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Bônus
 Um bônus é um título representativo de contratações de
empréstimos pelas empresas ou governos, os quais prometem
pagar a seus investidores determinado fluxo futuro de
rendimentos.
 Embora os detentores do bônus possuam um “IOU” (eu devo a
você) dos emissores, não significa nenhum privilégio ao acesso a
direção da empresa, como os acionistas possuem.
 Exemplo: Títulos do Tesouro (LTN, LFT), Debêntures e CDB’s.
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Tipos de Bônus
 Zero-cupom: um único pagamento no vencimento.
Supondo valor de face = 1
Preço = fator de desconto (se taxa de juros determinística)
P(t,T): preço de um bônus zero-coupon com maturidade T na data t.

1
P(t , T ) 
(1  R D (t , T ))(T t )
Com taxas contínuas:

P(t , T )  e
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Tipos de Bônus
 Bônus com cupom: múltiplas datas de pagamento até o vencimento.
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 Bônus Padronizado (Plain Vanilla, bullet bonds).
•
Esse é o tipo mais comum de bônus.
•
São bônus que fazem um pagamento periódico de um cupom de
juros, isto é, um juro recebido em intervalos regulares de tempo
pelo detentor do bônus para financiar o emissor.
•

O principal (valor de face - M) é pago no vencimento.

Tipos de Bônus


Tipos de Bônus
 Ex. (Bônus padronizado – Fabozzi, 2005): Bônus com prazo de
18 anos, cupom anual de 6% do valor de face pagos
semestralmente. O título foi vendido na emissão ao preço de $
700,89. Principal (valor de face) = $ 1.000.
 Fluxo:

Tipos de Bônus
 Bônus com opção embutida (Option Embedded Bond)
 Callable Bond – Tem opção de compra embutida. Permite ao
emissor comprar o bônus antes da data de vencimento e
pagando em geral o valor de face. Representa uma proteção
para o emissor quanto a uma queda na taxa de juros.
 Putable Bond – Tem opção de venda embutida. Permite ao
detentor do bônus vender o bônus para o emissor antes do
vencimento por um preço determinado. Representa uma
proteção para o investidor em momento de elevação dos
juros.
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Tipos de Bônus
 Bônus Conversíveis – Esses bônus têm cláusula que permite
converter o bônus em ações da empresa emissora, sob certas
condições estabelecidas antecipadamente em contrato.
 Bônus com Taxa de Cupom Flutuante (Floating Rate Bond) –
Algumas emissões de bônus são feitas com taxa de cupom
flutuante, isto é, os cupons são ajustados periodicamente de
acordo com algum índice ou taxa referencial.

 Perpetuidade – Nunca vencem e fazem pagamentos de cupom
indefinidamente. O principal nunca é pago.
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YTM


10

YTM
 Caso bônus zero-cupom, YTM é a taxa zero-cupom (R(T,t)).
 Observe que a YTM nada mais é do que um modo conveniente
de expressar o preço de um bônus.
 Ex1: Calcule a YTM do bônus com o fluxo abaixo:
$ 1000

$ 30

$ 30
p(t)=$ 700,89

1

$ 30
2

36

semestres
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YTM
 Logo, a YTM deve satisfazer a seguinte equação:

30
30
30
1.000
700,89 
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Resolvendo numericamente temos que yD(t) = 4,75% a.s.
 No mercado americano, é comum transformar essa taxa para a
base anual de forma linear. Isto é, costuma-se informar a yield
como y = 9,5% a.a. É bom frisar que essa taxa, apesar do uso
difundido, não representa a taxa efetiva ano.
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YTM
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YTM
 Ou seja, o preço é função decrescente da YTM. Isso significa
que YTM e preço têm comportamento oposto.
 Devido a monotonicidade de p em relação a y, é fácil resolver
numericamente o problema de encontrar a YTM, basta usar o
método de Newton ou busca binária.
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YTM
 Suponha que C = Mc, logo:
 Se p = M então y = c. Dizemos que o bônus está sendo
negociado ao par.


Se p < M então y > c. Dizemos que o bônus está sendo
negociado com deságio.



Se p > M então y < c. Dizemos que o bônus está sendo
negociado com ágio.
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YTM
 A YTM é uma medida de rentabilidade de um papel ou o retorno
total caso os cupons sejam reinvestidos a uma taxa igual a ela.
 A YTM é um valor médio entre as n taxas que influenciam o
preço do bônus.
 A YTM captura todas as propriedades do preço de um bônus
somente se a curva de juros fosse flat, isto é, constante para
todos os vencimentos.
 Como dito anteriormente, para apreçar o bônus precisamos da
ETTJ.
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Duration
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Duration
 Exemplo: Determine a duration de Macauly dos bônus 1 e 2.
YTM=5%
100
4

4

1

4
30

2

semestres

p
100
7

7

p

1

7
2

10

semestres
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Duration
 As durations dos bônus 1 e 2 são:

i
30 100
4i 1

i
30

1  5%  1  5%
D1 
 16,90 semestres
84,63
30

i
10 100
7i 1

i
10

1  5%  1  5%
D2 
 7,70 semestres
115,44
10

19

Duration
 Observações:
 A interpretação da duration de Macauly é a seguinte: Um
investidor que adquiri o bônus 1 receberá em média o que
investiu em 16,90 semestres ou 8,45 anos.


O título 2 tem um prazo médio menor que o título 1. Logo ele
está menos exposto a variações na taxa de juros que o título
1. Portanto, o seu preço deve ser menos sensível a variações
na taxa de juros que o título 2.
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Duration
 Uma simples manipulação nos leva a:
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Duration
 Ou seja, a variação percentual no preço do bônus dado uma
pequena variação na taxa de juros é um múltiplo (a duration
modificada, DM) dessa variação na yield. O sinal negativo no
lado direito da equação acima indica que taxa de juros e preço de
um bônus possuem comportamento oposto.
 Propriedade: A duration modificada é uma medida da
sensibilidade do preço de um bônus a variações na taxa de juros.
Quanto maior a duration (modificada ou de Macauly) maior a
resposta do preço do bônus a variações na taxa de juros.

22

Duration
 Exemplo: Calcule as durations modificadas dos bônus 1 e 2.

16,90
D 
 16,10 semestres
1  5%
7,70
M
D2 
 7,33 semestres
1  5%
M
1

 Usando taxas contínuas temos:
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Duration
 O conceito de duration estudado possui duas desvantagens:
 Representam
sensibilidades dos preços a variações
infinitesimais (muito pequenas) das taxas de juros. Isso pode
ser relaxado com o conceito de convexidade.
 Representam
sensibilidades dos preços relativas a
deslocamentos paralelos das taxas. Deslocamentos paralelos
significam que temos uma única fonte de risco influenciando
as taxas. Ou seja, todas as taxas são perfeitamente
correlacionados, logo os bônus são ativos redundantes. Para
relaxar essa hipótese precisamos estudar modelos
multifatores.
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Duration Hedge
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Duration Hedge
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Convexidade
 A convexidade é a mudança percentual da segunda derivada do
preço em relação a yield:

d2p 1
C 2 
dy
p
 Quando todos os cupons são iguais temos

1  n Ti Ti  1Yi 

C    
Ti  2 
p  i 1 1  y 

D
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Convexidade
 Com taxas contínuas temos:
n

C
i 1

Yi e  yTi Ti 2
p

 Ou seja, a convexidade é uma média (tomando como pesos os
valores dos pagamentos descontados pela yield) dos quadrados
dos prazos.
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Convexidade

Preço

Título 1

Título 2

Taxa
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Convexidade
 A duration é boa aproximação para a mudança percentual no
preço de um título somente quando a variação na taxa de juros é
pequena.
 Para variações maiores na taxa de juros temos de usar a
aproximação de segunda ordem que nos é dada pela expansão
em série de Taylor até os termos de segunda ordem da função
preço do bônus:

p
1
  D  y  C  (y ) 2
p
2
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Preço

Convexidade

Erro ao se estimar o preço
baseado somente na duration

yi o

Taxa de juros
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Taxa Forward
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Taxa Forward
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Bonus com taxas Flutuantes
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Swap de Juros
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Swap de Juros
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Swap de Juros
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Swap de Juros

38

Caps

39

Floors
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Eurodollar
 O contrato futuro de Eurodollar 3M é o mais popular no
mercado americano.
 O futuro de Eurodollar é o contrato futuro sobre a taxa
Eurodollar de 3 meses (90 dias).
 O futuro negocia o montante de taxa de juros que será pago
sobre 1 milhão de dólares em um período futuro de 3 meses.
 Os meses de vencimento são março, junho, setembro e
dezembro. Existem contratos de prazo até 10 anos.
 A data de vencimento é a terceira quarta-feira do mês e esse é
também o último dia de negociação do contrato.
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Eurodollar
 No vencimento do contrato, o preço é dado por 100 – R, onde R
é a taxa de juros para 3 meses nesta data.
 Um movimento de 1 basis point na taxa futura, corresponde a
um ganho ou perda de 25 dólares por contrato.
 Isso ocorre pois a taxa é paga sobre um nocional de um milhão
de dólares por um período de 3 meses (0.25 anos), logo o total
pago é: 1.000.000*R*0.25.
 Logo se R variar 0,01%, a variação no montante a ser pago no
contrato futuro será de 1.000.000*0,0001*0.25=25.
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Eurodollar
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DI Futuro
 O contrato DI Futuro negocia a taxa de juro efetiva até o
vencimento do contrato, definida para esse efeito pela
acumulação das taxas diárias de DI no período compreendido
entre a data de negociação, inclusive, e o último dia de
negociação do contrato, inclusive.
 Cada contrato tem valor no vencimento igual R$ 100.000.
 Os meses de vencimento são os quatro primeiros meses
subsequentes ao mês em que a operação for realizada e, a partir
daí, os meses que se caracterizarem como de início de trimestre.
 A data de vencimento é o primeiro dia útil do mês e o último de
negociação é o dia útil anterior à data de vencimento.
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DI Futuro
 O preço unitário (PU) é o valor, em pontos, correspondente a
100.000, descontado pela taxa de juro embutida no contrato.
 O resultado monetário é feito via PU. Assim posições
compradas em taxa são transformadas em posição vendidas em
PU e aquelas vendidas em taxa são transformadas em compradas
em PU.
 Ex.: Um investidor comprou 100 contratos DI Futuro Jan17 no
dia 04/01/16 por 15,76% a.a. (250 dias úteis de prazo). Vendeu
toda a posição em 02/02/16 por 14,45% a.a. (230 dias úteis de
prazo). Determine o resultado da operação. DI acumulado entre
04/01/16 e 02/02/16 = 1,108%.
45

DI Futuro
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DI Futuro
 Instituições com passivo pós-fixado e ativo pré-fixado correm o
risco de alta das taxas de juros. Para hedgear esta posição, deve
comprar taxas de juros com o mesmo vencimento da posição a
ser hedgeada.
 Já instituições com ativo pré e passivo pós correm o risco de alta
dos juros. Para hedgear, elas devem comprar DI Futuro.
 A imunização segue a receita clássica: Devemos fazer com que a
carteira formada pelo ativo mais o DI Futuro tenha duration
nula.
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Cupom Cambial


48

Cupom Cambial
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DDI Futuro
 “Taxa de juro obtida a partir do cálculo da diferença entre a
acumulação da taxa de DI, no período compreendido entre a
data de operação, inclusive, e a data de vencimento, exclusive, e
a variação da taxa de câmbio observada entre o dia útil anterior
a data da operação, inclusive, e a data de vencimento do
contrato, exclusive.” (Bolsa de Mercadorias e Futuros)
 O DDI futuro negocia a taxa do cupom cambial sujo, que é
calculado com base na PTAX de D – 1, sendo contaminado pela
variação cambial. Assim, ao comprar o DDI futuro, o investidor
vende a taxa de juros e compra a variação cambial.
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DDI Futuro
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DDI Futuro
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FRA Cupom Cambial
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FRA Cupom Cambial
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Letra do Tesouro Nacional (LTN)
 A LTN é um título zero cupon, portanto o seu fluxo é o seguinte:
R$ 1000

P(t)

T

 Se considerarmos o prazo T em número de dias úteis, então a
relação entre a taxa efetiva anual (expressa na base 252 dias) e o
preço do papel é:
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LTN
 Ex.: A LTN com vencimento em 1/1/2015 foi negociada no
mercado secundário no dia 06/10/2014 ao preço de R$
975,039987. Sabendo que o número de dias úteis até o
vencimento é igual a 61, determine a taxa anual efetiva embutida
no papel.
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LFT
 A LFT é um título pós-fixado atrelado a taxa básica da economia: a
taxa Selic.
 O Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) é um
sistema administrado pelo BCB e pela ANBIMA que se destina
à custódia de títulos escriturais de emissão do Tesouro Nacional
bem como o registro e a liquidação de operações com esses
títulos.
 As operações compromissadas (compra com compromisso de
revenda ou venda com compromisso de recompra) e as
operações definitivas com títulos públicos federais são
normalmente registradas no Selic.
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LFT
 As operações realizadas no âmbito do sistema são registradas
por ambas as partes. O Selic liquida as operações uma a uma por
seus valores brutos em tempo real.
 Podem participar do Selic como titulares de contas: BCB e
Tesouro Nacional. Bancos múltiplos, bancos comerciais, banco
de investimento, caixas econômicas, CCVM, DTVM, Bancos de
desenvolvimento, SCFI (financeiras), SCI. Sociedades de
Arrendamento Mercantil, Sociedades seguradoras, sociedades de
capitalização, entidades abertas e fechadas de previdência,
resseguradoras. Diversas classes de fundos de investimento.
Câmaras e outras entidades a critério do BCB.
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LFT
 A taxa Selic é a taxa obtida mediante o cálculo da taxa média
ponderada e ajustada das operações de financiamento por um
dia, lastreadas em títulos públicos federais e cursadas no Selic
ou em câmaras de compensação e liquidação de ativos, na forma
de operações compromissadas.

 A taxa Selic é o instrumento mais importante do BCB para
controle da ETTJ. O COPOM (Comitê de Política Monetária) é
o órgão responsável pela fixação da meta Selic. O COPOM se
reúne a cada 45 dias e é formado pelo Presidente do BC, seus
diretores e alguns chefes de Departamento.
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LFT
 Estando a taxa Selic fixada em um dado valor nenhum banco
terá incentivo para trabalhar fora desse nível pois o BCB
empresta dinheiro e toma emprestado a essa taxa.
 Fixada a meta Selic, a mesa de operações do BCB, através de
operações de compra e venda de títulos federais atua diariamente
para que a meta seja atingida.
 Assim como outros títulos públicos pós-fixado, a LFT teve seu
valor nominal fixado em R$ 1.000,00 em 01/07/2000. O Valor
Nominal Atualizado (VNA) em uma certa data é o valor de R$
1.000,00 corrigido pela taxa Selic acumulada entre 01/07/2000 e
esta data.
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LFT
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LFT
 A LFT é um título corrigido pela taxa básica de juros da
economia.
 Portanto, diferentemente dos títulos pré-fixados, a LFT não
apresenta risco de variação das taxas juros. Em outras palavras,
sua duration é nula.
 No entanto, há possibilidade de mudança do ágio/deságio, o que
pode quebrar a paridade da LFT com a evolução da Selic. Essa é
a fonte de risco de mercado do papel.
 Como em geral o spread é próximo de zero (e assim tem se
mantido ao longo do tempo), é comum que o risco de variação
do ágio/deságio seja desprezado.
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NTN-F
 As NTN’s-F são títulos prefixados que pagam cupons
semestrais. As datas de pagamento dos cupons são definidas
retrospectivamente a partir da data de vencimento da NTN-F,
sendo que o último cupon coincide com o vencimento. O valor
nominal do título no vencimento é de R$ 1.000,00. O cupon
semestral é de 10% a.a. (efetivo), logo o valor em reais de cada
cupon é 1000(1,101/2 – 1) = R$ 48,81.
 Ex.: Considere a NTN-F com vencimento em 1/1/2015. Esse
papel foi negociado no dia 06/10/2014 por R$ 1022,537599.
Determine a yield to maturity.
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NTN-B
 Esses papéis são indexados a inflação. O índice de preços que
corrigi o principal é o IPCA.
 O IPCA é calculado pelo IBGE e representa a variação de preços
entre o 1° e o 30º dia do mês de referência, sendo divulgado até
o dia 15 do mês subseqüente.
 É, em sua essência um índice de preços ao consumidor tendo
como área de abrangência as 11 maiores regiões metropolitanas
do país.
 Com a implantação do sistema de metas de inflação ganhou
grande importância pois foi o índice de preços estabelecido para
a fixação da meta de inflação.
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NTN-B
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NTN-B
 Observe que o VNA da NTN-B só é conhecido com precisão
uma vez por mês (no aniversário do IPCA).
 A NTN-B é um título que paga cupons e principal. Os cupons
são pagos semestralmente a taxa efetiva de 6% a.a., portanto,
cada cupom é igual a (1,061/2 – 1) = 2,96% do VNA na data de
pagamento. Exceção feita a NTN-B principal garantido que é um
zero cupon. O principal é pago no vencimento sendo igual ao
VNA nessa data.
 A YTM é TIR do fluxo considerando que não haja mais inflação
entre a data de calculo e o vencimento. Ou seja, é uma taxa de
juros real (ganho acima da inflação).
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NTN-B
 Ex.: Calcule o preço da NTN-B 150515 no dia 06/10/2014
sabendo que:
 YTM = 2,853% a.a.
 Valor nominal atualizado em 06/10/2014 = R$ 2.465,798846.
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NTN-C
 A NTN-C é um título indexado ao IGP-M. A montagem do
fluxo do papel é bem semelhante ao da NTN-B com 2
diferenças:
 Ao invés do IPCA usa-se o IGP-M para se corrigir o Valor
Nominal;
 O VN foi fixado em R$ 1.000,00 em 01/07/2000.
 Os cupons são pagos semestralmente a taxa efetiva de 6% a.a.
Exceção feita a NTN-C 010131 que tem cupom de 12% a.a.
 Embora ainda exista mercado secundário para esses títulos eles
não estão sendo mais emitidos pelo Tesouro.
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ETTJ
 A YTM é uma medida de rentabilidade de um papel.
 Mas como apreçar um título? Caso a taxa de juros fosse flat, isto
é, constante para todos os vencimentos então poderíamos
descontar cada pagamento do fluxo pela YTM pelo prazo
correspondente.
 Na maioria das vezes isso só é verdade aproximadamente. Então
para calcular o preço de um bônus padronizado deveríamos
descontar cada pagamento pela taxa correspondente ao prazo
desse pagamento.
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ETTJ
 Isso nos leva ao conceito de Estrutura a Termo de Taxa de Juros
(ETTJ), ou mais simplesmente, curva de juros.
 A ETTJ é a relação, em determinado instante, entre yields de
títulos zero coupon e respectivos prazos para uma dado emissor.
 Essa yield é a taxa de juros à vista para se emprestar dinheiro
para aquele emissor.
 Ela engloba diversas componentes:
 Prêmio de impaciência – remuneração prometida pelo
emissor ao investidor para adiar consumo. Esse prêmio é
comumente conhecido como prêmio de liquidez.
 Prêmio de risco de crédito – compensar o investidor pela
possibilidade de calote.
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ETTJ






Prêmio de inflação – No caso de títulos pré-fixados, deve haver
também uma recompensa pelo risco de modificação do poder de
compra ao longo do horizonte de aplicação.

Expectativas em relação ao juros futuros – Se a expectativa é de
elevação dos juros de curto prazo no futuro, então a ETTJ deve
refletir essa expectativa nas taxas longas. Caso contrário, seria
mais interessante rolar o dinheiro no curto prazo (por exemplo, no
overnight) do que manter uma posição longa. Evidentemente,
como estamos tratando de expectativas, prêmios de risco devido a
não concretização das mesmas podem estar presentes.
Outros prêmios como aqueles ligados a questões microestruturais
(spread bid-ask).
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ETTJ
 A conjugação de todos esses fatores forma a taxa à vista. O
conjunto de todas as taxas à vista forma a ETTJ.
 Formalmente, a ETTJ de um dado emissor em t é a curva
descrita por R(t,T) = R(t,t+τ) = Rt(τ), onde R representa a taxa à
vista, como função da maturidade T ou do prazo τ = T – t.
 O correto entendimento da ETTJ tem enorme importância
prática tanto para os tomadores de decisões de política monetária
quanto para os participantes do mercado.
 De posse da ETTJ podemos avaliar o preço de diversos ativos,
tais como derivativos; realizar simulações de gestão de risco;
fornecer subsídios para os tomadores de decisão de política
econômica, dentre outras aplicações.
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ETTJ
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ETTJ
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Componentes Principais
 Em geral, a ETTJ é representada por um conjunto de taxas de
prazo fixo observadas ao longo do tempo. Por exemplo,
podemos registrar uma série de temporal de taxas de prazos 1,
21, 42, 63, 126, 189, 252, 378, 504 dia úteis.
 Essas taxas apresentam forte correlação, como pode ser visto na
tabela a seguir.
 Isso significa que há informação redundante no conjunto de
dados que representa as taxas. Uma forma de reduzir a
dimensionalidade desses conjunto consiste em obter novas
variáveis que são combinações lineares das taxas, impondo que
as novas variáveis sejam independentes.
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Componentes Principais

1
21
42
63
126
189
252
378
504

1
1. 00
0. 99
0. 99
0. 98
0. 94
0. 90
0. 86
0. 81
0. 78

21
0. 99
1. 00
1. 00
0. 99
0. 97
0. 93
0. 90
0. 85
0. 82

42
0. 99
1. 00
1. 00
1. 00
0. 98
0. 95
0. 92
0. 88
0. 84

63
0. 98
0. 99
1. 00
1. 00
0. 99
0. 97
0. 94
0. 90
0. 87

126
0. 94
0. 97
0. 98
0. 99
1. 00
0. 99
0. 98
0. 95
0. 93

189
0. 90
0. 93
0. 95
0. 97
0. 99
1. 00
1. 00
0. 98
0. 96

252
0. 86
0. 90
0. 92
0. 94
0. 98
1. 00
1. 00
0. 99
0. 98

378
0. 81
0. 85
0. 88
0. 90
0. 95
0. 98
0. 99
1. 00
1. 00

504
0. 78
0. 82
0. 84
0. 87
0. 93
0. 96
0. 98
1. 00
1. 00
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Componentes Principais
 Seja R = (R1, ..., RN) o vetor das taxas registradas normalizado
(média nula). Seja  a matriz de covariância dessas taxas. A
primeira componente é a combinação linear

z1  b11R1    b1N RN  b1R
 Os valores de b1 são escolhidos de tal forma a maximizar a
variância de z1 sujeito a restrição b1b1´ = 1.
 É possível mostrar que var(z1) = ao maior autovalor de  e que
b1 é o autovetor associado com esse autovalor.
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Componentes Principais
 A segunda componente é

z2  b21R1    b2 N RN  b2 R
 Os valores de b1 são escolhidos de tal forma a maximizar a
variância de z2 sujeito a restrição b2b2´ = 1 e b1b2´ = 0.
 As outras componentes são obtidas de forma análoga.
 A matriz b é ortogonal, logo sua inversa é igual a sua transposta:

z  bR
R  b´z
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Componentes Principais
 Aplicando CP a um conjunto de taxas de juros obtemos que as 3
primeiras componentes explicam quase a totalidade (mais de
95%) da variação das taxas. A primeira é interpretada como um
nível, a segunda como inclinação e a terceira como curvatura.
 Usando uma base de dados entre 2004 e 2006 para dados de DI,
a primeira componente explica 93%, a segunda 5% e a terceira
0,26%.
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Componentes Principais
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Componentes Principais
 Litterman & Scheinkman (JFI, 1991) aplicaram a técnica de
Análise de Componentes Principais à curva de juros americana.
 Movimentos poderiam ser descritos, quase que em sua
totalidade, pelos 3 primeiros componentes principais.
 Denominaram estes componentes de nível, inclinação e
curvatura.
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Construção da ETTJ
 Vamos nos concentrar agora na tarefa de construir a ETTJ
expressa através de taxas à vista a partir de um conjunto de
instrumentos financeiros negociados no mercado.
 Obs.: No Brasil, dependendo de que instrumento se utilize para
obtenção das taxas, podemos ter as seguintes curvas:
 Curva à vista de TP: obtida via títulos públicos federais, tais
como LTN e NTN-F. Representa a estrutura das taxas à vista
exigidas do Tesouro Nacional.
 Curva à vista DI: Extraída dos contratos DI futuro.
 Curva de swaps: Extraída dos swaps Pré x DI.
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Construção da ETTJ


Curva de taxas reais: Extraída de títulos indexados a índices
de preço (NTN-B). Representa os juros acima da inflação.



Curva de spread de LFT: Indica como varia o spread das
LFT em função do prazo dos papéis.



Curva do cupom cambial: Representa a curva de juros em
dólar para investimento no Brasil.
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Bootstrapping
 Como obter a ETTJ quando dispomos de poucos ou nenhum
bônus zero-cupom?
 Bootstrapping – É um método utilizado com o objetivo de
extrair taxas zeros à vista a partir de papéis que pagam cupons.
Essas taxas dão origem as taxas à vista que formam a ETTJ.
 O processo consiste em, primeiramente, utilizar a taxa do
primeiro vencimento de títulos que não têm pagamento a
realizar. A partir dessa taxa e com a taxa do segundo título,
calcula-se a taxa para o segundo período. O procedimento é
repetido até completar a curva.

Bootstrapping
 Ex.: Suponha um mercado com dois bônus bullet: C1=10% T1=1
ano e C2=5% e T2=2 anos. Ambos pagam cupom anualmente e
possuem valor de face igual a 100. Sejam os preços dos bônus,
P1(t)=100 e P2(t)=90.
P1 (t )  110 B(t , T1 )
P2 (t )  5B(t , T1 )  105B(t , T2 )

B(t , T1 )  B(t , t  1)  0.9091  r (t , t  1)  10%
B(t , T2 )  B(t , t  2)  (90  5 * 0.9091) / 105  0.8139  r (t , t  2)  10,85%

Interpolação
 Como a cada instante só observamos alguns pontos da ETTJ, é
necessário algum procedimento de interpolação para a
construção da curva.
 Interpolação linear – Consiste em traçar uma reta entre dois
vértices adjacentes conhecidos.
 Ex.: Calcule a taxa para 70 dias úteis a partir dos dados de DIFuturo.
 Resposta: 7,078% a.a.
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Interpolação
 Splines cúbicas – Para evitar a introdução de “bicos” na curva, é
comum trabalhar com polinômios de ordem mais alta. Isso
permite uma maior suavização da curva.
 A interpolação por splines cúbicas consiste em ajustar a curva
por um polinômio de grau 3 em cada intervalo.
 Para gerar um processo de ajuste suave, restrições são impostas
aos coeficientes dos polinômios. Além de se exigir que os
polinômios passem pelo mesmo ponto, é necessário também que
as derivadas (1a e 2a) de cada polinômio nos extremos dos
intervalos sejam iguais.
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Interpolação
 O processo deve ser executado por algum software. Por
exemplo, no MatLab, podemos usar a função spline.
 A taxa para 70 dias é spline(prazos,taxas,70) = 7,079% a.a.
 Flat Forward – Nesse método a taxa a termo entre dois vértices é
constante.
 Taxa a termo entre 45 e 108 dias = 7,17% a.a. Taxa para 70 dias
= 7,093% a.a.
 Métodos Exponenciais – Consiste em ajustar a curva por uma
combinação linear de funções exponenciais. Variantes: Nelson e
Siegel (1987), Svensson (1994) e Diebold e Li (2006).
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Estimação ETTJ – Modelo Básico
 Função de desconto:

1
P(t , T ) 
(1  R(t , T ))T t
 Se tivermos uma função desconto, em uma determinada data,
cada título terá seu preço definido pela equação abaixo:

pi (t )  Y1,i P(t , T1,i )  Y2,i P(t , T2,i )  ...  Yki ,i P(t , Tki ,i )   i (t )
ki

pi (t )   Y j ,i P(t , T j ,i )   i (t )
j 1
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Estimação ETTJ – Nelson-Siegel

 ( T t ) 
 1  e   (T t ) 
 1  e   (T  t )
   3t 

R(t , T )  1t   2t 
e
  (T  t ) 
  (T  t )


 3t
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Estimação ETTJ – Svenson (SVLF)
 O modelo de Svenson é uma extensão do modelo Nelson-Siegel
em que uma segunda curvatura é acrescentada a forma
paramétrica da curva:
 ( T t ) 
 1  e   (T  t ) 
 1  e   (T t )
   3t 
 
R(t , T )  1t   2t 
e
  (T  t ) 
  (T  t )

2 ( T t ) 
 1  e  2 ( T  t )

  4t 
e
 2 (T  t )
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Estimação ETTJ – Svenson (SVLF)
Os fatores do modelo Svenson para os movimentos da ETTJ
Deslocamento paralelo
Inclinação
Curvatura 1
Curvatura 2
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1,
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Estimação ETTJ – Svenson (SVLF)
 Para estimar os fatores, é feita a seguinte minimização:

Min

N

ki

i 1

j 1

2
W
(t)(p
(t)
Y
P(t,
T
)
)
 i i  j,i
j,i
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Estimação ETTJ – Svenson (SVLF)
 O modelo com 4 fatores se sai melhor em termos de previsão do
que o modelo mais bem sucedido anteriormente, o de NelsonSiegel (resultado de Almeida 2007).
 Este resultado foi obtido tanto utilizando-se dados de bônus do
tesouro americano quanto utilizando-se dados do mercado futuro
de DIs.
 A inclusão de uma segunda curvatura aumenta especialmente a
capacidade de prever movimentos de curto prazo da curva
americana, e da curva brasileira inteira uma vez que esta é
relativamente curta.

94

Estimação ETTJ
 Características desejáveis na parametrização da ETTJ:
•

•

•
•

Flexibilidade: modelo deve fitar diferentes formatos de ETTJ
Parcimonia: o numero de parâmetros a ser estimados não deve ser
grande.
Regularidade: curvas “flat” na parte longa
Consistência: curvas compatíveis com modelos de ETTJ dinâmicos.
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