperada da utilidade. O 

método PCE, que é o mais comumente usado, não é consistente com a maximização 

esperada da utilidade. O critério de Bayes é empregado para resolver o índice de 

hedge de mínima variância. A aplicação empírica da taxa de hedge de mínima 

variância de Bayes é abordada e ilustrada. As simulações mostram que as 

discrepâncias entre os parâmetros anteriores e os da amostra podem levar a 

diferenças substanciais entre as taxas obtidas pelos modelos de variação mínima 

Bayesiana e PCE. 

Benet e Luft (1995) estende o estudo de Chang e Shanker, investigando o 

desempenho relativo de hedge nos mercados de títulos de derivativos do índice de 
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ações. Os contratos de opções da SPX (índice S & P 500 de caixa) negociados na 

CBOE são comparados ao contrato futuro de S & P 500 da CME em termos de eficácia 

de cobertura. Dados de tick-to-tick ou transação para os dois contratos concorrentes 

são usados na tentativa de minimizar problemas de precificação não-síncrona e 

diferenças de custo de hedge que poderiam, de outra forma, obscurecer tal 

comparação. Embora os dados sejam de certa forma limitados, os dados do período 

que envolveu o crash da bolsa de valores de outubro de 1987, quando se acreditava 

que o seguro de carteira e outras estratégias de hedge relacionadas eram fortes forças 

do mercado. Usando três medidas de desempenho diferentes, a eficácia da ex post 

hedging relativa dos futuros do S & P 500 é comparada com as estratégias de hedge 

de compra, chamada por escrito e sintética curta (semelhante ao colarinho curto). 

Comparações dentro da amostra fornecem vários insights econômicos sobre o 

desempenho relativo de hedge dos dois derivativos. Os pressupostos do índice de 

hedge delta-neutro (incondicional) subjacentes a essas estratégias são, no entanto, 

simplistas e irrealistas. Portanto, estratégias dinâmicas que estimam o desempenho 

ex ante ao usar informações disponíveis no início do período de hedge também são 

investigadas. Os resultados desta última abordagem aproximam-se mais 

realisticamente dos riscos de redução de risco ou de retorno ao risco. Em um contexto 

de hedging fora da amostra, a estabilidade intertemporal das taxas de hedge 

desempenha um papel importante. 

Geppert (1995) apresenta um modelo estatístico para a relação entre a eficácia 

da cobertura de amostra e a duração do horizonte de investimento. O modelo baseia-

se na cointegração entre os preços à vista e futuros. Stock e Watson (1988) e 

Hylleberg e Mizon (1989) provam que quando duas séries são cointegradas, elas 

compartilham uma tendência estocástica e ambas as séries serão compostas de 

componentes permanentes e transitórios. A seção três deste estudo mostra que, 

quando uma tendência estocástica comum impulsiona os preços à vista e futuros, o 

grau de eficácia da cobertura e o índice de hedge de variação mínima dependem do 

comprimento do horizonte de investimento. A taxa ótima de hedge aproxima-se de um 

à medida que o intervalo de amostragem aumenta. Intuitivamente, a taxa ótima de 

hedge aproxima-se de um, porque, ao longo de horizontes longos, o componente 

permanente compartilhado une as séries spot e de futuros e o efeito dos componentes 

transitórios torna-se insignificante. No longo prazo, os preços spot e futuros estão 

perfeitamente correlacionados. 
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Lence (1995a) examina os potenciais ganhos econômicos de taxas "melhores" 

de hedge de mínima variância (MVH), enfocando as premissas que produzem MVHs 

consistentes com a maximização da utilidade esperada. Descobriu-se que o valor 

econômico das "melhores" taxas de MVH é insignificante e que as coberturas ideais 

são substancialmente diferentes das MVHs quando as restrições usuais de MVH são 

relaxadas. Entre outras coisas, as descobertas sugerem que a ênfase recente da 

pesquisa de hedging em "melhores" MVHs tem sido um desperdício de recursos. 

Investigar as consequências de relaxar as suposições padrão da MVH parece ser 

muito mais importante do que as contribuições recentes da literatura. 

Lence (1995b) deriva condições necessárias e suficientes para que as taxas 

ótimas de hedge sejam uma proporção constante da posição física, 

independentemente das funções de utilidade dos agentes avessos ao risco. 

Pressupostos frequentemente empregados em estudos de hedge são discutidos em 

relação às condições derivadas. 

Moschini e Lapan (1995) analisa as decisões ótimas de produção e hedge para 

empresas que enfrentam preço, base e risco de produção futuros, assumindo que 

futuros e opções podem ser utilizados. Usando a utilidade CARA (constante aversão 

absoluta ao risco) e as distribuições normais, obtemos uma solução exata e 

mostramos que a produção conjunta e o risco de preço levam a um papel de hedge 

para as opções. As empresas avessas ao risco que podem usar cada instrumento de 

hedge geralmente terão uma produção mais alta (esperada). Usando os dados de 

Iowa para a soja, os parâmetros da distribuição conjunta de preços futuros, preços à 

vista e rendimentos são estimados e os resultados são usados para aproximar as 

melhores decisões de hedge para os produtores de soja. 

Park e Switzer (1995) desde a introdução dos mercados futuros de índices de 

ações no início dos anos 80, vários estudos têm investigado o hedge ótimo para 

carteiras de ações utilizando futuros de índices de ações, enquanto restringem o 

índice de hedge a ser constante ao longo do tempo. No entanto, se a distribuição 

conjunta do índice de ações e dos preços de futuros estiver mudando ao longo do 

tempo, estimar um índice de hedge constante pode não ser apropriado. A estimativa 

de hedges de risco ótimo ou mínimo com contratos futuros deve usar os modelos de 

variância condicional dependentes do tempo, como a estrutura Generalized 

Autoregressive Conditional Heteroscedastic (GARCH). Estudos recentes descobriram 

que o modelo de variância condicional dependente do tempo melhora o desempenho 
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de hedge em vários contratos futuros. No entanto, nenhum estudo mostrou a 

viabilidade econômica do método de hedge GARCH com futuros de índices de ações 

na presença de custos de transação. Este estudo examina dois dos contratos futuros 

de índices de ações mais negociados nos EUA e no Canadá: o S & P 500 Index 

Futures e o Toronto 35 Index Futures. 

Buhr (1996) examina as relações de preço para novilhos Holandeses e a 

viabilidade de se proteger de novilhos Holandeses no mercado futuro de gado vivo 

para reduzir o risco de preço. Os bois da raça Holandesa normalmente não atendem 

às exigências de peso, grau e rendimento de um contrato futuro de boi gordo e, 

portanto, são commodities diferentes para fins de hedge do que bois. Entrevistas 

pessoais com empacotadores e produtores revelaram que uma grande parcela de 

novilhos Holstein é contratada para a entrega. Os contratos são normalmente 

especificados como um desconto de base do preço futuro do gado vivo. Claramente, 

os produtores encaminham os novilhos em contrato de base fixa, eliminando o risco 

de base. No entanto, os produtores expressaram preocupação sobre sua capacidade 

de negociar os níveis de base fixa especificados no contrato sem informações prévias 

sobre o comportamento de base dos novilhos Holandeses. Em termos econômicos, o 

prêmio de risco para a obtenção de um nível de base fixa é excessivo em relação aos 

retornos esperados com um hedge comparável no mercado de gado vivo. Para 

responder a essa pergunta, é necessário determinar se uma estratégia de hedge de 

mercado futuro oferece uma alternativa razoável para aceitar os contratos de base 

fixa oferecidos. 

Chou, Denis e LEE (1996) estima e compara as taxas de hedge dos modelos 

convencional e de correção de erros usando o índice Nikkei Stock Average (NSA) do 

Japão e os futuros do índice NSA com diferentes intervalos de tempo. Comparações 

do desempenho de hedge fora da amostra revelam que o modelo de correção de erros 

supera o modelo convencional, sugerindo que as taxas de hedge obtidas usando o 

modelo de correção de erros fazem um trabalho melhor na redução do risco da 

posição de caixa do que as do modelo convencional. Além disso, este trabalho avalia 

os efeitos da agregação temporal nas taxas de hedge. Verifica-se que a agregação 

temporal tem efeitos importantes nas estimativas do índice de hedge. 

Hayenga, Jiang e Lence (1996) examina possíveis causas para o fraco 

desempenho que caracterizou as práticas de precificação a termo e de cobertura 

utilizadas pelos participantes em operações de processamento de carne e 
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merchandising. Métodos alternativos de gestão de risco de preço para comerciantes 

de carne são apresentados e avaliados. A análise empírica sugere que as empresas 

de matadouros de suínos e bovinos e os comerciantes devem considerar seriamente 

o uso de modelos cross hedge mais sofisticados para melhorar o desempenho ruim 

de alguns programas de contratos futuros e de hedge atualmente em uso. 

Lence (1996) as premissas mais importantes de proporção de hedge de mínima 

variância são (a) que a produção é determinística e (b) que toda a riqueza do agente 

é investida na posição de caixa. A produção estocástica reduz enormemente as taxas 

de hedge ideais. Um investimento alternativo reduz enormemente os custos de 

oportunidade de não cobrir, "diluindo" a posição de caixa. A produção estocástica e / 

ou investimentos alternativos tornam os custos associados à cobertura relativamente 

mais importantes, gerando benefícios líquidos quase desprezíveis de cobertura. 

Assim, os custos de cobertura tipicamente descartados nos modelos de cobertura por 

serem aparentemente insignificantes são determinantes importantes do 

comportamento de cobertura. 

Lence, Hayenga e Patterson (1996) apresenta e discute uma abordagem 

alternativa para os métodos padrão de estimativa da taxa de hedge para o caso 

especial de commodities armazenáveis. A característica inovadora do modelo 

apresentado é que ele permite testar se a lucratividade esperada do armazenamento 

afeta a relação entre posição de caixa e preços futuros, afetando também as taxas de 

hedge. O modelo é ilustrado com aplicações para milho e soja. Para estes exemplos 

particulares, verifica-se que o tamanho da estimativa do índice de cobertura é 

influenciado negativamente pela rentabilidade esperada do armazenamento. Esse 

impacto implica que os índices de hedge de variação mínima de milho e soja diminuem 

de tamanho, uma vez que se espera que o armazenamento seja mais lucrativo. 

Lien (1996) avalia a adequação da definição convencional de taxa de hedge 

quando existem múltiplos ativos em caixa. O problema de tal definição é destacado 

em Kritzman (1993). Ele mostra que sob a circunstância mais provável, o índice de 

hedge de mínima variância diminui com a exposição a ativos no exterior. Em outras 

palavras, quanto mais ativos externos (em unidades ou em alocações) o hedger tiver, 

menor será a taxa de hedge resultante. Kritrman concluiu que “é mais relevante o 

hedge do risco cambial para pequenas alocações para ativos estrangeiros do que para 

grandes alocações”. Observe que a conclusão de Kritzman é baseada na premissa 

de que a magnitude do índice de hedge convencional está positivamente relacionada 
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à utilidade dos contratos futuros. Embora essa relação positiva seja encontrada no 

caso de um único ativo em caixa, não existe tal relacionamento quando há pelo menos 

dois ativos em caixa. Consequentemente, a comparação dos índices de hedge não 

indica nada sobre a importância relativa do hedge cambial. De fato, o índice de hedge 

convencional (definido como a razão entre a posição futura e a posição de caixa do 

ativo estrangeiro) não possui o significado usual, no sentido de que não prescreve a 

quantidade de contratos futuros necessários para igualar uma unidade de moeda 

estrangeira de ativos. Essa propriedade precisa ser tratada com cuidado ao interpretar 

qualquer declaração referente ao índice de hedge convencional. 

Lien (1996) em muitos estudos empíricos, os preços spot e futuros mostraram 

conter uma tendência estocástica. Consequentemente, é necessário examinar a 

possível relação de cointegração entre os dois preços, como sugerido pela hipótese 

dos mercados eficientes. A importância de incorporar a relação de cointegração na 

modelagem estatística dos preços à vista e futuros está bem documentada na 

literatura do mercado futuro. As taxas de hedge e o desempenho de hedge podem 

mudar drasticamente quando a variável de cointegração é erroneamente omitida do 

modelo estatístico. Em Lien e Luo (1994) demonstrou-se que, embora GARCH possa 

caracterizar o comportamento do preço, a relação de cointegração é o único 

componente realmente indispensável na comparação do desempenho ex post das 

diversas estratégias de hedge. Através da análise empírica, Ghosh (1993) concluiu 

que um valor menor é sistematicamente encontrado para a posição ótima de futuros 

quando a relação de cointegração é ignorada indevidamente. Ele atribuiu o resultado 

subjacente para modelar erros de especificação. Esta nota fornece uma análise 

teórica para confirmar a conjectura acima e explorar ainda mais o impacto da relação 

de cointegração no hedge de futuros. 

Lioui e Poncet (1996) examina a questão das demandas de hedging ideais para 

contratos futuros de um investidor que não pode negociar livremente seu portfólio de 

ativos primitivos no contexto de retornos lognormais, em vez de normais, e de uma 

função de utilidade de aversão ao risco absoluta constante. Nesse contexto, a 

restrição de não-negatividade sobre a riqueza é vinculante e as demandas de hedge 

ideais não são idênticas àquelas encontradas na maior parte da literatura, que em 

grande parte ignorou esse problema. Resultados negativos sobre a derivação do 

equilíbrio nos mercados futuros e o cálculo de taxas em aberto se seguem. 

Myers e Hanson (1996) um problema de hedge dinâmico em tempo discreto é 
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resolvido sob a maximização esperada da utilidade e o risco de base sem impor uma 

forma paramétrica específica para a utilidade, nem assumindo os preços de caixa e 

futuros normalmente distribuídos. A solução é válida para qualquer função de utilidade 

crescente e estritamente côncava, e para especificações bastante gerais da 

distribuição conjunta dos preços à vista e futuros. Essa generalidade é alcançada 

restringindo-se o mercado futuro a ser imparcial e exigindo que o tamanho da posição 

de caixa seja não-estocástico. A regra de cobertura dinâmica pode ser estimada 

empiricamente usando métodos semelhantes aos utilizados para estimar as taxas de 

hedge estáticas. 

Novak e Unterschultz (1996) apresentam um método simplificado para medir a 

redução do risco de preço total de curto prazo ao usar mercados futuros de 

commodities em países estrangeiros. O risco de preço de curto prazo é decomposto 

em risco de preço de futuros, risco de base e risco de moeda usando previsões 

"perfeitas", semelhantes em espírito às de Kenyon e Clay (1987). A decomposição é 

geralmente aplicável a todos os casos em que o risco de curto prazo é medido usando 

o MSE e as previsões de preço são derivadas dos mercados futuros. As informações 

derivadas desse tipo de decomposição podem ser úteis para medir a contribuição 

relativa de diferentes fontes de risco e desenvolver estratégias de gerenciamento 

específicas. Uma aplicação empírica desta metodologia é demonstrada medindo os 

vários riscos enfrentados por um pecuarista canadense usando mercados de futuros 

baseados em EUA para cobertura. O pecuarista canadense é considerado um hedger 

estrangeiro e deve lidar com o risco adicional de mudanças cambiais adversas durante 

o período de qualquer hedge (Benninga, Eldor e Zilcha (1985); Thompson e Bond 

(1987); Braga (1990)). Para administrar esse risco de preço, esses investidores 

precisam avaliar e mensurar o risco de preço de commodities e moeda envolvido na 

cobertura de um mercado externo. As seções a seguir descrevem a decomposição do 

risco de preço e um modelo de simulação de precificação. Usando a medida de risco 

do MSE, verifica-se: que o mercado de futuros pode ser usado para gerenciamento 

de risco no Canadá, que o risco de base, embora significativo, não impede a cobertura 

para reduzir o risco de preço; e esse risco de taxa de câmbio é pequeno. 

Vukina, Li e Holthausen (1996) investiga sobre o uso de futuros de rendimento 

da Bolsa de Nova Iorque para gerenciar riscos de preço e rendimento mostra que uma 

empresa que minimiza riscos pode reduzir sua variação de lucro protegendo-se em 

ambos os mercados em comparação com a cobertura de futuros de preço apenas. 
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Quanto maior a variação do rendimento subjacente do contrato, menos eficaz será o 

hedge de dois instrumentos. A eficácia de hedge da estratégia dupla depende também 

das bases de preço e rendimento, e o efeito de uma alteração em qualquer base 

depende do fato da posição de futuros de rendimento de culturas estabelecida ser 

curta ou longa. 

Aggarwal e Demaskey (1997) documentam que, para os mercados emergentes 

da Ásia, a cobertura de riscos cambiais usando futuros e opções nas principais 

moedas, como o iene japonês, pode ser benéfica e resultar em melhores Índices de 

Desempenho de Sharpe (SPIs). Além disso, as taxas de crosshedge de mínima 

variância de período anterior são geralmente significativos e estáveis o suficiente para 

serem úteis na melhoria dos SPIs dos investimentos em mercados emergentes da 

Ásia. Estes resultados devem ser de interesse prático e político. 

DeJong, Roon e Veld (1997) Estudos que usam uma abordagem dentro da 

amostra assumem que a taxa de hedge é constante durante o período de 

amostragem. Em um cenário fora da amostra, as coberturas baseadas em modelos 

estimados serão ótimas somente se a taxa de hedge for constante. A efetividade da 

cobertura fora da amostra, com o uso de coberturas baseadas em modelos, depende, 

portanto, da estabilidade da taxa de hedge. Portanto, seguindo Malliaris e Urrutia 

(1991a), o comportamento estocástico da taxa de hedge é estudado. Verifica-se que, 

para o modelo de mínima variância e para o modelo a-t, as taxas de hedge parecem 

ser constantes e significativamente diferentes de uma. Se um índice de hedge 

baseado em modelo variável no tempo não for o ideal no cenário fora da amostra 

devido ao comportamento estocástico, os resultados poderão ser melhorados com o 

uso de uma média de longo prazo da taxa ótima de hedge. É por isso que uma 

estratégia de hedge que aplica uma taxa de hedge constante também é testada. Essa 

é a taxa ótima de hedge média durante todo o período da amostra. Os resultados da 

eficácia de cobertura deste estudo indicam que as coberturas só são eficazes para o 

modelo de mínima variância e para o modelo a-t. Os hedges não efetivos são mais 

eficazes do que os hedges baseados em modelos e também são mais eficazes do 

que hedges constantes de hedge. Para o modelo de Sharpe-ratio, as estratégias de 

hedge aqui consideradas diminuem a utilidade de um hedger, à medida que o trade-

off risco-retorno é piorado. Para esse modelo, os hedges baseados em modelo, 

constantes e ingênuos são menos eficazes do que deixar a posição spot sem 

proteção. 
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Pennings e Meulenberg (1997) propõe um novo método para medir a 

efetividade da taxa de hedge, que também considera como a tomada e o desenrolar 

de uma grande posição pode afetar o preço futuro em mercados futuros. Cobertura 

de risco de preço com futuros de commodities agrícolas; Planos de algumas bolsas 

na Europa para introduzir novos contratos de futuros agrícolas; Risco de liquidez 

introduzido pelos mercados de futuros. 

Duarte Jr. e Mendes (1998) a cobertura utilizando futuros em mercados 

emergentes pode ser uma tarefa muito difícil. Os dados dos mercados emergentes 

apresentam um grande número de outliers e pontos de alavancagem, fazendo com 

que as estimativas para o número ideal de contratos futuros a serem negociados 

obtidos usando a metodologia de hedge de mínima variância sejam insignificantes. A 

cobertura robusta é proposta como alternativa a essa metodologia. Os resultados de 

uma simulação histórica cobrindo os mercados de ações e futuros brasileiros são 

usados aqui para comparar várias metodologias de hedge. Aqueles que combinam 

uma análise robusta de componentes principais com uma estimativa robusta provam 

ser as melhores alternativas. 

Ferguson e Leistikow (1998) em contraste com algumas pesquisas recentes, 

este artigo considera que as taxas de hedge de futuros de abordagem de regressão 

são estacionárias. Isso mostra que o fracasso de um estudo anterior em rejeitar a 

hipótese de nulidade de passeio aleatório deveu-se ao pequeno tamanho da amostra 

e ao viés da abordagem de cálculo do índice de hedge para aceitar a hipótese do 

passeio aleatório. O impacto da sobreposição nas estimativas de interceptação e 

inclinação do modelo completo Dickey Fuller é demonstrado analiticamente e 

numericamente. Finalmente, o artigo mostra que o desempenho de hedge fora de 

amostra não é significativamente melhorado pela atualização das taxas de hedge. 

Fortin e Khoury (1998) utilizam uma de duas abordagens, a saber: Minimização 

de risco ou maximização de retorno. Na primeira abordagem, a cobertura é percebida 

como uma combinação de uma posição de futuros com uma posição de caixa 

existente que produz uma exposição desejada ao risco na carteira global. A eficácia 

de cobertura neste quadro é, portanto, medida em termos de redução de risco. Em 

contraste, a segunda abordagem assume que, para um determinado nível de risco, 

uma posição coberta poderia proporcionar uma melhoria no retorno esperado em 

comparação com a posição inicial. A eficácia, nesse segundo sentido, é medida 

examinando-se as conseqüências de risco e retorno dos recursos investidos. Até 
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agora, a primeira abordagem tem sido mais popular nos círculos profissionais e 

acadêmicos, como evidenciam publicações provenientes de corretoras, bolsas de 

valores e revistas acadêmicas e profissionais. A segunda medida de eficácia, embora 

mais realista, foi limitada até agora a publicações acadêmicas. Sem investigar os 

detalhes desses estudos, é útil reexaminar essas questões em uma perspectiva 

diferente e mais ampla. O objetivo deste artigo é, portanto, apresentar uma 

abordagem mais geral sobre o problema de avaliar a efetividade da cobertura de 

futuros financeiros. Vários elementos que foram até agora ignorados na literatura 

sobre cobertura serão, assim, trazidos à tona e analisados. Primeiro, usaremos uma 

ferramenta tradicional de teoria de risco: A função de utilidade, fazendo aversão ao 

risco juntamente com o retorno esperado, uma característica determinante da solução. 

Em segundo lugar, a análise será apresentada em termos do modelo padrão de um 

período, bem como em termos do modelo de tempo contínuo usado com pouca 

frequência, a fim de fornecer informações importantes sobre o problema em questão. 

Finalmente, os requisitos das liquidações diárias e a relação entre as características 

do risco particular a ser coberto e o valor do contrato de cobertura serão todos 

incorporados na análise de modo a apresentar uma imagem mais precisa da eficácia 

da cobertura. Para ilustrar a análise, vamos aplicá-la ao caso de dois contratos 

amplamente utilizados, o T-Bill e os futuros sobre índices de ações. Ao restringir a 

discussão a esses dois contratos, podemos nos concentrar nas características 

essenciais da eficácia da cobertura com um mínimo de complicações que causam 

distração. As principais conclusões do estudo são: primeiro, que a escolha entre um 

modelo de liquidação final de um período e um modelo de liquidação de tempo 

contínuo pode ter um impacto crucial na avaliação da eficácia de cobertura dos 

futuros; segundo, que o hedge de um efeito de tempo distribuído, como um risco de 

taxa de juros, com um valor de contrato, como futuros de T-Bill, gera um mecanismo 

de hedge fraco e terceiro, que a análise de utilidade é uma consideração essencial na 

determinação da cobertura ótima posições sempre que os custos de cobertura são 

tomados em consideração. 

Koutmos e Pericli (1998) Apesar da crescente importância do mercado de papel 

comercial, não existe um trabalho empírico que investigue o desempenho de 

cobertura de estratégias de cobertura dinâmica versus estratégias tradicionais de 

cobertura estática. Este artigo propõe um modelo de hedge dinâmico para papéis 

comerciais, que aproveita as dependências de tempo presentes na densidade 
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conjunta do papel comercial e do futuro da letra. A eficácia de cobertura do modelo 

dinâmico é comparada com a do modelo de regressão estática. Há evidências claras 

de que a cobertura dinâmica é superior à cobertura estática em termos de redução 

total da variância e maximização da utilidade esperada. Esses resultados são válidos 

mesmo quando os custos de transação são explicitamente levados em consideração. 

Lien e Tse (1998) apresenta um estudo que constrói um modelo APARCH-M 

bivariado para os retornos à vista e futuros. Aplicação do método ao índice Nikkei 

Stock Average; O que as razões LPM resultantes exibem; Comparação com o índice 

de hedge de mínima variância; Implicação dos resultados. 

Satyanarayan (1998) em um artigo recente, Kuo e Chen (1995) propõem uma 

simplificação do modelo de eficácia de hedge de Howard e D'Antonio (1984,1987). 

Esta nota amplia a simplificação sugerida por Kuo Chen para derivar A taxa ótima de 

hedge as condições de segunda ordem (SOCs) do modelo de Howard-D'Antonio. 

Esses SOCs foram previamente reportados incorretamente por Howard e D'Antonio 

(1984, 1987) e Chang e Shanker (1987). O SOC corrigido é menos restritivo do que o 

suposto anteriormente e mostra que não há necessidade de fazer suposições a priori 

sobre parentes de risco-retorno entre ativos à vista e futuros para assegurar que as 

condições dos SOCs sejam satisfeitas. 

Wade, Buck e Koontz (1998) pesquisa destinada a descobrir se e quando os 

hedgers devem usar o Chicago Board of Trade para proteger o trigo de inverno 

vermelho duro revelou que um produtor que faz hedge vai maximizar a utilidade 

escolhendo Kansas City. Os produtores escolherão o mercado à vista para um hedge, 

a menos que sejam muito avessos ao risco ou ao fazer hedge por um período de um 

mês ou mais. Produtores sob a menor diferença de custo de liquidez não preferirão 

Chicago ao fazer hedge. 

Chakraborty e Barkoulas (1999) a eficácia da cobertura de estratégias 

dinâmicas é comparada com a estratégia estática (tradicional) usando contratos 

futuros para as cinco principais moedas. O modelo de cobertura tradicional pressupõe 

invariância no tempo na distribuição conjunta das variações de preço à vista e de 

futuros, levando assim a uma taxa ótima de hedge constante (OHR). No entanto, se 

esta hipótese de invariância de tempo for violada, as OHR variáveis no tempo são 

apropriadas para fins de cobertura. Um modelo GARCH bivariado é utilizado para 

estimar a distribuição conjunta de retornos cambiais à vista e futuros e a sequência 

de OHR dinâmicas (variantes no tempo) é construída com base nos parâmetros 
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estimados da matriz de covariância condicional. A evidência empírica apoia 

fortemente as OHRs variantes no tempo, mas o modelo dinâmico fornece um 

desempenho de cobertura superior fora da amostra, em comparação com o modelo 

estático, apenas para o dólar canadiano. 

Kastens e Dhuyvetter (1999) simula se os produtores de trigo, soja e milho do 

Kansas poderiam ter usado de forma lucrativa futuros diferidos mais expectativas de 

preço de caixa baseadas em histórico para as decisões de armazenamento de grãos 

sem hedge e pós-colheita de 1985-97. A decisão de armazenamento sinalizada é 

comparada a um produtor representativo do Kansas, cujas vendas de colheitas imitam 

as vendas médias do Kansas todos os anos. Usando 23 localizações de preços de 

grãos, as simulações resultaram em um aumento anual de 11ȼ por bushel nos lucros 

do armazenamento de grãos para trigo, 27ȼ para soja, -17ȼ para milho; no entanto, as 

diferenças de lucro de armazenamento variaram substancialmente entre os locais. A 

cobertura tendeu a diminuir o risco, mas não impactou a rentabilidade. 

Koutmos e Pericli (1999) propõe um modelo de hedge dinâmico para os títulos 

hipotecários da Associação Nacional de Governo (MBSs da GNMA) que está livre das 

desvantagens associadas às estratégias de hedge estáticas usadas atualmente. O 

viés de simultaneidade da abordagem de regressão é tratado modelando-se a 

distribuição conjunta das variações de preço dos MBSs da GNMA e dos futuros do 

Tesouro de 10 anos. Os termos de correção de erros (EC) das relações de 

cointegração são incluídos nas equações médias condicionais para preservar a 

relação de equilíbrio de longo prazo dos dois mercados. A estrutura variância-

covariância de variação de tempo dos dois mercados é modelada através de uma 

versão do modelo generativo autorregressivo bivariado (GARCH bivariado), que 

assegura que a matriz variância-covariância variável é semidefinida positiva para 

todos os períodos de tempo. Este modelo GARCH de correção dinâmica de erros é 

estimado usando dados diários em seis MBSs de GNMA de cupons diferentes. Os 

índices dinâmicos de hedge cruzado são obtidos a partir da matriz de variância-

covariância variável no tempo, usando o contrato futuro de notas de tesouro de 10 

anos como instrumento de hedge. Estas proporções são avaliadas em termos de 

redução do risco global e maximização da utilidade esperada. Existem evidências 

contundentes de que as taxas de hedge dinâmicas são superiores às estáticas, 

mesmo quando os custos de transação são incorporados à análise. Esta conclusão 

vale para todos os seis diferentes MBSs de GNMA de cupom sob investigação. 
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Lien e Shaffer (1999) o coeficiente de Gini estendido, Γ, é uma medida de 

dispersão com forte valor teórico para uso em hedge de futuros. Yitzhaki (1982, 1983) 

fornece condições sob as quais uma estrutura de dois parâmetros usando a média e 

Γ de retornos de portfólio produz um conjunto eficiente consistente com a dominância 

estocástica de segunda ordem. Ao contrário da teoria de média-variância, a estrutura 

de média não requer distribuição especial de retorno ou função de utilidade para 

produzir essa conclusão. No entanto, Γ deve ser computado iterativamente, tornando-

o menos conveniente de usar do que a variância. Shalit (1995) oferece uma solução 

para o problema de computação sugerindo um estimador de inclinação de variáveis 

instrumentais (IV), βIV, como base para a razão de hedge de Gini estendida mínima 

onde os instrumentos são baseados na função de distribuição empírica (edf) dos 

preços futuros. No entanto, a validade de empregar o coeficiente de inclinação IV 

como base para o índice de hedge Gini mínimo estendido requer a hipótese 

questionável de que a classificação dos preços futuros seja a mesma que a dos lucros 

da carteira coberta. 

Lien e Tse (1999) examina o desempenho de várias taxas de hedge estimadas 

a partir de diferentes modelos econométricos: O modelo FIEC é apresentado como 

um novo modelo para estimar o índice de hedge. Utilizado neste estudo são dados de 

futuros da NSA, juntamente com a abordagem ARFIMA-GARCH, o modelo EC e o 

modelo VAR. Nossa análise identifica a prevalência de uma relação de cointegração 

fracional. Os efeitos da incorporação de tal relação no hedge de futuros são 

investigados, assim como o desempenho relativo de vários modelos com relação a 

diferentes horizontes de hedge. As descobertas incluem: (i) A incorporação de 

heteroscedasticidade condicional melhora o desempenho do hedge; (ii) a taxa de 

hedge do modelo de CE é consistentemente maior do que o do modelo FIEC, com a 

CE proporcionando um melhor desempenho de cobertura pós-amostra no contexto de 

risco de retorno; (iii) a estratégia de hedge da CE (para horizontes mais longos de 

hedge de dez dias ou mais) incorporando a heteroscedasticidade condicional é a 

estratégia dominante; (iv) incorporar a relação de cointegração fracionária não 

melhora o desempenho de hedge sobre o modelo EC; (v) o método de regressão 

convencional fornece os piores desfechos de hedge para horizontes de hedge de 

cinco dias ou mais. Se esses resultados (baseados no índice NSA) podem ser 

generalizados para outros casos, é proposto como um tópico para futuras pesquisas. 

Martínez‐Garmendia e Anderson (1999) o desempenho dos contratos futuros 
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de tigre-negro e camarão-branco negociados na Bolsa de Grãos de Minneapolis 

(MGE) é considerado. Esses dois contratos futuros sofreram uma baixa participação 

de traders desde o início, apesar do mercado multibilionário de camarões à vista. O 

artigo tenta encontrar respostas para essa falta de interesse no contexto do caráter 

de categoria de múltiplos distribuíveis de ambos os contratos. Em particular, a eficácia 

da cobertura e a adequação dos prêmios/descontos são medidas para as várias 

categorias de tamanho de camarão comercializadas em cada contrato. As análises 

indicam que a eficácia de cobertura de ambos os contratos é relativamente modesta. 

Butterworth e Holmes (2000) a eficácia da cobertura ex ante dos contratos de 

futuros com índice FTSE 100 e FTSE Mid 250 é examinada para uma série de 

carteiras, consistindo em índices do mercado bolsista e carteiras geridas 

profissionalmente (empresas fiduciárias de investimento). Estudos anteriores que 

focalizaram o desempenho de hedge ex post usando portfólios spot que espelham os 

índices de mercado mostram que superestimam o potencial de redução de risco dos 

futuros indexados. Embora os índices de hedge ex ante sejam caracterizados por 

instabilidade intertemporal, o desempenho de hedge ex-ante de hedge direto e hedge 

cruzado se aproxima do benchmark ex post quando as taxas de hedge são estimadas 

usando um tamanho de janela suficiente. 

Collins (2000) vários autores propuseram sofisticadas estratégias de cobertura 

multivariada que utilizam a teoria de carteiras e técnicas econométricas complexas. A 

aplicação prática dessas técnicas requer o uso de dados históricos para tomar 

decisões sobre futuros portfólios de hedge. Este artigo testa para ver se há 

estacionariedade suficiente nos dados para esses modelos para realmente fornecer 

melhores estratégias de hedge na prática. Para o complexo de soja, os resultados são 

claros. Não houve melhora estatisticamente significativa em relação às coberturas 

ingênuas iguais e opostas para qualquer um dos modelos de hedge multivariados. Até 

agora, não há nenhuma evidência conhecida de que qualquer um desses métodos 

tenha um desempenho confiável na prática. 

Dahlgran (2000) relata um estudo de consultoria cruzada realizado para um 

britador de semente de algodão. Os objetivos deste artigo são dois. Primeiro, examina 

como os mercados futuros devem ser usados para proteger os produtores de 

sementes de algodão. O spread da soja é aplicado em um contexto de hedge cruzado 

com um objetivo de minimização do risco do portfólio para desenvolver os índices de 

hedge desejados para uma variedade de carteiras de hedge cruzado e para vários 
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horizontes de hedge. As taxas de hedge e as estatísticas de efetividade de hedge 

resultantes dessa análise são relatadas. Segundo, com base nas discussões de 

acompanhamento, este artigo relata se as estratégias de hedge recomendadas foram 

adotadas, como elas foram aplicadas, as dificuldades na implementação dessas 

estratégias e as diferenças entre as percepções gerenciais e acadêmicas das 

estratégias de hedge. Isso levará à conclusão de que a economia do gerenciamento 

de hedge é tão importante quanto a aversão ao risco subjacente na determinação do 

comportamento de hedge. 

Em Clare, Ioannides e Skinner (2000) quando as taxas de juros estão baixas, 

muitos gestores de carteiras de títulos aumentam o rendimento investindo em títulos 

corporativos. Investir em títulos corporativos, em vez de títulos do Tesouro, implica 

crédito, bem como risco de taxa de juros. Então, como devemos proteger esse risco 

extra? Uma estratégia comumente sugerida é a proteção do risco de taxa de juros 

com contratos futuros de tesouraria e a proteção do risco de crédito com contratos 

futuros da S & P. Neste estudo, usamos uma variedade de instrumentos para fazer 

hedge de carteiras de títulos corporativos dos EUA formados com base no vencimento 

e no rating de crédito. Usando essas carteiras, não conseguimos demonstrar que um 

hedge futuro de Tesouro mais S & P tem desempenho melhor do que simplesmente 

hedging com futuros do tesouro sozinho. Além disso, quando exploramos a eficácia 

de três estratégias alternativas de hedge de ativos duplos, descobrimos que somente 

para carteiras de títulos corporativos de longo prazo com baixa qualidade de crédito 

qualquer uma dessas estratégias de hedge alternativas pode ser mais eficaz do que 

simplesmente cobrir o risco de taxa de juros sozinho. Nossos resultados contrastam 

nitidamente com os de outros que estudaram esse problema, e claramente deixaram 

dúvidas sobre a idéia convencional de que um hedge futuro de Tesouro mais S & P é 

superior a um simples futuro do Tesouro que apenas protege as carteiras de títulos 

corporativos. Grieves (1986) acha que o hedge de tesouraria de ativos e tesouraria da 

S & P é mais eficaz do que o hedge apenas com os futuros do Tesouro. Marcus e Ors 

(1996) mostram melhorias no hedge de tesouraria de tesouraria mais S & P ajustando 

os pesos em futuros de Treasuries e S & P em resposta ao ciclo de negócios em 

mudança. Esses pesquisadores, no entanto, usam informações de títulos de baixa 

qualidade e nunca exploram a importância das aparentes melhorias na eficácia do 

hedge. Reexaminamos o desempenho da estratégia de hedge de ativos duplos da 

Tesouraria + S & P usando preços de títulos de alta qualidade e testamos a 
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importância de quaisquer melhorias na eficácia do hedge. Nosso teste é mais realista 

do que o teste usual aplicado em tais estudos, pois é projetado para imitar as 

atividades dos gerentes de portfólio e, portanto, deve produzir uma medida realista do 

desempenho do hedge. A moral da história é clara. O risco de crédito é difícil de se 

proteger, e a menos que a carteira de títulos seja composta por títulos de qualidade 

de crédito de longo prazo e baixos, podemos estar em melhores condições de não 

tentar cobrir o risco de crédito. 

Em Wang (2000) a programação genética, uma técnica de otimização baseada 

nos princípios da evolução natural, foi usada para gerar regras de negociação e hedge 

nos mercados spot e de futuros Standard & Poor’s 500. Foi adotado um processo de 

negociação realista que incluía custos de transação razoáveis, preços de execução 

obtidos e todos os recursos exclusivos da negociação de futuros. Os resultados 

sugeriram que o mercado à vista era bastante eficiente, com a maioria das regras 

comerciais geradas geneticamente duplicando a estratégia de compra e manutenção. 

A maioria das atividades de negociação desses programas de negociação estava no 

mercado de futuros, onde os custos de transação eram substancialmente mais baixos. 

O desempenho fora da amostra dessas regras de negociação variou de ano para ano, 

indicando que a programação genética não conseguia consistentemente encontrar um 

desempenho acima das regras técnicas de negociação. Algumas evidências foram 

encontradas para as habilidades superiores de timing de mercado dessas regras. 

Haigh e Holt (2000) os contratos futuros de mercadorias e frete são analisados 

quanto à sua eficácia na redução da incerteza para os traders internacionais. Um 

modelo teórico é desenvolvido para um profissional exposto a vários tipos de risco. A 

estimativa da taxa de hedge de OLS é comparada às metodologias GARCH SUR e 

multivariada. A modelagem explícita da variação temporal das taxas de hedge por 

meio da metodologia GARCH multivariada, usando todos os derivativos e levando em 

conta as dependências entre os preços, resulta em reduções no risco, mesmo após a 

contabilização dos custos de transação. Os resultados confirmam que, embora os 

contratos futuros de mercadorias sejam importantes para o risco de cobertura, os 

futuros de frete são um mecanismo útil para reduzir o risco. 

Kavussanos e Nomikos (2000) trata da eficácia de cobertura dos contratos 

futuros cujo ativo subjacente é um índice, quando a estrutura desse índice está 

mudando. O caso do contrato de futuros de frete (BIFFEX) é examinado aqui. A 

investigação desta questão é particularmente interessante, uma vez que a 
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composição do seu ativo subjacente, o Baltic Freight Index (BFI), foi revista em 

diversas ocasiões, a fim de melhorar o desempenho de cobertura do mercado; 

Evidências empíricas anteriores no mercado indicam redução de variância 

substancialmente menor (4-19%), em comparação com outros mercados (até 98%). 

O BFI é um índice médio ponderado da taxa de frete de carga seca, compilado a partir 

das taxas reais de frete em 11 rotas de embarque que são diferentes em termos de 

tamanhos de embarcações e mercadorias transportadas. A eficácia de cobertura do 

mercado é investigada usando taxas de hedge constantes e variáveis no tempo, 

estimadas através de modelos GARCH de correção de erros bivariados. Nossos 

resultados indicam que a eficácia do contrato BIFFEX como um centro de 

gerenciamento de risco tem se fortalecido nos últimos anos como resultado da 

composição mais homogênea do índice. Isso por si só indica que a mais recente 

reestruturação do índice, em novembro de 1999, cujo objetivo é aumentar ainda mais 

sua homogeneidade, provavelmente terá um impacto benéfico no mercado. 

Kavussanos e Nomikos (2000) estima as taxas de hedge variáveis e variáveis 

no tempo e investiga seu desempenho na redução do risco da taxa de frete nas rotas 

1 e 1A do Baltic Freight Index. As taxas de hedge variáveis no tempo são geradas por 

um modelo de correção de erros bivariado com uma estrutura de erro GARCH. 

Também introduzimos um modelo aumentado GARCH (GARCH-X) onde o termo de 

correção de erro entra na especificação da matriz de covariância condicional. Esta 

especificação liga o conceito de desequilíbrio (como representado pela magnitude do 

termo de correção de erro) com o de incerteza (como refletido no tempo variando os 

segundos momentos dos preços à vista e futuros). Testes dentro e fora da amostra 

revelam que a especificação GARCH-X oferece maior redução de risco do que um 

GARCH simples e uma taxa de hedge constante. No entanto, não elimina o risco da 

posição spot, na medida evidenciada em outros mercados da literatura. Isto é pensado 

para ser o resultado da composição heterogênea do índice subjacente. Parece que a 

reestruturação da composição do Baltic Freight Index (BFI), de modo a proteger as 

rotas homogêneas de navegação, pode aumentar a eficácia de cobertura do contrato 

de futuros. Isto por si só indica que a introdução iminente do Baltic Panamax Index 

(BPI) como o ativo subjacente do contrato da Bolsa de Futuros Financeiros do Báltico 

Internacional (BIFFEX) poderá ter um impacto benéfico no mercado. 

Lien e Tse (2000) considera uma estratégia de hedge de futuros que minimiza 

os momentos parciais mais baixos; tal estratégia minimiza o risco de queda e é 
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consistente com a hipótese de utilidade esperada. Dois métodos estatísticos são 

adotados para estimar as razões de hedge ótimas: o método da função de distribuição 

empírica e o método de estimação da densidade do núcleo. Ambos os métodos são 

aplicados aos mercados spot e de futuros da Nikkei Stock Average (NSA). Verifica-se 

que, para um hedger disposto a absorver pequenas perdas, mas extremamente 

cauteloso em relação a grandes perdas, a estratégia de hedge ótima que minimiza os 

momentos parciais mais baixos pode ser bastante diferente da estratégia de hedge 

de mínima variância. Se um hedger se preocupa com o risco apenas de queda, a 

estratégia de hedge de mínima variância convencional é inadequada. Os métodos 

apresentados neste artigo serão úteis nesses cenários. 

Mahul e Vermersch (2000) analisa as decisões de cobertura ideais para os 

produtores avessos ao risco que enfrentam o risco de safra, assumindo que os futuros 

de seguro de safra e as opções estão disponíveis. O primeiro melhor hedge ideal 

requer uma posição de futuros ou uma posição de opção proporcional ao coeficiente 

de regressão do rendimento individual sobre o rendimento agregado, dependendo se 

os mercados financeiros são imparciais ou tendenciosos. Usando dados de 

rendimento para uma amostra de produtores de trigo na França, as taxas de hedge 

dos produtores são derivadas. O risco de safra individual é mostrado geralmente para 

conter um grande componente sistêmico. Esses novos instrumentos de hedge 

geralmente são mais eficazes para reduzir a variabilidade de rendimento agrícola do 

que os contratos de rendimento individual. 

Sercu e Wu (2000) na implementação de um hedge cruzado ou delta 

minimizador de variância, o coeficiente de regressão é frequentemente estimado 

usando dados do passado, mas também pode-se usar estimadores que são sugeridos 

pelos modelos de passeio aleatório ou expectativas imparciais e requerem apenas um 

único preço. Comparamos o desempenho de várias taxas de hedge para exposições 

cambiais a três meses e descobrimos que as taxas de hedge baseadas em preço 

geralmente têm um desempenho melhor do que as taxas baseadas em regressão. 

Especificamente, todas as nossas regressões se tornam sistematicamente piores no 

caso de um hedge delta, e parecem superar as taxas de hedge baseadas em preço 

apenas no caso de problemas cruzados ou cruzados e delta em que as duas moedas 

estão tão distantemente relacionadas - como, por exemplo, cobrir o ITL / USD usando 

o JPY / USD ± que nenhum gestor de risco os consideraria como hedge um do outro. 

O fraco desempenho das regressões é ainda mais surpreendente à medida que 
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corrigimos os preços futuros de erros-em-variáveis (ruído de sincronização, retorno 

bid-ask e alteração do tempo até a maturidade). Os resultados são robustos à 

frequência de observação nas regressões, período da amostra, retornos de 

porcentagem vs dólar, e OLS versus IV. Uma razão pela qual os métodos baseados 

em preços se saem melhor é que eles fornecem ajustes imediatos às quebras nos 

dados (como realinhamentos de EMS, que são incorporados em coeficientes de 

regressão rolantes apenas muito lentamente, à medida que o tempo passa) ou outros 

eventos que alteram o relacionamento entre o regressor e regressão. Para as 

coberturas cruzadas ou cruzadas e delta entre as moedas européias, as regressões 

também têm dificuldades em capturar as correlações cruzadas entre as taxas de 

câmbio. 

Butterworth e Holmes (2001) fornece a primeira investigação sobre a eficácia 

da cobertura do contrato de futuros do índice de ações FTSEMid250. Em contraste 

com estudos anteriores, as carteiras a serem protegidas são carteiras diversificadas 

reais na forma de empresas de investimento de confiança (ITCs). Além disso, além 

de usar as estratégias de hedge bem estabelecidas, também são considerados os 

índices de hedge estimados com base na abordagem dos Mínimos Aparados. Apesar 

da negociação relativamente fraca, o contrato FTSE-Mid250 é mostrado como um 

importante instrumento de hedge adicional. Surpreendentemente, o novo contrato é 

mais efetivo para cobertura de ITCs do que o contrato FTSE-100 estabelecido. O 

estudo também demonstra que os estudos anteriores exageram a eficácia da 

cobertura dos futuros do índice de ações do Reino Unido, na medida em que assumem 

que a carteira a ser coberta é aquela que sustenta um amplo índice de mercado. 

Em Chen, Lee e Shrestha (2001) uma nova taxa de hedge de risco médio 

baseada no conceito de semivariância generalizada (GSV) é proposta. O índice 

proposto de VSM médio (M-GSV) é consistente com o modelo risco-retorno baseado 

em GSV desenvolvido por Fishburn (1977), Bawa (1975, 1978) e Harlow e Rao (1989). 

O índice de hedge M-GSV também pode ser considerado uma extensão do índice de 

hedge de GSV minimizado, considerado por De Jong, De Roon e Veld (1997) e Lien 

e Tse (1998, 2000). O índice de hedge M-GSV é estimado para os futuros da Standard 

& Poor's (S & P) 500 e comparado a seis outras taxas de hedge amplamente 

utilizadas. Como todas as razões de hedge consideradas são conhecidas por 

convergirem para a razão de hedge de mínima variância (Johnson) sob condições de 

normalidade e martingale conjuntas, testes para condições de normalidade e 
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martingale são realizados. Os resultados empíricos indicam que as hipóteses de 

normalidade conjunta e martingale não são válidas para os futuros do S & P 500. A 

taxa de hedge M-GSV varia menos do que a taxa de hedge GSV para níveis baixos e 

relevantes de aversão ao risco. Além disso, o índice de hedge M-GSV converge para 

um valor diferente dos valores das outras razões de hedge para valores mais altos de 

aversão ao risco. 

Giaccotto, Hedge e Mcdermott (2001) examinam o problema geral de hedge 

enfrentado por um gestor global de carteiras ou por uma multinacional exportadora 

pura. A maioria dos modelos de hedge assume que esses agentes econômicos detêm 

apenas um único ativo no mercado à vista e estão expostos apenas a uma única fonte 

de incerteza preço-quantidade. Tais modelos são menos relevantes para muitas 

empresas financeiras e exportadoras que enfrentam múltiplas fontes de risco. Neste 

estudo, desenvolvemos um modelo geral de hedge que reconhece explicitamente que 

esses hedgers enfrentam múltiplas incertezas de preço e quantidade. Nosso modelo 

aproveita a estrutura de correlação completa das mudanças nos preços spot, 

quantidades e preços futuros. Realizamos simulações do modelo de hedge para uma 

empresa com dois pares de exposições de preço e quantidade para demonstrar 

ganhos potenciais em eficiência e eficácia de hedge. 

Lien (2001) examina o efeito da aversão à perda no comportamento de 

negociação de futuros de um hedger curto. Usando uma função de utilitário de aversão 

ao constante absoluto-modificado, é salientado que a aversão à perda não tem efeito 

em um mercado de futuros imparcial. Tem impactos diferentes e previsíveis quando o 

mercado de futuros está em backwardation ou contango. 

Brooks, Henry e Persand (2002) há evidências difundidas de que a volatilidade 

dos retornos das ações exibe uma resposta assimétrica às boas e más notícias. Este 

artigo considera o impacto da assimetria nos hedges variáveis no tempo para futuros 

financeiros. Um modelo assimétrico que permite que as previsões de volatilidade de 

retorno de caixa e futuros respondam diferentemente à inovações de retorno positivas 

e negativas proporcionam um desempenho superior de hedge de amostra. No 

entanto, o modelo simétrico mais simples não é inferior em uma amostra de retenção. 

É apresentado um método para avaliar os modelos em uma estrutura moderna de 

gerenciamento de riscos, destacando a importância de permitir que as taxas ótimas 

de hedge sejam tanto variáveis como assimétricas. 

Em Low, Muthuswamy, Sakar e Terry (2002) o problema de cobertura é 
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examinado onde os preços futuros obedecem ao modelo de custo de transporte. O 

modelo de hedge resultante incorpora explicitamente os efeitos de vencimento na 

base de futuros. Fórmulas para as coberturas estáticas e dinâmicas ideais são 

derivadas. Embora essas fórmulas sejam desenvolvidas para o caso de hedge direto, 

a estrutura usada é suficientemente flexível para que essas fórmulas possam ser 

aplicadas a muitas situações de hedge cruzado. O desempenho do modelo é 

comparado com o de vários outros modelos para dois cenários de cobertura: um 

envolvendo um ativo financeiro e o outro envolvendo uma mercadoria. Em ambos os 

casos, efeitos significativos de vencimento foram encontrados no primeiro e segundo 

momentos da base de futuros. As fórmulas de hedge superaram outras estratégias de 

hedge em base ex-ante. 

Haigh e Holt (2002) os contratos futuros de petróleo bruto, óleo combustível e 

gasolina sem chumbo são analisados simultaneamente quanto à eficácia na redução 

da volatilidade dos preços de um negociante de energia. Várias técnicas de estimativa 

de taxa de hedge são comparadas a um modelo multivariado que incorpora 

diretamente o efeito tempo para o vencimento, muitas vezes encontrado em mercados 

futuros. A variação do tempo de modelagem nos índices de hedge por meio da 

metodologia multivariada GARCH e, portanto, levando em conta os spillovers de 

volatilidade entre os mercados, mostra reduções significativas na incerteza, mesmo 

contabilizando as negociações 

Haigh e Holt (2002) as taxas de hedge cambial são estimadas simultaneamente 

ao lado das taxas de mercadorias num quadro de carteira variável no tempo. Futuros 

de câmbio são de longe o mais importante instrumento derivativo usado para reduzir 

a incerteza para os traders. Nossos resultados confirmam a decisão da Bolsa 

Internacional de Futuros de Londres de interromper a negociação do contrato futuro 

de frete de futuros da Baltic International Freight Exchange devido a seus baixos níveis 

de atividade comercial que provavelmente resultaram de sua aparente falta de 

atratividade como instrumento de hedge. 

Haigh e Holt (2002c) apresenta uma maneira eficaz de combinar duas 

abordagens distintas utilizadas na literatura de cobertura - programação dinâmica 

(DP) e econometria de séries temporais (GARCH). Modelos teoricamente 

consistentes, mas realistas e tratáveis, são desenvolvidos para traders interessados 

em proteger um portfólio. Os resultados de um experimento de bootstrapping usado 

para construir faixas de confiança em torno dos portfólios concorrentes sugerem que, 
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enquanto o DP-GARCH supera a abordagem GARCH, eles são estatisticamente 

equivalentes à abordagem OLS quando os mercados são estáveis. No entanto, os 

comerciantes podem obter ganhos significativos adotando o modelo DP-GARCH em 

vez da abordagem OLS quando os mercados são voláteis. 

Lien, Tse e Tsui (2002) compara os desempenhos das taxas de hedge 

estimadas pelo método OLS (mínimos quadrados ordinários) e pelo modelo VGARCH 

de correlação constante. Esses métodos são avaliados com base nas previsões de 

razão de hedge ótima fora da amostra. Uma comparação sistemática é fornecida pelo 

exame de dez mercados à vista e futuros cobrindo futuros de moedas, futuros de 

commodities e futuros sobre índices de ações. Usando um teste recentemente 

proposto (Tse, 2000) para o pressuposto de correlação constante, verifica-se que a 

suposição não pode ser rejeitada para oito das dez séries. Para obter o benefício 

máximo de uma estratégia de cobertura variável, os dados de estimativa são mantidos 

atualizados para a re-estimativa das taxas de hedge. Tanto o índice de hedge 

constante (usando OLS) quanto o índice de hedge de volatilização (usando a 

constante de correlação VGARCH) são reestimados no dia-a-dia e os desvios pós-

amostra dos portfólios protegidos são examinados. Verifica-se que o índice de hedge 

de OLS apresenta um desempenho melhor do que o índice de hedge VGARCH. Esse 

resultado pode ser outra indicação de que as previsões geradas pelos modelos 

VGARCH são muito variáveis. 

Moschini e Myers (2002) desenvolvem uma nova parametrização generalizada 

ARCH (GARCH) multivariada adequada para testar a hipótese de que o índice ótimo 

de hedge de futuros é constante ao longo do tempo, uma vez que a distribuição 

conjunta dos preços de caixa e futuros é caracterizada pela heterocedasticidade 

condicional autorregressiva (ARCH). A vantagem da nova parametrização é que ela 

permite uma forma flexível de volatilidade variável no tempo, mesmo sob o nulo de 

uma taxa de hedge constante. O modelo é estimado usando preços de milho 

semanais. Os testes estatísticos rejeitam a hipótese nula de um índice de hedge 

constante e também rejeitam o nulo de que a variação temporal nas taxas ótimas de 

hedge pode ser explicada unicamente pela sazonalidade determinística e pelos efeitos 

de tempo até o vencimento. 

Tanlapco, Lawarrée, e Liu (2002) estudo estatístico de estratégias de hedge 

direto e cruzado usando contratos futuros em um mercado de eletricidade. Uma 

comparação das estratégias baseia-se no desvio padrão ou no risco dos valores das 
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posições de cobertura. Os resultados indicam que o uso de contratos futuros de 

eletricidade é superior ao uso de outros contratos futuros relacionados, como petróleo 

bruto. 

Byström (2003) a Nordic Power Exchange (Nord Pool), a primeira bolsa 

multinacional de comercialização de eletricidade, existe desde janeiro de 1996. Os 

contratos spot e de futuros são negociados nesta troca e suas características típicas 

são volatilidades muito altas, assim como retornos não distribuídos normalmente. Este 

artigo analisa os futuros de eletricidade e como eles podem ser usados para hedge 

de curto prazo de posições tomadas no mercado à vista. Ele estuda a taxa de hedge 

de mínima variância e como ela pode ser estimada de diferentes maneiras. O 

tradicional hedge ingênuo e o hedge de OLS são comparados fora da amostra a 

médias móveis mais elaboradas e hedges GARCH, e os resultados empíricos indicam 

alguns ganhos de hedging com futuros, apesar da falta de possibilidades de 

arbitragem diretas no mercado de eletricidade. Além disso, encontramos um 

desempenho ligeiramente melhor do hedge simples de OLS em comparação com as 

coberturas condicionais. 

Chang e Chang (2003) em uma economia de salto estocástico duplamente 

estocástica com intensidade de chegada de salto estocástica e custos de transação 

proporcionais, desenvolvemos uma desigualdade de precificação de ativos com 

retorno de risco de cinco fatores para modelar hedge futuro otimizado na presença de 

choques de oferta e demanda agrupados, base estocástica e custos da empresa de 

cobertura. A compensação côncava entre risco e retorno determina que o índice de 

hedge seja substancialmente menor do que o tradicional minimizador de risco. A taxa 

inclui agora uma difusão positiva, um salto positivo e um componente de custo de 

cobertura negativo. Os saltos mais rápidos chegam, e quanto mais custos de hedge, 

mais pronunciados são os respectivos efeitos de custo de salto e hedge. A validação 

empírica confirma que as taxas reais de hedge do setor variam significativamente 

entre os custos e a eficiência da empresa em hedge e são significativamente menores 

do que o que a minimização do risco determina. O modelo também pode ser usado 

para calcular um nível de produção limite para determinar se uma empresa deve se 

proteger. 

Choudhry (2003) investiga os efeitos da relação de longo prazo entre o índice 

de caixa de ações e o índice de futuros sobre a efetividade de hedge de seis mercados 

futuros de ações. A eficácia de cinco diferentes taxas de hedge, dependendo dos 
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diferentes procedimentos de estimativa, é investigada. O hedge não-protegido, o 

hedge tradicional e os índices de hedge de mínima variância são todos constantes, 

enquanto os índices de hedge GARCH e GARCH-X bivariados variam no tempo. A 

eficácia da taxa de hedge é comparada, investigando a amostra total e o desempenho 

fora da amostra das cinco taxas. O período total da amostra consiste em retornos 

diários de janeiro de 1990 a dezembro de 1999. Dois períodos fora-de-amostra 

utilizados foram de janeiro de 1998 a dezembro de 1999 (2 anos) e de janeiro de 1999 

a dezembro de 1999 (1 ano). Os resultados mostram que o índice de hedge variável 

no tempo supera o índice de hedge constante. 

Fink (2003) apresenta uma metodologia alternativa de hedge estático, 

denotando o hedge estático generalizado, que parece ter um desempenho mais 

confiável. Toft e Xuan (1998) utilizam evidências de simulação para demonstrar que o 

método de hedge estático de Derman et al. (1995) executa inadequadamente quando 

a volatilidade é estocástica. Particularmente, quanto maior a “volatilidade da 

volatilidade”, menor a proteção estática. Especificamente, o valor, delta e beta dos 

hedges estáticos aproximam-se de perto dos valores da opção de barreira que está 

sendo protegida. Além disso, evidências de simulação indicam que quando a 

volatilidade da volatilidade é grande, o desvio padrão dos fluxos de caixa simulados 

da posição de hedge estática generalizada é menor que o desvio padrão dos fluxos 

de caixa simulados de posições de hedge estáticas previamente definidas. 

Para Harris e Shen (2003) ao utilizar instrumentos derivativos, como futuros 

para proteger uma carteira de ativos de risco, o objetivo principal é estimar a taxa 

ótima de hedge (OHR). Quando os agentes têm utilidade de variância média e o preço 

futuro segue um martingale, a OHR é equivalente ao índice de hedge de mínima 

variância, que pode ser estimado pela regressão do retorno do mercado à vista sobre 

o retorno do mercado futuro usando mínimos quadrados ordinários. Para acomodar a 

volatilidade variável no tempo nos retornos de ativos, estimadores baseados em 

janelas de rolagem, modelos GARCH ou EWMA são comumente empregados. No 

entanto, todas essas abordagens são baseadas nos estimadores de variância e 

covariância da amostra de retornos, que, embora consistentes, independentemente 

da distribuição subjacente dos dados, não são eficientes em geral. Em particular, 

quando a distribuição dos dados é leptocúrtica, como é comumente encontrada para 

retornos de ativos de horizonte curto, esses estimadores atribuem peso demais a 

observações extremas. Este artigo propõe uma alternativa à abordagem padrão para 
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a estimativa da OHR que é robusta à leptocortose de retornos. Usamos a robusta 

OHR para construir uma estratégia de hedge dinâmica para retornos diários no índice 

FTSE100 usando futuros de índices. Estimamos a OHR robusta usando tanto a 

abordagem de janela rolante quanto a abordagem EWMA, e comparamos nossos 

resultados com aqueles baseados na janela rolante padrão e estimadores EWMA. É 

mostrado que o OHR robusto produz uma variância de carteira coberta que é 

marginalmente mais baixa do que aquela baseada no estimador padrão. Além disso, 

a variância da OHR robusta é 70% menor do que a variância do OHR padrão, 

reduzindo substancialmente os custos de transação associados às estratégias de 

hedge dinâmico. 

Larcher e Leobacher (2003) a busca por uma estratégia ótima para reduzir o 

risco de execução na cobertura de um compromisso de fornecimento de longo prazo 

com contratos futuros de curto prazo leva a uma classe de problemas de otimização 

intrínseca. Damos uma solução analítica explícita para este problema de otimização 

se o preço de mercado da mercadoria for baseado em um modelo simples de Gauss, 

substituindo, assim, aproximações incompletas usadas anteriormente para a 

estratégia ótima. 

Lien (2003) presume que, devido a restrições de liquidez, um programa de 

hedge será encerrado se a perda cumulativa de uma posição futura exceder um 

determinado limite. A restrição leva a uma posição futura menor. Se o hedger tiver 

uma função de utilidade quadrática, a posição de futuros ótima é constante, 

independentemente dos valores dos parâmetros, e aumenta à medida que a posição 

à vista ou a taxa de hedge convencional aumenta. Quando a alocação de capital é 

pequena, o hedger tende a ignorar essa restrição e escolhe uma posição maior. 

Consequentemente, a posição ótima pode diminuir à medida que a alocação de capital 

aumenta. Para uma alocação de capital moderada, a posição ótima aumenta com uma 

alocação crescente de capital. Propriedades semelhantes são estabelecidas para 

funções de utilidade exponencial. 

Lien e Li (2003) introduz o risco de marcação a mercado na estrutura 

convencional de hedge de futuros. Mostra-se que um hedger preocupado com a perda 

diária máxima reduzirá consideravelmente sua posição de futuros quando o risco é 

levado em conta. No caso de um horizonte de hedge moderado, o hedger cobrirá 

aproximadamente 80% de sua posição spot. O efeito do risco de marcação a mercado 

diminui muito lentamente à medida que o horizonte de hedge aumenta. Se o hedger 
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estiver preocupado com a perda diária média, o efeito é mínimo para um horizonte de 

hedge moderado. 

Meneu e Torro (2003) estuda como a matriz de covariância condicional de 

futuros pontuais responde a inovações positivas e negativas. Os principais resultados 

do artigo são obtidos através da obtenção da função de resposta ao impulso volátil 

(VIRF) para estruturas GARCH multivariadas assimétricas, estendendo as 

descobertas de Lin (1997) para modelos GARCH simétricos. Este resultado teórico é 

geral e pode ser aplicado para analisar a dinâmica de covariância em qualquer sistema 

financeiro. Depois de testar como os modelos GARCH multivariados limpam as 

assimetrias de volatilidade, o VIRF Assimétrico é calculado para o índice de ações 

espanhol IBEX-35 e seu contrato futuro. Os resultados empíricos indicam que o 

sistema de variância de futuros pontuais é mais sensível a choques negativos do que 

positivos e que os choques de volatilidade à vista têm muito mais impacto sobre a 

volatilidade dos futuros do que o inverso. Adicionalmente, evidências são obtidas 

mostrando que as taxas ótimas de hedge são insensíveis ao conhecido 

comportamento de volatilidade assimétrica nos mercados de ações. 

Moosa (2003) investiga o efeito da escolha do modelo usado para estimar o 

índice de hedge sobre a efetividade de futuros e hedge de moeda cruzada usando 

dados dos mercados de ações e câmbio. Quatro modelos diferentes são utilizados 

para esse fim para estimar o índice de hedge. Os resultados mostram que a 

especificação do modelo tem pouco efeito sobre a eficácia da cobertura. Parece que 

o que mais importa é a correlação entre os preços da posição não protegida e o 

instrumento de hedge. 

Poomimars, Cadle e Theobald (2003 ) as taxas dinâmicas de hedge de futuros 

são estimadas em sete mercados usando modelos generalizados da estrutura de 

variância / covariância. Os desempenhos de cobertura das estratégias dinâmicas 

resultantes são então comparados com estratégias estáticas e ingênuas, tanto dentro 

como fora da amostra. Índices de hedge ajustados pelo bayesiano também são 

empregados como corretores de erro. Os resultados empíricos indicam que os 

modelos dinâmicos generalizados são bem especificados e que o seu uso na 

determinação das taxas ótimas de hedge pode levar a melhorias no desempenho de 

hedge, conforme medido pelas volatilidades dos retornos na posição protegida 

otimamente. 

Silveira e Ferreira Filho (2003) O objetivo do estudo é analisar a proteção 
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cruzada de gado leiteiro na BM & F Futures Market, verificando a real necessidade da 

existência de contrato futuro para essa commodity. Calculou-se o risco base dessas 

operações, assim como as razões ótimas de hedge e a respectiva efetividade nas 

principais regiões de comercialização de bovinos no Brasil, no período compreendido 

entre setembro de 1995 e fevereiro de 2001. As mesmas análises foram realizadas 

hedge de gado vivo. O índice ótimo de hedge apresentou alta no cross hedge (entre 

37% e 49%) e no hedge próprio (entre 58% e 63%). Os próprios números de hedge 

significam uma redução de 50% no risco de preço ao fazer hedge na proporção ótima, 

um valor que cai consistentemente para cerca de 1,5% para todas as regiões quando 

a cobertura cruzada é considerada. A principal conclusão do estudo é que os 

mercados futuros de gado vivo da BM & F são bastante eficazes como uma estratégia 

de redução de risco de preço para as próprias operações de hedge, mas falta eficácia 

nesse sentido para o cross hedge de gado alimentador. Isso é causado pelo alto risco 

de base dessas operações, cerca de 80% superior ao risco associado ao hedge de 

gado vivo durante a semana de vencimento do contrato considerada nesse período. 

Dessa forma, os resultados mostram o sucesso da BM & F na recente introdução do 

contrato futuro de gado alimentador. 

Turvey e Nayak (2003) apresenta uma nova abordagem para a decisão ótima 

de hedge. Em alguns estudos empíricos, o hedge padrão usando o índice de hedge 

de média-variância fornece resultados inconsistentes com o gerenciamento de risco 

de queda. A nova abordagem aqui adotada relaciona a taxa ótima de hedge com a 

semivariância, e não com a variância. Um algoritmo para resolver o hedge mínimo de 

semivariância é apresentado e aplicado à cobertura de trigo do Kansas e novilhos do 

Texas. 

Wang e Low (2003) para cobrir os futuros de índices de ações denominados 

em moeda estrangeira, a interdependência dos mercados de ações, futuros e câmbio 

é importante na formulação de estratégias de hedge. Isso também resulta em 

estratégias de hedge ótimas divergentes para investidores internacionais e nacionais. 

Derivamos e comparamos as melhores estratégias de hedge para os dois tipos de 

investidores. Evidências dos futuros do índice MSCI Taiwan negociadas na SGX 

mostram que ambos os tipos de investidores ganham com a cobertura do contrato 

futuro, enquanto os investidores internacionais tendem a se beneficiar mais do que os 

investidores domésticos. Esse resultado é robusto para várias técnicas de hedge e 

períodos de amostragem comumente usados. Além disso, os resultados na amostra 



68 
 

e fora da amostra indicam que um modelo de correção de erros GARCH supera de 

maneira persistente outras técnicas de hedge. 

Alizadeh, Kavussanos e Menachof (2004) a efetividade da flutuação do preço 

do bunker marinho em Roterdã, Singapura e Houston é examinada usando diferentes 

contratos futuros de petróleo e petróleo negociados na Bolsa Mercantil de Nova York 

(NYMEX) e na International Petroleum Exchange (IPE) em Londres. Utilizando taxas 

de hedge constantes e dinâmicas, constatou-se que a efetividade da cobertura dentro 

e fora da amostra é diferente nos mercados regionais de bunker. Os instrumentos de 

futuros mais eficazes para a cobertura de amostras dos preços spot de bunker em 

Roterdão e Singapura são os futuros do petróleo bruto IPE, enquanto que para 

Houston são os futuros do gasóleo. As diferenças na eficácia da cobertura nos 

mercados regionais são atribuídas à variação dos fatores regionais de oferta e 

demanda em cada mercado. Em comparação com outros mercados, a eficácia do 

hedge de mercado cruzado investigada no mercado de bunker é baixa. 

Alizadehe Nomikos (2004) descrevem uma nova abordagem para determinar o 

índice de hedge de mínima variância variável no tempo em mercados futuros de 

índices de ações usando os modelos Markov Regime Switching (MRS). A lógica por 

trás do uso desses modelos deriva do fato de que a relação dinâmica entre retornos 

à vista e futuros pode ser caracterizada por mudanças de regime, o que, por sua vez, 

sugere que o índice de hedge seja dependente do estado do mercado. ”, Pode-se 

obter taxas de hedge mais eficientes e, portanto, melhor desempenho de hedge 

comparado a outros métodos na literatura. O desempenho das taxas de hedge da 

MRS é comparado com o de modelos alternativos como GARCH, correção de erros e 

OLS nos mercados FTSE 100 e S & P 500. Testes dentro e fora da amostra indicam 

que os índices de hedge da MRS superam os outros modelos na redução do risco do 

portfólio no mercado de FTSE 100. No mercado S & P 500, o modelo MRS supera as 

outras estratégias de cobertura apenas dentro da amostra. No geral, os resultados 

indicam que, usando modelos de MRS, os agentes de mercado podem ser capazes 

de aumentar o desempenho de suas coberturas, medidas em termos de redução de 

variância e aumento de sua utilidade. 

Chen, Lee e Shrestha (2004) analisa os efeitos da extensão do horizonte de 

hedge na taxa ótima de hedge e na efetividade da cobertura utilizando 9 diferentes 

horizontes de hedge e 25 commodities diferentes. Discutimos o conceito de taxas de 

hedge de curto e longo prazo e propomos uma técnica para estimá-las 
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simultaneamente. Os resultados empíricos indicam que as taxas de hedge de curto 

prazo são significativamente menores que 1 e aumentam com o comprimento do 

horizonte de hedge. Também descobrimos que a eficácia da cobertura aumenta com 

o comprimento do horizonte de cobertura. No entanto, a taxa de hedge de longo prazo 

está próxima da taxa de hedge da unidade. Isto implica que, se o horizonte de 

cobertura for longo, então a taxa de hedge é próximo da taxa ótima de hedge. 

Floros e Vougas (2004) examina a cobertura no mercado futuro de índices de 

ações grego. O foco está em várias técnicas para estimar taxas de hedge constantes 

ou variáveis no tempo. Para ambos os contratos futuros de índices de ações 

disponíveis da Bolsa de Valores de Atenas (ADEX), uma variedade de modelos 

econométricos é empregada para derivar e estimar os índices de hedge subjacentes. 

Regressões OLS padrão, modelos simples e vetoriais de correção de erros, assim 

como modelos M-GARCH são empregados para estimar os índices de hedge 

correspondentes que podem ser empregados na cobertura (vistos como 

gerenciamento de risco). Em ambos os casos para os futuros de índices de ações 

gregos, os modelos M-GARCH (captura de variação de tempo) fornecem as melhores 

taxas de hedge, em linha com resultados semelhantes na literatura. Esses modelos 

são fortemente recomendados para gerentes de risco que lidam com futuros de 

índices de ações gregos. 

Lien (2004) avalia os efeitos da relação de cointegração omitida entre os preços 

à vista e futuros na taxa ótima de hedge e na efetividade da cobertura. Verifica-se que 

a omissão tende a produzir uma menor taxa de hedge. No entanto, a perda de eficácia 

da cobertura pode ser mínima. 

Miffre (2004) apresenta uma nova metodologia para estimar os índices de 

hedge de mínima variância dependente do tempo. O chamado índice de hedge de 

OLS condicional modifica a abordagem OLS estática para incorporar informações de 

condicionamento. A capacidade da taxa de hedge OLS condicional para minimizar o 

risco de uma carteira coberta é comparada com as abordagens convencionais 

estáticas e dinâmicas, tais como a cobertura simples, a cobertura OLS roll-over e o 

modelo GARCH bivariado (1,1). O artigo conclui que, tanto na amostra como fora da 

amostra, o índice de hedge de OPA condicional reduz o risco de base de uma carteira 

de ações melhor do que as alternativas convencionalmente usadas no gerenciamento 

de risco. 

Sanders e Manfredo (2004) apresenta uma nova metodologia para estimar os 
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índices de hedge de mínima variância dependente do tempo. A chamada metodologia 

empírica é desenvolvida para testar estatisticamente a eficácia da cobertura entre 

contratos futuros concorrentes. A metodologia apresentada baseia-se no princípio 

abrangente, amplamente utilizado na literatura de previsão, e aqui aplicado a 

regressões com cobertura mínima de variância. Intuitivamente, o teste baseia-se na 

capacidade de um contrato de futuros alternativo para reduzir o risco da base residual, 

oferecendo uma diversificação ou um nível absoluto de risco base menor do que um 

contrato de futuros preferencial. A metodologia é facilmente estendida a casos 

envolvendo múltiplos instrumentos de hedge e modelos gerais de taxa de hedge. 

Aplicações empíricas sugerem que a metodologia abrangente pode fornecer 

informações além das abordagens tradicionais de comparação da eficácia da 

cobertura. 

Yang e Allen (2004) usam índices e o contrato futuro correspondente do Índice 

de Preços das Ações escrito contra o Índice Todos os Ordinários para estimar as taxas 

ótimas de hedge, adotando várias especificações: um modelo baseado em mínimos 

quadrados ordinários, um vetor auto-regressivo, um modelo de correção de erros de 

vetores e um modelo de heterocedasticidade condicional autorregressiva 

generalizada multivariada diagonal-vec. A eficácia da cobertura é medida usando uma 

comparação risco-retorno e um método de maximização da utilidade. Descobrimos 

que os índices de hedge de heterocedasticidade condicional autorregressivos 

generalizados variantes no tempo têm desempenho melhor do que os índices de 

hedge constantes em termos de minimização de riscos, mas quando os efeitos de 

retorno também são considerados, a medida baseada em utilidade prefere o método 

de mínimos quadrados ordinários no hedge de amostra. Enquanto ambas as 

abordagens favorecem as estimativas condicionais multivariadas de razão de hedge 

condicional autorregressiva generalizada multivariada no tempo em análises fora da 

amostra. 

Chiu, Wu, Chen e Cheng (2005) investiga a eficácia de hedge fora da amostra 

e os índices de hedge dinâmico de futuros negociados em pregão e E-mini com VAR, 

ECM, GARCH bivariada, filtro Kaiman e mudança de regime Markov nos mercados S 

& P500 e Nasdaq-100. Os resultados empíricos mostram que os futuros negociados 

em pregão e E-mini podem ser bons instrumentos para serem usados como objetivos 

de hedge. O coeficiente de correlação entre aumentos à vista e futuros aumenta e a 

eficácia do hedge aumenta quando o período de hedge é estendido. Além disso, as 
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comutações bivariadas de regime GARCH e Markov mostram um desempenho IES 

maior nos períodos de curto prazo e de longo prazo, respectivamente. Além disso, os 

futuros negociados em pregão com um sistema de créditos abertos 

surpreendentemente se saem melhor do que os contratos futuros E-mini. Este estudo 

propõe evidências significativas de estratégias de hedgings para investidores com 

diferentes períodos de hedge de índice spot e mecanismos de negociação. 

Choudhry (2005) investiga a eficácia da cobertura dos mercados futuros de 

ações da Austrália, Hong Kong e Japão. O hedge tradicional e os índices de hedge 

de mínima variância são todos constantes, enquanto o índice de hedge GARCH 

bivariado é variável no tempo. A eficácia da taxa de hedge é comparada, investigando 

o desempenho fora da amostra das três taxas. A amostra total consiste em retornos 

semanais de janeiro de 1990 a dezembro de 2000. Dois períodos de 1 ano, fora da 

amostra, são usados: janeiro de 1999 a dezembro de 1999 e janeiro de 2000 a 

dezembro de 2000. Os resultados mostram que a taxa de hedge GARCH varia supera 

as taxas constantes na maioria dos casos. Isso é verdade usando ambos os períodos 

de amostragem. 

Haigh (2005) aborda várias questões relacionadas à previsão de volatilidade e 

seu uso na estimativa de proporções ótimas de hedge. Especificamente: Existem 

ganhos econômicos por modelos econométricos de séries temporais de aninhamento 

(GARCH) e modelos de programação dinâmica (portanto, prevendo a volatilidade 

vários períodos fora) na estimativa de índices de hedging, considerando a volatilidade 

no spread bid-ask futuro? As taxas de hedge (e riqueza gerados) previstos do modelo 

aninhado bid-ask são estatisticamente e economicamente diferentes das abordagens 

padrão? Há momentos em que um trader que segue um modelo básico que não prevê 

um desempenho superior a um comerciante usando o modelo aninhado de oferta-

oferta? Em todos os aspectos, os resultados são encorajadores - um trader que 

contabiliza o spread bid-ask e prevê a volatilidade de vários períodos no modelo 

aninhado incorrerá em custos de transação mais baixos e ganhará significativamente 

quando o mercado voltar repentina e abruptamente. 

Kofman e McGlenchy (2005) os gerentes de portfólio usam futuros de índices 

por vários motivos. Independentemente da sua motivação, eles ficarão de olho na 

relação entre os retornos futuros do índice e seus retornos da carteira de ações. 

Sempre que se percebe que esta relação mudou, o gestor decidirá se vale a pena 

reequilibrar o mix de futuros de índices - carteira em conformidade. Medidas exatas 
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sobre quando e quanto rebalanceamento deve ocorrer ainda não foram estabelecidas. 

Este artigo propõe um algoritmo de hedging dinâmico baseado em um procedimento 

de teste de ordem CUSUM-Quadrado (ROC), primeiramente discutido em M. H. 

Pesaran e A. Timmermann (2002). Uma comparação com alternativas padrão 

(ingênuas, expansivas, EWLS e janelas de estimativa de rolagem) encontra melhorias 

limitadas no desempenho da cobertura, tanto dentro como fora da amostra. 

Lien (2005a) suponha que os preços spot e futuros sejam gerados a partir de 

um modelo de correção de erros. Esta nota demonstra que, embora o modelo OLS 

seja mal especificado, ele fornece uma taxa de hedge que geralmente supera a taxa 

de hedge derivada do modelo correto de correção de erros. O resultado oposto é 

possível somente quando a amostra do pós-teste incorre em uma grande mudança 

estrutural em relação à estimativa 

Lien (2005b)incorpora respostas assimétricas a boas e más notícias dentro de 

uma estrutura de volatilidade estocástica. Mostra-se que a assimetria leva a um maior 

índice médio de hedge ótimo. Além disso, a proporção aumenta com o aumento do 

grau de assimetria. Por outro lado, a assimetria não tem impacto no desempenho de 

cobertura. O resultado é consistente com o achado empírico de Brooks, Henry e 

Persand (2002), em que modelos GARCH são empregados. 

Liene Shrestha (2005) nos últimos anos, o modelo de correção de erros sem 

defasagens tem sido utilizado para estimar o índice de hedge de mínima variância. 

Este artigo propõe o uso do mesmo modelo de correção de erros, mas com 

defasagens em retornos à vista e futuros na estimativa do índice de hedge. Na escolha 

da estrutura de defasagem, sugere-se o uso do critério de informação de Akaike (AIC) 

e o critério de informação de foco proposto recentemente (FIC) por G. Claeskens e N. 

L. Hjort (2003). Os métodos propostos são aplicados a 24 contratos futuros diferentes. 

Embora se espere que o índice de cobertura FIC tenha um melhor desempenho em 

termos de erro médio quadrático, verifica-se que o índice de cobertura da AIC 

apresenta um desempenho tão bom quanto o FIC e melhor do que as taxas simples 

de hedge em termos de eficácia de hedge. 

McMillan (2005) examina a eficácia das taxas de hedge determinadas pelo 

GARCH e pelo GARCH-X bivariadas no tempo para seis carteiras de futuros de 

dinheiro de metais não-ferrosos contra alternativas invariantes no tempo. Os 

resultados sugerem que o modelo GARCH-X, que incorpora o desvio de curto prazo 

(ao quadrado) de uma relação de cointegração de longo prazo nas equações de 
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variância condicional e covariância, fornece o hedge mais eficaz em cinco dos seis 

casos. Assim, os resultados aqui apresentados sustentam fortemente a visão de que 

a incorporação da variação do tempo no índice de hedge melhora o desempenho do 

hedge em termos de redução de risco. 

Segundo Shi e Irwin (2005) o modelo de hedge ótimo padrão tem sido o modelo 

teórico preferido do comportamento normativo de hedge. Em aplicações empíricas, o 

modelo é frequentemente implementado com o procedimento equivalente de certeza 

de parâmetro (PCE). No entanto, o procedimento PCE ignora completamente o risco 

de estimativa de parâmetros e as visões subjetivas. Desenvolvemos um modelo de 

hedge bayesiano “empírico” que não apenas acomoda efetivamente o risco de 

estimativa de parâmetro, mas também oferece aos hedgers uma estrutura 

teoricamente intuitiva e quantitativamente rigorosa para mesclar suas visões 

subjetivas e um consenso de “todo o mercado” ou “firme” na determinação da taxa 

ótima de hedge. 

Terry (2005) acredita-se amplamente que o índice de hedge de futuros 

convencional minimiza a variação quando é calculado usando retornos percentuais ou 

retornos de log. Mostra-se que o índice de hedge convencional minimiza a variação 

quando calculado a partir de retornos medidos em dólares, mas não de retornos 

medidos em termos percentuais ou log. As fórmulas para o índice de hedge de mínima 

variância em porcentagem e retornos de log são derivadas. A diferença entre o índice 

de hedge convencional calculado a partir do percentual e do logoff e o índice de hedge 

de mínima variância é relativamente pequeno quando se trata de hedge diretamente, 

especialmente quando se usa futuros de curto prazo. No entanto, o índice de hedge 

de mínima variância pode variar significativamente em relação ao índice de hedge 

convencional calculado a partir de porcentagens ou retornos de log quando usado em 

situações de hedge cruzado. A análise de simulação mostra que a aplicação incorreta 

da taxa de hedge convencional em cross-crossgingsituações podem reduzir 

substancialmente o desempenho da cobertura. 

Cotter e Hanly (2006) resultados mistos foram documentados para o 

desempenho de estratégias de hedge com o uso de futuros. Este artigo investiga essa 

questão com o uso de um amplo conjunto de métricas de avaliação de desempenho 

em sete mercados internacionais. Os desempenhos de cobertura de hedgers curtos e 

longos são comparados com o uso de abordagens tradicionais baseadas em 

variância, juntamente com técnicas modernas de gestão de risco, incluindo valor em 
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risco, valor condicional em risco e abordagens baseadas em risco downside. Os 

resultados indicam que o uso dessas métricas para avaliar o desempenho da 

cobertura produz diferenças em termos da melhor estratégia de cobertura em 

comparação com a medida de variância tradicional. Além disso, diferenças 

significativas no desempenho entre hedgers curtos e longos são encontradas. Esses 

resultados são observados tanto na amostra quanto fora da amostra. 

Gilbert, Jones e Morris (2006) o impacto da assimetria na função objetivo do 

hedger é testado usando um modelo de hedge derivado de uma aproximação de 

Taylor de terceira ordem da utilidade esperada. Para determinar o efeito da assimetria 

de preço na cobertura e na especulação, os resultados analíticos são derivados 

usando um exemplo de armazenamento de algodão. Os resultados sugerem que, 

quando os prêmios de risco a termo e a assimetria de preço no ativo spot têm sinais 

opostos, a especulação aumenta em relação ao modelo de média-variância. Quando 

os sinais são idênticos, a especulação diminuirá, contradizendo os achados dos 

modelos de média-variância. 

Gilbert, Jones e Morris (2006) examina a relação entre os mercados de ações 

e de futuros em termos de relação de lead-lag, correlação e o índice de hedge usando 

análise de wavelets. Os resultados empíricos mostram que (1) existe uma relação de 

retroalimentação entre os mercados de ações e futuros, independentemente de 

escalas de tempo, (2) correlação de wavelets entre dois mercados varia sobre 

horizontes de investimento, mas permanece muito alta e (3) razão de hedge e a 

efetividade de As estratégias de cobertura aumentam à medida que a escala de tempo 

das wavelets aumenta. A simulação para comparações de serviços públicos mostra 

que a eficácia da cobertura depende não apenas da escala de tempo, mas também 

do coeficiente de aversão ao risco de uma empresa investidor individual. 

In e Kim (2006) examina a relação entre os mercados de ações e futuros 

australianos ao longo de vários horizontes de tempo. Em contraste com os métodos 

empregados em estudos anteriores, a análise wavelet permite decompor os dados em 

várias escalas de tempo. Usando essa técnica e o expoente de Hurst, descobrimos 

que os mercados de ações e futuros australianos são antipersistentes. A correlação 

wavelet entre os dois mercados varia em relação aos horizontes de investimento, mas 

permanece muito alta. Além disso, a magnitude da correlação aumenta à medida que 

a escala de tempo aumenta, indicando que o mercado de ações e o mercado futuro 

do Índice Todos os Ordinários não são fundamentalmente diferentes. A taxa de hedge 
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aumenta à medida que aumenta a escala de tempo das wavelets. Além disso, a 

eficácia das estratégias de cobertura aumenta inicialmente com o horizonte de 

cobertura. 

Lee, Yoder, Mittelhammer e McCluskey (2006) o coeficiente aleatório auto-

regressivo Markov regime de comutação de regime (RCARRS) para estimar taxas de 

hedge ideais, que generaliza os modelos de coeficiente aleatório autoregressivo 

(RCAR) e Markov regime de comutação (MRS), é introduzido. RCARRS, RCAR, MRS, 

BEKK-GARCH, CC-GARCH e OLS são comparados com o uso de dados de futuros 

de alumínio e chumbo. O RCARRS supera todos os modelos fora de amostra para 

chumbo e é o segundo apenas para BEKK-GARCH para o alumínio em termos de 

estimativas de ponto de redução de variância. No teste de dados de White a hipótese 

nula de nenhuma superioridade é rejeitada para BEKK-GARCH e RCARRS para o 

alumínio, mas não para o chumbo. 

Lien (2006) a abordagem convencional aplica uma taxa ótima de hedge 

estimada para avaliar e comparar o desempenho de hedge. Esta nota mostra que a 

abordagem produz um resultado tendencioso. Além disso, tende a subestimar o 

verdadeiro desempenho da cobertura. 

Lien e Balakrishnan (2006) derivam expressões explícitas para momentos 

marginais e de produto de uma distribuição lognormal bivariada quando uma restrição 

multiplicativa está presente. Mostramos que os coeficientes de variação sempre 

diminuem independentemente da restrição multiplicativa imposta. Também avaliamos 

os efeitos da restrição sobre as variâncias e covariância, e apresentamos condições 

sob as quais o coeficiente de correlação aumenta sob a presença de tal restrição 

multiplicativa. Finalmente, aplicamos esses resultados à análise de hedge de futuros 

e a algumas outras aplicações financeiras. 

Lien e Yang (2006) investiga os efeitos do spread futuro de futuros sobre a 

estrutura de retorno e risco nos mercados monetários. Com o uso de uma estrutura 

GARCH de correlação condicional dinâmica bivariada, são encontradas evidências de 

efeitos assimétricos de spreads positivos e negativos sobre o retorno e a estrutura de 

risco dos mercados à vista e futuro. As implicações dos efeitos assimétricos na 

cobertura de futuros são examinadas, e o desempenho de estratégias de cobertura 

geradas a partir de um modelo que incorpora efeitos assimétricos é comparado com 

vários modelos alternativos. Os resultados da comparação da amostra indicam que o 

modelo de efeito assimétrico fornece a melhor estratégia de cobertura para todos os 
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mercados de moeda examinados, exceto o dólar canadense. Comparações fora da 

amostra sugerem que o modelo de efeito assimétrico fornece a melhor estratégia para 

os mercados de dólar australiano, libra britânica, marco alemão e franco suíço, e o 

modelo de efeito simétrico fornece uma estratégia melhor do que o modelo de efeito 

assimétrico em o dólar canadense e o iene japonês. O pior desempenho é dado pela 

estratégia de hedge ingênua para comparações dentro e fora da amostra em todos os 

mercados de moeda examinados. 

Nordén (2006) recentemente, várias bolsas de futuros de índices de ações 

experimentaram um projeto de contrato alterado para tornar o contrato mais atraente 

e aumentar a acessibilidade do investidor. Em 1998, a bolsa sueca de futuros (OM) 

dividiu o contrato futuro de índice OMX com um fator de 4: 1, sem alterar nenhum 

outro aspecto do desenho do contrato futuro. Este redesenho de contrato isolado 

permite uma análise ceteris paribus dos efeitos de uma cisão de futuros. O objetivo é 

investigar se a divisão de futuros afeta a atividade de negociação no mercado futuro, 

bem como a eficácia de cobertura e o risco de base do contrato futuro. Uma estrutura 

GARCH bivariada é usada para modelar conjuntamente retornos de índices de ações 

e mudanças na base de futuros, e para obter medidas de eficiência de cobertura e 

risco de base. Aumento significativo da eficiência de cobertura e menor risco de base 

relativa é encontrado após a divisão. Além disso, a evidência de um aumento no 

volume de negócios é encontrada após a divisão, enquanto o spread de compra e 

venda de futuros parece não ser afetado pela divisão. Os resultados são consistentes 

com a idéia de que a divisão de futuros melhorou a atividade de negociação e a 

eficácia de hedge do contrato futuro, sem aumentar os custos de transação no 

mercado futuro. 

Wilson, Nganje e Wagner (2006) o gerenciamento do risco de preços 

enfrentado pelos processadores de grãos difere daquele enfrentado pelos hedgers 

convencionais, especialmente quando os mercados futuros de produtos não existem. 

Três componentes deste problema são abordados neste estudo. Uma é a relação 

entre os preços de insumos e produtos, que são afetados em parte pela estrutura e 

pela conduta de uma indústria. Em alguns casos, estes são altamente correlacionados 

e em outros não. A segunda refere-se ao horizonte de cobertura ou até que ponto a 

firma deve cobrir suas posições de caixa curtas inerentes e persistentes. Este estudo 

incorpora essas relações em um modelo de maximização de utilidade para avaliar a 

eficácia da cobertura em relação às estratégias de cobertura tradicionais para 
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processadores. Finalmente, a análise de dominância estocástica é usada para 

comparar estratégias de hedge quando a produção é vendida a um preço fixo para 

entrega futura. Dados secundários da indústria de panificação são usados para 

análise empírica. Os resultados indicam que as decisões de hedge são impactadas 

por essas relações e afetam a exposição ao risco da empresa. 

Ai, Chatrath e Song (2007) os modelos de hedge estático padrão que 

empregam contratos futuros produzem resultados ruins para a maioria das 

commodities, especialmente quando comparados com as evidências de instrumentos 

financeiros, como índices de ações e moedas. Além disso, os esforços na cobertura 

dinâmica dos preços das commodities via modelos GARCH encontraram um sucesso 

limitado. Neste artigo, propomos uma abordagem alternativa para a construção da 

taxa de hedge "ótima". A abordagem difere dos métodos anteriores em dois aspectos. 

Em primeiro lugar, incorporamos controles para sazonais, tempo até o vencimento, 

estoques e estrutura a termo de futuros na construção do índice de hedge. Em 

segundo lugar, adotamos uma forma funcional parcialmente linear para o índice de 

hedge. Empregando dados dos mercados dos EUA para milho, algodão e soja, 

descobrimos que nosso método supera substancialmente os modelos estáticos, semi-

dinâmicos e GARCH. 

Dark (2007) quando os retornos do mercado seguem um longo processo de 

volatilidade de memória, as abordagens padrão para estimar taxas de hedge de 

mínima variância dinâmica (MVHRs) são mal especificadas. Os resultados da 

simulação e uma aplicação no índice S & P 500 documentam a magnitude da 

especificação incorreta que resulta da não contabilização da convergência de bases 

e da memória longa na volatilidade. Esses resultados têm importantes implicações 

para a estimativa de MVHRs no exemplo do S & P 500 e também em outros mercados. 

Ku, Chen e Chen (2007) aplica o modelo de correlação condicional dinâmico 

de Engle (2002) com termos de correção de erros, a fim de investigar as taxas ótimas 

de hedge dos mercados futuros de moedas britânicas e japonesas. Para uma 

comparação, as estimativas de três outros modelos - heteroscedasticidade 

condicional autorregressiva generalizada tradicional (GARCH), mínimos quadrados 

ordinários (OLS) e modelo de correção de erros (ECM) - também são relatados. Os 

resultados mostram que o modelo de correlação condicional dinâmica gera o melhor 

desempenho de hedge nos dois mercados futuros. No entanto, o modelo GARCH 

multivariado tradicional (que exibe constantes correlações condicionais e taxas de 
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hedge variáveis no tempo) apresenta a pior eficácia de hedge, mesmo inferior aos 

métodos de hedge invariantes no tempo (OLS e ECM). A inclusão de correlações 

condicionais dinâmicas no modelo GARCH pode, portanto, capturar melhor as 

freqüentes flutuações nos mercados futuros. 

Lee e Yoder (2007) desenvolve um novo modelo bivariado de Markov com o 

modelo GARCH (RS-BEKK-GARCH). O modelo é um modelo bivariado BEKK-

GARCH dependente do estado e uma extensão do modelo de comutação de regime 

generalizado (GRS) univariado de Gray para o caso bivariado. Para resolver o 

problema de dependência de traços inerente ao modelo BEKK-GARCH de troca de 

regime bivariado, propomos um método de recombinação para o termo de covariância 

na matriz de variância-covariância condicional. O modelo é aplicado para estimar os 

índices de hedge de mínima variância variáveis no tempo para os preços à vista e 

futuros de milho e níquel. Estimativas pontuais fora da amostra da variância da carteira 

de cobertura mostram que, em comparação com o modelo BEKK-GARCH 

independente do estado, o modelo RS-BEKK-GARCH melhora a eficácia de cobertura 

fora da amostra para dados de milho e níquel. Realizamos a verificação da realidade 

de dados de White (2000) para testar a superioridade preditiva do RS-BEKK-GARCH 

sobre o modelo de benchmark e descobrimos que a diferença na redução de variância 

entre BEKK-GARCH e RS-BEKK-GARCH não é estatisticamente significativa 

conjunto de dados em níveis de confiança convencionais. 

Lee e Yoder (2007) desenvolvem um modelo de heteroscedasticidade 

condicional auto-regressiva generalizada autorregressiva de correlação de variação 

de regime de Markov (RS-TVC GARCH) para estimar razões de hedge ótimas. O RS-

TVC nidifica dentro dele tanto a correlação variável no tempo GARCH (TVC) quanto 

a correlação constante GARCH (CC). Estimativas pontuais baseadas nos dados do 

futuro do índice Nikkei 225 e do índice Hang Seng mostram que o RS-TVC supera o 

CC e o TVC tanto dentro como fora da amostra em termos de redução de variância. 

Com base na verificação de realidade de H. White (2000), a hipótese nula de nenhuma 

melhoria do RS-TVC sobre o TVC é rejeitada para o contrato do índice Nikkei 225, 

mas não é rejeitada para o contrato do índice Hang Seng. 

Lien e Shrestha (2007) as taxas ótimas de hedge são estimadas para diferentes 

horizontes de hedge para 23 contratos futuros diferentes usando análise de wavelets. 

A análise wavelet é escolhida para evitar o problema de redução de amostras 

enfrentado pelos métodos convencionais quando aplicado a séries de retorno não 
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sobrepostas. As comparações de desempenho de cobertura entre a taxa de hedge 

wavelet e a taxa de hedge de correção de erros (CE) indicam que este último 

apresenta um melhor desempenho para mais contratos para horizontes de cobertura 

mais curtos. No entanto, o desempenho do índice de hedge wavelet melhora com o 

aumento no comprimento do horizonte de hedge. Isso é verdadeiro para casos dentro 

e fora da amostra. 

Switzer e El‐Khoury (2007) investiga a eficiência do mercado de contratos 

futuros de petróleo bruto leve da Divisão de Nova York Mercantile Exchange (NYMEX) 

durante os recentes períodos de extrema volatilidade condicional. Os preços dos 

contratos futuros de petróleo bruto são cointegrados com os preços spot e preditores 

imparciais de futuros preços spot, incluindo o período anterior ao início da guerra do 

Iraque e até a formação do novo governo iraquiano em abril de 2005. Tanto os preços 

futuros quanto os preços spot exibem características de volatilidade assimétrica. O 

desempenho de cobertura melhora quando as assimetrias são contabilizadas. 

Bertus, Hollans e Swidler (2008) até a recente introdução de futuros imobiliários 

na Bolsa Mercantil de Chicago (CME), houve poucas oportunidades para administrar 

o risco do preço da moradia. Este artigo examina se o risco do preço da habitação 

pode ser efetivamente coberto em Las Vegas, uma das cidades contratadas pela 

CME. A análise considera a cobertura do ponto de vista de grupos de investimento 

imobiliário, investidores de carteira hipotecária, construtor / desenvolvedores e 

proprietários individuais. Para os grupos de investimento e detentores de hipotecas 

que detêm uma mistura de ativos imobiliários novos e existentes, os futuros de CME 

reduziriam o risco de preço da habitação em mais de 88% durante o período de 1994-

2006. Da mesma forma, os proprietários que implicitamente cobrem a volatilidade dos 

preços das casas existentes também teriam se saído bem no período de amostragem. 

No entanto, os construtores / desenvolvedores preocupados com a valorização do 

preço da nova casa teriam sido muito menos bem-sucedidos em administrar seu risco. 

Uma ressalva importante é que os índices de hedge de variação mínima mudam com 

o tempo e podem prejudicar o desempenho do hedge. 

Chan (2008) propõe uma estratégia de hedge baseada em um modelo GARCH 

bivariado com salto com o objetivo de gerenciar o risco cambial. Aplicando a estratégia 

e o modelo para Inglaterra, Canada e Japão.Tal modelo seria capaz de capturar a 

aglomeração de volatilidade e a curtose alta. Com isso forneceria uma melhor 

descrição do comportamento conjunto das taxasfutura e a vista. Em seus resultados 
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os parâmetros para os saltos são significativos e para o hedge fora da amostra 

mostram que as taxas ótimas de hedge que incorporam informações da dinâmica de 

salto comum reduzem substancialmente o risco da carteira de moedas estrangeiras. 

Chen e Chou (2008) a cobertura com futuros financeiros é uma ferramenta 

muito importante na gestão do risco de mercado das carteiras dos investidores. Neste 

artigo, propomos um modelo de hedge quadrático local para estimar as taxas de 

hedge que minimizam o risco em futuros de ações. As variâncias de efetividade de 

hedge para o modelo quadrático local e o modelo paramétrico simples convencional 

são desenvolvidas, respectivamente. As comparações dos desvios dentro da amostra 

e fora da amostra para os retornos acionários obtidos na Bolsa de Valores de Hong 

Kong mostram que o modelo de hedge quadrático local é potencialmente superior ao 

método paramétrico. Descobrimos que as taxas de hedge locais estimadas variam no 

tempo, o que pode explicar melhor a realidade do mercado futuro. 

Chen, Lee e Shrestha (2008) é bem conhecido que as taxas ótimas de hedge 

derivadas com base na abordagem de média-variância, na abordagem de 

maximização de utilidade esperada, na abordagem média de Gini estendido e na 

abordagem de semivariância generalizada convergirão para a razão de hedge de 

mínima variância se o preço futuro segue um processo puro de martingale e se os 

retornos à vista e futuros são conjuntamente normais. Neste artigo, realizamos testes 

empíricos para verificar se as hipóteses de martingale puro e normalidade conjunta 

são válidas usando 25 contratos futuros diferentes e cinco diferentes horizontes de 

hedge. Nossos resultados indicam que a hipótese do puro martingale vale para todas 

as commodities e todos os horizontes de hedge, com exceção de três contratos futuros 

de índices de ações. Quanto à normalidade conjunta, propomos dois novos testes 

baseados no método de momentos generalizados, que permitem calcular estatísticas 

de testes multivariados que levam em conta a correlação contemporânea entre os 

retornos à vista e futuros. Nossos resultados mostram que a hipótese da normalidade 

da articulação geralmente não se sustenta, exceto por alguns contratos e horizontes 

de hedge relativamente longos. 

Dewally e Marriott (2008) investiga taxas ótimas de hedge em todos os 

mercados de metais básicos. Utilizando técnicas de computação de cobertura 

recentes, descobrimos que 1) a taxa de hedge ótima de curto prazo está aumentando 

no horizonte de cobertura, 2) que o limite de horizonte de longo prazo para a taxa de 

hedge ótima não está convergindo para um, mas é ligeiramente maior para a maioria 
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esses mercados, e 3) que a eficácia da cobertura também está aumentando no 

horizonte de cobertura. Ao fazer hedge com futuros nesses mercados, deve-se fazer 

hedge a longo prazo em cerca de 6 a 8 semanas, com um pouco mais de uma taxa 

de hedge. Estes resultados são de interesse para muitos departamentos de compras 

e outros hedgers de commodities. 

Ederington & Salas (2008) mostram que, quando este é o caso: (1) embora 

sem viés, as estimativas de regressão tradicional do índice de hedge de mínima 

variância são ineficientes, (2) estimativas de risco de posições protegidas e não 

protegidas são tendenciosas para cima e (3) estimativas de a porcentagem de 

redução de risco alcançável através de hedge é tendenciosa para baixo. Para as 

coberturas cruzadas de gás natural, descobrimos que tanto a ineficiência quanto o 

viés são substanciais. Além disso, constatamos que incorporar a mudança esperada 

no preço à vista, medida pelo spread do preço à vista futuro no início do hedge, na 

regressão resulta em um aumento substancial na eficiência e na redução do viés. 

Fernandez (2008) apresenta um modelo para selecionar as taxas ótimas de 

hedge de uma carteira composta por um número arbitrário de commodities. Em 

particular, dependência de retornos e horizontes de investimento heterogêneos são 

explicados por cópulas e wavelets, respectivamente. Uma carteira de metais da 

London Metal Exchange é analisada para o período de julho de 1993 a dezembro de 

2005, e conclui-se que negligenciar as correlações cruzadas leva a estimativas 

tendenciosas das taxas ótimas de hedge e do grau de efetividade do hedge. Além 

disso, quando comparada com uma especificação multivariada-GARCH, nossa 

metodologia gera maior eficácia de hedge para os retornos brutos e seus 

componentes de curto prazo. 

Hsu, Tseng e Wang (2008) em vários estudos anteriores, foi demonstrado que 

a abordagem estática tradicional baseada em regressão é inadequada para a 

cobertura com futuros, com o resultado de que uma variedade de estratégias 

alternativas de hedge emergiram. Neste estudo, os autores propõem uma classe de 

novos modelos GARCH baseados em cópulas para estimar a taxa ótima de hedge e 

comparar sua eficácia com a de outros modelos de hedge, incluindo a estática 

convencional, a correlação condicional constante (CCC) GARCH e modelos GARCH 

de correlação condicional dinâmica (DCC). No que diz respeito à redução da variância 

nos retornos das carteiras protegidas, os resultados empíricos mostram que, tanto nos 

testes dentro da amostra como fora da amostra, com flexibilidade total nas 
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especificações de distribuição, os modelos GARCH baseados em conjuntos executam 

de forma mais eficaz do que outros modelos de cobertura dinâmica. 

Lien e Yang (2008) avalia diferentes estratégias de hedge para contratos 

futuros de alumínio e cobre negociados na Shanghai Futures Exchange. Além de 

candidatos usuais, como o tradicional índice de hedge de regressão e a estratégia de 

hedge construída a partir da heteroscedasticidade condicional generalizada auto-

regressiva generalizada bivariada e integrada (BFIGARCH), duas especificações 

avançadas são propostas para explicar os impactos da base na volatilidade do 

mercado e os co-movimentos entre os retornos à vista e futuros. Os resultados 

empíricos sugerem que a base tem efeitos assimétricos e a estratégia de cobertura 

ideal construída a partir do modelo BFIGARCH assimétrico tende a produzir o melhor 

desempenho de cobertura na amostra e fora da amostra. 

Lien (2008) considera a eficácia de cobertura de uma estratégia de cobertura 

dinâmica em comparação com a estratégia convencional de OLS. As condições para 

a superioridade da estratégia OLS são identificadas. Argumenta-se que essas 

condições são freqüentemente satisfeitas e, portanto, espera-se encontrar o domínio 

da estratégia OLS sobre qualquer estratégia dinâmica no trabalho empírico. 

Choudhry (2009) investiga a eficácia da cobertura de taxas de hedge variáveis 

no tempo nos mercados futuros de commodities agrícolas usando quatro versões 

diferentes dos modelos GARCH. Os modelos GARCH aplicados são o GARCH 

bivariado padrão, o BEKK GARCH bivariado, o GARCH-X bivariado e o BEKK 

GARCH-X bivariado. Dados de futuros para milho, café, trigo, açúcar, soja, gado vivo 

e suínos são aplicados. A comparação da eficácia da cobertura é feita para o período 

de amostragem interna (1980–2004) e dois períodos fora da amostra (2002–2004 e 

2003–2004). Os resultados indicam desempenho superior dos portfólios com base no 

modelo de hedge estimado GARCH-X em todos os períodos. 

Chung (2009) compara modelos GARCH normais mistos bivariados com 

modelos GARCH bivariados padrão em termos da redução da variância percentual do 

portfólio coberto por fora da amostra e também testes de significância estatística de 

melhorias de desempenho usando estatísticas de Capacidade de Previsibilidade 

Superior. Todos os modelos concorrentes são aplicados aos futuros de milho e trigo 

e os resultados empíricos demonstram que o modelo BEKK-GARCH padrão supera 

significativamente os outros modelos GARCH concorrentes em horizontes mais 

curtos. No entanto, como o horizonte de hedge é estendido para mais de 10 dias, é 
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evidente que o modelo BEKK-GARCH normal é o melhor no nível de significância 

usual de 5%. 

Chung (2009) considera um novo modelo de séries temporais que descreve 

memória longa e assimetrias simultaneamente sob a especificação de correlação 

condicional dinâmica, e que pode ser usado para avaliar uma avaliação extensa de 

desempenho de hedge fora da amostra usando mercados futuros de alumínio e óleo 

combustível negociados no mercado. Troca de futuros de Xangai. Ao ajustá-lo aos 

mercados de futuros e retornos de mercado de alumínio e óleo combustível, 

constatou-se que uma versão parcimoniosa do modelo captura bem as características 

salientes dos dados. Os resultados empíricos sugerem que separar os efeitos da base 

positiva e negativa da volatilidade do mercado e a correlação entre dois mercados, 

além de incorporar em conjunto o longo efeito de memória da base nos retornos do 

mercado, não só fornece melhores descrições dos comportamentos dinâmicos das 

commodities, preços, mas também desempenha um papel estatisticamente 

significativo na determinação de estratégias de cobertura dinâmica. 

Kinlaw e Kritzman (2009) a política ótima de hedge de moeda para carteiras 

com exposição a ativos no exterior é facilmente determinada pela análise de média-

variância, mas muitos investidores escolhem políticas de hedge ineficientes. Alguns 

investidores rejeitam a abordagem de média-variância porque acreditam que os 

insumos necessários não são suficientemente estáveis para gerar resultados 

satisfatórios fora da amostra, enquanto outros investidores escolhem cegamente uma 

política uniforme de hedge de 50% para minimizar o "risco de arrependimento". 

Apresentamos resultados que são relevantes para os gestores de participações 

estrangeiras e para planejar patrocinadores com obrigações de responsabilidade, e 

esses resultados demonstram que insumos ingenuamente determinados para análise 

de média-variância são suficientemente estáveis para reduzir o risco de carteira fora 

da amostra. Em seguida, desafiamos a solução de arrependimento mínimo por três 

razões: ela implica uma função de utilidade implausível; sua validade empírica é 

confundida por erros de médias e, mesmo que os investidores tenham uma função de 

utilidade tão implausível, uma variante da análise de média-variância produz uma 

solução que é superior a um índice de hedge constante de 50%. Finalmente, 

investigamos a lógica econômica que dá origem a políticas de hedge ótimas variadas 

entre os países. 

Lee (2009) desenvolve um modelo GARCH de copula Gumbel-Clayton (RSGC) 
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com mudança de regime para cobertura ótima de futuros. Existem três contribuições 

principais do RSGC. Em primeiro lugar, a dependência das séries de retornos spot e 

de futuros no RSGC é modelada usando a troca de cópula em vez de assumir a 

normalidade bivariada. Em segundo lugar, o RSGC adota um processo independente 

de comutação generalizada autorregressiva condicional autorregressiva (GARCH) 

para evitar o problema de dependência de trajetória. Terceiro, com base na hipótese 

de mudança independente, uma fórmula é derivada para calcular o índice de hedge 

de mínima variância. A investigação empírica em mercados de commodities agrícolas 

revela que o RSGC fornece uma boa eficácia de hedge fora da amostra, ilustrando a 

importância da mudança de regime de modelagem e assimétricadependência para 

cobertura de futuros. 

Lee, Chien e Liao (2009) examina o impacto da determinação dos preços de 

fechamento de ações sobre a eficiência dos preços futuros e a eficácia da proteção 

com futuros de índices de ações. Os resultados empíricos indicam que o aumento na 

duração do período de lote do call de fechamento de ações melhora a eficiência de 

preços nos preços de fechamento de futuros e, em seguida, melhora o desempenho 

de hedge em termos de riscos de hedge. Além disso, do ponto de vista da 

maximização da utilidade, o desempenho de hedge não melhora após a introdução 

da oferta de compra de ações de 5 minutos, o que pode ser explicado por uma melhora 

na eficiência de preços no fechamento do mercado futuro. 

Lien (2009) compara a eficácia da cobertura da taxa de hedge convencional e 

das taxas de hedge condicional variáveis no tempo (dos quais a taxa de hedge 

GARCH é um caso especial). Mostra-se que, em grandes casos de amostra, a taxa 

de hedge convencional proporciona o melhor desempenho. Para pequenos casos de 

amostra, uma variação suficientemente grande na variância condicional do retorno de 

futuros é necessária para produzir o resultado oposto. O resultado é devido ao fato de 

que a medida de eficácia de hedge é baseada na variância incondicional. Enquanto 

isso, o índice de hedge convencional minimiza a variância incondicional e a taxa de 

hedge condicional visa minimizar a variância condicional. 

Moon, Yu e Hong (2009) examina o desempenho de cobertura do modelo 

convencional de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e uma variedade de modelos 

de cobertura dinâmica para os períodos da amostra e fora da amostra do diário de 

índice futuros Coreano (KOSDAQ) (KOSTAR). Empregamos o OLS rolante e vários 

modelos (GARCH) para estimar e prever as covariâncias condicionais e as variâncias 
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dos retornos pontuais e futuros do KOSTAR. Este artigo considera que os métodos 

de hedge dinâmico superam o método convencional para o período fora da amostra. 

No entanto, o simples rolamento OLS é superior a todos os outros modelos GARCH 

multivariados populares. 

Pok, Poshakwale e Ford (2009) investiga a eficácia de hedge de modelos 

dinâmicos e constantes no mercado emergente da Malásia, onde as informações de 

negociação não estão prontamente disponíveis e a liquidez do mercado é menor em 

comparação com os mercados acionários desenvolvidos. Utilizando dados diários de 

dezembro de 1995 a abril de 2001 e modelos GARCH (1,1) e TGARCH bivariados, o 

artigo usa diferentes estruturas de variância-covariância para obter as taxas de hedge. 

O desempenho dos modelos é comparado em termos de redução de variância e níveis 

de utilidade esperados para o período de amostra total, bem como os três subperíodos 

que abrangem a crise financeira asiática e a introdução de novas medidas de controle 

de capital na Malásia. Os resultados mostram que os rankings dos modelos de 

cobertura mudam para o período dentro da amostra, dependendo dos critérios de 

avaliação utilizados. Os modelos baseados em TGARCH proporcionam melhor 

desempenho de cobertura, mas apenas no período de maior assimetria de informação 

após a imposição de controles de capital na Malásia. No geral, apesar das quebras 

estruturais causadas pela crise financeira asiática e pelas novas regulamentações de 

controle de capital, o desempenho da hedging de amostra dos modelos GARCH 

dinâmicos no mercado emergente da Malásia é tão bom quanto o relatado para os 

mercados altamente desenvolvidos da literatura anterior. Os resultados sugerem que 

mudanças na composição dos agentes de mercado causadas pelo recuo em larga 

escala de investidores estrangeiros após a imposição de regulamentações de controle 

de capital não parecem ter qualquer impacto significativo sobre as características de 

volatilidade do mercado emergente da Malásia. 

Yang e Lai (2009) examina o desempenho de cobertura dos principais futuros 

internacionais de índices de ações, incluindo os futuros de índices DJIA, S & P500, 

NASDAQ100, FTSE100, CAC40, DAX30 e Nikkei225, usando as várias estratégias 

de hedge dinâmico e as tradicionais estratégias de hedge estático. As funções 

objetivas da maximização da utilidade esperada e da minimização da variância da 

carteira foram empregadas para medir as taxas ótimas de hedge e a eficácia da 

cobertura para os dados fora da amostra. Os resultados são resumidos como segue: 

(1) Os resultados do teste de especificação de volatilidade indicam que a assimetria 
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de informação existe nos segundos momentos da maioria das séries de retorno de 

futuros de índices de ações e índices; (2) Os resultados empíricos do desempenho da 

cobertura demonstram que a maioria dos modelos examinados no estudo pode 

melhorar substancialmente a utilidade esperada dos investidores ou reduzir o risco da 

carteira; (3) Os resultados da análise comparativa também revelam que os modelos 

de Correção de Erros (CE) são superiores aos demais modelos para investidores com 

diferentes graus de aversão ao risco. No geral, os resultados empíricos sugerem que, 

para investidores agressivos, as estratégias de coberturacom base no modelo 

heteroscedástico (GJR-EC-GARCH) autorregressivo generalizado e assimétrico de 

Glosten-Jagannathan-Runkle-Correção de Erros generalizada, obteria o melhor 

desempenho de cobertura. Quanto aos investidores conservadores, os modelos GJR-

EC-GARCH e Erro-Correcção Menor Ordinária Quadrada (EC-OLS) podem ter um 

desempenho muito bom. Os resultados permanecem os mesmos após considerar os 

custos de transação. 

Zhang, Wang e Fang (2009) desenvolvem um modelo ótimo de razão de hedge 

com assimetria e derivamos a solução analítica da taxa ótima de hedge que pode 

degenerar para a taxa de hedge de média-variância quando co-skewnesses de 

retornos futuros e futuros tornam-se zero. Os resultados empíricos sugerem que o 

modelo de cobertura com assimetria tem um desempenho melhor do que o modelo 

tradicional de cobertura de média-variância. 

Lien (2010b) fornece uma análise para examinar a conjectura sobre a relação 

monotônica entre a variabilidade do índice de hedge e o desempenho de hedge. 

Condições específicas são caracterizadas para sustentar a conjectura. 

Cao, Harris, e Shen (2010) a não normalidade dos retornos dos ativos 

financeiros tem implicações importantes para a cobertura. Em particular, em contraste 

com o efeito inequívoco que o hedge de mínima variância tem sobre o desvio padrão, 

ele pode realmente aumentar a assimetria negativa e a curtose dos retornos da 

carteira de hedge. Assim, a redução em Valor em Risco (VaR) e Valor Condicional em 

Risco (CVaR) que a cobertura por variação mínima gera pode ser significativamente 

menor do que a redução no desvio padrão. Neste estudo, fornecemos um novo 

método semi-paramétrico para estimar as taxas de hedge de VaR mínimo e CVa-

mínimo com base na expansão Cornish-Fisher do quantil da distribuição de retorno 

da carteira coberta. Usando spot e futuros retornos para os índices de ações FTSE 

100, FTSE 250 e FTSE Small Cap, a taxa de câmbio Euro / Dólar norte-americano e 
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o petróleo bruto Brent, descobrimos que a abordagem semiparamétrica é superior à 

abordagem padrão de mínima variância e à abordagem não paramétrica de Harris e 

Shen (2006). Em particular, proporciona uma redução maior tanto da assimetria 

negativa quanto do excesso de curtose e, consequentemente, gera portfólios de 

hedge que, na maioria dos casos, têm um VaR e CVaR mais baixos. 

Chang, Lai e Chuang (2010) assume oito modelos de cobertura (Regressão, 

MD-GARCH, BEKK-GARCH, CCC-GARCH, ECM-MD, ECM-BEKK, ECM-CCC e 

modelos de espaço de estado) para investigar a eficácia da cobertura de diferentes 

cenários de preços nos mercados futuros de energia. Diferentes modelos 

evidenciaram sistematicamente que a eficácia da cobertura é maior em um padrão 

crescente (denominado “bull markets”) do que em um padrão decrescente 

(denominado “bear markets”) para futuros de petróleo e gasolina. Ou seja, as 

descobertas mostram desempenho de hedge assimétrico entre as tendências de 

preço ascendente e descendente consistentemente dos modelos de hedge mais 

populares da literatura. O exame fora da amostra também sugere que a classificação 

da eficácia de cobertura dos diferentes modelos de cobertura não é paralela em 

diferentes padrões de preços nos contratos de futuros, o que implica que os 

investidores devem ajustar as suas estratégias de cobertura em conformidade. 

Harris, Shen e Stoja (2010) comparam os índices estimados de hedge de 

mínima variância de uma série de modelos de hedge condicional com o índice de 

hedge de mínima variância "realizado" construído usando dados intraday. Mostramos 

que a redução na variância da carteira protegida condicionalmente fica muito aquém 

da redução máxima ex post na variância obtida usando o índice de hedge de mínima 

variância realizado. Embora isso se deva, em parte, ao viés sistemático, a correção 

para esse viés faz pouco para melhorar a eficácia da cobertura. O fraco desempenho 

dos modelos de hedge condicional é, portanto, mais provável de ser atribuído à 

imprevisibilidade do índice de hedge integrado. 

Lai e Sheu (2010) vários estudos anteriores desenvolveram uma variedade de 

modelos de volatilidade multivariada para descrever a distribuição conjunta de 

contratos a vista e futuros, e aplicaram os resultados para formar a cobertura ótima 

de futuros. Neste estudo, os autores propõem uma nova classe de modelos 

multivariados de volatilidade abrangendo volatilidade realizada (RV) estima para 

estimar a razão de hedge-minimizar os riscos, e comparar o desempenho de hedge 

dos modelos propostos com aqueles gerados por modelos baseados em retorno. Num 
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contexto fora da amostra, com uma abordagem diária de reequilíbrio, baseada num 

extenso conjunto de medidas de desempenho estatístico e económico, os resultados 

empíricos mostram que a melhoria pode ser substancial quando se muda de diário 

para intradiário. Isso decorre essencialmente da vantagem de o RV baseado em 

intraday poder fornecer estimativas de matriz de covariância diárias mais precisas do 

que o RV utilizando os preços diários. Por fim, este estudo também analisa o efeito do 

horizonte de hedge no índice de hedge e na efetividade de hedge para os dados 

dentro da amostra e fora da amostra. 

Lee e Chien (2010) examina o impacto da liquidez do mercado de ações no 

desempenho de hedge de futuros de índices de ações e estende o modelo de MQS 

(2004) condicional, incluindo a liquidez do mercado de ações no modelo de regressão. 

Os resultados empíricos indicam que informações sobre a liquidez do mercado de 

ações é útil na previsão do índice de hedge ótimo sob diferentes condições de 

mercado. Em um mercado de baixa, o modelo de OLS condicional com liquidez do 

mercado de ações fornece o melhor desempenho de hedge para o período fora da 

amostra. Embora o modelo OLS supere os modelos generalizados autorregressivo de 

heterocedasticidade condicional e OLS condicional para o período fora da amostra em 

um mercado em alta, o modelo OLS condicional com liquidez do mercado de ações 

supera o modelo OLS condicional sem liquidez do mercado de ações em termos de 

riscos descendentes (menor momento parcial). 

Li (2010) representa um dos primeiros artigos na literatura de arbitragem de 

futuros sobre índices de ações para investigar os efeitos do limiar de arbitragem sobre 

a efetividade da cobertura de futuros de índices de ações usando o modelo de 

correção de erro vetorial de limiares (daqui em diante limiar VECM). Além disso, em 

contraste com estudos anteriores focados em estudos de caso envolvendo mercados 

de ações maduros, este estudo não apenas adota o mercado de ações US S & P 500 

como amostra, mas também adiciona uma análise de um mercado de ações 

emergente, o BSI húngaro e examina as diferenças entre eles. Finalmente, esta 

investigação emprega um processo de estimativa contínua para examinar o impacto 

dos comportamentos de limiar de arbitragem na definição da taxa de hedge de futuros. 

Os resultados empíricos deste estudo são consistentes com as seguintes noções. Em 

primeiro lugar, o comportamento de arbitragem reduz o co-movimento entre mercados 

futuros e à vista e aumenta a volatilidade dos mercados futuros e à vista. Em segundo 

lugar, este artigo denota o regime externo do mercado à vista de futuros para o caso 
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do BSI húngaro (US S & P 500) como uma condição de crise (incomum). Além disso, 

os comportamentos de limiar de arbitragem fazem uma mudança notável (não digna 

de nota) na taxa ótima de hedge entre dois regimes de mercado diferentes para o 

caso da BSI húngara (US S & P 500). Finalmente, a estrutura que envolve a taxa de 

hedge variando o regime projetada neste estudo fornece um projeto de índice de 

hedge de futuros mais eficiente para o mercado de ações BSI húngaro, mas não para 

o mercado de ações US S & P 500. 

Lien (2010) supõe que exista uma variável de informação (com a variável de 

correção de erro sendo um caso especial) afetando o preço à vista, mas não o preço 

de futuros. A taxa ótima de hedge estimada é não-viesada, mas ineficiente quando 

essa variável é omitida. Além disso, a eficácia de cobertura resultante é menor do que 

a fornecida pelo índice de hedge eficiente. 

Lien e Yang (2010) Evidências empíricas sugerem que a variação incondicional 

das séries de retorno da taxa de câmbio está sujeita a quebras estruturais ocasionais 

que podem induzir fenômenos espúrios de alta persistência e longa memória dos 

processos de volatilidade. Neste estudo, investigamos os efeitos de tais quebras nas 

estratégias de hedge estimadas minimizando o risco e seu desempenho nos 

mercados de câmbio. Usando modelos GARCH bivariados GARCH (BGARCH) e 

fracionados, estimamos as razões de hedge para seis moedas estrangeiras na 

amostra completa com e sem controle de quebras e cada subamostra de diferentes 

regimes de variação incondicional identificados por uma versão modificada do Inclan 

C, e Algoritmo de Tiao GC (1994). Nossas descobertas sugerem que o risco cambial 

diário pode ser melhor protegido com futuros de moeda ao controlar as diferenças de 

variação incondicional no modelo BGARCH. 

Madaleno e Pinho (2010) exploram as taxas de hedge ideais e a eficácia de 

hedge para o mercado de eletricidade alemão. Dada a crescente atenção que as 

wavelets receberam no mercado financeiro, nos concentramos na investigação da 

relação, evolução de covariância / coerência e análise da taxa de hedge, em uma 

abordagem de escala de tempo-frequência (discreta e contínua) entre ponto de 

eletricidade e futuros. Abordagens mais simples também são usadas para fins de 

comparação, como o ingênuo, o OLS e o modelo GARCH multivariado dinâmico, a fim 

de contabilizar a redução do risco por meio de hedge. Os resultados nos permitem 

concluir que: as estratégias de hedge dinâmico proporcionam maiores reduções de 

variância em termos de efetividade de hedge; existe uma correlação fraca entre spot 
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e futuro, não sendo homogêneo entre as escalas, o que condiciona a eficácia da 

estratégia de hedge; a taxa de hedge de longo prazo não converge para o equilíbrio 

de longo prazo de um. O ajuste fraco das wavelets na redução da variância é atribuído 

à baixa coerência e às relações estatísticas entre as séries de eletricidade spot e de 

futuros. A instabilidade encontrada em vários aspectos das operações de mercado 

pode implicar sérias limitações à capacidade do investidor de explorar os benefícios 

potenciais da cobertura com contratos futuros nos mercados de eletricidade. Além 

disso, uma grande variação na relação contemporânea entre spot e futuros pode 

destacar a inadequação em assumir relacionamentos (de curto prazo) em ambos os 

mercados, o que pode explicar a dificuldade em alcançar negociações ativas 

lucrativas. 

Park e Jei (2010) a correlação condicional constante de Bollerslev (1990) e os 

modelos de heterocedasticidade condicional autorregressiva generalizada bivariada 

de Engle (2002) são normalmente usados para estimar as taxas de hedge variáveis 

no tempo. Neste estudo, estendemos o modelo acima para modelos mais flexíveis 

para analisar o comportamento da razão de hedge condicional ótima baseada em dois 

modelos (BGARCH): (i) adotar funções de densidade bivariada mais flexíveis, como 

uma função de densidade torta bivariada; (ii) considerar equações de variância 

condicionais individuais assimétricas; e (iii) incorporar a assimetria na equação de 

correlação condicional para o modelo baseado em DCC. O desempenho de cobertura 

em termos de redução de variância e também o valor em risco e o esperado défice da 

carteira coberta também são realizados. Utilizando dados diários dos retornos à vista 

e futuros de milho e soja, descobrimos que as especificações de densidade 

assimétrica e flexível ajudam a aumentar a adequação dos modelos estimados, mas 

não garantem maior desempenho de hedge. Também descobrimos que existe uma 

relação inversa entre a variância das taxas de hedge e a eficácia da cobertura. 

Power e Vedenov (2010) analisa o problema da cobertura multi-commodity da 

perspectiva de risco downside. Os menores momentos parciais (LPM2) - minimizando 

as razões de hedge para o problema de hedge estilizado de um típico operador de 

confinamento de panhandle no Texas são calculados e comparados com as taxas de 

hedge implícitas pelo critério de mínima variância convencional (MV). Uma cópula do 

núcleo é usada para modelar as distribuições conjuntas dos preços à vista e futuros 

das commodities incluídas no modelo. Os resultados são consistentes com as 

descobertas no caso de commodities simples, na medida em que a abordagem de MV 
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leva ao over-hedging em relação ao hedge baseado no LPM2. Um resultado 

interessante e um tanto inesperado é que a minimização de um critério de risco 

downside em um cenário multicommodity pode levar a uma "proteção do Texas" (ou 

seja, especulação) sendo uma estratégia ótima para pelo menos uma commodity. 

Wang e Hsu (2010) a estabilidade da taxa de hedge é especialmente 

importante, pois é provável que os hedgers usem a estimativa dos índices de hedge 

históricos para proteger posições futuras de seus portfólios. Um dos principais 

objetivos do presente estudo é examinar a estabilidade do índice de hedge durante a 

crise financeira asiática e pós-crise, períodos caracterizados pela alta volatilidade dos 

preços, usando os contratos futuros Nikkei 225, Hang Seng e KOSPI 200 index. Os 

resultados empíricos dos mercados futuros de Hang Seng e KOSPI 200 indicam que, 

durante os dois períodos de alta volatilidade dos preços, as taxas de hedge pareciam 

ser instáveis. Adicionalmente, evidências tanto da amostra quanto fora da amostra 

indicam que, para a efetividade da cobertura, as taxas de hedge variáveis variam 

claramente as taxas de hedge constantes para os futuros de índice Hang Seng e 

KOSPI 200, consistentes com os resultados do hedge ratio instabilidade. Os 

resultados de comparação de diferentes taxas de hedge variáveis variam com a 

conclusão de que o modelo generalizado autorregressivo autorregressivo de correção 

de erros (1,1) bivariado melhora a eficácia da cobertura em comparação com outras 

taxas de hedge variáveis no tempo. Por fim, este estudo examina o impacto do tempo 

de hedge na eficácia de hedge e nas taxas de hedge. Os resultados empíricos indicam 

que a eficácia da cobertura melhora com o aumento da duração do hedge. 

Yun e Kim (2010) analisa a efetividade comprometida da diferença entre a dose 

e o período por meio de infiltrantes coreanos. Consideram-se as propriedades cruciais 

e cambiais. Modelos teóricos são formulados para estimar os critérios de produção 

por meio de formas parciais complexas. O período de cobertura abrange de 1 a 12 

meses. Este estudo também realiza alguns trabalhos estatísticos no sentido de 

identificar a relação entre a eficácia da cobertura e a sensibilidade do óleo a permutar. 

Além disso, a relação entre a eficácia acumulada e as volatilidades do preço do 

petróleo e da taxa de câmbio é analisada. 

Zanotti, Gabbi e Geranio (2010) os mercados europeus de eletricidade foram 

sujeitos a um amplo processo de desregulamentação nas últimas décadas. 

Analisamos as políticas de hedge implementadas por meio de diferentes estimativas 

de taxas de hedge. Mais especificamente, comparamos modelos de variância e de 
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correlações condicionais GARCH e de mínimos quadrados ordinários, para testar se 

os modelos GARCH levam a uma maior redução de variância em um contexto de alta 

volatilidade variável no tempo, como é o caso dos mercados de eletricidade. Nossos 

resultados mostram que a escolha do modelo de estimativa do índice de hedge é 

central na determinação da efetividade do hedge futuro para reduzir a volatilidade da 

carteira. 

Aragó e Salvador (2011) analisa a influência de mudanças repentinas na 

volatilidade incondicional na estimativa e previsão da volatilidade e seu impacto nas 

estratégias de hedge de futuros. Empregamos vários modelos GARCH multivariados 

para estimar as taxas ótimas de hedge para o mercado acionário espanhol, incluindo 

em cada um alguns padrões bem conhecidos que podem afetar as previsões de 

volatilidade (assimetria e mudanças repentinas). Os principais resultados empíricos 

mostram que modelos mais complexos, incluindo mudanças repentinas na 

volatilidade, superam os modelos mais simples na eficácia da cobertura, tanto com 

análises dentro da amostra como fora da amostra. No entanto, a evidência é mais 

forte quando a cauda da distribuição de perdas é usada como medida para a eficácia 

(Value at Risk (VaR) e Expected Shortfall (ES)) sugerindo que medidas tradicionais 

baseadas na variância da carteira coberta devem ser usadas com cautela. 

Carbonez, Nguyen e Sercu (2011) propõe um modelo bivariado de mudança 

de regime de Markov de quatro regimes para estimar as taxas de hedge de mínima 

variância diária para o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) e avalia seus 

desempenhos de hedging dentro e fora da amostra com o modelo de dois regimes 

Modelos CC-GARCH, TVC-GARCH e OLS. Os resultados empíricos revelam que o 

modelo de comutação Markov de quatro regimes supera os outros modelos para o 

desempenho de hedging dentro e fora da amostra. Com base no teste de Hansen 

(2005), o modelo de quatro regimes supera significativamente os outros modelos 

apenas para cobertura de amostras. 

Chang (2011) Ao contrário da maioria das outras literaturas de cobertura nas 

quais a variância é considerada o indicador de risco, este artigo utiliza o Value-at-Risk 

(VaR) como a ferramenta de gestão de risco da carteira coberta. Este artigo adota um 

regime de Markov bivariável Switching modelo Autoregressive condicional 

Heteroscedãstico (SWARCH) para formular a estratégia ideal VaR de cobertura e, em 

seguida, compara-o com os outros futuros dinâmicas estratégias de cobertura 

mencionados na literatura em cobertura desempenho. Utilizando os dados de futuros 
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do Índice de Ações Ponderadas da Capitalização de Taiwan (TAIEX), os resultados 

na amostra e fora da amostra mostram que quando o VaR é usado como critério para 

medir a eficácia da cobertura de futuros, o desempenho da estratégia de cobertura 

dinâmica é superior ao da estratégia de hedge estático, e o desempenho da estratégia 

de hedge de VaR ótima é melhor que o das estratégias de hedging de mínima 

variância e média-variância. Além disso, do ponto de vista de que a volatilidade do 

índice de hedge e a variação da carteira coberta reduzem, independentemente do tipo 

de estratégia de hedge adotada, o modelo de mudança de regime é melhor em 

efetividade de hedge na amostra e fora da amostra do que a Condicional 

Autorregressiva Generalizada. Modelo heteroscedástico (GARCH). 

Chang, McAleer e Tansuchat (2011) examina o desempenho de vários modelos 

de volatilidade multivariada, nomeadamente CCC, VARMA-GARCH, DCC, BEKK e 

diagonal BEKK, para os retornos futuros de petróleo bruto e futuros dos dois principais 

mercados de referência de petróleo bruto, Brent e WTI, para calcular a carteira ideal 

pesos e taxas ótimas de hedge, e sugerir uma estratégia de hedge de petróleo bruto. 

Os resultados empíricos mostram que os pesos ótimos de carteira de todos os 

modelos de volatilidade multivariada para Brent sugerem manter os futuros em 

proporções maiores do que o spot. Para WTI, no entanto, a DCC, a BEKK e a diagonal 

BEKK sugerem a manutenção de futuros de petróleo bruto no mercado spot, mas a 

CCC e a VARMA-GARCH sugerem a detenção de petróleo bruto para futuros. 

Finalmente, a eficácia da cobertura indica que o BEKK diagonal (BEKK) é o melhor 

modelo para o cálculo da OHR em termos de redução da variância da carteira. 

Chen e Tsay (2011) considera a eficácia da cobertura da aplicação do modelo 

de média móvel regressiva autoregressiva (MRS-ARMA) com mudança de regime de 

Markov no estado de Markov para os mercados S & P-500 e FTSE-100. A 

característica distintiva deste estudo é incorporar as observações dos retornos das 

ações correlacionadas serialmente na análise de hedge. Para resolver o problema de 

NT possíveis rotas induzidas pela presença de parâmetros MA associados ao 

algoritmo de Hamilton (1989) e uma amostra de tamanho T, propomos um algoritmo 

combinando as idéias de Hamilton (1989) e Gray (1996). Descobrimos que os 

desempenhos de hedge das três estratégias propostas pela MRS-MA (1) são 

superiores às suas equivalentes de MRS correspondentes consideradas em Alizadeh 

e Nomikos (2004) nos períodos fora da amostra, mesmo quando rastreamos 

realisticamente os custos de transação gerados a partir de reequilibrar as carteiras 
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protegidas. 

Hung, Wang, Chang, Shih e Kao (2011) propõe um modelo bivariado de 

mudança de regime de Markov de quatro regimes para estimar as taxas de hedge de 

mínima variância diária para o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) e avalia 

seus desempenhos de hedging dentro e fora da amostra com o modelo de dois 

regimes Modelos CC-GARCH, TVC-GARCH e OLS. Os resultados empíricos revelam 

que o modelo de comutação Markov de quatro regimes supera os outros modelos para 

o desempenho de hedging dentro e fora da amostra. Com base no teste de Hansen 

(2005), o modelo de quatro regimes supera significativamente os outros modelos 

apenas para cobertura de amostras. 

Kunitomo e Sato (2011). para o problema de estimativa da volatilidade 

realizada e coeficiente de cobertura utilizam dados de alta frequência com 

possivelmente ruído de micro-mercado, utilizamos o método de Máxima 

Verossimilhança de Informações Separadas (SIML), que foi recentemente 

desenvolvido por Kunitomo e Sato. Analisando os dados do Nikkei-225 Futures, 

descobrimos que as estimativas da volatilidade realizada e os coeficientes de hedge 

têm viés significativo usando o método histórico tradicional que deve ser corrigido. O 

método SIML pode lidar com o problema de polarização na estimativa removendo o 

possível ruído de micro-mercado em dados de alta frequência multivariados. 

Mostramos que o método SIML tem robustez assintótica em casos não gaussianos, 

mesmo quando os ruídos do mercado são autocorrelacionados e endógenos com o 

preço de mercado eficiente ou com o termo de sinal. 

Lee e Tsang (2011) investigam a eficácia da cobertura cruzada deações 

individuais em um mercado que não possui futuros de ações negociados com 

American Depositary Receipt (ADR) e futuros sobre índices de ações. Aplicamos o 

regime multivariado de Caporin e Billio, alternando o GARCH, para capturar a 

estrutura de covariância dependente do estado de ações subjacentes, ADR e futuros 

sobre índices de ações. Os resultados empíricos indicam que, em geral, a cobertura 

simultânea com os futuros de ADR e de índice cria ganhos de cobertura e a 

incorporação de efeitos de mudança de regime aumenta ainda mais os desempenhos 

de cobertura. 

Srinivasan (2011) examina o desempenho de várias taxas de hedge estimadas 

sob diferentes modelos econométricos, a saber, o modelo OLS convencional, o VECM 

e o modelo multivariado-GARCH (M-GARCH) com correção de erros, e os compara 
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em termos de minimização de variância critério sobre os períodos dentro da amostra 

e fora da amostra para os índices de mercado de mercadorias selecionadas do Multi-

Commodity Exchange (MCX), isto é, MCXCOMDEX, MCXAGRI, MCXENERGY e 

MCXMETAL. O período de dados do estudo é de 8 de junho de 2005 a 31 de setembro 

de 2010. Do total de observações dos respectivos índices de mercado de 

commodities, as últimas 60 observações foram utilizadas para facilitar a comparação 

de desempenho do índice de hedge fora da amostra. Em geral, a comparação dos 

desempenhos de hedging dentro da amostra e fora da amostra no presente estudo 

indica que a estratégia de hedge obtida a partir da taxa de hedge variando no tempo, 

que minimiza a variância condicional, funciona melhor do que os modelos alternativos 

para todos índices de mercado de commodities, exceto MCXAGRI. Isso implica que, 

ao selecionar a taxa de hedge mais apropriada, o grau de aversão ao risco do 

investidor pode desempenhar um papel relativamente importante. Isto sugere que a 

aversão ao risco é o principal objetivo de um investidor, a estratégia de cobertura 

dinâmica do modelo M-GARCH apresenta o melhor desempenho na redução da 

variação condicional da carteira coberta. 

Ankirchner, Dimitroff, Heyne e Pigorsch (2012) mostram como otimizar o risco 

de hedge cruzada quando o spread entre o instrumento de hedge e o risco é 

estacionário. Para posições lineares de risco, derivamos fórmulas explícitas para o 

erro de hedge, e para posições não-lineares, mostramos como obter estimativas 

numericamente eficientes. Finalmente, demonstramos que, mesmo nos casos em que 

não há uma decisão clara sobre a estacionariedade do spread, é melhor permitir uma 

reversão média do spread em vez de negligenciá-lo. 

Chen e Sutcliffe (2012) A menos que uma cobertura direta esteja disponível, a 

cobertura cruzada deve ser usada. Nessas circunstâncias, a teoria do portfólio implica 

que um hedge composto (o uso de dois ou mais instrumentos de hedge para cobrir 

uma única posição spot) será benéfico. O estudo e o uso de hedge composto foram 

negligenciados; possivelmente porque requer a estimativa de duas ou mais taxas de 

hedge. Este artigo demonstra um aumento estatisticamente significativo na eficácia 

fora da amostra a partir do hedge composto do Amex Oil Index, usando os futuros de 

petróleo bruto S & P500 e New York Mercantile Exchange. Essa conclusão é robusta 

à técnica usada para estimar as taxas de hedge e à provisão para custos de transação, 

dividendos e o vencimento dos contratos futuros. 

Chen, Leung e Wang (2012) Embora a rápida expansão no mercado de 
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derivativos nas décadas anteriores tenha atraído pesquisas tanto na teoria quanto na 

prática de hedge contra o risco de commodities, flutuações recentes e voláteis nos 

preços do petróleo no mercado mundial renovaram um profundo interesse na análise 

do desenvolvimento existente e de novos modelos e estratégias de hedging . Neste 

artigo, propomos e desenvolvemos um arcabouço metodológico para a aplicação de 

modelos individuais e conjuntos de projeção polinomial para proteção contra o risco 

de preço de commodities petrolíferas. O estudo também avalia comparativamente os 

desempenhos de cobertura destes modelos de projeção e os avalia 

comparativamente com o risco de cobertura, o modelo VEC-GARCH e o caso de não 

cobertura. Além disso, a análise empírica considera o nível de aversão ao risco do 

investidor no hedge de commodities, bem como a adoção do custo de transação. 

Nossas descobertas indicam capacidade de cobertura promissora fora da amostra por 

modelos de projeção polinomial. Além disso, diferentes formas de conjuntos 

integrados de projeções superam as projeções polinomiais individuais, sugerindo a 

utilidade da estrutura de conjuntos no aprimoramento da cobertura em um ambiente 

incerto. 

Conlon e Cotter (2012) investiga a eficácia da cobertura de um modelo de 

cobertura OLS dinâmica de janela móvel, formado usando séries temporais 

decompostas por wavelets. A transformada wavelet é aplicada para calcular a taxa de 

hedge dinâmica de mínima variância apropriada para vários horizontes de hedge para 

diversos ativos. A eficácia da estratégia dinâmica de cobertura multiescala é então 

testada, tanto dentro como fora da amostra, usando a redução de variância padrão e 

expandida para incluir uma métrica de risco descendente, o Value-at-Risk dependente 

da escala. Medido usando redução de variância, a eficácia converge para um em 

escalas mais longas, enquanto uma medida de redução do VaR indica que uma parte 

do risco residual permanece em todas as escalas. A análise das distribuições do 

portfólio de hedge indica que esse risco de cauda não-protegido está relacionado ao 

excesso de curtose do portfólio encontrado em todas as escalas. 

Em Cotter, J., & Hanly, J. (2012) uma questão fundamental na estimativa das 

coberturas energéticas é a atitude dos hedgers em relação ao risco, que é 

encapsulada na forma da função de utilidade dos hedgers. No entanto, a literatura 

geralmente usa apenas uma forma de função utilidade, como a quadrática, quando 

estimar as sebes. Este artigo aborda essa questão estimando e aplicando a aversão 

ao risco baseada no mercado de energia para funções de utilidade comumente 



97 
 

aplicadas, incluindo log, exponencial e quadrática, e as incorporamos em nossas 

estruturas de hedging. Encontramos diferenças significativas nas estratégias de 

hedge ótimas com base na função de utilidade escolhida. 

Hatemi-J e El-Khatib (2012) índice de hedge de mínima variância é 

amplamente utilizado pelos investidores para se imunizar contra o risco de preço. 

Esse índice de hedge é geralmente considerado constante ao longo do tempo pelos 

profissionais, o que pode ser uma suposição muito restritiva, porque a Razão de 

Hedge Ótimo (OHR) pode variar ao longo do tempo. Neste artigo, apresentamos uma 

proposição de que uma OHR estocástica tem um desempenho diferente de uma OHR 

com estrutura constante, mesmo nas situações em que o valor médio da OHR 

estocástica é igual à constante da OHR. Uma prova matemática é fornecida para essa 

proposição combinada com alguns resultados de simulação e uma aplicação no 

mercado de ações dos EUA durante 1999-2009 usando dados semanais. 

Juhl, Kawaller e Koch (2012) compara duas especificações de regressão 

alternativas para dimensionar posições de hedge e medir a efetividade do hedge: uma 

regressão simples nas mudanças de preço e um modelo de correção de erros (ECM). 

Mostramos que, quando os preços do item coberto e do instrumento de hedge são 

cointegrados, ambas as especificações produzem resultados semelhantes que 

dependem do horizonte de hedge (ou seja, o prazo para medir as variações de preço). 

Em particular, a taxa de hedge estimado e a regressão R2 serão ambos pequenos 

quando as variações de preço são medidas em intervalos curtos, mas à medida que 

o horizonte de cobertura é alongado, ambas as medidas irão convergir para uma. 

Esses resultados implicam que, quando os preços são cointegrados, um horizonte de 

hedge mais longo produzirá um índice de hedge ótimo mais próximo de um, enquanto 

ao mesmo tempo aumentará a capacidade de se qualificar para a contabilidade de 

hedge. 

Lai (2012) utiliza dados de preços reais em vez de uma abordagem de 

simulação para investigar como os comportamentos de cobertura podem mudar 

quando os hedgers consideram a assimetria e o excesso de curtose dos retornos de 

cobertura nos seus modelos de decisão. O estudo envolve a modelagem da assimetria 

variável no tempo e do excesso de curtose de retornos. Os resultados empíricos 

mostram que adicionar uma preferência por retornos positivamente distorcidos aos 

modelos tradicionais de média-variância pode não levar a comportamentos 

especulativos de hedge / investimento. As distribuições de retornos pós-hedge 
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sugerem que os terceiros momentos dos portfólios protegidos por hedge 

provavelmente foram bem ajustados pelas estratégias de média-variância, tornando 

os modelos de decisão de três momentos em paridade com os modelos tradicionais 

de média-variância. Além disso, considerando a aversão ao excesso de curtose, os 

investidores se protegerão mais. A pesquisa também fornece suporte empírico para 

estratégias tradicionais de mínima variância. 

Li (2012) analisa a relação entre co-persistência e hedging, o que indica que a 

relação de copersistência é apenas a taxa de hedge de longo prazo. O novo método 

de algoritmo de busca exaustiva para derivar co-razão de persistência é derivado no 

artigo. E também desenvolvemos uma nova estratégia de cobertura que combina a 

co-persistência com a cobertura dinâmica que pode melhorar a eficácia da cobertura 

e reduzir a persistência da carteira coberta. Finalmente, nossa estratégia é ilustrada 

para estudar a cobertura do índice JIASHI300 e do índice de ações HS300 futuro. 

Lien (2012) caracteriza as condições sob as quais a estratégia de hedge de 

mudança de regime (RS) terá um desempenho melhor do que a estratégia de hedge 

de mínimos quadrados ordinários (OLS). O resultado pode ser estendido para o caso 

em que os efeitos GARCH prevalecem. Especificamente, essas condições permitiriam 

que a estratégia de hedge RS-GARCH dominasse as estratégias de hedge OLS e 

GARCH. 

Chia, González-Serrano e Jimenez-Martin (2013) examinam a eficácia do uso 

de contratos futuros como instrumentos de hedge de: (1) modelos alternativos de 

volatilidade para estimar variâncias condicionais e covariâncias; (2) moedas 

alternativas; e (3) vencimentos alternativos de contratos futuros. Para este fim, dados 

diários de futuros e taxas de câmbio à vista de três principais moedas internacionais, 

Euro, Libra Esterlina e Iene, em relação ao dólar americano, são utilizados para 

analisar os índices de hedge e a efetividade de hedge resultantes do uso de dois 

contratos de vencimento. contrato de mês e próximo a próximo de mês. Estimamos 

quatro modelos de volatilidade multivariada (CCC, VARMA-AGARCH, DCC e BEKK) 

e calculamos os pesos ideais da carteira e as taxas ótimas de hedge para identificar 

estratégias apropriadas de hedge cambial. O índice de eficácia de cobertura sugere 

que os melhores resultados em termos de redução da variância da carteira são para 

a taxa de câmbio USD / GBP. Os resultados empíricos mostram que as estratégias 

de cobertura de futuros são ligeiramente mais eficazes quando o contrato futuro 

próximo do mês é utilizado para as moedas USD / GBP e USD / JPY. Além disso, os 
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modelos CCC e AGARCH fornecem uma eficácia de cobertura semelhante, o que 

sugere que a assimetria dinâmica pode não ser empiricamente crucial, embora 

algumas diferenças apareçam quando os modelos DCC e BEKK são utilizados. 

Hou e Li (2013) avaliamos o desempenho de cobertura dos futuros do índice 

de acções CSI 300 recentemente estabelecidos em alguns horizontes de cobertura 

curtos. Usamos a análise wavelet, bem como os modelos convencionais (ingênuo, 

mínimos quadrados ordinários e correção de erros) para calcular as taxas de hedge 

constantes. As especificações de correlação condicional constante (CCC) e 

correlação condicional dinâmica (DCC) bivariada generalizada autorregressiva 

condicional heteroscedasticidade (BGARCH) são empregadas para calcular as taxas 

de hedge variáveis no tempo. No geral, descobrimos que os futuros do índice de ações 

da CSI 300 podem ser uma ferramenta de hedge eficaz. Entre os modelos de taxa de 

hedge constante, a análise wavelet produz o melhor desempenho de hedge na 

amostra, embora seu desempenho de hedge fora da amostra seja semelhante a 

outros modelos. Comparando os modelos de razão variável no tempo, o modelo 

CCARCH BGARCH é melhor em termos de eficácia de hedge na amostra enquanto 

para o desempenho de hedge fora da amostra, o modelo DCC é melhor com 

horizontes de hedge curtos e o modelo CCC é mais favorável com cobertura longa 

horizontes. Finalmente, a questão de se as razões variantes no tempo superam os 

índices constantes depende da duração do horizonte de hedge. Os horizontes curtos 

favorecem os modelos de cobertura BGARCH, enquanto os horizontes longos 

favorecem os modelos de taxa de hedge constantes. 

Kostika e Markellos. (2013) examina a importância de prever momentos mais 

altos para a estimativa ótima da razão de hedge. Para este fim, são utilizados modelos 

de densidade condicional autoregressiva (ARCD) que permitem variar o tempo em 

variância, assimetria e curtose. O desempenho dos modelos de ARCD é avaliado em 

relação ao GARCH e de outras metodologias de estimação de razão de hedge 

convencionais baseadas em médias móveis exponencialmente ponderadas, mínimos 

quadrados ordinários e correção de erros, respectivamente. Uma aplicação empírica 

utilizando dados pontuais e futuros sobre os índices de equidade DJI, FTSE e DAX 

compara a eficácia de cobertura na amostra e fora da amostra de cada abordagem 

em termos de minimização do risco. Os resultados mostram que a abordagem do 

ARCD tem o melhor desempenho, sugerindo que a previsão de momentos mais altos 

é de importância prática para o hedge futuro. 
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Lau e Bilgin (2013) examina o desempenho de hedge do mercado de futuros 

de Xangai, com o mercado de futuros de Londres atuando como o canal para 

transbordamento de volatilidade. Levando em consideração a mudança estrutural, os 

efeitos de base e os efeitos de repercussão de retorno e volatilidade, os autores 

concluem que o desempenho de hedge estimado não melhora. Suas 

descobertassugerem que a eficácia do desempenho de hedge dos contratos futuros 

de alumínio na China não é afetada pela magnitude ou direção dos efeitos de retorno 

e volatilidade.Portanto, mesmo quando a magnitude e a direção do transbordamento 

de volatilidade de outros mercados podem ser corretamente previstas, o desempenho 

de hedge de um contrato futuro não pode ser significativamente melhorado. Este 

trabalho utiliza medidas precisas de spillovers de retorno e spillovers de volatilidade 

baseados diretamente na estrutura de decomposições de variância autoregressiva de 

vetor. O estudo também inclui uma análise de episódios de crise e não-crise, com 

modelagem de surtos em spillovers. 

Segundo Fan, Roca e Akimov. (2014) após a introdução do Esquema de 

Comércio de Emissões da União Européia (EU-ETS), as emissões de CO2 tornaram-

se uma commodity comercializável. Como parte regulamentada, os emissores são 

obrigados a levar em conta o custo adicional das emissões de carbono em sua 

estrutura de custos de produção. Dada a alta volatilidade do preço do carbono, a 

importância da gestão do risco de preços torna-se inquestionável. Este estudo é a 

primeira tentativa que foi feita para calcular as taxas de hedge e para investigar a sua 

eficácia de cobertura no mercado de carbono EU-ETS através da aplicação de 

modelos de estimativa convencionais recentemente desenvolvidos. Estas relações de 

hedge são então comparadas com aquelas derivadas para outros mercados. Apesar 

da singularidade e novidade do mercado de carbono, os resultados do estudo são 

consistentes com aqueles encontrados em outros mercados - que a taxa de hedge 

está na faixa de 0,5 a 1,0 e ainda é melhor estimada por modelos de regressão 

simples. 

Conforme Lee, Stevenson e Lee (2014) em 2007, os contratos de futuros foram 

introduzidos com base no mercado imobiliário listado na Europa. Após seu 

lançamento, eles receberam uma atenção crescente dos investidores imobiliários, no 

entanto, poucos estudos consideraram o impacto que sua introdução teve. Este 

estudo considera dois elementos-chave. Em primeiro lugar, um modelo Generalized 

Autegressive Condicional Heteroskedasticity (GARCH), a abordagem de 



101 
 

Bessembinder & Seguin (1992) e o modelo Gray's (1996) Markovswitching-GARCH 

são usados para examinar o impacto da negociação de futuros no mercado europeu 

de títulos imobiliários. Os resultados mostram que a negociação de futuros não 

desestabilizou o mercado de ações subjacente. É importante ressaltar que os 

resultados também revelam que a introdução de um mercado futuro melhorou a 

velocidade e a qualidade da informação que flui para o mercado spot. Em segundo 

lugar, avaliamos a eficácia da cobertura dos contratos utilizando duas estratégias 

alternativas (modelos ingénuos e de mínimos quadrados ordinários). Os resultados 

empíricos mostram também que os contratos são instrumentos de cobertura eficazes, 

levando a uma redução do risco de 64%. 

Pan, Wang, e Yang (2014) exploram a estratégia de proteção do petróleo bruto 

usando produtos refinados. Desenvolvemos um modelo de DCC (RS-ADCC) 

assimétrico de regime, levando em conta tanto a mudança de regime quanto a 

assimetria nas correlações. Nossas descobertas fora da amostra indicam que o RS-

ADCC exibe maior eficácia de cobertura do que alguns GARCH multivariados 

convencionais. O óleo de aquecimento pode proteger melhor o petróleo cru do que a 

gasolina. 

Alizadeh, Huang e Dellen (2015) investigam o desempenho dos derivados de 

frete de navios-tanque na forma de contratos de frete a termo na gestão do risco de 

taxa de frete de petroleiros. Utilizando um conjunto de dados para seis grandes rotas 

de petroleiros cobrindo o período entre 2005 e 2013, examinam a eficácia de métodos 

alternativos para a obtenção da taxa ótima de hedge, incluindo um modelo bivariado 

com mudança de regime.Encontram evidências que sustentam o argumento de que o 

mercado de frete de petroleiros é caracterizado por diferentes regimes. No entanto, 

embora o uso de um modelo de mudança de regime permita uma melhoria significativa 

no desempenho do hedge na amostra, os resultados fora da amostra não são 

conclusivos. 

Chuang et al. (2015) propõe um modelo de maximização de utilidade esperada 

(EUM) que considera o valor em risco (modelo EUM com uma restrição de VaR (EUM-

VaR) investigando a eficácia de hedge de portfólios de curto e longo prazo construídos 

com modelos GARCH multivariados com distribuições multivariadas Normais e t 

Student para índices chineses de ações e seus futuros correspondentes. Os 

resultados indicam que os portfólios construídos usando a distribuição TStudent 

multivariada são muito mais eficazes no hedge do que aqueles que dependem das 



102 
 

outras distribuições, e a eficácia de portfólios protegidospor hedge dos modelos 

GARCH multivariados com efeitos de nível superam aqueles sem nível efeitos.Além 

disso, a eficácia das carteiras protegidas por hedge de modelos multivariados 

assimétricos do tipo GARCH excede a dos modelos multivariados simétricos do tipo 

GARCH.  

Cifarelli, e Paladino (2015) analisam no período de 1990-2010, uma interação 

dinâmica entre os retornos à vista e futuros retorna em cinco mercados de 

commodities (cobre, algodão, petróleo, prata e soja) é empiricamente validada. Um 

relacionamento de correção de erros para os retornos de caixa e uma parametrização 

não linear dos retornos de futuros correspondentes são combinados com uma 

representação CCC-GARCH bivariada dos desvios condicionais. Hedgers e 

especuladores estão trabalhando contemporaneamente nos mercados futuros, e o 

papel destes últimos está longe de ser insignificante. A fim de capturar as 

conseqüências da crescente turbulência desses mercados, um modelo de mudança 

de regime de dois estados para retornos futuros é desenvolvido. Desta forma, os 

apetites de risco variáveis pelos operadores financeiros podem interagir com a 

demanda dos hedgers na determinação dos preços futuros e spot. 

Dark (2015) propõe modelos de volatilidade assimétrica, vetor de correção de 

erros, mudança de regime, memória longa e inovações com distribuições que 

possuam caudas pesadas para aplicar versões bivariadas dos modelos para o cálculo 

do hegde ótimo para o futuro do S&P500. A mudança de regime é determinada pelo 

termo de correção de erro e não pela volatilidade.Os modelos propostos fornecem 

previsões fora da amostra da matriz de covariância, particularmente para horizontes 

maiores do que 10 dias à frente. O modelo com mudança de regime e memória longa 

melhora o risco de cauda dos retornos protegidos para além de horizontes de 10 dias, 

no entanto, existe suporte misto para modelos com assimetrias de volatilidade. 

Fan, Li e Park (2015) propõe uma abordagem de estimação não paramétrica 

para estimar e avaliar a taxa ótima hedge condicional. Esse método produz uma taxa 

de hedge variável no tempo, com menor volatilidade do que as obtidas nos modelos 

GARCH bivariados e de coeficiente aleatório, utilizando os índices futuros de óleo de 

soja, milho, S&P 500 e Hang Seng. Os resultados empíricos suportam a abordagem 

não paramétrica proposta em termos de desempenho tanto dentro da amostra quanto 

fora da amostra. 

O trabalho de Zhang e Choudhry (2015) investiga a capacidade de previsão de 
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seis diferentes modelos de volatilidade (GARCH); GARCH, BEKK GARCH, GARCH-

X, BEKK-X, Q-GARCH e GARCH-GJR bivariados baseados em duas distribuições 

diferentes (normal e student-t). Erros de previsão baseados em quatro previsões de 

retorno de carteira de futuros de commodities agrícolas (com base no índice de hedge 

previsto) são empregados para avaliar a capacidade de previsão fora da amostra dos 

seis modelos GARCH. As quatro commodities investigadas são duas commodities 

armazenáveis: trigo e soja, e duas commodities não armazenáveis: gado vivo e porcos 

vivos. Aplicam o método de previsão contínua e a abordagem Model Confidence Set 

para avaliar e comparar a capacidade de previsão dos seis modelos GARCH. Os 

resultados mostram que os desempenhos de previsão dos seis modelos GARCH são 

diferentes para commodities agrícolas armazenáveis e não armazenáveis. Os 

modelos do tipo BEKK executam o melhor no caso de produtos armazenáveis, 

enquanto os modelos assimétricos GARCH dominam no caso de mercadorias não 

armazenáveis. Esses resultados são independentes do horizonte de previsão e das 

distribuições residuais. 

Ubukata e Watanabe (2015) investigam o desempenho de um modelo de 

hedge condicional usando a medida de covariância realizada com dados de alta 

frequência. Empregam um modelo GARCH (BREG) exponencial realizado bivariado 

com algumas medidas de covariância realizada para estimar a taxa ótima de hedge 

nos mercados de ações e futuros japoneses. As distribuições t de Student e a normal 

bivariada são usadas para a distribuição de retorno. Os resultados fora da amostra 

mostram que o modelo BREG supera o modelo DCC-EGARCH e a abordagem OLS 

usando retornos diários para um hedge curto no período sem grandes flutuações 

imprevisíveis nos retornos, como o resultado do Lehman e o impacto econômico da 

Grande Terremoto no leste do Japão. O modelo BREG com distribuição t de Student 

se mostra com melhor desempenho em comparação ao modelo com distribuição 

normal. A utilização de medidas de covariância realizada reduzem o viés induzido pelo 

ruído da microestrutura e pela não sincronização das transações. Por fim detecta-se 

que a utilização das medidas de covariância realizada e do modelo GARCH 

exponencial melhoram o  desempenho para um hedge curto em comparação um 

modelo no qual as medidas são incluídas de forma exógena. 

Wang, Wu e Yang (2015) investigam o desempenho fora da amostra da 

estratégia de hedge ingênuo em relação à estratégia de hedge de mínima variância, 

na qual os parâmetros de covariância são estimados a partir de 18 modelos 
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econométricos em 24 mercados de futuros. As conclusões sugerem que é difícil 

encontrar uma estratégia sob a estrutura de mínima variância que supere a estratégia 

de hedge ingênuo de forma consistente e significativa. Os resultados são robustos 

para diferentes períodos de amostragem, janelas de estimativas e horizontes de 

hedge e podem ser parcialmente explicados pelos efeitos do erro de estimativa e da 

especificação incorreta do modelo. 

Barbi e Romagnoli (2016) estuda a taxa ótima de hedge que minimiza o risco 

com o uso de contratos futuros, em que o risco da carteira coberta é medido através 

de uma medida de risco espectral (SRM), incorporando assim o grau de aversão ao 

risco do agente. Estimamos empiricamente o índice de hedge ótimo usando uma série 

temporal longa de índices de ações do Reino Unido e dos EUA, as taxas de câmbio 

EURUSD e EURGBP e quatro commodities líquidas (Brent, milho, ouro e cobre) para 

representar diferentes classes de ativos. Comparando os resultados com as OHRs 

comuns (como a variação mínima e o déficit mínimo esperado), descobrimos que a 

aversão ao risco do agente tem um impacto significativo e não deve ser ignorada no 

gerenciamento de risco. 

Em Kotkatvuori-Örnberg (2016) mudanças nos preços à vista e futuros 

semanais para as moedas deo dólar australiano (AUD), dólar canadense (CAD), libra 

esterlina(GBP), Euro (EUR) e Iene (JPY) são utilizados para analisar a eficácia de 

hedge utilizando o modelo de cópula DCC-EGARCH para capturar a dinâmica da 

covariância entre as variáveis. Na equação da média é utilizado o vetor de correção 

de erro e na equação da variância é aplicado o estimador de variância realizada. Para 

fins de comparação, também são estimados o modelo OLS, modelo de correção de 

erros (ECM) e correlação condicional constante (CCC). O método de eficácia de 

cobertura (HE), proposto por Ederington (1979), é calculado para verificar a 

adequação do método aplicado às características do modelo da série temporal e para 

comparar a eficiência das coberturas.Os resultados da estimação mostram que o 

modelo é capaz de formar uma estimativa consistente da matriz de covariância 

condicional e, finalmente, melhorar a eficiência das coberturas dinâmicas. 

Markopoulou, Skintzi e Refenes (2016) exploram as propriedades dinâmicas e 

a previsibilidade da Taxa de hedge de Mínima variância Realizada (RMVHR), 

construída a partir dos retornos à vista e futuros de cinco minutos de dois índices de 

ações e duas taxas de câmbio. Um número de modelos econométricos é empregado 

para prever diretamente o RMVHR e o desempenho fora da amostra é avaliado. Os 
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resultados das medidas estatísticas sugerem que a evolução da série de hedge ratio 

é previsível. Em termos de redução de risco, concluímos que as projeções das taxas 

de hedge realizadas dominam os métodos convencionais que usam dados diários, 

enquanto o benefício é pronunciado quando os ganhos econômicos são considerados. 

O desempenho superior dos métodos RMVHR se aplica a diferentes classes de ativos, 

mas é mais visível no caso de índices de ações. Por fim, este estudo avalia o efeito 

da frequência de amostragem e dos custos de transação. 

Billio, Casarin e Osuntuyi (2018)mostram que estratégias efetivas de hedge nos 

mercados futuros e de petróleo são relevantes para reduzir a volatilidade dos preços 

para investidores, negociantes de energia e empresas que operam nos mercados de 

petróleo. É desenvolvido um novo modelo GARCH Bayesiano de comutação 

multivariada de Markov para hedge dinâmico em mercados futuros de energia. 

Baseia-se na construção de um sistema de equações simultâneas para a dinâmica de 

retorno da carteira coberta e dos futuros. A implicação do nosso modelo de alocação 

de carteiras e negociação de energia é muitas vezes. Primeiro, nossa formulação 

permite uma fácil identificação dos diferentes estados dos processos discretos como 

regimes de volatilidade. Em segundo lugar, o uso de modelos de mudança de regime 

com múltiplas cadeias permite uma maneira eficaz de reduzir o risco. Além disso, as 

cadeias correlacionadas são mais flexíveis do que os modelos de cadeia única, uma 

vez que são responsáveis pelo co-movimento nos regimes de volatilidade de 

diferentes mercados, pelo que devem ser preferidos em períodos de turbulência (por 

exemplo, crise financeira). Finalmente, a combinação da estrutura de utilidade 

esperada com a estrutura de mudança de regime nos permite definir uma estratégia 

robusta de hedge de mínima variância. Mudanças nas estratégias de hedge ótimas 

antes e depois da crise financeira são evidenciadas quando a estratégia de hedge 

robusta proposta é aplicada aos mercados spot e de futuros de petróleo bruto. 

Portanto, recomenda-se que muitos e diferentes modelos sejam usados no lugar de 

um único em cobertura de risco de energia, uma vez que eles poderiam ter um 

desempenho diferente em várias fases do mercado. 

Lai (2018) propõe uma nova classe de modelos dinâmicos de copula-GARCH 

que explora informações de dados de alta frequência para estimativa da taxa de 

hedge. A teoria da cópula facilita a construção de uma distribuição flexível; a inclusão 

de medidas de volatilidade realizadas construídas a partir de dados de alta frequência 

permite que as previsões da cópula se adaptem rapidamente a mercados em 
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mudança. Usando os dados relativos aos retornos do índice de ações, os resultados 

da estimativa mostram que a inclusão de medidas realizadas de volatilidade e 

correlação aumenta muito o poder explicativo na modelagem. Além disso, os 

resultados de previsão fora da amostra mostram que os portfólios cobertos 

construídos a partir do modelo proposto são superiores aos construídos a partir dos 

modelos predominantes na redução da variância (estimada) da carteira coberta por 

hedge condicional. Finalmente, os ganhos econômicos da exploração de dados de 

alta frequência para estimar as taxas de hedge são examinados. Verifica-se que os 

hedgers obtêm benefícios adicionais ao incluir dados de alta frequência em suas 

decisões de hedging; mais hedgers avessos ao risco geram maiores benefícios. 
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4 METODOLOGIA E BASE DE DADOS 

 

 Nesta seção do trabalho serão apresentados os modelos que foram estimados 

com distribuição normal e t-student. Na parte final da seção os dados são 

apresentados. 

 

Modelos garch 

 

 O modelo generalizado ARCH (GARCH) de Bollerslev (1986) é baseado em 

uma especificação ARCH infinita e permite reduzir o número de parâmetros estimados 

impondo restrições não-lineares a eles. O modelo GARCH (p, q) pode ser expresso 

como (65): 

 

 

𝜎𝑡
2 = 𝜔 + ∑ 𝛼𝑖

𝑞

𝑖=1

휀𝑡−𝑖
2 + ∑ 𝛽𝑗

𝑝

𝑗=1

𝜎𝑡−𝑗
2  

(65) 

 

 Usando o operador de defasagem L, o modelo GARCH (p, q) torna-se (66): 

 

 𝜎𝑡
2 = 𝜔 + 𝛼(𝐿)휀𝑡

2 + 𝛽(𝐿)𝜎𝑡
2 (66) 

   

𝛼(𝐿) = 𝛼1𝐿 + 𝛼2𝐿2 + ⋯ + 𝛼𝑞𝐿𝑞 e 𝛽(𝐿) = 𝛽1𝐿 + 𝛽2𝐿2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝐿𝑝. Se todas as raízes do 

polinômio | 1 - β (L) | = 0 fora do círculo unitário, temos: 

 

 𝜎𝑡
2 = 𝜔[1 − 𝛽(𝐿)]−1 + 𝛼(𝐿)[1 − 𝛽(𝐿)]−1휀𝑡

2 (67) 

 

o qual pode ser interpretado como um processo ARCH (∞), pois a variância 

condicional depende linearmente de todos os resíduos do quadrado anterior. Nesse 

caso, a variância condicional de 𝑦𝑡 pode se tornar maior do que a variância 

incondicional dada por 

 

 𝜎𝑡
2 ≡ 𝐸(휀𝑡

2) =
𝜔

(1 − ∑ 𝛼𝑖
𝑞
𝑖=1 − ∑ 𝛽𝑗

𝑝
𝑗=1 )

 (68) 
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Para um GARCH (1,1) com inovações normais, a curtose de 𝑦 é  

3[1−(𝛼1+𝛽1)2]

[1−(𝛼1+𝛽1)2−2𝛼1
2]

> 3. Para um GARCH(1,1) que seja estacionário, as autocorrelações 

de 휀𝑡
2 são dadas por 𝜌1 = 𝛼1 + [

𝛼1
2𝛽1

(1−2𝛼1𝛽1−𝛽1
2)

], e 𝜌𝑘 = (𝛼1 + 𝛽1)𝑘−1𝜌1, ∀𝑘 =  2,3,… Ou 

seja, as autocorrelações declinam exponencialmente com um fator de decaimento 

dado por 𝛼1 + 𝛽1. 

Este modelo popular é proposto por Glosten, Jagannathan e Runkle (1993). 

Sua versão generalizada é dada por: 

 

 𝜎𝑡
2 = 𝜔 + ∑(𝛼𝑖휀𝑡−𝑖

2 + 𝛾𝑖𝑆𝑡−𝑖
− 휀𝑡−𝑖

2 )

𝑞

𝑖=1

+ ∑ 𝛽𝑗

𝑝

𝑗=1

𝜎𝑡−𝑗
2  (69) 

 

na qual 𝑆𝑇 é uma variável dummy que assume o valor 1 quando 𝛾𝑖 é negativo e 0 

quando é positivo. Neste modelo, assume-se que o impacto de 휀𝑡
2na variância 

condicional 𝜎𝑡
2é diferente quando 휀𝑇 é positivo ou negativo. O modelo de Zakoian 

(1994) denominado TARCH é muito semelhante ao GJR, mas modela o desvio padrão 

condicional em vez da variância condicional. Ling e McAleer (2002) fornecem, entre 

outras condições de estacionariedade para vários modelos GARCH, as condições de 

existência do segundo e quarto momento da GJR. 

 Este modelo foi introduzido por Ding, Granger e Engle (1993). O modelo 

APARCH (p, q) pode ser expresso como: 

 

 𝜎𝑡
𝛿 = 𝜔 + ∑ 𝛼𝑖

𝑞

𝑖=1

(|휀𝑡−𝑖| − 𝛾𝑖휀𝑡−𝑖)
𝛿 + ∑ 𝛽𝑗

𝑝

𝑗=1

𝜎𝑡−𝑗
𝛿  (70) 

 

no qual 𝛿 > 0 e −1 < 𝛾𝑖 < 1  (𝑖 =  1, . . . , 𝑞). O parâmetro 𝛿 desempenha o papel de 

uma transformação Box-Cox de 𝜎𝑡 enquanto 𝛾𝑖reflete o chamado efeito de 

alavancagem. Propriedades do modelo APARCH foram estudadas em He e Teräsvirta 

(1999a, 1999b). 

O APARCH inclui sete outras extensões ARCH como casos especiais. O ARCH 

de Engle (1982) quando 𝛿 = 2, 𝛾𝑖 = 0 (𝑖 =  1, … , 𝑝) e 𝛽𝑗 = 0 (𝑗 =  1, … , 𝑝). O GARCH 

de Bollerslev (1986) quando 𝛿 = 2 e 𝛾𝑖 = 0 (𝑖 =  1, … , 𝑝). GARCH de Taylor (1986) / 

Schwert (1990) quando 𝛿 = 2  e 𝛾𝑖 = 0 (𝑖 =  1, … , 𝑝). A GJR de Glosten, Jagannathan 
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e Runkle (1993) quando 𝛿 = 2  . O TARCH de Zakoian (1994) quando 𝛿 = 1. O 

NARCH de Higgins e Bera (1992) quando 𝛾𝑖 = 0 (𝑖 =  1, … , 𝑝) e 𝛽𝑗 = 0 (𝑗 =  1, … , 𝑝). 

O Log-ARCH de Geweke (1986) e Pentula (1986), quando 𝛿 → 0. 

Em muitas aplicações de séries temporais de alta frequência, a variância 

condicional estimada usando um processo GARCH (p, q) exibe uma persistência forte. 

Neste caso ∑ 𝛼𝑖
𝑞
𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑗

𝑝
𝑗=1 ≈ 1 e teríamos um modelo GARCH Integrado (IGARCH) 

caso ∑ 𝛼𝑖
𝑞
𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑗

𝑝
𝑗=1 = 1. Se ∑ 𝛼𝑖

𝑞
𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑗

𝑝
𝑗=1 < 1, o processo (휀𝑡) é estacionário de 

segunda ordem, e um choque para a variância condicional 𝜎𝑡
2 tem um impacto de 

decaimento em 𝜎𝑡+ℎ
2 , quando ℎ aumenta logo é assintoticamente insignificante. 

O modelo GARCH(p,q) pode ser expresso como um processo ARMA 

 

 [1 − 𝛼(𝐿) − 𝛽(𝐿)]휀𝑡
2 = 𝜔 + [1 − 𝛽(𝐿)](휀𝑡

2 − 𝜎𝑡
2) (71) 

 

Quando o polinômio [1 − 𝛼(𝐿) − 𝛽(𝐿)] contém uma raiz unitária, ou seja, a 

soma de todos os 𝛼𝑖 e 𝛽𝑗 é 1, temos o modelo IGARCH (p, q) de Engle e Bollerslev 

(1986 ) o qual pode então ser escrito como 

 

 𝜙(𝐿)(1 − 𝐿)휀𝑡
2 = 𝜔 + [1 − 𝛽(𝐿)](휀𝑡

2 − 𝜎𝑡
2). (72) 

 

Podemos reorganizar a equação para expressar a variância condicional como 

uma função dos resíduos quadrados. Depois de algumas manipulações, temos sua 

representação ARCH(∞) dada por 

 

 𝜎𝑡
2 =

𝜔

[1 − 𝛽(𝐿)]
+ {1 − 𝜙(𝐿)(1 − 𝐿)[1 − 𝛽(𝐿)]−1}휀𝑡

2. (73) 

 

Para este modelo o segundo momento não existe. No entanto, esse processo 

ainda é memória curta (Davidson, 2004). 

 

Previsão Modelos GARCH Univariados 

 

Para um modelo GARCH(p,q), a previsão ℎ passos-à-frente para a variância 

condicional, ou seja, �̂�𝑡+ℎ|𝑡
2  é dada por: 
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 �̂�𝑡+ℎ|𝑡
2 = �̂� + ∑ �̂�𝑖

𝑞

𝑖=1

휀𝑡+ℎ−𝑖|𝑡
2 + ∑ �̂�𝑗

𝑝

𝑗=1

𝜎𝑡+ℎ−𝑗|𝑡
2  (74) 

 

Na qual 휀𝑡+𝑖|𝑡
2 = 𝜎𝑡+𝑖|𝑡

2  para 𝑖 >  0 enquanto 휀𝑡+𝑖|𝑡
2 = 휀𝑡+𝑖

2  e 𝜎𝑡+𝑖|𝑡
2 = 𝜎𝑡+𝑖

2  para 𝑖 ≤ 0. A 

equação anterior é usualmente computada recursivamente, mesmo que uma solução 

de forma fechada de 𝜎𝑡+𝑖|𝑡
2  possa ser obtida. Da mesma forma, pode-se obter  previsão 

ℎ passo-à-frente da variância condicional de um modelo IGARCH. Para o modelo de 

threshold o cálculo de previsão fora da amostra é mais complicado devido a suposição 

feita sobre o processo de inovação pode efeito na previsão (especialmente para ℎ >

 1). Para um GJR(p,q) 

 

 �̂�𝑡+ℎ|𝑡
2 = �̂� + ∑(�̂�𝑖휀𝑡−𝑖+ℎ|𝑡

2 + 𝛾𝑖𝑆𝑡−𝑖+ℎ|𝑡
− 휀𝑡−𝑖+ℎ|𝑡

2 )

𝑞

𝑖=1

+ ∑ �̂�𝑗

𝑝

𝑗=1

𝜎𝑡−𝑗+ℎ|𝑡
2  (75) 

 

Quando 𝛾𝑖  =  0 para todo 𝑖, obtemos a previsão do modelo GARCH. Caso 

contrário, 𝑆𝑡−𝑖+ℎ|𝑡
−  deve ser calculado. Note primeiro que 𝑆𝑡+𝑖|𝑡

− = 𝑆𝑡+𝑖
−  para 𝑖 ≤ 0. No 

entanto, quando 𝑖 > 0, 𝑆𝑡+𝑖|𝑡
− - depende da escolha da distribuição de 𝑧𝑡. Quando a 

distribuição de 𝑧𝑡 é simétrica em torno de 0 (para densidade de Gauss e t-Student, por 

exemplo), a probabilidade de que 휀𝑡+𝑖 seja negativo é 𝑆𝑡+𝑖|𝑡
− = 0,5. 

 

Distribuições 

 

A estimação dos modelos do tipo ARCH é comumente feita por máxima 

verossimilhança, de modo que é necessário fazer uma suposição adicional sobre o 

processo de inovação 𝑧𝑡, ou seja, escolher uma função de densidade 𝐷(0,1) com uma 

média 0 e variância unitária. 

Weiss (1986) e Bollerslev e Wooldridge (1992) mostram que, sob a suposição 

de normalidade, o estimador de quase-máxima verossimilhança (QML) é consistente 

se a média condicional e a variância condicional forem corretamente especificadas. 

Este estimador é, no entanto, ineficiente com o grau de ineficiência aumentando com 

o grau de afastamento da normalidade (Engle e Gonzalez-Rivera, 1991). 

Conforme relatado por Palm (1996), Pagan (1996) e Bollerslev, Chou e Kroner 

(1992), o uso de distribuições de cauda pesada é difundido na literatura. Em particular, 
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Bollerslev (1987), Hsieh (1989), Baillie e Bollerslev (1989) e Palm e Vlaar (1997), entre 

outros, mostram que essas distribuições têm melhor desempenho para capturar a 

maior curtose observada. 

A lógica do ML é interpretar a densidade como uma função do conjunto de 

parâmetros, condicional a um conjunto de resultados de amostra. Essa função é 

chamada de função de verossimilhança. A avaliação recursiva dessa função está 

condicionada a valores não observados. A estimativa de ML, portanto, não é 

perfeitamente exata. Para resolver o problema de valores não observados, definimos 

essas quantidades para seus valores esperados incondicionais. Por esta razão, 

falamos sobre o ML aproximado (ou condicional) e não o ML exato. 

Se expressarmos a equação de média e 휀𝑡 = 𝑧𝑡𝜎𝑡, a função log-

verossimilhança da distribuição normal padrão é dada por: 

 

𝐿𝑛𝑜𝑟𝑚 = −
1

2
∑[

𝑇

𝑡=1

 log (2𝜋) +  log (𝜎𝑡
2) + 𝑧𝑡

2] (76) 

 

Na qual 𝑇 é o número de observações. 

Para uma distribuição t-Student, o log-verossimilhança é: 

 

𝐿𝑆𝑡𝑢𝑑  =  𝑇 { log 𝛤 (
𝑣 + 1

2
) −  log 𝛤 (

𝑣

2
) −

1

2
 log [𝜋(𝑣 − 2)]}

−
1

2
∑ [log(𝜎𝑡

2) + (1 + 𝑣) log (1 +
𝑧𝑡

2

𝑣 − 2
)]

𝑇

𝑡=1

 

(77) 

 

Na qual v é o grau de liberdade, 2 < 𝑣 < ∞ e Γ(. ) é a função gama. 

A função de verossimilhança GED de uma variável aleatória normalizada é 

dada por: 

 

𝐿𝐺𝐸𝐷 = ∑[ log (
𝑣

𝜆𝑣
)  − 0,5|

𝑧𝑡

𝜆𝑣
|𝑣 − (1 + 𝑣−1) log (2) −  log 𝛤(

1

𝑣
)  − 0,5 log (𝜎𝑡

2)]

𝑇

𝑡=1

 (78) 

0 < 𝑣 < ∞ e 

𝜆𝑣 ≡  √
𝛤(1/𝑣)2(−2/𝑣))

𝛤(3/𝑣)
. 
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A principal desvantagem das duas últimas densidades é que, mesmo que 

sejam responsáveis por caudas pesadas, elas são simétricas. A assimetria e curtose 

são importantes em aplicações financeiras em muitos aspectos (em modelos de 

precificação de ativos, seleção de portfólio, teoria de precificação de opções ou Valor 

em Risco, entre outros). Recentemente, Lambert e Laurent (2000, 2001) aplicaram e 

ampliaram a densidade de t-Student assimétrica proposta por Fernandez e Steel 

(1998) para o framework GARCH. 

A log-verossimilhança de t-student assimétrico padronizado (média zero e 

variância unitária) é: 

 

𝐿𝑆𝑘𝑆𝑡 = 𝑇 { log 𝛤 (
𝑣 + 1

2
) −  log 𝛤 (

𝑣

2
) − 0,5 log [𝜋(𝑣 − 2)] +  log (

2

𝜉 +
1
𝜉

)

+  log (𝑠)} − 0,5 ∑{

𝑇

𝑡=1

 log 𝜎𝑡
2 + (1 + 𝑣) log [1 +

(𝑠𝑧𝑡 + 𝑚)2

𝑣 − 2
𝜉−2𝐼𝑡]} 

(79) 

 Na qual 

𝐼𝑡 = {
1 𝑠𝑒 𝑧𝑡 ≥ − 𝑚

𝑠⁄

−1 𝑠𝑒 𝑧𝑡 < − 𝑚
𝑠⁄
 (80) 

 

𝜉 é o parâmetro de assimetria, 𝑣 é o grau de liberdade da distribuição, 

 

𝑚 =
𝛤(

𝑣 − 1
2 )√𝑣 − 2

√𝜋𝛤(
𝑣
2)

 (𝜉 −
1

𝜉
) (81) 

 

𝑠 = √(𝜉2 +
1

𝜉2
− 1) − 𝑚2 (82) 

 

Veja Lambert e Laurent (2001) e Bauwens e Laurent (2005) para mais detalhes. 

O vetor gradiente e a matriz hessiana podem ser obtidos numericamente ou avaliando 

sua expressão analítica. 

 

Multivariado 
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Os modelos GARCH Multivariado (MGARCH foram) inicialmente desenvolvidos 

no final dos anos oitenta e na primeira metade dos anos noventa. Considere um 

processo estocástico vetorial {𝑦𝑡} de dimensão 𝑁 × 1 condicionado ao conjunto de 

informação passada até o tempo 𝑡 − 1 representado por 𝛺𝑡−1. Denotamos por 휃 um 

vetor finito de parâmetros e nós escrevemos: 

 

 𝑦𝑡 = 𝜇𝑡(휃) + 𝜖𝑡 (83) 

 

Na qual 𝜇𝑡(휃) é o vetor médio condicional e 

 

 𝜖𝑡 = 𝐻𝑡
1 2⁄ (휃)𝑧𝑡 (84) 

 

onde 𝐻𝑡
1 2⁄ (휃) é uma matriz definida positiva 𝑁 × 𝑁. Além disso, assumimos que o 

vetor aleatório 𝑧𝑡de dimensão 𝑁 × 1 tenha os dois primeiros momentos dados por 

𝐸(𝑧𝑡) = 0 e 𝑉𝑎𝑟(𝑧𝑡) = 𝐼𝑁, onde 𝐼𝑁 é a matriz identidade de ordem 𝑁. 

Visando entender o que é 𝐻𝑡
1 2⁄

 iremos calcular a matriz de variância condicional 

de 𝑦𝑡 (deixando 휃 fora da notação apenas por conveniência). 

 

 𝑉𝑎𝑟(𝑦𝑡|Ω𝑡−1) = 𝑉𝑎𝑟𝑡−1(𝑦𝑡) = 𝑉𝑎𝑟𝑡−1(𝜖𝑡) = 𝐻𝑡
1 2⁄

𝑉𝑎𝑟𝑡−1(𝑧𝑡)(𝐻𝑡
1 2⁄

)
𝑇

= 𝐻𝑡 (85) 

 

Concluímos que 𝐻𝑡
1 2⁄

 é qualquer matriz definida positiva 𝑁 × 𝑁 tal que 𝐻𝑡 é a 

matriz de variância condicional de 𝑦𝑡, e. 𝐻𝑡
1 2⁄

 pode ser calculada utilizando a fatoração 

de Cholesky de 𝐻𝑡. Tanto 𝐻𝑡quanto 𝜇𝑡 dependem do vetor de parâmetro desconhecido 

휃, que pode na maioria dos casos ser dividido em duas partes disjuntas, uma para 𝜇𝑡 

e outra para 𝐻𝑡. 

 

Generalizações do modelo GARCH padrão univariado 

 

Os modelos nesta categoria são extensões multivariadas do modelo GARCH 

univariado. Quando consideramos modelos VARMA para a média condicional de 

várias séries temporais, o número de parâmetros aumenta rapidamente. O mesmo 
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acontece para modelos GARCH multivariados como extensões diretas do modelo 

GARCH univariado. Além disso, como 𝐻𝑡 é uma matriz de variância, a definição 

positiva deve ser garantida. Para tornar o modelo tratável para fins aplicados, a 

estrutura adicional pode ser imposta, por exemplo, na forma de fatores ou matrizes de 

parâmetros diagonais. Esta classe de modelos se presta a derivações teóricas 

relativamente fáceis das condições de estacionariedade e ergodicidade, e momentos 

incondicionais (ver, por exemplo, He e Teräsvirta, 2002). 

 

Modelos RiskMetrics e BEKK 

 

J.P.Morgan (1996) usa o modelo de média móvel ponderada exponencialmente 

(EWMA) para prever variância e covariâncias. Praticantes que estudam processos de 

volatilidade freqüentemente observam que seu modelo é muito próximo do caso da 

raiz unitária. Para levar isso em conta, Riskmetrics define as variâncias e covariâncias 

como modelos do tipo IGARCH (Engle e Bollerslev, 1986): 

 

 𝐻𝑡 = (1 − 𝜆)휀𝑡−1휀𝑡−1
′ + 𝜆𝐻𝑡−1 (86) 

   

Ou alternativamente 

 

 𝐻𝑡 =  
(1 − 𝜆)

(1 − 𝜆)𝑡−1
∑ 𝜆𝑖−1

𝑡−1

𝑖=1

휀𝑡−1휀𝑡−1
′  (87) 

 

O fator de decaimento (0 < 𝜆 < 1) proposto pela Riskmetrics é igual a 0,94 para 

dados diários e 0,97 para dados mensais. O fator de decaimento não é estimado, mas 

sugerido pela Riskmetrics. Nesse aspecto, esse modelo é fácil de se trabalhar na 

prática. No entanto, é difícil justificar a imposição da mesma dinâmica em todos os 

componentes de um modelo multivariado GARCH, independentemente dos dados 

usados. 

Engle e Kroner (1995) propõem uma parametrização para 𝐻𝑡 que facilmente 

impõe sua positividade, ou seja, o modelo BEKK (o acrônimo vem do trabalho 

sintetizado em modelos multivariados de Baba, Engle, Kraft e Kroner). O modelo 

BEEK (p,q) é definido como: 
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 𝐻𝑡 = 𝐶′𝐶 + ∑ 𝐴𝑖
′

𝑞

𝑖=1

휀𝑡−𝑖휀𝑡−𝑖
′ 𝐴𝑖 + ∑ 𝐺𝑖

′

𝑝

𝑗=1

𝐻𝑡−𝑗𝐺𝑗 (88) 

 

Onde 𝐶, 𝐴s e 𝐺s são matrizes de dimensão 𝑁 × 𝑁 mas 𝐶 é triangular superior. 

O modelo BEKK original é um pouco mais geral, pois envolve um somatório 

sobre 𝐾 termos. Nós restringimos 𝐾 igual a 1. O modelo BEKK é na verdade um caso 

especial do modelo VEC de Bollerslev, Engle e Wooldridge (1988). 

O número de parâmetros ARCH e GARCH no modelo BEKK(1,1) é 𝑁(5𝑁 +

1)/2. Para reduzir este número e, consequentemente, reduzir a generalidade, pode-

se impor um modelo BEKK diagonal, isto é, 𝐴𝑖 e 𝐺𝑗 em (9.9) são matrizes diagonais. 

Outra maneira de reduzir o número de parâmetros é usar um modelo BEKK escalar, 

isto é, 𝐴𝑖 e 𝐺𝑗 são iguais a um escalar vezes a matriz identidade. 

O Diag-BEKK e o Scalar-BEKK (sem variáveis explicativas) são estacionários 

na covariância, se ∑ 𝑎𝑛𝑛,𝑖
2𝑞

𝑖=1 + ∑ 𝑔𝑛𝑛,𝑗
2𝑝

𝑗=1 < 1, ∀𝑛 = 1 … 𝑁, ∑ 𝑎𝑖2
𝑞
𝑖=1 + ∑ 𝑔𝑗2

𝑝
𝑗=1 < 1, 

respectivamente. Essas condições são impostas durante a estimativa. 

Quando existir, a matriz de variância incondicional ∑ ≡ 𝔼(𝐻𝑡) do modelo BEKK 

(novamente sem variáveis  explicativas) é dada por 

 

 𝑣𝑒𝑐(𝛴) =  [𝐼𝑁2 − ∑(

𝑞

𝑖=1

𝐴𝑖 ⊗ 𝐴𝑖)’ − ∑(

𝑝

𝑗=1

𝐺𝑗 ⊗ 𝐺𝑗)′]−1𝑣𝑒𝑐(𝐶′𝐶) (89) 

 

onde 𝑣𝑒𝑐 denota o operador que empilha as colunas de uma matriz como um vetor. 

Expressões semelhantes podem ser obtidas para os modelos Diag-BEKK e 

Scalar-BEKK.  

 

Variáveis Explicativas nos Modelos RiskMetrics e BEKK 

 

Quanto aos modelos univariados, as variáveis explicativas podem ser incluídas 

na equação de volatilidade. Para os modelos RiskMetrics e BEKK, estendemos as 

equações (21) e (22) adicionando o seguinte termo: 
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+𝐹. diag (|𝑍𝑡|) ⋅ 𝐹′ 

 
(90) 

 

onde 𝐹 é uma matriz 𝑁 × 𝑛2 e diag (|𝑍𝑡|) é uma matriz diagonal 𝑛2  ×  𝑛2 com |𝑍𝑡| na 

diagonal. A positividade de |𝑍𝑡| e a forma quadrática garantem a definitividade positiva 

da variância-covariância condicional. 

 

Variance Targeting 

 

O que torna a maioria dos modelos MGARCH difíceis de estimar é o seu alto 

número de parâmetros. Um truque simples para garantir um valor razoável da matriz 

de covariância incondicional implícita no modelo, que também ajuda a reduzir o 

número de parâmetros na maximização da função de verossimilhança, é referido 

como Variance Targeting por Engle e Mezrich (1996). A matriz de variância 

condicional do modelo BEKK (e todos os seus casos particulares) pode ser expressa 

em termos da matriz de variância incondicional e outros parâmetros. Ao fazê-lo, pode-

se reparametrizar o modelo usando a matriz de variância incondicional e substituí-lo 

por um estimador consistente (antes de maximizar a verossimilhança). 

A aplicação da Variance Targeting aos modelos BEKK implica na substituição 

de 𝐶𝐶′ por 𝑢𝑛𝑣𝑒𝑐 [𝐼𝑁2 − ∑ (𝑞
𝑖=1 𝐴𝑖 ⊗ 𝐴𝑖)’ − ∑ (𝑝

𝑗=1 𝐺𝑗 ⊗ 𝐺𝑗)′]∑̅, onde ∑̅ é a matriz de 

variância-covariância incondicional de 𝜖 e 𝑢𝑛𝑣𝑒𝑐 é o inverso do operador 𝑣𝑒𝑐. 

A dificuldade em estimar um modelo BEKK é o alto número de parâmetros 

desconhecidos, mesmo depois de impor várias restrições. Portanto, não é 

surpreendente que esses modelos sejam raramente usados quando o número de 

séries é maior que 3 ou 4. 

 

Combinações lineares de modelos GARCH univariados  

 

Nesta categoria, consideramos modelos que são combinações lineares de 

vários modelos univariados, cada um dos quais não é necessariamente um GARCH 

padrão (por exemplo, o modelo EGARCH de Nelson, 1991, o modelo APARCH de 

Ding, Granger e Engle, 1993, GARCH integrado de Baillie, Bollerslev e Mikkelsen, 

1996). 



117 
 

No modelo GARCH ortogonal, presume-se que os dados observados sejam 

gerados por uma transformação ortogonal de 𝑁 (ou um número menor de) processos 

GARCH univariados. A matriz da transformação linear é a matriz ortogonal (ou uma 

seleção) de autovetores da matriz de covariância incondicional da população dos 

retornos padronizados. Na versão generalizada, essa matriz deve ser apenas 

invertível. Os modelos ortogonais também podem ser considerados como modelos 

fatoriais, onde os fatores são processos univariados do tipo GARCH. 

No modelo GARCH ortogonal de Kariya (1988) e Alexander e Chibumba (1997), 

a matriz de variância 𝑁 × 𝑁 de tempo variável 𝐻𝑡 é gerada por 𝑚 ≤  𝑁 modelos 

GARCH univariados. 

O modelo O-GARCH (1,1, 𝑚) é definido como: 

 

 𝑦𝑡  =  𝜇𝑡 + 𝜖𝑡 (91) 

 휀𝑡  =  𝑉1/2𝑢𝑡 (92) 

 𝑢𝑡  =  𝑍𝑚𝑓𝑡 (93) 

 

onde 𝑉 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑣1, 𝑣2, … 𝑣𝑁), com 𝑣𝑖 a variância populacional de 𝜖𝑖𝑡, e 𝑍𝑚 é uma matriz 

de dimensão 𝑁 𝑥 𝑚 dada por: 

 

 𝑍𝑚 = 𝑃𝑚𝐿𝑚
1/2

= 𝑃𝑚𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑙1
1/2

… 𝑙𝑚
1/2

) (94) 

   

𝑙1 ≥ ⋯ ≥ 𝑙𝑚 > 0 sendo os 𝑚 maiores autovalores da matriz de correlações 

populacionais de 𝜖𝑡 (ou da matriz de covariância de 𝑢𝑡), e 𝑃𝑚 a matriz 𝑁 × 𝑚 de 

autovetores associados (mutuamente ortogonais). O vetor 𝑓𝑡 = (𝑓1𝑡 … 𝑓𝑚𝑡)′ é um 

processo aleatório tal que: 

 

 𝔼𝑡−1(𝑓𝑡) = 0  e  𝑉𝑎𝑟𝑡−1(𝑓𝑡) = 𝛴𝑡 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜎𝑓1𝑡

2 , … , 𝜎𝑓𝑚𝑡

2 ) (95) 

 𝜎𝑓𝑖𝑡

2 = (1 − 𝛼𝑖 − 𝛽𝑖) + 𝛼𝑖𝑓𝑖,𝑡−1
2 + 𝛽𝑖𝜎𝑓𝑖,𝑡−1

2   𝑖 = 1, … , 𝑚 (96) 

 

Conseqüentemente, 

 

 𝐻𝑡 = 𝑉𝑎𝑟𝑡−1(𝜖𝑡) = 𝑉1/2𝑉𝑡𝑉′1/2 (97) 
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onde 𝑉𝑡 = 𝑉𝑎𝑟𝑡−1(𝑢𝑡) = 𝑍𝑚𝛴𝑡𝑍𝑚
′ . 

Os parâmetros do modelo são 𝑉, 𝐿𝑚, e os parâmetros dos fatores GARCH 

(𝛼𝑖  e 𝛽𝑖). O número de parâmetros é 𝑁(𝑁 + 5)/2 (se 𝑚 = 𝑁). Na prática, 𝑉 e 𝐿𝑚 são 

substituídos por suas contrapartes amostrais, e 𝑚 é escolhido pela análise de 

componentes principais aplicada aos resíduos padronizados. Alexander (2001a,) 

ilustra o uso do modelo O-GARCH. Ela enfatiza que usar um pequeno número de 

componentes principais comparados com o número de ativos é a força da abordagem 

(em um exemplo, ela fixa 𝑚 em 2 para 12 ativos). No entanto, quando 𝑚 < 𝑁, a matriz 

de variância condicional tem classificação reduzida e é muito provável que seja 

singular (não invertível). Neste caso, testes diagnósticos baseados em resíduos 

padronizados (que dependem do inverso de 𝐻𝑡) não são relatados. Desde que 𝐻𝑡 seja 

invertível, os resíduos padronizados são calculados da seguinte forma: 𝜖𝑡 =

𝐻𝑡
−1 2⁄

(𝑦𝑡 − 𝜇𝑡) 

Note também que a equação (9.17) é um modelo GARCH(1,1) com variância 

unitária incondicional. Além disso, a variável explicativa pode ser incluída na variância 

condicional dos 𝑚 fatores. Por exemplo, para um GARCH(1,1) com uma variável 

explicativa 𝑥𝑡, a equação (9.17) se torna 

 

 𝜎𝑓𝑖𝑡

2 = 𝜎𝑖
∗ + 𝛾𝑥𝑡 + 𝛼𝑖𝑓𝑖,𝑡−1

2 + 𝛽𝑖𝜎𝑓𝑖,𝑡−1

2  (98) 

   

Onde 𝜎𝑖
∗ = (1 − 𝛼𝑖 − 𝛽𝑖) − 𝛾�̅�𝑖 e �̅�𝑖 é a média amostral de 𝑥𝑡 (lembrando que 

por construção a variância incondicional de 𝑓𝑖𝑡 =  1). 

A estimativa do modelo OGARCH é feita em três etapas: 

(1) A equação de média condicional (𝜇𝑡) é obtida pela estimação de 𝑁 modelos 

pelo QMLE com erros normais. Se 𝜇𝑡 = 𝜇 a média da amostra de 𝑦𝑡 é usada no lugar. 

Observe que as variáveis explicativas podem ser incluídas em 𝜇𝑡 e também na 

especificação de AR(FI)MA. 

(2) 𝑃𝑚 𝑒 𝐿𝑚 são calculados por meio de uma análise de componentes principais 

(um gráfico de scree é fornecido para ajudar o usuário a escolher 𝑚 se a opção 

relevante for selecionada). 

(3) Finalmente, 𝑚 modelos do tipo GARCH são estimados em 𝑓𝑖𝑡, 𝑖 = 1, … , 𝑀 

por QMLE (note que os erros padrão não são corrigidos para a incerteza dos dois 

primeiros passos). 
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van der Weide (2002) propõe uma generalização do modelo OGARCH. No 

G(eneralized)O-GARCH, a condição de ortogonalidade assumida no modelo O-

GARCH é relaxada assumindo que a matriz 𝑍 na relação 𝑢𝑡 = 𝑍𝑓𝑡 é quadrada e 

invertível, ao invés de ortogonal. A matriz 𝑍 possui parâmetros 𝑁2 e não é restrita a 

ser triangular. 

O modelo GO-GARCH (1,1) é definido como o modelo O-GARCH(1,1), onde 

𝑚 =  𝑁 e 𝑍𝑚 = 𝑍 = 𝑃𝐿1 2⁄ 𝑈 é uma matriz não singular de parâmetros e 𝑈 é ortogonal. 

A matriz de correlação condicional implícita de 𝜖𝑡 pode ser expressa como: 

 

 𝑅𝑡 = 𝐽𝑡
−1𝑉𝑡𝐽𝑡

−1 (99) 

 

onde  𝐽𝑡 = (𝑉𝑡 ⊙ 𝐼𝑚)
1

2    e   𝑉𝑡 = 𝑍𝛴𝑡𝑍′. 

𝑃 e 𝐿 são definidos como acima (dos autovetores e autovalores). O modelo OGARCH 

(quando 𝑚 = 𝑁) corresponde à escolha particular 𝑈 = 𝐼𝑁. Mais genericamente, van 

der Weide (2002) expressa 𝑈 como o produto de 𝑁(𝑁 − 1)/2 matrizes de rotação: 

 

 𝑈 = ∏ 𝐺𝑖𝑗(𝛿𝑖𝑗)

𝑖<𝑗

,     − 𝜋 ≤ 𝛿𝑖𝑗 ≤ 𝜋,      𝑖, 𝑗 = 1,2, … 𝑛 (100) 

 

Na qual 𝐺𝑖𝑗(𝛿𝑖𝑗) executa uma rotação no plano abrangida pelo i-ésimo e o j-ésimo 

vetores da base canônica do ℝ𝑁 sobre um ângulo 𝛿𝑖𝑗. Por exemplo, no caso trivariado, 

 

 𝐺12 = (
𝑐𝑜𝑠𝛿12 𝑠𝑖𝑛𝛿12 0

−𝑠𝑖𝑛𝛿12 𝑐𝑜𝑠𝛿12 0
0 0 1

), 𝐺13 = (
𝑐𝑜𝑠𝛿13 0 −𝑠𝑖𝑛𝛿13

0 1 0
−𝑠𝑖𝑛𝛿13 0 𝑐𝑜𝑠𝛿13

) (101) 

 

e 𝐺23 tem o bloco com as funções 𝑐𝑜𝑠𝛿23 e 𝑠𝑖𝑛𝛿22 no canto inferior direito. Os 𝑁(𝑁 −

1)/2 ângulos de rotação são parâmetros a serem estimados. 

Para estimação, van der Weide (2002) substitui em uma primeira etapa 𝑃 e 𝐿 

por suas contrapartes amostrais e os parâmetros restantes (aqueles de 𝑈) são 

estimados em conjunto com os parâmetros dos fatores GARCH em uma segunda 

etapa. 

Os modelos ortogonais são modelos F-GARCH específicos e, portanto, são 

aninhados no modelo BEKK. Como conseqüência, suas propriedades seguem as do 



120 
 

modelo BEKK. Em particular, é óbvio que o modelo (G) O-GARCH é estacionário na 

covariância se os 𝑚 processos GARCH univariados forem eles mesmos estacionários. 

A estimativa do modelo GO-GARCH é feita em três etapas. 

(1) A equação de média condicional (𝜇𝑡) é obtida pela estimação de 𝑁 modelos 

pelo QMLE com erros normais. Se 𝜇𝑡 = 𝜇 a média da amostra de 𝑦𝑡 é usada no lugar. 

Observe que as variáveis explicativas podem ser incluídas em 𝜇𝑡 e também na 

especificação de AR(FI)MA. 

(2) 𝑃𝑚 𝑒 𝐿𝑚 são calculados por meio de uma análise de componentes principais. 

Perceba que o GO-GARCH impõe 𝑚 = 𝑁. 

(3) Finalmente, 𝑈′ e os parâmetros GARCH são estimados por QMLE. Note 

também que 𝑓𝑡 = 𝑈′𝐿−1 2⁄ 𝑃′𝑢𝑡
, onde 𝑢𝑡 e 𝑓𝑡 são 𝑚 ×  1 vetores e 𝑈 é uma função de 𝛿. 

Como apontado por Boswijk e van der Weide (2006), o poder prático do O-

GARCH foi perdido no GO-GARCH de van der Weide (2002), ou seja, o fato de que 

todos os parâmetros GARCH podem ser convenientemente estimados apelando para 

o modelo univariado GARCH para os componentes principais da série original. 

Boswijk e van der Weide (2006) propuseram um método alternativo para 

estimar o modelo GO-GARCH que o torna mais atraente do ponto de vista puramente 

prático. O preço a pagar é uma perda de eficiência. 

Vamos lembrar da definição 3 que 𝑢𝑡 = 𝑍𝑓𝑡 (quando 𝑚 = 𝑁) e do modelo 

GOGARCH que 𝑍 = 𝑃𝐿1 2⁄ 𝑈. Assim, 𝑢𝑡 = 𝑃𝐿1 2⁄ 𝑈𝑓𝑡 = 𝑃𝐿1 2⁄ 𝑠𝑡, onde 𝑠𝑡 = 𝑈𝑓𝑡 é a versão 

padronizada e ortogonalizada de 𝑢𝑡. É simples mostrar que 𝑠𝑡 = 𝐿−1 2⁄ 𝑃′𝑢𝑡
. 

A idéia de Boswijk e van der Weide (2006) é identificar 𝑈 a partir da estrutura 

de autocorrelação (cruzada) de 𝑠𝑡𝑠′𝑡. 

Considere a projeção linear de 𝑓𝑡𝑓𝑡
′ em 𝑓𝑡−1𝑓𝑡−1

′  

 

 [
𝑓1𝑡

2 ⋯ 𝑓1𝑡𝑓𝑚𝑡

⋮ ⋱ ⋮
𝑓𝑚𝑡𝑓1𝑡 ⋯ 𝑓𝑚𝑡

2
] = [

𝑎1 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 𝑎𝑚

] + [
𝑏1

2𝑓1,𝑡−1
2 ⋯ 0

⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 𝑏𝑚

2 𝑓𝑚,𝑡−1
2

] + 𝑒𝑡 (102) 

 

Ou em forma de matriz, 

 

 𝑓𝑡𝑓𝑡
′ = 𝐷𝑎 + 𝐷𝑏 ⊙ 𝑓𝑡−1𝑓𝑡−1

′ ⊙ 𝐷𝑏 + 𝑒𝑡 (103) 
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Na qual ⊙ denota o produto Hadamard, 𝐷𝑎 e 𝐷𝑏 são diagonais e 𝑒𝑡 não está 

correlacionado com 𝑓𝑡−1𝑓𝑡−1
′ . 

Agora suponha que estimamos o seguinte modelo: 

 

 𝑓𝑡𝑓𝑡
′ = 𝐴 + 𝐵𝑓𝑡−1𝑓𝑡−1

′ 𝐵 + 𝑣𝑡 (104) 

   

por meio de NLS, minimizando ∑ 𝑡T
t=1 𝑟(𝑣𝑡

2) sobre matrizes simétricas 𝐴 e 𝐵. Então os 

valores pseudo-verdadeiros de 𝐴 e 𝐵 serão diagonais (sob algumas condições em 

momentos de quarta ordem; ver Boswijk e van der Weide, 2006), embora não seja 

igual a 𝐷𝑎 e 𝐷𝑏. 

Portanto, usando 𝑠𝑡 = 𝑈𝑓𝑡, se estimamos: 

 

 𝑠𝑡𝑠𝑡
′ = 𝐶 + 𝑄𝑠𝑡−1𝑠𝑡−1

′ 𝑄 + 𝑤𝑡 (105) 

   

sobre matrizes simétricas 𝐶 e 𝑄, então os valores pseudo-verdadeiros irão satisfazer 

𝐶 = 𝑈𝐴𝑈′ e 𝑄 = 𝑈𝐵𝑈′ para as matrizes diagonais 𝐴 e 𝐵. Isto implica que podemos 

estimar 𝑈 como autovetores de �̂� (𝑜𝑢 �̂�). 

O estimador resultante �̂� pode ser usado para construir �̂� = �̂��̂�1 2⁄ �̂� e, portanto, 

𝑓𝑡 = �̂�−1𝑢𝑡. 

A matriz de variância diagonal 𝑉𝑡 pode ser estimada a partir de 𝑓𝑡 usando 

modelos GARCH univariados. Em princípio, diferentes modelos para os diferentes 

componentes são possíveis. Algumas aplicações empíricas e simulações sugerem 

que o novo procedimento vale a pena ser considerado. Uma teoria formal (assintótica) 

da inferência ainda não está disponível. 

 

Modelos de correlação condicional 

 

Esta seção coleta modelos que podem ser vistos como combinações não-

lineares de modelos GARCH univariados. Isso permite modelos em que é possível 

especificar separadamente, por um lado, as variâncias condicionais individuais e, por 

outro lado, a matriz de correlação condicional. Para modelos dessa categoria, os 

resultados teóricos sobre estacionariedade, ergodicidade e momentos podem não ser 

tão simples de obter quanto os modelos apresentados nas seções anteriores. No 
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entanto, eles são menos gananciosos em parâmetros que os modelos da primeira 

categoria e, portanto, são mais facilmente estimáveis. 

A matriz de variância condicional para essa classe de modelos é especificada 

de maneira hierárquica. Primeiro, escolhe-se um modelo do tipo GARCH para cada 

variância condicional. Em segundo lugar, com base nas variâncias condicionais, 

modela-se a matriz de correlação condicional (impondo sua certeza positiva ∀𝑡). 

Bollerslev (1990) propõe uma classe de modelos MGARCH em que as 

correlações condicionais são constantes e, portanto, as covariâncias condicionais são 

proporcionais ao produto dos desvios-padrão condicionais correspondentes. Essa 

restrição reduz muito o número de parâmetros desconhecidos e, portanto, simplifica a 

estimativa. 

O modelo CCC é definido como: 

 

 𝐻𝑡 = 𝐷𝑡𝑅𝐷𝑡 = (𝜌𝑖𝑗√ℎ𝑖𝑖𝑡ℎ𝑗𝑗𝑡) (106) 

 

Na qual 

 

 𝐷𝑡 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(ℎ11𝑡
1 2⁄

ℎ𝑁𝑁𝑡
1 2⁄

), (107) 

   

ℎ𝑖𝑖𝑡 pode ser definido como qualquer modelo GARCH univariado, e 𝑅 = (𝜌𝑖𝑗) é uma 

matriz simétrica definida positiva com 𝜌𝑖𝑖 = 1, ∀𝑖.  𝑅 é a matriz contendo as constantes 

correlações condicionais 𝜌𝑖𝑗. O modelo CCC original possui uma especificação 

GARCH(1,1) para cada variância condicional em 𝐷𝑡: 

 

 ℎ𝑖𝑖𝑡 = 𝜔𝑖 + 𝛼𝑖𝜖𝑖,𝑡−1
2 + 𝛽𝑖ℎ𝑖𝑖,𝑡−1 𝑖 = 1, … , 𝑁.  (108) 

 

Este modelo CCC contém 𝑁(𝑁 + 5)/2 parâmetros. 𝐻𝑡 é positivo definido se e 

somente se todas as 𝑁 variâncias condicionais forem positivas e 𝑅 for positivo 

definido. As variâncias incondicionais são facilmente obtidas, como no caso 

univariado, mas as covariâncias incondicionais são difíceis de calcular devido à não 

linearidade. 
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A suposição de que as correlações condicionais são constantes pode parecer 

irrealista em muitas aplicações empíricas. Engle (2002) e Tse e Tsui (2002) propõem 

uma generalização do modelo CCC, tornando a matriz de correlação condicional 

dependente do tempo. O modelo é então chamado de modelo de correlação 

condicional dinâmica (DCC). Uma dificuldade adicional é que a matriz de correlação 

condicional dependente do tempo tem que ser definida positiva ∀𝑡. Os modelos DCC 

garantem isso sob condições simples nos parâmetros. 

O modelo DECO de Engle e Kelly (2008) é definido como com 

 

 𝑅𝑡 = (1 − 𝜌𝑡)𝐼𝑁 + 𝜌𝑡𝐽𝑁 x 𝑁 (109) 

 𝜌𝑡 =
1

𝑁(𝑁 − 1)
∑

𝑞𝑖𝑗,𝑡

𝑞𝑖𝑖,𝑡𝑞𝑗𝑗,𝑡
𝑖≠𝑗

 (110) 

 

Na qual 𝜌𝑡 é a equicorrelação, 𝑞𝑖𝑗,𝑡 é o i,j-ésimo elemento de 𝑄𝑡, 𝐼𝑁 denota a matriz 

identidade de 𝑁 dimensões e 𝐽𝑁 x 𝑁 é uma matriz 𝑁 ×  𝑁 de números um. Segundo 

Engle e Kelly (2008), 𝑅𝑡
−1 existe se e somente se 𝜌𝑡 ≠ 1 e 𝜌𝑡 ≠ −1 (𝑁 − 1)⁄  e 𝑅𝑡 é 

positivo definido se e somente se −1 (𝑁 − 1)⁄ < 𝜌𝑡 < 1. 

Como já mencionado, uma característica útil dos modelos de DCC é que os 

parâmetros que governam a variância e a dinâmica de correlação podem ser 

estimados separadamente. Para a estimação de correlação, normalmente estima-se 

primeiro �̅� como a matriz de correlação empírica de 𝑢𝑡. Então, os parâmetros 𝛼 e 𝛽 

no DCC são geralmente estimados por quase máxima verossimilhança gaussiana. 

Aielli (2009) mostrou que a estimação de �̅� como a matriz de correlação 

empírica de 𝑢𝑡 é inconsistente por que 𝐸[𝑢𝑡𝑢𝑡] = 𝐸[𝐸[𝑢𝑡
′ 𝑢𝑡|𝛺𝑡−1] = 𝐸[𝑅𝑡] ≠ 𝐸[𝑄𝑡]. 

O novo modelo proposto por Aielli (2009) para contornar esse problema é o 

seguinte. Seja 𝑃𝑡 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑞11,𝑡
1/2

… 𝑞𝑁𝑁,𝑡
1/2

) e 𝑢𝑡
∗ = 𝑃𝑡𝑢𝑡 O modelo de cDCC de Aielli (2009) 

é definido como no modelo DCC de Engle (2002), mas o matriz 𝑁 × 𝑁 positiva 

definitiva simétrica 𝑄𝑡 = (𝑞𝑖𝑗,𝑡) é agora dada por: 

 

 𝑄𝑡 = (1 − 𝛼 − 𝛽)𝑄 + 𝛼𝑢𝑡−1
∗ 𝑢𝑡−1

∗′
+ 𝛽𝑄𝑡−1 (111) 
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Na qual �̅� é a matriz 𝑁 × 𝑁 de variância incondicional de 𝑢𝑡
∗ 

(já que 𝐸[𝑢𝑡
∗𝑢𝑡

∗′
|𝛺𝑡−1]  = 𝑄𝑡), e 𝛼 e 𝛽 são parâmetros escalares não-negativos 

satisfazendo 𝛼 + 𝛽 < 1. 

Para o modelo cDCC, a estimação da matriz �̅� e os parâmetros 𝛼 e 𝛽 estão 

entrelaçados, uma vez que �̅� é estimado sequencialmente como a matriz de 

correlação do 𝑢𝑡
∗. Para obter 𝑢𝑡

∗ precisamos, no entanto, no primeiro passo de um 

estimador dos elementos diagonais de 𝑄𝑡. Graças ao fato de que os elementos 

diagonais de 𝑄𝑡 não dependem de �̅� (porque �̅�𝑖𝑖 = 1 para 𝑖 = 1, … , 𝑁), Aielli (2009) 

propõe obter esses valores 𝑞11,𝑡, … , 𝑞𝑁𝑁,𝑡 como segue: 

 

 𝑞𝑖𝑖,𝑡  =  (1 − 𝛼 − 𝛽) + 𝛼𝑢𝑖,𝑡−1
2 + 𝛽𝑞𝑖𝑖,𝑡−1 (112) 

   

para 𝑖 = 1, … , 𝑁. Em suma, dado 𝛼 e 𝛽, pode-se calcular 𝑞11,𝑡, … , 𝑞𝑁𝑁,𝑡 e, portanto, 𝑢𝑡
∗, 

e pode-se estimar �̅� como a covariância empírica de 𝑢𝑡
∗. 

 

Estimação 

 

Suponha que o processo estocástico vetorial {𝑦𝑡} (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 = 1, … , 𝑇) seja uma 

realização de um DGP cuja média condicional, matriz de variância condicional e 

distribuição condicional são respectivamente 𝜇𝑡(휃0), 𝐻𝑡(휃0) 𝑒 𝑝(𝑦𝑡|휁0,Ω𝑡−1), onde 휁0 =

(휃0휂0) é um vetor de parâmetro de 𝑟 dimensões e 휂0 é o vetor que contém os 

parâmetros da distribuição das inovações 𝑧𝑡 (pode não haver tal parâmetro). É 

importante ressaltar que, para justificar a escolha do procedimento de estimação, 

assumimos que o modelo a ser estimado engloba as verdadeiras formulações de 

𝜇𝑡(휃0) e 𝐻𝑡(휃0). 

O procedimento mais usado na estimativa de 휃0 envolve a maximização de uma 

função de verossimilhança construída sob a hipótese auxiliar de uma distribuição 𝑖. 𝑖. 𝑑. 

para as inovações padronizadas 𝑧𝑡. A suposição 𝑖. 𝑖. 𝑑. pode ser substituída pela 

suposição mais fraca de que 𝑧𝑡 é uma sequência de diferença de martingale com 

relação a Ω𝑡−1, mas esse tipo de suposição não se traduz na função de 

verossimilhança. A função de verossimilhança para o caso 𝑖. 𝑖. 𝑑. pode então ser vista 

como uma função de quase-verossimilhança. 
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Consequentemente, é preciso fazer uma suposição adicional sobre o processo 

de inovação, escolhendo uma função de densidade, denotada por 𝑔(𝑧𝑡(휃)|휂), onde 휂 

é um vetor de parâmetros de perturbação. O problema a ser resolvido é, portanto, 

maximizar a função de log-verossimilhança da amostra 𝐿𝑇(휃, 휂) para as 𝑇 

observações (condicional em alguns valores iniciais para 𝜇0 and 𝐻0), com relação ao 

vetor de parâmetros 휁 = (휃, 휂) Onde 

 

 𝐿𝑇(휁) = ∑  log 

𝑇

𝑡=1

𝑓(𝑦𝑡|휁, 𝛺𝑡−1) (113) 

Com 

 

 𝑓(𝑦𝑡|휁, 𝛺𝑡−1) = |𝐻𝑡|−1/2𝑔(𝐻𝑡
−1/2

(𝑦𝑡 − 𝜇𝑡)|휂) (114) 

 

e a dependência em relação a 휃 ocorre pelo 𝜇𝑡 and 𝐻𝑡. O termo |𝐻𝑡|−1/2 é o jacobiano 

que surge na transformação das inovações para os observáveis. 

A distribuição mais comumente empregada na literatura é a normal 

multivariada, determinada unicamente por seus dois primeiros momentos (de modo 

que 휁 = 휃 desde que 휂 esteja vazia). Nesse caso, a log-verossimilhança da amostra 

é: 

 

 𝐿𝑇(휃) = −
1

2
∑[

𝑇

𝑡=1

𝑁 log (2𝜋) +  log |𝐻𝑡 | + (𝑦𝑡 − 𝜇𝑡)′𝐻𝑡
−1(𝑦𝑡 − 𝜇𝑡)] (115) 

 

É bem conhecido que a normalidade das inovações é rejeitada na maioria das 

aplicações que lidam com dados diários ou semanais. Em particular, a curtose da 

maioria dos retornos de ativos financeiros é maior do que três, o que significa que eles 

têm muitos valores extremos para serem distribuídos normalmente. Além disso, sua 

distribuição incondicional tem frequentemente caudas mais pesadas do que o que 

está implícito em uma distribuição condicional normal: o aumento do coeficiente de 

curtose trazido pela dinâmica da variância condicional não é geralmente suficiente 

para igualar adequadamente a curtose incondicional dos dados. 

No entanto, como mostrado por Bollerslev e Wooldridge (1992), um estimador 

consistente de 휃0 pode ser obtido maximizando (9.44) em relação a 휃 mesmo se o 
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DGP não for condicionalmente Gaussiano. Este estimador, chamado de estimador 

(Gaussiano) de quasi máxima-verossimilhança (QML) ou pseudo máxima-

verossimilhança (PML), é consistente desde que a média condicional e a variância 

condicional sejam especificadas corretamente. Jeantheau (1998) comprova a forte 

consistência do estimador de QML de Gauss em modelos GARCH multivariados. Ele 

também fornece condições de identificação suficientes para o modelo CCC. Veja 

Gourieroux (1997) para uma descrição detalhada do método QML em um contexto 

MGARCH e suas propriedades assintóticas. Por estas razões e na medida em que o 

propósito da análise é estimar consistentemente os dois primeiros momentos 

condicionais, a estimativa de modelos MGARCH por QML é justificada. 

No entanto, em determinadas situações, é desejável buscar uma melhor 

distribuição para o processo de inovação. Por exemplo, quando se está interessado 

em obter previsões de densidade (ver Diebold, Gunther e Tay, 1998, no caso 

univariado e Diebold, Hahn e Tay, 1999, no caso multivariado) é natural relaxar a 

suposição de normalidade, tendo em mente o risco de inconsistência do estimador 

(ver Newey e Steigerwald, 1997). 

Uma alternativa natural à densidade multivariada gaussiana é a densidade de 

Student, ver Harvey, Ruiz e Shephard (1992) e Fiorentini, Sentana e Calzolari (2003). 

O último tem um parâmetro escalar extra, o parâmetro graus de liberdade, denotado 

𝑣 daqui por diante. Quando esse parâmetro tende ao infinito, a densidade de Student 

tende à densidade normal. Quando tende a zero, as caudas da densidade tornam-se 

mais grossas e espessas. O valor do parâmetro indica a ordem de existência dos 

momentos, ex.: se 𝑣 = 2, os momentos de segunda ordem não existem, mas os 

momentos de primeira ordem existem. Por essa razão, é conveniente (embora não 

necessário) assumir que 𝑣 > 2, de modo que 𝐻𝑡 seja sempre interpretável como uma 

matriz de covariância condicional. Sob esta suposição, a densidade de Student pode 

ser definida como: 

 

 𝑔(𝑧𝑡|휃, 𝜈) =
𝛤 (

𝜈 + 𝑁
2 )

𝛤(
𝜈
2)[𝜋(𝜈 − 2)]

𝑁
2

 [1 +
𝑧𝑡

′𝑧𝑡

𝜈 − 2
]−

𝑁+𝜈
2   (116) 

 

Na qual 𝛤(. ) é a função gama. Perceba que nesse caso 휂 = 𝜈.  
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As propriedades assintóticas dos estimadores ML e QML em modelos GARCH 

multivariados ainda não estão firmemente estabelecidas e são difíceis de derivar de 

suposições de baixo nível. Como mencionado anteriormente, a consistência foi 

demonstrada por Jeantheau (1998). A normalidade assintótica do QMLE não se 

estabelece geralmente. Gourieroux (1997) prova isso para uma formulação geral 

usando suposições de alto nível. Comte e Lieberman (2003) provam isso para a 

formulação BEKK. Como os modelos (G) O-GARCH são casos especiais do modelo 

BEKK, esse resultado vale também para esses modelos (ver van der Weide, 2002). 

Pesquisadores que usam modelos MGARCH geralmente procedem como se a 

normalidade assintótica se mantivesse em todos os casos. A normalidade assintótica 

do EML e do QMLE foi provada no caso univariado sob suposições de baixo nível, 

uma das quais sendo a existência de momentos de ordem quatro ou superior das 

inovações (ver Lee e Hansen, 1994, Lumsdaine, 1996, e Ling e McAleer, 2003). 

Finalmente, vale ressaltar que os parâmetros de médias condicionais podem 

ser consistentemente estimados em um primeiro estágio, antes da estimação dos 

parâmetros de variância condicional, por exemplo, para um modelo VARMA, mas não 

para um modelo GARCH-in-mean. Estimar os parâmetros simultaneamente com os 

parâmetros de variância condicional aumentaria a eficiência pelo menos em grandes 

amostras (a menos que a matriz de covariância assintótica seja diagonal em blocos 

entre os parâmetros de média e variância), mas isso é computacionalmente mais 

difícil. Por essa razão, geralmente se usa um modelo muito simples para a média 

condicional ou considera-se 𝑦𝑡 − �̂�𝑡 como sendo os dados para ajustar o modelo 

MGARCH. 

Uma investigação detalhada das conseqüências de tal procedimento em duas 

etapas nas propriedades dos estimadores ainda deve ser conduzida. 

 

Estimação em dois passos 

 

Uma característica útil dos modelos CCC e DCC apresentados na Seção 9.5.4 

é que eles podem ser estimados consistentemente usando uma abordagem em duas 

etapas. Engle e Sheppard (2001) mostram que, no caso de um modelo DCC, a log-

verossimilhança pode ser escrita como a soma de uma parte média e volatilidade 

(dependendo de um conjunto de parâmetros desconhecidos 휃1
∗) e uma parte de 

correlação (dependendo de 휃2
∗) 
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De fato, lembrando que a matriz de variância condicional de um modelo DCC 

pode ser expressa como 𝐻𝑡 = 𝐷𝑡𝑅𝑡𝐷𝑡, um estimador ineficiente, porém consistente, 

do parâmetro 휃1
∗ pode ser encontrado substituindo 𝑅𝑡 pela matriz identidade. Neste 

caso, a função de quasi log-verossimilhança corresponde à soma das funções log-

verossimilhança de 𝑁 modelos univariados: 

 

 𝑄𝐿1𝑇(휃1
∗) = −

1

2
∑ ∑  

𝑁

𝑖=1

𝑇

𝑡=1

[ log (2𝜋) +  log (ℎ𝑖𝑖𝑡) +
(𝑦𝑖𝑡 − 𝜇𝑖𝑡)2

ℎ𝑖𝑖𝑡
] (117) 

 

Dado 휃1
∗ e sob condições de regularidade apropriadas, um estimador consistente, mas 

ineficiente, de 휃2
∗ pode ser obtido maximizando: 

 

 𝑄𝐿2𝑇(휃2
∗|휃1

∗) = −
1

2
∑(

𝑇

𝑡=1

 log |𝑅𝑡| + 𝑢𝑡
′𝑅𝑡

−1𝑢𝑡) (118) 

 

Na qual 𝑢𝑡 = 𝐷𝑡
−1(𝑦𝑡 − 𝜇𝑡). Note que para o modelo DECO de Engle e Kelly (2008) 

(veja definição 8), A equação (9.47) pode ser simplificada da seguinte forma: 

 

 

𝑄𝐿2𝑇(휃2
∗|휃1

∗)  =  −
1

2
∑{

𝑇

𝑡=1

 log [(1 − 𝜌𝑡)𝑁−1(1 + (𝑁 − 1)𝜌𝑡)]

+  
1

1 − 𝜌𝑡
[∑ 𝑢𝑖𝑡

2

𝑖

−
𝜌𝑡

1 + (𝑁 − 1)𝜌𝑡
(∑ 𝑢𝑖𝑡

𝑖

)2]} 

 

(119) 

A soma das funções de verossimilhança, mais metade da soma total de 

resíduos padronizados ao quadrado ((∑ 𝑢𝑡
′

t 𝑢𝑡/2, que é quase igual a 𝑁𝑇/2), é igual 

ao log-verossimilhança. Assim, é possível comparar o log-verossimilhança da 

abordagem em duas etapas com o da abordagem em uma etapa e de outros modelos. 

Engle e Sheppard (2001) explicam que os estimadores 휃̂1
∗ e 휃̂2

∗, não são 

totalmente eficientes (mesmo se 𝑧𝑡 é normalmente distribuído), pois são estimadores 

de informação limitada. 

 

Variance Targeting 
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Vimos que o que torna a maioria dos modelos MGARCH difíceis de estimar é o 

seu alto número de parâmetros. Um truque simples para garantir um número razoável 

de matrizes de covariância incondicional feitas pelo modelo, que também ajuda a 

reduzir o número de parâmetros na maximização da função de verossimilhança, é 

chamado de Variance Targeting por Engle e Mezrich (1996). Por exemplo, no modelo 

VEC (e em todos os seus casos particulares), a matriz de variância condicional pode 

ser expressa em termos da matriz de variância incondicional  e outros parâmetros. Ao 

fazê-lo, pode-se reparametrizar o modelo usando a matriz de variância incondicional 

e substituí-la por um estimador consistente (antes de maximizar a verossimilhança). 

Ao fazer isso, deve-se corrigir a matriz de covariância do estimador dos outros 

parâmetros para a incerteza no estimador preliminar. Nos modelos DCC, isto também 

pode ser feito com a matriz constante da parte de correlação, ex.: �̅� em (9.35). Nesse 

caso, o procedimento de estimativa de dois passos se torna um procedimento de três 

etapas. 

 

Comparação de performance 

 

Redução da Variância 

 

 O objetivo da redução de variância é comparar a redução da variação da 

carteira usando a estratégia do modelo estimado sobre a estratégia na qual o agente 

não compra nenhum contrato futuro. Primeiramente, calcula-se a variância do portfólio 

de agentes usando dada por 𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑝,𝑡) = 𝑉𝑎𝑟(∆𝑆𝑡 − 𝛽∆𝐹𝑡). O parâmetro 𝛽 é a relação 

de hedge ótima dada por cada modelo. A equação mostra a redução da variância em 

comparação com uma estratégia não protegida, em outras palavras, uma estratégia 

na qual 𝛽 é zero. O próximo passo é calcular 

 

 1 −
𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑝,𝑡)

ℎ

𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑝,𝑡)
𝑢

. (120) 

 

 Os índices ℎ e 𝑢 referem-se a hedge e  não hedge, respectivamente. Quanto 

maior o valor, melhor é o modelo. O modelo que tem o maior valor para a estatística 

supera todos os outros. Esta será a estatística que indicará neste trabalho o modelo 
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com melhor desempenho. 

 

Model Confidence Set 

 

O objetivo do teste é determinar o conjunto de modelos, 𝑀∗, que consistem nos 

melhores modelos de um grupo inicial de modelos, 𝑀0. A construção de um MCS 

envolve uma sequência de testes para capacidade preditiva, reduzindo o conjunto de 

modelos candidatos excluindo modelos aqueles com menor significância. O conjunto 

de modelos sobreviventes é o MCS, que é garantido para conter os melhores modelos 

com um certo nível de confiança, da mesma maneira que um intervalo de confiança 

para um parâmetro. O procedimento MCS tem como hipótese nula inicial de que todos 

os modelos candidatos em 𝑀0 têm desempenho igual. Defina o desempenho relativo 

entre os modelos 𝑖 e 𝑗 como: 

 

 𝑑𝑖𝑗,𝑡 = (∆𝑆𝑡 − �̂�𝑖,𝑡∆𝐹𝑡)
2

− (∆𝑆𝑡 − �̂�𝑗,𝑡∆𝐹𝑡)
2
 (121) 

   
   

1.10 BASE DE DADOS 

 

Para realizar as estimações foram utilizados os dados da taxa de Câmbio 

R$/US$ à vista e futura no período de 03/01/2001 até 31/12/2017 compreendendo 

4168 observações obtidas no site da B3. Para construir a série de dados futuros foi 

utilizado o contrato mais líquido perto da data de vencimento. Os primeiros 2/3 da 

amostra (até a data de 29/05/2012) foi utilizado para a estimação dentro da amostra 

e os dados restantes foram utilizados para a previsão fora da amostra 1 passo-à-frente 

mantendo fixo o início da amostra e acrescentando uma observação no final da 

amostra a cada passo. 

Nos gráficos 1, 2 e 3, podemos ver o comportamento do nível de log e retorno 

para cada série. Os fatos estilizados como a presença de cluster e variância não 

constante podem ser verificados. Como esperado, as séries futura e spot são muito 

semelhantes. Portanto, podemos esperar que a correlação condicional seja variável 

no tempo, mas em um determinado nível, estar perto de um. 
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Gráfico 1 – Taxa de Câmbio Á vista e Futura 

 
 

Gráfico 2 – Logaritmo Neperiando das Taxas à Vista e Futura 
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Gráfico 3 – Log Retorno das Taxas à Vista e Futura 

 
 

No gráfico 4 é possível observar a diferença entre o preço a vista e futuro 

também conhecido como base. Como esperado é possível afirmar que tal variável 

flutua em torno de um patamar constante dado que se tratam do comportamento do 

preço de um mesmo ativo no mercado futuro e a vista. Isto indica a possível relação 

de cointegração entre as variáveis. A variável observada será utilizada como variável 

explicativa nas equações da média do log retorno para o dado futuro e para o dado a 

vista. É possível observar como no ano de 2002 o valor do risco de Base se tornou 

negativo devido o período eleitoral. 
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Gráfico 4 – Risco de Base 

 
 

 A possível relação de longo prazo entre as variáveis também pode ser 

percebida ao observar os gráficos de dispersão 5 e 6 que mostra a relação em nível 

entre as variáveis em nível e no logaritmo neperiando do nível. Como esperado uma 

relação positiva e muito próxima da unidade. 
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Gráfico 5 – Relação entre o Logartimo Neperiano à Vista e Futuro 

 
 

Gráfico 6 - Relação entre o Preço à Vista e Futuro 
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 Na primeira diferença do log, ou seja log retorno, é possível observar uma 

relação positiva entre as variáveis pelo gráfico 7, como esperado. Ou seja, relação 

direta entre as variáveis tanto no curto quanto no longo prazo. 

 

Gráfico 7 – Relação entre o Log Retorno dos dados à vista e futuro 

 
 

 O histograma do log retorno tanto do dado à vista quanto do dado futuro está 

no gráfico 8. Nele é possível observar a distribuição dos dados com grande 

concentração em torno do valor médio e caudas mais pesadas com grande número 

de observações distantes do valor médio. 
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Gráfico 8 – Densidade do Log Retorno 

 
 

 Nos gráficos 9 e 10 são comparadas as distribuições dos dados de log retorno 

utilizados na amostra com a distribuição normal. Corroborando os resultados já 

relatados no gráfico 8. 
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Gráfico 9 – Comparação entre os dados de Log Retorno Futuro e a Distribuição 
Normal 

 
 
Gráfico 10 - Comparação entre os dados de Log Retorno à Vista e a Distribuição 
Normal 
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 Gráficos 11 e 12 mostram a correlação dos dados de log retorno 

temporalmente. Podemos perceber a baixa correlação existente na média dos dados. 

 

Gráfico 11 – Correlograma Log Retorno à Vista 
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Gráfico 12 - Correlograma Log Retorno Futuro 

 
 O gráfico 13 apresenta o valor ao longo da amostra do quadrado do log retorno. 

Este dado é uma aproximação do valor da variância para cada instante do tempo. 

Nele podemos observar os momentos de maior estresse no mercado cambial tanto 

no dado a vista quanto no dado futuro no qual o valor da variância se torna maior. 
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Gráfico 13 – Log Retorno ao Quadrado 

 
 

 A correlação do dado do log retorno ao quadrado temporalmente está presente 

no gráfico 14. Neles existe a indicação de uma variância não constante ao longo da 

amostra dada a correlação apresentada. 
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Gráfico 14 – Correlograma Log Retorno ao Quadrado 

 
 Nos gráficos 15 e 16 temos o correlograma cruzado entre as variáveis 

indicando alta correlação em cada instante de tempo. 
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Gráfico 15 – Autocorrelação entre o Log Retorno 

 
Gráfico 16 – Autocorrelação entre o Log Retorno ao Quadrado 

 
A Tabela 1 contém as estatísticas de resumo das séries de dados. É possível 

verificar que o retorno de cada série tem uma assimetria negativa ou uma assimetria 
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positiva, este fato indica que usar um modelo GJR para variância univariada é uma 

boa escolha e que a série tem excesso de curtose na primeira diferença do retorno. 

Como esperado valor da curtose é muito acima da curtose da densidade da 

distribuição normal.  

 

Tabela 1 – Estatísticas Descritivas 
 A Vista Futuro 

  
Amostra 
Completa 

Dentro 
Da 

Amostra 

Fora da 
Amostra 

Toda 
Amostra 

Dentro 
Da 

Amostra 

Fora da 
Amostra 

Média 0,0128 -0,0003 0,0389 0,0127 -0,0003 0,0386 

Mínimo -9,3616 -9,3616 -6,0696 -7,4041 -7,4041 -4,7329 

Máximo 8,9203 8,9203 8,2915 9,6159 9,6159 7,7180 

Desvio Padrão 1,0068 1,0517 0,9101 0,9707 1,0173 0,8696 

Curtose 11,2157 11,9346 7,6697 9,2428 9,4959 7,2562 

Assimetria 0,2555 0,2473 0,3043 0,4997 0,4417 0,7052 
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5 RESULTADOS 

 
Este capítulo da tese é dividido em duas partes. Na primeira são apresentados 

os resultados obtidos dentro da amostra. Na parte seguinte os resultados fora da 

amostra. 

 

1.11 DENTRO DA AMOSTRA 

 

Na tabela 2 são apresentados os resultados de correlação para o modelo DCC 

com distribuição Normal. O valor médio é idêntico para as duas primeiras casas 

decimais em todos os casos apresentando valores mínimos dispares, em alguns 

casos negativos. 

 

Tabela 2 – Resultados DCC Normal Dentro Da Amostra 

    Média 
Desvio 
Padrão 

Máximo Mínimo 

DCC - 
Normal 

APARCH 0,9272 0,0447 0,9947 -0,0469 

FIAPARCH_BBM 0,9268 0,0439 0,9950 -0,0446 

FIAPARCH_CHUN
G 

0,9269 0,0430 0,9952 0,0531 

FIGARCH_BBM 0,9293 0,0442 0,9943 0,0757 

FIGARCH_CHUNG 0,9289 0,0422 0,9943 0,1314 

GARCH 0,9211 0,0280 0,9657 0,7766 

GJR 0,9205 0,0251 0,9630 0,8005 

HYGARCH 0,9248 0,0250 0,9622 0,8020 

IGARCH 0,9208 0,0297 0,9677 0,7620 

 

Na tabela 2 são apresentados os resultados de correlação para o modelo cDCC 

com distribuição Normal e T-Student. Para a distribuição T-Student o valor médio 

encontrado sempre é maior em comparação a distribuição Normal. Valores máximo 

são muito semelhantes porém os valores mínimos são distintos. 
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Tabela 3 – Resultados cDCC Normal e T Dentro da Amostra 

    Média 
Desvio 
Padrão 

Máximo Mínimo 

cDCC - 
Normal 

APARCH 0,9285 0,0282 0,9909 0,2372 

FIAPARCH_BBM 0,9279 0,0333 0,9937 0,1402 

FIAPARCH_CHUN
G 

0,9278 0,0336 0,9945 0,2174 

FIGARCH_BBM 0,9246 0,0239 0,9670 0,8114 

FIGARCH_CHUNG 0,9238 0,0233 0,9678 0,8234 

GARCH 0,9287 0,0346 0,9930 0,2324 

GJR 0,9270 0,0337 0,9927 0,1928 

HYGARCH 0,9245 0,0255 0,9690 0,8019 

IGARCH 0,9289 0,0359 0,9935 0,2159 

cDCC - T 

APARCH 0,9482 0,0320 0,9948 0,2138 

FIAPARCH_BBM 0,9475 0,0319 0,9953 0,1866 

FIAPARCH_CHUN
G 

0,9470 0,0315 0,9957 0,2708 

FIGARCH_BBM 0,9477 0,0322 0,9951 0,2609 

FIGARCH_CHUNG 0,9477 0,0306 0,9952 0,3224 

GARCH 0,9472 0,0334 0,9947 0,2562 

GJR 0,9469 0,0343 0,9950 0,2105 

HYGARCH 0,9478 0,0328 0,9952 0,2595 

IGARCH 0,9470 0,0342 0,9950 0,2514 

 

Na tabela 4 são apresentados os resultados de correlação para os modelos 

BEKK Diagonal com distribuição Normal e T-Student, Risk Metrics com distribuição 

Normal e BEKK Escalar com distribuição Normal. Para o modelo com a distribuição 

T-Student o valor médio encontrado é maior em comparação aos outros. Valores 

máximo são muito semelhantes porém os valores mínimos são distintos chegando a 

valores negativos. 

 

Tabela 4 – Resultados BEKK e Rismetrics Dentro da Amostra 

    Média 
Desvio 
Padrão 

Máximo Mínimo 

BEKK Diagonal Normal 0,9289 0,0573 0,9970 -0,1480 

BEKK Diagonal T 0,9644 0,0322 0,9956 0,2487 

RiskMetrics Normal 0,9313 0,0523 0,9945 0,5638 

BEKK Escalar Normal 0,9254 0,0604 0,9983 -0,1544 

 

 Nós gráficos 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 podemos observar o comportamento 

das correlações variando no tempo que foram obtidas dentro da amostra. 
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Gráfico 17 - CORRELAÇÃO DCC NORMAL DENTRO 

 
 

Gráfico 18 - CORRELAÇÃO CDCC NORMAL DENTRO 
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Gráfico 19 - CORRELAÇÃO CDCC T DENTRO 

 
 

Gráfico 20 - CORRELAÇÃO_DIAG_BEKK_NORMAL_D  
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Gráfico 21 - CORRELAÇÃO_DIAG_BEKK_T_D 

 
 

Gráfico 22 - CORRELAÇÃO_RISKMETRICS_NORMAL_D 
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Gráfico 23 - CORRELAÇÃO_SCALAR BEKK N_NORMAL_D 
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Tabela 6 – Taxa Ótima de Hedge DCC Normal Dentro da Amostra 

    Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

DCC - Normal 

APARCH 0,9445 0,1017 1,4267 -0,0272 

FIAPARCH_BBM 0,9410 0,1109 1,5539 -0,0229 

FIAPARCH_CHUNG 0,9407 0,1156 1,6405 0,0276 

FIGARCH_BBM 0,9425 0,1110 1,6621 0,0421 

FIGARCH_CHUNG 0,9427 0,1063 1,5851 0,0768 

GARCH 0,9373 0,1073 1,6942 0,3553 

GJR 0,9416 0,1128 1,7422 0,3827 

HYGARCH 0,9416 0,1128 1,7422 0,3827 

IGARCH 0,9387 0,1117 1,7594 0,3585 

 

 

Tabela 7 – Taxa Ótima de Hedge cDCC Normal e T Dentro da Amostra 

    Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

cDCC - Normal 

APARCH 0,9462 0,0992 1,4647 0,1374 

FIAPARCH_BBM 0,9423 0,1092 1,5454 0,0720 

FIAPARCH_CHUNG 0,9419 0,1144 1,6309 0,1130 

FIGARCH_BBM 0,9381 0,1108 1,7466 0,3476 

FIGARCH_CHUNG 0,9379 0,1057 1,6595 0,3679 

GARCH 0,9450 0,1079 1,6033 0,1348 

GJR 0,9482 0,1126 1,6104 0,1012 

HYGARCH 0,9384 0,1113 1,7494 0,3454 

IGARCH 0,9496 0,1087 1,6226 0,1265 

cDCC - T 

APARCH 0,9660 0,0993 1,4377 0,1238 

FIAPARCH_BBM 0,9621 0,1102 1,5730 0,0958 

FIAPARCH_CHUNG 0,9614 0,1155 1,6612 0,1408 

FIGARCH_BBM 0,9614 0,1112 1,7284 0,1449 

FIGARCH_CHUNG 0,9620 0,1066 1,6306 0,1884 

GARCH 0,9638 0,1093 1,6216 0,1486 

GJR 0,9684 0,1135 1,6280 0,1105 

HYGARCH 0,9619 0,1117 1,7360 0,1440 

IGARCH 0,9681 0,1099 1,6396 0,1473 

 

 

Tabela 8 – Taxa Ótima de Hedge BEKK e RiskMetrics Dentro da Amostra 

    Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

BEKK Diagonal Normal 0,9574 0,1136 1,7121 -0,0767 

BEKK Diagonal T 0,9492 0,0688 1,4681 0,1530 

RiskMetrics Normal 0,9393 0,0811 1,2096 0,3712 

BEKK Escalar Normal 0,9486 0,1097 1,6576 -0,0767 
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Gráfico 24 - HEDGE CCC NORMAL DENTRO 
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Gráfico 25 - HEDGE CCC T DENTRO 

 
 

Gráfico 26 - HEDGE DCC NORMAL DENTRO 
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Gráfico 27 - HEDGE DCC NORMAL DENTRO 

 
 

Gráfico 28 - HEDGE CDCC NORMAL DENTRO 
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Gráfico 29 - HEDGE CDCC T DENTRO 

 
 

Gráfico 30 - HEDGE_DIAG_BEKK_NORMAL_D 
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Gráfico 31 - HEDGE_DIAG_BEKK_T_D 

 
 

Gráfico 32 - HEDGE_RISKMETRICS_NORMAL_D 
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Gráfico 33 - HEDGE_SCALAR BEKK N_NORMAL_D 
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Tabela 9 Estatísticas Volatilidades Dentro Da Amostra à Vista 

    Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

CCCs e DCCs 

APARCH 1,1106 2,1227 28,6789 0,1019 

FIAPARCH_BBM 1,0749 2,0085 27,8299 0,1144 

FIAPARCH_CHUNG 1,1074 2,0931 29,2668 0,1004 

FIGARCH_BBM 1,1144 2,1625 34,1213 0,1128 

FIGARCH_CHUNG 1,0830 2,0546 32,9227 0,0921 

GARCH 1,1599 2,3212 34,1430 0,1070 

GJR 1,1642 2,3425 32,5154 0,1207 

HYGARCH 1,1358 2,2117 35,0319 0,1076 

IGARCH 1,1655 2,3360 34,3468 0,1058 

BEKK Diagonal Normal 1,1249 2,2143 40,8819 0,2213 

BEKK Diagonal T 1,6424 1,8215 34,2939 0,9009 

RiskMetrics Normal 1,0916 1,7521 16,6714 0,0777 

BEKK Escalar Normal 1,1480 2,3218 44,4401 0,2204 

 

Tabela 10 – Estatísticas Volatilidade Dentro da Amostra Futuro 

    Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

CCC - Normal 

APARCH 1,0424 1,7077 20,7944 0,1006 

FIAPARCH_BBM 0,9860 1,5779 20,7335 0,1318 

FIAPARCH_CHUNG 1,0393 1,7724 22,6266 0,1088 

FIGARCH_BBM 1,0627 1,8721 24,0129 0,1250 

FIGARCH_CHUNG 1,0393 1,7988 23,1264 0,1065 

GARCH 1,1102 2,0037 24,1239 0,1320 

GJR 1,1064 1,9798 23,5870 0,1384 

HYGARCH 1,0871 1,9222 24,6574 0,1151 

IGARCH 1,1406 2,0793 24,9341 0,1237 

BEKK Diagonal Normal 1,0424 1,7077 20,7944 0,1006 

BEKK Diagonal T 1,5308 1,4381 25,9431 0,9257 

RiskMetrics Normal 1,0440 1,5196 13,9999 0,0584 

BEKK Escalar Normal 1,1332 2,0502 30,7420 0,2462 
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Gráfico 34 - VARIANCIA CCC NORMAL DENTRO 

 
 

Gráfico 35 - VARIANCIA FUTURO CCC NORMAL DENTRO 
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Gráfico 36 - VARIÂNCIA_A_VISTA_DIAG_BEKK_NORMAL_D 

 
 

Gráfico 37 - VARIÂNCIA_FUTURO_DIAG_BEKK_NORMAL_D 
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Gráfico 38 - VARIÂNCIA_A_VISTA_DIAG_BEKK_T_D 

 
 

Gráfico 39 - VARIÂNCIA_FUTURO_DIAG_BEKK_T_D 
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Gráfico 40 - VARIÂNCIA_A_VISTA_SCALAR BEKK N_NORMAL_D 

 
 

Gráfico 41 - VARIÂNCIA_FUTURO_SCALAR BEKK N_NORMAL_D 
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Tabela 11 – Redução na Variância Dentro da Amostra CCC  

    HE1 HE2_5 HE2_10 

CCC NORMAL 

APARCH 86,42% 86,42% 86,42% 

FIAPARCH_BBM 85,96% 85,98% 85,97% 

FIAPARCH_CHUNG 86,06% 86,07% 86,06% 

FIGARCH_BBM -7,79% -15,38% -11,59% 

FIGARCH_CHUNG 86,74% 86,68% 86,71% 

GARCH 86,94% 81,84% 84,38% 

GJR 86,36% 85,44% 85,90% 

HYGARCH 86,60% 86,54% 86,57% 

IGARCH 87,09% 87,04% 87,06% 

CCC T 

APARCH 86,66% 86,66% 86,66% 

FIAPARCH_BBM 86,21% 86,23% 86,22% 

FIAPARCH_CHUNG 86,27% 86,27% 86,27% 

FIGARCH_BBM -8,55% -16,32% -12,44% 

FIGARCH_CHUNG 86,88% 86,83% 86,86% 

GARCH 87,13% 81,90% 84,51% 

GJR 86,57% 85,64% 86,11% 

HYGARCH 86,74% 86,68% 86,71% 

IGARCH 87,24% 87,18% 87,21% 

 

 

 

Tabela 12 – Redução na Variâcia Dentro da Amostra DCC 

    HE1 HE2_5 HE2_10 

DCC NORMAL 

APARCH 86,42% 86,42% 86,42% 

FIAPARCH_BBM 85,96% 85,98% 85,97% 

FIAPARCH_CHUNG 86,06% 86,07% 86,06% 

FIGARCH_BBM -7,79% -15,38% -11,59% 

FIGARCH_CHUNG 86,74% 86,68% 86,71% 

GARCH 86,94% 81,84% 84,38% 

GJR 86,36% 85,44% 85,90% 

HYGARCH 86,60% 86,54% 86,57% 

IGARCH 87,09% 87,04% 87,06% 
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Tabela 13 – Redução na Variância Dentro da Amostra cDCC 

    HE1 HE2_5 HE2_10 

cDCC NORMAL 

APARCH 86,24% 86,21% 86,23% 

FIAPARCH_BBM 85,84% 85,84% 85,84% 

FIAPARCH_CHUNG 85,97% 85,95% 85,96% 

FIGARCH_BBM -7,18% -14,72% -10,95% 

FIGARCH_CHUNG 86,88% 86,82% 86,85% 

GARCH 86,86% 86,78% 86,82% 

GJR 86,26% 86,22% 86,24% 

HYGARCH 86,73% 86,67% 86,70% 

IGARCH 87,00% 86,91% 86,95% 

cDCC T 

APARCH 86,37% 86,35% 86,36% 

FIAPARCH_BBM 85,99% 85,99% 85,99% 

FIAPARCH_CHUNG 86,09% 86,08% 86,08% 

FIGARCH_BBM -7,56% -15,28% -11,42% 

FIGARCH_CHUNG 86,70% 86,62% 86,66% 

GARCH 86,93% 86,85% 86,89% 

GJR 86,37% 86,34% 86,35% 

HYGARCH 86,57% 86,49% 86,53% 

IGARCH 87,04% 86,96% 87,00% 

 

Tabela 14 – Redução Dentro da Amostra BEKK e RiskMetrics 

    HE1 HE2_5 HE2_10 

MQO 87,08% 87,03% 87,06% 

BEKK Diagonal Normal 86,78% 86,72% 86,75% 

BEKK Diagonal T 86,75% 86,73% 86,74% 

RiskMetrics Normal 87,08% 87,03% 87,06% 

BEKK Escalar Normal 86,91% 86,83% 86,87% 

 

1.12 FORA DA AMOSTRA 

 

Tabela 15 – Estatísticas Correlação DCC Fora Da Amostra 

    Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

DCC - Normal 

APARCH 0,9246 0,0266 0,9977 0,6474 

FIAPARCH_BBM 0,9252 0,0277 0,9978 0,6452 

FIAPARCH_CHUNG 0,9249 0,0284 0,9982 0,6351 

FIGARCH_BBM 0,9255 0,0276 0,9982 0,6658 

FIGARCH_CHUNG 0,9248 0,0280 0,9980 0,6590 

GARCH 0,9229 0,0196 0,9820 0,8556 

GJR 0,9222 0,0194 0,9808 0,8333 

HYGARCH 0,9269 0,0206 0,9837 0,8465 

IGARCH 0,9229 0,0197 0,9818 0,8562 

 

 



164 
 

Tabela 16 – Estatísticas Correlação cDCC Normal e T Fora da Amostra 

    Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

cDCC - Normal 

APARCH 0,9254 0,0188 0,9959 0,7642 

FIAPARCH_BBM 0,9264 0,0188 0,9961 0,7544 

FIAPARCH_CHUNG 0,9233 0,0227 0,9974 0,7237 

FIGARCH_BBM 0,9246 0,0197 0,9974 0,7702 

FIGARCH_CHUNG 0,9243 0,0215 0,9971 0,7456 

GARCH 0,9223 0,0218 0,9872 0,8207 

GJR 0,9212 0,0207 0,9861 0,8228 

HYGARCH 0,9246 0,0195 0,9818 0,8664 

IGARCH 0,9221 0,0224 0,9870 0,8199 

cDCC - T 

APARCH 0,9457 0,0189 0,9971 0,7712 

FIAPARCH_BBM 0,9439 0,0192 0,9972 0,7677 

FIAPARCH_CHUNG 0,9435 0,0212 0,9980 0,7478 

FIGARCH_BBM 0,9440 0,0217 0,9981 0,7656 

FIGARCH_CHUNG 0,9434 0,0220 0,9980 0,7569 

GARCH 0,9440 0,0216 0,9980 0,7682 

GJR 0,9441 0,0213 0,9980 0,7555 

HYGARCH 0,9441 0,0222 0,9982 0,7608 

IGARCH 0,9440 0,0217 0,9980 0,7644 

 

Tabela 17 – Estatísticas Correlação BEKK e RiskMetrics Fora da Amostra 

    Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

BEKK Diagonal Normal 0,9244 0,0426 0,9986 0,6330 

BEKK Diagonal T 0,9565 0,0196 0,9917 0,7784 

RiskMetrics Normal 0,9287 0,0355 0,9954 0,8021 

BEKK Escalar Normal 0,9215 0,0454 0,9985 0,6199 
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Gráfico 42 - CORRELAÇÃO_CCC_NORMAL_F 

 
 

Gráfico 43 - CORRELAÇÃO_CCC_T_F 

 
 

0,915

0,917

0,919

0,921

0,923

0,925

0,927

0,929

08/05/2012 08/05/2013 08/05/2014 08/05/2015 08/05/2016 08/05/2017

APARCH FIAPARCH_BBM FIAPARCH_CHUNG

FIGARCH_BBM FIGARCH_CHUNG GARCH

GJR HYGARCH IGARCH

0,915

0,917

0,919

0,921

0,923

0,925

0,927

0,929

08/05/2012 08/05/2013 08/05/2014 08/05/2015 08/05/2016 08/05/2017

APARCH FIAPARCH_BBM FIAPARCH_CHUNG

FIGARCH_BBM FIGARCH_CHUNG GARCH

GJR HYGARCH IGARCH



166 
 

Gráfico 44 - CORRELAÇÃO_DCC_NORMAL_F 

 
 

Gráfico 45 - CORRELAÇÃO_DCC_T_F 
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Gráfico 46 - CORRELAÇÃO_cDCC_NORMAL_F  

 
 

Gráfico 47 - CORRELAÇÃO_DCC_T_F 
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Gráfico 48 - CORRELAÇÃO_DIAG_BEKK_NORMAL_F 

 
 

Gráfico 49 - CORRELAÇÃO_DIAG_BEKK_T_F 
 

 

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

08/05/2012 08/05/2013 08/05/2014 08/05/2015 08/05/2016 08/05/2017

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

08/05/2012 08/05/2013 08/05/2014 08/05/2015 08/05/2016 08/05/2017



169 
 

 

Gráfico 50 - CORRELAÇÃO_RISKMETRICS_NORMAL_F 

 
 

Gráfico 51 - CORRELAÇÃO_SCALAR BEKK N_NORMAL_F 
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Tabela 18 – Estatísticas Taxa Ótima de Hedge CCC Normal e T Fora da Amostra 

    Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

CCC - Normal 

APARCH 0,9408 0,1028 1,8462 0,4679 

FIAPARCH_BBM 0,9385 0,1156 1,9158 0,4429 

FIAPARCH_CHUNG 0,9385 0,1223 1,9658 0,4523 

FIGARCH_BBM 0,9403 0,1170 1,9318 0,3893 

FIGARCH_CHUNG 0,9407 0,1122 1,8559 0,4088 

GARCH 0,9405 0,1152 1,9566 0,4007 

GJR 0,9440 0,1201 1,9802 0,4254 

HYGARCH 0,9411 0,1178 1,9813 0,3900 

IGARCH 0,9449 0,1156 1,9738 0,4055 

CCC - T 

APARCH 0,9343 0,0886 1,3557 0,6882 

FIAPARCH_BBM 0,9376 0,0962 1,3562 0,6543 

FIAPARCH_CHUNG 0,9217 0,1018 1,4332 0,6491 

FIGARCH_BBM 0,9355 0,1011 1,5146 0,6850 

FIGARCH_CHUNG 0,9367 0,1001 1,5639 0,6933 

GARCH 0,9404 0,0989 1,5410 0,6725 

GJR 0,9352 0,1023 1,4404 0,6705 

HYGARCH 0,9377 0,1025 1,5513 0,6897 

IGARCH 0,9421 0,0991 1,5289 0,6749 

 

Tabela 19 – Estatísticas Taxa Ótima de Hedge DCC Normal Fora da Amostra 
  Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

DCC - Normal 

APARCH 0,9130 0,0863 1,1989 0,6701 

FIAPARCH_BBM 0,9182 0,0933 1,1746 0,6364 

FIAPARCH_CHUNG 0,9031 0,0987 1,3402 0,6206 

FIGARCH_BBM 0,9164 0,0966 1,4151 0,6336 

FIGARCH_CHUNG 0,9174 0,0953 1,4564 0,6255 

GARCH 0,9189 0,0922 1,4184 0,6683 

GJR 0,9134 0,0963 1,3366 0,6551 

HYGARCH 0,9200 0,0979 1,4419 0,6709 

IGARCH 0,9207 0,0926 1,4078 0,6709 
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Tabela 20 - – Estatísticas Taxa Ótima de Hedge cDCC Normal e T Fora da Amostra 
  Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

cDCC - Normal 

APARCH 0,9138 0,0853 1,2087 0,6732 

FIAPARCH_BBM 0,9196 0,0926 1,2000 0,6471 

FIAPARCH_CHUNG 0,9017 0,0974 1,3353 0,6225 

FIGARCH_BBM 0,9155 0,0948 1,4164 0,6647 

FIGARCH_CHUNG 0,9170 0,0938 1,4546 0,6692 

GARCH 0,9182 0,0923 1,4125 0,6685 

GJR 0,9125 0,0966 1,3296 0,6541 

HYGARCH 0,9177 0,0971 1,4388 0,6698 

IGARCH 0,9198 0,0930 1,4022 0,6708 

cDCC - T 

APARCH 0,9130 0,0863 1,1989 0,6701 

FIAPARCH_BBM 0,9182 0,0933 1,1746 0,6364 

FIAPARCH_CHUNG 0,9031 0,0987 1,3402 0,6206 

FIGARCH_BBM 0,9164 0,0966 1,4151 0,6336 

FIGARCH_CHUNG 0,9174 0,0953 1,4564 0,6255 

GARCH 0,9189 0,0922 1,4184 0,6683 

GJR 0,9134 0,0963 1,3366 0,6551 

HYGARCH 0,9200 0,0979 1,4419 0,6709 

IGARCH 0,9207 0,0926 1,4078 0,6709 

 

Tabela 21 - – Estatísticas Taxa Ótima de Hedge BEKK e RiskMetrics Fora da 
Amostra 

  Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

BEKK Diagonal Normal 0,9383 0,1008 1,3970 0,5982 

BEKK Diagonal T 0,9318 0,0540 1,2471 0,7189 

RiskMetrics Normal 0,9136 0,0732 1,1569 0,7402 

BEKK Escalar Normal 0,9316 0,0998 1,4177 0,5735 
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Gráfico 52 - HEDGE OLS FORA 

 
 

Gráfico 53 - HEDGE_CCC_NORMAL_F 
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Gráfico 54 - HEDGE_CCC_T_F 

 
 

Gráfico 55 - HEDGE_DCC_NORMAL_F 
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Gráfico 56 - HEDGE_DCC_T_F 

 
 

Gráfico 57 - HEDGE_cDCC_NORMAL_F 
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Gráfico 58 - HEDGE_DCC_T_F 

 
 

Gráfico 59 - HEDGE_DIAG_BEKK_NORMAL_F 
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Gráfico 60 - HEDGE_DIAG_BEKK_T_F 

 
 

Gráfico 61 - HEDGE_RISKMETRICS_NORMAL_F 
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Gráfico 62 - HEDGE_SCALAR BEKK N_NORMAL_F 
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Tabela 23 – Estatísticas Volatilidade Fora da Amostra Futuro 
  Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

CCCs e DCCs 

APARCH 0,7639 0,5756 3,9800 0,0644 

FIAPARCH_BBM 0,7301 0,5387 3,8802 0,0959 

FIAPARCH_CHUNG 0,7556 0,7689 12,1039 0,0923 

FIGARCH_BBM 0,8009 0,8385 11,6581 0,1033 

FIGARCH_CHUNG 0,7709 0,7907 10,6193 0,0899 

GARCH 0,8463 0,8778 11,4800 0,0889 

GJR 0,8520 0,8969 12,3964 0,0963 

HYGARCH 0,8265 0,8800 12,3586 0,0866 

IGARCH 0,8546 0,8837 11,4234 0,0917 

BEKK Diagonal Normal 0,8451 0,8911 16,0091 0,2460 

BEKK Diagonal T 1,1606 0,4497 4,0204 0,5751 

RiskMetrics Normal 0,7651 0,5871 4,0100 0,0437 

BEKK Escalar Normal 0,8535 0,9032 15,5547 0,2242 

 

Gráfico 63 - VARIÂNCIA_A_VISTA_CCC_NORMAL_F 
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Gráfico 64 - VARIÂNCIA_FUTURO_CCC_NORMAL_F 

 
 

Gráfico 65 - VARIÂNCIA_A_VISTA_DIAG_BEKK_NORMAL_F 
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Gráfico 66 - VARIÂNCIA_FUTURO_DIAG_BEKK_NORMAL_F 

 
 

Gráfico 67 - VARIÂNCIA_A_VISTA_DIAG_BEKK_T_F 
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Gráfico 68 - VARIÂNCIA_FUTURO_DIAG_BEKK_T_F 

 
 

Gráfico 69 - VARIÂNCIA_A_VISTA_RISKMETRICS_NORMAL_F 
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Gráfico 70 - VARIÂNCIA_FUTURO_RISKMETRICS_NORMAL_F 

 
 

Gráfico 71 - VARIÂNCIA_A_VISTA_SCALAR BEKK N_NORMAL_F 

 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

08/05/2012 08/05/2013 08/05/2014 08/05/2015 08/05/2016 08/05/2017

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

08/05/2012 08/05/2013 08/05/2014 08/05/2015 08/05/2016 08/05/2017



183 
 

Gráfico 72 - VARIÂNCIA_FUTURO_SCALAR BEKK N_NORMAL_F 
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Tabela 25 – Redução na Variância Fora da Amostra 

    HE1 HE2_5 HE2_10 

DCC NORMAL 

APARCH 86,29% 86,19% 86,24% 

FIAPARCH_BBM 86,20% 86,13% 86,17% 

FIAPARCH_CHUNG 86,06% 86,05% 86,05% 

FIGARCH_BBM 7,02% -1,87% 2,60% 

FIGARCH_CHUNG 86,05% 85,98% 86,01% 

GARCH 86,05% -51,94% 78,39% 

GJR 86,24% 38,30% 83,58% 

HYGARCH 86,06% 86,00% 86,03% 

IGARCH 86,09% 86,00% 86,05% 

 

Tabela 26 – Redução na Variância Fora da Amostra 
  HE1 HE2_5 HE2_10 

cDCC NORMAL 

APARCH 86,38% 86,29% 86,33% 

FIAPARCH_BBM 86,28% 86,22% 86,25% 

FIAPARCH_CHUNG 86,17% 86,15% 86,16% 

FIGARCH_BBM 7,20% -1,68% 2,78% 

FIGARCH_CHUNG 86,21% 86,14% 86,17% 

GARCH 86,20% 86,13% 86,16% 

GJR 86,35% 86,33% 86,34% 

HYGARCH 86,18% 86,13% 86,16% 

IGARCH 86,23% 86,14% 86,19% 

cDCC T 

APARCH 86,55% 86,44% 86,50% 

FIAPARCH_BBM 86,47% 86,38% 86,42% 

FIAPARCH_CHUNG 86,39% 86,36% 86,37% 

FIGARCH_BBM 7,19% -1,86% 2,68% 

FIGARCH_CHUNG 86,32% 86,23% 86,27% 

GARCH 86,30% 86,19% 86,24% 

GJR 86,50% 86,45% 86,48% 

HYGARCH 86,31% 86,23% 86,27% 

IGARCH 86,32% 86,21% 86,27% 

 

Tabela 27 – Redução na Variância Fora da Amostra 

    HE1 HE2_5 HE2_10 

MQO 86,64% 86,56% 86,60% 

BEKK Diagonal Normal 86,25% 86,15% 86,20% 

BEKK Diagonal T 85,99% 85,87% 85,93% 

RiskMetrics Normal 86,29% 86,19% 86,24% 

BEKK Escalar Normal 86,24% 86,15% 86,20% 
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Tabela 28 – Redução Na Variância Fora da Amostra 
  HE1 HE2_5 HE2_10 

cDCC NORMAL 

APARCH 86,38% 86,29% 86,33% 

FIAPARCH_BBM 86,28% 86,22% 86,25% 

FIAPARCH_CHUNG 86,17% 86,15% 86,16% 

FIGARCH_BBM 7,20% -1,68% 2,78% 

FIGARCH_CHUNG 86,21% 86,14% 86,17% 

GARCH 86,20% 86,13% 86,16% 

GJR 86,35% 86,33% 86,34% 

HYGARCH 86,18% 86,13% 86,16% 

IGARCH 86,23% 86,14% 86,19% 

cDCC T 

APARCH 86,55% 86,44% 86,50% 

FIAPARCH_BBM 86,47% 86,38% 86,42% 

FIAPARCH_CHUNG 86,39% 86,36% 86,37% 

FIGARCH_BBM 7,19% -1,86% 2,68% 

FIGARCH_CHUNG 86,32% 86,23% 86,27% 

GARCH 86,30% 86,19% 86,24% 

GJR 86,50% 86,45% 86,48% 

HYGARCH 86,31% 86,23% 86,27% 

IGARCH 86,32% 86,21% 86,27% 
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6 CONCLUSÕES 

 
 Os resultados indicam desempenho semelhante entre todos os modelos 

utilizados quando comparados por meio do uso da redução da variância da carteira 

com proteção em comparação a situação sem hedge. 

Possíveis extensões da pesquisa realizada neste trabalho contemplam a 

utilização de uma gama maior de modelos multivariados, a utilização de outras 

densidades além da gaussiana e da t-student, o uso de modelos não-lineares com 

mudança de regime, aplicação dos modelos para outros mercados futuros e a 

estimação em janelas para verificar a robustez dos resultados. 
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