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Resumo

Simulação é importante e amplamente utilizada em estudos estat́ısticos por permitir
estabelecer uma ponte entre a realidade e a modelagem matemática (BURRILL, 2002).
Diversos procedimentos tanto na inferência clássica, quanto na bayesiana estão baseados
em simulações. Simulações também são importantes quando usadas para avaliar a quali-
dade de procedimentos estat́ısticos. Sob um ponto de vista aplicado, as simulações ajudam
em processos de tomadas de decisão. Quando trata-se de variáveis independentes e identi-
camente distribúıdas, a simulação de dados univariados torna-se simples, mesmo quando
o processo gerador é elemento de algum modelo estat́ıstico não paramétrico. Contudo, ao
falar de dados provenientes de séries temporais, a tarefa de simular um processo gerador
mais abrangente torna-se um grande desafio. Se deseja-se gerar séries temporais artificiais
que se comportem da mesma forma que retornos diários de ativos financeiros, neste caso o
NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations), precisa-se
escolher atentamente um modelo paramétrico adequado. Caso contrário, deparar-se-á com
procedimentos extremamente sofisticados. Na prática, escolher um modelo paramétrico
adequado é uma questão igualmente sofisticada. Pretende-se aqui estudar uma alterna-
tiva, em que a distribuição condicional estimada via método não paramétrico de núcleo
é combinada com a versão inversa do teorema da transformação integral para produzir
simulações.

Palavras-chaves: Simulação; NASDAQ; Distribuição Condicional; Ativos Financeiros;
Séries Temporais.
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9 Índice e retorno NASDAQ junto com suas funções de autocorrelação . . p. 35
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1 Introdução

Simulações são abundantes em estat́ıstica e suas aplicações. Diversas áreas apreciam

o processo de simulação por sua maneira única de se relacionar com os dados. Vários

procedimentos de inferência estat́ıstica, tanto clássica, quanto bayesiana estão baseados

em simulações. Podemos citar o método de bootstrap (CASELLA; BERGER, 1990) e

MCMC (HAGAN; WEST, 2010) como exemplos. Ainda em uma perspectiva teórica,

simulações também são utilizadas para avaliar a qualidade de procedimentos estat́ısticos

(STERMAN, 2001).

Já sob um olhar aplicado, simulação surge como uma importante ferramenta para

auxiliar em processos de tomada de decisão e, por esse motivo, sua aplicação tem cres-

cido em todas as áreas (SAKURADA; MIYAKE, 2009). Em qúımica, por exemplo, usa-

se simulação para modelar a dinâmica molecular de um determinado fluido (SATOH,

2008). Já na f́ısica, entre diversas aplicações podemos destacar a efetividade da simulação

na análise de viabilidade de fontes de energias alternativas, como a eólica (MACEDO;

ALBUQUERQUE; MORALLES, 2017). Simulação também pode ser utilizada no de-

senvolvimento de ferramentas para substituir capacidades humanas, como sistemas que

automatizam análises e substituem profissionais experts em áreas como geologia e medi-

cina. Existem diversos outros exemplos de como a simulação pode ser útil na vida real.

(MOREIRA, 2017) conduziu um estudo onde foi observado que, em áreas corporativas,

a simulação é a segunda ferramenta mais utilizada em processos de tomada de decisão,

atrás apenas da análise estat́ıstica.

Entretanto, um dos usos mais comuns da simulação é como forma de predição. De

acordo com (LAW, 2014), simulação é a ferramenta que mais se destaca em processos com

alta variabilidade e com grande número de variáveis. Portanto, neste cenário, simulação

se torna uma importante ferramenta para economia, pois pode ser usada como forma de

prever como irá se comportar um investimento financeiro dentro de um peŕıodo de tempo.

Saber se determinado investimento será bom a médio ou longo prazo significa mais rentabi-

lidade (IVANOV et al., 2018). Outro uso comum da simulação tem caráter confirmatório.
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Uma vez obtido um modelo operacional e sendo dispońıvel os dados emṕıricos, a simulação

é utilizada para confirmar o modelo proposto (ZHANG; SCHWARTZ, 2000).

Deseja-se aqui gerar séries temporais artificiais que emulem o comportamento dos

retornos do NASDAQ. Nos Estados Unidos, o NASDAQ é um dos ı́ndices mais importantes

para medir o desempenho de ações do mercado. Por esta razão, utilizar-se-á deste ı́ndice

neste trabalho. Entretanto, quando trata-se de dados de ativos financeiros, a tarefa de

simular um processo gerador mais abrangente torna-se um grande desafio devido aos

efeitos da dependência temporal; de uma posśıvel não-normalidade da distribuição dos

retornos; ou eventuais não linearidades.

Há uma grande variedade de modelos para representar a oscilação de dados provenien-

tes de retornos financeiros. Os mais utilizados, entretanto, são os modelos auto-regressivos

com heterocedasticidade condicional (ARCH), introduzidos por Eagle em 1982, e sua

versão generalizada (GARCH), proposta por Bollerslev em 1986 (CRYER; CHAN, 2006).

Contudo, escolher um modelo paramétrico adequado pode ser uma tarefa bastante árdua.

Portanto, o objetivo geral deste trabalho será de apresentar um procedimento para

simulação de dados de retornos financeiros, utilizando a distribuição condicional estimada

via método não paramétrico de núcleo combinada com a versão inversa do teorema da

transformação integral (teorema da função quantil).

Para melhor análise, é também necessário considerar outros fatores que dão suporte

aos resultados obtidos, em outras palavras, os objetivos espećıficos: Discutir-se-ão com

detalhes alguns aspectos de implementação prática do método, como por exemplo a de-

terminação dos valores dos parâmetros de largura de banda, o número de defasagens

necessárias para produzir boas simulações e o tempo computacional exigido. Este último

é particularmente importante, pois é de interesse que o método proposto analise deter-

minado número de ativos e realize a simulação sobre o que irá acontecer com este ativo

no próximo instante. Portanto, um método demasiadamente prolongado pode não ser

uma boa escolha. Em seguida, avaliar-se-á se para os dados do NASDAQ o mecanismo

proposto pela simulação gera cenários razoáveis, isto é, investigar-se-á se os dados proveni-

entes da simulação apresentam algumas caracteŕısticas importantes similares ao dos dados

observados. Como o estudo se trata de séries temporais, é interessante que os cenários

simulados apresentem alguns aspectos similares as da série original. Pode-se citar como

exemplo o comportamento de sua função de autocorrelação. Uma vez que as funções de

autocorrelação dos dados simulados e observados são similares, pode ser um indicativo de

que uma boa simulação foi realizada.
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Este trabalho está organizado da seguinte forma: no Caṕıtulo 2 é introduzida toda a

metodologia necessária para a análise dos dados provenientes de séries temporais finan-

ceiras, assim como as definições mais importantes para completa compreensão do estudo

realizado. Em seguida, no Caṕıtulo 3, o método proposto é implementado e a partir disso

os resultados são analisados. Finalmente, no Caṕıtulo 4 são apresentadas as conclusões

obtidas.
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2 Materiais e Métodos

Neste caṕıtulo, conceitos básicos de séries temporais são introduzidos (Seção 2.1). Em

sequência comenta-se sobre os processos ARMA e GARCH (Seção 2.2). Já na Seção 2.3 o

Teorema da Transformação Integral e Rećıproca é apresentado para dar base cient́ıfica ao

tipo de simulação que é feita via Método da Inversão. Finalmente, é discutida a estimação

da função de distribuição condicional via método de núcleo, generalizando do método de

núcleo para o caso condicional (Seção 2.4) e o caṕıtulo termina dando destaque a seleção

da largura de banda, que também é conhecida como “Estimativa de Densidade Kernel”

(Seção 3.5).

2.1 Séries temporais: alguns conceitos preliminares

(MORETTIN; TOLOI, 2006) definem séries temporais como qualquer conjunto de ob-

servações ordenadas no tempo {x1, ..., xT}. Como apontado em (CRYER; CHAN, 2006),

dados obtidos de observações coletadas sequencialmente através do tempo são comuns.

De fato, séries temporais são encontradas com frequência em diversas áreas como, por

exemplo, em finanças (preços diários de ativos, taxas mensais de juros), meteorologia

(temperatura máxima diária, precipitação anual, velocidade horária do vento) e medi-

cina (batimentos card́ıacos por milissegundo). Formalmente, séries temporais são vistas

como (parte de uma) realização de um processo estocástico, cuja definição – extráıda de

(BROCKWELL; DAVIS, 2008) – é apresentada a seguir.

Definição 2.1.1 Um processo estocástico é definido como uma famı́lia de variáveis

aleatórias {Xt, t ∈ T}, definida num espaço de probabilidade (Ω,F , P )

Em séries temporais, o ı́ndice T é um conjunto de pontos no tempo. Esses pontos, em

geral, são definidos pelos conjuntos Z = {0,±1,±2, ...}, N = {1, 2, 3, ...}, R+ = [0,∞) ou

R = (−∞,+∞). Neste documento, T é adotado como o conjunto dos números inteiros

Z.
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Com base em (MORETTIN; TOLOI, 2006) e (BROCKWELL; DAVIS, 2008), pode-se

definir formalmente uma série temporal como a seguir.

Definição 2.1.2 As funções {X.(ω), ω ∈ Ω} em T são conhecidas como realizações (ou

trajetórias) de um processo estocástico {Xt, t ∈ T}. Uma série temporal {x1, ..., xT} pode

ser vista como parte de uma trajetória particular. Isto é, {x1 = X1(ω), ..., xT = XT (ω)}.

Usualmente, os valores observados de uma série temporal estão associados a intervalos

regulares de tempo. Como por exemplo, por segundo, dia, mês, trimestre, ano, etc.

A partir daqui, por convenção, não será feita distinção entre a série temporal (o con-

junto de valores observados) e o processo estocástico associado. Em particular, usaremos

{Xt} tanto para denotar os dados da série temporal, quanto o processo estocástico asso-

ciado.

De acordo com (TSAY, 2002), uma hipótese frequentemente feita na modelagem de

séries temporais é a de que {Xt} é estritamente estacionária.

Definição 2.1.3 Dizemos que {Xt} é estritamente estacionária se os vetores aleatórios

(X1, ..., Xh) e (X1+k, ..., Xh+k) possuem a mesma distribuição ∀ h, k ∈ Z.

(HAMILTON, 1994), por outro lado, também afirma que usualmente se assume uma

hipótese menos restritiva: de que a série temporal é fracamente estacionária.

Definição 2.1.4 A série temporal {Xt} é denominada como fracamente estacionária

se:

• E[Xt]
2 <∞, ∀ t ∈ Z

• E[Xt] = µ, ∀ t ∈ Z

• Cov(Xt, Xs) = Cov(Xt+h, Xs+h), ∀ s, t, h ∈ Z

Comumente o termo estacionariedade, sem especificações, é utilizado para denotar

uma série fracamente estacionária. Porém, neste trabalho, o termo será associado à

definição de estacionariedade estrita.

Como destacado por (CHEN; HONG, 2012), outra hipótese que também é bastante

difundida no campo estat́ıstico é de que a série temporal {Xt} é markoviana.
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Definição 2.1.5 Um processo estocástico {Xt} é dito ser um processo markoviano de or-

dem p se a distribuição de probabilidade condicional de Xt dado o conjunto de informação

de It−1 = {Xt−1, Xt−2, ...} é igual a distribuição de probabilidade condicional de Xt dado

Xt−1, ..., Xt−p. Isto é:

P(Xt ≤ x|It−1) = P(Xt ≤ x|Xt−1, ..., Xt−p), ∀ x ∈ R, t ∈ Z (2.1)

Dada uma série temporal fracamente estacionária {Xt}t pode-se definir a média in-

condicional (µ), o desvio padrão incondicional (σ), a autocovariância de ordem h (γp) e a

autocorrelação de ordem h (ρh) via:

µ ≡ E[Xt], ∀ t ∈ Z (2.2)

γp ≡ Cov(Xt, Xt+p), ∀ t, s ∈ Z (2.3)

σ ≡ √
γ0, ∀ t ∈ Z (2.4)

ρp ≡ γp/γ0, ∀ t, s ∈ Z (2.5)

Além destes parâmetros, também podemos definir a média condicional (µt) e o desvio

padrão condicional (σt):

µt ≡ E[Xt|It−1], ∀ t ∈ Z (2.6)

σt ≡
√
V ar(Xt|It−1), ∀ t ∈ Z (2.7)

2.2 Processos ARMA e GARCH

Ferramentas visando modelar e fazer previsão de séries temporais vêm sendo desenvol-

vidas amplamente ao longo dos anos. Muitas dessas ferramentas, no entanto, se baseiam

na hipótese de que a série é fracamente estacionária, por exemplo (HAMILTON, 1994;

CRYER; CHAN, 2006). Nesta seção, duas categorias de processos usualmente emprega-

dos para a modelagem e previsão de séries temporais estacionárias serão introduzidas. Um

desses modelos foca na dependência linear do processo ao longo do tempo (ARMA), en-

quanto o outro permite a incorporação da dependência no segundo momento do processo

(GARCH).
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Como convencional, na descrição de processos/modelos em séries temporais (HA-

MILTON, 1994) será utilizado L para representar o operador de defasagens, de modo

que Xt−1 = LXt e Xt−k = LkXt, k ∈ Z. Utilizar-se-á também, a notação de po-

linômios no operador de defasagens, ou seja, se ψ é um polinômio de ordem d com

coeficientes ψ0, ..., ψd, da forma: ψ(x) = ψ0 + ψ1x + ψ2x
2 + ... + ψdx

d, ∀ x ∈ R, então

ψ(L)Xt = ψ0Xt + ψ1Xt−1 + ...+ ψdXt−d.

Na literatura, atesta-se que {Zt} é um rúıdo branco se e somente se, as variáveis et

são não correlacionadas, isto é, possui média µt = 0 e variância σ2
t = σ2, e iremos usar a

notação {Zt} ∼ WN(0, σ2). Ainda, quando houver a suposição de que o rúıdo branco é

formado por variáveis identicamente distribúıdas, usaremos a notação {Zt} ∼ IID(0, σ2).

Porém, em séries temporais encontradas na prática não é raro encontrar média ou

variância condicional evoluindo no tempo. Desta maneira o rúıdo branco deixa de ser

recomendado para modelar uma série temporal real. Todavia, a partir do rúıdo branco,

podemos reproduzir caracteŕısticas importantes para outros processos mais adequados a

modelar esse tipo de série. Dois desses processos serão apresentados a seguir.

2.2.1 Processo ARMA

Dentre os processos de estimação e previsão lineares estacionários, vale a pena res-

saltar a importância de dois: o processo auto-regressivo (AR) e o processo de médias

móveis (MA). Ambos os processos são bastante populares. Entretanto, como apontado

por (TSAY, 2002), para muitas séries temporais encontradas na prática esses processos

deixam de ser interessantes porque necessitariam de uma quantidade muito grande de

parâmetros para se ajustar aos dados. Surge então os processos ARMA (Autoregressive

Moving Average) como uma solução adequada.

Definição 2.2.1 Dizemos que {Yt} é um processo ARMA (p,q) estacionário se ele é

descrito pela equação:

φ(L)Yt = θ(L)Zt ∀ t ∈ Z (2.8)

sendo {Zt} um rúıdo branco, φ um polinômio de ordem p e θ um polinômio de ordem

q.

Se q = 0, o processo ARMA(p,0) é chamado de processo auto-regressivo de ordem p,

AR(p). Se, por outro lado, p = 0, o processo ARMA(0,q) é chamado de processo de
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médias moveis de ordem q, MA(q). Podemos escrever um processo ARMA(p,q), sem

usar diretamente os polinômios no operador de defasagem, via:

Yt = φ1Yt−1 + φ2Yt−2 + ...+ φpYt−p + Zt − θ1Zt−1 − θ2Zt−2 − ...− θqZt−q (2.9)

O polinômio φ designa a parte auto-regressiva do processo, enquanto o polinômio

θ designa a parcela de médias móveis. Para que o processo ARMA seja estacionário,

é necessário que todas as ráızes do polinômio φ residam fora do ćırculo unitário e será

invert́ıvel se todas as ráızes do polinômio θ residirem fora do ćırculo unitário. Sua função

de autocorrelação pode ser escrita como:

ρk = φ1ρk−1 + φ2ρk−2 + ...+ φpρk−p, para k > q (2.10)

As autocorrelações de lags 1, 2, · · · , q serão afetadas diretamente pelos parâmetros de

médias móveis θ, já quando k > q, as autocorrelações se comportam como processos AR,

sendo afetadas pelos parâmetros φ.

O comportamento da função de autocorrelação de um processo AR é constitúıda por

uma mistura de polinômios, exponenciais e senóides amortecidas. Já a de um processo

MA é igual a zero para lags maiores do que q (MORETTIN; TOLOI, 2006).

2.2.2 Processo GARCH

Em processos ARMA, as variâncias condicionais são constantes no tempo. Todavia,

para séries temporais reais (séries financeiras, por exemplo) não raro precisamos flexibilizar

tal hipótese. Uma alternativa bastante utilizada consiste em adotar um processo GARCH

(MORETTIN; TOLOI, 2006; CRYER; CHAN, 2006).

Os modelos auto-regressivos com heteroscedasticidade condicional (ARCH) foram

apresentados por Eagle em 1982 para modelar variância condicional. Apresentaremos

aqui diretamente sua generalização GARCH (generalized ARCH ), proposta por Bollers-

lev em 1986 (CRYER; CHAN, 2006). Para dados de ativos financeiros nossa preocupação

está em modelar seu retorno ou sua taxa de crescimento. Por exemplo, se Xt é o valor de

um ativo financeiro no tempo t, então seu retorno ou ganho relativo, Yt, no tempo t é:
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Yt =
Xt −Xt−1

Xt−1

Definição 2.2.2 Dizemos que {Yt} é um processo GARCH (p,q) se ele é da forma:

Yt =
√
σ2
tZt (2.11)

σ2
t = α0 +

p∑
i=1

αiY
2
t−i +

q∑
j=1

βjσ
2
t−j (2.12)

Em que α0 > 0, αi ≥ 0, βj ≥ 0,
∑r

i=1(αi + βj) < 1, r=max(p,q). E novamente {Zt} sendo

um rúıdo branco.

Seja vt = Y 2
t − σ2

t , é posśıvel reescrever um processo GARCH como um processo

ARMA substituindo vt na equação (2.12):

Y 2
t = α0 +

r∑
i=1

(αi + βi)Y
2
t−i + vt −

q∑
j=1

βjvt−j

Portanto, temos um processo ARMA (r,q) para Y 2
t .

(SHUMWAY; STOFFER, 2017) apontam que a utilização de processos GARCH de

baixa ordem é bastante comum na prática, especialmente no cenário tratado neste traba-

lho, em que estamos interessados em modelar retornos de ativos financeiros. Começando

pelo processo GARCH (1,0), é observado que a distribuição de Yt dado Yt−1 segue uma

distribuição Normal quando se assume que Zt tem distribuição normal. De fato:

Yt|Yt−1 ∼ N(0, α0 + α1Y
2
t−1) (2.13)

Utilizando da equação (2.14) e definindo o conjunto Ys = {ys, ys−1, · · · }, nota-se

imediatamente que Yt possui média 0:

E[Yt] = EE(Yt|Yt−1) = EE[Yt|Yt−1] = 0 (2.14)

Pela consequência da igualdade acima, EE(Yt|Yt−1) = 0, o processo Yt é uma sequência

não-correlacionada. Por exemplo, para h > 0:
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γh ≡ Cov(Yt, Yt+h) = E[YtYt+h] = EE[YtYt+h|Yt+h−1]

= E[YtE[Yt+h|Yt+h−1]] = 0

(SHUMWAY; STOFFER, 2017) avançam nas propriedades de um processo GARCH

partindo pro GARCH (1,1). Em um GARCH (1,1), a volatilidade condicional evolui de

acordo com a seguinte equação:

σ2
t = α0 + α1Y

2
t−1 + β1σ

2
t−1 (2.15)

Com 0 ≤ α1, β1 < 1, α1 + β1 < 1.

Sob estas condições, o quadrado de um processo GARCH (1,1) pode ser representado

como um processo ARMA (1,1) da seguinte forma:

Y 2
t = α0 + (α1 + β1)Y

2
t−1 + vt − β1vt−1 (2.16)

Onde vt = σ2
t (Z

2
t − 1).

Como visto na seção anterior, a função de autocorrelação de um processo ARMA é

afetada diretamente pelos parâmetros θ nos lags 1, 2, · · · , q e é afetada pelos parâmetros

φ quando k > q. Logo, a função de autocorrelação do quadrado de um processo GARCH

(1,1) apresentará o mesmo comportamento.

2.3 Simulação via Método da Inversão

Frequentemente o interesse está em saber como uma determinada variável se comporta

no tempo, e com isso prever seu comportamento futuro. Nesse cenário, a simulação pode

ser utilizada para dar suporte a tomadas de decisão, uma vez que se aproximam dos

resultados do mundo real. Simular também permite o estudo de determinado problema

em cenários diferentes e exigem menos tempo, esforço e dinheiro que outras abordagens

(SHARMA; TARBOTON; LALL, 1997).

Nesta seção será apresentado um método para simular uma variável aleatória quando

conhecemos sua função de distribuição acumulada (F.D.A.) F, ou quando conseguimos

avaliar (mesmo que aproximadamente) sua imagem em qualquer número real. A aborda-
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gem considerada neste trabalho é o método da inversão (DEVROYE, 2013). Tal método

se baseia no teorema da função quantil:

Teorema 2.3.1 Seja F uma função de distribuição acumulada em R com inversa F−1

definida por:

F−1(y) = inf{x : F (x) ≥ y}, 0 < y < 1

Se U ∼ U(0, 1), então X = F−1(U) tem F.D.A. F.

A prova completa desse teorema é apresentada em (ANGUS, 1994). Porém, quando a F é

estritamente crescente, para todo x ∈ R, é fácil verificar sua validade. De fato, note que:

P (F−1(U) ≤ x) = P (F [F−1(U)] ≤ F (x))

= P (U ≤ F (x)) = F (x)

Análogo ao teorema da função quantil, temos o teorema da transformação integral

segundo o qual F(X) tem distribuição uniforme padrão se F é a F.D.A. de X.

Como apontado em (DEVROYE, 2013), o método da inversão utiliza o Teorema

2.3.1 para gerar variáveis aleatórias com função de distribuição F cont́ınua arbitrária,

desde que sua inversa F−1 seja conhecida. Este método é bastante utilizado como uma

forma eficiente de simular variáveis aleatórias. Apresenta-se em seguida, o seu algoritmo:

#

"

 

!

Result: F−1(u)

1. Gere uma realização u de uma uniforme padrão, U(0,1);

2. Retorne x = F−1(u).
Algorithm 1: Método da Inversão

Quando uma forma anaĺıtica de F−1 é conhecida (em particular, quando F tem uma

forma anaĺıtica simples e é facilmente invert́ıvel), o método da inversão pode ser imple-

mentado sem maiores dificuldades. A distribuição exponencial, por exemplo, apresenta

uma F.D.A. da forma F (x) = 1 − e−λx, ∀ x > 0 e por consequência, sua inversa é dada

por F−1(u) = − 1
λ
log(1 − u), ∀ u ∈ (0, 1). Em casos como este é extremamente simples

aplicar o método da inversão. (DEVROYE, 2013) cita outras distribuições para as quais

é fácil obter a inversa da F.D.A. associada. Exibimos algumas delas na Tabela 1.
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Tabela 1: Distribuições facilmente invert́ıveis

Distribuição F(x) F−1(u)

Exponencial 1− e−λx, ∀ x > 0 −1 1
λ
log(1− u)

Cauchy 1
2

+ 1
π
arctan(x

σ
) σtan(π(u− 1

2
))

Pareto 1− b
x

a
, ∀ x ≥ b > 0 b

(1−u)1/a

Rayleigh 1− e−
x2

2σ2 , ∀ x ≥ 0 σ
√
−log(1− U)

Cauda de Rayleigh 1− ea
2−x2
2 , ∀ x ≥ a > 0

√
a2 − 2log(1− U)

Triangular 2
a

(
x− x2

2a

)
, ∀ 0 ≤ x ≤ a a(1−

√
1− U)

Caso não seja posśıvel obter uma forma anaĺıtica de F−1, pode-se buscar, como apro-

ximação para x=F−1(u), resolver numericamente a equação F(x) = u. Para a distribuição

Normal, por exemplo, não há uma forma anaĺıtica de sua F.D.A., portanto o método da

inversão não pode ser aplicado de forma exata. Entretanto, mesmo sem conhecer analitica-

mente sua F.D.A., conseguimos avaliar sua imagem ao longo da reta real por aproximações

numéricas e, também numericamente, podemos avaliar a imagem da inversa. Neste caso

deve-se buscar uma aproximação para X. Existem numerosos algoritmos na literatura que

solucionam a equação F (x) = u para F−1(u) computacionalmente. Dois desses algoritmos

são apresentados a seguir:

'

&

$

%

Result: Aproximação para x=F−1

Encontre um intervalo inicial [a,b] tal que F(a) ≤ u ≤ F(b);

Defina δ, uma tolerância de erro estritamente positivo;

while (b-a) ≤ 2δ do

if F(x) ≤ u then

a = x;

else

b = x;

end

end

Retorne x.
Algorithm 2: Método da Bisseção
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'

&

$

%

Result: Aproximação para x=F−1

Defina um x inicial;

Defina δ, uma tolerância de erro estritamente positivo;

while |F (x)− (u)| > δ do

x = x− (F (x)−u)
f(x)

end

Retorne x.
Algorithm 3: Método de Newton Raphson

2.4 Estimação da função de distribuição condicional

via método de núcleo

Como visto na seção 3.3, conhecer a F.D.A. de uma variável aleatória permite, dentre

outras coisas, simular valores a partir da sua distribuição. Visto que na prática a F.D.A. é,

em geral, desconhecida, utilizar-se-á sua estimativa, estimada pelo método de núcleo (LI;

RACINE, 2007). Apresenta-se sucintamente o método de núcleo nas seções subsequentes.

2.4.1 Estimação da função de distribuição incondicional

Uma vez que a F.D.A descreve completamente a distribuição de probabilidade de

uma variável aleatória, ter conhecimento sobre seu comportamento torna-se de grande

importância. Entretanto, na prática, usualmente tal função é desconhecida. Nesses casos

a motivação será estimá-la. Como apontado por (WASSERMAN, 2006), estimar uma

F.D.A. é o primeiro passo para análises estat́ısticas mais robustas. Um estimador re-

lativamente simples da F.D.A. é a estat́ıstica função de distribuição emṕırica (F.D.E.),

definida na sequência:

Definição 2.4.1 Seja X1, ...Xn uma amostra aleatória de uma F.D.A. F ∈ R. A função

de distribuição emṕırica é definida para cada x real, por:

F̂n(x) =
1

n

n∑
i=1

I{Xi ≤ x} (2.17)

Onde, I(Xi ≤ x) = 1, se Xi ≤ x e 0 caso contrário.

F̂n(x) é um estimador interessante para F(x). Além de sua forma simples, tal esti-

mador é não-viesado e consistente. De fato, como nF̂n(x) tem distribuição Binomial com
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média nF (x), este estimador é não-viesado. Ainda, pela Lei dos Grandes Números, F̂n(x)

é consistente:

F̂n(x)
p−−−→

n→∞
F (x), ∀ x

Pelo Teorema do Limite Central, consegue-se provar que F̂n(x) é assintoticamente

normal:

√
n(F̂n(x)− F (x))

d−→ N(0, F (x)(1− F (x))

A F.D.E. possui ainda outras propriedades bastante interessantes, como pode ser

visto em (LI; RACINE, 2007) e (WASSERMAN, 2006); destacamos o resultado obtido

no Teorema de Glivenko-Cantelli, apresentado abaixo (VAART, 2000).

Teorema 2.4.2 (Glivenko–Cantelli). Se X1, ..., Xn são variáveis aleatórias iid com F.D.A.

F, então:

||F̂n − F ||∞ = supx|F̂n(x)− F (x)| p−→ 0

Apesar de a F.D.E. ser um estimador interessante da F.D.A., estimativas baseadas em

tal estat́ısticas são funções não suaves (em particular, são funções que crescem por salto,

como F.D.A.s de variáveis aleatórias discretas). No caso em que deseja-se obter estimati-

vas de uma F.D.A. suave e estritamente crescente, pode-se recorrer a outras estat́ısticas

como, por exemplo, aquelas associadas ao método de núcleo (BOWMAN; HALL; PRVAN,

1998; REISS, 1981).

(REISS, 1981) define o núcleo (kernel) não paramétrico como uma função k : R→ R
tal que

∫
k(x)dx = 1. Em particular, se k > 0, k é uma função de densidade. O estimador

da F.D.A. via método de núcleo pode ser definido, então, via:

F̃n(x) =
1

n

k∑
n=1

K

(
x−Xi
h

)
(2.18)

Onde, K’ = k (K é a primitiva do núcleo k). Aqui, h > 0 é uma constante que controla

o grau de suavização - h é chamado de largura de banda (bandwidth). Se substitúıssemos

a primitiva do núcleo K pela função Step S (que satisfaz S(u) = 1, se u ≥ 0 e S(u) = 0,

se u < 0), então, obteŕıamos exatamente a função de distribuição emṕırica.
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A partir do estimador da F.D.A., podemos, de forma natural, definir um estimador

para a densidade populacional. Através da definição de f(x), temos que f(x) = d
dx
F (x).

Derivando-se a função da equação (2.18), obtemos o estimador de densidade univariado

via método de núcleo:

f̃n(x) =
1

nh

n∑
i=1

k

(
x−Xi
h

)
(2.19)

Onde, k é a função núcleo e h o parâmetro de suavização. Usualmente, define-se o

estimador de núcleo diretamente através de uma fórmula como a acima (WAND; JONES,

1995). Como destacado em (LI; RACINE, 2007), geralmente k é escolhido como sendo

uma função de densidade de probabilidade (f.d.p.) unimodal simétrica em torno de 0.

Particularmente, se k é uma densidade, f̃ também será. Entretanto, nem sempre as

funções núcleos são funções de densidade, como detalhado em (WAND; JONES, 1995).

Teorema 2.4.3 O estimador de núcleo f̃ , constrúıdo a partir de qualquer núcleo k(·) não-

negativo, é um estimador consistente da densidade populacional se satisfaz as seguintes

condições (LI; RACINE, 2007):

(i)
∫
k(v)d(v) = 1

(ii) k(v) = k(−v)

(iii)
∫
v2k(v)d(v) = k2 > 0

Isto significa que f̃(x)
p−→ f(x), note também, que k(·) definido acima é uma f.d.p.

simétrica.

2.4.2 Estimação da função de distribuição condicional

Iremos aqui apresentar uma generalização do estimador de núcleo para o caso mul-

tivariado e a partir dele estimar a função de distribuição condicional. O estimador de

núcleo multivariado apresentado aqui é uma extensão direta do caso univariado visto

anteriormente (LI; RACINE, 2007).

Definição 2.4.4 Suponha que X1˜ = (X11, ...X1d), ..., Xn˜ = (Xn1, ...Xnd) sejam vetores

aleatórios iid, com uma f.d.p. conjunta f . Usando o método de núcleo, é posśıvel definir
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um estimador de f , no ponto x˜ = (x1, ..., xd), via:

f̃(x˜) =
1

nh1 · · ·hd

n∑
i=1

π(x˜;Xi˜ ) (2.20)

Onde:

π(x˜;Xi˜ ) = k

(
x1 −Xi1

h1

)
· · · k

(
xd −Xid

hd

)
Como antes, (k : R → R) é um núcleo (univariado). Poder-se-ia, por exemplo, estimar

a densidade conjunta marginal das d − 1 últimas componentes , integrando-se a função

definida na equação (3.16) com respeito a x1 da seguinte forma:

f̃−1(x2, · · · , xd) =

∫ +∞

−∞
f̃(x˜)dx1˜

=
1

nh2 · · ·hd

n∑
i=1

(
k

(
x2 −Xi2

h2

)
· · · k

(
xd −Xid

hd

))

Pode-se, então, definir uma estimativa da densidade condicional da primeira com-

ponente em relação às demais tomando a razão entre as estimativas da conjunta e da

marginal, como na sequência:

f̃cond(x1|x2, · · · , xd) =
f̃(x1, x2, · · · , xd)
f̃−1(x2, · · · , xd)

(2.21)

Note que:

f̃cond(x1|x2, · · · , xd) =

1
nh1h2···hd

∑n
i=1 k

(
x1−Xi1
h1

)
k
(
x2−Xi2
h2

)
· · · k

(
xd−Xid
hd

)
1

nh2···hd

∑n
i=1 k

(
x2−Xi2
h2

)
· · · k

(
xd−Xid
hd

)
=

1

h1

n∑
i=1

k
(
x1−Xi1
h1

)
k
(
x2−Xi2
h2

)
· · · k

(
xd−Xid
hd

)
∑n

i=1 k
(
x2−Xi2
h2

)
· · · k

(
xd−Xid
hd

)
=

1

h1

n∑
i=1

wi · k
(
x1 −Xi1

h1

)
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Onde wi =
k
(
x2−Xi2
h2

)
···k
(
xd−Xid
hd

)
∑n
i=1 k

(
x2−Xi2
h2

)
···k
(
xd−Xid
hd

) .

Veja que w1 + · · · + wn = 1 e que os pesos não dependem de x1. Desta forma, a

densidade condicional pode ser escrita em uma forma compacta:

f̃cond(x1|x2, · · · , xd) =
1

h1

n∑
i=1

wi · k
(
x1 −Xi1

h1

)
(2.22)

Veja, então, que F̃cond(t1|x2, · · · , xd) =
∫ t1
−∞ f̃cond(x1|x2, · · · , xd)dx1 é a F.D.A. condi-

cional da primeira componente dadas as d− 1 restantes.

Assim, calculamos:

F̃cond(t1|x2, · · · , xd) =

∫ t1

−∞

1

h1

n∑
i=1

wi · k
(
x1 −Xi1

h1

)
dx1

=
n∑
i=1

wi

∫ t1

−∞

1

h1
· k
(
x1 −Xi1

h1

)
dx1

E por consequência obtemos:

F̃cond(t1|x2, · · · , xd) =
n∑
i=1

wiK

(
t1 −Xi1

h1

)
(2.23)

2.5 Seleção da largura de banda

Estimação via método não paramétrico de núcleo é dito ser relativamente insenśıvel

quanto a escolha da função núcleo (LI; RACINE, 2007), entretanto o mesmo não pode ser

dito quanto a seleção da largura de banda. Na equação 2.18 introduzimos o conceito de

parâmetro de suavização h, que chamaremos de largura de banda. Entretanto, a escolha

do valor de h apropriado para obtermos a melhor estimativa de F̃ não é uma tarefa trivial.

Para o caso univariado, (BOWMAN; HALL; PRVAN, 1998) sugerem que esta escolha

de h deve ser feita minimizando a seguinte função de validação cruzada (cross-validation):



2.5 Seleção da largura de banda 27

CVf (h) =
1

n2h

n∑
i=1

n∑
j=1

k̄

(
Xi −Xj

h

)

= − 2

n(n− 1)h

n∑
i=1

n∑
j 6=i,j=1

k

(
Xi −Xj

h

)

Este processo é chamado de método de mı́nimos quadrados.

(DUIN, 1976) propõe uma outra maneira de fazer uma boa escolha do parâmetro de

suavização h, desta vez utilizando o método de validação cruzada de máxima verossimi-

lhança. Esta abordagem produz uma estimativa da função de densidade que possui uma

interpretação teórica, desde que a estimativa esteja próxima da real densidade. O método

da máxima verossimilhança escolhe h que maximiza a função de log-verossimilhança

abaixo:

L = ln(L) =
n∑
i=1

lnf̂−i(Xi),

f̂−i(Xi) =
1

(n− 1)h

n∑
i=1

n∑
j 6=i,j=1

k

(
Xi −Xj

h

)

Onde f̂−i(Xi) é o estimador de núcleo leave-one-out de f(Xi).

Para o caso multivariado, o método da verossimilhança não é, em geral, usado. En-

tretanto, a generalização pelo método dos mı́nimos quadrados é direta. Substituindo a

função de núcleo univariado por um núcleo multivariado, a função de validação cruzada

se torna:

CVf (h1, · · · , hq) =
1

n2

n∑
i=1

n∑
j=1

K̄h(Xi, Xj)

= − 2

n(n− 1)

n∑
i=1

n∑
j 6=i,j=1

Kh(Xi, Xj)

Onde:
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Kh(Xi, Xj) =

q∏
s=1

h−1s k

(
Xis −Xjs

hs

)
,

K̄h(Xi, Xj) =

q∏
s=1

h−1s k̄

(
Xis −Xjs

hs

)

E k̄(ν) é o núcleo de convolução dupla baseado em k(·), sendo k(·) uma função de núcleo

univariado.
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3 Análise dos Resultados

Neste caṕıtulo são apresentadas as estratégias utilizadas para simular os dados diários

de retorno do ı́ndice NASDAQ. Foi aplicado o método de simulação baseado na inversão da

Função de Distribuição Acumulada condicional, que por sua vez foi estimada via método

não paramétrico de núcleo. Após descrever o conjunto de dados analisados (Seção 3.1),

compara-se as simulações com os dados reais observados, com o intuito de avaliar se as

simulações obtidas são razoáveis (Seção 3.2). É importante salientar que todas as análises

e gráficos foram obtidos utilizando do software R (R Core Team, 2014).

3.1 Descrição dos dados de variável e análise explo-

ratória

A Bolsa de Valores NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automa-

ted Quotations) é um mercado de ações norte-americano e o segundo maior do mundo,

atrás apenas da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) (World Federation of Exchanges,

2014). Inaugurada em 8 de fevereiro de 1971, seu principal ı́ndice de mercado é o NAS-

DAQ Composite que está dispońıvel desde sua fundação. Além de possuir algumas das

maiores empresas de tecnologia do mundo, como por exemplo Apple, Microsoft, Amazon

e Facebook, o ı́ndice é notavelmente utilizado como um indicador que avalia a evolução

de empresas do setor de tecnologia (GU, 2004). A Figura 1 apresenta o comportamento

do seu ı́ndice através do tempo, onde pode-se observar grandes oscilações. As quedas da

série indicam crises financeiras no peŕıodo selecionado.

Na análise de séries temporais financeiras, uma das medidas mais importantes a se

avaliar é o retorno sobre investimento (ROI). Esta medida se torna interessante, pois uti-

lizada como uma medida de desempenho, é capaz de avaliar se determinado investimento

é ou não conveniente a seu custo. A Figura 2 apresenta o comportamento dos retornos

da NASDAQ através do tempo. Confirmando a informação obtida na Figura anterior, a

série de retornos apresenta elevados picos e quedas.
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Figura 1: Índice NASDAQ Através do Tempo

Figura 2: Retorno NASDAQ Através do Tempo

Os retornos da NASDAQ são obtidos calculando a diferenciação do logaritmo de seu

ı́ndice e geralmente quando se trabalha com retornos, não raro é explicitá-los em sua

forma percentual. De fato, considere as seguintes afirmações: Seja Pt, o valor do ı́ndice

NASDAQ no instante t. Definimos o retorno (também conhecido como log retorno) como

rt = log(Pt)−log(Pt−1), ou seja, como a primeira diferença do logaritmo do próprio ı́ndice.

O retorno é uma aproximação da variação percentual do ı́ndice, conforme visto na Figura

3.
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Figura 3: Gráfico de Dispersão entre a Variação Percentual do Índice e o Retorno

Considere os preços de fechamento do ı́ndice NASDAQ. Ao analisar a série tempo-

ral completa, consegue-se notar grandes oscilações. A Figura 4 apresenta o ı́ndice e seu

retorno no peŕıodo 08/02/1971 até 06/11/2009. Em 10 de março de 2000, o ı́ndice NAS-

DAQ atingiu o seu maior valor até então, com um pico de 5132 pontos, porém até abril

do mesmo ano este mesmo ı́ndice já tinha cáıdo para 3227 pontos (GLASSMAN, 2015).

Como o ı́ndice foi inaugurado em 1971, desde então, enfrentou a revolução tecnológica

trazida pela internet, assim como diversas crises financeiras, como por exemplo a crise de

2008. Estes fatores contribúıram para os acentuados picos e quedas da série (WOLLS-

CHEID, 2012).

O objetivo principal desta monografia é apresentar um procedimento para simular

os dados de séries temporais estacionárias, sobretudo séries temporais de retornos. Por

possuirmos dados em abundância, optou-se por selecionar as n = 2000 observações mais

recentes (conjunto In Sample), isto é, para estimar a Função de Distribuição condicional

trabalharemos com os dados que compreendem dias úteis de aproximadamente 10 anos.

Escolhemos trabalhar com as 2000 observações mais recentes uma vez que o mercado

financeiro apresentou maior estabilidade na última década. Através da Figura 4 consegue-

se perceber que crises financeiras de grande impacto foram observadas em cada uma das

décadas anteriores, o que poderia causar inconsistências nas simulações. A Figura 5

apresenta o comportamento do ı́ndice e retorno NASDAQ no peŕıodo selecionado.

É um fato estilizado que o (logaritmo do) ı́ndice é não estacionário e, mais que isso,
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Figura 4: Evolução do Índice e do Retorno NASDAQ Através do Tempo

Figura 5: Evolução do Índice e do Retorno NASDAQ nos Últimos 10 Anos

integrado de ordem 1 ou, de outra forma, estacionários apenas na primeira diferença

(MORETTIN; TOLOI, 2006) (NIELSEN, 2006). Ou seja, comumente os próprios retornos

são estacionários. As funções de autocorrelação corroboram este fato para os dados da

NASDAQ no peŕıodo In Sample. A Figura 6 apresenta o comportamento das funções de

autocorrelação e autocorrelação-parcial do ı́ndice e do retorno NASDAQ.

Outro fato estilizado é que os retornos obtidos ao longo do tempo não são dependentes



3.1 Descrição dos dados de variável e análise exploratória 33

Figura 6: Função de autocorrelação e autocorrelação parcial do ı́ndice NASDAQ e seu
Retorno

(NIELSEN, 2006) (TSAY, 2002). Em particular, é comum que seus quadrados sejam

bem correlacionados, como aparece na Figura 7. Esta dependência no quadrado aparece

associada a uma dependência na variância condicional – t́ıpica de um processo GARCH,

por exemplo, conforme Seção 2.2.2.

Figura 7: Comparação entre o retorno da NASDAQ e seu quadrado

Por meio da Figura 7, pode-se observar que a variância condicional dos retornos

da NASDAQ é afetada pelas defasagens anteriores, isto pode ser inferido a partir do
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gráfico de autocorrelação do quadrado da série temporal. Entretanto a partir do gráfico

de autocorrelação-parcial, consegue-se inferir que esta dependência condicional diminui

quando observado apenas a defasagem imediatamente anterior.

Pode-se ainda, investigar o comportamento da função de distribuição incondicional

dos retornos da NASDAQ. A Figura 8 auxilia nesta observação. A partir da Figura 8,

consegue-se constatar uma assimetria no histograma dos retornos da NASDAQ. Além

disso a distribuição Normal não seria apropriada para modelá-los, o que é evidenciado

nas caudas mais pesadas da distribuição emṕırica. O QQ-plot é um gráfico amplamente

utilizado para investigar suposições quanto a normalidade dos dados, aqui o QQ-plot

corrobora a conclusão anteriormente obtida, os retornos da NASDAQ tendem a não se

ajustar aos quantis teóricos da distribuição Normal; o boxplot por sua vez evidencia a

existência de múltiplos outliers na distribuição de retornos.

Figura 8: Histograma, QQ-plot e Boxplot dos retornos da NASDAQ

Uma vez explicitada o comportamento do ı́ndice e do retorno da NASDAQ, assim

como suas funções de autocorrelação, autocorrelação-parcial e sua função de distribuição

incondicional, a tarefa passa a ser de investigar o comportamento das simulações geradas

via método proposto. Para fins de análise das simulações, considerou-se o peŕıodo maior

de 18/11/1994 – 18/09/2018. A Figura 9 apresenta o ı́ndice e retorno neste peŕıodo, assim

como as autocorrelações obtidas para o mesmo peŕıodo.
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Figura 9: Índice e retorno NASDAQ junto com suas funções de autocorrelação

3.2 Avaliação dos cenários gerados via método pro-

posto

Após terem sido exploradas as caracteŕısticas dos dados de retorno da NASDAQ, ire-

mos discutir a qualidade das simulações geradas. Para isso, antes de apresentar os resul-

tados principais, precisa-se definir alguns aspectos de implementação prática do método.

Na seção 2.4, foi introduzido o conceito de parâmetro de suavização, conhecido como lar-

gura de banda. A determinação dos valores que compõem esta componente é importante

neste estudo. Além disso, precisa-se definir o número de defasagens (lags) necessárias para

produzir boas simulações. Será pontuado também o tempo computacional utilizado para

gerar as simulações utilizadas. E finalmente, discutir o tamanho de amostra escolhido

para se obter sucesso com o mecanismo proposto. Para ilustrar o método proposto e a

qualidade por ele representada, simulamos 240 séries temporais de retornos, a partir da

F.D.A condicional estimada (via conjunto In Sample) para os dados da NASDAQ. Cada

série temporal simulada consiste de 500 observações. Para estimar a F.D.A condicional

utilizamos p = 10 defasagens, núcleos gaussianos e valores do parâmetro largura de banda

selecionados via regra da referência normal (condição técnica regular para estimar quan-

tis via método não paramétrico de núcleo), tais escolhas foram baseadas no trabalho de

Wang (WANG et al., 2019).

Uma vez determinado os parâmetros utilizados, comparar-se-ão os resultados obtidos
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através da simulação com os valores emṕıricos observados. Gerou-se 240 séries temporais

simuladas de tamanho 500, compreendendo os valores de retorno entre os dias 18/11/1994

- 18/09/2018. Ao implementar computacionalmente estas condições, o tempo exigido

para finalizar cada uma da séries simuladas foi de 3 minutos e 40 segundos, portanto

para obter todas as 240 séries simuladas foram necessário aproximadamente 15 horas.

Estas simulações foram divididas em 12 janelas. A escolha de dividir as simulações em

janelas foi para mitigar o posśıvel viés causado pela condição inicial utilizada, assim cada

vez que os dados simulados alteram-se de uma janela para outra, as condições iniciais

associadas são alteradas em conjunto (isto é, as condições iniciais variam, ao longo das

janelas, abrangendo os 10 dias úteis imediatamente anteriores ao ińıcio de cada janela).

Sendo assim, as janelas de simulação ficaram definidas da seguinte forma:

• Janela 01: Dados compreendidos en-

tre 18/11/1994 - 08/11/1996;

• Janela 02: Dados compreendidos en-

tre 11/11/1996 - 03/11/1998;

• Janela 03: Dados compreendidos en-

tre 04/11/1998 - 26/10/2000;

• Janela 04: Dados compreendidos en-

tre 27/10/2000 - 28/10/2002;

• Janela 05: Dados compreendidos en-

tre 29/10/2002 - 22/10/2004;

• Janela 06: Dados compreendidos en-

tre 25/10/2004 - 17/10/2006;

• Janela 07: Dados compreendidos en-

tre 18/10/2006 - 13/10/2008;

• Janela 08: Dados compreendidos en-

tre 14/10/2008 - 07/10/2010;

• Janela 09: Dados compreendidos en-

tre 08/10/2010 - 01/10/2012;

• Janela 10: Dados compreendidos en-

tre 02/10/2012 - 29/09/2014;

• Janela 11: Dados compreendidos en-

tre 30/09/2014 - 22/09/2016;

• Janela 12: Dados compreendidos en-

tre 23/09/2016 - 18/09/2018.

Inicia-se a avaliação dos cenários comparando estimativas de estat́ısticas não condi-

cionais obtidas para as séries simuladas e observadas. Modelar com sucesso os primeiros

quatro momentos do processo gerador observado pode ser um indicativo de que o meca-

nismo proposto obteve êxito. Para analisar medidas de posição, dispersão, assimetria e

curtose dentro de cada uma das 12 janelas de retornos da NASDAQ o presente trabalho

utilizará de boxplots.

Primeiramente, observa-se o comportamento da média incondicional para os dados

observados comparando-a com os dados simulados. A Figura 10 apresenta o comporta-
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mento da média da série observada juntamente com o comportamento da série simulada.

Conforme Figura 10, nota-se que embora os dados provenientes da simulação apresen-

tem uma maior amplitude, capturam com sucesso a média real dos dados observados,

equiparando as suas medianas.

Figura 10: Boxplot da média da série temporal observada com a série temporal simulada

Para avaliar a dinâmica referente a variância incondicional, optou-se por utilizar o

desvio padrão na visualização. Contudo, com o intuito de entender completamente a

forma que o desvio padrão se distribui através das janelas gerou-se aqui boxplots por cada

janela observada. A Figura 11 apresenta o comportamento dos desvios-padrões das 12

janelas de simulação juntamente com o desvio padrão da série temporal observada (em

vermelho).

É posśıvel observar, por meio da Figura 11, que a distância entre o desvio padrão da

série simulada e observada é consideravelmente pequena, com a série simulada captando

o real valor do desvio padrão em aproximadamente 67% dos casos. Analisando as janelas

de simulação 3 e 4 percebe-se que é onde obtêm-se a pior estimativa, nestes casos o desvio

padrão simulado é inferior ao observado com uma distância alarmante. Vale ressaltar que

estas janelas compreendem os dados de retorno entre os anos de 1998 e 2002, peŕıodo

em que a revolução tecnológica e o avanço da internet trouxe instabilidades para o ı́ndice

NASDAQ (WOLLSCHEID, 2012). No restante das janelas, a distância entre o desvio-

padrão dos dados observados e simulados é mı́nima, ao observar as últimas 4 janelas de

simulação, percebe-se que o mecanismo foi poderoso para estimar os dados emṕıricos mais

recentes, se distanciando infimamente do desvio padrão real. Aparentemente o mecanismo
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Figura 11: Boxplots dos desvios padrões por janela de simulação juntamente com o desvio
padrão observado em cada janela

proposto tende a se tornar mais relevante para os dados mais atuais. Analisando de uma

forma mais abrangente, a Figura 12 explicita o comportamento de medidas de tendência

central, dispersão, assimetria e curtose da série observada em comparação com a série a

simulada.

Figura 12: Boxplot comparando mediana, desvio padrão, assimetria e curtose entre a série
temporal observada com a série temporal simulada

Por meio da Figura 12 conseguimos observar que, de fato, medidas de posição estão
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bem adaptadas, tanto a média (Figura 10) quanto a mediana das séries temporais apre-

sentam bons resultados. Analisando a medida de dispersão, nota-se que as medianas dos

desvios padrões das séries observadas e simuladas são equivalentes, isto sugere que, em

média, a simulação consegue com sucesso repetir esta caracteŕıstica tão importante dos

dados reais observados. Entretanto, por meio da amplitude interquartil, percebe-se que

a variação do desvio padrão dos dados emṕıricos é mais elevada, variação que pode estar

sendo afetada pelo peŕıodo de crise referentes as janelas 3 e 4. Explorando as carac-

teŕısticas da medida de assimetria dos dados nota-se que ocorreu uma boa modelagem,

a série temporal simulada emula com sucesso o comportamento da assimetria dos dados

observados, possuindo mediana próxima da mediana real. Por fim, investigaremos o com-

portamento da medida de curtose dos dados. Através do boxplot consegue-se notar que foi

onde obtivemos a pior aproximação, aparentemente a série simulada tende a obter valores

menores as da série observada, contudo equipara-se seu limite inferior.

Por meio dos boxplots consegue-se contemplar que a simulação emula com sucesso o

comportamento da série temporal observada, tanto para as medidas de posição, quanto

para a variância incondicional, assimetria e curtose. A proximidade ocorrida nas estima-

tivas através das 12 janelas de simulação infere que em média, as médias são iguais, assim

como as variâncias, e que a simulação foi poderosa para capturar os dados observados.

De fato, as caracteŕısticas encontradas nas simulações aproximam bem as caracteŕısticas

observadas para os dados, mesmo quando consideramos janelas fora do conjunto In Sam-

ple.

Apenas para fins de visualização, a Figura 13 apresenta um gráfico que compara o

comportamento dos dados simulados com os dados emṕıricos da seguinte forma: com

os dados observados em vermelho, a Figura mostra a série temporal observada para a

primeira janela de simulação concatenada a uma simulação obtida pelo método proposto

para a segunda janela simulada e por fim, novamente os dados observados para a última

janela de simulação. Por meio da Figura 13, ainda que utilizado apenas um cenário,

percebe-se que a simulação consegue captar com sucesso o comportamento altamente não

linear dos retornos da NASDAQ.

Passaremos agora para a tarefa de estudar o comportamento da dependência temporal

(dinâmica), o que será feito através da investigação do comportamento das funções de

autocorrelação das séries simuladas e comparando com as da série observada. Exibir-se-

ão o comportamento destas funções nas suas 4 primeiras potências, relacionadas aos 4

primeiros momentos, que por sua vez estão associados as medidas de tendência central,
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Figura 13: Comportamento da série temporal simulada em comparação a série temporal
observada

dispersão, assimetria e curtose respectivamente (PRESS SAUL A. TEUKOLSKY, 1992).

Caso ambas as séries apresentem comportamento similar, pode ser um indicativo de que

uma boa simulação foi realizada. Apresenta-se em seguida a comparação integral entre

a série simulada e a observada, utilizando de boxplots para emular o comportamento de

suas funções de autocorrelação e autocorrelação parcial.

Figura 14: Boxplots das funções de autocorrelação e autocorrelação parcial das séries
temporais para as duas primeiras potências
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A Figura 14 apresenta boxplots das funções de autocorrelação e autocorrelação parcial

da série temporal dos retornos e seu quadrado. É posśıvel constatar, por meio da Figura

14 que os boxplots têm em geral o mesmo padrão em cada lag observado. Este mesmo

comportamento pode ser observado nos boxplots de autocorrelação parcial. Os gráficos

inferiores, explicitam o comportamento das funções de autocorrelação e sua forma par-

cial para o quadrado dos retornos, referente a variabilidade dos dados. Neste cenário o

resultado é ainda mais promissor, pois através dos boxplots consegue-se visualizar que a

série temporal simulada está assimilando corretamente a variância condicional dos dados,

esta interpretação se dá pelo comportamento dos boxplots da série temporal observada,

que apresentam o mesmo padrão dos dados emṕıricos, tanto na função de autocorrelação

quanto na função de autocorrelação parcial e embora a variabilidade dos dados simulados

seja um pouco maior que a dos dados observados em alguns lags espećıficos, o movimento

dos boxplots emulam com sucesso o comportamento dos dados emṕıricos, mantendo o

mesmo padrão de crescimento.

A partir de agora, visando analisar a capacidade da simulação em emular da melhor

forma posśıvel os dados de retorno, iremos avaliar os mesmos boxplots para as funções

de autocorrelação e autocorrelação parcial em sua terceira e quarta potência. A Figura

15 explicita esses boxplots comparando a série observada com a série simulada nos lags

observados.

Figura 15: Boxplots das funções de autocorrelação e autocorrelação parcial das séries
temporais para a terceira e quarta potência

O mesmo padrão observado na Figura 14 pode ser observado na Figura 15. Os box-
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plots das funções de autocorrelação e autocorrelação parcial para a terceira e quarta

potência (referentes as medidas de assimetria e curtose condicional) obtidos através das

simulações, acompanham o mesmo comportamento dos boxplots observados na série tem-

poral emṕırica. Apesar do boxplot dos dados simulados obter uma maior variabilidade no

lag 8, o padrão de crescimento dos gráficos ainda é atingido. Isto mostra que a simulação

conseguiu eficientemente emular a dependência condicional dos dados reais.

Finalmente, será utilizado do caráter confirmatório da simulação para realizar pre-

visões. Dado que a F.D.A condicional foi estimada utilizando n = 2000 dias úteis (com-

preendendo os retornos entre 25/11/2011 – 06/11/2019), será simulado o comportamento

dos retornos da NASDAQ nos próximos 5 instantes de tempo (instantes referentes aos re-

tornos da semana do dia 07/11/2019 – 13/11/2019). Gerou-se aqui 200 cenários simulados

(em cinza). Apresenta-se a média destes cenários (em azul) com os quantis compreen-

dendo 95% dos seus valores no centro (em azul trajeçado), em seguida avalia-se a dinâmica

de seu comportamento, juntamente com os instantes reais observados (em vermelho), na

Figura 16.

Figura 16: Previsão simulada do comportamento futuro dos retornos NASDAQ em com-
paração com os dados observados para o peŕıodo

Através da Figura 16, nota-se que a simulação conseguiu captar com sucesso a dinâmica

dos retornos futuros observados. Uma vez que os instantes observados aproximam-se do

centro do intervalo formado pelos retornos simulados, confirma a hipótese de que, em

média, a simulação emula com sucesso o comportamento dos dados emṕıricos.
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4 Conclusão

Neste trabalho apresentou-se uma proposta para simular séries temporais estacionárias

sem que haja a necessidade de se especificar uma classe de distribuições para os mesmos

ou equações de dinâmicas para o processo gerador. Para este fim, utilizou-se do método

não paramétrico de núcleo, combinado com a versão inversa do teorema da transformação

integral para produzir estimativas destes retornos. Tal proposta permite, por exemplo,

gerar cenários para a evolução de retornos de ativos financeiros. Ilustrativamente, empre-

gamos o método apresentado para simular retornos da NASDAQ.

Baseado no comportamento dos boxplots que ilustram as medidas de posição, dis-

persão, assimetria e curtose em cada umas das 12 janelas de simulação, observou-se que

a metodologia proposta estima com razoável sucesso cada uma destas estat́ısticas incon-

dicionais da série de retornos do NASDAQ. Entretanto o desvio-padrão da série simulada

tende a se distanciar do valor real para os dados mais desatualizados, em outras palavras,

o mecanismo modela com êxito a variância incondicional para os dados atuais.

Com o intuito de se possuir uma comparação entre os retornos observados da NAS-

DAQ com os retornos simulados, utilizou-se de boxplots para ilustrar séries temporais, e

a partir deles conseguiu-se inferir que, uma vez que a trajetória observada é apenas uma

realização do processo estocástico que a produz, os dados obtidos através do mecanismo

apresentado emulam com sucesso os dados observados.

Visando avaliar a qualidade das simulações geradas e entender o comportamento da

variância condicional dos dados empregou-se novamente de boxplots, dessa vez avaliando

as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial dos retornos da NASDAQ nos seus

4 primeiras potências, potências estas referentes às medidas de tendência central, dis-

persão, assimetria e curtose respectivamente. A partir dos boxplots conseguiu-se inferir

que os retornos simulados emulam com sucesso o comportamento dos retornos observados,

conservando o mesmo padrão de crescimento. Para o primeiro momento conseguiu-se com

êxito manter o mesmo comportamento dos dados emṕıricos. Para o segundo momento
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esta estimativa é ainda mais promissora, pois além de conservar o comportamento dos da-

dos reais, não observou-se grandes divergências. Esta mesma interpretação se repete para

os momentos 3 e 4. Isto implica que o mecanismo é eficiente ao conservar a dependência

condicional dos dados.

Utilizando a simulação como uma ferramenta de previsão, conseguimos observar que os

dados simulados formam um intervalo que abrange com sucesso os reais valores observados

dos dados de retorno. Novamente, confirma-se a premissa de que a simulação consegue

com êxito captar a dinâmica dos dados emṕıricos.

Algumas limitações foram constatadas na realização deste trabalho. Dentre elas,

pode-se citar o tempo computacional exigido para obter os dados simulados. Foi ne-

cessário aproximadamente 0.42 segundos para simular cada instante, e portanto 15 horas

para finalizar as 240 séries simuladas de tamanho 500 (em um computador com 8GB de

memória RAM, sistema operacional de 64bits e processador Intel(R) Core(TM)). Aumen-

tando o tamanho das séries simuladas, o tempo exigido aumenta conjuntamente, portanto

simular múltiplas séries de tamanho elevado pode não ser uma boa escolha. Entretanto,

no cenário prático, onde o interesse se encontra em simular apenas alguns instantes de

tempo, a metodologia apresentada se torna relevante.

Finalmente, é importante ressaltar que a metodologia proposta neste trabalho é alta-

mente capaz de compreender precisamente a dinâmica dos retornos da NASDAQ, quando

estes tomam valores recentes. Apesar disso, não há na literatura, instruções definidas

das decisões a tomar neste cenário e a metodologia aqui sugerida oferece uma direção

interessante para ser explorada em trabalhos futuros.
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2006.



Referências 46

BROCKWELL, P. J.; DAVIS, R. A. Time Series: Theory and Methods. 2. ed. [S.l.]:
Springer, 2008.

TSAY, R. S. Analysis of Financial Time Series. 1. ed. [S.l.]: John Wiley Sons, 2002.

HAMILTON, J. D. Time Series Analysis. 1. ed. [S.l.]: Princeton University Press, 1994.

CHEN, B.; HONG, Y. Testing for the markov property in time series. Econometric
Theory, Cambridge University Press, v. 28, n. 1, p. 130–178, 2012.

SHUMWAY, R. H.; STOFFER, D. S. Time Series Analysis and Its Applications. 4. ed.
[S.l.]: Springer, 2017.

SHARMA, A.; TARBOTON, D. G.; LALL, U. Streamflow simulation: A nonparametric
approach. Water Resources Research, v. 33, n. 2, p. 291–308, 1997.

DEVROYE, L. Non-Uniform Random Variate Generation. [S.l.]: Springer New York,
2013. ISBN 9781461386438.

ANGUS, J. E. The probability integral transform and related results. SIAM Review,
Society for Industrial and Applied Mathematics, v. 36, n. 4, p. 652–654, 1994. ISSN
00361445.

LI, Q.; RACINE, J. S. Nonparametric Econometrics Theory and Practice. 1. ed. [S.l.]:
Princeton University Press, 2007.

WASSERMAN, L. All of Nonparametric Statistics. 1. ed. [S.l.]: Springer, 2006.

VAART, A. W. van der. Asymptotic Statistics. 1. ed. [S.l.]: Cambridge Series in
Statistical and Probabilistic Mathematics, 2000.

BOWMAN, A.; HALL, P.; PRVAN, T. Bandwidth selection for the smoothing of
distribution functions. Biometrika, [Oxford University Press, Biometrika Trust], v. 85,
n. 4, p. 799–808, 1998. ISSN 00063444.

REISS, R.-D. Nonparametric estimation of smooth distribution functions. Scandinavian
Journal of Statistics, [Board of the Foundation of the Scandinavian Journal of Statistics,
Wiley], v. 8, n. 2, p. 116–119, 1981. ISSN 03036898, 14679469.

WAND, M.; JONES, M. Kernel Smoothing. 1. ed. [S.l.]: Springer, 1995.

BOWMAN, A.; HALL, P.; PRVAN, T. Bandwidth selection for the smoothing of
distribution functions. Biometrika, v. 85, n. 4, p. 799–808, 1998.

DUIN, R. On the choice of smoothing parameters for parzen estimators of probability
density functions. Computers, IEEE Transactions on, 1976.

R Core Team. R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna,
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