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Resumo

O objetivo deste trabalho é identificar tendências de alta e de baixa no ı́ndice Bovespa. Para tanto, são estimados

modelos de mudança de regime markoviano que incorporam dependência de duração, nos quais a probabilidade de

transição depende também do número de peŕıodos em que o processo se encontra em determinado estado. Os resul-

tados mostraram um regime de retorno positivo e baixa volatilidade, e outro com alta volatilidade e retorno negativo.

Ademais, a probabilidade de troca de regime diminui com a persistência do mercado de alta e de baixa. Uma análise

das probabilidades suavizadas evidência o sucesso da metodologia na identificação dos principais episódios de ins-

tabilidade na bolsa brasileira. Por fim, estratégias de investimento foram constrúıdas com base nas probabilidades

previstas do modelo e apresentaram retorno médio e ı́ndice de Sharpe superiores aos do ı́ndice Ibovespa.
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Resumo

This study proposes to identify bull and bear Market for the Brazilian stock market using a Markov Switching model

that incorporates duration dependence. Following the existing literature, the model sorts returns into a high return

stable state and a low return volatile state, which are labelled as bull and bear Market. In these models the transition

probabilities are functions of both the inferred current state and also the number of periods that the process has been

in that state. The parametrization showed that the probability of switching out of the states declines with duration in

that state. The smoothed probabilities highlighted the major instabilities phases at Brazilian stock market. Finally,

the proposed models are used in order to develop an investment strategy.
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1 Introdução

Ao longo das últimas décadas a literatura de finanças vem estudando e documentando caracteŕısticas de

séries de dados financeiros. Evidências a respeito de agrupamento de volatilidade, leptocurtose, caudas largas e

da existência de um prêmio no retorno de ações se acumulam na literatura (ver, entre outros, Campbell et al.

1997). Entretanto, a caracteŕıstica que recebe mais atenção fora da literatura especializada é a percepção de

que existem peŕıodos nos quais os preços de ações aumentam e outros nos quais estes preços caem. No jargão do

mercado financeiro essas situações são conhecidas como bull e bear market, respectivamente. Apesar do interesse

do público em geral a respeito da identificação dessas duas fases do mercado acionário, bem como argumentos

teóricos para a existência destes regimes (ver, por exemplo, Gordon & St-Amour 2000), dinâmicas mais intricadas

para os retornos condicionais são frequentemente ignoradas. Em termos emṕıricos, o conhecimento desses

momentos pode ajudar na predição de variáveis macroeconômicas e na condução de poĺıtica econômica (Rigobon

& Sack 2003, Chauvet 1999, Stock & Watson 2003). Um investidor que possa prever antecipadamente um

mercado de alta ou de baixa pode evitar perdas inesperadas ou obter lucros assumindo uma posição comprada

ou vendida, portanto, a identificação do estado de mercado é relevante nas decisões que envolvem gestão de

portfólio e gerenciamento de risco. Desta forma, a proposta deste artigo é investigar a existência de bull

e bear market no ı́ndice Ibovespa e tentar explorar esse conhecimento no desenvolvimento de estratégias de

investimento.

O interesse pela identificação de tendências nos retornos de ativos financeiros é antigo (De la Vega 1668) e,

no ińıcio do século passado, deu origem ao que veio a ser conhecido como análise técnica (ver Murphy 1999).

Na literatura econômica, devido à importância dos ciclos econômicos, algoritmos para detecção de regimes de

expansão e recessão econômicas já vêm sendo desenvolvidos há diversas décadas (ver Bry & Boschan 1971).1 Um

dos métodos mais bem sucedidos para identificação destes regimes foi desenvolvido por Hamilton (1989), o qual

define a mudança de regime através de uma cadeia de Markov de primeira ordem. Essa abordagem possibilita a

inferência estat́ıstica não só do estado corrente, mas também da probabilidade de permanência em determinado

estado no peŕıodo seguinte. Em sua aplicação, Hamilton (1989) buscou caracterizar ciclos econômicos e mostrou

que o PIB dos Estados Unidos podia ser modelado como um processo de dois regimes: expansão e recessão.

Após o trabalho de Hamilton (1989) diversos autores estenderam a metodologia de mudança de regime com o

intuito de capturar as diferentes caracteŕısticas das séries de dados.2 Dentre eles, Durland & McCurdy (1994)

permitiram que a de mudança de regime não seja apenas governada pelo regime atual, mas também pelo número

de peŕıodos em que o processo se encontra em determinado estado. Os autores expandiram a matriz de transição

1Dois artigos seminais desta abordagem são os trabalhos de Lunde & Timmermann (2004) e Pagan & Sossounov (2003). Os
autores buscam determinar pontos extremos nos dados, tais que os picos e vales, sejam eleǵıveis como posśıveis pontos de reversão
entre peŕıodos ascendentes e descendentes. Originalmente, essa técnica é baseada no algoritmo proposto por Bry & Boschan (1971)
usado na delineação recessões e expansões econômica. Embora sua vasta aplicação essa metodologia não será o foco deste trabalho.
Além disso, essa abordagem apresenta algumas limitações, pois o uso de um algoritmo ex-post identifica pontos de reversão varias
observações após a sua ocorrência, fato que impossibilita a inferência estat́ıstica e a tomada de decisões de investimento através da
amostra.

2Ver o survey de Guidolin (2012) sobre modelos de mudança de regime.
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de probabilidades para incorporar uma cadeia de Markov de ordem mais elevada e introduziram o conceito de

dependência de duração (duration dependence). O trabalho mostrou que existe uma assimetria entre o regime

de expansão e recessão na economia norte americana, i.e, a probabilidade de sair da recessão é menor do que a

probabilidade de sair da expansão.

No contexto de identificação de estados de mercado, Maheu & McCurdy (2000) estenderam o artigo de

Durland & McCurdy (1994) para a análise de bull e bear market na bolsa de Nova York. Particularmente, os

modelos da classe DDMS (Duration Dependent Markov Switching Models) utilizados permitem modelar o fato

de que a persistência de um estado ascendente torna os investidores otimistas em relação ao futuro atraindo

mais investimentos, fazendo com que a probabilidade de troca de regime varie no tempo. Analogamente, no

mercado de baixa, o pessimismo dos investidores faz com que este estado persista. De acordo com o esperado, os

resultados de Maheu & McCurdy (2000) revelaram que a probabilidade de mudança de regime diminui em função

da permanência dos estados de mercado. Além disso, o regime de retorno positivo apresentou baixa volatilidade

quando comparado com o de retorno negativo, confirmando a intuição econômica de que mercado de queda é

mais volátil que o mercado de alta. Maheu & McCurdy (2000) destacam também que um modelo markoviano

de primeira ordem é inadequado para capturar toda a dependência da volatilidade dos dados financeiros. Para

superar essa deficiência, os autores propõe a especificação DDMS-ARCH para explorar a persistência associada

à aglomeração de volatilidade. Shibata (2011) também utilizou modelos da classe DDMS para a identificação

de bull e bear market na economia japonesa, obtendo resultados satisfatórios para este outro mercado.

Como destacado anteriormente, o conhecimento do estado do mercado pode ser usado por investidores para

construir estratégias de investimento. Portanto, este trabalho propõe ir além da simples identificação de bull e

bear markets, como feito por Maheu & McCurdy (2000) e Shibata (2011), e utilizar as previsão destes estados

para montar diferentes estratégias de investimento. É importante ressaltar que a possiblidade de se explorar as

probabilidades previstas de mercados de alta e/ou baixa, além de ser uma aplicação interessante e possivelmente

lucrativa, é também uma forma de se testar o ajuste dos modelos aos dados. Para este estudo, uma amostra

do ı́ndice Bovespa partindo de julho de 1994 até final de 2014, totalizando 1069 observações, é utilizada. São

consideradas diversas estratégias de compra de contrato de futuro do ı́ndice Bovespa e investimento no ativo

livre de risco baseadas nas probabilidades previstas bull e bear markets. Nas analises serão aplicados custos de

transação que variam conforme o tipo de operação, quais sejam, ações, t́ıtulos de renda fixa e posições vendidas.

A estratégia buy and hold é considerada como benchmark e o desempenho das estratégias é avaliado através do

retorno médio anual, ı́ndice de Sharpe e no valor terminal referente ao investimento de $1 por todo o peŕıodo

fora da amostra.

De maneira geral, a estimação dentro da amostra mostrou um regime de média positivo acompanhado por

uma baixa variância e outro de média negativa e alta variância. A parametrização empregada pelos modelos

DDMS captou o efeito de duração dependente negativa e a análise das probabilidades suavizadas revelou os

principais picos de instabilidade na bolsa brasileira. A análise fora da amostra, i.e, as estratégias ativas baseadas
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nas previsões dos modelos, mostraram que a modelagem de mudança de regime é uma ferramenta útil na previsão

do mercado financeiro e pode ser usada em diferentes estratégias de investimento. Todas as estratégias analisadas

apresentaram resultado superior ao da estratégia passiva, indicando também o bom ajuste do modelo aos dados.

O artigo está organizado em 4 seções além desta introdução. A seção 2 explora o conceito de duration dependent

e os modelos da classe DDMS. Na seção 3 são apresentadas as estimativas dos parâmetros e a análise dos pontos

de reversão. Na penúltima seção é elaborada a avaliação emṕırica para a estratégia de investimento envolvendo

os estados de mercado. Por fim, na seção final seguem as considerações finais.

2 Mudança de Regime e Dependência de Duração

Esta seção descreve a metodologia de Duration Dependence, bem como, o modelo Duration-Dependent Mar-

kov Switching Autoregressive Heteroskedasticity, (DDMS-ARCH). Cabe ressaltar que no modelo DDMS a vola-

tilidade é incorporada na dependência de duração.

2.1 Duration Dependence

A caracterização do bull e bear market ocorre através da variável de estado St = i, em que, i = 0,1, onde

t = 1, . . . ,T .3 Diferentemente dos modelos tradicionais de mudança de regime, a idéia do duration dependence é

capturar da dependência temporal da variável de estado. Neste contexto, busca-se dinamizar a matriz de proba-

bilidade de transição entre os estados através da variável D(St). Essa variável retrata a memória na ocorrência

consecutiva do estado St e pode ser definida através da equação (1):

D(St) = min(D(St−1)I(St ,St−1)+ 1,τ) . (1)

A função indicadora I(St ,St−1) é 1 caso St = St−1 e 0 caso contrário. Nota-se que um parâmetro limite τ é

estabelecido na equação. O valor da estimativa do parâmetro é um número discreto e será estabelecido através

da estimação de verossimilhança.4

Segundo Maheu & McCurdy (2000), uma maneira de parametrizar as probabilidades de transição é através

do emprego de uma função loǵıstica. Isso garante que as probabilidades estejam entre 0 e 1. Usando i e d para

indexar a realização de estados e duração, a probabilidade de transição para i = 0,1 e para os parâmetros γ1(i)

e γ2(i) é dada por:

P(St = i|St−1 = i,D(St−1) = d) =


exp(γ1(i)+γ2(i)d)

1+exp(γ1(i)+γ2(i)d) , d ≤ τ

exp(γ1(i)+γ2(i)τ)
1+exp(γ1(i)+γ2(i)τ) , d > τ

i = 0,1. (2)

Conforme proposto por Durland & McCurdy (1994), o efeito duração permite que a matriz de transição de

3T é o tamanho da amostra
4Para maior detalhamento ver a seção (2.3).

4



probabilidade varie no tempo até atingir τ. Uma maneira útil de discutir estes efeitos é através de uma função

de troca de estado. Essa função é a probabilidade condicional de mudança de estado assumindo a memória d.

Em termos de transição de probabilidade, a função troca de estado é dada por:

1−P(St = i|St−1 = i,D(St−1) = d) =
1

1 + exp(γ1(i)+ γ2(i)d)
, i = 0,1. (3)

Uma função decrescente refere-se a um efeito negativo na dependência de duração enquanto uma função crescente

refere-se a um efeito positivo. A análise acima pode ser resumida pelo valor do parâmetro: γ2(i). Por exemplo,

γ2(i) < 0 significa dependência positiva, γ2(i) = 0, denota dependência nula e γ2(i) > 0 significa duração negativa.

É interessante destacar que, caso a dependência seja nula, γ2(i) = 0, a parametrização acima colapsa no processo

de Markov de primeira ordem, tal como: P(St = i|St−1 = i,D(St−1) = d) = P(St = i|St−1 = i), i.e., apenas dependerá

do valor passado mais recente da variável de estado.

2.2 Modelos DDMS

Considerando que a maioria das séries financeiras apresentam heterocedasticidade condicional, no modelo

Duration-Dependent Markov Switching Autoregressive Heteroskedasticity, (DDMS-ARCH) a volatilidade é in-

corporada na dependência de duração no contexto de mudança de regime. Nesse modelo o retorno segue um

processo auto-regressivo com mudança de regime dado por:

Rt = µ(St)+ φ1{Rt−1−µ(St−1)}+ φ2{Rt−2−µ(St−2)}+ (4)

+ · · ·+ φP{Rt−P−µ(St−P)}+ εt ,

sendo φ1, . . . ,φP os parâmetros, P o número de defasagens e εt um termo de erro no peŕıodo t. µ(St) é visto como

uma variável de estado St :

µ(St) = µ0(1−St)+ µ1St , (5)

em que µ0 e µ1 são parâmetros. Se St = 0, temos µ(St) = µ0, caso St = 1, segue µ(St) = µ1.

O termo de erro εt da equação (4) é expresso por:

εt =
√

htvt , (6)

tal que vt é uma variável independente e identicamente distribúıda de acordo com uma distribuição normal

padrão e ht dado por:

ht = mst +
K

∑
k=1

αkε̃
2
t−k, (7)

na qual K denota o número de defasagens, e α1, . . . ,αK são os parâmetros. A diferença entre este modelo e

um modelo ARCH padrão com K parâmetros é que o modelo DDMS depende de uma variável de estado mst .
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Desta forma, se St = 0, temos mst = m0, no entanto, se St = 1, segue que mst = m1, os parâmetros m0 e m1 vão

ser estimados.

Na equação (7), ε̃t−k é o erro de previsão dado por:

ε̃t−k = Rt−k−Et−k−1[Rt−k], (8)

em que Et−k−1[Rt−k] é o valor esperado de Rt−k dado o conjunto de informação Ωt−k−1 = {R1,R2, . . . ,Rt−k−1}, tal

como:

Et−k−1[Rt−k] = ∑
St−k,St−k−1,...,St−k−P,d

E[Rt−k|St−k,St−k−1, . . . ,St−k−P,d,Ωt−k−1]

×P[St−k,St−k−1, . . . ,St−k−P,d|Ωt−k−1]. (9)

Além das estimativas do modelo DDMS-ARCH, serão utilizados mais dois modelos da classe DDMS com o

objetivo de comparar os resultados: DDMS-1 e DDMS-2 (Maheu & McCurdy 2000).

Em primeiro lugar, a especificação do modelo DDMS-1 é definida de forma que a mudança de regime ocorre

apenas na média incondicional do processo:

Rt = µ(St)+ φ1{Rt−1−µ(St−1)}+ φ2{Rt−2−µ(St−2)}+

+ · · ·+ φP{Rt−P−µ(St−P)}+ σvt , (10)

onde σ é um parâmetro a ser estimado.

Em segundo lugar, o modelo DDMS-2 é definido como:

Rt = µ(St)+ φ1{Rt−1−µ(St−1)}+ φ2{Rt−2−µ(St−2)}+

+ · · ·+ φP{Rt−P−µ(St−P)}+ σ(St)vt . (11)

No DDMS-2, tanto a média como a variância incondicional mudam de regime, i.e., bull e bear market, µ(St) =

µ0(1−St)+ µ1St , e σ(St) = σ0(1−St)+ σ1St . Em ambos os modelos vt ∼ NID(0,1) e St = 0,1.

2.3 Estimação

A estimação dos modelos da classe DDMS foi realizada utilizando o método da máxima verossimilhança. A

estratégia usada aqui para estimar os modelos é fazer com que a parametrização apresentada possa ser vista

como um processo markoviano de primeira ordem. Conforme demonstrado em Maheu & McCurdy (2000), ao

fazer isso, o processo de estimação é semelhante ao filtro de Hamilton (1989). Para o modelo com dois estados,

St = i, em que, i = 0,1 e P é a defasagem de Rt , uma maneira de retratar isso é definindo uma nova variável
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latente St que englobe todas as possibilidades de trajetórias históricas de St até St−l , juntamente com a respectiva

duração da sequência atual de estados. Dessa forma, é posśıvel definir a nova variável de estado como:

St = 1, se St = 1,St−1 = 0,St−2 = 0, ...,St−l = 0,D(St) = 1,

St = 2, se St = 1,St−1 = 1,St−2 = 0, ...,St−l = 0,D(St) = 2,

St = 3 se St = 1,St−1 = 1,St−2 = 0, ...,St−l = 1,D(St) = 2,
...

... (12)

St = N se St = 0,St−1 = 0,St−2 = 0, ...,St−l = 0,D(St) = τ.

(13)

Os valores assumidos por essas variáveis buscam caracterizar todas as combinações na estrutura dependente dos

retornos até a ordem τ, neste caso, o numero total das combinações é dado por N = 2P+1 + 2(τ−P−1).

Seja ξt um vetor aleatório de dimensão (N×1), então:

ξt =



(
1 0 0 . . . 0

)′
, quando St = 1(

0 1 0 . . . 0

)′
, quando St = 2,(

0 0 1 . . . 0

)′
, quando St = 3,

...(
0 0 0 . . . 1

)′
, quando St = N.

(14)

Define-se ξ̂t|t−1, o vetor em que o i-ésimo elemento é P(St = i|Rt−1, . . . ,R1,θ), e θ representa os parâmetros

de P(St = i|·), isto é, a probabilidade de predição do estado i condicionado em (·). ξ̂t|t é um vetor em que o i

elemento é dado por P(St = j|Rt , . . . ,R1,θ), ou seja, a probabilidade filtrada.5

Para ηt o vetor em que o i-ésimo elemento é a densidade condicional de Rt , temos:

ηt =



f (Rt |St = 1,Rt−1, . . . ,R1,θ)

f (Rt |St = 2,Rt−1, . . . ,R1,θ)

...

f (Rt |St = N,Rt−1, . . . ,R1,θ)


. (15)

5Para mais informações ver Hamilton (1994)
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Assume-se que P é a matriz de transição de probabilidade de St , tal que:

P =



p11 p21 . . . pN1

p12 p22 . . . pN2

...
...

...

p1N p2N . . . pNN


, (16)

onde p ja jb = P(St = jb|St−1 = ja), ja, jb = 1, . . . ,N.

A probabilidade filtrada ξ̂t|t para t = 1, . . . ,T pode ser obtida através do seguinte par de equações:

ξ̂t|t−1�ηt

1′(ξ̂t|t−1�ηt)
= ξ̂t|t

ξ̂t+1|t = Pξ̂t|t . (17)

A iteração da equação (16) começa em t = P+K +1, dado R1, . . . ,RP+K , em que � significa multiplicação elemento

por elemento entre os vetores.6 Para inicializar as equações acima, o valor inicial ξ̂P+K+1|P+K é a probabilidade

incondicional, isto é, estamos considerando que a cadeia de Markov seja estacionária e ergótica.7

Por fim, a função de log verossimilhança é dada pela expressão:

Ł(θ) =
T

∑
t=P+K+1

ln f (Rt |Rt−1, . . . ,R1,θ), (18)

onde o termo do lado esquerdo é visto por: f (Rt |Rt−1, . . . ,R1,θ) = 1′(ξ̂t|t−1�ηt). As especificações DDMS-1 e

DDMS-2 também são estimadas da mesma forma que o modelo DDMS-ARCH. É importante destacar que nessas

especificações, o parâmetro τ foi calibrado em função do valor obtido pela log verossimilhança. O procedimento

baseou-se na avaliação de diversos modelos, nesta caso, o conjunto de valores para τ variou entre 5 e 25. A

escolha do parâmetro foi baseada no valor máximo de Ł(θ).

3 Resultados

A estimação emṕırica dos modelos DDMS-ARCH, DDMS-1 e DDMS-2 foi realizada para a série do Índice

Bovespa. Os resultados foram similares aos evidenciados pela literatura, em especial, Maheu & McCurdy (2000),

Shibata (2011). Ao analisar as probabilidade suavizadas obtidas pela especificação DDMS, o modelo capturou

diversos peŕıodos de instabilidade na bolsa de valores.

6Rt−k−1, . . . ,Rt−k−P é necessário para construir ε̃t−k (termo que aparece do lado direito da equação ht = mst + ∑
K
k=1 αk ε̃2

t−k). Já ht
precisa de Rt−k−1, . . . ,Rt−k−P, pois dado R1, . . . ,RP+K , o modelo é estimado para t = P + K + 1, . . . ,T .

7Para mais detalhes ver Hamilton (1994).
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3.1 Dados

A série de dados utilizada no artigo é o log-retorno8 do ı́ndice Bovespa com periodicidade semanal, assim

como Maheu et al. (2012) e Kole & van Dijk (2013). É importante destacar que a amostra com dados semanais

é grande suficiente, garantindo as propriedades assintóticas do método de estimação, como também o cálculo do

desvio padrão. Ademais, elaborar uma estratégia de investimento (longo prazo) com dados diários eleva o custo

de transação e traz rúıdos indesejáveis na análise, por outro lado, para dados mensais a amostra seria pequena.

O peŕıodo em análise compreende julho de 1994 até final de 2014, totalizando 1069 observações.

A Tabela 1 mostra algumas estat́ısticas descritivas dos dados. Nota-se que a curtose do retorno do Ibovespa é

maior que o valor da distribuição normal e a sua assimetria é negativa, i.e., retornos negativos tendem a ocorrer

com mais frequência. A não normalidade da série é mostrada no teste Jarque Bera, que rejeita a hipótese nula

de retornos normais.9

Tabela 1: Estat́ısticas Descritivas

Dentro da amostra Fora da amostra
01/01/1994 - 31/12/2004 03/01/2005 - 29/12/2014

Número de obs. 547 522
Média 0.294 0.118
Desv. Padrão 5.232 3.676
Mediana 0.628 0.407
Assimetria 2.276 4.271
Curtose −0.569 −0.478
Jarque-Bera 142.84 427.55

Nota: Esta tabela apresenta estat́ısticas descritivas para os log-retornos do ı́ndice Bovespa referente aos peŕıodos dentro da

amostra e fora da amostra. A base de dados é semanal e o peŕıodo amostral vai de Janeiro de 1994 a Dezembro de 2014,

perfazendo um total de 1069 observações semanais. O retorno médio, mediana e desvio padrão estão expressos em %.

3.2 Parâmetros estimados

Inicialmente foi estimado um modelo linear AR (2) em que o número de defasagens foi estabelecido segundo

o critério BIC. A partir dessa especificação simples, o modelo com mudança de regime e dependência de duração

foi implementado. A ideia desta abordagem é partir de uma parametrização mais parcimoniosa até o modelo

mais flex́ıvel, neste caso, o DDMS-ARCH.

Os resultados da Tabela 2 mostram que as estimativas dos parâmetros da média e variância dos modelos

DDMS-ARCH e DDMS-2 foram estatisticamente significantes e diferentes de zero. No bull market temos uma

média positiva e baixa variância, no bear market, a variância é alta e a média é negativa. Esses resultados vão

ao encontro com as evidências emṕıricas nas cotações acionárias. Intuitivamente, no mercado de alta os preço

seguem uma tendência majoritariamente positiva e isso reflete a média positiva dos log-retornos. Analogamente,

8A série do ı́ndice Bovespa, Pt , foi convertida em termos de log-retorno Rt = 100× (lnPt − lnPt−1), onde a primeira observação é
dada por R2.

9Os resultados desta seção também foram calculados com a série de excesso de retorno do Ibovespa em relação ao CDI, entretanto,
estes não se alteraram significativamente.
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no mercado de baixa, a média negativa retrata a tendência de queda nos preços. A diferença nos valores da

volatilidade representa a incerteza da capacidade preditiva dos modelos em cada estado de mercado. Espera-se

que no bear market a volatilidade seja mais alta que no bull market, o que implica na hipótese de que os preços

das ações desvalorizam-se mais rapidamente do que se valorizam. Usualmente uma das principais explicações

para esse fenômeno é que os agentes do mercado financeiro reagem mais rápido a má noticiais ou ao efeito

cascata nos preços, em razão do limite de perdas nas instituições financeiras.

Tabela 2: Resultado das Estimativas

Parâmetros
AR(2) AR(2)- ARCH DDMS-1 DDMS-2 DDMS-ARCH

µ0,µ 0.2342∗∗ 0.2693∗∗ −13.0965∗∗∗ −0.8778∗ −2.6554∗∗

µ1 0.5941∗∗∗ 0.4433∗∗∗ 0.3927∗∗∗

σ,m 4.5244∗∗∗ 8.2956∗∗∗ 3.9501∗∗∗

m0,σ0 8.2782∗∗∗ 63.2388∗∗

m1,σ1 3.3591∗∗∗ 7.6047∗∗∗

γ1(0) −1.3796∗∗∗ −1.1060∗ −0.9679

γ1(1) 0.6750 −1.0897∗ −0.0727

γ2(0) 0.2419 0.6228∗∗∗ 0.4819∗∗∗

γ2(1) 0.6149 0.8848∗∗∗ 0.5904∗∗∗

φ1 −0.0533∗∗ −0.0285 −0.0764∗∗ −0.0662∗∗ −0.0654∗∗

φ2 0.0732∗∗∗ 0.1000∗∗ 0.0715∗∗ 0.0640∗∗ 0.0593∗∗

α1 0.0886∗∗∗ 0.0000

α2 0.0372∗∗ 0.0000

α3 0.1547∗∗∗ 0.1255∗∗∗

α4 0.2303∗∗∗ 0.1094∗∗∗

α5 0.1053∗∗ 0.1001∗∗

τ 6 6 7

lnL −3124.6 −3.0310 −3065.5 −3012.2 −2981.7

∗∗∗,∗∗ ,∗ significância em 1%,5% e 10%.

Um resultado interessante é o valor obtido na estimação do parâmetro que representa o ńıvel da volatilidade

condicional no modelo DDMS-ARCH. As estimativas mostram uma drástica diferença entre esses valores para os

estados de mercado. No bear market esse coeficiente chega a ser quase dez vezes maior quando comparado com

o valor obtido no bull market, respectivamente, 63.2388 e 7.6047. O modelo DDMS-ARCH segue um AR(2) com

ARCH (5), os parâmetros da variância condicional encontram-se dentro do circulo unitário: ∑
K=5
i=1 αi < 0.3350.

Ao modelar a média condicional, os parâmetros φ1 e φ2 são significativos e mostram alternância de sinal como

no processo AR(2). O valor obtido pela verosimilhança mostra que este modelo obteve maior ajuste quando

comparado as outras estruturas.

As estimativas dos parâmetros γ2(0) e γ2(1) para os modelos DDMS-2 e DDMS-ARCH mostram uma função

de troca de estado decrescente, desta forma, a probabilidade do ativo permanecer nos regimes de bear e bull

market aumenta com o número de semanas. O painel (a) da Figura (1) mostra os resultados para o modelo
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DDMS-2. A probabilidade do bear market (linha pontilhada) é 0.38 quando d = 1 e 0.44 no bull market (linha

cont́ınua). A probabilidade de mudança de regime, bull para bear ou bear para bull é maior. Uma vez que

d > τ, a probabilidade de ficar no mercado de baixa e alta são 0.93 e 0.99, respectivamente. Além disso, nesse

modelo τ = 6.10 O painel (b) mostra a mesma dinâmica para o modelo DDMS-ARCH. Com o parâmetro τ = 7,

a probabilidade do bear market (linha pontilhada) é 0.38 quando d = 1 e 0.62 no bull market (linha cont́ınua).

Diferente do que foi visto no primeiro resultado, modelar a variância acarretou em uma probabilidade maior

para o bull market. No contexto de probabilidade fixa (d > τ), a probabilidade do bear market é 0.91 e a

do bull market é 0.98. As probabilidades incondicionais desse modelo, P(S = i) = ∑
τ

d=1 P(S = i,D = d), i = 0,1,

mostraram que, em média, o mercado ficou 88% das vezes no peŕıodo de alta contra 12% em baixa.

Figura 1: Depedência de Duração - Bull e Bear Market

(a) Transição de probabilidade - DDMS-2 (b) Transição de probabilidade - DDMS-ARCH

3.2.1 Diagnóstico dos Reśıduos

Devido a variável latente St , os reśıduos dos modelos com mudança de regime não são observados. Usando a

equação equação (18), o teste Ljung-Box (1978) pode ser aplicado através dos reśıduos ponderados para testar

a adequação dos modelos. Seguindo Maheu & McCurdy (2000), temos a seguinte expressão para o modelo

DDMS-ARCH:

∑
St ,...,St−P,d

Rt −E[Rt |St , . . . ,St−P,d,Rt−1, . . . ,R1]√
ht(St)

×P(St , . . . ,St−P,d|Rt−1, . . . ,R1), (19)

em que o desvio padrão condicional é dado por
√

ht(St), tal que:

ht(St) = ∑
St ,...,St−P,d

ht(St)P(St , . . . ,St−P,d|YT ), (20)

o último termo a direita da equação acima é a probabilidade suavizada.11 Para os modelos DDMS-1 e DDMS-2,√
ht(St) na equação (18) é substitúıdo por σ e σ(St), respectivamente.

10A estimação de τ foi estabelecida segundo o valor da verossimilhança. O conjunto de escolha deste parâmetro variou de 5 à 18.
11Para mais detalhes ver próxima seção.
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A estat́ıstica Ljung-Box para a autocorrelação dos reśıduos ponderados com defasagem h é dado por:

Q = n(n + 2)
j

∑
j=1

ρ̂2
j

n− j
, (21)

onde ρ̂ j, j = 1,2, . . . ,h é a autocorrelação dos reśıduos e n é o tamanho da amostra dos reśıduos. Sob a hipótese

nula de não autocorrelação, essa estat́ıstica segue uma distribuição qui-quadrado com h graus de liberdade.

A estat́ıstica de teste para os modelos da classe DDMS será feita tanto para os reśıduos Q(8) como para os

reśıduos ao quadrado Q2(8), a ideia do teste é verificar se são aleatórias ou se existe alguma relação, neste caso

a autocorrelação será h = 8.

Os resultados na Tabela 3 mostram que o modelo DDMS-1, apresentou significativa persistência para os

seus reśıduos, como também evidências de efeito ARCH ao rejeitar a hipótese nula de não autocorrelação. No

caso do modelo DDMS-2, houve superação da autocorrelação na estrutura da média condicional, porém, para os

reśıduos ao quadrado esse resultado não se manteve. As evidências mostram que o melhor ajuste foi obtido pelo

modelo DDMS-ARCH. A hipótese de ausência de autocorrelação não pode ser rejeitada tanto para o reśıduo,

quanto para o reśıduo ao quadrado. Diferentemente do modelo DDMS-2, ao modelar a variância condicional,

as séries dos reśıduos ao quadrado também são rúıdos brancos, sugerindo que esse modelo apresentou melhor

ajustamento aos dados, ou seja, o modelo foi capaz de filtrar as estruturas não lineares da média e variância.

Tabela 3: Tabela de Especificação

Parâmetros
DDMS-1 DDMS-2 DDMS-ARCH

Q(8) 39.250∗∗∗ 6.927 6.090

Q2(8) 212.477∗∗∗ 22.850∗∗∗ 10.362

∗∗∗,∗∗ ,∗ rejeitar a hipótese de não autocorrelação a 1%,5% e 10%.

3.3 Probabilidades Suavizadas e Pontos de Reversão

A probabilidade suavizada associada a St no modelo DDMS-ARCH foi estimada usando o algoritmo descrito

em Kim & Nelson (1999).12 ξ̂T |T , ξ̂T−1|T−1, e ξ̂T |T−1 são os estados filtrados obtidos através da estimação por

verossimilhança. ξ̂T−1|T é obtido por:

ξ̂T−1|T = ξ̂T−1|T−1�
{

P′
[
ξ̂T |T (÷)ξ̂T |T−1

]}
(22)

onde (÷) significa divisão de elemento por elemento e P foi definido na equação (14).

Tomando t = T−2, . . . ,K +P+1 e os vetores ξ̂t|t e ξ̂t+1|t decorrentes da estimação por máxima verossimilhança,

12Para mais detalhes ver Hamilton (1994).
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tal que ξ̂t+1|T vem da iteração passada, a probabilidade suavizada ξ̂t|T é dada por:

ξ̂t|T = ξ̂t|t �
{

P′
[
ξ̂t+1|T (÷)ξ̂t+1|t

]}
. (23)

O i-ésimo elemento de ξ̂t|T é a probabilidade de ψt = i sobre o conjunto de informação RT , . . . ,R1 e θ. Isso é

representado no modelo DDMS-ARCH por:

P(ψt = i|RT , . . . ,R1,θ) ou P(St ,St−1, . . . ,St−K−P,D(St)|RT , . . . ,R1,θ).

A análise de bull e bear market é dada pela soma da probabilidade conjunta em cada periodo:

P(St |RT , . . . ,R1,θ) = ∑
St−1,...,St−k−P,D(St )

P(St ,St−1, . . . ,St−K−P,D(St)|RT , . . . ,R1,θ). (24)

Para os modelos DDMS-1 e DDMS-2, o procedimento é análogo. A Figura (2) e Figura (3) mostram as

probabilidades suavizadas de bear market para os modelos DDMS-2 e DDMS-ARCH.
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Figura 2: Identificação de Bear Market

(a) LT: λ1 = 0.20, λ2 = 0.15 X Probabilidade DDMS-2 (b) LT: λ1 = 0.20, λ2 = 0.15 X Probabilidade DDMS-ARCH

(c) LT: λ1 = 0.20, λ2 = 0.10 X Probabilidade DDMS-2 (d) LT: λ1 = 0.20, λ2 = 0.10 X Probabilidade DDMS-ARCH

Nota: A figura mostra diversos peŕıodos de bear market no ı́ndice Bovespa entre julho de 1994 até final de 2014. As probabilidades suavizadas dos modelos de regime markoviano com

dependência de duração (DDMS) é representada pela linha de cor preta (eixo-y, esquerda). A analise dentro da amostra também foi feita pelo método não-paramétrico (baseado em regras)

proposto por Lunde & Timmermann (2004). Para mais informações sobre esse algoritmo ver o apêndice. Neste caso, a escolha dos valores de λ1 e λ2 foi baseada em Maheu et al. (2012). O

desempenho desse algoritmo é representado pela região hachurada de cor cinza. Por fim, a linha de cor azul escura (eixo-y, direita) é o ı́ndice Bovespa no peŕıodo.
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Figura 3: Identificação de Bear Market

(a) LT: λ1 = 0.15, λ2 = 0.15 X Probabilidade DDMS-2 (b) LT: λ1 = 0.15, λ2 = 0.15 X Probabilidade DDMS-ARCH

(c) LT: λ1 = 0.15, λ2 = 0.10 X Probabilidade DDMS-2 (d) LT: λ1 = 0.15, λ2 = 0.10 X Probabilidade DDMS-ARCH

Nota: A figura mostra diversos peŕıodos de bear market no ı́ndice Bovespa entre julho de 1994 até final de 2014. As probabilidades suavizadas dos modelos de regime markoviano com

dependência de duração (DDMS) é representada pela linha de cor preta (eixo-y, esquerda). A analise dentro da amostra também foi feita pelo método não-paramétrico (baseado em regras)

proposto por Lunde & Timmermann (2004). Para mais informações sobre esse algoritmo ver o apêndice. Neste caso, a escolha dos valores de λ1 e λ2 foi baseada em Maheu et al. (2012). O

desempenho desse algoritmo é representado pela região hachurada de cor cinza. Por fim, a linha de cor azul escura (eixo-y, direita) é o ı́ndice Bovespa no peŕıodo.
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O ińıcio da amostra, segunda metade da década de 90, é um peŕıodo caracterizado por grandes turbulências

nos mercados financeiros internacionais, especialmente nas economias emergentes. Os modelos mostraram o

desempenho do Ibovespa em decorrência do influxo de capital estrangeiro nas crises: México (fim de 1994),

Tailândia, Indonésia, Malásia e Coreia do Sul (1997) e Rússia (1998).

Através da análise da linha preta na Figura (2) e Figura (3), a probabilidade do bear market em agosto de 1994

é superior à meio, indicando o ińıcio da crise mexicana deflagrada em dezembro de 1994. Segundo o noticiário

econômico da época, entre 1995 e 1996 o volume diário médio negociado na bolsa não ultrapassou a média

anual dos 100 milhões de dólares, em comparação com os 400 milhões de dólares em 1994. A alta e persistente

probabilidade nos anos seguintes, 1997 e 1999, também mostram evidências que os modelos captaram as baixas

históricas durante a crise asiática e russa. O peŕıodo foi marcado por diversas ocorrências de circuitbreaker13

devido o alto pessimismo dos investidores. Os efeitos do estouro da bolha Nasdaq e as consequências do ataque

terrorista às torres gêmeas são retratados por ambas especificações. Entre março e abril de 2000 o ı́ndice Bovespa

caiu 17% anulando a valorização que vinha sendo constrúıda desde a crise russa. Poucos dias após o ataque

terrorista em 11 de setembro de 2001, o ı́ndice atingiu o menor ńıvel desde agosto de 1999 (10.038 pontos).

Amplamente conhecido pelo mercado por “efeito Lula” e “efeito Tango”, o ano de 2002 foi marcado pela forte

desvalorização dos ativos na bolsa. As incertezas do pleito eleitoral e os rumores da moratória da Argentina

contribúıram para a baixa de 65% entre Janeiro e Outubro naquele ano. As Figuras (2) e (3) mostram que a

probabilidade do bear market nesse peŕıodo é elevada e se estende até começo de 2003. A análise dos turning

points também mostrou o excesso de otimismo que precedeu a crise imobiliária americana, i.e., a forte valorização

do ı́ndice de 2003 até o final de 2007. Apesar do aumento da volatilidade em alguns peŕıodos espećıficos (abril

de 2004 e julho de 2007), a Bovespa triplicou o volume médio de negócios e houve uma grande quantidade de

ofertas iniciais de ações (IPO) nesse peŕıodo. Em abril de 2007 a bolsa brasileira chegou à marca histórica de

50.000 pontos, representando valorização de mais de 1000% desde o plano Real, quando o ı́ndice ficava próximo

a 4.000 pontos. No ano seguinte, a expressiva valorização ganhou ainda mais força e atingiu a marca de 73.589

pontos em maio de 2008. O aumento gradativo da chance de reversão do quadro até então apelidado como “céu

de brigadeiro” é mostrado no inicio do segundo semestre de 2008. É interessante destacar que o modelo captou

o movimento de deterioração do ı́ndice semanas antes de atingir quedas históricas no mês de outubro de 2008.

O último turning point de significância na análise de bull e bear market é mostrado pela alta volatilidade e

retorno negativo em agosto de 2011. Isso devido à reação negativa do mercado após o anúncio do rebaixamento

da nota da d́ıvida soberana americana. As operações no pregão estiveram perto de serem suspensas e o ı́ndice

chegou a registrar a maior queda desde outubro de 2008. Conforme visto nas figuras acima, nesse peŕıodo as

probabilidades suavizadas ficaram bem próximas de meio.

13A regra geral para o uso do circuitbreaker é quando o Ibovespa atinge limite de baixa de 10% em relação ao fechamento do dia
anterior.
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4 Estratégias de investimento

Investidores podem usar as previsões dos diferentes modelos e abordagens de várias formas para construir

estratégias de investimento. O ativo escolhido para análise das estratégias de investimento é o contrato futuro

do Ibovespa, quem tem como referência o ı́ndice da Bolsa de Valores de São Paulo (́Indice Bovespa), sendo

cotado por pontos e cada ponto equivalendo a um valor em reais estabelecido pela BM&F (para detalhes sobre

operações com contratos futuros do Ibovespa, ver, Baptista & Pereira 2008). Os contratos futuros do ı́ndice

Ibovespa apresentam elevada liquidez além de facilitarem a execução de ordens de venda a descoberto. Os

contratos futuros possuem prazo de vencimento de três meses, sempre na quarta-feira mais próxima do dia

15 dos meses pares (fevereiro, abril, junho, outubro e dezembro), tendo como objeto de negociação o valor do

Ibovespa na data de vencimento. A série utilizada foi obtida da Bloomberg e sua construção é feita através da

união dos preços dos contratos mais negociados em um dado momento (para mais detalhes sobre estratégias

com contratos futuros do Ibovespa, ver Saffi 2003, Baptista & Pereira 2008).

A estratégia mais simples envolve tomar decisões binárias. Se o modelo prevê um bull market, o investidor

assume posição comprada em um contrato futuro do ı́ndice Bovespa, caso a previsão seja de bear market,

investe todo o montante no ativo livre de risco (aqui considerado como o CDI). Nesse caso são implementadas

três estratégias ativas de investimentos e os desempenhos são comparadas com a estratégia passiva, conhecida

como buy and hold (Resnick & Shoesmith 2002, Fernandez-Perez et al. 2014). Cada estratégia é iniciada com

um investimento de $1 em Janeiro de 2005 até o final do peŕıodo fora da amostra analisado, i.e., Dezembro

de 2014. Para ser mais próximo da realidade, usando cada modelo considerado, são geradas previsões das

probabilidades de bear market uma semana à frente recursivamente com base nas informações dispońıveis no

momento da estimação.

A estratégia consiste em comprar contrato futuro do ı́ndice Bovespa14 se a probabilidade de bear market

prevista 1-passo à frente for menor que um threshold (λ), ou investir no ativo de renda fixa se a probabilidade

de bear market for maior do que λ. Nesta estratégia as posições são assumidas em cada peŕıodo e mantidas por

um mês conforme segue:

� Se Pr
(

R̂t+1 = 1
)
≥ λ←→ investir no ativo livre de risco.

� Se Pr
(

R̂t+1 = 1
)
< λ←→ investir no Ibovespa.

onde Pr
(

R̂t+1 = 1
)

é a probabilidade de bear market prevista 1-passo à frente. As simulações da estratégia são

implementadas com três limites de probabilidades, λ = 30%, 40% e 50%, respectivamente. Especificamente, se

a probabilidade prevista é menor que o threshold, admite-se que o mercado está em estado de bull e assume

posição comprada em contratos futuros do Ibovespa. Portanto, os thresholds, λ, podem ser pensados como um

espectro representando a aversão ao risco dos investidores.

14As alternativas à utilização de contratos futuros é implementar a estratégia usando o ETF BOVA11 ou PIBB - Fundo de Índice
Brasil - 50 - Brasil Tracker, um fundo de investimento em ações que tem por objetivo refletir, com a maior fidelidade posśıvel, o
desempenho de um dos principais ı́ndices de referência para o mercado de ações brasileiro, o IBrX 50.
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Para levar em conta os custos das operações, a cada vez que uma posição é alterada são aplicados custos de

transação de 20 pontos base nos negócios com contratos futuros (0.20%) e 10 pontos base (0.10%) para transações

de ativos de renda fixa (Han et al. 2013). No caso de estratégias com posições vendidas são considerados custos

de 40 pontos base (0.40%). Por fim, a estratégia buy and hold é tratada como benchmark e o desempenho

das estratégias é avaliado através do retorno médio anual, ı́ndice de Sharpe e no valor terminal referente ao

investimento de $1 por todo o peŕıodo fora da amostra (dez anos).

Na Tabela 4 são apresentados o retorno médio anualizado, o ı́ndice de Sharpe e o valor do terminal do

investimento de $1 pelo peŕıodo de 10 anos para as três estratégias de investimentos binárias e estratégia

passiva buy and hold no peŕıodo fora da amostra (Janeiro de 2005 a Dezembro de 2014)15. Ao investir $1 na

estratégia passiva (buy-and-hold) resulta em $1.85 no final do peŕıodo e ı́ndice de Sharpe anualizado de 0.365. O

desempenho dos modelos com mudança de regime varia entre ligeiramente negativo e significativamente melhor

do que o benchmark. Todos os modelos apresentados na Tabela 4 superam o benchmark em termos de valor

terminal e ı́ndice de Sharpe, exceto o modelo M 4 quando é utilizado λ = 0.30. Em todos os casos a lucratividade

da estratégia aumenta quando o limite de probabilidade passa de 0.30 para 0.40. A estratégia com λ = 0.50

também supera a estratégia passiva consistentemente, embora em menor magnitude do que a estratégia com

λ = 0.40. Quando é utilizado λ = 0.40, o modelo M 5 resultou num valor terminal de $2.38, o que é quase

30% maior do que o obtido com benchmark. As estratégias ativas baseadas nas previsões dos modelos com

mudança de regime superam a estratégia passiva de forma consistente e convincente. Além da possibilidade de

serem utilizadas na construção de estratégias, as previsões também podem ser usadas na gestão de risco ou em

estratégias com opções (Candelon et al. 2014).

A principal mensagem dos resultados é que o rebalanceamento ativo com base nas previsões geradas pelos

modelos com mudanças de regime resultam em melhor desempenho quando comparado com a estratégia passiva,

buy-and-hold. Especificamente, as previsões obtidas com os modelos DDMS-ARCH(3) (M 3) e MS-ARCH(3)

(M 6) geram os melhores resultados, sendo que o limite de probabilidade de λ = 0.40 em geral leva a resultados

ótimos.

Embora as estratégias acima sejam simples, elas ignoram as forças das previsões dos modelos. Por exemplo,

uma probabilidade prevista de bear market de 0.95, Pr
(

R̂t+1 = 1
)

= 0.95, é um sinal mais forte do que uma

probabilidade prevista de 0.70. Como uma estratégia alternativa, o investidor pode levar em conta a real

probabilidade prevista de bear market em t + 1, Pr
(

R̂t+1 = 1
)

, assumindo uma posição de 1−Pr
(

R̂t+1 = 1
)

em contratos futuros. Uma previsão certa de bull market, Pr
(

R̂t+1 = 1
)

= 0, resulta em alocação total em

contratos futuros. Se o investidor não tem tanta certeza sobre a direção do mercado, seu investimento é uma

fração proporcional à probabilidade. Outra estratégia alternativa envolve explorar as informações sobre as

previsões de bear market e assumir posição vendida em contratos futuros quando probabilidade prevista de

15Os modelos considerados na estratégia são: M 1=AR(2)-DDMS-ARCH(5), M 2=AR(2)-DDMS-ARCH(4), M 3=AR(2)-DDMS-
ARCH(3), M 4=AR(2)-MS-ARCH(5), M 5=AR(2)-MS-ARCH(4), M 6=AR(2)-MS-ARCH(3), M 7=AR(2)-DDMS-2 e M 8=AR(2)-
MS-2.
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Tabela 4: Avaliação econômica das previsões de bull e bear market

Nota: Esta tabela apresenta os resultados das estratégias de investimentos binárias baseadas nos diferentes métodos para

prever mercados de bull e bear. As estratégias binárias são implementas com limites de probabilidades de bear market de

30%, 40% e 50%. O peŕıodo fora da amostra analisado vai de Janeiro de 2005 a Dezembro de 2014. Para cada estratégia e

cada método são apresentados os os retornos médios anualizados em %, ı́ndices de Sharpe e valores terminais do investimento

de $1 pelo peŕıodo de 10 anos.

Modelo
< 30% < 40% < 50%

Ret. médio Sharpe Valor final Ret. médio Sharpe Valor final Ret. médio Sharpe Valor final

M 1 9.60 0.419 1.93 10.94 0.469 2.16 9.41 0.380 1.86

M 2 11.99 0.528 2.40 11.05 0.481 2.20 8.86 0.367 1.74

M 3 10.81 0.480 2.17 11.08 0.491 2.22 11.05 0.478 2.19

M 4 8.86 0.388 1.80 9.16 0.401 1.85 9.79 0.423 1.95

M 5 9.34 0.418 1.91 11.86 0.522 2.38 11.05 0.481 2.20

M 6 10.68 0.474 2.14 10.96 0.486 2.20 11.99 0.528 2.40

M 7 10.04 0.447 2.03 10.81 0.479 2.17 11.08 0.491 2.22

M 8 9.92 0.441 2.00 10.28 0.458 2.07 11.08 0.491 2.22

Buy & Hold 10.11 0.365 1.85 10.11 0.365 1.85 10.11 0.365 1.85

que o mercado entrará em estado bear é maior do que um threshold (λ1 = 0.80) e comprar, em caso contrário.

Especificamente, é utilizada a estratégia com alavancagem conhecida como 130/30, a qual é amplamente usada

por gestores profissionais (Gastineau 2008, Lo & Patel 2008). Estas estratégias são conhecidas como long-short

e são amplamente utilizada por hedge funds (Fung & Hsieh 2011, Candelon et al. 2014).

A Tabela 5 apresenta os resultados das estratégias proporcional e alavancada. Com estratégia proporcional

todos os modelos resultam em valores terminais superiores ao da estratégia passiva e também apresentam

ı́ndices de Sharpe superiores ao do benchmark. Já no caso da estratégia alavancada, o modelo M 1 gera um

valor terminal inferior ao do benchmark, os demais modelos apresentam desempenho superior. Nota-se que com

a estratégia proporcional há menos variabilidade nos resultados entre os modelos. Comparando as diferentes

estratégias percebe-se que a estratégia binária com λ = 0.40 gera os melhores resultados. Nem mesmo a estratégia

proporcional supera as estratégias binárias. Isto indica que a precisão das previsões é limitada. Finalmente,

os resultados mostram que os modelos com mudanças de regime podem ser ferramentas úteis na previsão dos

movimentos do mercado de ações brasileiro e podem ser usados por investidores através de diferentes estratégias

de investimento. Os resultados também tem implicações para a gestão de risco e operações de hedging.
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Tabela 5: Avaliação econômica das diferentes estratégias de investimentos

Modelo
Ret. médio Sharpe Valor final Ret. médio Sharpe Valor final

M 1 9.18 0.409 1.873 8.98 0.377 1.824

M 2 9.20 0.416 1.890 9.65 0.413 1.961

M 3 8.94 0.406 1.850 10.23 0.434 2.062

M 4 9.07 0.412 1.872 8.60 0.375 1.756

M 5 9.25 0.425 1.914 10.85 0.475 2.163

M 6 9.85 0.462 2.044 9.66 0.405 1.944

M 7 8.89 0.409 1.854 9.26 0.393 1.884

M 8 9.29 0.429 1.925 9.47 0.398 1.910

Buy & Hold 10.11 0.365 1.852 10.11 0.365 1.852

Nota: Esta tabela mostra os resultados das diferentes estratégias de investimentos baseadas em diferentes métodos para

prever mercados de bull e bear. A estratégia proporcional assume peso de 1−Pr
(

R̂t+1 = 1
)

em contratos futuros e Pr
(

R̂t+1 = 1
)

no ativo livre de risco. A estratégia alavancada é do tipo 130/30, que envolve a venda de contratos (30% da carteira) caso a

probabilidade de mercado de bear seja superior a 0.8 e alocar os recursos no ativo livre de risco. O peŕıodo fora da amostra

analisado vai de Janeiro de 2005 a Dezembro de 2014. Para cada estratégia e cada método são apresentados os os retornos

médios anualizados, ı́ndices de Sharpe e valores terminais do investimento de $1 pelo peŕıodo de 10 anos.

5 Conclusão

O principal objetivo deste trabalho foi identificar peŕıodos de bull e bear market no ı́ndice Bovespa. Os

resultados mostraram que no regime ascendente, o parâmetro da média foi positivo acompanhado por uma baixa

variância. Já no regime descendente, a média foi negativa e a variância alta. Esses resultados são similares aos

encontrados por Maheu & McCurdy (2000) e Shibata (2011). Diferentemente do modelo de mudança de regime

tradicional, o emprego do duration dependence caracterizou a dependência de longo prazo na estrutura ćıclica

do retorno acionário. A parametrização empregada, captou o efeito de que a persistência do estado ascendente

torna os investidores mais otimistas em relação ao futuro. Essa resposta positiva faz com que a probabilidade de

troca de regime diminua ao longo do tempo, ou seja, aumento na probabilidade de permanência no estado. De

modo rećıproco, a persistência do estado descendente aumenta o pessimismo dos investidores sobre os retornos

futuros.

Devemos ter cautela em especificar a estrutura dos dados financeiros apenas por um processo de Markov de

primeira ordem, fato evidenciado pela memória curta dos parâmetros. Os modelos da classe DDMS, tanto na

média como na variância condicional, buscaram corrigir a influencia intra-regime ao melhorar a estimação das

probabilidades suavizada. Destaque foi dado ao modelo DDMS-ARCH, pois este apresentou melhor ajuste. A

análise das probabilidades suavizadas mostrou que os modelos capturaram os principais peŕıodos de instabilidade

no mercado brasileiro.

A elaboração das estratégias de investimento mostrou a aplicabilidade desses modelos quando comparado

com uma estratégia passiva. Os resultados da alocação binária para diferente gatilhos em maioria foi superio-

res ao modelo benchmark quando comparados pelo valor terminal, neste caso o rebalanceamento com base na

probabilidade preditiva gera melhor desempenho, em especial para as especificações, DDMS-ARCH(3) e MS-
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ARCH(3) ao valor de gatilho 0.40. Ao levar em conta a força preditiva dos modelos, a estratégia proporcional

apresentou ı́ndice de Sharpe superior ao buy and hold e da mesma forma, melhor resultado quando comparado

pelo valor terminal. No caso da alavancagem, os resultados também se mantém, exceto pelo resultado ligei-

ramente inferior da especificação DDMS-ARCH(5). Ao comparar as diferentes estratégias, a aplicação binária

gerou melhor resultado.

Apêndice: Algoritmo de identificação de bull e bear market

Existem abordagens alternativas para classificação dos estados de mercado, sendo que as comuns é o al-

goritmo proposto por Pagan & Sossounov (2003), que é uma adaptação do algoritmo de datação de ciclos

econômicos de Bry & Boschan (1971). Outra abordagem para a classificação do mercado de ações em regimes

de bull e bear e a metodologia não-paramétrica proposta por Lunde & Timmermann (2004).16.

O algoritmo de Lunde & Timmermann (2004) define uma variável indicadora binária, It , a qual assume valor

1 se o estado do mercado de ações é bull no tempo t e zero caso o estado do mercado seja bear. Conforme Lunde

& Timmermann (2004) e Maheu et al. (2012), assume-se que o tempo é medido em escala discreta e que o preço

do ı́ndice do mercado de ações (ou o preço de um ativo espećıfico) no final do peŕıodo t é denotado por Pt . Seja

λ1 um escalar definindo o threshold no ı́ndice de mercado que define uma mudança no estado do mercado de

bear para bull e que λ2 é o threshold para a mudança de estado bull para bear. A aplicação do algoritmo de

Lunde & Timmermann (2004) implementada aqui segue Maheu et al. (2012) e usa uma janela inicial de 6 meses

para localizar um máximo local ou mı́nimo local inicial.

Suponha que em t0 o mercado encontra-se em um máximo local (It0 = 1), neste caso Pt0 = Pmax
t0 . Define-se as

variáveis referentes ao tempo de encerramento associadas ao estado de bull market como:

τmax
(
Pmax

t0 , t0|It0 = 1
)

= inf{t0 + τ : Pt0+τ ≥ Pmax
t0 } (25)

τmin
(
Pmax

t0 , t0,λ2|It0 = 1
)

= inf{t0 + τ : Pt0+τ ≤ (1−λ2)Pmax
t0 } (26)

em que τ ≥ 1. Assim, min{τmax,τmin} é a primeira vez que o processo que controla o preço muda de estado:

{Pmax
t0 ,(1−λ2)Pmax

t0 }. Ocorre uma das seguintes situações:

� Se τmax < τmin, o estado de bull market continua, atualiza-se para o novo o valor do máximo local para:

Pmax
t0+τmax = Pt0+τmax .

e o mercado permanece no estado bull entre t0 +1 e t0 +τmax, It0+1 = . . .= It0+τmax = 1. Atualiza t0 = t0 +τmax

ainda como um máximo local e continua com as Equações (25) e (26).

16Para aplicações do método proposto por Lunde & Timmermann (2004) ver, por exemplo, Chiang et al. (2009), Maheu et al.
(2012) e Kole & van Dijk (2013)
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� Se τmax > τmin encontra-se um mı́nimo local em t0 +τmin e tem-se um bear market de t0 +1 a t0 +τmin. Seja

It0+1 = · · ·= It0+τmin = 0. Neste caso tem-se:

Pmin
t0+τmin

= Pt0+τmin ,

e define-se t0 = t0 + τmin como um mı́nimo local. Dado que agora t0 é um mı́nimo local, segue-se para as

Equações (27) e (28), abaixo.

Por outro lado, suponha que t0 é um mı́nimo local. Os tempos de parada do bear market são:

τmin

(
Pmin

t0 , t0|It0 = 0
)

= inf{t0 + τ : Pt0+τ ≤ Pmin
t0 } (27)

τmax

(
Pmin

t0 , t0,λ1|It0 = 0
)

= inf{t0 + τ : Pt0+τ ≥ (1 + λ1)Pmin
t0 } (28)

Ocorre uma das seguintes situações:

� Se τmin < τmax, o bear market continua, atualiza-se o novo ponto de mı́nimo Pmin
t0+τmin

= Pt0+τmin , descarta-se

o ponto de mı́nimo anterior no tempo t0 e define It0+1 = . . . = It0+τmin = 0. E continua com o procedimento

definido pelas Equações (27) e (28).

� Se τmin > τmax encontra-se um ponto de máximo em em t0 + τmax e tem-se um bull market de t0 + 1 a

t0 + τmax, It0+1 = . . . = It0+τmin = 1. Guarda o valor Pmax
t0+τmax = Pt0+τmax e define t0 como um máximo local.

Retorna-se ao ińıcio do processo (Eqs. (27) e (28)), já que t0 agora é um máximo local.

O processo é repetido até a última observação da série de dados. Este procedimento particiona a série de dados

analisada em subconjuntos de bull e bear mutuamente exclusivos e exaustivos com base nas sequências dos

tempos de fechamento. Com isto, a função indicadora resultante It gera uma variável aleatória, ∆, que mede a

duração dos estados de bull e bear, dado como o tempo entre as sucessivas mudanças em It .

É posśıvel considerar diferentes valores para λ1 e λ2. Quanto menores forem os valores desses parâmetros

maior o número de bull e bear markets que se espera encontrar. Em geral, os valores destes parâmetros são

definidos empiricamente, testando-se diferentes combinações. No entanto, é razoável considerar λ1 > λ2, ou

seja, que a variação percentual necessária para caracterizar uma mudança de bear para bull seja maior que

o percentual exigido para identificar uma mudança de bull para bear. Esta parametrização define um maior

prevalência de estados bull ao longo do tempo, em linha com o que se espera encontrar na prática.
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