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Textos Mensais - Fronteira de
média-variância e as Representações

Beta

Liliane Gouveia Giostri Rodrigues

Resumo

Neste artigo serão aprofundados os conceitos de Fronteira de Média Variância e

as representações do Beta utilizando métodos de regressão. Os métodos aqui ex-

plicitados serão as representações beta do retorno esperado; fronteira de média-

variância: intuição e caracterização Lagrangiana, caracterização ortogonal da fron-

teira de média-variância, sua ampliação, as propriedades dos retornos especiais

e da representação de preços; a fronteiras de média-variância para fatores de des-

conto: os limitesde Hansen-Jagannathan. Para isso serão introduzidos os conceitos

de Risco e Retorno, Fronteira Eficiente, Modelo de Precificação de Ativos Financei-

ros, índice de Sharpe e introdução aos métodos de regressão.

1 Introdução

A partir do Teorema do Portfólio desenvolvido por Harry Markowitz em 1952 foram desen-

volvidas diversas teorias sobre alocação de ativos visando otimizar os portfólios. Pode-se

destacar o trabalho de Treynor, Sharpe, Lintner e Mossin no desenvolvimento do Modelo de

Precificação de Ativos Financeiros (CAPM em inglês) que analisa a relação entre risco e re-

torno esperado de um investimento. No CAPM são considerado o ativo livre de risco, o beta

do investimento e o retorno esperado do mercado, ou seja, esse modelo incorpora o prêmio

de risco que muda conforme o beta.

Com o desenvolvimento dos teoremas financeiros foi possível acrescentar outros elemen-

tos matemáticos para explicar melhor os modelos financeiros e aumentar suas abrangências.

Aqui, será mostrado um pouco mais de como os modelos de regressão podem ser utilizados

para previsão de portfólio e delimitação da fronteira eficiente.
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2 Fronteira Eficiente

Como pioneiro, Markowitz no seu artigo Portfolio Selection (1952) mostrou que por meio da

diversificação de ativos existe uma fronteira eficiente na qual o investidor escolhe suas alo-

cações de forma que é possível ter o mínimo risco para um maior retorno esperado. Essa

fronteira pode ser calculada por meio do Portfólio de Mínima Variância, para isso parte-se do

princípio de que o retorno é esperado, mas o risco é indesejado. A prova matemática desse

teorema será apresentada mais a frente pela abordagem lagrangiana, por enquanto serão in-

troduzidos os conceitos básicos de retorno, risco e portfólio de variância mínima para facilitar

o entendimento dessa ferramenta.

2.1 Retorno

A taxa de retorno esperada no portfólio é dada pela média ponderada do retorno esperado do

ativo pelo peso que ele representa na carteira, ou seja, o retorno de uma carteira é fornecido

pela soma dos retornos que se espera obter dos ativos que a compõem em conformidade

com sua capacidade de influenciar no resultado desse portfólio. A fórmula matemática é

apresentada a seguir:

E(rp) = w1E(r1) + w2E(r2) + ...+ wnE(rn) (1)

E(rp) =
n∑
i=1

wiE(ri) (2)

Onde,

• E(r) é o retorno esperado do portfólio e de cada um dos ativos individualmente

• w é o peso de cada um dos ativos no portfólio

2.2 Risco

O risco é a probabilidade de algo acontecer diferente do esperado, então ao se tratar de risco

em carteiras de investimento, pode-se considerar como sendo a chance da carteira não per-

formar conforme o esperado, assim se obtem um retorno diferente do desejado. Em finanças

o risco é representado pela variância.
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Matematicamente, tem-se que o risco de uma carteira com dois ativos pode ser calculado

conforme a seguinte equação:

risco = σp =
√
w2
Aσ

2
A + (1− wA)2σ2

B + 2wA(1− wA)ρA,BσAσB (3)

Então, para uma carteira que possua mais do que dois ativos (n ativos) o risco é dado pela

covariância ponderada de cada par de ativos da carteira. A covariância corresponde ao nível

de relação que os ativos têm entre si, ou seja, o seu grau de interdependência (correlação).

Por isso ela é relevante para encontrar o risco, pois se os ativos tendem a agir da mesma

forma as chances deles influenciarem o resultado da carteira juntos é maior do que dos ativos

que não possuem essa correlação.

A seguir, tem-se o cálculo do risco de um portfólio com vários ativos e em seguida o cálculo

da covariância entre ativos.

• Risco do portfólio:

σ2
p =

n∑
i=1

n∑
j=1

wiwjσi,j (4)

• Covariância entre ativos:

σi,j = ρi,jσiσj (5)

Onde,

• sigma (letra grega) que representa o risco de cada um dos ativos

• w é o peso de cada um dos ativos no portfólio

• rho (letra grega) é o coeficiente de correlação dos ativos

2.3 Portfólio de Variância Mínima

O Portfólio de Variância Mínima (PVM) de Markowitz representa a combinação de ativos em

que se permite ter o menor risco considerando as oportunidades de investimento disponíveis

no momento e levando em consideração o perfil do investidor. Esse portfólio ótimo é dado

ao minimizar a função de variância, já que dessa forma se encontra a carteira que possui o

menor risco entre todas as combinações possíveis.
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Para exemplificar matematicamente iremos considerar que existe a possibilidade de venda a

descoberto - pegar emprestado um ativo para vender esperando recomprá-lo no futuro. O

ganho dessa operação ocorre se o preço diminuir após a venda, pois assim será possível

recomprar o ativo a um preço menor do que o de venda e essa diferença representa o lucro.

Venda a descoberto é utilizada para alavancagem de carteira, assim o investidor consegue

obter ganhos maiores que 100%, mas sempre deve ficar atento as perdas que poderão ser

maiores que o valor dos ativos.

Segue a fórmula dos pesos Portfólio de Variância Mínima simulando uma carteira com dois

ativos. Pelo resultado da equação é possível saber qual a fração da carteira que deve ser

investida no ativo A e B para minimizar o risco.

wA =
σB(σB − ρA,B.σA)

σ2
A + σ2

B − 2.ρA,B.σA.σB
=

σ2
B − ρA,B.σA.σB

σ2
A + σ2

B − 2.ρA,B.σA.σB
(6)

wB = 1− wA (7)

A interpretação do resultado dessa equação é a seguinte: caso o valor de algum dos pesos

dê negativo, o ativo correspondente a ele deverá ser vendido a descoberto para se obter a

carteira com o mínimo risco. Então, o retorno máximo da carteira pode vir a ser maior do que

o retorno do ativo com maior retorno esperado se esse ativo estiver alavancado, pois seu peso

será maior que 100%.

É importante frisar que a correlação tem uma influência significativa no resultado. Caso ela

se aproxime de -1, o risco é quase completamente eliminado, mas se ela tender a +1 a di-

versificação não promove redução do risco. Lembrando que o risco da carteira não pode ser

totalmente eliminado pela diversificação, pois o risco de mercado sempre está presente.

Logo, o Portfólio de Variância Mínima é útil para minimizar o risco da carteira e ele é mais

eficiente ao ser combinado com a maximização do retorno para que o investidor possa obter

o melhor retorno esperado para o mínimo risco possível. O cálculo do maior retorno esperado

se dá ao maximizar a função de utilidade do investidor que varia conforme suas preferências

e por isso não será demonstrado aqui.

2.4 Conclusão Fronteira Eficiente

A fronteira eficiente é o conjunto dos portfólios considerados mais eficientes (menor volatili-

dade para maior retorno esperado), logo essa delimitação faz com que as combinações que

se encontram à esquerda da fronteira não são elegíveis, pois estão fora do conjunto permitido.
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Assim como as que estão a direita da linha divisória do círculo mostrado pela imagem abaixo

(Figura1) não são eficientes. Pelo gráfico é possível perceber que a fronteira eficiente trata-se

dos ativos que se encontram em cima da linha do círculo mais a esquerda.

Figura 1: Gráfico da fronteira eficiente por Markowitz (1952)

3 Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM)

O CAPM surgiu de forma independente por quatro autores Jack Treynor (1962), William Sharpe

(1964), John Lintner (1965) e Jan Mossin (1966), baseado na Teoria do Portfólio de Markowitz

eles afirmam que o desvio padrão não é a medida adequada de risco em carteiras diversifica-

das, mas como o ativo individual influencia no risco do portfólio o importante é a contribuição

desse ativo para o risco da carteira.

O modelo apresenta o conceito do Beta como sendo o grau de sensibilidade dos ativos ao

risco de mercado, também conhecido como risco sistêmico, que não pode ser mitigado pela

diversificação. A fórmula do CAPM considera o prêmio livre de risco, a carteira de mercado e

o indicador do risco sistêmico (Beta), ela é dada por:

E(ri) = rf + βi × (E(rm)− rf ) (8)

Onde,

• E(ri) representa o retorno esperado para uma carteira com i ativos
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• rf é o retorno do ativo livre de risco

• Beta é a mudança percentual esperada no retorno em excesso de um título i para uma

alteração de 1% no retorno em excesso da carteira de mercado.

• E(rm) corresponde ao retorno esperado do mercado

A diferença entre o retorno esperado do mercado e a taxa livre de risco mostra o prêmio de

risco que nada mais é do que um ganho maior oferecido para que o investidor tenha benefício

melhor ao investir em ativos com risco. Nesse caso, a taxa livre de risco representa o valor de

referência para o menor risco possível, enquanto que os outros ítens mostram as variâncias

adicionais assumidas pelo investidor.

4 Índice de Sharpe

O Índice de Sharpe mede o retorno excedente de um investimento em relação a outro inves-

timento com uma taxa livre de risco, logo ele mostra a viabilidade de se investir em um ativo

com mais risco para obter um determinado retorno. Seu cálculo se dá por:

ISi =
Ri − rf
σi

(9)

Onde,

• Ri é o retorno esperado do ativo i

• rf é o ativo livre de risco

• sigmai é o risco do ativo i

Esse índice é relevante por medir o excedente de retorno acima da taxa livre de risco para

cada unidade de risco necessárias para se conseguir o retorno da carteira ou de um ativo. É

conhecido também como portfólio tangente.

5 Modelos de Regressão em Finanças

5.1 Modelo de Regressão

Os modelos de regressão mostram a dependência de uma variável (variável dependente)

em relação uma ou mais variáveis chamadas de "variáveis explanatórias"e tem por objetivo
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estimar e/ou prever o valor médio da primeira variável em termos dos valores conhecidos

ou fixados da(s) segunda(s), logo, esses modelos mostram o quanto a variável dependente

depende de outros fatores. É importante dizer que esses fatores são aqueles que se julgam

terem relação com a variável dependente, então por exemplo, sabe-se que o risco da carteira

depende dos fatores risco individual dos ativos, da covariância e dos pesos desses ativos.

Existem alguns tipos de dependência da variável que são dependência estatística, não fun-

cional e determinística. No caso da dependência estatística as variáveis são alatórias ou

estocástica, o que significa que elas tem distribuição probabilística, já na dependência "não

funcional"as variáveis não são aleatórias, mas sim explanatórias, nessa caso, sabe-se quais

as variáveis influenciam no processo e tenta-se descobrir seu grau de influência. Por fim, as

variáveis determinísticas são as que irão agir sempre de uma única forma, geralmente se apli-

cam as leis, como por exemplo, as leis do movimento por Newton, da eletricidade por Kirchhoff

e outros.

É importante destacar que regressão não implica necessariamente em causalidade e con-

ceitualmente não é o mesmo que correlação. A diferença entre o modelo de regressão e

correlação é que na análise de regressão o interesse principal consiste em estimar ou prever

o valor médio de uma variável com base nos valores fixos de outras variáveis e não em saber

qual o grau de associação entre essas variáveis.

Existem diversos modelos de regressão, a seguir serão apresentados alguns exemplos desses

modelos com funções lineares nos parâmetros.

Função Linear

Y = β1 + β.Xi + erroi (10)

Função Quadrática:

Y = β1 + β2X + β3X
2 + erroi (11)

Função Exponencial:

Y = expβ1+β2X +erroi (12)

Função Cúbica:

Y = β1 + β2X + β3X
2 + β4X

3 + erroi (13)

Onde,

• i = 1, 2, ..., N

• X, são as variáveis explanatórias
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• Beta, são os parâmetros desconhecidos fixos (coeficientes de regressão)

• Erro, é uma variável aleatória que tem propriedades probabilísticas conhecidas e repre-

senta todos os fatores que afetam Y, mas não são levados em conta explicitamente.

5.2 Uso de Modelos de Regressão em Finanças

Em se tratando de finanças, os modelos de regressão utilizados geralmente são os chamados

de série temporais. Uma série temporal é qualquer conjunto de observações ordenadas no

tempo, as séries temporais discretas são as observações feitas em intervalos de tempos fixos.

Enquanto que uma série contínua são observações obtidas continuamente por meio de um

intervalo no tempo. A análise desses modelos consiste em averiguar um conjunto de dados

ao longo do tempo e selecionar e estimar um modelo que tenha gerado esse conjunto.

Abaixo serão apresentados alguns modelos de regressão de série temporal:

Y = α + βxi + εi (14)

Onde,

• i = 1, 2, ...,n

• Alpha, é a intersecção em Y

• Beta, é o coeficiente de inclinação

• x, é a variável explanatória

• Epsilon, é o termo de erro que assegura que os pontos dos dados estejam ao redor da

linha da regressão ao invés de exatamente em cima dela.

Por ser possível ter diversos tipos de modelo de regressão, conforme a complexidade que

se procura estimar e prever o valor médio com base em outras variáveis e valores fixos, é

possível utilizar dessa ferramenta nos teoremas de portfólios.

5.2.1 Retorno Esperado - Representações Beta

O modelo de precificação da expressão beta-retorno esperado é equivalente a uma restrição

de que o intercepto é o mesmo para todos os ativos em regressões de série temporal. Tem-se

como fórmula a seguinte equação:

E(Ri) = γ + βi,aλa + βi,bλb + ... (15)

8



Onde,

• i, são os ativos (i = 1, 2, ..., N.)

• E(Ri), é o retorno esperado para i fatores

• Beta, são as variáveis explanatórias que variam de ativo para ativo, é a quantida de

exposição do ativo "i"para o fator de risco (a, b, ...)

• Lambda, é a inclinação nessa relação transversal e o preço para determinada exposição

ao risco (a, b, ...), ou seja, é o prêmio de risco

• Gama, é o intercepto

Em um modelo de um único fator, ao se traçar os retornos esperados versus os betas é

esperado que eles se alinhem em uma linha reta com inclinação lambda e intercepto gama.

Logo, os ativos devem dar aos investidores retornos médios mais elevados (preços baixos) se

já pagarem bem em momentos "bons", e se pagarem mal em momentos considerados "ruins",

conforme medido pelos fatores.

Quando os fatores são excesso de retorno, tem-se que:

λa = E(fa) (16)

O que significa que essa variável Lambda(a) será igual a esperança da função correspon-

dente a "a". Se os ativos de teste também são retornos em excesso, o intercepto deve ser

zero (alpha=0). Nesse caso, lembrando que se trata de um modelo de séries temporais por

executar uma regressão ao longo do tempo para cada título (i). Com essas informações tem-

se que:

Ri
t = ai + βi,af

a
t + βi,bf

b
t + ...+ εit (17)

Onde,

• t = 1, 2, ..., T.

• f, são fatores aproximados para o crescimento da utilidade marginal

• Beta, são os os coeficientes em uma regressão múltipla de retornos sobre fatores

• Alfa, é o intercepto

• Epsilon, é o termo de erro
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Essa regressão tem por objetivo medir as relações atuais ou exposição ao risco, ou seja, se os

retornos são normalmente altos em "tempos bons"ou "tempos ruins", conforme medido pelos

fatores. Então, o objetivo do modelo beta não é prever os retornos das variáveis observadas

antes do tempo, seu propósito é explicar a variação dos retornos médios entre ativos, assim

os ativos com betas maiores devem obter mais retorno médio esperado.

Uma forma de estimar os parâmetros gama e lambda e testar o modelo da fómula 17 é execu-

tar uma regressão transversal de retornos médios em betas, conforme será mostrado a seguir.

Para isso, é importante explicar que uma regressão transversal ocorre quando uma ou mais

variáveis são coletadas em um único ponto no tempo.

E(Ri) = γ + βi,aλa + βi,bλb + ...+ αi (18)

Onde,

• i = 1, 2, ..., N.

• Beta, são os os coeficientes de regressão

• Alfa, são os erros de precificação

• Lambda, é a inclinação

• Gama, é o intercepto

O modelo prevê alfa=0 e eles devem ser estatisticamente insignificantes e economicamente

pequenos em um teste. Uma observação importante é que os betas não podem ser caracte-

rísticas específicas do ativo ou da empresa, como o seu tamanho e o índice book-to-market,

por exemplo.

Além disso o coeficiente beta deve explicar a correlação dos retornos esperados com diver-

sas características e os betas adequados devem eliminar quaisquer atributos nas regressões

transversais. Para este último considere que os retornos esperados são realmente relacio-

nados com tamanho, poderia ser possível montar uma carteira de pequenas empresas para

formar uma holding grande, contudo essa grande holding iria se comportar como uma carteira

de pequenas empresas com betas altos.

Casos Especiais Comuns
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Existem algumas situações especiais, mas comuns de ocorrer. Caso haja uma taxa livre

de risco, os betas na expressão 15 serão todos zero, já que a taxa livre de risco futura é

conhecida, com isso o intercepto se iguala a taxa livre de risco.

Rf = γ (19)

Já na equação 18 se não há taxa livre de risco, gama deve ser estimado na regressão trans-

versal, já que é o retorno esperado de uma carteira com zero betas em todos os fatores, gama

é chamado de taxa (esperada) de beta zero nesse caso.

Geralmente, os modelos de precificação de fator são analisados utilizando os retornos em

excesso diretamente, fazendo a diferenciação da equação 15 entre dois retornos onde o se-

gundo deles (Rj) não tem que ser livre de risco, tem-se que:

Rei = Ri −Rj (20)

E(Rei) = βi,aλa + βi,bλb+ ... (21)

Onde,

• i = 1, 2, ..., N.

• Beta, representa os coeficientes de regressão do excesso de retorno dos fatores

Essa fórmula remove o intercepto.

É possível ocorrer dos fatores do modelo serem retornos ou retornos em excesso, por exem-

plo no CAPM utiliza-se o retorno sobre a carteira de mercado como o único fator. Nesses

casos, o modelo também deveria aplicar os fatores, fazendo com que seja possível medir os

coeficientes (lambda) diretamente ao invés de por regressão transversal, assim cada fator tem

um beta em si mesmo e zero em todos os outros fatores, segue:

E(fa) = λa (22)

E(Rei) = βi,aE(f
a) + βi,bE(f

b) + ... (23)

Onde,

• i = 1, 2, ..., N.
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No caso especial em que os fatores são os próprios retornos excedentes, a restrição é par-

ticularmente simples: os interceptos de regressão da série temporal devem ser todos zero.

Com isso, pode-se evitar totalmente a regressão transversal, uma vez que não há parâmetros

livres restantes.

Conclusão do Modelo

A diferença entre as fórmulas é sutil, mas importante, as regressões de série temporal em 17

geralmente terão um intercepto diferente para cada retorno i, enquanto que na equação de

precificação do beta (15) o intercepto gama é o mesmo para todos os ativos na equação. A

equação de precificação do beta é uma restrição aos retornos esperados e, portanto, impõe

uma restrição aos interceptos.

6 Fronteira de Média-Variância: Intuição e Caracterização

Lagrangiana

A fronteira de média-variância de um conjunto de ativos é a fronteira de todas as médias e

variâncias dos retornos nas carteiras dos ativos dados. Conforme já mencionado anterior-

mente, pode-se encontrar ou definir esse limite minimizando a variância do retorno para um

determinado retorno médio (Figura 2). A curva é mais nítida quanto menos correlacionados

forem os ativos, já que o risco da carteira se beneficia com a diversificação.

Figura 2: Gráfico da fronteira de média-variância
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A seguir tem-se a prova do Teorema: "Contanto que a matriz de variância-covariância dos

retornos seja não singular, há uma fronteira de média-variância". Isso é possível devido a

lei do Preço Único, ou seja, existe uma fronteira de média-variância, bem como um fator

de desconto para dois retornos perfeitamente correlacionados com médias iguais, já que a

possibilidade dessas médias serem diferentes violaria essa lei.

6.1 Abordagem Lagrangiana da Fronteira da Média-Variância

Para essa aboradem parte-se das seguintes premissas: "R"é um vetor de retorno de ativos,

"E"é o vetor dos retornos médios (equivalente a esperança de "R") e o somatório é a matriz

de variância-covariância. w são os pesos dos títulos iniciais, o retorno do portfólio é dado por

w’R e como os pesos somam 1, tem-se que w’1=1 e w’E=letra graga mi. Com isso, para um

dado retorno médio do portfólio mi, o PVM tem risco:

var(Rp) =
Cµ2 − 2Bµ+ A

AC −B2
(24)

A = E ′
−1∑

E|B = E ′
∑

1|C = 1′
−1∑

1 (25)

w =
−1∑ E(Cµ−B) + 1(A−Bµ)

(AC −B2)
(26)

w =
−1∑

1/(1′
∑
−11) (27)

Para se chegar ao PVM se introduz os multiplicadores de Lagrange (2lambda e 2delta). As

condições de primeira ordem são: ∑
w − λE − δ1 = 0 (28)

w =
−1∑

(λE + δ1) (29)

Os multiplicadores de Lagrange das restrições são:

E ′w = E ′
−1∑

(λE + δ1) = µ (30)

1′w = 1′
−1∑

(λE + δ1) = 1 (31)
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Substituindo os valores abaixo nas equações acima se encontra os pesos e a variância do

portfólio.

λ =
Cµ−B
AC −B2

(32)

δ =
A−Bµ
AC −B2

(33)

7 Caracterização Ortogonal da Fronteira de Média-Variância

Nesse tópico será demonstrado a geometria natural em se tratando da fronteira de média

variância considerando pagamentos, fatores de desconto e outras variáveis aleatórias como

vetores no espaço de retorno. Então, ao invés de se considerar as carteiras como sendo

combinações de ativos básicos e apresentar e resolver um problema de minimização, aqui o

retorno será descrito como uma decomposição ortogonal de três vias para que a fronteira de

média-variância seja explicada sem o uso de álgebra. Segue as premissas necessárias para

a decomposição ortogonal:

R∗ ≡ x∗

p(x∗)
=

x∗

E(x∗2)
(34)

Onde,

• R* é o retorno correspondente aos pagamentos (x*)

• x* são os pagamentos que podem agir como fatores de desconto. O preço de x* pode

ser definido como qualquer outro preço:

p(x∗) = E(x∗x∗) (35)

Definindo o retorno especial que altera a média (Re*), ele representa as médias de Re com

um produto interno, da mesma forma que x* é um pagamento em X que representa os preços

com um produto interno

Re∗ ≡ proj(1|Re) (36)

Re ≡ {x ∈ Xs.t.p(x) = 0} (37)

Como,

p(x) = E(mx) = Edproj(m|X)xe = E(x∗x) (38)

Logo,

E(Re) = E(1 ∗Re) = Edproj(1|Re) ∗Ree = E(Re∗Re) (39)
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Apresentadas as premissas segue a decomposição ortogonal considerando os seguinte teo-

remas

Teorema 1: todo retorno (Ri) pode ser expresso como:

Ri = R∗ + wiRe∗ + ni (40)

Onde,

• wi: é um número e ni é um retorno em excesso com a propriedade

E(ni) = 0 (41)

Os 3 componentes são ortogonais:

E(R∗Re∗) = E(R∗ni) = E(Re∗ni) = 0 (42)

Teorema 2: Rmv está na fronteira de média-variância se e somente se:

Rwv = R∗ + wRe∗ (43)

Onde,

• w é um número real. Se variado se sai da fronteira de média-variância:

E(Re∗) 6= 0 (44)

• Realizando mais mudanças em w se altera a média e variância de Rmv (a não ser que

o mercado seja neutro ao risco, nesse caso a fronteira seria um ponto e Re*=0).

A equação (43) expressa toda a fronteira de retorno para o portfólio de R* e Re* com pesos

variados em Re*.

7.1 Construção Gráfica

A Figura 3 mostra essa decomposição. Começando na origem (0), lembrando que x* é o vetor

perpendicular aos planos de preços constantes e R* é o vetor que fica perpendicular ao plano

de rotornos. Re* é o excesso de retorno que fica próximo ao vetor 1 e em ângulo reto com

os planos (em Re) de retorno médio constante, mostrado nas linhas E=0, E=1, assim como o

retorno R está em ângulos retos com os planos de preço constante. Como Re é um retorno

em excesso, ele é ortogonal a R. Ao avançar certa quantidade wi na direção de Re, chega-se

o mais próximo possível de Ri.
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Agora, se movendo novamente na direção ortogonal em quantidade ni para se chegar ao

retorno Ri:

Ri = R∗ + wiRe∗ + ni (45)

Retornos com n=0 são a fronteira de média variância:

Ri = R∗ + wRe∗ (46)

Pode-se definir a fronteira de média-variância minimizando o segundo momento por uma dada

média já que:

E(R2) = σ2(R) + E(R)2 (47)

O comprimento de cada vetor na Figura 3 é seu segundo momento, portanto, o vetor mais

curto está no plano de retorno para uma determinada média. Os menores vetores no plano

de retorno com a média dada estão na linha:

R ∗+wRe∗ (48)

Figura 3: Gráfico decomposição ortogonal e fronteira de média-variância

O gráfico também mostra como Re* representa as médias no espaço de retorno em excesso.

A expectativa é o produto interno com 1. Os planos de valor esperado constante na Figura

3 são perpendiculares ao vetor 1, assim como os planos de preço constante são perpendi-

culares aos vetores x ou R. Tem-se linhas de retorno esperado constante em Re, que são a

interseção de planos de pagamentos constantes esperados com o plano Re. Portanto, assim
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como tem-se um x em X para representar os preços em X projetando m em X, encontra-se Re

em Re projetando 1 em Re, ou seja, uma regressão com 1 no lado esquerdo e sem constante.

Os planos perpendiculares a Re em Re são pagamentos com média constante, assim como

planos perpendiculares a x em X são pagamentos com o mesmo preço.

7.2 Argumento Algébrico

A álgebra representa apenas afirmações sobre o que está em ângulos retos com o segundo

momento. Sabe-se que R* é um excesso de retorno (preço zero) e portanto R* e Re* são

ortogonais:

E(R∗Re∗) = E(x∗Re∗)

E(x2)
= 0 (49)

Se define ni para que a decomposição adicione Ri e wi para ter certeza que ni é ortogonal aos

outros componentes. Então, E(ni)=0 escolhendo qualquer wi e assim se define:

ni ≡ Ri −R∗ − wiRe∗ (50)

Como ni é um excesso de retorno ele já é ortogonal a R*:

E(R∗ni) = 0 (51)

Para mostrar que E(ni)=0 e que ni é ortogonal a Re*, explora-se o fato de que já que ni é um

retorno em excesso:

E(ni) = E(Reini) (52)

No entanto, Re* é ortogonal a ni se e somente se for escolhido wi de forma que E(ni = 0). A

fronteira é encontrada após construída a decomposição. Já que E(ni)=0 e os 3 componentes

são ortogonais, tem-se que:

E(Ri) = E(R∗) + wiE(Re∗) (53)

σ2(Ri) = σ2(R∗ + wiRe∗ + σ2(ni) (54)

Assim, para cada valor desejado de retorno médio, existe um wi único. Retornos com ni = 0

minimizam a variância para cada média.
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7.3 Decomposição no espaço de média-variância

A figura a seguir mostra a decomposição no espaço de média-variância em vez do espaço de

estado.

Figura 4: Gráfico decomposição ortogonal de um retorno Ri no espaço de desvio-padrão
médio.

Onde, R é o retorno mínimo do segundo momento e o mais próximo da origem, então minimi-

zar o comprimento de R* e criar um R* ortogonal a todos os retornos em excesso é a mesma

coisa. Algebricamente, Se n=0 e w=0 tem-se o retorno mínimo do segundo momento:

R = R∗ + wRe∗ + n (55)

E(R2) = E(R2) + w2E(Re∗2) + E(n2) (56)

No espaço de desvio-padrão médio, as linhas constantes do segundo momento são círculos.

Assim, o retorno mínimo do segundo momento R está no menor círculo que cruza o conjunto

de todos os ativos (fica na fronteira hiperbólica da variância média). Observe que R está no

segmento inferior (ineficiente) da fronteira de média-variância e surpreendentemente este é o

local do retorno mais interessante na fronteira.

No entanto, R não é o "portfólio de mercado", pois geralmente ele se encontra na parte supe-

rior da fronteira. Ao adicionar mais Re* move-se 1 ao longo da fronteira ao passo que adicionar

n não muda a média, mas a variância. Logo, é um retorno idiossincrático, já que apenas se

move um ativo para fora da fronteira conforme representado na figura 4.
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8 Ampliando a Fronteira da Média-variância

É comum caracterizar a fronteira de média-variância em termos de R e Re. Contudo é possível

ampliar de maneira equivalente a fronteira de média-variância com quaisquer dois portfólios

que estejam nela - quaisquer duas combinações lineares distintas de R* e Re*. Para isso,

considere qualquer retorno que:

Rα = R∗ + γRe∗ (57)

γ 6= 0 (58)

Usando esse retorno no lugar de Re*

Re∗ =
Rα −R∗

γ
(59)

É poosível expressar a fronteira de média-variância em termos de R* e R(alpha):

R∗ = wRe∗ = R∗ + y(Rα −R∗) = (1− y)R∗ + yRα (60)

y = w/γ (61)

A alternativa mais comum dessa abordagem é usar a taxa livre de risco ou uma taxa que

possa vir a se comportar como a livre de risco no lugar de Re* para expandir a fronteira.

Quando não há uma taxa livre de risco, vários retornos arriscados que possuem propriedades

semelhantes a da taxa livre de risco são utilizados. A taxa livre de risco fica na fronteira com

a seguinte representação:

Rf = R∗ +RfRe∗ (62)

Portanto, é possível ampliar a fronteira de média-variância com R* e qualquer das aproxima-

ções de variáveis livre de risco aqui mostradas.

9 Propriedades dos Retornos Especiais e da Representa-

ção de Preços

Os retornos especiais já vistos (R* e Re*) que geram a fronteira de média-variância possuem

propriedades interessantes e úteis. Abaixo serão demonstradas algumas derivadas para se
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chegar as propriedades úteis. Para melhor vizualização das fómulas abaixo utilizar a Figura 3.

E(R∗2) =
1

E(x∗2
(63)

Para derivar a equação acima, basta multiplicar os dois lados por R*, fazer a esperança e

lembrar que R* é um retorno

R∗ =
x∗

E(x∗2)
(64)

1 = E(x∗R∗) (65)

É possível reverter a definição e recuperar x* de R*, via:

x∗ =
R∗

E(R∗2)
(66)

Para derivar essa fórmula utiliza-se a definição de R* e substitui a primeira fórmula apresen-

tada nessa seção por E(x*2). Um ponto importante é que R* pode ser utilizado para respre-

sentar preços como x*, já que ambos apontam na mesma direção ortogonal a planos de preço

constante.

p(x) = E(x∗x) =
E(R ∗ x)
E(R∗2)

(67)

∀x ∈ X (68)

Para retornos, esse resultado pode ser expresso conforme a seguir e serve também como

uma propriedade de definição alternativa de Re*.

E(R∗2) = E(R∗R) (69)

∀R ∈ R (70)

Se uma taxa livre de risco é negociada pode-se construir Rf de R*, via:

Rf =
1

E(x∗)
=
E(R∗2)

E(R∗)
(71)

Caso contrario, isso dá uma interpretação de "taxa beta zero"para a expressão do lado direito.

Re* e R* são ortogonais e R* é ortogonal a qualquer excesso de retorno:

E(R∗Re∗) = 0 (72)
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A fronteira de média-variância é dada conforme já provado anteriormente por (lembrando que

a fronteira incondicional de média-variância exige que w seja igual a uma constante):

E(Rmv) = R∗ + wRe∗ (73)

R* é o retorno mínimo do segundo momento e graficamente o mais próximo da origem.

Re* tem o mesmo primeiro e segundo momento.

E(Re∗) = E(Re∗2) (74)

var(Re∗2) = E(Re∗2)− E(Re∗2)2 = E(Re∗)[1− E(Re∗)] (75)

Se há uma taxa livre de risco, então Re* também pode ser definido como o resíduo na projeção

de 1 em R*:

Re∗ = 1− proj(1|R∗) = 1− E(R∗)
E(R∗2)

R∗ = 1− 1

Rf
R∗ (76)

Como resultado da equação acima, Rf pode ser decomposto:

Rf = R∗ +RfRe∗ (77)

Tipicamente

Rf > 1 (78)

R∗ +Re∗ (79)

Essa última equação fica localizada na porção inferior da fronteira de média-variância um

pouco à direita de Rf. Se a taxa livre de risco fosse 1, então o vetor unitário estaria no espaço

de retorno e tería-se Rf = R* + Re*. Geralmente, o espaço de retorno fica um pouco acima do

vetor unitário. Conforme se estende o vetor unitário pela quantidade Rf para chegar ao Rf de

retorno, se estende também a quantidade Re* que se adiciona a R* para chegar a Rf.

Caso não haja taxa livre de risco, pode-se utilizar a seguinte equação para deduzir uma equa-

ção análoga:

proj(1|X) = proj(proj(1|X)|Re) + proj(proj(1|X)|R∗) = proj(1|Re) + proj(1|R∗) (80)

• Equação análoga
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Re∗ = proj(1|X)− proj(1|(R∗) = proj(1|X)− E(R∗)

E(R∗2)
R∗ (81)

Pode-se construir R* como:

R∗ =
x∗

p(x∗)
=
p′E(xx′)−1x

p′E(xx′)−1p
(82)

(p(x∗)) = E(x∗x∗) (83)

Também é possível construir Re* de uma série de ativos base. Seguindo a definição de

projetar 1 no espaço dos retornos excedentes e considerando que Re é o vetor da base de

excesso de retornos

Re∗ = E(Re)′E(ReRe′)−1Re (84)

• Com a taxa livre de risco:

Re∗ = 1− 1

Rf
R∗ = 1− 1

Rf

p′E(xx′)−1x

p′E(xx′)−1p
(85)

• Sem a taxa livre de risco:

proj(1|X = E(x)′E(xx′)−1x (86)

10 Fronteiras de Média-variância para Fatores de Desconto:

os Limites de Hansen-Jagannathan.

A fronteira de média-variância dos fatores de desconto que precificam um determinado con-

junto de ativos está relacionada à fronteira de média-variância de retornos de ativos conforme

a relação entre o índice de Sharpe de um retorno em excesso e a volatilidade dos fatores de

desconto necessários para precificar esse retorno:

σ(m)

E(m)
≥ |E(R

e)|
σ(Re)

(87)

0 = E(mRe) = E(m)E(Re) + ρm,Reσ(m)σ(Re) (88)

|ρ| ≤ 1 (89)
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Com taxa livre de risco sabe-se que:

E(m) = 1/Rf (90)

Hansen e Jagannathan (1991) leram essa equação como uma restrição ao conjunto de fatores

de desconto que podem precificar um determinado conjunto de retornos, bem como uma

restrição ao conjunto de retornos dado um fator de desconto específico. Esse cálculo ensina

que é preciso ter fatores de desconto muito voláteis com uma média próxima a 1 para entender

os retornos das ações. Pela fórmula acima quanto maior a razão de Sharpe, mais estreito é o

limite em sigma(m). Assim, para qualquer taxa livre de risco hipotética encontra-se o índice de

Sharpe mais alto (portfólio tangente). Logo, a inclinação para a carteira de tangência fornece

a razão sigma(m)/E(m). Isso é ilustrado no gráfico abaixo:

Figura 5: Construção gráfica da ligação Hansen-Jagannathan

À medida que se aumenta 1/E(m), a inclinação para a tangência torna-se mais baixa e o

limite de Hansen-Jagannathan diminui, sendo que no retorno médio correspondente ao ponto

mínimo de variância, o limite Hansen-Jagannathan atinge seu mínimo. Já à medida que se

aumenta 1/E(m) ainda mais, o ponto de tangência toca a parte inferior da fronteira, a razão de

Sharpe aumenta novamente e o limite também. Com uma taxa livre de risco, sabe-se E(m),

então a fronteira de retorno é uma forma em V e o limite Hansen-Jagannathan é puramente

um limite na variância. Com isso, há uma dualidade entre a volatilidade do fator de desconto

e o índice de Sharpe:

min{∀m−x∈X}
σ(m)

E(m)
= max{∀Re−em−X}

E(Re)

σ(Re)
(91)

Pode-se encontrar uma representação para o conjunto de fatores de desconto que precificam
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um determinado conjunto de retornos de ativos que satisfazem p=E(mx):

m = E(m) + [p− E(m)E(x)]′
−1∑

[x− E(x) + ε] (92)

∑
≡ cov(x, x′), E(ε) = 0, E(εx) = 0 (93)

m = E(m) + [p− E(m)E(x)]′
−1∑

[x− E(x) + ε] (94)

Isso nada mais é do que a projeção de qualquer fator de desconto no espaço de pagamentos

somados a um erro.

σ2(ε) > 0 (95)

σ2(m) ≥ [p− E(m)E(x)]′
−1∑

[p− E(m)E(x)] (96)

Como os retornos de ativos devem estar em uma região hiperbólica no espaço E(R), sigma(R)

é preciso ter uma equação para os fatores de desconto no limite para os retornos na fronteira

de média-variância. Como há uma decomposição de três vias de todos os retornos, na qual

dois elementos geram a fronteira de média-variância dos retornos, pode-se encontrar uma

decomposição de três vias de fatores de desconto, na qual dois elementos geram a fronteira

de média-variância dos fatores de desconto. Isso está ilustrado no gráfico da Figura 6.

Qualquer fator de desconto "m"deve estar no plano marcado M, perpendicular a X por x* e

qualquer m deve estar na forma:

m = x∗ + we∗ + n (97)

O epsilon residual é quebrado em dois componentes e* é definido como o resíduo da projeção

de 1 em X ou, de forma equivalente, a projeção de 1 no espaço E de m’s em excesso, variáveis

aleatórias da forma m-x*.

e∗ ≡ 1− proj(1|X) = proj(1|E) (98)

e* gera médias de m assim como Re* fez para os retornos:

E(m− x∗) = E[1× (m− x∗)] = E[proj(1|E)(m− x∗)] (99)
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n define as sobras e tem média zero, pois é ortogonal a 1 e à X.

Assim como acontece com os retornos, a fronteira de média-variância dos fatores de desconto

é dada por

m = x∗ + we∗

Figura 6: Gráfico da decomposição de qualquer fator de desconto m=x + we + n

O caso da neutralidade de risco para fronteiras de média-variância de retorno, em que ela

se reduz a um único ponto R* é descoberto assim: como o pagamento da unidade está no

espaço de payoffs, sabe-se que E(m), a fronteira e o limite são:

m = x∗, σ2(m) ≥ σ2(x∗) (100)

x∗ = p′E(xx′)−1x (101)

e∗ = 1− E(x)′E(xx′)−1x (102)

Substituindo os valores tem-se que

m∗ = x∗+we∗ = p′E(xx′)−1x+w[1−E(x)′E(xx′)−1x] = w+ [p−wE(x)]′E(xx′)−1x (103)
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À medida que w varia, traça-se os fatores de desconto m* na fronteira com médias e variâncias

mutáveis.

E(m∗) = w + [p− wE(x)]′E(xx′)−1E(x) (104)

σ2(m∗) = [p− wE(x)]′cov(xx′)−1[p− wE(x)] (105)

Então, as fronteiras de Hansen-Jagannathan são equivalentes às fronteiras de média-variância

e isso é preceptível ao se observar o quanto a adição de ativos aumenta o limite de Hansen-

Jagannathan que é o mesmo que o quanto esses ativos ampliam a fronteira de média-variância.

11 Conclusão

Com a evolução dos modelos financeiros voltados à precificação foi possível melhorar os

cálculos de portfólio, principalmente ao se combinar os conceitos básicos de diversificação,

maximização de retorno e minimização de risco com modelos de regressão e séries temporais.

Já que com a utilização deles é possível considerar mais de um fator na precificação de ativos

e na influência do retorno, o que permite uma melhor acurácia nos cálculos de carteira. Além

disso, os gráficos de planos ortogonais permitem uma melhor vizualização das variáveis que

compõem o portfólio.
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