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Abstrato

O texto é publicado juntamente com a abertura de um novo projeto lançado
pelo UFMG Finance Club: serão compartilhados, com periodicidade trimes-
tral, a sensibilidade (β) ao mercado, ao fator de risco valor, ao fator de risco
tamanho e ao fator de risco momento de todos os ativos pertencentes ao Ín-
dice Ibovespa. Assim, tem-se por objetivo familiarizar o leitor com conceitos
econométricos, além de fornecer uma base de dados confiável sobre a exposi-
ção de cada ativo a fatores de risco intuitivos e já bem difundidos no universo
acadêmico. Esperamos, dessa forma, contribuir com o desenvolvimento do
Mercado Financeiro brasileiro e incitar nos agentes econômicos a vontade de
se aprofundar nos conceitos relativos a econometria e modelos de precificação
de ativos.

1 Sensibilidade dos ativos a fatores de risco

1.1 Econometria

Pode-se classificar econometria, de forma literal, como uma medição econô-
mica. Assim, por meio de ferramentas estat́ısticas é feita a inferência das
caracteŕısticas de uma população, a partir de uma amostra, permitindo que
se obtenha o melhor proveito posśıvel dos dados.
Dessa forma, com base em um conjunto de variáveis, chamadas de explana-
tórias, estudamos o comportamento de uma variável espećıfica, chamada de
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variável dependente. Também, tem-se os parâmetros do modelo, os quais se-
rão estimados. Como, na prática, as relações não são determińısticas existe
o termo de erro, que é uma variável estocástica (aleatória) que possui um
conjunto de propriedades probabiĺısticas conhecidas. Na prática, o termo
de erro representa justamente aquilo que, por meio de nosso modelo, não
conseguimos captar.
Dessa forma, com base em um conjunto de variáveis independentes, estu-
damos o comportamento de uma variável dependente. Também, tem-se os
parâmetros do modelo, os quais serão estimados. Como, na prática, as re-
lações não são determińısticas existe o termo de erro, que é uma variável
estocástica (aleatória) que possui um conjunto de propriedades probabiĺısti-
cas esperadas. Na prática, o termo de erro representa justamente aquilo que
não conseguimos captar por meio do modelo.

Y = α + βX + µ

• Y é a variável dependente;

• X é o vetor de regressores

• α é o intercepto do modelo;

• β é o vetor de coeficientes angulares (a relação que Y possui com X);

• µ é o termo de erro.

Os parâmetros são estimados pelo Método do Mı́nimos Quadrados Ordiná-
rios, que encontra os parâmetros que forneçam o melhor ajuste aos dados,
isto é. que minimiza o quadrado do termo de erro.

Regressão PETR4 contra Fator Mercado
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1.2 CAPM e Fatores de Risco

A medida que a literatura em finanças evoluiu, surgiu o modelo conhecido
como Capital Asset Pricing Model que se baseia na ideia de que os retornos
dos ativos são explicados pelas variações na carteira de mercado. Dessa forma
o modelo econométrico é,

Ri,t −Rf,t = α̂i + β̂i(Rm,t −Rf,t)

• Ri,t é o retorno do ativo i no tempo t ;

• Rf,t é o retorno do investimento livre de risco no tempo t ;

• Rm,t é o retorno do mercado no tempo t ;

• βi é a sensitividade do ativo ao retorno do mercado.

A partir do CAPM outros modelos foram criados a fim de aumentar o poder
explicativo do modelo (R2). Fama e French (1992) acrescentaram os fatores
Value (HML) - tendência de empresas com Book-to-Market alto de terem
um melhor desempenho que empresas com BtM biaxo - e Size (SMB) - ten-
dência de empresas com menor capitalização de mercado terem um melhor
desempenho que empresas com maior capitalização de mercado -, obtendo
um resultado mais satisfatório quando comparado ao CAPM.

Ri,t −Rf,t = α̂i + β̂i,1(Rm,t −Rf,t) + β̂i,2 SMB + β̂i,3 HML

Cahart acrescentou a esse modelo o fator Momentum (WML) - tendência
de ativos que tiveram um melhor desempenho no passado outperformarem
ativos que tiveram um pior desempenho - formando o modelo de 4 Fatores
de Fama-French-Cahart.

Ri,t −Rf,t = α̂ + β̂i,1(Rm,t −Rf,t) + β̂i,2 SMB + β̂i,3 HML+ βi,4 WML

1.2.1 Base de Dados

Para estimação dos coeficientes, utilizamos o retorno dos fatores de risco,
disponibilizados gratuitamente pela NEFIN. Já para o cálculo do retorno
diário das ações que fazem parte do Ibovespa, utilizamos a base de dados
do Economática e, para a realização das regressões lineares, foi utilizado o
software RStudio.
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http://nefin.com.br/risk_factors.html
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