Risco

Profª. Daniela Kubudi
dkubudi@gmail.com

Aula 1

Conteúdo











Definição e Tipos de Risco.
Estudo de Casos
O que é VaR?
Distribuição Normal
Estimação da Volatilidade
Modelos Paramétricos
Método Delta-Normal
VaR Marginal, VaR Incremental e Component VaR
Simulação Histórica
Alternativas à Simulação Histórica

Aula 1

2

Conteúdo






Backtesting
Testes de Kupiec e Christoffersen
Problemas com o VaR
TVE
Teste de estresse

Aula 1

3

O que é Risco?
 Retorno
 Apreciação do capital ao final de um horizonte de tempo.
 Incerteza
 Desconhecimento do futuro.
 Risco
 Volatilidade de resultados futuros.
 Nível de incerteza associado a um acontecimento.
 Risco é o grau de incerteza de resultados futuros, que podem
representar o valor de ativos, ações ou ganhos.
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O que é Risco?
 As empresas estão sujeitas a dois tipos de risco:
 Os riscos do negócio (business risks) são aqueles assumidos
voluntariamente, a fim de criar vantagem competitiva e
valorizar a empresa perante seus acionistas. O risco de
negócio está relacionado ao setor da economia em que a
empresa opera e inclui inovações tecnológicas, desenho de
produtos e marketing. Uma exposição cautelosa e bem
pensada aos riscos do negócio é fator fundamental para o
êxito de todas as atividades comerciais.
 Os riscos financeiros estão ligados a possíveis perdas nos
mercados financeiros.
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O que é Risco?
 Para as empresas não financeiras a exposição a riscos
financeiros deve ser otimizada cuidadosamente. Utopicamente, a
sua eliminação por completa poderia ser salutar. Com os riscos
financeiros sobre controle, as empresas poderiam concentrar-se
no que melhor sabem fazer – ganhar dinheiro se expondo ao
risco de negócio.
 Já as instituições financeiras tem como principal atividade
gerenciar os riscos financeiros. As IF’s têm a função de assumir,
intermediar ou aconselhar sobre risco financeiro. Para isso, elas
precisam mensurar o risco financeiro a fim de que possam
controlá-lo e apreçá-lo.
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De onde vem o Risco?
 Risco pode ter muitas fontes:
 Humanas – Ciclos de negócio, inflação, mudanças políticas
no governo, guerras.
 Fenômenos naturais – mudanças climáticas, terremotos, etc.
 Inovações tecnológicas.
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Tipos de Riscos Financeiros
 Risco de mercado – Perdas devido a movimentos nos preços de
mercado. Está relacionado com o valor de bens, índices,
serviços, commodities, etc. É a possibilidade de perda devido a
mudança no preço de um ativo, contrato ou derivativo.
 Duas formas de medir:
•
•



Risco absoluto – Medido em moeda.
Risco relativo – Relativo a um benchmark (tracking error).

Classificação:
•

•
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Risco direcional – Exposição em movimentos direcionais de variáveis
financeiras.
Risco não direcional – Exposição em posições de hedge (basis risk) e
volatilidades.
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Tipos de Riscos Financeiros
 Risco de taxa de juros – Risco de perda no valor econômico de
uma carteira decorrente dos efeitos de mudanças adversas das
taxas de juros. Exemplos:
 Perda do valor de mercado de títulos públicos ou privados,
queda da taxa de reinvestimento.
 Risco de taxa de câmbio - Risco de perda no valor econômico de
uma carteira decorrente de mudanças adversas na taxa de
câmbio. Exemplos:
 Variação nos preços de NTN-Ds, NBC-Es, NBC-Fs e de
ativos internacionais negociados em moeda estrangeira,
devido à apreciação/depreciação relativa de moedas.
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Tipos de Riscos Financeiros
 Risco de ações - Risco de perda decorrente de mudanças no
valor de mercado de carteira de ações.
 Exemplo:
 Variação nos preços de carteiras constituídas por ações.
 Risco de commodities - Risco de perda decorrente de mudanças
no valor de mercado da carteira de commodities.
 Exemplo:
 Variação nos preços de carteiras constituídas por ouro, prata,
soja, café, boi gordo, cacau, etc.
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Tipos de Riscos Financeiros
 Risco de derivativos – Risco de perda devido ao uso de
derivativos.
 Exemplo:
 Variação no prêmio de uma opção.
 Risco de hedge – Risco de perdas devido ao uso inapropriado de
instrumentos para hedge.
 Exemplo:
 Perdas por falta de rebalanceamento dinâmico de hedgers em
resposta a movimentos bruscos no mercado.
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Tipos de Riscos Financeiros
 O risco de liquidez é risco de perdas devido à incapacidade de
se desfazer rapidamente de uma posição (risco de liquidação de
ativos) ou obter funding, devido às condições de mercado.
Exemplos:
 Ações de 2ª e 3ª linhas.
 Situações em que não é possível “rolar” dívidas nos
mercados financeiros.
 Ajustes de margem que venham consumir a liquidez da
instituição.
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Tipos de Riscos Financeiros
 O risco de crédito é o risco de perdas devido a possibilidade de
uma contraparte não honra integralmente suas obrigações
contratuais.
 Exemplo:
 Crédito concedido a um cliente por um banco e não honrado
segundo os termos previamente pactuados.
 De modo mais geral, o risco de crédito é perda relacionada
mudança na qualidade creditícia da contraparte devido a um
evento de crédito.
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Tipos de Riscos Financeiros
 O risco operacional é o risco “residual”.
 Perdas resultantes de falhas ou inadequação de processos
internos, pessoas e sistemas ou eventos externos. Exemplos:
 Risco de modelo, treinamento inadequado, risco de fraudes,
risco legal.
 Atualmente, têm sido fonte de preocupação dos órgãos
reguladores e das instituições financeiras.
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Estudo de Casos
 Metallgesellschaft
o
 Era o 14 conglomerado alemão.
 Problema: Subsidiária americana utilizou contratos futuros de
curto prazo para hedgear contratos de longo prazo para
distribuição de combustíveis. Decisão tomada sem consulta à
matriz.
 Em 1993, preço do petróleo caiu de $20/barril para
$15/barril. Liquidação dos contratos e chamadas de margem
levaram a perdas de cerca de $ 1.3bilhão.
 Resultado:
Perda de 50% do valor de mercado do
conglomerado.
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Estudo de Casos
 Barings Bank
 Nicholas Leeson, operador de derivativos em Cingapura,
provocou perdas da ordem de $ 1,3 bilhões.
 Leeson era visto como o melhor operador da instituição.
 Pedidos seus eram aceitos pela matriz sem o menor controle.
 Leeson comprou $ 7 bilhões em contratos futuros sobre o
Nikkei 225. No início de 1995, o Nikkei caiu 15%.
 Leeson enviou um fax para a matriz londrina com um pedido
de desculpas. O Barings quebrou, sendo comprado pelo
grupo holandês ING por uma única libra.
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Estudo de Casos
 LTCM
 Fundo de hegde que operava com grandes instituições
financeiras internacionais.
 O fundo propiciou ganhos altíssimos para seus investidores
nos anos de 1995 e 1996.
 Entre seus profissionais incluíam-se dois ganhadores de
Prêmio Nobel de economia.
 As instituições que operavam com o fundo não adotavam
critérios rigorosos na concessão de crédito.
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Estudo de Casos
 LTCM
 O LTCM não fornecia informações detalhadas sobre suas
operações sob alegação de não permitir a concorrência
conhecer sua estratégia de investimento.
 Sob o ponto de vista de mercado, o LTCM chegou a
apresentar níveis de alavancagem de até 250:1. Sua posição
em swap atingiu 5% do total mundial do mercado de swap.
 A crise na Rússia provocou perdas volumosas no fundo. Em
decorrência, o LTCM recebeu socorro de 15 instituições
financeiras no valor de $ 3,6 bilhões. Investidores chegaram
a perder 92% do seu investimento.
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Estudo de Casos
 LTCM
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Estudo de Casos
 Outros casos clássicos:
 Condado de Orange.
 Daiwa Bank.
 Allied Irish Banks.
 Procter & Gamble.
 Bancos Marca e FonteCindam.
 Subprime.
 Aracruz.
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Leitura
 Jorion, (2007) – Value-at-Risk
 Capítulos 1 e 2.
 Estudos de casos Moody´s Analytics (KMV):
 http://www.moodysanalytics.com/Insight/Capital-MarketsResearch/Case%20Studies.aspx
 Consulte também na página http://www.gloriamundi.org/ mais
informações sobre problemas financeiros.
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O que é VaR ?
 Metodologia de avaliação do risco proposta pelo Banco J.P.
Morgan em 1994.
 Valor monetário das perdas a que uma carteira está sujeita, a um
determinado nível de confiança e dentro de um horizonte de
tempo.
 Carteira com VaR de R$ 1.300.000, em um dia e para um nível
de confiança de 95%, significa que há 5% de probabilidade de
apurarmos uma perda de mais de R$ 1.300.000 em um dia.
 Ou ainda que com 95% de confiança a perda não será superior a
R$ 1.300.000.
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O que é VaR ?
 O VaR está sempre associado a:
 uma moeda (valor monetário).
 um intervalo de tempo (quando devemos notar a perda).
 uma probabilidade (com que freqüência a perda será notada).
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O que é VaR ?
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A Distribuição Normal
 A distribuição normal ou Gaussiana é uma das mais importantes
distribuições de probabilidade.

 Ela serve como uma excelente aproximação para uma grande
classe de distribuições que têm enorme importância prática.
 Notação: N(,2) significa distribuição normal com média  e
variância 2. Já Z = N(0,1) significa distribuição normal padrão,
isto é, com média zero e a variância unitária.
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A Distribuição Normal
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A Distribuição Normal
 A maior parte dos dados se encontram em torno da média. A
medida que nos afastamos dela, tanto para mais como para
menos, a probabilidade de ocorrência de um resultado diminui
de uma forma simétrica, isto é, a distribuição é uma curva
simétrica em relação a .
 O espalhamento do gráfico é determinado pelo desvio padrão .
 A equação da curva é
2

1
1 x    
.
f ( x) 
exp   
 
2 
2
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A Distribuição Normal
 Propriedade: Se X tem distribuição normal N(,2) então (X –
)/ tem distribuição normal padrão.
 Tabela da distribuição normal padrão.
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 = P[Z  z]

-3

0,00135

-2

0,02275

-1

0,158655

0

0,5
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Estimação da Volatilidade
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Estimação da Volatilidade
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Estimação da volatilidade
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Estimação da volatilidade
 Esse estimador é não viesado (isto é, acerta na média) se os
retornos diários forem iid. Como veremos mais adiante, a
equação acima também representa o estimador de máxima
verossimilhança da variância, apenas substituindo “n – 1” por
“n” no denominador, o que faz pouca diferença se n é grande
(maior que 30).
 Se os retornos fossem realmente iid, o valor de n deveria ser o
maior possível a fim de minimizar o erro de estimação. No
mercado financeiro a hipótese de retornos iid nem sempre é
verdadeira. Assim, ao tomar n muito grande estaríamos
introduzindo dados muito antigos cuja realidade não
corresponde mais a atual.
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Estimação da volatilidade
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Estimação da Volatilidade
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Estimação da Volatilidade
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Estimação da volatilidade
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Estimação da volatilidade
 O documento técnico do RiskMetrics avaliou que entre
diferentes mercados o valor de 0,94 fornecia o menor erro de
previsão em relação a variância realizada. A variância realizada
em um dia foi calculada como a média dos quadrados dos
retornos nos 25 dias subseqüentes.

 Quando  = 1  EWMA = Método Histórico Simples.
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Estimação da volatilidade
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Estimação da volatilidade
 Vantagens da metodologia EWMA de estimação da volatilidade:
 A volatilidade reage mais rapidamente a choques no
mercado.
 Após
um movimento extremo a volatilidade declina
exponencialmente a medida que o peso da observação do
choque diminui. Em contraste, o uso de média móvel simples
leva a mudanças relativamente abruptas no desvio padrão,
uma vez que os movimentos extremos saem da amostra
considerada de forma não suavizada.
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Estimação da volatilidade
0,180%
0,160%

Platô
Assimilação rápida do
movimento
extremo

Volatilidade diária

0,140%

Queda gradual da
volatilidade

0,120%

Queda brusca da
volatilidade

0,100%
0,080%
0,060%
0,040%

23/08/98

24/07/98

24/06/98

25/05/98

25/04/98

26/03/98

24/02/98

25/01/98

26/12/97

26/11/97

27/10/97

27/09/97

28/08/97

29/07/97

29/06/97

30/05/97

30/04/97

31/03/97

01/03/97

0,000%

30/01/97

0,020%

Tempo
Simples - 60 dias
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Leitura
 Alexander, C. – Modelos de Mercados, 2005.
 Capítulos 1, 2, 3, 4 e 5.
 Hull, J. – Options, Futures and Other Derivatives, sixth edition,
2006.
 Capítulo 17.
 Tsay, R. – Analysis of Financial Time Series, 2005.
 Capítulos 1, 2 e 3.
 Jorion, (2007) – Value-at-Risk
 Capítulo 9.
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Modelos Paramétricos – VaR de um
Único Ativo
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Modelos Paramétricos – VaR de um
Único Ativo
 Exemplo: Considere uma carteira formada unicamente por ações
da Petrobras no dia 05/09/2012. Suponha que queiramos
determinar o VaR para o dia 06/09/2012 com nível de confiança
de 95%.
 Posição de 10.000 ações de Petrobras, w = 20,59*10.000= R$
205.900.
 Nível de confiança 95%  z = 1,65.
 Volatilidade da Petrobras  = 2,34% (método simples com
janela de 60 dias, isto é, o desvio padrão é estimado tendo
por base uma amostra dos últimos 60 dias).
 VaR (1 dia) = 205.900*1,65*2,34% = R$ 7.940,36.
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Modelos Paramétricos – VaR de
uma Carteira
 Para carteiras formadas por dois ativos temos de levar em conta
o efeito da correlação:

VaRc  VaR12  VaR22  2 1, 2VaR1VaR2 .
Onde:
 VaR = Value at Risk da carteira;
c
 VaR = Value at Risk do ativo 1 da carteira;
1
 VaR = Value at Risk do ativo 2 da carteira;
2
 
1,2 = coeficiente de correlação entre o ativo 1 e o ativo 2.
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Modelos Paramétricos – VaR de
uma Carteira
 Exemplo: Carteira = 10 mil ações PETR4 e 10 mil ações de
VALE5, o VaR com (1 - ) = 95% é

VaRC (1 dia) 
7.940,36 2  9.099,60 2  2  0,575  7.940,36  9.099,60
 R $ 15.128,78
 Exercício: Verifique que o VaR da carteira é menor que a soma
dos VaR´s das duas ações (efeito da diversificação).
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Modelos Paramétricos – VaR de
uma Carteira

Aula 1

46

O Método Delta-Normal
 No método Delta-Normal, o VaR de um ativo (ou carteira) que
responde não linearmente em relação a um fator de risco é
calculado através de uma linearização de primeira ordem.
 Exemplos:
 A sensibilidade do prêmio de uma opção em relação ao ativo
objeto é o delta.
 A sensibilidade de um título de renda fixa à taxa de juros é a
duration.
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VaR Opção
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VaR Opção
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VaR Opção
 Considere uma carteira formada por 100.000 opções de compra
sobre Petrobras no dia 05/09/2012. Determine o VaR para o dia
06/09/2012 com 95% de confiança. Suponha válido o modelo de
B&S. Suponha também que o único risco importante é o de
variação no preço do ativo objeto. Dados da opção: Strike = 21,
prazo = 7 dias, taxa para 7 dias = 7.39% a.a., prêmio = R$ 0,27.
 Nesse caso  = 0,36, logo:
VaR = 0,36100.000  20,59  2,34%  1,65 = 28.786,26

VaR maior que o market value da opção!
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O Método Delta-Gama-Normal
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O Método Delta-Gama-Normal
 Considere uma carteira formada por 100.000 opções de compra
sobre Petrobras no dia 05/09/2012. Determine o VaR para o dia
06/09/2012 com 95% de confiança. Suponha válido o modelo de
B&S. Suponha também que o único risco importante é o de
variação no preço do ativo objeto. Dados da opção: Strike = 21,
prazo = 7 dias, taxa para 7 dias = 7.39% a.a., prêmio = R$ 0,27.
 Nesse caso  = 0,36 e Γ=0,33 logo:
VaR = [0,36 20,59  2,34%  1,65 – 0,5  0,33  (20,59  2,36%
 1,65)2]*100.000 = 18.451,80
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VaR Título Zero-Cupom
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VaR Carteira
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VaR Marginal
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VaR Incremental
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Component VaR
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Modelos Não Paramétricos
 Existem mercados em que a suposição de um distribuição
normal para os retornos dos ativos não corresponde a realidade.
Exemplos:
 Mercados nos quais existe probabilidade não desprezível de
ocorrência de retornos longe da média.
 Carteiras com ativos não lineares como opções.
 Solução: Modelos não paramétricos, que consistem basicamente
na simulação de uma série de cenários. Essa simulação poder ser
feita historicamente ou então usando o método de Monte Carlo.
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Modelos Não Paramétricos
 Nos mercados em que existem maiores ocorrências de
observações longe da média (distribuições com caudas gordas),
assumir uma distribuição normal irá causar, inevitavelmente,
uma distorção no cálculo do risco para um valor inferior ao real,
ou seja, serão atribuídas probabilidades de ocorrência menores
do que as observadas, ou esperadas, para grandes variações.
Essa deficiência se agrava principalmente nos casos de haver
uma tendência na distribuição.
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Modelos Não Paramétricos
 Em estatística, distribuições com caudas gordas são chamadas de
leptocúrticas. Uma medida da extensão dos dados observados
que caem perto do centro ou nas caudas de uma distribuição é
dada pela curtose. A curtose de um conjunto de dados x1, ..., xn é
definida como

1 n  xi   
Curt ( X ) 

n  1 i 1  4

4

Onde μ é a média e σ o desvio-padrão.
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Modelos Não Paramétricos
 A curtose de uma distribuição normal é 3 (dizemos que a
distribuição é mesocúrtica). Uma curtose maior que 3
(leptocúrtica) indica uma distribuição com grandes picos, caudas
grossas e poucos dados intermediários. Já uma curtose menor
que 3 (platicúrtica) significa que a distribuição possui muitos
dados de magnitude intermediária e um pico pequeno.
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Modelos Não Paramétricos
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Modelos Não Paramétricos
 Outro problema bastante sério dos modelos paramétricos ocorre
quando a carteira a ser analisada é uma função não linear de pelo
menos um dos fatores de risco. Isso acontece com as opções:
dada uma variação no preço do ativo objeto podemos apenas
aproximar a variação no prêmio por uma função linear.
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Simulação Histórica
 Passo 1: Definir um período de tempo e estudar as variações de
preços ocorrida nesse período.
 Passo 2: Empregar estas variações para reavaliar a carteira em
cada um dos cenários históricos.
 Passo 3: Esse conjunto de dados determina a distribuição da
carteira segundo a série de cenários simulados
 Passo 4: Determinar o quantil dos dados simulados
correspondente ao nível de confiança adotado.
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Simulação Histórica
 Exemplo: Considere uma carteira formada unicamente por ações
da Petrobras no dia 05/09/2012. Suponha que queiramos
determinar o VaR para o dia 06/09/2012 com um nível de
confiança de 95%. A posição em Petrobras é de 10.000 ações.
Fechamento de Petrobras em 05/09/2012 igual R$ 20,59, logo o
valor da carteira é R$ 205.900,00.
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Simulação Histórica
Data
Preço PETR4
5-Sep-12
20.59
4-Sep-12
20.43
3-Sep-12
20.68
31-Aug-12
20.75
30-Aug-12
21.04
29-Aug-12
21.21
28-Aug-12
21.34
27-Aug-12
21.37
24-Aug-12
21.23
23-Aug-12
21.28
.
.
.
.
.
.
6-Sep-10
29.09
3-Sep-10
28.80

Retorno
0.78%
-1.21%
-0.34%
-1.38%
-0.80%
-0.61%
-0.14%
0.66%
-0.23%
-0.98%
.
.
.
1.01%
4.35%

P&L
1,613
-2,489
-695
-2,838
-1,650
-1,254
-289
1,358
-484
-2,012
.
.
.
2,073
8,952

O VaR com 95% de confiança é o 5% Percentil da última coluna da
tabela anterior. O VaR é R$ 6.808,91.
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Simulação Histórica
 Exercício: Considere uma carteira formada por ações da
Petrobras e da Vale no dia 05/09/2012. Determine o VaR para o
dia 06/09/2012 com um nível de confiança de 95%. A posição
em Vale é de 10.000 ações e em Petrobras é de 10.000 ações.
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Simulação Histórica
Data
P&L PETR4 P&L VALE5 P&L Carteira
5-Sep-12
1,613
4,460
6,073
4-Sep-12
-2,489
-9,545
-12,034
3-Sep-12
-695
-883
-1,578
31-Aug-12
-2,838
8,664
5,826
30-Aug-12
-1,650
-1,404
-3,055
29-Aug-12
-1,254
-8,974
-10,228
28-Aug-12
-289
-98
-387
27-Aug-12
1,358
-5,088
-3,730
24-Aug-12
-484
-2,571
-3,055
23-Aug-12
-2,012
-10,328
-12,340
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6-Sep-10
2,073
-1,601
473
3-Sep-10
8,952
-988
7,964

 VaR = 13.927,08
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Simulação Histórica
 Considere uma carteira formada por 100.000 opções de compra
sobre Petrobras no dia 05/09/2012. Determine o VaR para o dia
06/09/2012 com 95% de confiança. Para calcular o preço
simulado use o modelo de B&S. Suponha que o único risco
importante é o de variação no preço do ativo objeto. Dados da
opção: Strike = 21, prazo = 7 dias, taxa para 6 e 7 dias = 7.39%
a.a., prêmio = R$ 0,27.
 VaR = R$ 18.040,55.
 Para incluir o risco de volatilidade, é necessário simular a
volatilidade para o prazo de 6 dias e moneyness da opção. Isso
deve ser feito a partir das superfícies de volatilidade.
Aula 1

69

Simulação Histórica
Data
Preço PETR4
5-Sep-12
20.59
4-Sep-12
20.43
3-Sep-12
20.68
31-Aug-12
20.75
30-Aug-12
21.04
29-Aug-12
21.21
28-Aug-12
21.34
27-Aug-12
21.37
24-Aug-12
21.23
23-Aug-12
21.28
.
.
.
.
.
.
6-Sep-10
29.09
3-Sep-10
28.8
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Preço Call
0.34
0.19
0.24
0.18
0.21
0.23
0.26
0.32
0.25
0.20
.
.
.
0.36
0.75

Variação
0.07
(0.08)
(0.03)
(0.09)
(0.06)
(0.04)
(0.01)
0.05
(0.02)
(0.07)
.
.
.
0.09
0.48
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Simulação Histórica
 Calcule o VaR de uma carteira formada por 10.000 LTNs com
vencimento em 1/4/2013 no dia 05/09/2012 para o dia
06/09/2012. Use nível de confiança de 95%.
 Preço atual da LTN 2013: R$ 961,74 (taxa = 7.3277% a.a.).
 Nesse exercício, vamos interpolar 2 séries de vértice fixo para
obter a série histórica de 139 dias úteis.
 VaR = R$ 3.242,92
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Simulação Histórica
 Simulação histórica consiste em construir uma base de
movimentos diários de todos os fatores de risco de mercado.
 Vantagem da SH:
 Reflete a distribuição multivariada histórica dos fatores de
risco.
 Desvantagem da SH
 Não incorpora atualizações da volatilidade (tipo EWMA e
GARCH). Isto é, não incorpora volatilidade estocástica.
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Simulação Histórica
 Solução 1: Amostrar mais freqüentemente das observações mais
recentes.
 Boudoukh, Richardson, e Whitelaw (1998) propõem uma
versão dessa abordagem no qual o peso da observação n+1
dias atrás é igual a lambda vezes o peso da observação n dias
atrás. Para determinar o particular percentil é necessário
ordenar as observações dos últimos N dias e, começando da
menor, acumular os pesos até chegar no percentil.
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Simulação Histórica
 Solução 2: Ajustar as observações pela volatilidade
GARCH/EWMA estimada diariamente (Hull e White, 1998).
 Seja ht a variação percentual histórica na data t.
 Seja t a volatilidade GARCH/EWMA no dia t e N a
volatilidade GARCH/EWMA no dia N (hoje). Então
devemos ht por ht* onde

h N
*
t

Aula 1
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Simulação Histórica
 Exercício: Aplique os dois métodos anteriores para a carteira no
dia 05/09/12 formada por 10.000 ações de Petrobras.
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Leitura
 Jorion, (2007) – Value-at-Risk
 Capítulos 5, 7 e 10.
 Hull, J. Options, Futures and Other Derivatives, 2006.
 Capítulo 16.
 Boudoukh, J., M. Richardson, and R. Whitelaw, "The Best of
Both Worlds," RISK, May 1998, pp. 64-67.
 Hull, J. C, and A. White, "Incorporating Volatility Updating into
the Historical Simulation Method for Value at Risk," Journal of
Risk, 1, no. 1 (1998), 5-19.
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Validando Modelos de VaR
 Ao estimar o VaR é necessário verificar se os erros das
previsões feitas estão dentro de uma margem aceitável.
 Quando usamos modelos paramétricos algumas hipóteses são
feitas sobre os retornos dos ativos:
 Distribuição normal ou outra qualquer;
 Retornos i.i.d.
 Portanto, a validação dos modelos passa por dois pontos
distintos:
 Erro de previsão dentro de margem aceitável (backtesting).
 Validação das hipóteses;
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Validação das hipóteses
 Testes para verificar se uma série de dados se enquadra em uma
certa distribuição:
 Teste de Kolmogorov-Smirnov;
 Teste do qui-quadrado;
 Teste de Anderson-Darling;
 No caso de distribuição normal, podemos usar também o
teste de Jarque-Bera.
 Teste de i.i.d.
 Podemos, por exemplo, testar se há auto-correlação entre os
retornos diários.
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Backtesting
 Ao empregarmos um certo modelo de cálculo do VaR é
recomendado que avaliemos constantemente a qualidade do
mesmo. Assim, devemos determinar se as perdas ocorridas na
carteira estão dentro da estimativa prevista pelo modelo.
Medindo o VaR para um período, o backtest consiste em
verificar se o número de vezes em que as perdas superaram o
VaR é próxima do nível de significância adotado.
 Por exemplo, se o intervalo de confiança é de 95% e ao
observarmos os resultados da carteira em dado período
notássemos que os mesmos ficaram abaixo do VaR 18% das
vezes, então, muito provavelmente, o nosso modelo precisaria de
um ajuste.
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Backtesting
 Poderíamos trocar de um modelo paramétrico para um não
paramétrico ou vice-versa, mudar o fator de decaimento do
EWMA, pesquisar novos métodos de cálculo da volatilidade,
dentre outras soluções que devem ser usadas de acordo com o
caso em questão.
 O backtest é um processo que permite medir a performance de
um modelo de risco. A idéia básica é comparar o VaR declarado
em uma data t -1 com a variação real da carteira em uma data t.
 Após um certo período de tempo tem-se como resultado um
gráfico ilustrativo da comparação do VaR declarado com a
variação real da carteira, como ilustra a figura a seguir.
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Back Testing
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Detalhes de um Backtesting
 Desde do início da década de 1990 uma variedade de testes de
hipótese têm sido propostos para avaliar a qualidade do modelo
de estimação do VaR.
 Embora esses testes difiram em detalhes, a maioria deles focam
em comparações do VaR reportado com a perda ou lucro
realizada.
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Arcabouço Estatístico
 Denote por xt,t+1 a perda/ganho em um período. Defina a função
indicadora por:
1 se xt ,t 1  VaRt ( )
I t 1 ( )  
0 se xt ,t 1  VaRt ( )
 O problema de acurácia de um modelo de VaR consiste em
verificar se a seqüência indicadora satisfaz as seguintes
propriedades:
 Cobertura Incondicional: P(It+1() = 1) = α.
 Independência:
devem ser independentes.

 Essas duas propriedades são equivalentes a
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Kupiec: Detalhes
 O teste de Kupiec concentra-se apenas na primeira propriedade.
 A estatística do teste (razão de max verossimilhança) toma a
forma

que segue uma qui-quadrado com 1 grau de liberdade. Valor
limite para 95% de confiança = chi2inv(0.95,1) =
INV.QUI(5%;1) = 3,84.
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Kupiec -Tabela
Nível de
Confiança do
VaR
99%

T = 255 dias

T = 510 dias

T = 1000 dias

N<7

1 < N < 11

4 < N <17

97,5%

2 < N < 12

6 < N < 21

15 < N < 36

95%

6 < N < 21

16 < N < 36

37 < N < 65

92,5%

11 < N < 28

27 < N < 51

59 < N < 92

90%

16 < N < 36

38 < N < 65

81 < N < 120
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Kupiec - Exercício
 Calcule o VaR – 95% diariamente para uma carteira formada por
10.000 ações de Petrobras PN no período 30/08/2011 a
05/09/2012 (255 dias). Use o modelo paramétrico e suponha
média igual a zero. Estime a volatilidade historicamente (janela
60 dias) e por EWMA (lambda = 0.94). Avalie o desempenho de
ambas as técnicas usando Kupiec.
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Christoffersen – Testando
Independência
 A função indicadora deve exibir cobertura incondicional e
independência.
 Hipótese nula = independência serial.
 Hipótese alternativa = dependência de primeira ordem.
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Christoffersen – Testando
Independência

T00

T10

T00+ T10

T01

T11

T01+ T11
T00

T00+ T01

T10+ T11

T

Tij = número de observações no estado j após estar no estado i.
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Christoffersen – Testando
Independência
 Nesse caso a estatística do teste é 2*log(LA/L0) onde

=
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Christoffersen – Testando
Independência
 A estatística desse teste tem distribuição assintótica quiquadrado com um grau de liberdade.
 Podemos unir as duas propriedades (cobertura incondicional e
independência) em um único teste. A estatística será a soma das
duas anteriores e terá portanto distribuição (assintótica) quiquadrado com 2 graus de liberdade.
 Christoffersen testa apenas dependência de primeira ordem.
Outros testes mais gerais têm sido propostos.
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Christoffersen – Testando
Independência
 Teste a independência para uma carteira formada por uma única
ação de PETR no período de 30/08/2011 a 05/09/2012 (255
dias). Use método paramétrico para calcular o VaR com nível de
confiança = 95%. Considere média igual a zero e estime a
volatilidade historicamente.
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Leitura
 Jorion, P. Value-at-Risk – The New Benchmark for Managing
Financial Risk, third edition, 2006. Cap. 6.
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Problemas com o VaR
 Apesar do uso difundido do VaR com métrica de risco, ele não é
imune a críticas. Problemas com o VaR:
•

•
•

Suposição a respeito da distribuição dos retornos
Uso de dados históricos, que podem não corresponder ao futuro.
Correlações não-estacionárias.

 O VaR não leva em conta a severidade de uma perda (veja
Embrechts, 2000).

Aula 1

93

Problemas com o VaR
 Mas sem dúvida o maior problema com o VaR advém do fato
dele não ser uma medida coerente de risco uma vez que não
satisfaz a subaditividade.
 Paper seminal nessa área é Artzner (1999).
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TVE
 A Teoria dos Valores Extremos é um modelagem que busca
encontrar conclusões estatísticas com relação aos valores
extremos de populações ou processos aleatórios.
 Para isso, ela lida exclusivamente com os excedentes de limiares
de alto nível, ou seja, os eventos localizados nas extremidades
das curvas de distribuição de probabilidade.
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TVE
 Existe uma vasta literatura sobre aplicações dessa teoria em
processos aleatórios de variáveis ambientais como altura de rios,
nível dos mares, níveis de precipitação e de poluição, ou também
aplicado em modelos para prever fadigas, tempo para falhas,
resistência mecânicas, etc .
 De forma análoga a essas aplicações, trataremos apenas dos
movimentos que provocam prejuízo de alto nível, ou seja,
localizados na cauda esquerda da curva de distribuição
probabilidade do valor da carteira, objetivando encontrar uma
boa estimativa da área sob ela e assim, conseguir calcular o
VaR.
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TVE
Fatores de risco

Curva da Variação do valor
carteira

0

VC ($)

Cauda da curva da variação
do valor da carteira

VaR
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Justificativas para o uso da TVE
 Estimativa somente das caudas: menores erros de ajuste
 Na maioria dos modelos estatísticos utilizados, a estimativa
do VaR é feita através da análise do comportamento histórico
das taxas e preços de ativos de mercado que influenciam no
valor da carteira em questão. Entretanto, em nenhum deles é
feita uma distinção levando-se em conta o quão extremos os
retornos observados foram.
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Justificativas para o uso da TVE


Como conseqüência, esses modelos perdem eficiência, pois
tentam estimar toda a distribuição de probabilidade da
carteira, ao invés focar somente nas caudas. Como se sabe,
toda e qualquer estimativa de uma curva se trata de uma
tentativa de ajustar simultaneamente diferentes setores dela.
Ao estimarmos toda a distribuição ao mesmo tempo, estamos
dando a mesma importância ao ajuste de tanto às partes
centrais, quanto às caudas da curva. Deste modo, um ajuste
mais preciso das partes centrais da curva está sendo feito em
detrimento de um maior erro nas caudas.
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Justificativas para o uso da TVE


Em contraste, se tentássemos aproximar somente as caudas,
este erro estaria sendo minimizado e conseqüentemente,
conseguiríamos obter uma melhor estimativa do setor da
curva que realmente nos interessa, quando nosso objetivo é o
cálculo do VaR. Isso é particularmente válido quando o resto
da distribuição de probabilidade não é necessária, como
ocorre no caso do cálculo do VaR.
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Justificativas para o uso da TVE
 Não é feita suposição sobre as distribuições dos retornos
 Uma outra justificativa para a utilização da teoria de valores
extremos, é que as distribuições dos retornos das taxas e
preços de ativos de mercado são em sua maioria de caudas
pesadas, não seguindo satisfatoriamente uma distribuição
gaussiana. Por outro lado, um método que aproxima as
caudas assintoticamente, como é feito no modelamento dos
extremos, pode ser mais apropriado, uma vez que não impõe
que os retornos sejam normalmente distribuídos.
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Justificativas para o uso da TVE
 Comportamento distinto do mercado em momentos de crises
 Existe sempre a possibilidade de que os movimentos
extremos das taxas e preços serem causados por mecanismos
estruturalmente diferentes do funcionamento normal dos
mercados. Como exemplo, SHAW (1997) cita o caso dos
diversos índices das bolsas de valores de todo o mundo: em
condições normais de mercado, a correlação entre eles é
apenas moderada, entretanto, em momentos de crise ou de
euforia, quando ocorrem os grandes movimentos extremos de
seus valores, esta correlação cresce profundamente.
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Justificativas para o uso da TVE


Consequentemente, mecanismos de proteção contra perdas e
travas de posições podem não funcionar de forma eficaz, já
que foram feitos utilizando correlações entre os fatores de
risco calculadas em períodos normais do mercado, mas que
podem mudar em tempos de crise.
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Seleção dos Eventos Extremos
 Há duas abordagens principais para analisar v.a.´s através da
TVE:
 POT (Picks Over Threshold), que consiste em ajustar uma
distribuição de probabilidade para os valores que excedem
um limiar. Ou seja, os dados com valores inferior ao ponto de
corte são descartados. Essa abordagem desconsidera o
momento em que o evento ocorreu.
 Block Maxima (ou método de Gumbel), que investiga o
conjunto de valores máximos (mínimos), extraídos de blocos
de observações. Ou seja, os dados são agrupados em janelas
de tempo (meses, anos, etc) e seleciona-se apenas os
máximos (mínimos) dessas janelas.
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Seleção dos Eventos Extremos
$

$

Tempo

POT
Aula 1
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Seleção dos Eventos Extremos
 Vamos utilizar a abordagem POT. A partir desses dados da
variação do valor da carteira, é feita a seleção apenas daqueles
que provocaram uma perda acima de um certo nível, a este nível
denominaremos de limiar de extremidade. O valor desse limiar é
estipulado arbitrariamente, entretanto ele deve ser
significativamente maior do que o VaR a que se deseja estimar.
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Limiar de extremidade (D)

9.000.000

8.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

-

(1.000.000)

(2.000.000)

(3.000.000)

(4.000.000)

(5.000.000)

(6.000.000)

(7.000.000)

(8.000.000)

(9.000.000)

40

(10.000.000)

(11.000.000)

(12.000.000)

(13.000.000)

(14.000.000)

(15.000.000)

(16.000.000)

(17.000.000)

Freqüência

Seleção dos Eventos Extremos
Histograma de  VC
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Região de Variações
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0
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Seleção dos Eventos Extremos
Passo 1:

Passo 2:

Simulação dos fatores de risco, mas ao invés de gerar números
aleatórios, utilizar como dados simulados os mesmos retornos
observados no passado

Cálculo da variação resultante no
valor da carteira

Variações dos fatores de risco simulados

Variações simuladas do valor da
carteira

Retorno x1x2x3...xN
observados
ex.R$/US$IbovespaJuros 30 dias...Telebrás PN
1...............
2...............
3...............
4...............
5...............
..................
Ns...............

Passo 3:

Seleção da variações extremas de VC

Seleção das variações simuladas que causaram prejuízo superior
ao limiar D estabelecido

VC
..
...
...
...
...
...
...

Passo 4:
Estimativa da cauda e do VaR
Análise dos extremos, estimativa da
cauda inferior e estimativa do VaR

VC

VC1  y1
VC2  y2
...
VCn  yn
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DP condicional das caudas
 Uma vez obtidos os eventos extremos da curva da carteira,
utilizaremos esses dados para estimar a curva de distribuição da
cauda inferior. Para isso, precisamos antes definir algumas
variáveis.
 Seja x uma variável aleatória representando as variações do
valor de mercado da carteira e D o limiar de extremidade, tal que
VaR << D. Então todo x que satisfaz x < D < 0 é considerado
como evento extremo, e portanto, utilizado para a estimativa da
cauda de x.
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DP condicional das caudas
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DP condicional das caudas
 A expressão que associa o VaR, utilizando um nível de
confiança de 1  , é dada por:
P(x  VaR) = 
 Agora, considere y  +, como o valor excedente de x com
relação ao limiar D, ou seja, y = D  x, apenas para os casos
em que x < D.
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DP condicional das caudas
 PICKANDS (1975) mostrou que a distribuição de probabilidade
acumulada de y, Fd(y), condicionada (na distribuição
condicionada da cauda, a área sobre ela tem valor igual a 1) a
x < D, pode ser aproximada pela distribuição generalizada de
Pareto Gd, k(y):
1

 ky k
G d ,k ( y )  1  1  d  , k  0,  d  0
 

onde 0 < y < .
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Estimativa dos Parâmetros
 Considere uma amostra com n retornos excedentes inferiores ao
limiar D pré-definido, em termos de y: {y1, ..., yn}.
 Segundo, DAVISON (1990), os parâmetros d e k podem ser
estimados de forma que maximizem a função logverossimilhança da função de densidade de probabilidade de y,
para cada ponto yi encontrados na amostra. Esta por sua vez
pode ser expressa por:
n
1
 k  yi 


d
d
( , k | y )  n  ln     1   ln 1  d 
 
 k  i 1 
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Estimativa dos Parâmetros
 Derivando e igualando a zero temos que os parâmetros podem
ser obtidos por (onde d = k / ):

 1  n  yi 
   1   
  k  i 1  1    yi 
n

1 n
k     ln(1    yi )
n i 1
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Estimativa do VaR
 Utilizando a aproximação de Fd(y) por G(y, k, d) e avaliando os
parâmetros k e d, conseguimos estimar a distribuição da cauda,
entretanto, ela está condicionada à ocorrência do evento extremo
(x < d). Uma vez encontrada a distribuição condicionada de y,
temos que voltar à distribuição não condicionada de x, para que
possamos então calcular o VaR. Para isso, utilizaremos as
propriedades da probabilidade condicionada para relacionar a
distribuição condicionada de Fd(y) com a distribuição de F(x).
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Estimativa do VaR
P(0  y  yo | x < D) = Fd(yo)
P(0  y  yo) = F(D) – F(D – yo)
P(x  D) = F(D)
Como (0  y  yo)  (x  D), temos que
P[(0  y  yo)  (x  D)] = F(D) – F(D – yo) então chegamos a:

F(D)  F(D  y o )
Fd ( y o ) 
F(D)
F(D  yo) = F(D)  [1 – Fd(yo)]
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Estimativa do VaR
 Aproximando Fd(yo)  G() temos que

 k  yo 
F ( D  y o )  F ( D )  1  d 
 


1

k

 A expressão acima depende de F(D), até então desconhecido, que representa
a probabilidade de que a observação irá exceder o limiar D. Uma possível
estimativa de F(D) pode ser obtida através da freqüência da amostra:

n
F ( D) 
N

 onde n é o número de excedentes de D e N é o número total de dados da
amostra.
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Estimativa do VaR
 Utilizando as estimativas de F(D), k e d temos

n  k  yo 
F ( D  y o )   1  d 
N 
 

1

k

 Portanto F(VaR) = F(D  yVaR) = . Então

n  k  yVaR 
   1 

d
N 
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Estimativa do VaR
 Resolvendo temos
k

     N  
VaR  D 
 1 

k   n  
d
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Estimativa do ES
 Perda dado que o VaR foi excedido
(Expected shortfall):

ES  D  E[ y / y  y0 ]
FVaR ( y )  Gk ,  k (VaR D ) ( y )
ES  VaR 
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  k (VaR  D)
1 k

Exemplo
 Calcular o VaR-95% e o ES de um dia usando TVE para uma
carteira formada por 1 ação de PETR4 no dia 01/02/13. Use a
base de dados de 03/01/05 até 31/12/12.
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Teste de Estresse
 VaR – Quantificar a perda potencial em situações normais de
mercado. Normal é definido pelo nível de confiança, em geral
95% ou 99%.
 No entanto, o VaR, que é baseado em dados históricos, pode
falhar na identificação de eventos extremos.
 O teste de estresse consiste em avaliar a carteira em condições
extremas e anormais de mercado. O teste de estresse, ao
contrário do VaR, considera situações que não estão bem
representadas nos dados históricos.
 Comparativamente com o VaR, a análise de estresse é
relativamente simples. Basta montar um cenário extremo e
avaliar a carteira nesse cenário....
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Teste de Estresse
 O que levar em conta ao montar um teste de estresse:
 Simular choques que nunca ocorreram ou que são mais
prováveis de ocorrer do que sugerem os dados históricos.
 Simular
choques que refletem quebras estruturais
permanentes ou mudanças estatísticas temporárias.
 Regra do dedão:
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Teste de Estresse
 Sugestão do Derivatives Policy Group para geração de cenários
(carteiras com apenas um tipo de ativo):
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Teste de Estresse
Deslocamento
Paralelo

(a)

Aula 1

Mudança da
Inclinação

Mudança da
Curvatura

(b)

(c)
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Teste de Estresse
 Análise multidimensional – Cenários Prospectivos.
 Considerar aumento e queda de, por exemplo, 2,33 dp em todos
os fatores de risco. Avalie a pior combinação possível em todos
os cenários possíveis. Problema: despreza correlações.
 Para introduzir correlações, separe um conjunto de fatores de
risco chaves (R*) que estarão sujeitos ao estresse. Aplique o
método anterior nesses fatores. Simule os outros retornos via um
modelo de fatores: R = a + bR* + . Em seguida simule os
fatores R.
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Teste de Estresse
 Análise multidimensional – Cenários Históricos.
 O teste de estresse pode também ser montado de modo a
reproduzir uma situação de crise passada.
Data
out/97
set/98
jan/99

Crise
Ásia
Rússia
Brasil

Variação CDI
109,71%
38,36%
33,32%(2)

Câmbio
0,34% (1)
0,21%
21,01%(3)

Ibovespa
-14,97%
-15,82%
-9,97%

(1) O câmbio era administrado pelo governo brasileiro.
(2) Representa a variação do CDI entre 11/01/99 e 01/02/99.
(3) Representa a variação cambial entre 13/01/99 e 15/01/99.
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Teste de Estresse
 Bolsas em geral usam sistemas de estresse para calcular
margens:
 SPAN (Standard portfolio analysis of risk) – Usada pela
CME para calcular a garantia dos participantes de acordo
com seu portfolio.
 BMF utiliza sistema de risco baseado em estresse para
cálculo das margens.
 A BMF também divulga diariamente em seu BD cenários de
estresse para diversas variáveis.
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