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Valuation de Títulos com Opções Embutidas

1. Introdução

No seguinte artigo, será abordado alguns modelos de valuation de títulos com opções embuti-
das, os quais dependem da movimentação futura das taxas de juros. Alguns exemplos dos ativos
que serão abordados são os títulos pós-fixados com calls (opções de compra), puts (opções de
venda), caps (taxa de juros máxima) e conversíveis. Assim, o último citado será abordado com
mais cuidado, uma vez que esses, geralmente, possuem ou calls ou puts embutidas, além de de-
penderem não apenas da variação da taxa de juros mas também da cotação do ativo. Assim, há
diversos modelos que abordam esses ativos, contudo o estudo será limitado aos conhecidos como
"arbitrage-free value".

O artigo será dividido entre os seguintes capítulos:

1. Introdução

2. Elementos para um Modelo de Valuation de Títulos

3. Panorama Geral do Valuation de um Título

4. Valuation de um Título com Opções Embutidas Usando o Modelo Binomial

5. Análise e Determinação de um Título com Call Embutida

6. Valuation de um Título com Opção de Venda Embutida

7. Valuation de um Título Step-up com Opção de Compra

8. Valuation de um Título com Cap

9. Valuation de Títulos Conversíveis

10. Conclusão

2. Elementos para um Modelo de Valuation de Títulos

Todo o processo de valuation de títulos se inicia com a determinação de um benchmark das
taxas de juros. Assim, os três mais comuns são:

• O mercado de Treasuries
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• Um setor do mercado títulos

• O mercado dos títulos do emissor

Escolhido o benchmark, deve atentar-se a uma premissa comum entre os modelos "arbitrage-
free value", a qual se consiste no fato de que o valor de um título sem opção embutida e que é on-the-
run (título da emissão mais recente), deve ser igual ao valor da emissão desse ativo, pois entende-se
que os títulos da dívida que estão no determinado benchmark e possuam as características citadas
estão corretamente avaliados e não há margem para arbitragem.

Dessa forma, o processo de determinação do valor de um título com opções embutidas possui
uma complicação que inexiste em cenários de taxas pré-fixadas, tal obstáculo se consiste no fato
de que é necessário compreender e incorporar ao modelo as variações futuras das taxas de juros.
Portanto, uma das formas mais qualificadas de incluir essas premissas no processo é estimando
a volatilidade da taxa de juros do título através de cálculo de desvio padrão desta, para que seja
possível o desenvolvimento de uma "árvore"de taxas de juros que representem os possíveis cenários
e será fonte dos dois principais elementos do valuation, os fluxos de caixa de determinado título,
levando em consideração as opções embutidas, e o valor presente deles. Assim, um modelo de
taxas de juros pode ser explicado como uma descrição probabilística de como as taxas de juros se
movimentam diante do tempo de maturidade do título. Logo, o modelo realiza seu papel através da
determinação da relação da taxa de juros de curto prazo com a volatilidade da mesma.

Com o modelo de taxa de juros e volatilidade assumidos, é possível determinar dois valores
que a taxa de juros pode assumir no próximo período. Assim, com a realização desse processo
diversas vezes, desenvolve-se uma árvore de dados, a qual é conhecida como "modelo binomial".
Importante ressaltar que existem modelos mais robustos, os quais consideram três ou mais possí-
veis valores que podem ser assumidos pelas taxas de juros, esses modelos são conhecidos como
"discrete-time option price models"e quando colocados em gráficos revelam um formato de treliça.

Determinado o modelo deve-se verificar sua eficácia através da verificação dos resultados gera-
dos por esse e comparando-os com os títulos on-the-run do benchmark escolhido. Dessa maneira,
com sua eficácia verificada e a volatilidade corretamente medida, aplica-se o modelo para os títulos
com opções embutidas. Nesse momento, depara-se com um dos obstáculos envolvendo o processo
de valuation dessa classe de títulos, a determinação de uma série de regras que representem os mo-
mentos onde as opções embutidas possam ser exercidas e essas variam muito de modelador para
modelador.

Para a compreensão do impacto que a determinação de premissas diferentes causam na processo
de valuation é necessário um exemplo prático. Assim, supondo um título com opção embutida que
possua preço de mercado de $89 e que o modelo precifique esse título com o valor de $90 assu-
mindo uma volatilidade de 12%, portanto com o avaliação do modelo o título está sendo negociado
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com desconto. Contudo, se assumida uma volatilidade de 15% o mesmo modelo irá determinar
um preço justo de $87 para o mesmo título. Logo, o valor encontrado pelo gestor modificou-se
exclusivamente devido à visão futura da volatilidade taxa de juros do mesmo.

3. Panorama Geral do Valuation de um Título

Nessa seção, serão apresentados conceitos chave e uma rápida explicação do processo de valu-
ation para títulos de dívida. Portanto, interessante partir de uma crítica básica ao cálculo do yield
to maturity (YTM) dessa classe de ativos através do uso de apenas uma taxa de juros, já que essa
atitude desconsidera o fato de que cada fluxo de caixa é único e possui sua própria taxa de desconto
criando, assim, margem para arbitragem. A fim de resolver o problema associado ao uso de apenas
uma taxa de juros, utiliza-se as taxas spot (taxa à vista), as quais consistem no valor das taxas cal-
culadas à vista para um título de determinada maturidade. Portanto, usando a curva de taxas spot
é possível calcular o preço do título, contudo uma dificuldade é adicionada, a impossibilidade de
aplicar o YTM, o qual é um indicador de extrema importância para o estudo da classe de ativos de
dívida. Assim, utiliza-se outro indicador que não substitui o YTM mas possui a mesma relevância,
esse indicador é o yield spread, o qual é uma medida com volatilidade zero e consiste no spread
que quando adicionado à todas as taxas spot fará os fluxos de caixa do título iguais ao seu valor de
mercado.

Até então, nesse capítulo não foi tratado sobre o valuation dos títulos com opções embutidas
em si, mas sim do problema que há com o cálculo das taxas de desconto dos fluxos de caixa.
Portanto, no que tange esse tipo de ativo, é necessário ajustar parte do spread com o valor da opção,
a operação que auxilia na superação desse obstáculo é conhecida como option-adjusted spread
(OAS), a qual será mais abordada mais adiante nesse mesmo capítulo.

3.1. O Benchmark de Taxa de Juros e Análise Relativa de Valor

Primeiramente, é interessante compreender que os spreads de taxa de juros são instrumentos
importantes no desenvolvimento de uma análise relativa, a qual tem como propósito identificar
títulos que possam dar um retorno maior que um determinado benchmark. Assim, duas questões
devem ser levantadas para compreender os spreads quando identificados:

• Qual o benchmark utilizado para calcular o spread?

• O que o spread está medindo?

Como respostas da primeira pergunta, há as opções demonstradas no início do capítulo 2. As-
sim, para compreender a resposta da segunda pergunta, é interessante iniciar o estudo dessa questão
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através da compreensão das opções de base para as para os benchmarks de taxa de juros. As opções
são:

• Estimativa da curva de yield

• Estimativa da curva de taxas spot

A curva de yields revela a relação entre os yields e as maturidades para os títulos com cupom;
a curva de taxas spot demonstra a relação entre as taxas spot e as maturidades.

Consequentemente, há seis potenciais benchmarks como demonstra a seguinte tabela:
Critério Mercado de Treasuries Setor Específico de Títulos Emissor Específico

Yields Yields de Treasuries Yields do Setor Yields do Emissor
Taxas Spot Taxas Spot de Treasuries Taxas Spot do Setor Taxas Spot do Emissor

Dessa forma, para obter a curva de yields de um setor específico de títulos e de um emissor
específico, basta acrescentar um spread de crédito em cada yield das tresuries on-the-run. Interes-
sante salientar que esse spread não precisa ser constante para todas as maturidades. Logo, com a
curva de yields do emissor e do setor, é possível determinar as taxas spot dos mesmos e criar ambas
as curvas.

3.2. Interpretação das Medidas de Spread

Nesta seção será discutido como interpretar os spreads nominal, volatilidade-zero e o option-
adjusted (OAS).

3.2.1. Mercado de Treasuries

Nos Estados Unidos, os yields do mercado de Treasuries geralmente são utilizados como ben-
chmark para as taxas de juros. Assim, vale ressaltar que o spread nominal é a medida relativa à
curva de yields das Treasuries e a volatilidade-zero é relativa à curva spot das Treasuries. Já o OAS
também é relativa à curva spot, contudo será discutido melhor sobre ela mais à frente no artigo.

Assim, para o benchmark atualmente discutido, há os seguintes spreads e os riscos compensa-
dos por esses.

Medida de Spread Benchmark Riscos Compensados

Nominal Curva de Yields de Treasuries Risco de Crédito, Opção e Liquidez
Volatilidade-Zero Curva de Taxas Spot de Treasuries Risco de Crédito, Opção e Liquidez
Opção-Ajustada Curva de Taxas Spot de Treasuries Risco de Crédito e Liquidez
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Assim, o risco de crédito é relativo a taxa livre de risco, a qual é considerada a taxa do mercado
de Treasuries. Ademais, importante ressaltar que como demonstrado o OAS não inclui o risco da
opção, apenas o de crédito e o de liquidez.

Um exemplo de um caso fictício que envolva os spreads estudados é: Um título que não seja
uma Treasury, conhecido como título W, com classificação BBB e com opção de compra embutida
possui os seguintes spreads:

Benchmark: Mercado de Treasuries
Spread nominal baseado na curva de yields de Treasuries: 170 pontos base
Spread volatilidade-zero baseado na curva spot de Treasuries: 160 pontos base
OAS baseado na curva spot de Treasuries: 125 pontos base
Agora, suponha que um título com as mesmas características do título W mas sem opção em-

butida está com um spread nominal de 145 pontos base. Ao comparar esse spread com o spread
nominal do título W, aparenta-se que o o título W está mais barato, uma vez que o spread nesse ben-
chmark é maior, além disso a mesma afirmação pode ser feita comparando com spread volatilidade-
zero, porém esse cálculo já não é tão adequado, pois os benchmarks são diferentes. Contudo, o
momento interessante é quando se compara ao OAS, a qual demonstra que título W está caro, uma
vez que seu spread é maior do que o do OAS e isso se dá pelo fato desse último benchmark de-
monstrar o spread sem a opção inclusa, revelando assim que o título W está caro já que esse possui
um spread menor que o de um par sem opção embutida.

3.2.2. Benchmark de um Setor de Títulos com um Risco de Crédito Específico

Para esse benchmark as possíveis interpretações do spread de crédito seriam as que estão dis-
postas na seguinte tabela. Vale ressaltar que o setor deve possuir um específico risco de crédito.
Com isso, o termo risco de crédito e de liquidez tem suas métricas ajustadas, levando em consi-
deração que agora que o risco embutido são as outras empresas do setor que a empresa está como
benchmark.

Medida de Spread Benchmark Riscos Compensados

Nominal Curva de Yields do Setor Risco de Crédito, Opção e Liquidez
Volatilidade-Zero Curva de Taxas Spot do Setor Risco de Crédito, Opção e Liquidez
Opção-Ajustada Curva de Taxas Spot do Setor Risco de Crédito e Liquidez

Assim como no último capítulo, segue um exemplo para tangibilizar os conhecimentos desse
sub-tópico. Assume-se novamente um título W, com classificação BBB e uma opção de call embu-
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tida. Logo, as seguintes medidas de spread foram computadas:
Benchmark: setor de títulos coorporativos AA
Spread nominal baseado no benchmark: 110 pontos base
Spread volatilidade-zero baseado na curva spot do benchmark: 100 pontos base
OAS baseado na curva spot do benhchmark: 80 pontos base
Compara-se esse título W com um par sem opção embutida e com spread nominal baseado

no setor de títulos coorporativos AA de 90 pontos base. É notado que com esse spread, o título
W estaria barato comparando tanto com seu spread nominal quanto com o spread volatilidade-
zero com o par sem opção embutida. Contudo, a forma mais adequada de comparar o título W é
comparando seu OAS com o do setor AA que está sendo utilizado como benchmark ou com outros
títulos BBB. Assim, caso em algum desses caso a taxa seja menor do que 80 pontos base o título
W está barato.

3.2.3. Benchmark de um Emissor Específico

Será realizado nesse sub-tópico a mesma análise que foi realizada nos últimos dois, assim segue
a tabela com os spread para esse benchmark:

Medida de Spread Benchmark Riscos Compensados

Nominal Curva de Yields do Emissor Opção e Liquidez
Volatilidade-Zero Curva de Taxas Spot do Emissor Opção e Liquidez
Opção-Ajustada Curva de Taxas Spot do Emissor Liquidez

Analisando a tabela do benchmark do emissor dos títulos, essa se difere dos outros em geral,
pois não aparece o risco de crédito na tabela de riscos compensados por cada spread mas por quê?
Isso se da pelo fato de que nesse benchmark o risco de crédito está contido no benchmark do
emissor. Assim, calculando o spread nominal ou o volatilidade zero e algum deles dando positivo
significa que, caso ignorada as opções embutidas, o título analisado é mais barato do que outros
do mesmo emissor que estão precificados pelo mercado. O valor negativo significa exatamente o
contrário. Já no que tange o OAS a interpretação é a mesma, contudo significa que o título é barato
incluindo o valor das opções.

Dessa forma, inicia-se novamente o exemplo do título W, com avaliação BBB e opção embutida.
Assumindo que o emissor do tútulo é a RJK Corporation. Há os seguintes dados:

Benchmark: Títulos emitidos pela RJK Corporation
Spread nominal baseado na curva de yields dos títulos da RJK Corporation: 30 pontos base
Spread volatilidade-zero baseado na curva spot da RJK Corporation: 20 pontos base
OAS baseado na curva spot da RJK Corporation: -25 pontos base

6



Valuation de Títulos com Opções Embutidas

Logo, os dois primeiros spreads revelam um título barato, contudo o OAS demosntra que o
título W está caro.

3.2.4. OAS, O Benchmark e Valor Relativo

Até então, foi discutido sobre o que envolve o OAS, no entando nesse subtópico será descrito
como interpretar o valor do OAS relativo a um rk.

Benchmark OAS Negativo OAS Zero OAS Positivo

Mercado de
Treasury

Overpriced (caro) Overpriced (caro) Caso o OAS > OAS reque-
rido, está barato. Caso OAS
< OAS requerido, está caro.
Caso OAS = OAS requerido,
o preço está justo

Setor de Tí-
tulos com ra-
ting de crédito
dado (nessa li-
nha considera-
se que o rating
de crédito do
setor é maior
que o do título
analisado)

Overpriced (caro) Overpriced (caro) Caso o OAS > OAS reque-
rido, está barato. Caso OAS
< OAS requerido, está caro.
Caso OAS = OAS requerido,
o preço está justo

Emissor do Tí-
tulo

Overpriced (caro) Preço Justo Underpriced (barato)

4. Valuation de um Título com Opções Embutidas Usando o Mo-
delo Binomial

Como visto no capítulo 2, há vários modelos disponíveis para fazer o valuation de um título com
opções embutidas. Contudo, o que será objeto de estudo desse artigo é conhecido como modelo
binomial, o qual utiliza como fonte de dados das suas taxas de juros uma árvore binomial de
taxas de juros. Assim, inicialmente será explicado como a árvore binomial funciona, em seguida
como usa-la no valaution e como construir a árvore com a curva de yield de títulos on-the-run.
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4.1. Árvore Binomial de Taxas de Juros

Um dos pontos centrais de todo o processo de valuation de títulos pós-fixados é compreender
e incorporar no modelo a movimentação da taxa de juros futura. Assim, à seguir será apresentado
como a volatilidade da taxa de juros é introduzida no modelo.

Importante compreender que o N representa a composição do período, por exemplo, a união
do período NH e o NL, será o NH L e a ordem das letras H e L possuem significado, uma vez que
a primeira represente o maior valor que uma taxa pode assumir no próximo período e a segunda
o menor valor, além disso a composição demonstra quais são as taxas formaram essa nova taxa,
por exemplo HHL. Outra observação importante é sobre o r, o qual representa a taxa de juros no
período em questão. Agora a grande questão é, onde está a volatilidade? A resposta é simples, nas
setas representadas na árvore, essas revelam o efeito que a volatilidade gera a partir da taxa que está
no seu início e gera a que está em sua ponta. Assim, cada taxa gera duas a partir da mesma, uma
que será apontada para direita e para cima ("H") que representará o maior valor que a taxa gerada
pela primeira poderá assumir, e uma outra que será apontada para direita e para baixo representando
o menor valor assimilável ("L"). Importante lembrar que a variação da taxa representa um evento
aleatório e que não significa que o cenário simulado se concretizará.

Dessa forma, ainda resta esclarecer que as taxas de juros utilizadas são as forward e cada pe-
ríodo possui a sua própria taxa. Importante ressaltar tal fato, pois quando for aplicado ao modelo as
opções embutidas, não será utilizado apenas uma taxa forward para o período, mas sim um conjunto
destas.

Assim, a seguir são descritas as relações matemáticas necessárias para entender o procedimento.
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4.2. Determinando o Valor em um Ponto

Neste capítulo, será desenvolvido o processo de valuation do título em um ponto qualquer da
árvore binomial. Logo, deve-se começar o processo calculando o valor máximo e mínimo nos dois
pontos à direita do ponto desejado. Por exemplo, para encontrar o valor do título em NH deve-se
encontrar o valor de NH L e NH H , e para encontrar o valor desses, deve-se calcular o valor dos
dois outros pontos gerados por cada um desses e esse processo se mantém por toda a extensão da
árvore, esse processo é conhecido como "backward induction".

Efetivamente o que esse processo está fazendo é determinando os fluxos de caixa futuros em
um ponto da árvore binomial. Assim, esses fluxos são determinados pela taxa de juros nos dois
pontos (o mínimo e o máximo) à direita do desejado e a taxa de cupom. Dessa forma, é assumido
que a probabilidade dessas duas taxas subsequentes acontecerem é igual, logo é computado uma
média desses dois valores presentes.

VH = Valor máximo do título em um ano (1)

VL = Valor mínimo do título em um ano (2)

C = Pagamento de cupom (3)

Usando a notação determinada, o fluxo de caixa em um ponto é:

VH + C para a taxa máxima de 1 ano (4)

VL + C para a taxa mínima de 1 ano (5)
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O valor presente de dois fluxos de caixa usando as taxas de um ano em um ponto r∗, é:

VH + C

(1 + r∗)
= Valor presente para taxa máxima de um ano (6)

VL + C

(1 + r∗)
= Valor presente para taxa mínima de um ano (7)

Agora, finalmente é determinado o resultado do valuation do título no ponto:

Valor no ponto=
1

2
∗ [

VH + C

(1 + r∗)
+

VL + C

(1 + r∗)
] (8)

4.3. Construindo a Árvore Binomial de Taxa de Juros

A construção de qualquer árvore de taxa de juros é trabalhosa, contudo o fundamento inicial de
todas é basicamente o mesmo, consiste no fato de todas os modelos devem garantir que qualquer
título on-the-run para o benchmark escolhido deve ser livre de arbitragem.

Dessa forma, o ponto principal da árvore não é como monta-la mas sim como encontrar o valor
de um título utilizando-a. Assim, a taxa de juros do primeiro ponto (raiz da árvore) é a taxa de juros
para o título de 1 ano on-the-run (já que a árvore montada está usando anos como referência para
os períodos). Após esse ponto, utiliza-se os seguintes elementos para encontrar as taxas de juros
do ano 1 (importante lembrar-se que são taxas forward):

1. A taxa de cupom para o título de 2 anos on-the-run

2. A volatilidade da taxa de juros

3. A taxa de juros da raiz da árvore

O próximo passo então é encontrar uma taxa de juros no ponto NL, a qual é o r1, L. A taxa
de r1, H não é estimada, ao invés disso ela é determinada pela volatilidade assumida para a taxa
de um ano (r1, L). Assim, utilizando a r1, L que foi escolhida e a correspondente r1, H , o valor do
título de dois anos on-the-run pode ser encontrado. Caso o resultado computado usando o modelo
"backward induction"não for igual ao valor de mercado do título de 2 anos on-the-run, então o r1,

L utilizado não é adequado para árvore, logo sendo necessário a mudança desse valor para outro
através de um processo de tentativa e erro. Portanto, se o valor encontrado for muito maior deve-se
aumentar a taxa determinada e o contrário também é verdadeiro.

Agora, são necessárias 3 taxas para o ano 2, r2,LL, r2,HL e r2,HH . Essas taxas são determinadas
com as seguintes informações:

1. A taxa de cupom para títulos de 3 anos on-the-run
10
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2. A taxa de juros do modelo

3. A taxa de volatilidade do modelo

4. A taxa de juros da base da árvore

5. As duas taxas de juros de 1 ano já determinadas

Após coletados esses dados, se realiza o mesmo processo que foi feito para o ano 1 e arbitrando
o valor apenas de r2, L L e utilizando a volatilidade para determinar as taxas r2,HL e r2,HH .

Para compreender melhor o processo, segue um exemplo:
Árvore 1:

Essa é uma árvore binomial para títulos de até 4 anos de maturidade com volatilidade assumida
para 1 ano de 10%. A questão que fica é, como ter certeza que as taxas representadas na árvore
são as corretas? O método mais simples é usando a árvore para fazer o valuation de um título
on-the-run e mostrando que o valor obtido é o mesmo do mercado.

Por exemplo, para confirmar as taxas utilizadas compare os anos 0, 1, 2 e 3 com os da seguinte
árvore que representa um título de 3 anos on-the-run. Logo, observe também que o valor de mer-
cado do título na árvore 2 é de $100, valor o qual é possível encontrar na primeira árvore (modelo
desenvolvido) usando os dados do título e fazendo o processo de backward induction.

Árvore 2:
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4.4. Valuation de um Título Sem Opção Embutida Usando a Árvore Binomial

Para ilustrar a situação a ser explicada utiliza-se a seguinte árvore de taxa de juros do título
fictício, o qual possui 6.5% de rendimento, maturidade de 4 anos, 10% de volatilidade e é um título
on-the-run.

Assim, desenvolvendo o processo de precificação utilizando a árvore gerada, encontra-se um
valor justo de $104.643 pelo título.
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5. Análise e Determinação de um Título com Call Embutida

O começo do processo de valuation dos títulos com calls embutidas, é basicamente o mesmo
dos títulos sem opções, contudo existe um detalhe: quando a opção de call puder ser exercida pelo
emissor, o valor do ponto em qual isso pode ocorrer deve ser mudado para ser o menor dos valores
caso não seja comprado. Assim nesse caso, o emissor deve decidir quando a opção será exercida
ou não.

Para ficar simples o entendimento segue um exemplo. Considerando um título de 6.5% faltando
4 anos para o vencimento e possui uma opção de compra de um ano em $100. Assim, a represen-
tação a seguir revela dois valores do título em cada ponto, o primeiro revela o valor do título no
ponto em questão e o segundo o valor presente na opção de compra. Para facilitar o exemplo será
considerado que a call será exercida assim que o valor do título ultrapassar o strike da opção.

Logo, fica evidente a mudança que a opção gera nos fluxos de caixa presentes, nos pontos onde
o valor da opção seria maior que $100, será considerado um fluxo de apenas $100 pois em tese a
opção será exercida. Logo, com todas as considerações feitas, a raiz da árvore revela que o valor
do título é de $102.899.

Em todo o processo descrito alguns pontos detalhes devem ser ressaltados, primeiramente, é
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importante compreender em qual situação será interessante para o emissor exercer a opção para
que o modelo fique mais preciso, além disso deve se atentar aos detalhes do contrato, uma vez
que pode haver várias opções com tempos e strikes diferentes, sendo necessário implementar esse
detalhe no modelo, um exemplo desse fato é representado na seguinte árvore.

5.1. O Valor da Opção de Compra

De forma bem breve, nesse artigo já foi explicitado diversas vezes que a árvore binomial deve
representar perfeitamente (sem margem para arbitragem) o valor dos títulos sem opção embutida
do benchmark escolhido, logo o valor da opção será encontrado da seguinte forma:

Valor da opção de compra = Valor do título sem opção - Valor do título com opção (9)

14
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5.2. Volatilidade

A volatilidade no processo de valuation de uma opção embutida em um título ocupa um lugar
de imensa importância, uma vez que quanto maior o valor da volatilidade maior o valor da opção.
Portanto, no caso de uma opção de compra, a qual favorecerá o emissor, o comprador deve exigir
um desconto ainda maior sobre o título negociado.

5.3. Spead de Opção Ajustada

Assim, como demonstrado em outros espaços desse artigo, o OAS representa um spread cons-
tante que caso adicionado à todas as taxas de 1 ano na árvore binomial, revelará uma árvore sem
arbitragem. Assim, para um título com opção embutida o OAS dependerá da volatilidade assumida,
uma vez que para o valor de um título, quanto maior volatilidade menor será o OAS. Para um preço
de um título, quanto maior a volatilidade assumida, menor será o OAS do título com call embutida.

Dessa forma, o que o OAS busca resolver é remover do spread nominal a quantidade de risco
que é provinda da opção, ademas importante ressaltar que esse spread irá mudar dependendo do
benchmark.

5.4. Duration Efetiva e Convexidade Efetiva

Em síntese, duration representa uma aproximação em porcentagem da variação do valor de um
título para a variação de 100 pontos base da taxa de juros, já a convexidade permite um ajuste na
variação do preço estimada obtida da duration. a fórmula de ambas está representada a seguir:

Duration =
V− − V+

2V0(∆y)
(10)

Convexidade =
V+ + V− − 2V0

2V0(∆y)2
(11)

onde
∆y = variação na taxa usada para calcular os novos valores (12)

V+ = Valor estimado se o yield crescer o valor∆y (13)

V− = Valor estimado se o yield decrescer o valor∆y (14)

V0 = Preço inicial (por $100 de valor nominal) (15)
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Também há uma diferença entre duration e convexidade "modificada"e duration e convexidade
"efetiva". Assim, as modificadas não consideram o fato de que o fluxo de caixa de um título com
opções embutidas pode modificar com o exercício da opção. Em contraste, as efetivas consideram
essas mudanças no fluxo.

Dessa forma, será demonstrado como a duration e convexidade efetivas são calculadas com o
auxílio da árvore binomial, uma vez que com a duration e a convexidade já calculados esta será
fonte dos valores de V− e de V+.

Assim, o processo de cálculo do V− segue o seguinte raciocínio:

1. Para um dado preço de mercado de um título, deve-se calcular seu OAS de acordo com o
processo descrido anteriormente.

2. Desloque a curva de yield de títulos on-the-run para cima com uma pequena quantidade de
pontos base (Delta y).

3. Construa a árvore binomial baseada no ajuste demonstrado no ponto 2.

4. Para cada taxa de 1 ano adicione o valor da OAS para obter a árvore ajustada. Assim, quando
o calcular a duration e a convexidade efetivas, elas considerarão que o spread não muda com
quando as taxas de juros mudam.

5. Agora determina-se o valor de V+ com a árvore encontrado no passo 4.

Já o V− seguirá o mesmo processo, contudo no passo 2 ao invés de deslocar para cima a curva
de yield (adicionar o Delta y), desloca-se para baixo.

Para ilustrar como calcular o V+, o V− e a duration e convexidade efetivas, será utilizada a
mesma curva de yields que já foi utilizada em outros momentos assumindo uma volatilidade de
10%. O título de 4 anos com opção de compra embutida com cupom de 6.5% e com strike de
$102.218. O OAS desse título é de 35 pontos base. Logo, a árvore a seguir demonstra um aumento,
em cada taxa de 1 ano, arbitrário de 25 pontos base (Delta y) e um aumente de 35 pontos base
devido ao OAS. Dessa form, o valor que estiver na raiz da árvore será o V+, após encontrado este
é só ao invés de adicionar o Delta y em cada taxa de um bano, basta subtrai-lo e fazer o mesmo
processo.
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• Delta y= 0.0025

• V+= 101.621

• V−= 102.765

• V0= 102.218

Com esses dados, calculamos:

Duration Efetiva =
102.765 − 101.621

2(102.218)(0.0025)
= 2.24 (16)

Convexidade Efetiva =
101.621 + 102.765 − 2(102.218)

2(102.218)(0.0025)2
= −39.1321 (17)

Observa-se que o título com opção de compra embutida possui convexidade negativa.
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6. Valuation de um Título com Opção de Venda Embutida

Um título com opção de venda embutida é um título o qual o comprador tem o direito de fazer
que o emissor quite o valor do título (um valor pré-estabelecido) antes do vencimento. Para ilustrar
como o modelo binomial pode auxiliar no valuation com put embutida, suponha um título com
6.5% com 4 anos de maturidade, 10% de volatilidade e strike de $100, ademas será assumido que o
emissor será exercido assim que o valor do título estiver menor que o strike e a árvore corresponde
ao título é a seguinte:

Indispensável compreender os pontos onde a put será ou não exercida na árvore para permitir a
determinação dos fluxos de caixa, por exemplo:

1- Ponto onde será exercida
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2- Ponto onde não será exercida

Assim, a relação que determinará o valor da opção é:

Valor da opção de venda = Valor do título com a opção - Valor do título sem opção (18)

Lembrando que esses valores a serem subtraídos são os presentes na raiz da árvore, um do título
sem opção e o outro do com a opção. Além disso, outro detalhe bem importante é que quanto maior
a volatilidade maior o preço do título.

Um caso bem específico e importante de ser estudado é de um título que possui tanto a opção
de compra quanto a de venda. Mesmo que inicialmente pareça algo difícil, as aparências enganam,
o processo é exatamente a junção dos dois estudados anteriormente, só que em cada ponto deverá
se analisar se é o valor naquele ponto é passível do exercício da opção de compra, de venda ou de
nenhuma destas. Logo uma árvore que representa esse título é a seguinte (considerando 10% de
volatilidade):
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7. Valuation de um Título Step-up com Opção de Compra

Um título step-up com opçâo de compra é aquele em que a taxa de cupom aumenta em períodos
pré-determinados e possui uma call embutida. Assim, quando a taxa aumenta apenas uma vez
durante seu período de maturação, o título é conhecido como single step-up e quando é mais
de uma vez fica conhecido como multiple step-up. Contudo, o processo de valuation deste se
aproxima bastante do processo para um título com opção de compra embutida, contudo a diferença
está que a mudança nos fluxos de caixa são provindas das mudanças nas taxas. Dessa forma, serão
apresentadas três árvores como exemplos desse processo, a primeira demonstra um título single
step-up mas sem a opção de compra embutida de strike $100, o segundo exemplo revela um título
single step-up mas com a opção de compra embutida, já a terceira é um multiple step-up com opção
de compra (todos os exemplos conisderam 10% de volatilidade).

Exemplo 1:

20



Valuation de Títulos com Opções Embutidas

Exemplo 2:

Exemplo 3:
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8. Valuation de um Título com Cap

O valuation de um título pós-fixado com um cap usando o modelo binomial requer alguns
ajustes e observações a mais, uma vez que é necessário um ajuste nas taxas de cupom de um ano
de cada período. Assim, para entender como funciona a árvore para esse tipo de título cujo cupom
é pós-fixado apresenta-se a seguir uma árvore (10% de volatilidade assumida) com os valores da
taxa de curto prazo para cada 1 ano (a qual serve de referência ao cap) é o mesmo valor da taxa de
cupom e não há restrições a esta.
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Um fato que deve ser ressaltado sobre taxas de cupom pós-fixadas é que a taxa é determinada
no início do período, contudo é paga no final desse, esse sistema é conhecido como pagamento em
áreas.

Dessa forma, o processo de valuation é semelhante às estruturas demonstradas anteriormente,
contudo há a diferença no método de pagamentos dos cupons. Logo, para compreender o impacto
do pagamento em áreas afeta o método de backward induction observa-se o ponto mais alto do ano
2 na árvore anterior, onde a taxa de cupom no ano está em 7.0053%. Uma vez que cupom não será
pago até o ano 3, o valor de $100 no ponto é representado pelo método de backward induction, o
qual desconta a taxa de cupom do ponto. Por exemplo, para encontrar o valor de $100 no ponto já
citado, basta encontrar o valor médio entre os valores presentes dos dois pontos na frente (ambos
$100) e a média do cupom recebido naqueles pontos (ambos $7.0053, já que o cupom do ano 2 só
é pago no ano 3). Portanto o valor do título se da pela seguinte relação:

100 + 7.0053

1.070053
= 100 (19)

Agora, supondo que esse título possui possui um cap de 7.25%. A árvore que está a mais adiante
revela o que essa mudança irá modificar no processo de valuation, já que todos os momentos em
que a taxa de cupom ultrapassar 7.25% o valor do cupom será de $7.25 e esse detalhe irá distinguir
o valor deste título que será demonstrado do seu par apresentado anteriormente.
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9. Valuation de Títulos Conversíveis

Um título conversível é aquele em que pode ser convertido em uma ação ordinária para o inves-
tidor, ou seja é um título cuja opção embutida favorece o investidor com a possibilidade de adquirir
a ação. Uma vez que, o título conversível pode possuir tanto opções de call quanto de put embuti-
das, ele se torna um ativo de análise mais complexa, porque este ira depender tanto da variação da
taxa de juros quanto do valor de mercado da ação.

9.1. Características Básicas dos Títulos Conversíveis

O fator de conversão garante aos investidores o direito de converter seu título em um número
predeterminado de ações do emissor ou de outra empresa, os títulos que realizam a conversão para
uma ação que não seja do próprio emissor são conhecidos como exchangeable securities. Durante
esse capítulo, o termo título conversível será utilizado tanto para se referir ao exchangeable quanto
ao conversível.

Para ilustrar todos os cálculos que serão demonstrados a seguir será utilizado um título hipo-
tético, cujo o emissor é a empresa de nome fictício "All Digital Component", a qual será referida
como ADC é possui um título com os detalhes presentes na "Lista 1".

Informações referentes ao título da ADC:Lista 1

• Título Conversível
24
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• Preço de Mercado Atual: $106.50

• Tempo de Maturidade: 9+ anos

• Sem opção de compra por 3 anos

Tabela de strikes da opção de compra:
Ano 4 103.59
Ano 5 102.88
Ano 6 102.16
Ano 7 101.44
Ano 8 100.72
Ano 9 100.00
Ano 10 100.00

Taxa de cupom: 5.75%
Proporção de conversão: 25.320 ações de ADC por $1000
Rating: A3/A-

ADC, ação ordinária:

• Volatilidade esperada: 10%

• Dividendo por ação: $0.90 por ano

• Yield de Dividendos atual: 2.727%

• Preço da ação: $33

O número de ações ordinárias que o investidor irá receber com o exercício da opção de compra
do título é conhecido como razão de conversão (conversion ratio). O privilégio da conversão pode
estender por toda ou por parte do tempo de duração do título, além de essa razão pode alterar ao
longo do tempo. Importante ressaltas que essa sempre se ajusta proporcionalmente com os splits
e dividendos das ações. Assim, a razão de proporção 25.32 ações do título da empresa ADCm
significa que a cada $1000 do título que o investidor tiver ele poderá trocar por 25.32 ações.

Alguns títulos conversíveis possuem opções de venda, essas podem ser classificadas como hard
ou softputs. Uma hard put é aquela em que o emissor deve devolver ao investidor dinheiro, já a soft
put o emissor escolhe a forma de pagamento ao investidor, esse pagamento pode ser dado através
de dinheiro, ações ordinárias, notas subordinadas, ou uma combinação dos três.
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9.2. Análise Tradicional de Títulos Conversíveis

As medidas da análise tradicional de títulos conversíveis não busca encontrar o valor das opções
embutidas ou das ações ordinárias. Assim, inicialmente serão apresentadas essas medidas e após
isso haverá uma discussão sobre o método de valuation.

9.2.1. Valor Mínimo de um Título Conversível

O valor de conversão de um título conversível é o valor que um título possui caso seja convertido
em ações imediatamente. Assim,

Valor de conversão = Valor de mercado da ação X Razão de conversão (20)

O valor mínimo que um título conversível possui deve ser melhor que:

1. Seu valor de conversão

2. O valor do título sem a opção de conversão. Esse valor é conhecido como valor de investi-
mento e é encontrado usando o modelo de valuation já discutido no artigo.

Caso alguma dessas premissas não sejam respeitadas, um espaço para arbitragem será aberto.

9.2.2. Preço de Conversão à Mercado

Esse indicador demonstra o valor que efetivamente o investidor paga pela ação ordinária, caso
o título seja comprado e convertido em uma ação. O cálculo deste se dá pela seguinte equação:

Preço de conversão à mercado =
Preço de mercado do título conversível

Razão de conversão
(21)

Interessante observar esse indicador, pois caso o preço da ação se encontre em um valor valor
do que o da conversão à mercado, o título irá se valorizar. Assim, o preço de conversão a mercado
pode ser considerado como um valor de um possível preço de break-even.

Ademas, um investidor que compre um título conversível ao invés de comprar diretamente a
ação, efetivamente, estará pagando um prêmio sobre o valor de mercado da ação. Esse prêmio por
ação pode ser determinado pela relação:

Prêmio de conversão à mercado por cota = Preço de conversão à mercado - Valor de mercado atual
(22)

Contudo, geralmente esse indicador é revelado em forma de percentagem do valor atual de
mercado:
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Razão do prêmio de conversão de mercado =
Prêmio de conversão à mercado

Valor de mercado da ação ordinária
(23)

Uma questão que pode ser levantada é, por que alguém pagaria um prêmio sobre um título
conversível com a intenção de adquirir a ação ao invés de comprar o ativo diretamente? A resposta
é simples, uma vez que o preço de uma ação pode declinar sem limites (pode ir a $0), contudo os
títulos conversíveis não irão ter seu valor abaixo de seu valor de investimento funcionando como
um piso móvel (móvel pois este muda com as taxas de juros).

9.2.3. Rendimento Corrente de um Título conversível versus o da Ação

Como uma compensação ao prêmio de conversão à mercado, investir em um título conversível
ao invés de investir diretamente na ação da empresa revela uma expectativa, por parte do investidor,
de receber pagamentos de cupons com uma maior recorrência do que receberia com os dividendos
das ações ordinárias da empresa. Logo, para comprovar essa tese, analistas computam o período
de payback do prêmio por cota.

Período de payback do prêmio =
Prêmio de conversão à mercado por cota

Diferença favorável de rendimento por cota
(24)

Onde a diferença favorável de rendimento por cota é dado por:

Taxa de cupom - (Razão de conversão X Dividendo por cota)
Razão de conversão

(25)

9.2.4. Risco de Downside com Títulos Conversíveis

No que tange o risco de downside de um título com opção embutida, uma boa referência é o
valor de investimento, pois é assumido que o preço de um título conversível não pode ficar abaixo
desse valor. Logo, o risco de downside é mensurado a partir de uma porcentagem do valor de
investimento, como é demonstrado a seguir:

Prêmio sobre o valor de investimento =
Valor de mercado do título conversível

Valor de investimento
− 1 (26)

Diante disso, um maior prêmio sobre o valor de investimento, considerando todos os outros
fatores constantes, menos atrativo é o título.
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9.2.5. Potencial Upside um Título Conversível

A determinação de um potencial upside de um título com opção embutida depende muito do
upside da própria ação, logo deve-se realizar uma análise sobre a empresa, análise a qual não será
abordada nesse artigo e pode ser encontrada em outros livros sobre equities.

9.3. Características de Investimento de um Título Conversível

Um título possui basicamente três possíveis situações onde ele é abordado de formas distintas
e todas essas situações dependem do valor da ação. Primeiro, quando o valor da ação está muito
abaixo do valor de investimento do título, nesse caso o título é avaliado como de renda fixa, uma
vez que a conversibilidade não é uma opção inteligente. O segundo caso é quando o preço da ação
está muito acima do valor de investimento, sendo assim necessário uma abordagem como se fosse
um equivalente à uma ação. Agora o último caso se consiste em um híbrido dos outros dois casos,
dessa forma possuindo característica tanto de renda fixa quanto de ação ordinária.

9.4. Valuation Baseado em Opções

Até esse momento deste capítulo foram introduzidos alguns indicadores, contudo ainda não foi
desenvolvido um modelo que elenque todos esses e representem o valor do título. Contudo, antes
de revelar a fórmula que unirá todos os fatores e será um suporte para a precificação de títulos
conversíveis em geral, será necessário o desenvolvimento algumas ideais.

Inicialmente, é necessário compreender como o a presença de uma opção no título conversível
vai modificar a avaliação deste. Logo, para esclarecer essa influência, desenvolve-se uma situação
hipotética, onde o investidor compra um título conversível que não possui opção de compra nem
de venda, contudo implicitamente esse investidor está comprando um título e uma call da ação, a
qual é consequência do princípio da conversibilidade. Diante disso, um fator chave no processo
de valuation desse título será o valor dessa call, o qual pode ser encontrado usando o modelo de
Black-Scholes ou outro de preferência do analista.

Valor do título conversível = Valor de investimento + Valor da call da ação (27)

Após compreender como determinar o valor do título conversível, basta adicionar o valor da
call e da put embutidas e encontrar a equação geral:

Valor do título conversível = VI + VCA − VCT + VPT (28)

Onde,
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• VI= Valor de investimento

• VC= Valor da call da ação

• VCT= Valor da call do título

• VPT= Valor da put do título

9.5. Risco/Retorno de um Título Conversível

Para demonstrar avaliação de risco/retorno de um título conversível usaremos os dados do título
fictício da empresa ADC. Supondo que um o investidor esteja se decidindo entre comprar a ação
da empresa ADC ou seu título conversível e caso opte pelo primeiro irá pagar um valor à mercado
de $33 e caso escolha a segunda opção irá efetivamente pagar um valor efetivo de $42.06 por ação.
Diante disso, o investidor simula três cenários para um ano, o primeiro onde o valor da ação é
constante, o segundo onde ele varia 10% e o terceiro onde varia 25%.

Variação do Valor da Ação(%) Título Conversível Retorno do Título Conversível(%)

-25 100.47 -0.26
-10 102.96 2.08
0 105.27 4.24
10 108.12 6.92
25 113.74 12.20

Observação: mesmo que considerados os dividendos da ação os cenários onde o título performa
melhor e onde a ação performa melhor se repetiria contudo com menores diferenças, contudo a ta-
bela é apenas para ilustrar os cenários, na análise deve-se considerar a sensibilidade dos dividendos
também.

Contudo, esse modelo possui uma grande limitação, ele considera o valor de investimento cons-
tante, logo ignora os impactos de possíveis variações nas taxas de juros e mudanças no rating do
emissor.

Assim, é claro que as vantagens de se adquirir um título conversível, uma vez que o downside
da operação é limitado, o principal risco será o de default, e a desvantagem é que o deverá ser pago
um prêmio por essa vantagem.

10. Conclusão

Com a expansão do acesso ao crédito no mundo, conhecer métodos que permitam o cálculo
do valor justo de títulos com tantas características distintas é indispensável. Portanto, esse artigo
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teve como intenção apresentar alguns dos vários métodos de valuation para títulos com opções
embutidas, demonstrando a linha de raciocínio até a determinação de alguns indicadores.
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