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1 Understanding the yield curve: Um breve estudo

Resumo

Este artigo tem como objetivo realizar um breve resumo de todas as partes de uma
das melhores séries de artigos já feitas no que tange a juros, Understanding the yield
curve, atualizando-o para os dias atuais e analisando algumas especificidades do mercado
brasileiro. O artigo será dividido em introdução, em que serão apresentados conceitos
iniciais que auxiliarão o leitor no entendimento de todo processo expositivo; em exposição,
em que serão apresentados os fatores que influenciam o formato da curva de juros; e em
conclusão, em que serão fixados todos os conceitos.

1.1 Introdução

Entre todas as áreas existentes do mercado financeiro, com certeza o mercado de crédito,
tanto público quanto privado, apresenta o maior destaque e influência nos ciclos financei-
ros e econômicos. O mercado de juros não só possibilita o financiamento de projetos ou
do capital de giro de empresas, mas também permite que governos desenvolvam poĺıticas
de cunho social, financiando infraestrutura, saúde, educação, além de atuar no âmbito
monetário, controlando a liquidez e alavancagem através de bancos centrais. Na contra-
parte deste mercado, de uma maneira mais simplificada, estão os detentores de recursos
excedentes, ou seja, credores dispostos a correrem riscos a fim de obterem um melhor
retorno futuro, o que é, de forma impĺıcita, o conceito de finanças.
Para ambas as partes, a curva de juros traz informações valiosas. Por exemplo, muitos in-
vestidores, frequentemente, inferem que a inclinação da curva de juros pode ser decorrente
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das expectativas de aumento das taxas de juros ou do aumento do prêmio de risco. A
resposta desta questão determinará se o aumento da maturidade de um t́ıtulo aumentará
o seu retorno esperado. É esse o ponto que este artigo pretende expor. Contudo, para
isso, é necessário rever alguns conceitos, formando uma abordagem consistente. Cabe res-
saltar que alguns conceitos não são recorrentemente traduzidos para o Português, então,
optou-se em manter a nomenclatura original. Além disso, toda a análise será focada em
t́ıtulos do governo e sem opções (embedded options).
O primeiro conceito que nos interessa é o de Yield to Maturity (YTM). Basicamente,
YTM é a taxa de desconto que iguala o valor presente dos fluxos de caixa de um t́ıtulo ao
seu valor de mercado. Exemplificando, imagine que o valor de mercado de um t́ıtulo de 5
anos de maturidade é R$ 96,00 e que o mesmo paga cupons de 4% ao ano. Considerando
que o valor futuro do t́ıtulo é igual a R$ 100,00, o YTM será igual a 4,9219% a.a.. Cabe
ressaltar que, por o YTM assumir uma única taxa de desconto para todos os fluxos de
caixa, essa medida pode ser problemática na medida que a curva de juros se inclina e a
taxa de reinvestimento dos cupons variam.
O segundo conceito é o de par yield curve, que representa a curva constrúıda com t́ıtulos
teóricos cujo o preço é igual ao par. Na maioria dos casos R$ 100,00 ou R$ 1.000,00.
Quando o preço de um t́ıtulo é igual ao par, o rendimento do t́ıtulo é igual a taxa de
cupom. Logo, o par rate nada mais é do que a única taxa que irá descontar um conjunto
de fluxos de caixas de um t́ıtulo. Assim, a par yield curve irá indicar o par rate, ou seja, a
taxa de cupom constante para t́ıtulos com diferentes maturidades. Utilizando o exemplo
anterior, mas variando o preço de mercado do t́ıtulo para R$ 100,00, a par rate de um
t́ıtulo de 5 anos é de 4% a.a..
O terceiro conceito que nos importa é o de spot rate, que é taxa de desconto de um
único fluxo de caixa de um t́ıtulo. No mercado de renda fixa americana existem t́ıtulos,
denominados strips, que basicamente são decomposições dos fluxos de caixa de um t́ıtulo
com maturidade maior. O spot rate, de uma maneira simplificada e conceitual, é a taxa
que desconta cada strip de diferentes maturidades. No entanto, na prática, eles diferem
por conta de outros fatores, como menor liquidez dos strips. Exemplificando:

PV =
n∑

i=0

Ci

(1 + si)i
+ 100

(1 + sn)n
(1)

onde si representa o spot rate do i-ésimo peŕıodo.
O quarto conceito que nos interessa é o de forward rate, traduzido como taxa a termo,
que é a taxa utilizada hoje para um empréstimo entre duas datas. De uma maneira
mais simplificada, a taxa forward é a taxa de equiĺıbrio, ou seja, imagine o seguinte
exemplo: Um investidor possui duas opções de investimento, investir hoje em um t́ıtulo
de maturidade de um ano e no vencimento reinvestir o montante em outro t́ıtulo de um
ano, ou investir hoje em um t́ıtulo de maturidade de dois anos. Perceba que, uma variação
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da taxa de juros no ano impedirá que as duas opções tenham o mesmo rendimento. Assim,
para garantir que o preço pago pelo t́ıtulo de um ano de maturidade seja igual ao valor de
mercado do t́ıtulo de dois anos de maturidade no segundo ano, o investidor pode tomar
um contrato a termo como proteção. Numericamente, suponha o valor de mercado de um
t́ıtulo de maturidade de um ano e sem cupom seja de R$ 98,00 e o valor de mercado de
um t́ıtulo de dois anos de maturidade e sem cupom seja R$ 95,00.

98 = 100
(1 + s1)

⇒ s1 = 2, 0408%a.a. (2)

95 = 100
(1 + s2)2 ⇒ s2 = 2, 5978%a.a. (3)

(1 + fm,n)n−m = (1 + sn)n

(1 + sm)m
(4)

(1 + f1,2)2−1 = (1 + 2, 5978%)2

(1 + 2, 0408%) ⇒ f1,2 = 3, 1579%a.a. (5)

A taxa forward pode ser calculado de outra forma, através da seguinte aproximação:

fm,n ≈
nsn −msm

n−m
(6)

Para forward rates de um ano, a equação anterior pode ser simplificada para:

fn−1,n ≈ sn + (n− 1) ∗ (sn − sn−1) (7)

As taxas forwards podem ser usada em diversas formas na análise. Se um gestor de
portfólio de t́ıtulos do governo acredita que a taxa de juros aumente mais do que é
indicado pela taxa forward, é natural a montagem de um portfólio vendido em PU. O
inverso também é verdade. Cabe ressaltar, no entanto, que gestores que apostam na alta
dos juros ignorando a taxa a termo podem perder dinheiro mesmo acertando a previsão,
visto que o carregamento da posição tem sinal negativo (negative carry). Além disso,
um gestor também pode usá-las para identificar pontos da curva de rendimento em que o
t́ıtulo está sub-precificado, ou seja, com um carregamento extremamente positivo (large
positive carry), o que acontece quando o spread indicado pela taxa forward é grande,
aumentando a inclinação da curva. Quando esse spread é baixo, a curva de juros tende a
se aplainar, tornando o carregamento de posições custoso (negative carry).
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Figura 1: Par, Spot e Forward Rate

O último conceito básico que será importante para o entendimento deste artigo é o de
duration. O duration representa a sensibilidade de um t́ıtulo à variação das taxas de
juros. De maneira mais simplificada, quando um gestor de um portfólio de t́ıtulos diz que
determinado t́ıtulo possui um duration de 4 anos, isso representa que aquele t́ıtulo tem a
sensibilidade preço / taxa similar a um t́ıtulo de 4 anos sem cupom. O duration pode ser
calculado através da seguinte fórmula:

Duration = V− − V+

2(V0)(∆y) (8)

∆y: Variação do rendimento em decimal
V0: Preço inicial
V−: Preço se o rendimento reduzir ∆y

V+: Preço se o rendimento aumentar ∆y

Exemplificando, considere um t́ıtulo de 20 anos de maturidade com 9% de taxa de cupom
e vendido a R$ 134,67. O rendimento atual do t́ıtulo é de 6% a.a.. Suponha que o
rendimento do t́ıtulo varie para mais ou para menos 20 bps, então o duration será:

Duration = 137, 58− 131, 84
2 ∗ (134, 67) ∗ (0, 002) = 10, 66 (9)

Assim, para uma variação de 100 bps na taxa de juros, a mudança do preço deste t́ıtulo
será de aproximadamente 10,66%. Há outra forma de calcular o duration, denominado
duration de Macaulay, que consiste no prazo médio ponderado até o vencimento dos fluxos
de caixa de um t́ıtulo. Matematicamente:

Macaulay′sDuration =
∑n

t=1
F Ct

(1+st)t ∗ t∑n
t=1

F Ct

(1+st)t

(10)
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onde FCt representa o t-ésimo fluxo de caixa do t́ıtulo.

1.2 Exposição

Após revisto todos os conceitos básicos iremos focar nos três principais fatores que influ-
enciam no formato da curva de juros: Expectativa do mercado de mudanças nas
taxas de juros, prêmio de risco e convexidade. Conceitualmente, é fácil dividir a
curva de juros ou a curva forward através destes três componentes. Todavia, na prática,
é muito mais dif́ıcil interpretar o formato da curva de juros. De maneira resumida, estes
três fatores somados resultam aproximadamente no valor do spread entre o forward rate
de um ano e o spot rate.
As expectativas de mudanças das taxas futuras é o fator mais claro que influencia no
formato da curva. Uma curva de juros positivamente inclinada tem inserida, por exemplo,
uma perspectiva de contração da poĺıtica monetária. É este o ponto que a teoria das
expectativas puras (pure expectations theory) defende. De acordo com essa teoria, todos
os t́ıtulos do governo possuem o mesmo retorno esperado no curto prazo, visto que o
mercado eliminaria oportunidades de arbitragem. Em outras palavras, se os investidores
esperam que os t́ıtulos de longo prazo irão perder valor, ele irão demandar um maior
retorno no curto prazo para compensar a extensão do duration do t́ıtulo. Contudo, esta
teoria é fundamentada em algumas premissas que não são realistas, como a indiferença
dos investidores aos riscos da taxa de juros para qualquer maturidade, desconsiderando,
desse modo, o risco de reinvestimento dos cupons. Nesse sentido, a expectativa futura do
mercado sozinha é incapaz de explicar todo o comportamento da curva de juros.
Assim, surge a necessidade de outro fator, o prêmio de risco. O prêmio de risco é o
retorno em excesso de um t́ıtulo de maturidade longa em relação a um t́ıtulo de curto
prazo. Este fator é o argumento central da teoria da preferência por liquidez (liquidity
preference theory). De acordo com esta teoria, os participantes do mercado almejam ser
recompensados por carregar t́ıtulos de maior duration, uma vez que os preços desses t́ıtulos
apresentam maior volatilidade quando a taxa de juros variam. Assim, complementando
a teoria das expectativas, a teoria da preferência por liquidez argumenta que tanto o
prêmio de risco quanto às expectativas futuras de mudança na taxa de juros determinam
a estrutura a termo de taxa de juros.
Entretanto, a teoria acima ainda apresenta limitações, principalmente no que tange a
uma curva de juros negativamente inclinada, em que t́ıtulos com maior maturidade têm
menores rendimentos. Surge, a partir dessas limitações, a teoria do habitat preferido.
Essa nova teoria pondera que os investidores preferem investir em determinados ńıveis de
maturidade de acordo com a natureza de seus passivos. Nesse sentido, qualquer formato
da curva de juros é posśıvel.No entanto, assim como a teoria da preferência por liquidez,
ela assume que o prêmio de risco é constante ao longo da curva.
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A terceira influência da curva de juros, a convexidade, é um fator bem conhecido pelo
mercado. A relação entre preço e rendimento dos t́ıtulos não seguem uma dependência
linear, havendo maior variação nos preços quando se varia o rendimento de um t́ıtulo
de longo prazo, enquanto a variação nos preços de t́ıtulos de curto prazo é menor. A
essa relação dá-se o nome de convexidade. Como a convexidade de t́ıtulos sem opções
(embedded options) é estritamente positiva, t́ıtulos mais convexos tendem a ter menores
rendimentos que t́ıtulos menos convexos para o mesmo ńıvel de duration.

Figura 2: Convexidade x Duration

Figura 3: Convexidade

Na imagem abaixo é ilustrado o impacto da convexidade no formato da curva quando
todos os t́ıtulos possuem o retorno esperado de 8% e a taxa de juros de curto prazo é
inalterada. Sem prêmio de risco e expectativas de mudanças na taxa de juros, é esperado
que a curva permaneça horizontal, porém, ela se inclina para baixo, visto que menores
rendimentos são necessários para deslocar vantagem da convexidade de t́ıtulos de longo
Duration e, portanto, igualando-se ao retorno esperado de curto prazo entre os t́ıtulos.
Um regra que pode ser inferida em relação à convexidade é: quanto maior a volatilidade,
maior será a curvatura da curva de juros (maior concavidade no longo prazo).
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Figura 4

Dado algumas caracteŕısticas básicas dos fatores que influenciam no formato da curva de
juros, prosseguiremos com uma explicação mais detalhada de cada um dos fatores.

Expectativas futuras
Como já salientado anteriormente, o forward rate é um instrumento de análise da in-
clinação da curva de juros nos peŕıodos subsequentes. Sempre que a curva spot é inclinada
para cima, a curva forward implica em um aumento das taxas de juros. Entretanto, isso
não necessariamente indica apenas uma expectativa do mercado de aumento das taxas.
Isso seria apenas verdade se a teoria das expectativas puras fosse verdadeira. Para en-
tendermos melhor este argumento é necessário distinguir duas curvas forward: one-year
forward rates curve e implied spot rate curve one year forward. Na tabela há estas duas
curvas, calculadas a partir dos dados retirados da Anbima no dia 29 de abril de 2020:

Figura 5

Os implied spot rates one year forward são as taxas futuras que fariam todos os t́ıtulos
terem o mesmo retorno no próximo ano. Tome como exemplo o terceiro peŕıodo da curva.
O f1,3 é a taxa a qual igualaria o retorno do t́ıtulo de três anos e o t́ıtulo de um ano
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no próximo ano. O spread entre f1,3 e s3 possui implicações interessantes. Um spread
grande significa que a compra de um t́ıtulo de 3 anos financiado pela venda de um t́ıtulo
de 1 ano de maturidade possui um carregamento extremamente positivo. O resultado da
operação é a soma entre o rendimento do carregamento (s3 − s1) e a variação do PU do
t́ıtulo longo. Assim, caso as taxas caiam, a operação será lucrativa e, caso as taxas subam,
a operação poderá ter prejúızos. Entretanto, caso aconteça a última situação, o fato de o
carregamento da posição ser positivo cria uma gordura contra essa situação adversa.
Em śıntese, o spread f1,3−s3 apresenta o quanto a taxa do t́ıtulo de 3 anos pode aumentar
até destruir a vantagem do carregamento positivo da posição. No entanto, se a curva
de rendimento com inclinação para cima permanece inalterada, há um ganho de capital
através da rolagem. Essa vantagem responde a seguinte questão: Qual deve ser a variação
do spot rate de 2 anos no próximo ano para fazer com que os t́ıtulos de 3 e 1 anos obtenham
o mesmo retorno?

∆f2 = (f1,3 − s3) + (s3 − s2) = f1,3 − s2 (11)

Figura 6: Yield Curve

Nós podemos estender a análise acima a posições da curva mais complexas. Por exemplo,
considere um investidor que acredita que a curva de juros irá aplainar entre entre o segundo
e quarto peŕıodo. Assim, ele poderia vender os t́ıtulos de 3 anos e comprar t́ıtulos de 5
anos e de 1 ano, que representa reserva para caixa. Essa operação possui carregamento
negativo no atual caso brasileiro, haja vista que a perda entre o terceiro e o primeiro ano
da curva será maior que o ganho entre o quinto e o terceiro peŕıodo, por conta da maior
inclinação da curva nos anos mais próximos. Assim, para que a operação seja lucrativa, o
ganho de capital esperado pelo aplainamento da curva deve ser maior que o carregamento
da posição
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Voltando novamente para a teoria das expectativas puras, não há ind́ıcios que toda essa
relação mostrada entre curva de juros e a taxa forward seja explicada apenas pelas ex-
pectativas do mercado. Muitas evidências emṕıricas apresentam que a principal premissa
da teoria das expectativas puras, o mesmo retorno é esperado para t́ıtulos de diferentes
maturidades, é falsa. Para o caso brasileiro, onde f1,2 é igual a 5,3003%, a interpretação
até agora tem sido de que 5,3003% reflete o ńıvel esperado da spot rate de 1 ano daqui
um ano. Contudo, para a hipótese do prêmio de risco, f1,2 reflete apenas o retorno es-
perado ao longo de um ano e não a variação da taxa esperada. Assim, para a primeira
interpretação é esperado o ganho de 3,0647% em um ano e 5,3003% no ano 2. Já para o
segundo caso, é esperado o ganho de 5,3003% em um ano e 3,0647% no ano 2.
De uma maneira mais realista, assumindo um meio termo entre essas interpretações e
desconsiderando os efeitos da convexidade, podemos encontrar uma aproximação linear
da mudança das taxas implicada pela taxa forward:

fm,n ≈
nsn −msm

n−m
⇒ f1,n ≈

nsn − s1

n− 1 (12)

fn−1,n ≈ sn + (n− 1) ∗ (sn − sn−1) (13)

hn ≈ sn + (n− 1) ∗ (sn − s∗n−1) (14)

onde hn é o retorno do t́ıtulo do n-ésimo ano (sem cupom) para o próximo peŕıodo e s∗ é
a taxa do próximo peŕıodo (em que o t́ıtulo é vendido).
Substituindo a equação (14) na equação (12):

f1,n ≈
hn + (n− 1) ∗ (s∗n−1 − s1)

(n− 1) ⇒ f1,n ≈
hn − s1

(n− 1) + s∗n−1 (15)

f1,n ≈ E[sn−1] + BRPn

n− 1 (16)

∆fn−1 ≈ E[∆sn−1] + BRPn

n− 1 (17)

f1,n − sn−1 ≈ E[∆sn−1] + BRPn

n− 1 (18)

onde ∆sn−1 = s∗n−1 − sn−1

A partir da equação (14) nós também podemos substitúı-la na equação (13)

fn−1,n ≈ hn + (n− 1) ∗ (∆sn−1) (19)

A partir desta equação, podemos subtrair s1 de ambos os lados e encontrar o forward-spot
premium.

FSPn ≡ fn−1,n − s1 ≈ (n− 1) ∗ E[∆sn−1] + BRPn (20)
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A teoria das expectativas puras assume que BRPn = 0, ou seja, todos os t́ıtulos pos-
suem o mesmo retorno esperado no curto prazo e as taxas forwards refletem apenas as
expectativas do mercado de mudança nas taxas. Já a hipótese do prêmio de risco assume
que E[∆sn−1] = 0, ou seja, as taxas forwards refletem apenas a diferença dos retornos
esperados de curto prazo entre os t́ıtulos de diferentes maturidades.
Uma premissa que foi levantada implicitamente para a derivação da equação (20) e que
merece ser testada é se o forward-spot premium é correlacionado com futuras mudanças
na taxa de juros. Para o caso americano, o artigo tomado como referência (Understanding
the yield curve) indica que há uma correlação negativa entre FSP e a variação da taxa
de juros no longo prazo, enquanto que a correlação entre o FSP e BRP é estritamente
positiva. Assim, para a parte mais curta da curva de juros, a taxa forward tende a prever
corretamente a direção das taxas. Entretanto, na parte longa da curva, o inverso ocorre.

Prêmio de risco
O prêmio de risco de um t́ıtulo é definido como o excesso de retorno entre um t́ıtulo de
maturidade longa e um t́ıtulo de curto prazo. De maneira mais simplificada, é a diferença
entre o retorno de um t́ıtulo de longo prazo e o retorno do CDI. A primeira questão que
deve ser abordado neste tópico é que o prêmio de risco não é constante ao longo da curva
de juros, caso contrário, o prêmio de risco histórico seria um bom preditor para o prêmio
de risco, o que não se concretiza. A lógica por trás disso é que, se os retornos esperados
refletem um prêmio de risco racional, eles irão variar ao longo do tempo à medida que o
risco dos ativos e dos preços de mercado variam.
Assim, sabendo que o prêmio de risco não é constante ao longo do tempo, podemos
encontrar algumas variáveis que possam servir como preditores para o retorno em excesso
dos t́ıtulos. A primeira variável que pode ser adicionada em um modelo de previsão é o
term spread, que consiste em uma proxy bastante ampla do prêmio de risco de um t́ıtulo,
visto que representa a diferença entre a taxa de juros de um um t́ıtulo de longo prazo e a
taxa de juros de curto prazo. No entanto, essa variável sozinha pode carregar rúıdos no
modelo, principalmente pelo fato de ela também carregar as expectativas do mercado.
A segunda variável inclúıda no modelo de previsão é o inverso da performance do mercado
de ações. Basicamente, ela serve como uma aproximação para o ńıvel de aversão ao risco
e parte do pressuposto que quanto menor a riqueza de um investidor comparado a riqueza
anterior, maior será a aversão ao risco. Se um term spread alto coincide com uma queda
no mercado de ações, é muito mais provável a inclinação da curva de juros refletir um
alto prêmio de risco do que uma expectativa do mercado de aumento de taxa de juros.
A terceira variável que pode haver um poder preditivo para o retorno em excesso dos
t́ıtulos é o rendimento real dos t́ıtulos. Essa variável incorpora a taxa de inflação, com-
ponente básico da condução da poĺıtica monetária. A última variável é o momentum,
que representa a persistência no retorno dos t́ıtulos. Quando existe uma tendência dos
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rendimentos de longo prazo declinarem, toma-se a posição comprada e quando existe uma
tendência de aumento dos rendimentos de longo prazo, toma-se a posição vendida.
Historicamente, essas variáveis apresentam significância na relação com o excesso de re-
torno dos t́ıtulos. Quando analisadas em conjunto, a relação ainda é maior. Contudo, por
o mercado de juros apresentar diversos outros fatores, um modelo ajustado por apenas
essas 4 variáveis não será completamente eficiente.
O entendimento dessas relações é importante para a formulação de estratégias. Esta-
tisticamente, o artigo tomado como base aponta que estratégias dinâmicas, em que há
alterações na alocação entre caixa e t́ıtulos de longo prazo de acordo com o retorno em
excesso previsto para o t́ıtulo no próximo mês, tendem a performar melhor se comparado
a estratégias estáticas no mercado americano.

Convexidade
Convexidade refere-se a não linearidade da curva que relaciona preço e rendimento de um
t́ıtulo. Quando a convexidade é positiva, como o caso de todos os t́ıtulos sem opções, o
preço do t́ıtulo aumenta mais para uma dada redução da taxa do que um aumento em
mesma proporção na taxa de juros. Matematicamente, existe uma aproximação linear
para o cálculo da convexidade e a variação do preço de um t́ıtulo.

100 ∗ ∆P

P
≈ −duration ∗∆y + 0, 5 ∗ convexidade ∗ (∆y)2 (21)

convexidade = (100
P

) ∗ (d2P

dy2 ) (22)

onde ∆y representa a variação do rendimento do t́ıtulo.
Como já salientado anteriormente, a convexidade aumenta a medida que o duration de
um t́ıtulo aumente. Na equação acima, essa relação é simplificada: a convexidade pode
ser vista como o quadrado do duration. A convexidade também aumenta com a dispersão
dos fluxos de caixas. Entretanto, a relação que mais nos importa é a relação entre a
volatilidade nos preços de um t́ıtulo e sua convexidade. A volatilidade é positivamente
proporcional à convexidade. Se nós esperamos uma alta volatilidade nos rendimentos no
curto prazo, esperamos um alto valor de convexidade.
Para exemplificar e tornar a relação intuitiva, considere o seguinte exemplo: existe um
cenário de certeza e incerteza para um t́ıtulo de 30 anos sem cupom. Para o cenário de
certeza, ou seja, zero volatilidade, o rendimento permanece 8 %. Para o segundo cenário,
existe a igual probabilidade de o rendimento do t́ıtulo variar para 10% ou para 6%. Note
que os dois posśıveis preços finais dos t́ıtulos, R$ 5,40 (10%) e R$ 17,00 (6%) são maiores
que a aproximação linear. O valor esperado do t́ıtulo no segundo cenário será de R$
11,20, que é maior que o preço do t́ıtulo no primeiro cenário, R$ 9,50. Portanto, uma
volatilidade maior melhora a performance esperada de posições positivamente convexas.
O conceito de convexidade propriamente dito não influencia o formato da curva de juros,
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mas sim o viés da convexidade. Formalmente:

convexitybias ≈ −0, 5 ∗ convexity ∗ (V ol(∆y))2 (23)

O viés de convexidade não apresenta muita influência na ponta curta da curva de juros.
Contudo, na ponta longa, ele tende a inclinar negativamente a curva de juros. Com a
presença de um prêmio de risco positivo, o viés de convexidade aplaina a curva, ao invés
de inverte-la.
Antes de entrarmos na aplicabilidade da convexidade na montagem de um portfólio de
t́ıtulos, devemos conhecer algumas estratégias comuns utilizadas no mercado de renda
fixa:
Ladder : É uma estratégia que consiste em escalonar os t́ıtulos em diversos vencimento,
ganhando flexibilidade.
Barbell: Essa estratégia consiste em dividir o portfólio em t́ıtulos de curto prazo e t́ıtulos
de longo prazo, não havendo t́ıtulos intermediários.
Bullet: Essa estratégia consiste em escalonar a compra de t́ıtulos com o mesmo vencimento
em diferentes peŕıodos.
Após entendido esses conceitos, considere um barbell-bullet trade, que envolve a venda de
um t́ıtulo de 10 anos precificado ao par (6,94%) e a compra de um t́ıtulo de 30 anos ao
par (6,67%) e um t́ıtulo de um ano (5,73%). Essa estratégia será positiva quando a curva
de juros aplainar e será negativa quando a curva se inclinar ainda mais. Como o intuito é
a operação ter cash-neutral e duration-neutral, será comprado 53% do portfólio em t́ıtulos
de 30 anos, 47% em t́ıtulos de 1 anos e -100% em t́ıtulos de 10 anos. Após um ano, o
rendimento será 0,71%. Todavia, é necessário mensurar duas coisas: quanto o spread entre
o t́ıtulo de 30 anos e de 10 deve se estreitar para a operação deixar de fazer sentido e quanto
deve ser o deslocamento paralelo da curva para que se perca a vantagem da convexidade?
Matematicamente, a curva deve se curvar em 11 bps e deslocar paralelamente 138 bps.
De maneira geral, o exemplo provou que o valor da convexidade influência no retorno
esperado de um t́ıtulo ou de um portfólio.

O formato da curva de juros
Após conhecidos todos os fatores que influenciam o formato da curva de juros, podemos
simplificar a relação através de uma equação:

FwdRate− ShortRate ≈MarketExpectation + RiskPremium + ConvexityBias (24)

fn−1,n− s1 ≈ duration∗E[∆sn−1] + E[hn− s1]−0, 5∗ convexidade∗ (V ol(∆sn−1))2 (25)
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Figura 7

A equação (25) é a mais importante do estudo. Ela resume todas as relações encontradas
anteriormente. Através dela compreendemos a relação positiva das expectativas de mu-
dança na taxa de juros e do prêmio de risco na curva de juros, enquanto a volatilidade e
a convexidade influenciam negativamente.
Uma outra abordagem também pode ser adotada, porém, analisando o retorno esperado
dos t́ıtulos, ao invés do spread das taxas. Basicamente, o retorno de um t́ıtulo sem cupom
é a soma do seu retorno sem a mudança da curva de juros e o retorno causado pela
mudança da curva de juros. Mais especificamente, corresponde à soma do yield income,
que inclui a taxa de cupom, os juros acumulados e a diferença em relação ao valor do
par, do rolling yield, que corresponde a melhor aproximação caso a curva de juros não se
altere, do valor da convexidade e do ganho ou perda de capital esperado pelo consenso do
mercado.

1.3 Conclusão

A curva de juros, portanto, pode ser decomposta por 3 fatores: as expectativas do mercado
da variação da taxa de juros, o prêmio de risco e o viés de convexidade. Esses fatores
variam ao longo do tempo em decorrência de outros aspectos como a poĺıtica monetária
e aversão a risco dos agentes. Os dois primeiros fatores tendem a ter um maior impacto
sobre toda curva, enquanto a convexidade se manifesta com maior intensidade na ponta
longa da curva de juros, decorrente, principalmente, da volatilidade do preço dos t́ıtulos
de longo prazo. Obviamente existem outras formas de interpretar o formato da curva de
juros e demonstrar a equação (25). No entanto, a abordagem adotada apresenta aspectos
interessantes.
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