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Resumo
Este trabalho tem por objetivo discutir a relação entre juros e câmbio a partir de uma
avaliação crítica dos teoremas da paridade de juros. Para tanto, partimos da abordagem
das taxas de juros exógenas. Seguimos a visão cambista de Lavoie (2000) para analisar a
paridade coberta da taxa de juros. Com relação à paridade descoberta, questionamos as
hipóteses que fundamentam este teorema, principalmente as expectativas cambiais exógenas
e a substituição perfeita entre ativos. A partir das críticas sugere-se que um aumento to
diferencial de juros exerce um efeito apreciativo sobre o câmbio nominal em contraste com o
teorema da paridade descoberta. Destaca-se ainda que ao assumir as hipóteses alternativas
condiereadas nas críticas aos teoremas de paridade não há motivos para crer em algum
mecanismo teórico que limite a autonomia da autoridade monetária em determinar sua taxa
de juros em uma economia aberta com livre mobilidade de capitais. Por fim, a análise
empírica apresenta evidências em favor a paridade coberta e rejeita a paridade descoberta de
juros.

Abstract
This work evaluates critically interest parity theorems in order to assess the relation between
interest exchange rate. Our critique is based on the exogenous interest rate approach. We
follow the cambist view to interpret covered interest parity as an identity, as in Lavoie
(2000). As for the uncovered interest parity, we criticize its underlying hypothesis, specially
exogenous exchange rate expectations and perfect substitution between assets. We find that
an increase in interest rate differential tends to appreciate exchange rates, contradicting
uncovered interest parity. Moreover, assuming the alternative hypothesis used to criticize
these parity theorems there are no theoretical reasons to limit the autonomy of a monetary
authority to set its interest rates in an open economy with free capital mobility. The empirical
evidence of our tests tend to confirm covered and reject uncovered interest parity.
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Introdução
Este trabalho realiza uma avaliação crítica, teórica e empírica, dos teoremas de paridade de
juros. As paridades coberta e descoberta de juros tem um papel relevante na interpretação e
na construção de modelos neoclássicos para economias abertas, como condições de não arbitragem, ou seja, de equilíbrio. A paridade coberta estabalece a equalização dos rendimentos
de investir em duas moedas quando não há risco cambial devido à comrpa (venda) de câmbio futuro. Já a Paridade Descoberta estabelece que a variação esperada do câmbio à vista
iguala o rendimento obtido ao investir nas taxas de juros de dois países, independente do
risco cambial. Por último temos a Paridade Real de Juros que ao postular a igualdade entre
de taxas reais de juros implica ineficácia da política monetária em uma economia aberta.
Isto posto, a validade destes teoremas limita o escopo de atuação da autoridade monetária
de um país. Mais especificamente, se valem as paridades coberta e descoberta de juros a
autoridade monetária (AM) não é capaz de fixar de maneira autônoma sua taxa básica de
juros em uma economia aberta com livre mobilidade de capitais. Isto é, dada a taxa de juros
estrangeira e a expectativa de desvalorização, geralmente assumida exógena e determinada
pela Paridade de Poder de Compra (PPP), temos o valor de equilíbrio para a taxa doméstica
de juros. Estas conclusões dependem de algumas hipóteses bastante restritivas subjacentes
aos teoremas1 como determinação endógena dos juros, pela oferta e demanda de moeda,
expectativas cambiais racionais e baseadas na PPP2 , substituição perfeita entre ativos e
mercados eficientes.
Ao descartar os pressupostos acima em favor de outros, considerados mais razoáveis, como
juros determinados de maneira exógena pela autoridade monetária3 , expectativas cambiais
endógenas4 e substituição imperfeita entre os ativos que rendem juros chegamos a uma relação
diferente entre juros e câmbio. Em vez da relação positiva entre diferencial de juros e variação
cambial, a partir deste conjunto de hipóteses alternativas temos um arcabouço no qual a
variação do câmbio é inversamente relacionada ao diferencial de juros. Tampouco exista
algum mecanismo teórico que limite o escopo de atuação da AM, de modo que a determinação
dos juros depende dos objetivos e restrições da política monetária, inclusive os efeitos desta
sobre taxas de câmbio e fluxos de capitais.
No primeiro capítulo deste trabalho descrevemos as origens dos três teoremas de paridade
1

No caso da paridade descoberta, por exemplo, identificamos mais de uma formulação teórica para fundamentar este teorema.
2
Ou qualquer outro valor de equilíbrio da taxa de cÂmbio determinado exógenamente como fundamental
equilibrium exchange rate (FEER) ou behavioral equilibrium exchange rate (BEER), por exemplo. Ver Siregar
(2011).
3
E, portanto, oferta de moeda endógena.
4
Isto é, as expectativas para a taxa de câmbio no futuro dependem de seus valores no passado.
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de juros. Apesar de sua raiz essencialmente keynesiana, verifica-se uma gradual aproximação
ao pensamento macroeconomico neoclássic, expresso na assunção das hipóteses supracitadas
na fundamentação dos teoremas. No capítulo dois detalhamos as formulação teóricas dos
teoremas para depois expor e críticar os pressupostos por trás dos mesmo. Por fim, o terceiro
e último capítulo contém a parte empírica do trabalho. Após detalhar a literatura empírica
internacional e nacional realizamos testes econométricos para a paridade coberta e descoberta
de juros.
A evidência empírica encontrada esta em linha com a maioria da literatura internacional
ao confirmar a paridade coberta e rejeitar a descoberta. Estimamos um modelo GARCH para
a paridade coberta entre o início de 2008 e final de 2013, com dados diários, cujo coeficiente
do diferencial de juros se mostrou próximo da unidade, confirmando a CIP. Os testes de
cointegração realizados confirmam estes resultados, mas indicam que pode haver uma falha
da CIP quando se considera contratos de câmbio futuro e de juros muito distantes de seu
vencimento.
Os testes da paridade descoberta de juros (UIP) são realizados a partir de dados mensais
entre 2000 e o início de 2014. Também por meio de um modelo GARCH estimamos coeficientes negativos para o diferencial de juros como é costumeiro na literatura internacional,
rejeitando a paridade. Também foram estimados modelos markovianos de alternância de
regimes para dar conta das quebras estruturais comuns nas séries de câmbio. Estes também
encontram um coeficiente negativo para o diferencial de câmbio nos regimes de menor volatilidade cambial, mas quando há alta volatilidade nas taxas de câmbio a relação estimada entre
diferencial de juros e câmbio é positiva e geralmente maior do que a unidade. Isto indica, em
nossa interpretação, que em períodos de grande desvalorização cambial a AM tende a elevar
os juros para evitar ou conter fugas de capital. Este resultado é uma possível explicação para
a estimação de coeficientes positivos e pequenos para a UIP em países emergentes, sujeitos à
variações mais bruscas em suas taxas de câmbio.
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1

Raízes Keynesianas dos Teoremas de Paridade de Juros

Este capítulo dedica-se a traçar a origem e a evolução dos teoremas de paridade de juros ao
longo do século XX. Mostraremos que as raízes destes teoremas remontam à obra de John
Maynard Keynes. Enquanto a primeira exposição da paridade coberta de juros (CIP) tem
lugar em A Tract on Monetary Reform (Keynes, 1923), a paridade descoberta (UIP) conta
com uma contribuição fundamental de Tsiang (1958) baseada largamente em Kaldor (1939),
que por sua vez é inspirada no modelo de portifólio proposto no capítulo 17 da Teoria Geral
do Emprego do Juro e da Moeda (Keynes, 1936).
Com o passar do tempo há um afastamento destas raízes keynesianas, em especial da
UIP, e elementos típicos da teoria neoclássica como as hipóteses de expectativas racionais
e mercados eficientes passam a ser incorporados na explicação dos teoremas de paridade.
É também nesta época que tem origem o teorema da paridade real de juros (RIP) pela
combinação da UIP, da hipótese de expectativas racionais e da paridade de poder de compra
(PPP).
A evolução destes teoremas também é permeada por debates de suma importância, como
o papel (des)estabilizador da especulação em um regime de câmbio flutuante e a possibilidade
de estabelecer - e manter - taxas reais de juros diferentes entre países, ou seja, a efetividade
da política monetária em uma economia aberta.
Este capítulo esta dividido em três seções, uma para cada um dos teoremas supracitados.

1.1

Paridade Coberta de Juros (CIP)

A primeira exposição da CIP data de 1923 em A Tract on Monetary Reform (Keynes, 1923,
p.115-139). Este trabalho estabelece os elementos básicos da paridade coberta que sofreriam
poucas alterações ao longo do século XX. Os fluxos internacionais de capitais são determinados por agentes que buscam melhores retornos para seus investimentos sem incorrer no risco
de variação cambial. Temos, portanto, a CIP como uma condição de não arbitragem desde
sua primeira formulação.
A análise de Keynes tem início com uma definição precisa do mercado de câmbio a termo:
“A “forward” contract is for the conclusion of a “spot” transaction in exchange at a later date,
fixed on the basis of the spot rate prevailing at the original date.” (Keynes, 1923, p.116). Então
a taxa de câmbio a termo (forward) é definida em relação à taxa de câmbio a vista (spot)
no momento em que um contrato desta natureza é estabelecido e, portanto, não resguarda
qualquer relação com a taxa spot no futuro. É um contrato que estabelece o preço do câmbio
13

a termo no presente, ainda que a entrega do câmbio contratado ocorra no futuro.
A CIP é apresentada por Keynes a partir do diferencial de cambio a termo (forward
exchange premium ft − st ) - onde ft e st representam as taxas de câmbio à termo e spot,
respectivamente - como um indicador da preferência dos investidores. Os capitais são aplicados na moeda cujos ativos apresentam maior rendimento de juros5 (Keynes, 1923, p.124).
Assim, uma relação de equilíbrio é estabelecida quando o diferencial de cambio é igual ao de
juros (i − i∗ ), i e i∗ representam as taxas de juros doméstica e externa. A equalização destes
dois diferenciais evita a possibilidade de arbitragem6 uma vez que o contrato futuro elimina
o risco cambial envolvido na operação.
Ao descrever o mecanismo de ajuste subjacente à CIP Keynes acredita que esta relação
é estável, pois especuladores agem como contraparte dos arbitradores. Quando os primeiros realizam operações descobertas, levando por exemplo a um excesso de compradores no
mercado a termo e um aumento de ft , a divergência entre ft − st e i − i∗ cria oportunidades de arbitragem na direção oposta. Neste caso seria lucrativo fazer operações cobertas
simultâneas de compra de câmbio a vista e venda a termo para obter ganhos livres de risco.
Logo, as operações de arbitragem rebaixariam a taxa de câmbio a termo(f t )78 , até que a
paridade coberta voltasse ao equilíbrio. Portanto, de acordo com Keynes, o equilíbrio na
CIP é garantido pelo ajuste do diferencial de cambio ao diferencial de juros.
Outras contribuições na primeira metade do século foram feitas por Einzig (1937)9 e
Kindleberger (1939). Entretanto, foi nos anos cinquenta, quando “ [the] relative importance
of hedging operations has greatly increased” (Einzig, 1960, p.485), que tivemos uma década
mais frutífera para o desenvolvimento dos teoremas de paridade de juros. Ao longo destes
anos a CIP foi revisitada de maneira mais formal por Spraos (1953), Trued (1957) e Tsiang
(1959).
Spraos foi o responsável por expressar a CIP de maneira explícita como uma relação de
5

Posteriormente, no Treatise on Money, Keynes (1930) denominou a situação na qual o preço futuro
excede o preço a vista de um ativo, neste caso ft > st , como contango, e o caso inverso (ft < st ) normal
backwardation.
6
Na verdade Keynes (1923) e Einzig (1937) acreditavam que devido ao desenvolvimento débil dos mercados
futuros à época era necessária um margem de lucro mínima de aproximadamente 0.5% para que os agentes
se empenhassem em operações de arbitragem. Mais tarde Peel e Taylor (2002) apresentaram evidências em
favor desta hipótese para o período que precede a segunda guerra mundial. Mas já na década de 1950 esta
regra havia se tornado obsoleta (Einzig, 1960).
7
É neste sentido que arbitradores e especuladores exercem papeis complementares, como Tsiang (1959)
viria a ressaltar.
8
Não só a especulaçãonão é desestabilizadora como ela provê a liquidez necessária para os mercados de
cambio: “A free forward market, from which speculative transactions are not excluded, will give by far the
best facilities for the trader, who does not wish to speculate, to avoid doing so.” (Keynes, 1923, p.136)
9
Spraos (1953, p.91) aponta Einzig (1937) como o primeiro a cunhar o termo ‘paridade de juros’ para
indicar a relação entre diferenciais de juros e o diferencial entre as taxas futura e a vista de cambio.
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arbitragem de juros entre dois países, representada na equação 1 abaixo10 .
ft
(1 + it )
=
st
(1 + i∗t )

(1)

A mesma pode ser linearizada como:
ft − st = it − i∗t

(2)

Desta forma, segundo Spraos, garantida a livre mobilidade de capitais, a convertibilidade
entre as moedas e a disponibilidade de fundos para arbitragem capitais vão fluir para a taxa
de juros de maior retorno, garantindo a validade de (1). A explicação do autor é a seguinte:
uma disparidade na CIP, por exemplo, devido a um diferencial de câmbio maior do que o
de juros11 levará arbitradores a comprar divisas a vista e vender a termo, recebendo nesse
período a taxa de juros paga na moeda estrangeira. Consequêntemente, a CIP voltará ao
equilíbrio pelo aumento da taxa de juros doméstica e queda da taxa estrangeira. Portanto,
em contraste com a interpretação de Keynes, para Spraos (1953, p.116) o ajuste na CIP se
dá pelo diferencial de juros. Esta variação endógena dos juros depende fundamentalmente
da exogeneidade da oferta de moeda nos dois países.
“Thus the wheel has turned full circle : whereas Keynes, it will be remembered from section I, advocated the adjustment of forward rates to offset interest
differentials as a means of monetary management, the new management which
was operated in 1952 has worked in the reverse direction by adjusting the interest
differentials to the forward margins.” Spraos (1953, p.116)
No final dos anos 1950 Trued (1957) faz uma apresentação informal da CIP. O mecanismo de
ajuste apresentado por ele é bastante semelhante à proposta original de Keynes: “movements
of covered interest arbitrage funds to a market will normally tend to firm the spot rate for
a currency, depress the forward rate, and add to official and private holdings of foreign
currencies.” (Trued, 1957, p.411).
Alguns anos depois Tsiang (1959) apresentou uma formalização mais completa da CIP,
cujo objetivo principal era explicitar como a taxa de câmbio a termo é determinada conjuntamente pela interação entre arbitradores, especuladores e ’hedgers’ (Tsiang, 1959, p.75). A
relação entre especulação e arbitragem é semelhante à proposta de Keynes. Os especuladores assumem posições compradas em câmbio a termo quando a taxa spot esperada no futuro
(set+1 ) supera a taxa a termo (ft ). Sua demanda por contratos futuros é uma função crescente
10

Deve-se lembrar que esta relação é válida para taxas de juros e taxas de cambio futuro de prazoz idênticos.
+ i∗t ) > (1 + it )

11 ft
st (1
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de set+1 − ft 12 . Estas posições serão estendidas até que os ganhos esperados igualem o risco
marginal de aumentar sua exposição à moeda estrangeira13 .
Por outro lado, a disparidade na relação de equilíbrio criada pela ação especulativa gera
oportunidades de arbitragem que são aproveitadas. Logo, se na média os especuladores
esperam que set > ft vão agir como compradores, o que elevará ft . Cria-se assim uma
oportunidade de arbitragem comprando spot e vendendo forward, pois fstt (1 + i∗t ) > (1 +
it ). Hedgers, por sua vez, apenas se protegem de qualquer risco cambial com ordens no
mercado a termo. Haverá assim uma demanda (oferta) de câmbio a termo igual ao volume
de importações (exportações) líquidas1415 .
O equilíbrio na CIP é estabelecido quando as demandas por cambio a termo dos três tipos
de agentes se anulam. Deste modo a relação de equilíbrio pode ser atingida por ajustes em
todos os quatro componentes da CIP: fs , st , it , i∗t (Tsiang, 1959, p.79), mais uma vez contando
com a hipótese de oferta de moeda exógena.
Este é o paradigma básico da CIP mantido ao longo do século XX. O equilíbrio é garantido
sempre por meio de arbitragem. E por isso ela é muitas vezes interpretada como uma medida
de abertura e mobilidade de capitais entre dois países. Outro fator que contribui para a
carência de proposições alternativas e exposições teóricas mais detalhadas da CIP é a extensa
evidência empírica em seu favor16 . Destacamos ainda a confusão entre operações devidamente
cobertas e posições especulativas descobertas utilizadas na interpretação da CIP, um vicio
que se estende desde a exposição original de Keynes.
Existe ainda uma proposta alternativa, a chamada visão cambista, apresentada por Coulbois e Prissert (1974). Ao observar a atuação dos bancos junto a seus clientes nos mercados
de moeda estrangeira, eles apontam que a taxa futura é determinada pelo custo no qual os
bancos incorrem para entregar a seus clientes divisas no futuro. Este custo é idêntico ao
diferencial entre as taxas de juros dos dois países em questão. Por hora destacamos apenas
que segundo esta interpretação alternativa a CIP deixa de depender da arbitragem, ela é uma
12
Estão implícitas as hipóteses de que toda posição descoberta é assumida exclusivamente por especuladores
e que todas estas ocorrem via mercados futuros e não a vista. Surpreendentemente, porém, Tsiang não define
os determinantes da expectativa do cambio spotno futuro – “We shall not be able to go into the details of
the dynamics of the formation of exchange rate expectations here.” (Tsiang, 1959, p.91) – afirmando apenas
que esta pode estar positivamente relacionada com a taxa de cambio futuro. Contudo, mesmo esta afirmação
é descreditada de maneira contraditória: “the current forward rate is unlikely to have a considerable direct
influence upon the average expected rate of all speculators. . . ” (Tsiang, 1959, p.91).
13
O risco marginal é uma função crescente do tamanho das posições dos especuladores em cambio futuro
e do desvio padrão de suas expectativas em relação ao cambio spot no futuro.
14
Assumindo que todo o comércio internacional é protegido por operações de hedge.
15
A exposição completa de Tsiang é consideravelmente mais complexa e ainda inclui prêmios de liquidez como uma função decrescente do tamanho das posições de arbitragem, um sistema de equações para
ilustrar o comportamento dos agentes e uma análise gráfica. Entretanto, nenhum destes elementos muda
significativamente os argumentos apresentados acima.
16
Ver capítulo 3.

16

identidade.
−st + (it − i∗ )
ft ←
=
t

(3)

A visão cambista foi revisitada na última década por Lavoie (2000, 2003) e Smithin (2003).
Além de uma interpretação alternativa da CIP, ela constitui também parte do arcabouço
teórico utilizado neste trabalho para explicar a relação entre juros e câmbio em uma economia
aberta, a partir da abordagem das taxas de juros exógenas. Portanto, uma explicação mais
detalhada da visão cambista será exposta no segundo capítulo.

1.2

Paridade Descoberta de Juros (UIP)

A paridade descoberta de juros estabelece que “expected exchange rate movements offset nominal interest differentials so as to equalize expected nominal yields internationally” (Cumby
and Obstfeld, 1984, p.135). Neste caso os agentes estão expostos ao risco de variação cambial.
Esta é, portanto, uma condição de equilíbrio mais forte do que a CIP, pois estabelece que
ativos de países diferentes são substitutos perfeitos.
Consideramos Tsiang (1958) como a apresentação pioneira da UIP por aplicar as condições
de especulação de trabalhos anteriores ao mercado de câmbio. Contribuições anteriores de
Keynes (1936) e Kaldor (1939) também são fundamentais para o desenvolvimento da paridade
descoberta de juros. A exposição de Tsiang ainda leva em conta o debate sobre o caráter
estabilizador ou desestabilizador da especulação sobre um regime de câmbio flexível, posições
defendidas por Friedman (1953) e Nurkse (1944), respectivamente.
A definição da taxa própria de juros de um ativo do capítulo 17 da Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda (Keynes, 1936) é a gênese do arcabouço teórico sobre especulação
que mais tarde levaria ao desenvolvimento da UIP . Nesse capítulo, Keynes desenvolve um
modelo de portifólio no qual os rendimentos dos diversos ativos, e a moeda como um dos
ativos, tendem a se igualar. A taxa de juros de um ativo (i) em termos dele próprio é definida
pela soma de sua apreciação esperada (a), rendimento marginal (q) e prêmio de liquidez (l),
menos o custo marginal de carregamento (c).
a+q−c+l =i

(4)

Kaldor introduz a especulação de bens e ativos a partir deste arcabouço, definida por
ele como “the purchase (or sale) of goods with a view to re-sale (re-purchase) at a later
date, where the motive behind such action is the expectation of a change in the relevant
prices relatively to the ruling price and not a gain accruing through their use. . . ” (Kaldor,
1939, p.1). Apesar de não tratar especificamente do câmbio, são apresentadas as condições
17

necessárias para que um bem ou ativo seja objeto de especulação: a existência de um mercado
secundário perfeito ou semi-perfeito17 e baixo custo de carregamento18 . Não há dúvidas que
tais premissas se adequam às características das moedas e fazem dos mercados de câmbio um
locus quase ideal para a atividade especulativa.
A condição de equilíbrio na especulação de um ativo é representada pela equação 5 de
Kaldor. A mudança esperada no preço de um bem ou ativo é dada pelo preço esperado EP
menos o preço corrente CP , e precisa ser igual à soma dos juros (i), do custo líquido de
carregamento (c − q), que pode ser positivo ou negativo, e de um prêmio de risco (r).19
EP − CP = i + c − q + r

(5)

O próximo e decisivo passo no desenvolvimento da UIP foi dado por Tsiang (1958)20 ao
aplicar a condição acima ao mercado de câmbio, considerando o impacto da demanda especulativa por moedas sobre os fluxos internacionais de capitais (Tsiang, 1958, p.399). Nesse
sentido, Tsiang resgata a visão de portifólio de Keynes ao considerar uma divisa estrangeira
como ativo e incorpora as contribuições de Kaldor sobre especulação. Sua apresentação da
UIP deriva diretamente de (5). Assumindo que o custo de carregamento da moeda estrangeira
 
(c) é desprezível e que seu rendimento é igual à taxa básica de juros estrangeira ift temos:


ERt − Rt
= h it − ift + rt
Rt

(6)

Esta é a condição de equilíbrio para cada agente no mercado de moeda estrangeira, cuja
versão agregada é semelhante e obtida pela média da soma de todas as condições individuais.
Se os especuladores, na média, esperam uma valorização cambial (ERt < Rt ) maior do que


o diferencial de juros it − ift mais o prêmio de risco (rt ) eles vão aumentar sua posição em
moeda doméstica21 .
17
No sentido de que estes mercados possuem alta liquidez, não há relação com o conceito de mercados
eficiente desenvolvido posteriormente no bojo da teoria neoclássica.
18
Qualquer bem ou ativo que cumpra estes pré-requisitos precisa ser altamente padronizado, um artigo de
demanda geral, durável e com alto valor em proporção a seu volume.
19
Segundo Kaldor “Mr. Keynes’ “liquidity premium” on the holding of short-term assets is merely the
negative of our marginal risk premium on the holding of long-term bonds.” (Kaldor, 1939, p.14).
20
Outros trabalhos contribuíram para o aperfeiçoamento da UIP, mas nenhum tão completo ou semelhante
à versão contemporânea como a exposição de Tsiang. Pode-se mencionar Trued (1957), por exemplo, cuja
breve análise da especulação deixa claro que a paridade descoberta ainda não era de grande interesse nesta
época, principalmente em função da hegemonia dos regimes de cambio fixo.
21
Este demanda especulativa por divisas é igual à variação da posição dos agentes. O restante do artigo
de Tsiang se dedica a avaliar a o impacto da especulação sobre um regime de cambio flexível. O pleno
emprego dos fatores é assumido como uma hipótese simplificadora. O cambio spot (Rt ) é função do nível de
preços doméstico, da demanda especulativa por divisas e outras variáveis exógenas que deslocam a demanda
por exportações domésticas (Dt ). A influência do câmbio sobre a inflação doméstica - pass-through - é
mencionada, porém considera-se que seu impacto é “substantially smaller than unity”, pois “to analyze the
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O ajuste da equação (6) em direção ao equilíbrio, segundo Tsiang, se dá por três mecanismos. O primeiro e mais relevante é mais uma vez a variação endógena das taxas doméstica
e estrangeira de juros em função dos fluxos internacionais de capitais que alteram a base
monetária dos dois países. Mais uma vez a hipótese de oferta exógena de moeda cumpre
um papel fundamental para a estabilidade da UIP. As outras duas formas de ajuste são o
principle of increasing risk, ou seja, à medida que os agentes elevam suas posições em moeda
estrangeira aumenta sua percepção de risco e a hipótese de que há uma alta elasticidade das
taxas de juros à variações da oferta e demanda por moeda22 . Isto é, um aumento na demanda
especulativa por moeda estrangeira gera um aumento no diferencial de juros maior ou igual
à expectativa de desvalorização do cambio.
No início desta e da seção anterior apontamos a contribuição de Keynes para o desenvolvimento dos teoremas de paridade coberta e descoberta de juros, respectivamente. Porém,
enquanto sua contribuição é fundamental para a CIP não podemos ligar Keynes diretamente
à ideia da paridade descoberta. Na verdade, alguns elementos presentes no Treatise on Money
(Keynes, 1930) indicam que a UIP esta em desacordo com as idéias deste autor.
Tratando exclusivamente de regimes de câmbio fixo e com mobilidade perfeita de capitais
Keynes (1930, p.271) afirma que as taxas de juros precisariam ser iguais entre os países.
Caso contrário teríamos um fluxo infinito de reservas para o país com juros mais elevados.
Segundo Keynes esta igualdade não é observada porque os ativos de diferentes países não são
idênticos, não são substitutos perfeitos, devido a fatores de custo e de risco. Estes elementos
permitiriam certa autonomia para cada país na determinação de suas taxas de juros mesmo
com câmbio fixo (Keynes, 1930, p.286).
Esta igualdade entre as taxas de juros, mesmo que se pareça com a UIP, depende da
manutenção do regime e câmbio fixo e de sua credibilidade, de modo que não haja sequer
expectativa de variação cambial. Keynes acreditava que “If we deliberately desire that there
should be a high degree of mobility for international lending, both for long and short periods,
than this is, admittedly, a strong argument for a fixed rate of Exchange and rigid international
standards.” (Keynes, 1930, p.299). Nesta afirmação fica claro que Keynes não acredita na
existência de um mecanismo de equilíbrio entre taxas de juros e taxas de câmbio flexíveis,
effect of speculation on the exchange rate under such an inherently unstable monetary and price system
[quando o pass-through é próximo de um] is rather pointless.” (Tsiang, 1958, p.404). A expectativa média do
câmbio a vista no futuro, por sua vez, depende dos valores esperados do nível de preços e de fatores exógenos
de demanda por exportações (Dt ) sobre a taxa de cambio futuro e a vista.
22
Esta última condição é garantida se a elasticidade dos juros domésticos à expectativa de inflação é maior
do que um (Tsiang, 1958, p.412). O autor afirma que esta condição é “no more than the required for the
stability of the economy even in the absence of any foreign-exchange speculation” (1958, p.413). Portanto, o
sistema seria estável. Ele ainda reconhece a possibilidade de que a elasticidade dos juros à inflação esperada
possa ser problemática em um sistema bancário moderno “considerable elasticity in the supply of credit money
with respect to the interest rate may prevent the interest rate from rising.” (Tsiang, 1959, p.413).
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como postula a paridade descoberta de juros. Podemos agora retornar à UIP.
Sua versão canônica apresentada na maioria dos manuais modernos (Gandolfo, 2002,
McCallum, 1996) é essencialmente uma versão linear de 7. Esta é uma condição de equilíbrio
na qual a expectativa de variação cambial anula possibilidades de lucrar tomando emprestado
à uma taxa de juros e investindo em outro país. O prêmio de risco é representado por (ρ).
set+1 − st = it − i∗t − ρ

(7)

Destacamos mais de uma vez a importância da determinação endógena dos juros via
oferta e demanda de moeda como um ponto fundamental para a paridade descoberta de
juros. Portanto, é necessário mencionar que este argumento foi largamente questionado
tanto por autores heterodoxos (Kaldor, 1984 e Moore, 1988) quanto por alguns ramos do
pensamento macroeconômico neoclássico como os autores do novo consenso para economia
fechada (Romer, 2000). Na verdade, segundo Pivetti (2001, p.104) podemos traçar a origem
da noção de oferta moeda endógena à teoria clássica nos trabalhos de William Petty, Thomas
Tooke e Karl Marx, e esta segue presente na obra de alguns autores marginalistas como Knut
Wicksell e Gunnar Myrdal e James Tobin.
A equação 7 expressa a versão canônica da UIP. Entretanto, as hipóteses que fundamentam o teorema são significativamente diferentes. Na primeira seção do próximo capítulo
detalharemos estes fundamentos teóricos da paridade descoberta. Por hora nos limitamos
a contextualizar o arcabouço teórico no qual tiveram origem as interpretações atuais deste
teorema.
A partir da década de 1970 autores como Frenkel (1976) e Bilson (1978) passam a aplicar
as hipóteses de expectativas racionais e mercados eficientes à UIP em uma economia com
preços perfeitamente flexíveis. Esta mudança de interpretação esta inserida no contexto da
asset view das as taxas de câmbio, que inclui também o modelo de overshooting de Dornbusch
(1976).
Segundo a asset view uma taxa de câmbio é o preço relativo de duas moedas e as expectativas cambiais, portanto, dependem das condições de oferta e demanda das mesmas.
Deste modo, “When the domestic interest rate rises relative to the foreign interest rate, it is
because the domestic currency is expected to lose value through inflation and depreciation.”
(Frankel, 1979, p.610). No caso apresentado por Frenkel (1976), em contraste com as explicações anteriores da UIP, as variações dos juros domésticos e da taxa de câmbio esperada
que garantem a validade da UIP tem uma origem comum: as expectativas de inflação. Este
ponto será abordado de forma mais cuidadosa no capítulo seguinte.
20

1.2.1

Especulação e Estabilidade

Em paralelo ao desenvolvimento da UIP acima exposto, o crescimento da atividade especulativa e a disseminação dos regimes de cambio flutuante ao longo do século XX também
fomentaram o debate acerca da natureza (des)estabilizadora da especulação.
Pode-se tomar como ponto de partida a conclusão de Nurkse (1944) de que a atividade
especulativa seria capaz de desestabilizar regimes de câmbio flutuante. Esta visão foi criticada
posteriormente por Friedman (1953, p.173-180)23 . O argumento de Friedman é baseado na
ideia de que os especuladores compram quando o preço esta baixo e vendem na alta, o que
tornaria a especulação um força estabilizadora sobre o câmbio.
“People who argue that speculation is generally destabilizing seldom realize that
this is largely equivalent to saying that speculators lose money, since speculation
can be destabilizing in general only if speculators on the average sell when the
currency is low in price and buy when it is high.” (Friedman, 1953, p.175)24
O argumento acima é basicamente o que Kaldor (1939) havia definido como a teoria tradicional da especulação. Antes de apresentar a crítica de Kaldor devemos destacar que o próprio
conceito de estabilidade defendido por Friedman é questionável. Baumol (1957, p.263) afirma:
“Because most of the mathematical analysis of speculation and stability has been conducted in
static terms, it has failed to get to the heart of the stability question which, of course, refers
to properties of the price movements.” A especulação seria de fato desestabilizadora uma vez
que mesmo que ocorra na direção “correta” como advogava Friedman ela acelera e amplia as
variações cambiais25 .
Kaldor nota que esta teoria tradicional da especulação assume que os especuladores constituem uma pequena proporção do mercado e, portanto, não conseguem mudar a direção da
tendência da taxa de câmbio. Também esta implícito que os especuladores são capazes de
prever variações no cambio melhor do que a média dos agentes deste mercado. Entretanto,
como a primeira condição não se aplica é suficiente que alguns especuladores sejam melhores
23
Entre os autores que trataram do mesmo tema ainda temos Polak (1943), Haberler (1949) e Machlup
(1949).
24
Friedman (1953, p.173-180) considera a evidência apresentada por Nurkse em International Currency
Experience inadequada para sustentar sua conclusão. Curiosamente, após criticar Nurkse por examinar
“. . . only one episode in anything approaching the required detail” (1953, p.176) Friedman fundamenta sua
defesa da especulação na observação de apenas dois mercados de cambio flutuante: Suiça e Tangier (1953,
p.175).
25
Este argumento se baseia na visão, correta em nossa perspectiva, de que especuladores não conseguem
prever o futuro corretamente e, portanto, “[they] can only hope to identify price peaks and troughs in retrospect
after the price trend has been well established.” (Baumol, 1957, p.263).
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do que outros26 e desta maneira “they can live on each other.” (Kaldor, 1939, p. 2)27 .
A conclusão de Kaldor é que a especulação é tanto estabilizadora quanto desestabilizadora
no caso geral para commodities. Isto porque as expectativas de variação do preço tendem a
ser menos elásticas quanto mais distante o preço corrente estiver do preço normal do ativo
em questão. Logo, a atividade especulativa tende a ser desestabilizadora quando o preço
corrente esta próximo do normal28 e desestabilizadora quando esta longe.
Esta conclusão, no entanto, não se aplica diretamente aos mercados de moeda estrangeira
já que nestes “there is no such “external” determinant of normal price as the producers’
supply price as in the case of commodities.” (Kaldor, 1939, p.12). Esta questão fica ainda
mais clara nas palavras de Baumol (1957, p.270):
“...the relative price of one consumers’ good as against another is determined
by costs of production. If this price ratio is out of line with costs, capital will
find it profitable to flow from the production of one item to the other and move
prices back toward their equilibrium ratio in accord with the well-known analysis.
But the peculiarity of the exchange market is that the cost of production of the
commodities traded is, for all practical purposes, nil. Governments or the central
banking systems can, at nearly zero cost, expand their currencies at will, and
frequently they do not resist that temptation.”.
Neste contexto, taxas de câmbio flutuantes teriam um comportamento errático e instável.
Isto é, como não há um preço de produção para o câmbio qualquer valor de referência para
o mesmo depende exclusivamente das expectativas dos agentes e da atuação da autoridade
monetária (AM). O que leva Baumol (1957, p.271) à seguinte conclusão.
“. . . I can see no way of constructing a systematic explanation of turning points
of truly flexible exchange rates. If, as I believe, Viner is right, exchange rate
movements will be erratic and these turning points will be erratic, or rather, they
will be explainable only in terms of the political circumstances of the countries in
questions.” 29
No finaldo próximo capítulo retornaremos à questão da ausência de um preço de produção
para o câmbio. Por enquanto destacamos, a partir dos argumentos anteriores, que a ausência
26
Mesmo que não explicitamente esta ser a visão de Keynes sobre os especuladores no Tract on Monetary
Reform.
27
Ver também Kindleberger (2011) para outra crítica à teoria tradicional da especulação.
28
Kaldor apenas afirma que o preço normal “is determined by different factors in different markets” (1939,
p.9). E que “normal price in the future will not be very different from the normal supply price of the past;
it is ultimately a belief in the stability of money wages” (1939, p.10). Assim a estabilidade esta diretamente
ligada à estabilidade dos salários.
29
Ver Vernengo (2001) para uma discussão sobre o câmbio como um preço de convenção. Este tema será
abordado no final do capítulo 2.
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de um preço normal põe em xeque a visão tradicional de que a especulação exerce uma
influência estabilizadora nos regimes de câmbio flutuante.

1.3

Paridade Real de Juros (RIP)

A origem da paridade real de juros é distinta de suas duas antecessoras. Ela se dá no
âmbito dos modelos monetaristas de determinação das taxas de câmbio, como um resultado
secundário. Em contraste com as paridades coberta e descoberta, esta não é uma condição
de equilíbrio, mas um resultado da validade de outras duas paridades. É necessário que a
UIP, com expectativas racionais e preços flexíveis, e a versão mais fraca da PPP valham
simultaneamente para que se verifique a paridade real de juros. Logo, a RIP é uma condição
muito mais forte do que os dois teoremas de paridade anteriores. Como indicou Mishkin(1984,
p.1345): “If it is true [a RIP], then domestic monetary authorities have no control over their
real rate relative to the world rate, limiting the impact of their stabilization policies.”
Estes modelos monetaristas estão incluídos no contexto da asset view mencionada na
seção 1.2 e segundo a terminologia de Frankel (1979) podem ser divididos em duas classes:
de Chicago e keynesianos. Em ambos os casos o câmbio spot é determinado pela quantidade
de moeda emitida nos dois países. Os modelos divergem quanto à flexibilidade de preços.
Enquanto autores dos modelos “Chicago”, como Frenkel (1976) e Bilson (1978), assumem
preços perfeitamente flexíveis, os modelos keynesianos como Dornbusch (1976) apresentam
preços rígidos do curto prazo, pois o ajuste no mercado de bens é mais lento do que nos
mercados de ativos financeiros e de moedas.
É por isso que no modelo de overshooting é possível manter um diferencial real de juros
positivo. Imperfeições de mercado de bens, ao gerar rigidezes de preço possibilitam a manutenção temporária de um diferencial de juros reais, atraindo capital estrangeiro e valorizando
o câmbio. Nos modelos de mercados eficientes e preços flexíveis, por outro lado, os ajustes
são instantâneos. Logo, a RIP sempre vale nos modelos de “Chicago” e apenas no longo
prazo no caso “keynesiano”.
A verdadeira diferença entre estas duas classes modelos é que com preços flexíveis a taxa
de câmbio esta sempre em seu valor de equilíbrio, estabelecido pela PPP. Com preços rígidos
há uma disparidade entre o valor corrente e o de longo prazo do câmbio.
Entretanto, a validade da PPP, em suas versões absoluta ou relativa, sempre contou com
pouco respaldo empírico30 . Uma versão mais popular e menos restritiva da RIP pode ser
obtida pela combinação da UIP com expectativa da PPP ou PPP ex-ante. Esta variante
30

A partir do final da década de 1980 e início de 1990, estudos encontraram para evidências em favor da
PPP em prazos muito longos, em geral mais de 100 anos, ver Rogoff, (1996). Esta literatura trata, porém, a
relação de causalidade em uma única direção, ignorando a possível influência do cambio sobre a inflação.
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da paridade de poder de compra remonta à Roll (1979) e Adler & Lehman (1983). Nela é
necessário apenas que os agentes acreditem que a PPP vale e não que a mesma se verifique.
É compatível com taxas de câmbio que se comportam como passeios aleatórios e taxas reais
de câmbio que variam.
Apresentamos abaixo a RIP (11) pela combinação da UIP (8) e da PPP ex-ante (9) que
resultam na igualdade entre taxas nominais de juros menos a expectativa de inflação (10).
Esta é justamente a definição de Fisher (1930) de taxa real de juros, temos assim juros reais
iguais nos dois países, a RIP.
set+1 − st = it − i∗t − ρ

(8)

set+1 − st = πte − πt∗e

(9)

it − πte = i∗t − πt∗e + ρ

(10)

rt = rt∗ + ρ

(11)

Destaca-se por último que a maior parte da literatura que trata da RIP se concentra em
aspectos empíricos. A falha em verificar esta relação, como veremos no último capítulo, fez
da RIP uma condição pouco popular. Por conseguinte não se encontram desenvolvimentos
teóricos posteriores mais relevantes desta relação. Mesmo assim a igualdade entre taxas de
juros reais de dois países ainda é assumida como hipótese na construção de diversos modelos
macroeconômicos, como no capítulo seguinte.
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2

Fundamentos Teóricos das Paridades de Juros e a
Abordagem dos Juros Exógenos

Hoje em dia é grande o consenso entre economistas - mais ligados ao mainstream ou heterodoxos - de que as taxas básicas de juros são controladas pelos Bancos Centrais. Porém, na
análise mais convencional de economia aberta, desde que não haja imperfeições no mercado
inernacional de capitais, seria impossível para um país determinar de forma autônoma sua
taxa básica de juros em nível diferente da taxa internacional. Nesse sentido, mecanismos
endógenos de ajuste impediriam o BC de fixar os juros exógenamente, criando uma convergência automática em direção à taxa nominal internacional mais a desvalorização cambial
esperada.
O objetivo deste capítulo é avaliar criticamente os fundamentos teóricos dos teoremas de
paridade que justificam essa perda de autonomia das AMs na determinação da taxa de juros
doméstica em uma economia aberta com mobilidade de capitais. Com efeito, sugere-se que
a AM é capaz de elevar sua taxa de juros, exercendo um efeito apreciativo sobre o câmbio,
ceteris paribus. E que não há mecanismos de ajuste automático que limitem a determinação
dos juros em uma economia aberta. De modo que restrições à esta autonomia dependem
apenas dos objetivos da política monetária e câmbial e restrições impostas pela posição da
moeda em questão no sistema financeiro mundial31 .
Além desta introdução, o presente capítulo esta organizado em mais três seções. Na seção
(2.1) apresentamos os fundamentos teóricos dos teoremas das paridades de juros. A seção
seguinte constitui uma avaliação crítica destes das hipóteses fundamentais para o funcionamento destes teoremas. Na última seção apresentamos algumas conclusões sobre a dinâmica
da relação juros-câmbio a partir das críticas traçadas ao longo do capítulo.

2.1

Teoremas de Paridade de Juros: interpretação tradicional

Existe uma grande assimetria entre o número de trabalhos teóricos dedicados a cada um
dos três teoremas de paridade. Enquanto as paridades coberta e real, por motivos distintos,
contam com um número reduzido de analises, a paridade descoberta de juros possui uma
quantidade expressiva de representações teóricas mais cuidadosas.
31

Como por exemplo, estabelecer um diferencial de juros negativo com a taxa de júros livre de risco em
um país periférico
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2.1.1

Paridade Coberta de Juros (CIP)

Pode-se atribuir a falta de interesse teórico pela paridade coberta (CIP) ao vasto sucesso
empírico desta relação. Este teorema assegura que o diferencial entre a taxa de câmbio a
termo32 (forward) f e a taxa de câmbio a vista (spot) s entre duas moedas tem que ser igual
ao diferencial entre as taxas de juros na moeda doméstica i e na moeda estrangeira i∗ .
ft − st = it − i∗t

(12)

Sua formulação tradicional como uma condição de não arbitragem entre ativos de dois
países segue como a interpretação mais difundida e aceita. Deste modo, a CIP estabelece
que não pode haver ganhos de arbitragem, livres de risco de variação cambial, ao tomar
emprestado em um país e aplicar em outro. O ajuste, para que valha a relação de equilíbrio
expressa por (12), pode se dar pela variação de qualquer das quatro variáveis, como vimos
no primeiro capítulo.
A história mais tradicional diz que uma vez que haja especulação na compra de moeda
estrangeira (a vista ou a termo) e o forward premium se descola do diferencial de juros,
há possibilidade de arbitragem e, portanto, ganhos sem risco. Porém, a própria ação dos
arbitradores, pela compra e venda de ft e st , reduz novamente o forward premium até que
retorne a relação de equilíbrio (12).
Outro fechamento é possível a partir de uma oferta de moeda exógena. Nesse caso, o
fluxo de capitais reduziria a base monetária e a oferta de moeda em um país e aumentaria no
outro, aumentando a taxa de juros no país de origem e reduzindo no de destino dos capitais,
também no sentido de equilibrar (12). Temos então a CIP como uma relação de equilíbrio,
uma condição de não arbitragem. Cabe ainda notar que a verificação empírica da CIP no
paradigma neoclássico é interpretada como forte evidência em favor da livre mobilidade de
capitais e do funcionamento do mecanismo de arbitragem.

2.1.2

Paridade Descoberta de Juros (UIP)

O teorema da paridade descoberta da taxa de juros (UIP ) estabelece que o diferencial de
juros entre dois países (it − i∗t ) deve refletir e expectativa de valorização (ou desvalorização)


entre a moeda doméstica e a estrangeira set+1 − st .
32

Ao longo deste capítulo empregamos os termos taxa de câmbio a termo e taxa de câmbio futuro como
sinônimos, significando a taxa cobrada para entrega de divisas no futuro. Na realidade a taxa termo esta
ligada as operações de balcão de bancos com seus clientes enquanto o câmbio futuro diz respeito ao preço
do contrato futuro de câmbio cotados publicamente. De todo modo há uma relação íntima entre estes dois
preços.
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set+1 − st = it − i∗t

(13)

O maior número de trabalhos teóricos dedicados a esta relação deve-se a dois fatores
principais. Por um lado, como pontuou MacCallum (1994, p.5) “...it [UIP] appears as a key
behavioral relationship in virtually all of the prominent current-day models of exchange rate
determination.” Além dos modelos de determinação do câmbio a UIP também é uma relação
fundamental na formulação de diversos modelos macroeconômicos para economias abertas33 .
Uma segunda explicação para a grande atenção dedicada à UIP é sua inquestionável falha
empírica. Verificam-se na literatura diversas tentativas de explicar esta falha sem, no entanto,
abandonar a UIP.
Lavoie (2000, p.168) identifica duas interpretações distintas da UIP. No primeiro caso a
taxa doméstica de juros é a variável dependente. Ela não pode diferir da taxa mundial34 (i∗t )


acrescida da expectativa de desvalorização cambial set+1 − st para que oferta e demanda
pelas duas moedas esteja em equilíbrio. Logo, o ajuste para manter o equilíbrio ocorre
pela variação dos juros domésticos. O segundo caso envolve interpretações que consideram
tanto as taxas de juros (doméstica e internacional) quanto as expectativas do câmbio futuro
exógenas35 , fazendo da UIP uma relação de determinação do câmbio à vista. Logo, o ajuste
é pela variação da taxa de câmbio spot.
Nesta seção propomos uma segmentação alternativa, apesar de parecida com a de Lavoie.
Optamos por separar a interpretação da UIP com juros e expectativas exógenas em duas
categorias, com e sem o acréscimo de um prêmio de risco variável. Estas duas categorias
englobam modelos micro fundamentados de equilíbrio geral dinâmico estocástico (DSGE)
onde a variação da taxa de câmbio é igual à razão entre as taxas marginais de substituição
intertemporal nominal. Uma simplificação desta versão inclui os modelos que adotam a
paridade real de juros (RIP) como hipótese. A terceira e última interpretação tenta explicar
a falha da UIP pelo acrescimo de um termo de risco variável e também inclui modelos que
consideram o impacto de regras monetárias sobre a UIP.

33
Entre estes podemos citar Obstfeld e Rogoff (1996) e o Global Economic Model do Fundo Monetário
Internacional GEM-IMF (Laxton e Pesenti, 2003).
34
Diversos artigos não deixam claro qual é a taxa de juros externa relevante. Enquanto alguns simplesmente
postulam a existência teórica de uma taxa mundial de juros (Mundell, 1963) outros assumem para aplicações
empíricas a taxa de juros americana de curto prazo como a taxa livre de risco. Neste trabalho assumiremos
que a taxa de juros de curto prazo dos EUA é a taxa mundial de juros. O papel do dólar como moeda
mundial (Serrano, 2003) faz de sua taxa o ativo que rende juros livre de risco.
35
Os juros são determinados pela autoridade monetária, geralmente por alguma regra monetária como a
regra de Taylor. Já as taxas de câmbio esperadas são determinadas pela PPP ou outra regra independente
da trajetória passada do câmbio.
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UIP com Ajuste pela Taxa Doméstica de Juros A exposição de Frenkel (1976, p.209)
apresenta de maneira satisfatória o mecanismo teórico que fundamenta esta primeira versão
da UIP. Este modelo é desenvolvido em um contexto monetarista de economias com preços
perfeitamente flexíveis. Os agentes são dotados de expectativas racionais e o câmbio determinado segundo a chamada asset view, ou seja, a taxa de câmbio é o preço relativo definido
pela oferta e demanda de duas moedas. Neste caso tanto a taxa de câmbio quanto as de
juros nos dois países dependem em última instancia das ofertas exógenas de moeda.
Segundo esta visão, se os agentes racionais esperam uma inflação maior no futuro, há
uma queda da demanda por encaixes reais. Para um estoque fixo de moeda o equilíbrio no
mercado de ativos, neste caso títulos que rendem juros, só pode ser atingido por um aumento
da inflação que resulta em uma queda do estoque real de moeda (M/P ). Adicionalmente,
como vale a PPP36 e a inflação externa é dada, esse aumento da inflação implica também na
desvalorização da taxa de câmbio spot. Esta relação é ilustrada na figura (1) abaixo, onde
estão apresentadas as taxas de inflação no eixo das ordenadas e a oferta real de moeda, em
termos da taxa de cambio (s) e da inflação externa (P ∗ ) no eixo das abscissas.

Figura 1: Frenkel (1976)

Fonte: Frenkel, 1976, p.209

O aumento dos juros domésticos tem a mesma origem que a desvaloricação cambial: a
36

Neste caso a hipótese é que realmente vale a PPP e não apenas que os agentes acreditam nesta hipótese
(ex-ante PPP). Isto porque é imprescindível para o mecanismo de ajuste que a taxa de câmbio à vista seja
determinada pelo nível de preços dos dois países.
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alta dos preços domésticos que é incorporada aos juros nominais pelo efeito Fisher (14), onde
it é a taxa nominal doméstica de juros, r a taxa real interna e πte a expectativa de inflação.
it = r + πte

(14)

Temos, portanto uma explicação na qual o aumento da (expectativa de) inflação leva tanto
à desvalorização cambial quanto a um aumento dos juros internos. Vale destacar o grande
número de hipóteses, algumas bastante restritivas, necessárias para que valha a interpretação
acima. É preciso, além da perfeita mobilidade de capital e da oferta exógena de moeda, que
os ativos sejam substitutos perfeitos, as expectativas racionais, a PPP seja válida e que os
agentes sejam neutros ao risco37 .
Fica claro a partir do mecanismo exposto por Frenkel que o ajuste para a relação de
equilíbrio da UIP, seja ele pela (des)valorização do câmbio ou pela variação dos juros domésticos, depende fundamentalmente da oferta exógena de moeda. Apenas assim a redução
da demanda por encaixes reais leva a um nível de preços maior e, pela PPP, a uma taxa de
câmbio mais desvalorizada. Também é graças a moeda exógena que a mudança na demanda
por moeda afeta as taxas de juros. Devemos notar que a cadeia de causalidade corre em
um único sentido, da inflação interna para o câmbio, ignorando completamente o efeito de
variações cambiais no nível interno de preços.
UIP com Taxas (Reais) de Juros Exógenas O desenvolvimento da segunda versão da
UIP está ligado à ascensão do paradigma novo-clássico, em detrimento do monetarista, como
interpretação hegemônica na macroeconomia. Neste caso a UIP também está inserida no
âmbito dos modelos DSGE com agentes representativos.
Neste contexto, que remonta pelo menos à Lucas (1982), as taxas nominais de juros
são iguais ao preço do direito (claim) hoje a uma unidade monetária no próximo período.
Seguindo Backus et al. (2010) podemos decompor este fator de desconto estocástico (price
kernel) em taxa marginal de substituição intertemporal (η), que equivale aos juros reais, e
taxas de inflação (π). Deste modo, podemos representar a UIP por meio da equação (15)
abaixo.
ηt+1 .e−πt+1
st+1
= ∗
∗
st
ηt+1 .e−πt+1

(15)

Apesar de Lucas (1982) desenvolver seu modelo com oferta de moeda exógena, Backus et
al. (2010) demonstram que esta mesma abordagem pode ser aplicada à um arcabouço teórico
37

É perfeitamente possível relaxar esta última hipótese, acrescentando um prêmio de risco, mas este ainda
precisaria de características bastante específicas para justificas as falhas encontradas da UIP, como veremos
na seção 2.1.2 .
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com taxas de juros determinadas a partir de uma regra monetária, portanto, exógenas.
Outra aplicação desta interpretação pode ser encontrada em Obstfeld e Rogoff (1996).
Este artigo pioneiro é considerado um dos pontos de partida da literatura conhecida como
New Open Economy Macroeconomics que é basicamente a extensão dos modelos na Nova
Síntese Neoclássica38 para uma economia aberta (Corsetti, 2008). Esta vertente crescente
da literatura econômica é baseada em modelos DSGE com rigidezes nominais, sendo a UIP
uma das equações que compõe o modelo básico de equilíbrio geral com duas economias. A
paridade descoberta é uma consequência lógica das hipóteses assumidas na construção do
modelo: taxas reais de juros fixas e iguais nos dois países, a PPP, e a equação de Fisher39 .
A citação abaixo explicita como a UIP é derivada a partir destas hipóteses: “Note that
since purchase power parity holds, real interest rate equality implies uncovered interest parity
(1 + i∗t ).” Obstfeld e Rogoff (1996, p.6)
1 + it = EEt+1
t
Na primeira versão da UIP (2.1.2 ) câmbio e juros domésticos se ajustavam simultaneamente para garantir o equilíbrio. Na apresentação acima, por outro lado, as taxas de juros são
exógenas. Podem ser tanto juros nominais determinados pela autoridade monetária quanto
juros reais determinados por fatores reais acrescidos da inflação. E as taxas de câmbio se
ajustam para garantir a relação de equilíbrio.
Na verdade o modelo exposto por Lucas (1982) é perfeitamente compatível com a visão
de Frenkel (1976). Apesar de fatores reais determinarem os juros reais, os juros nominais dependem da expansão da oferta de moeda que também determina simultaneamente a variação
nas taxas de câmbio. Esta segunda versão da UIP, entretanto, também engloba casos onde
os juros nominais são exógenamente determinados, como para autores do Novo Consenso e
da Nova Síntese Neoclássica (Summa, 2010, p.18 e Woodford e Walsh, 2005, p.30).
Em comum, todas as interpretações apresentadas acima compartilham da fé na PPP40 ,
a despeito da dificuldade em verificar empiricamente esta relação. Este fato se mostra um
problema ao comparar estas teorias com a realidade. As repetidas falhas empíricas da UIP
levaram ao desenvolvimento dos modelos apresentados em (2.1.2) que tentam explicar a falha
da paridade descoberta pela presença de um prêmio de risco variável.

UIP e o Prêmio de Risco A falha da paridade descoberta - UIP failure ou forward
premium puzzle – é constatada pelos parâmetros negativos encontrados no teste conhecido
como unbiased efficiency. Este estabelece que se os agentes são racionais e os mercados
38

Para referências à Nova Síntese Neoclássica ver Goodfriend e King (1997) e Woodford e Walsh (2005).
Estas hipóteses são representadas pelas equações (17), (4) e (10) no artigo original, Obstfeld e Rogoff
(1996, p.7, 4 e 5, respectivamente).
40
Duas avaliações da extensa literatura empírica acerca da PPP podem sem encontradas em Taylor (1995,
p.19-21) e Rogoff (1996).
39
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eficientes, a taxa de câmbio a termo ft deve ser o previsor ótimo para a taxa de câmbio spot
esperada no próximo período set+1 . Como não é possível verificar as expectativas dos agentes
e vale a paridade coberta, pode-se testar a UIP pela equação abaixo na qual um β = 1
equivale à confirmação da UIP.
st+1 − st = α + β(ft − st ) + εt

(16)

Para justificar os desvios da relação de equilíbrio, representados pela repetida verificação
de um parâmetro β < 0, é acrescentado um prêmio de risco. O ponto de partida é decompor
o forward premium entre a desvalorização esperada da taxa spot mais um prêmio de risco,
como originalmente em Fama (1984).
ft − st = (ft − set+1 ) + (set+1 − st )

(17)

ft − st = pt + (set+1 − st )

(18)

∴ pt = (ft − set+1 )

(19)

Na equação (17) acima pt representa o prêmio de risco variável e o segundo termo (set+1 −st )
a variação esperada do câmbio spot, justamente o termo explicado pela UIP. Fica claro,
portanto, que na ausência do prêmio de risco, a taxa de cambio futura seria o previsor ótimo
para o câmbio à vista no futuro.
A partir da decomposição (17) pode-se concluir que:
β=

cov(st+1 − st , ft − st )
var(ft − st )

var(set+1 − st ) + cov(pt , set+1 − st )
β=
var(pt ) + var(set+1 − st ) + 2.cov(pt , set+1 − st )

(20)

(21)

E como é justamente a verificação de valores negativos para o coeficiente acima (β < 0)
que configura a falha da UIP, qualquer desvio de β = 1 é diretamente interpretado como uma
variação do prêmio de risco. As condições necessárias para que β < 0 são:
cov(pt , set+1 − st ) < 0

(22)

var(pt ) > var(set+1 − st )

(23)
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Portanto, temos um arcabouço no qual continuam valendo tanto a UIP quanto a hipótese
de expectativas racionais, mas que também se mostra compatível com a evidência empírica.
Muito embora o próprio Eugene Fama (1984, p.327) tenha admitido que “A good story
for negative covariation between pt and set+1 − st is difficult to tell”, algumas explicações
posteriores tentaram dar conta de explicar esta relação, mas antes deve-se considerar algumas
das características da explicação acima.
O prêmio de risco (19) apresenta algumas características bastante específicas e muito
diferentes da simples inclusão de um prêmio de risco simples, o que seria equivalente a
assumir que os agentes são avessos ao risco. A decomposição de Fama assume que existe
uma relação intrínseca entre a taxa de câmbio a termo e a taxa spot esperada em no período
seguinte (t + 1)41 . Para que esta explicação funcione, pt precisa ser exatamente igual ao erro
nas expectativas (pt = ft −set+1 ). Isto é equivalente a impor a validade da paridade descoberta
aumentada pelo prêmio de risco já que todo e qualquer desvio da relação de equilíbrio será
necessariamente igual a esta definição de pt .
Ainda, se assumirmos, em contraste com a UIP, que há uma relação negativa entre o
diferencial de juros e a taxa de câmbio, como no modelo Mundell-Fleming (Mundell, 1963)
ou em McCallum (1994, p.23), torna-se evidente a necessidade de uma relação positiva entre
o diferencial de juros e este prêmio de risco. Ademais, é necessário que a elasticidade do
risco em relação aos juros seja maior do que a elasticidade da taxa de câmbio aos juros para
que valha a UIP. Em outras palavras, o aumento do prêmio de risco precisa ser igual ao
aumento do diferencial de juros mais a valorização cambial causada por este. Ora, estas são
exatamente as duas condições necessárias (22) e (23) propostas por Fama.
Por último, é pertinente destacar a importância de manter as expectativas racionais no
mercado de moeda estrangeira. É precisamente nestes mercados que a experiência real mais
se aproxima das hipóteses de informação perfeita e agentes racionais devido aos profissionais
altamente especializados e a abundância de informações disponíveis nos mercados de FX 42 .
Seria, portanto, um tanto constrangedor abandonar expectativas racionais neste caso concomitantemente à sua manutenção em praticamente todos os outros modelos macroeconômicos
de cunho neoclássico.
Voltamo-nos agora para algumas das tentativas de interpretar a falha da UIP pelo prêmio
de risco.
McCallum (1994, 1996) aponta três possíveis causas para a fala da UIP. Quais sejam: i.
a UIP não vale, ii. expectativas não são racionais, e iii. o manejo da política monetária leva
à falha nos testes empíricos, mas a UIP permanece válida. As duas primeiras alternativas
41
42

Tentaremos demonstrar na seção 2.2.1 deste artigo que não há qualquer relação entre estas variáveis.
Do inglês Foreign Exchange
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teriam consequências severas para os modelos neoclássicos amplamente utilizados e, portanto,
são logo descartadas. Resta a terceira, denominada policy response hypothesis.
McCallum afirma que é possível explicar o coeficiente negativo da UIP ao se incluir um
termo de erro ξt e adotar uma regra na qual a autoridade monetária determina o diferencial
de juros nominal em função da taxa de câmbio e do diferencial de juros no passado (25).
Desta forma, seria possível demonstrar a partir do sistema de equações abaixo que há uma
correlação negativa entre o erro (ξt ) e o forward premium, sendo este uma proxy para o
diferencial de juros.
set+1 − st = it − i∗t − ξt

(24)

(it − i∗t ) = λ(st − st−1 ) + γ(it−1 − i∗t−1 ) + ςt ; λ > 0, γ > 0

(25)

24 em 25 set+1 − st = λ(st − st−1 ) + γ(it−1 − i∗t−1 ) + ςt − ξt

(26)

A primeira equação é simplesmente a UIP acrescida de um termo de erro, que pode representar um prêmio de risco (McCallum, 1994, p.4). A segunda (25) representa a regra
monetária, na qual o primeiro termo do lado direito exprime o objetivo de evitar variações
cambiais bruscas. Uma desvalorização cambial leva a autoridade monetária a elevar o diferencial de juros para evitar posteriores desvalorizações. Esta equação deixa clara a relação
negativa entre diferencial de juros e o câmbio, pelo menos do curto prazo. O segundo termo
de (25) expressa o objetivo de evitar fortes variações no diferencial de juros (smoothing). E o
terceiro representa variações aleatórias na política monetária e, portanto, se comporta como
um ruído branco.
Vejamos agora o funcionamento deste sistema. Um choque positivo no termo de erro
ξt , assumindo que as expectativas set+1 são exógenas, eleva a taxa spot st e reduz set+1 − st .
Simultaneamente a variação cambial faz com que a autoridade monetária eleve o diferencial
de juros. Portanto, no sistema apresentado variações no câmbio e no diferencial de juros tem
uma origem comum, o termo ξt . Também verifica-se uma covariância negativa entre set+1 −st e
ft − st , assim como na abordagem de Eugene Fama43 .
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O sistema é resolvido pelo método dos coeficientes indeterminados, pelo qual chegamos à solução:
∆st = −γ/λ(it−1 − i∗t−1 ) − 1/λςt + 1/(λ + γ)ξt
O autor afirma que é possível obter resultados próximos dos observados empiricamente ao assumir que λ
é pequeno, γ é próximo de um e que ξ é gerado por um processo auto regressivo de primeira ordem (a).
Esta solução pode ser apresentada em duas equações (b) e (c), indicando que as variações no câmbio e no
diferencial de juros tem origem no termo ξ que pode ser interpretado como o prêmio de risco.
(a)ξt = ρξt−1 + µt ; ρ > 0, |ρ| < 1; µt ∼ N (0, σ 2 )
(b)∆st = (ρ − γ)/λ(it−1 − i∗t−1 ) − 1/λςt + 1/(λ + γ − ρ)ut
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Temos assim um modelo que parte do pressuposto de que a UIP é valida e explica a
relação negativa entre o diferencial de juros e variação cambial, aparentemente resolvendo o
puzzle da UIP. No entanto, esta solução se dá pelo mesmo caminho indicado por Fama, a
adição de um termo ξ que torna o diferencial de juros, ou sua proxy ft − st , negativamente
correlacionado com ∆st+1 44 .
A explicação da UIP com um prêmio de risco não perdeu popularidade nas últimas décadas. Diversos economistas, inclusive dentro do pensamento pós-keynesiano, utilizaram
alguma versão deste argumento.
Smithin (2003) afirma que se a CIP é valida e a UIP não, então deve-se incluir um termo
de erro, como um prêmio de risco, na mesma. A questão relevante seria a possibilidade de
explicar este termo para compreender os desvios da UIP. O autor sugere que o prêmio de
risco pode depender do passivo externo líquido ou da proporção dívida sobre PIB (Smithin,
2003, p.232). Ilustramos a primeira alternativa nas duas equações abaixo, onde o aumento do
passivo externo líquido (Dt ) é função do déficit na balança de transações correntes (BT C).
set+1 − st = it − i∗t − pt

pt = f (Dt ) , onde Dt − Dt−1 = −BT C ;

(27)
d.pt
>0
d.Dt

(28)

Outra versão mais recente deste argumento é apresentada por Gonçalves e Guimaraes
(2011) em estudo aplicado à economia brasileira. Neste caso uma relação positiva entre juros
e câmbio esta associada ao aumento da probabilidade de default. Segundo os autores, em
um país que possui tanto taxas de juros quanto dívida em níveis suficientemente altos, a
elevação dos juros aumenta a probabilidade de default da dívida pública, elevando assim o
prêmio de risco e levando à desvalorização cambial. Isto porque um aumento inesperado dos
juros domésticos é acompanhado de uma queda no produto e, logo, da arrecadação tributária.
Tornando assim mais provável que o governo não seja capaz de honrar suas dívidas.
As duas últimas explicações incorrem em um erro comum ao associar o prêmio de risco
a divida interna do país. Nem o aumento do passivo externo, que ocorre pelo aumento
do investimento de portfolio de agentes estrangeiros (entrada de capitais), nem a redução
da arrecadação representam uma ameaça à capacidade de pagar a dívida interna do país.
Precisamente porque a mesma é denominada em moeda nacional, livremente produzida sem
custo pelo governo (Lerner, 1943, 1947).
Ademais, a existência de um prêmio de risco associado à moeda de um país está direta(c)(it−1 − i∗t−1 ) = λ/(λ + γ − ρ)ξt
Esta abordagem ainda depende da validade da regra monetária assumida, bem como o tamanho de seus
coeficientes, além de ignorar a intervenção direta da autoridade monetária no mercado de câmbio.
44
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mente ligada à aversão ao risco dos agentes que atuam nestes mercados, como destaca Lavoie
(2003). Uma das hipóteses subjacentes à UIP é que os agentes são neutros ao risco e os ativos
são substitutos perfeitos. Sem estas hipóteses é natural que haja um prêmio de risco positivo
associado a todas as moedas em relação ao dólar americano. Deve-se ter em mente que, neste
contexto, o prêmio de risco seria sempre positivo. Mesmo em um país com ativos externos
líquidos, no caso de Smithin, ou sem dívida, no caso de Gonçalves e Guimarães. Logo, apesar
da existência de um prêmio de risco nos investimentos em moeda estrangeira, não há qualquer
motivo para que este seja igual ao “erro das expectativas” dado pelo diferença entre a taxa
de câmbio forward e a taxa spot esperada em t + 1.
Estas versões da paridade descoberta com risco são basicamente uma extensão da versão
com taxas de juros exógenas. Ao acrescentar o risco os autores tentam conciliar a validade
da UIP com e relação inversa entre diferencial de juros e câmbio encontrada empiricamente.
Contudo, esta tarefa só é bem sucedida quando este prêmio de risco variável possui características bastante específicas que levam a uma covariância negativa entre juros e câmbio.
A imposição de tais características por um termo adicional, pt no caso de Fama ou ξt para
McCallum, equivale em última instância a impor a validade da paridade descoberta de juros,
fazendo com que esta seja compatível com qualquer desvio da relação de equilíbrio encontrado
nos estudos empíricos45 .
2.1.3

Paridade Real de Juros (RIP)

A paridade real da taxa de juros (RIP) se apresenta de duas maneiras distintas. Na primeira,
ela surge como a consequência lógica da validade simultânea da paridade descoberta e da
paridade do poder de compra ex-ante. É necessário apenas que os agentes acreditem que
vale a PPP. Esta qualificação é importante já que confirmações empíricas da PPP são raras.
Chegamos à RIP a partir das duas outras relações:
U IP set+1 − st = it − i∗t 13

(29)

ex − ante P P P set+1 − st = πte − πt∗e

(30)

30 em 13 it − πte = i∗t − πt∗e

(31)

RIP : rt = rt∗

(32)

45

Destacamos ainda que geralmente o acréscimo de variáveis tradicionais de risco soberano não é capaz de
explicar os desvios da UIP em estudos empíricos. Ver capítulo 3.

35

Na segunda maneira a RIP é assumida como uma hipóteses na formulação de modelos.
Temos neste caso uma inversão da relação de causalidade entres os teoremas de paridade. A
paridade real de juros é o ponto de partida assumido, por exemplo, em Obstfeld e Rogoff
(1996), para junto com a PPP chegar à da paridade descoberta de juros, como vimos em
2.1.2.

2.2

Avaliação Crítica dos Teoremas de Paridade de Juros

Após apresentar os teoremas de paridade de juros e seus mecanismos de ajuste, podemos
avançar para uma análise crítica mais detalhada de seus fundamentos teóricos. Nesta seção
explicitamos as hipóteses básicas e algumas contradições que permeiam a formulação destes
teoremas.
2.2.1

A Visão Cambista: crítica à CIP via Arbitragem

Apresentamos agora uma interpretação alternativa da paridade coberta de juros: a visão
cambista, postulada por Coubois e Prissert (1974, 1976). Em contraste com a alternativa
tradicional baseada na ação estabilizadora da arbitragem, a visão cambista hoje aceita por
alguns pós-keynesianos (Lavoie, 2000, 2003 e Smithin, 2003) postula que a taxa de câmbio
a termo é determinada diretamente pelo custo incorrido por instituições financeiras para
entrega futura de divisas a seus clientes. Dessa forma, a taxa a termo é determinada por um
mark-up46 , igual ao diferencial de juros, sobre a taxa spot. Neste caso a CIP é uma identidade
e não uma relação de equilíbrio garantida pela arbitragem, o que corrobora a extensa evidência
empírica em seu favor. Pode-se assim reescrever (12) como uma identidade47 :
−st + (it − i∗ )
ft ←
=
t

(33)

O mecanismo por trás da visão cambista é bastante simples. Toda vez que um cliente
dá uma ordem de compra (venda) de dólar a termo o banco se protege realizando simultaneamente uma operação de câmbio à vista na direção contrária. O custo de realizar tal
operação é igual à diferença de tomar emprestado em uma moeda e aplicar à taxa de juros
da outra. Em outras palavras, se um cliente compra dólar para entrega futura, o banco toma
emprestado na moeda doméstica, compra moeda estrangeira ao preço da taxa de câmbio a
vista, e aplica à taxa de juros em moeda estrangeira. Assim, no momento de entrega o banco
possui aplicado no exterior exatamente a quantidade de dólares demandados pelo cliente.
46

Naturalmente os bancos ganham uma pequena margem de lucro ao cobrar uma diferença entre o preço
de compra e o preço de venda do câmbio a termo, assim como é usual no câmbio spot.
47
Desde que haja liquidez para tomar empréstimo em moeda estrangeira no país em questão para fazer
este tipo de operação.
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O preço (taxa de câmbio a termo) que o banco precisa cobrar para não ter prejuízo nesta
operação é igual à taxa spot inicial mais custo líquido de realizar a operação que é igual ao
diferencial de juros.
O quadro abaixo representa as operações realizadas por um banco quando um cliente demanda, no período 1, um dólar para entrega no período 2. O lado direito, passivo, representa
o custo total que o banco incorre para realizar a operação. O lado esquerdo, ativo, demonstra
a aplicação realizada pelo banco para ter um dólar para entrega no período seguinte.

Figura 2: Operações Bancárias Segundo a Visão Cambista

Fonte: elaboração própria

Esta breve explicação demonstra que o dólar a termo f é determinado pelo dólar spot st
comprado hoje para ser entregue no futuro e, portanto, não guarda qualquer relação com a
taxa de câmbio spot que ocorrerá no futuro st+1 . Logo, fica claro que f não é um previsor
para st+1 . O preço mínimo ao qual o banco deve vender hoje o ativo que será para ser
entregue no segundo período (1 dólar), para cobrir seus custos totais, iguais ao passivo no
segundo período, é exatamente igual à taxa spot inicial mais o diferencial de juros, ou seja,
o valor de seu passivo no período t + 1.
A variação do câmbio a vista st+1 − st pode fazer com que o ativo (1 dólar) valha mais
ou menos do que o passivo no segundo período. Entretanto, vender seu ativo pela taxa de
câmbio spot no futuro st+1 é equivalente a assumir uma posição descoberta. O que os bancos
fazem, na verdade, é vender seu ativo pelo preço equivalente ao passivo que terão que pagar
no segundo período. A venda de câmbio futuro é, portanto uma operação livre de risco, e
por isso dita coberta.
Também deve-se notar que os bancos não precisam necessariamente realizar todas estas
operações. Primeiro, eles podem proteger (hedge) apenas o volume líquido de operações de
seus clientes, após cancelar o saldo de operações de compra contra outras de venda. Este
saldo líquido pode ser coberto por meio de operações spot como no exemplo acima ou por
meio de swaps com um banco estrangeiro que possua uma posição líquida inversa (Coulbois
e Prissert, 1974, p.289).
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A visão cambista constitui uma interpretação alternativa na qual a CIP é uma identidade.
É também compatível com o argumento de taxas de juros exógenas e oferta de moeda endógena. Entretanto, o funcionamento da CIP esta condicionado à disponibilidade de recursos
para realizar as transações acima expostas. É perfeitamente possível que em uma situação
de forte escassez de divisas seja observada uma falha da CIP.
2.2.2

Moeda Endógena em uma Economia Aberta e o Princípio da Compensação: crítica à UIP

A possibilidade de uma autoridade monetária fixar sua taxa básica de juros de maneira
autônoma remonta, pelo menos, à obra de Wicksell (1936, 1951). Esta abordagem, porém,
foi deixada de lado por várias décadas nas quais predominaram teorias de determinação
dos juros pela oferta e demanda por moeda. Alguns dos mais influentes autores e escolas de
pensamento econômico do século XX fizeram uso desta interpretação baseada na possibilidade
de se controlar a oferta de moeda, entre eles Keynes e Friedman.
Nas últimas décadas do século XX a abordagem da moeda endógena foi revisitada por
autores heterodoxos, principalmente Nicholas Kaldor (1986) e Basil Moore (1988). Concomitantemente, o amplo reconhecimento de que na prática os Bancos Centrais fixam as taxas
de juros levou formuladores de política econômica a reconhecer a determinação exógena dos
juros (Goodhart, 1998). Por fim, a partir do início da década de 1990 também autores
neoclássicos, no bojo da literatura do Novo Consenso, passaram a admitir taxas de juros
exógenas, geralmente determinadas por meio de uma regra monetária48 . Seguiremos, assim,
a abordagem da taxa de juros exógena (Serrano e Summa, 2013) para avaliar criticamente o
teorema da paridade descoberta.
Apesar deste consenso em torno das taxas de juros exógenas em economias fechadas, o
mesmo não se repete nos modelos de economias abertas. Em geral, é assumido que com
mobilidade de capitais as autoridades monetárias perdem a capacidade de fixar suas taxas
de maneira independente. Como vimos em (2.1.2), um dos fechamentos para o teorema da
paridade descoberta decorre da visão tradicional de que a taxa de juros é determinada pela
relação entre a oferta exógena e a demanda por moeda. Nesse caso, a entrada (saída) de
fluxos de capitais em um país causa um aumento (redução) da base monetária e da oferta de
moeda (pelo multiplicador monetário), levando, portanto a uma queda (elevação) dos juros
domésticos.
Dessa forma, com juros endógenas, há um mecanismo automático de ajuste em uma
48

Ironicamente, após um século a teoria macroeconomia neoclássica parece ter retornado a um paradigma
muito semelhando ao proposto por Wicksell. Fato que ganhou notoriedade a partir da publicação e grande
impacto de Interest and Prices (Woodford e Walsh, 2005), livro homônimo à Wicksell (1936).
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economia aberta. Na visão tradicional, este mecanismo pode ser aplacado se o BC decidir
deliberadamente esterilizar a entrada de capitais retirando de circulação o excesso de oferta
de moeda via operações de mercado aberto. Neste caso a autonomia da política monetária de
uma economia aberta é limitada por sua disponibilidade de reservas internacionais. Contudo,
Lavoie (2001) demonstra que a esterilização ocorre automaticamente pela ação dos bancos
privados uma vez que o BC fixe uma taxa básica de juros como meta.
Este é o princípio da compensação. A ideia básica é que os bancos não desejam manter
reservas ociosas (que não rendem juros). Logo, após uma entrada de capitais os bancos
se encontram com mais reservas do que desejam e estas serão prontamente aplicadas em
ativos. Desta maneira, de um influxo de capital não decorre uma variação na base monetária,
tampouco se altera a taxa básica de juros. A explicação extensiva deste mecanismo, inclusive
considerando a forma particular de atuação de diferentes Bancos Centrais, é exposta por
Lavoie (2001).
Devemos ainda fazer algumas ressalvas sobre o princípio da compensação. É provável
que em uma situação de fuga de capitais se observe um movimento simultâneo de perda de
reservas internacionais e elevação de juros. Isto porque ao incorrer em déficits no Balanço de
Pagamentos (BP) é plausível que o BC não queira mais perder reservas e por isso eleve as
taxas domésticas, a fim de atrair ou pelo menos reduzir a fuga de capitais. Este aumento de
juros, porém, não esta ligado à variação da base monetária, mas sim uma decisão autônoma
da autoridade monetária. Este seria um exemplo de uma restrição imposta à atuação da AM
pela posição de sua moeda no sistema financeiro internacional, como apontamos no início
desta capítulo. É comum que frente a um grande aumento da percepção mundial de risco,
como durante a críse financeira mundial iniciada em 2008, ou quando de uma crise cambial
em um país próximo (contagion) investidores optem por retirar seus investimento de países
periféricos de maneira abrupta, investindo em títulos de menor risco como os americanos.
Deve-se notar que não há um mecanismo eleve necessáriamente a taxa básica de juros em
um evento deste tipo, esta é uma decisão da AM.
É importante salientar que nenhuma destas observações invalida a abordagem dos juros
exógenos e a possibilidade de fixar juros autonomamente também em uma economia aberta.
Portanto, não há motivos para sustentar a primeira versão da UIP apresentada anteriormente
na qual é a taxa de juros que se ajusta para manter a relação de equilíbrio. Resta analisar
a UIP como uma equação de determinação do câmbio spot. Para tanto exploramos a seguir
outra hipótese fundamental da UIP, as expectativas cambiais.
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2.2.3

Expectatívas Cambiais Exógenas: crítica à UIP

Crítica Teórica Os modelos de paridade descoberta de juros assumem que as expectativas
cambiais são racionais e os agentes acreditam que a taxa de câmbio seguirá a PPP. Dessa
forma, a hipótese básica considerada é que as expectativas cambiais são exógenas, inclusive
insensíveis à taxa de câmbio no passado. Mais uma vez a relação de causalidade corre em um
sentido único. Os agentes acreditam que o diferencial entre as taxas de inflação doméstica e
externa determinam a taxa de câmbio nominal esperada no período seguinte49 .
Do ponto de vista teórico, a respeito da determinação da taxa nominal de câmbio, é
possível questionar o uso da PPP como regra de determinação das expectativas. Afinal, ao
contrário de outras mercadorias, não existe um custo de produção para a taxa de câmbio, e
dessa maneira, não existe um preço normal para essa variável (Kaldor, 1939, p.12 e Baumol,
1957, p.270). Deste modo, mesmo que os agentes acreditem que o câmbio é determinado pela
PPP, não existe um mecanismos de ajuste automático que faça a taxa nominal de câmbio
convergir para o valor determinado por esta.
Esta visão está de acordo com a afirmação de Baumol (1957, p.271) que questiona a
possibilidade dos agentes preverem corretamente as taxas de câmbio spot no futuro ou mesmo
os pontos de inflexão de sua trajetória5051 .
Vernengo (1999) vai ainda mais longe ao explicitar o verdadeiro papel da doutrina da
PPP nos modelos neoclássicos. Esta cumpre uma função semelhante à da taxa natural de
juros52 e da taxa natural de desemprego em uma economia aberta, como uma taxa natural de
câmbio. Segundo Vernengo, a PPP é o valor de equilíbrio da taxa de câmbio em um modelo
neoclássico53 , hipótese que é rejeitada pelo autor ao afirmar que a taxa de câmbio é uma
49

Pouco importa a causa da inflação, seja ela estritamente determinada pela emissão de moeda ou por
pressões de demanda real, o que devemos perceber é que as expectativas do cambio no futuro não dependem
de seus valores passados e que os agentes não acreditam que própria taxa de câmbio afeta a inflação doméstica.
50
Ver também Cieplinski e Summa (2013)
51
Contradizendo modelos que assumem explicitamente a PPP como o valor de longo prazo do câmbio como
Dornbusch (1976), por exemplo
52
Sobre a crítica macroeconômica da não unicidade da taxa natural de juros devido ao produto potencial
endógeno determinado pelo supermultiplicador, ver Aspromorgous (2007). Para uma crítica interna à teoria
neoclássica e a determinação da taxa natural de juros decorrente do equilíbrio no mercado de fatores, ver
Garegnani (1970), Garegnani (2003) e Serrano (2001). Para uma apresentação didática da controvérsia do
capital, ver Lazzarini (2011).
53
Em um modelo tipicamente Wickselliano, por exemplo, a taxa natural de juros é a que garante estabilidade de preços com pleno emprego. Uma taxa bancária menor do que a natural gera um processo cumulativo
de desvalorização do câmbio bem como um processo cumulativo de inflação. A igualdade entre a taxa bancaria e natural de juros em uma economia aberta garante não só estabilidade de preços, mas também dos fluxos
de capitais e do câmbio (Vernengo, 1999, p.55). Devemos ressaltar que em um modelo neoclássico a balança
comercial também esta em equilíbrio no longo prazo e, portanto, não influencia a taxa de câmbio. Logo, se
há uma tendência automática para a taxa natural de juros há também uma tendência de estabilidade na
taxa de câmbio. A diferença desta explicação para a hipótese original da PPP moderna de Cassel (1918) é
que a relação da taxa de câmbio com os níveis de preço é indireta, mediada pelos fluxos de capitais gerados
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variável de política econômica.
Assim, nossa avaliação crítica dos determinantes das expectativas cambiais parte da proposição de que a taxa de juros e a taxa de câmbio são policy variables. Afinal, se é possível
para a AM determinar o diferencial de juros e este tem um impacto sobre a taxa nominal de
câmbio é difícil crer que existe um equivalente de taxa natural de câmbio na qual os agentes
acreditam54 . Assim, parece mais realista a hipótese de que os agentes olham e tentam prever
a direção da política cambial da AM do que supor que acreditam em algum mecanismo automático em direção a uma espécie de taxa natural de câmbio. Nessa visão, as expectativas
cambiais podem ser entendidas dentro do conceito de convenção, no sentido de Keynes. Considerando que a taxa de câmbio é uma variável política, uma das maneiras para os agentes
formarem suas expectativas é olhar o passado recente como um guia do futuro, uma vez que
a própria evolução corrente da taxa de câmbio pode emitir sinais sobre a direção da política
cambial seguida pela AM.
Um segundo ponto importante é que a taxa de câmbio de um país está sujeita a especulação. Essa possibilidade de especulação com divisas estrangeiras pode tornar os processos
de valorização e desvalorização mais voláteis, realimentando as expectativas cambiais, o que
aumenta a necessidade da AM como direcionador da política cambial. Nesse sentido, Frankel
e Taylor (2006) argumentam em favor do que eles denominam expectativas cambiais especulativas, no qual a observação da política de determinação da taxa de juros pela autoridade
monetária (e consequentemente da direção do diferencial de juros) tem forte influência sobre
a expectativa de evolução da taxa de câmbio nominal.
Mais recentemente autores como Proaño (2011) e Dick e Menkhof (2012) tem enfatizado
a presença de agentes heterogêneos no mercado de câmbio. Em especial se distingue entre
agentes grafistas e fundamentalistas. Esta é basicamente uma sofisticação da hipótese de
expectativas exógenas determinadas pela PPP já que mesmo com dois tipos de agentes há
uma tendência geral de reversão das expectativas cambiais para o valor de longo prazo da
PPP, como explicamos abaixo.
Os termos grafista e fundamentalista, comuns no mercado financeiro, distinguem os agentes de acordo com duas técnicas utilizadas para fazer previsões. Os grafistas constituem o
grupo que se baseia na análise gráfica ou técnica para prever o câmbio, ou seja, confiam em
por uma disparidade entre as taxas bancária e natural de juros. A variação dos níveis de preços não depende
diretamente da oferta de moeda, mas sim do aumento do nível de atividade causado pelos investimentos
incentivados pela oportunidade de lucrar tomando emprestado a uma taxa mais baixa do que o rendimento
do capital, que é igual à taxa natural de juros. Entretanto, em ambos os casos a taxa de cambio de equilíbrio
é a que se estabelece quando os dois países tem estabilidade de preços e taxas de juros iguais à natural. Esta
taxa é igual à PPP.
54
Mais do que acreditar, supõe-se que os agentes arriscam dinheiro nessas operações com base na crença
de que existe uma espécie de taxa natural de câmbio.
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técnicas estatísticas de previsão a partir das observações anteriores. Os fundamentalistas, por
sua vez, analisam os principais determinantes da taxa de câmbio para fazer suas previsões.
No caso de ações, por exemplo, agentes fundamentalistas são os que baseiam suas previsões
principalmente nas demonstrações contábeis de uma empresa, no caso do câmbio é assumido
que seu determinante é a PPP.
Essencialmente o que se postula é um grupo de agentes que segue a tendência da taxa
de câmbio, os grafistas, e outro grupo, fundamentalistas, propenso a reverter esta tendência
quando o seu valor corrente se afasta muito do valor de longo prazo do câmbio, a PPP. Dick
e Menkhof afirmam ainda que grande parte dos agentes utilizam as duas técnicas. Ambos
tendem a optar mais por técnicas grafistas quando o câmbio apresenta uma tendência clara e
preferem técnicas fundamentalistas quando as taxas de câmbio corrente se afastam muito de
seu valor de referência (Dick e Menkhoff, 2012, p.3). Assim é possível construir expectativas
que apesar de apresentar um comportamento cíclico devido à heterogeneidade dos agentes
tende a reverter as expectativas cambiais para o valor de referência da PPP55 .
Tanto o caso tradicional de expectativas exógenas quando a versão com agentes heterogêneos incorrem no mesmo erro ao determinar o valor de longo prazo da taxa de câmbio pela
PPP. A vicissitude desta hipótese esta além da falha empírica da PPP ou, no melhor dos
casos, em sua convergência secularmente lenta. O problema já citado é que a taxa nominal
de câmbio não possui custo de produção. Portanto, como não é possível prever os pontos
de inflexão na tendência da taxa de câmbio (Baumol, 1957, p.271) os agentes tomam os
movimentos passados do câmbio como referência, tornando assim as expectativas endógenas.
Uma versão alternativa de expectativas cambiais heterogêneas foi apresentada por Lavoie
e Daigle (2011). Nesta interpretação os agentes grafistas continuam sendo trend-followers,
mas os fundamentalistas são abandonados em favor de agentes convencionalistas “Because
we do not believe that it is possible for traders do identify a fundamental value of the Exchange rate...” (Lavoie e Daigle, 2011, p.441). Estes agentes creem em algum valor exógeno
convencional para o câmbio. Segundo os autores:
“This conventional value could be due to an assessment of trend in the current
account, but it could also be grounded in beliefs about the impact of the future
evolution of the capital account on the exchange rate.” (Lavoie e Daigle, 2011,
p.442)
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Esta abordagem se parece muito com o comportamento da especulação proposto por Kaldor (1939)
ao afirmar que a especulação tende a ser desestabilizadora quando o preço de mercado esta próximo do
preço normal do bem e estabilizadora quando estes se afastam muito. Também se assemelha ao modelo de
overshooting de Dornbusch (1976). Porém, como dito acima, o próprio Kaldor não acreditava em algo como
um preço normal para a taxa de câmbio, delimitando esse tipo de análise para mercadorias que possuem um
custo de produção.
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Esta visão se mostra mais razoável. O valor de convenção do câmbio, apesar de possivelmente
exógeno esta sujeito a mudanças constantes e não há qualquer tendência para um valor de
equilíbrio de longo prazo (Lavoie e Daigle, 2011, p.457). Esta visão inclusive é compatível com
a ideia de expectativas especulativas de Frenkel e Taylor (2006), pois se o valor convencional
do câmbio pode ser influenciado pelos movimentos esperados da conta capital ele é também,
mesmo que indiretamente, determinado pelo rendimento dos títulos expresso pelas taxas de
juros de cada país56 .
Com base nesta seção temos argumentos que descreditam o uso da PPP como o valor
de referência para as expectativas cambiais. Avaliaremos agora os aspectos empíricos das
expectativas cambiais.57
Crítica Empírica Do ponto de vista empírico, os testes UIP verificam três hipóteses ao
mesmo tempo: i. a paridade coberta; ii. a paridade descoberta; e iii. a hipótese de que as
expectativas cambiais são racionais.
Os testes partem da validade conjunta da paridade coberta e descoberta, segundo a equação abaixo:
set+1 − st = α + β(ft − st ) + εt

(34)

E acrescentam a hipótese de que a taxa de câmbio spot esperada em t + 1 é igual à taxa
de câmbio observada em t + 1, ou seja, que os agentes com expectativas racionais sobre a
taxa de câmbio acertam na média.
set+1 = st+1 + t

(35)

Substituindo (35 ) em (34), os testes aparecem da seguinte forma:
st+1 − st = α + β(ft − st ) + εt

(36)

Em que a condição para a validade da paridade descoberta é dada por α = 0 e β =
1. Porém, novamente, testa-se tanto a paridade descoberta quanto a paridade coberta e a
hipótese de que os agentes racionais acertam na média a taxa de câmbio em t+1. Entretanto,
do ponto de vista empírico um resultado que chama a atenção é que o coeficiente β emtimado
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Neste artigo Lavoie e Daigle atribuem valores fixos à proporção de agentes que utiliza cada uma das
técnicas. Eles concluem que as expectativas só exercem uma influência desestabilizadora sobre as taxas de
câmbio se há uma proporção grande de agentes grafistas. Em sua simulação este fato ocorre, por exemplo,
quando 70% dos agentes ou mais são grafistas.
57
Outra exposição sobre a endogeneidade das expectativas cambiais pode ser encontrada em Freitas (2006,
p.55)
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é geralmente diferente de 1 e quase sempre negativo.
Sabendo que esse teste impõe expectativas racionais na equação da paridade descoberta,
podemos avaliar primeiro o significado do parâmetro β negativo. Substituindo o forward
premium pelo diferencial de juros de acordo com a equação CIP (12) em (36), temos:
st+1 − st = α + β(it − i∗t ) + εt

(37)

Colocada dessa maneira, fica evidente que o β < 0 está apenas associando o fato de
que um diferencial de juros positivo leva a uma apreciação da taxa de câmbio nominal:
st+1 − st < 058 . Em um estudo empírico, Marey (2004) mostra como os parâmetros positivos
ou negativos da paridade descoberta estão relacionados com o tipo de expectativa cambial
assumida. Em outro estudo empírico que também avalia diversas regras de formação de
expectativas cambiais, a partir de três pesquisas realizadas junto a agentes dos mercados
de cambio, Frenkel e Froot (1987) realizam testes para determinar a forma específica destas
expectativas. Em particular, estes autores estão interessados em determinar se estas são
estabilizadoras ou desestabilizadoras59 .
Frenkel e Froot (1987) notam que em trabalhos mais antigos como Branson, Haltunen e
Masson (1977) muitas vezes eram adotadas expectativas estáticas, ou seja, a taxa de câmbio
esperada para o próximo período é igual ao último valor observado e afirma que esta é uma
simplificação radical e acreditam que seja incorreta. Entretanto, ela parece bastante razoável
uma vez que estudos empíricos identificam um comportamento semelhante a um passeio
aleatório nas taxas nominais de câmbio (Mussa, 1983, p.15).
Frenkel e Froot concluem que as expectativas não são estáticas e tampouco que são do
tipo bandwagon. Isto é, dado uma valorização passada os agentes esperam uma posterior valorização cambial no futuro e vice-versa. Sua evidência, para moedas de países desenvolvidos
entre 1976 e 198560 , favorece expectativas que revertem a tendência observada anteriormente.
Concluem, portanto, que as expectativas cambiais são estabilizadoras. Em outro estudo Moosa (2002) encontra evidências de que as expectativas cambiais são extrapolativas no curto
prazo e regressimas no média prazo. “This means that if a currency is appreciating then it
should continue to appreciate in the near future (in the short-term) and to depreciate after
(in the medium term).” (Moosa, 2002, p.449).
Em outro estudo, Engel e Hamilton (1989) verificam que as taxas de câmbio do dólar
americano, nas décadas de 1970 e 1980, estão sujeitas a flutuação em ciclos longos (long
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Pois a taxa de câmbio é geralmente definida em reais por um dólar.
Este objetivo, como é explicitado pelos próprios autores, retoma o debate entre Nurkse (1944) e Friedman
(1953) sobre a influência estabilizadora ou desestabilizadora da especulação nas taxas de câmbio.
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As moedas incluídas nos três surveys utilizados são libras esterlinas no Reino Unido, franco francês,
marco alemão, franco suíço e yen japonês.
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swings). São identificados três períodos onde a taxa do dólar contra francos, libras e marcos
seguem uma tendência por um longo período de tempo. Há uma tendência de depreciação
do dólar americano na segunda metade da década de 1970 que é seguida de um longo período
de apreciação após a elevação das taxas de juros no período Reagan/Volcker que se reverta
em uma nova tendência de depreciação que se extende de meados de 1984 até o final da
amostra em 1987. Estes resultados não só contradizem o consenso prévio de que as taxas
nominais de câmbio seguiam um passeio aleatório como demonstra que estratégias de carry
trade seguidoras da tendência, ou seja, expectativas cambiais endógenas são lucrativas, exceto
nos períodos de reversão das tendências.
Dessa forma, parece razoável também do ponto de vista da observação empírica então
assumir que as expectativas do cambio no futuro são efetivamente endógenas e dependem
principalmente dos valores passados desta variável. No final do capítulo três apresentaremos
evidências empíricas que suportam esta hipótese para a economia brasileira.
2.2.4

Substituição Perfeita Entre Ativos: crítica à UIP

A última hipótese da paridade descoberta de juros que destacamos é a de substituição perfeita
entre os ativos de diferentes países. É devido a este pressuposto que uma elevação na taxa
doméstica de juros em relação à externa (já incluído o prêmio de risco) gera um fluxo infinito
de capitais. Estes cessariam apenas com o retorno à condição de equilíbrio da paridade
descoberta.
Este é um pressuposto pouco realista mesmo no âmbito dos modelos neoclássicos de
escolha entre ativos, como apontou Lavoie (2003, p.238). Modelos de escolha e alocação de
portfolio como o proposto por Brainard e Tobin (1968) assumem que os agentes percebem
diversos ativos como substitutos imperfeitos. E sempre que ocorre um aumento no retorno
de um ativo em relação ao ativo livre de risco os agentes ajustam seus portfólios. Como estes
tem percepções diferentes do risco implícito em cada investimento eles não concentram sua
riqueza em um único ativo. Desta maneira, não há uma equalização das taxas de retorno,
como ocorre na UIP. Em outras palavras, desvios da paridade descoberta não levam a fluxos
de capitais internacionais infinitos em direção ao ativo de maior retorno.
Devemos distinguir a substituição perfeita da perfeita mobilidade de capital. A última
significa apenas que não há barreiras para fluxos de capital e é compatível com a ideia
substituição imperfeita61 .
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Um precursor deste argumento é Keynes (1930, p.286), que destaca que títulos de países diferentes não
são substitutos perfeitos. É a este fato que ele atribui as diferentes taxas de juros observadas mesmo em
um sistema de câmbio fixo. Segundo Keynes os principais motivos para a substituição imperfeita são fatores
de risco, como o de inconversibilidade em ouro (o que denota que os ativos do ponto de vista mundial são
qualitativamente diferentes e não podem ser comparados apenas do ponto de vista risco e retorno).
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Abandonar esta hipótese tem duas implicações para a UIP. Primeiro, é necessária a inclusão de um prêmio de risco62 . Além disso, como o retorno esperado de aplicar em ativos
estrangeiros depende do câmbio esperado no futuro, além dos juros, é possível que investidores ajustem seus portfolios mesmo que não ocorram alterações nos juros. Em segundo lugar,
como mudanças no diferencial de juros desencadeiam fluxos finitos de capitais não é mais
possível ignorar a influência de outros fluxos do balanço de pagamentos sobre a determinação
da taxa de câmbio.
Serrano e Summa (2014, p.6) apontam ainda que a substituição imperfeita não é o único
motivo que faz com que os fluxos de capitais sejam finitos em vista de um aumento do
diferencial de juros. Imperfeições nos mercados de capitais e assimetrias de informação
também tornam crescentes os riscos percebidos quando um país aumenta seu passivo em
moeda estrangeira.

2.3

Considerações sobre a relação juros-câmbio

Até o presente momento desenvolvemos argumento neste capítulo que questionam a UIP e o
limitação que esta impõe à autonomia da política monetária em uma economia aberta com
mobilidade de capitais e especulação. Alternativamente, assumindo o princípio da compensação, expectativas cambiais endógenas e substituição imperfeita pode-se argumentar que i.
a AM tem a capacidade de determinar suas taxas de juros e ii. um aumento do diferencial
de juros exerce um efeito apreciativo na taxa de câmbio.
Esta relação inversa entre juros e câmcio está de acordo com a vasta evidência empírica
que apontaa a falha da UIP, com parâmetro negativos para o diferencial de juros, além da
validade de CIP. Desta forma, existe um canal pelo qual a AM é capaz de influenciar a taxa
de câmbio ou pelo menos indicar para os agentes uma possível tendência para o câmbio ao
elevar o rendimento dos títulos denominados em moeda doméstica.
É neste sentido que pode-se considerar o câmbio, ao ser influenciado pelo juros, também
como uma variável de polítíca econômica. A determinação institucional da taxa de juros pela
AM - refletindo a convenção formada a partir da influência de diversos grupos de interesse
como industriais, trabalhadores e rentistas - tem impacto no câmbio. E é por meio desta relação juros-câmbio que é possível exercer algum grau de influência sobre as variáveis afetadas
pela variação das taxas nominais de câmbio como o nível de atividade (Krugman e Taylor,
1978), salários reais (distribuição de renda) e nível de preços.
Destaca-se ainda que com exogeneidade das taxas de juros em uma economia aberta e a
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É evidente que investidores exigem um prêmio de risco para investir em ativos denominados em moeda
estrangeira. Não há qualquer motivo, no entanto, para que este seja igual ao prêmio variável definido em
2.1.2
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ausência de um valor de equilíbrio para o câmbio pode-se estender esta relação entre juros e
câmbio para o longo prazo, pois não existe um mecanismo teórico faça a os juros tenderem
para algum valor de equilíbrio determinado pelas taxas externas ou pela disponibilidade de
reservas internacionais do BC. Pode-se traçar esta associação entre juros e câmbio até as
ideias da Banking School e de Thomas Tooke na Inglaterra do século XIX, como demonstra
Vernengo (1999, p.32)
“Both for Ricardo and the Banking School foreign exchanges were determined
by the supply and demand of bills of Exchange. However, whereas for Ricardo
foreign trade was the dominant, but not unique, cause of supply and demand of
bills of exchange, for Tooke capital flows seem to have a dominant role. The
control of capital flows is the only way to control foreign exchange, that is, “it is
only through the rate of interest and state of credit, that the bank of England can
exercise direct influence on the foreign exchanges.””
Contudo, mesmo que seja possível a determinação autônoma dos juros, a AM enfrenta limitações impostas pelo papel de sua moeda no sistema financeiro mundial. Há uma assimetria
neste nexo entre juros e câmbio. Países que não tem a possibilidade de saldar sua dívida
externa na própria moeda estão sujeitos à restrição externa. Esta situação é especialmente
comum em economias periféricas e é geralmente antecipada por fugas de capitais.
Enquanto não só é possível como é comum um BC estabelecer sua taxa básica acima da
taxa americana, a fim de atrair capitais e valorizar sua moeda, seria extremamente imprudente, ao menos no caso de países emergentes, estabelecer um diferencial de juros negativo.
Ou mesmo um diferencial suficientemente pequeno para que os títulos tornem-se pouco atrativos para investidores estrangeiros, considerando o risco soberano percebido. A consequência
natural de tal ação seria uma acelerada fuga de capitais e brusca desvalorização do câmbio.
Também é relevante notar que a percepção de risco global, como a causada no incício da crise
financeira mundial por exemplo, afeta significativamente os fluxos internacionais de capitais.
Fugas de capitais ou a parada brusca dos influxos de capitais estrangeiros (sudden stops)
estão diretamente ligadas a episódios de desvalorização cambial (Forebes e Warnock, 2011,
p.4).
Neste capítulo buscamos estudar a relação entre juros e câmbio em uma economia aberta,
com especulação e livre mobilidade de capitais. Nosso ponto de partida foram os teoremas
de paridade de juros (CIP, UIP, RIP) e, a partir das críticas teóricas e do questionamento de
diversas hipóteses que permeiam estes teoremas, desenvolvemos argumentos que suportam a
correlação negativa entre o diferencial de juros e a variação cambial, como geralmente aponta
a literatura empírica. A validade da CIP é mantida, baseada na visão cambista e a RIP
descartada.
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3
3.1

Análise Empírica
Revisão da Literatura Empírica Internacional

Ao longo dos capítulos anteriores delineamos os resultados tipicamente encontrados em estudos empíricos sobre os teoremas de paridade de juros. Em linhas gerais pode-se afirmar que
a evidência sugere a confirmação da paridade coberta, mas rejeita os teoremas de paridade
descoberta e real de juros.
Contudo, é necessário qualificar as afirmações acima. Apesar da extensa evidência em
favor da CIP há relatos de diversos desvios das taxas de câmbio a termo do valor de equilíbrio estabelecido por esta relação. Portanto, grande parte dos estudos se concentra em
compreender quando e por que ocorrem tais desvios. A rejeição da UIP, por sua vez, ocorre
principalmente pela estimação de um coeficiente diferente da unidade, e na maioria dos casos
negativo, no teste de unbiased efficiency já apresentado no capítulo anterior. Desta forma,
o principal teste da UIP depende primeiramente da validade da CIP e indica e existência de
uma correlação negativa entre o diferencial de juros e a variação cambial, na contra mão do
que é proposto pela UIP. Por fim, a paridade real também não encontra respaldo empírico.
O número de estudos empíricos dedicados à esta é significativamente menor do que para as
duas relações anteriores. Este fato pode ser atribuído à falha empírica das duas relações que
fundamentam a paridade real: a UIP e a PPP. Pode-se afirmar, portanto, que a paridade
real de juros é rejeitada a priori.
No decorrer das últimas décadas foram empregadas uma variedade de técnicas estatísticas
e econométricas nos testes das paridades de juros. Também foram empregadas uma gama
variada de bases de dados que diferem em múltiplos aspectos: tamanho, frequência, fonte e
variáveis utilizadas. A seguir dedicamos três seções, uma para cada teorema, a apresentar
alguns dos mais relevantes estudos empíricos da literatura internacional. O foco desta resenha
são os principais resultados encontrados e as diferentes metodologias aplicadas, mas também
são expostas as características gerais dos dados utilizados em cada estudo. Esperamos assim
estabelecer uma base de comparação para avaliar a literatura empírica nacional e também
os testes realizados no âmbito deste trabalho.

3.1.1

Paridade Coberta de Juros (CIP)

Por vezes destacamos a extensa confirmação da CIP nos dois primeiros capítulos. O consenso
em torno desta relação é tal que a maioria dos trabalhos simplesmente assume a validade
da paridade coberta de juros e busca identificar quando e por que a taxa de câmbio futuro
desvia do valor de equilíbrio estabelecido pela CIP.
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Este é o caso de Frenkel e Levich (1975) que além de confirmar a paridade coberta
atribuem grande parte dos desvios (pequenos) encontrado a custos de transação e outras
imperfeições de mercado. Este estudo postula a existência de uma “banda neutra” (p)em
torno do valor de equilíbrio, cujo tamanho é determinado pelo custo de transação. Este, por
sua vez, é calculado pela observação de uma arbitragem triangular entre moedas, como na
equação abaixo onde temos o preço em dólares americanos de uma libra esterlina comparado
ao produto entre as taxas de câmbio dólar-euro e euro-libras.
Ω=

U SD EU R
U SD
=
GBP
EU R GBP

Ω(1 + i) − (1 + i∗ )
(1 + i) − Ω(1 + i∗ )
≤
p
≤
(1 + i∗ )
Ω(1 + i∗ )

(38)

(39)

Na presença de custos transações, de acordo com os autores, há uma desigualdade nos
dois lados da equação acima. O limite superior da discrepância observada entre os dois lados
da equação é tomado com o custo de transação para construir a “banda neutra” em torno
da CIP. Neste artigo, pelo simples cálculo da disparidade entre o valor de equilíbrio e efetivo
do câmbio futuro Frenkel e Levich aceitam a validade da CIP e atribuem grande parte dos
desvios aos custos de transação encarados pelos agentes nos mercados de FX.
Alguns anos depois, McCormick (1979) aplica a mesma metodologia a outro conjunto de
dados e encontra valores significativamente menores para os custos de transação, colocando
em dúvida a explicação de anterior para os desvios da CIP. As principais críticas em relação
ao Frenkel e Levich (1975) são o uso de taxas spot e futura não simultâneas e o uso da
cotação de compra e não a média as taxas de câmbio de compra e venda. McCormick nota
ainda que ainda existiam controles de capitais no Reino Unido durante o período observada,
possivelmente afetando a CIP.
Em resposta à McCormick, Frenkel e Levich (1979) notam que os desvios da CIP são
efetivamente menores quando medidos com ativos “externos” como Eurodollars em vez de
internos como Treasury Bills. Também destacam que além dos custos de transação, questões
tributárias, controles de capitais e defasagens entre a identificação e a exploração de oportunidades de arbitragem também afetam os resultados e fazem com que desvios da CIP não
constituam verdadeiras oportunidades de lucro sem risco. Desta forma os autores mantem
sua conclusão anterior favorável a paridade coberta, corroborada mais uma vez pela mesma
metodologia em Frenkel e Levich (1981).
Em uma crítica à metodologia de todos os estudos anteriores Clinton (1988) afirma que os
custos de transação são superestimados quando não se consideram o swaps cambiais entre as
moedas estudadas. Ao levar em conta este fator Clinton encontra uma banda neutra menor
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e, portanto, mais oportunidades de arbitragem. Entretanto, estas se mostram pequenas e
transitórias.
Aplicando uma metodologia semelhante Taylor (1987) critica os estudos acima pelo uso
de amostragem não contemporânea das taxas de câmbio forward e spot. Taylor utiliza dados
intraday de três dias para quatro maturidades diferentes da taxas entre o dólar americano
contra libras esterlinas e marcos alemães cotados no London Foreign Exchange Market. Os
desvios da CIP são calculados conforme a equação (40) abaixo na qual, segundo o autor, são
utilizadas exatamente as mesmas formulas aplicadas pelos agentes do mercado de FX.
SUCSD/GBP
d
d
(1 + iC
) − (1 + iVGBP .
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Os sobrescritos c e v indicam os preços de compra e venda, respectivamente. No cálculo
dos desvios acima, em cerca de 3500 observações, Taylor não encontra nenhuma oportunidade
de arbitragem entre USD e GBP e apenas uma entre USD e DM. Dois anos mais tarde
Taylor (1989) repete o mesmo estudo aplicado a períodos de maior turbulência nos mercados
de câmbio. Desta vez conclui-se pela existência de oportunidades de arbitragem, apesar de
pequenas, nestes períodos. Estes desvios se mostram mais comuns nas taxas com maturidades
mais longas e tendem a diminuir com o tempo. Desvios da CIP em tempos de turbulência
também foram confirmados por Boulos e Swanson (1994).
Estudos mais recentes identificaram desvios da CIP durante o início da crise financeira
mundial entre 2007 e 2008, principalmente nos departamentos de pesquisas de bancos centrais
e outras instituições financeiras internacionais. Baba e Packer (2008) aplicaram a metodologia
EGARCH a dados de alta frequência do mercado europeu de swaps cambiais63 . Os autores
encontram evidências de afastamento da CIP devido à falta de crédito em dólares na Europa,
cujo principal motivo foi a percepção de maior risco dos bancos americanos em emprestar
para suas contrapartes europeias. Baba e Packer também afirmam que tais desvios foram
atenuados pelas linhas de swap de dólares fornecidos pelo Banco Central Europeu.
Uma abordagem econométrica diferente para a verificação da CIP é encontrada em Moosa
(2004). Esta análise aplica métodos de séries de tempo estruturais para testar a relação
contemporânea entre as taxas de câmbio spot e forward. Aplicando o filtro de Kalman à
dados trimestrais entre 1980 e 2000 Moosa reitera a validade da CIP. Isto é, confirma na
equação (41) abaixo que o intercepto αt é igual à zero enquanto os valores para o parâmetro
variável βt acompanham os movimentos do diferencial de juros.
st = αt + βt ft + εt
63

(41)

Outros estudos para o mesmo período são Coffey, Hrung e Sarkar (2009) e Griffoli e Ranaldo (2010).
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Outro estudo encontra indícios a favor da CIP durante a década de 1920. Peel e Taylor
(2002) testam a proposta de Keynes (1923) de que, à época, apenas um desvio da CIP de
mais de 0.5% levaria os agentes a se engajarem em operações de arbitragem, tese denominada
Keynes-Einzig conjecture. Um fato particular é a maior dificuldade em obter dados para as
variáveis adequadas neste período. Utilizam-se dados de três fontes diferentes para, mais
uma vez, construir uma série com os desvios em relação a paridade coberta. Aplica-se a esta
um modelo band-TAR que confirma a hipótese de Keynes e Einzig ao atestar que a série
se comporta como um passeio aleatório dentro do intervalor de 0.5% em torno do valor de
equilíbrio, enquanto fora deste segue um processo AR(1) que reverte ao valor da CIP. Peel e
Taylor ainda destacam que o intervalo de 1% é bastante grande, o que atribuem à ineficiência
dos mercados na década de 1920, maiores riscos políticos e custos de transação.
A tabela abaixo resume algumas características dos estudos supracitados.

Tabela 1: Estudos Empíricos da CIP

Fonte: elaboração própria
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Destacamos três fatos marcantes acerca da literatura empírica internacional da CIP. A
evidência empírica parece confirmar a validade da CIP para diferentes moedas e em diferentes
épocas. No entanto, podem ocorrer desvios desta relação em períodos de maior instabilidade
nos mercados de FX, principalmente devido à ausência de fundos ou acesso à dmoeda estrangeira. Por fim, os diversos estudos deixam clara a dificuldade de se obter exatamente os
mesmos dados utilizados pelos participantes dos mercados de câmbio.
3.1.2

Paridade Descoberta de Juros (UIP)

A literatura empírica que investiga a paridade descoberta de juros difere fundamentalmente
dos testes da CIP. Em primeiro lugar, a maioria dos estudos sobre a UIP aplica o teste
indireto de unbiased efficiency que avalia conjuntamente a paridade descoberta e a hipótese
de expectativas racionais no mercado de câmbio, além de depender da validade prévia da
CIP. Outro aspecto distinto é a repetida falha da UIP, geralmente encontrando uma relação
negativa, entre o diferencial de juros e a variação cambial.
Tentamos demonstrar no segundo capítulo deste trabalho a importância da UIP para uma
vasta gama de modelos econômicos. Portanto, a história dos testes empíricos da UIP é marcada pela aplicação sucessiva de diversos métodos econométricos em busca de evidências que
apontem para sua validade. Nesta seção apresentamos primeiro os principais fatos estilizados
sobre a UIP para depois expor estudos mais recentes que contradizem parcialmente a falha
da UIP.
O método mais comum para testar a paridade coberta ao longo das ultimas décadas
foi o teste de unbiased efficiency que assume a taxa de câmbio futura como um previsor
não enviesado para a taxa spot no futuro. Como as expectativas cambiais dos agentes não
são observadas, o teste assume que a taxa de câmbio spot observada no futuro é igual as
expectativas para a mesma no passado, como nas equações a seguir.
set+k − st = α + β(ft,k − st ) + εt+k

(42)

st+k − st = α + β(ft,k − st ) + εt+k

(43)

Na equação acima a validade da UIP, com agentes neutros ao risco, é verificada quando
α = 0 e β = 1. Froot e Thaler (1990, p.182) comentam sobre a rejeição desta hipótese.
“A very large literature has tested the unbiasedness hypothesis and found that
the coefficient β is reliably less than one. In fact, β is frequently estimated to be
less than zero. The average coefficient across some 75 published estimates is -0.88
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(Froot, 1990). A few are positive, but no one is equal or greater than the null
hypothesis of β=1.”
A constatação deste coeficiente β < 0 é denominada forward premium puzzle. Diversos
estudos tentaram atribuir esta “anomalia” à presença de um prêmio de risco variável, como
indicamos no capítulo anterior. Entretanto, como apontam MacDonald e Taylor (1992, p.39)
diversos autores falharem ao tentar modelar estes desvios da UIP pelo acréscimo de uma
variável de risco nos testes.
Destacamos a interpretação da UIP como uma condição de não arbitragem, cuja validade
garante a equalização dos retornos de se investir nas taxas de juros de diferentes países com
exposição ao risco de variação cambial. Portanto, outra forma de confirmar esta relação é
verificar se estratégias de carry trade são lucrativas. Taylor (1995) atesta que tais estratégias
frequentemente geram resultados rentáveis, invalidando mais uma vez a paridade descoberta
de juros.
Dois dos estudos mais antigos e influentes a testar a equação 43 são Cumby e Obstfeld
(1984) e Fama (1984). No primeiro, os autores explicitam a invalidade do mesmo teste com
as variáveis em nível64 , devido a sua não estacionariedade, que antes havia sido utilizada para
confirmar a UIP por Frenkel (1981), por exemplo. Os testes de Cumby e Obstfeld rejeitam
a UIP para cinco moedas contra o dólar americano65 , encontrando parâmetros β negativos e
significativamente diferentes de zero para quatro das cinco taxas de câmbio. As estimações
por 2SLS utilizam dados semanais entre 1976 e 1981. Fama, por sua vez, testa a mesma
relação para nove moedas contra o dólar utilizando duas metodologias: mínimos quadrados
ordinários e seemingly unrelated regression (SUR). Mais uma vez os coeficientes β apresentam
o sinal inverso do esperado.
Em outro estudo semelhante Taylor (1987) utiliza dados mensais entre 1979 e 1986 para
estimar um VAR. São utilizadas taxas de juros de ativos equivalentes – eurocurrency interest
rates – com maturidades de seis e doze meses. Em contraste com os dois estudos acima
Taylor estima a unbiased efficiency utilizando taxas de câmbio de diversas moedas contra o
dólar americano e também a libra esterlina, totalizando onze taxas de câmbio diferentes66 .
A UIP é rejeitada para todas as taxas de câmbio exceto Liras/GBP e DM/USD, para seis e
doze meses de maturidade.
Um dos estudos que visa explicar a falha da UIP pelo prêmio de risco é Froot e Frankel
(1989). Utilizando desta vez dados diários para quatro períodos compreendidos entre 1981 e
1985 eles concluem que o “erro nas expectativas cambiais” (st+k − ft,k ) não pode ser explicado
64

st+k = α + β.ft,1 + εt+0 k
Libras esterlinas, marcos alemães, francos suíços, dólares canadenses e yens japoneses.
66
São elas: dólares americanos, marcos alemães, yens, francos franceses, lira italiana e guilder holandês
contra libras esterlinas e contra dólares americanos
65
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por um prêmio de risco, pois este varia menos do que a taxa de câmbio. E, portanto, mesmo
uma variação do risco no sentido inverso do forward premium (ft,k − st ), como postulou Fama
(1984), não seria capaz de explicar o parâmetro β negativo.
Outra tentativa de explicar os desvios da UIP é apresentada por Baille e Osterberg (2000).
Em vez do prêmio de risco eles investigam se a atuação direta dos Bancos Centrais sobre a
taxa de câmbio explicam estes desvios. Os desvios da paridade descoberta são calculados pela
diferença entre a variação cambial e o diferencial de juros calculado com as taxas overnight
de Eurobonds entre dólares americanos e marcos alemães, entre 1987 e 1993. Aplica-se a
metodologia FIGARCH a 1436 observações diárias, utilizando como variáveis explicativas as
intervenções diárias, a vista e por swaps, do Federal Reserve e do Bundesbank. Os autores
indicam que as intervenções dos BCs parecem ter o objetivo de estabilizar a taxa de câmbio
spot. Entretanto, não são capazes de explicar os desvios da UIP.
Parte da literatura questiona o uso da forma funcional expressa por (43) para testar a
UIP e aplica métodos econométricos alternativos às variáveis em nível. Segundo Goodhart et
al. (1997) as equações (43) e (44) são equivalentes apenas sob a hipótese nula, normalmente
rejeitada. Os autores realizam uma regressão cointegrada utilizando o estimador FMOLS67
a dados mensais de seis taxas de câmbio. Desta vez os parâmetros β estimados são positivos
e muito próximos de um.
st+k = α + β.ft,1 + εt+k

(44)

Delcoure et al. (2003) seguem a mesma linha, mas notam que enquanto alguns estudos
encontram um vetor de cointegração próximo do unitário entre st+k e ft,k outros sequer são
capazes de identificar uma relação estável (cointegrada) entre as variáveis (Delcoure et al.,
2003, p.85). Assim como Goodhart et al. este estudo encontra evidências de um vetor de
cointegração próximo de um ao aplicar o teste de Johansen a dados trimestrais entre 1970
e 1996. Porém, não confirmam que ft é um previsor não enviesado para st+1 , pois para três
das taxas de câmbio investigadas não é cumprida a condição de ortogonalidade. Resultados semelhantes são apresentados por Wu Ho (2002) a partir um modelo SUR dinâmico,
construindo um painel com dados diários do ano de 1998 para dezessete moedas.
Este ramo da literatura apresenta, em contraste com os testes mais tradicionais da unbiased efficiency, uma saída ao confirmar a validade da paridade descoberta de juros, tão
importante para diversos modelos macroeconômicos de economia aberta. Contudo, nenhum
destes trabalhos considerar a possibilidade de quebras estruturais nas séries e/ou na relação de cointegração entre elas. Se, por exemplo, há evidencia de quebras estruturais nas
séries analisadas é possível que as relações de cointegração relatadas nos estudos acima sejam
67

Fully Modified Ordinary Least Squares (Phillips e Hansen, 1990).
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espúrias, como sugerem Leybourne e Newbold (2003) e Cook (2004).

Portanto, se aceitamos que há uma relação contemporânea entre ft e st e que taxas de
câmbio parecem ser particularmente sujeitas a quebras estruturas, inclusive devido a mudanças de regimes cambiais, é bastante provável que as relações de cointegração encontradas se
devam a quebras estruturais contemporâneas ou próximas nas variáveis e não à uma relação
estável entre elas.

Há ainda outra classe de estudos, ora representada por Mehl e Cappiello (2007), que defende a validade da UIP apenas para títulos de maturidade mais longa. A hipótese central é
que o carry trade se concentra em ativos de menor maturidade, de até um ano, e é responsável
pela correlação negativa entre juros e câmbio. Mehl e Capiello utilizam métodos não lineares
aplicados a ativos com maturidade de dois, cinco e dez anos de maturidade68 . Os testes são
realizados para países desenvolvidos, entre 1970 e 2006, e também emergentes69 , entre 1980
e 2006. Utilizam-se dados mensais. Os resultados confirmam parcialmente a hipótese do trabalho. São encontrados, para títulos com dez anos de prazo, coeficientes β significativamente
positivos, mas inferiores à unidade. Os resultados agrupados (pooled regression) encontram
um β de 0.50, 0.52 e 0.24 para todos os países, apenas para economias desenvolvidas e apenas
para emergentes, respectivamente. De maneira análoga, para títulos de cinco anos, são estimados βs de 0.30, 0.60 e 0.04. Os autores concluem que utilizando horizontes mais longos há
evidencias em favor da UIP, para taxas de câmbio contra o dólar americano, para as moedas
de países desenvolvidos, mas não para os emergentes.
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Uma das hipóteses implícitas é que os agentes retêm estes títulos até sua maturidade.
Entre os emergentes constam Malásia, Hong Kong, Índia, Coréia do Sul, Filipinas, Arábia Saudita e
Singapura.
69
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Tabela 2: Estudos Empíricos da UIP

Fonte: elaboração própria
A tabela (2) resume algumas informações sobre os textos discutidos nesta seção. De modo
genérico pode-se concluir que a maioria da literatura empírica rejeita a paridade descoberta
de juros. Os textos citados acima nos permitem ainda qualificar tal afirmação. Há evidencias
de que o forward premium puzzle, ou seja, a relação negativa entre diferencial de juros e
variação cambial pode estar ligado à extensa prática do carry trade.
Destacamos também que a mera persistência do carry trade é suficiente para invalidar
a UIP70 . A lucratividade destas operações indica que taxas de câmbio e/ou taxas de juros
não se ajustam de modo a evitar oportunidade de lucro em operações especulativas. Fato
este que é surpreendente apenas à luz da teoria neoclássica. Jones (2003) indica ainda, ao
estimar os coeficientes β variáveis, que nem sempre estes se mostram negativos, mas tampouco
se aproximam do valor unitário proposto na UIP. É evidente que outros fatores que não
o diferencial de juros tem efeito sobre as taxas de câmbio, podendo inclusive suplantar a
correlação negativa entre juros e câmbio em alguns períodos.
É possível ainda, como já mencionamos no segundo capítulo, que em função de uma forte
desvalorização cambial causada, por exemplo, por uma crise no balanço de pagamentos ou
uma crise cambial em outros países o BC de um país opte por elevar sua taxa de juros a
fim de aumentar a atratividade de seus títulos e pelo menos atenuar uma fuga de capitais.
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Para mais informações sobre as estratégias de carry trade e sobre o uso extensivo deste tipo de operação
em diversos mercados ver Rossi (2010) e Carneiro e Rossi (2012)
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Observaríamos assim uma elevação do diferencial de juros concomitante com desvalorização
cambial, sem que o primeiro seja a causa do segundo. Este inclusive parece ter sido o caso
no Brasil entre a moratória da dívida argentina no final de 2001 e o início de 2003, a mesma
estratégia parece ter sido adotada no início de 2014 pelos BCs da Turquia e Índia que elevaram
suas taxas básicas de juros para combater a desvalorização sofrida em função do anúncio pelo
Federal Reserve americano da redução dos estímulos monetários do Quantitative Easing.
3.1.3

Paridade Real de Juros (RIP)

Nos capítulos anteriores demonstramos como a paridade real de juros é a consequência da
validade conjunta da UIP e da PPP ex-ante. Também destacamos a dificuldade na verificação empírica destas duas relações subjacentes à RIP como um motivo para a ausência de
formulações teóricas mais aprofundadas sobre a igualdade entre taxas reais de juros entre
países. A rejeição da RIP se mostra também na extensa preferência entre os economistas nas
décadas de 1970 e 1980 por modelos que consideravam a influência de diferenciais de juros
reais sobre as taxas de câmbio como Dornbusch (1976) e Frankel (1979).
A desconfiança teórica pode ser apontada também como o motivo para o reduzido número
de estudos empíricos. A literatura da RIP se concentra na primeira metade da década de
1980 e rejeita majoritariamente sua validade.
Cumby e Obstfeld (1984) rejeitam a igualdade entre taxas reais de juros para todos os
pares de moedas testados71 . Os dados utilizados são mensais entre janeiro de 1976 e setembro
de 1981.
Mishkin (1984) também rejeita a hipótese conjunta da UIP e da PPP ex-ante. O período
analisado vai de 1967Q2 até 1979Q2, com periodicidade trimestral também para moedas de
países desenvolvidos. Além de rejeitar empiricamente a RIP Mishkin (1984, p.1345) nota
quão restritiva é esta hipótese. A paridade real significa que as autoridades monetárias não
são capazes de controlar suas respectivas taxas reais de juros, limitando muito quaisquer
efeitos de suas políticas monetárias em uma economia aberta.
Em estudo semelhante, Mark (1985, p. 205) afirma que “By and large, the hypothesis of
net of tax real rate equality has not been well supported.” As conclusões anteriores, neste caso,
são extendidas aplicando testes a taxas reais de juros corrigidas pelas diferentes alíquotas de
tributação de cada país. Por fim, citamos Khondaker (mimeo) que aplica testes de cointegração de Johansen para a RIP entre EUA, Reino Unido, Japão e Alemanha, em duas amostras.
Há evidência de cointegração entre as taxas em todos os casos. Entretanto, são estimados
interceptos diferentes de zero e coeficientes significativamente diferentes da unidade no vetor
de cointegração. Mais uma vez, portanto, as evidências rejeitam a RIP.
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United Kingdom pound Sterling, German mark, Swiss franc, Canadian dollar and Japanese yen
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Tabela 3: Estudos Empíricos da RIP

Fonte: elaboração própria
Apresentamos nesta breve seção um número reduzido de estudos sobre a RIP em linha
com o menor número de estudos empíricos para esta relação quando comparada à UIP e
a CIP. Entretanto, pode-se rejeitar com bastante segurança a hipótese da RIP, tanto pelos
resultados dos testes quanto pela extensa falha da UIP e da PPP.

3.2

Revisão da Literatura Empírica Nacional

Nesta seção reproduzimos a revisão da literatura anterior com foco em estudos que consideram
a economia brasileira. Avaliamos trabalhos que tratam exclusivamente do Brasil e também
outros que destacam as características dos teoremas de paridade em economias emergentes,
incluindo a brasileira.
3.2.1

Paridade Coberta de Juros (CIP)

Em inequívoca divergência com a literatura internacional encontra-se um número bastante
reduzido de estudos empíricos para a paridade coberta de juros no Brasil, especialmente nos
últimos anos. Nesta seção mencionamos apenas três pesquisas e mais algumas qualificações.
O baixo número de estudos sobre a CIP podem ser atribuídas tanto ao desinteresse de
autores em verificar uma relação repetidamente comprovada entre diversas moedas em vários
períodos quanto à dificuldade de se obter as variáveis adequadas. Esta segunda hipótese
parece mais relevante devido à inexistência de taxas de juros idênticas e comparáveis em
reais e dólares americanos. No caso de países desenvolvidos, por exemplo, pode-se comparar
taxas libor ou de eurocurrency para diferentes moedas.
Em um artigo recente, Skinner e Mason (2011) avaliam a CIP em países emergente,
incluindo o Brasil. Seu principal objetivo é constatar se, assim como nas economias desenvolvidos, a CIP vale independente da maturidade das taxas de câmbio futuro e de juros
escolhidas. A evidência confirma a CIP para Brasil, Chile, Rússia e Coréia do Sul com dados
de três meses de maturidade. Contudo, o mesmo resultado não se repete quando o prazo é
de cinco anos.
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Com dados diários entre 01/01/2003 e 31/10/2006, retirados da Bloomberg, os desvios
grandes e frequentes da CIP encontrados nos países emergentes são atribuídos principalmente
a variáveis de risco. Custos de transação e o tamanho dos mercados de FX em cada país
também foram testados, mas não se mostraram relevantes para explicar os desvios da CIP.
Este estudo confirma os resultados de Fong, Valente e Fung (2010) que atribuem falhas na
CIP para dólares de Hong Kong à condições de liquidez e risco de crédito.
Miguel (2000) realiza testes univariados, calculando os desvios da CIP, e multivariados
para o Brasil. São utilizados dados mensais, com maturidade de um e três meses, entre 1992
e 1998 e também semanais e diários entre 1995 e 1998. A dificuldade de obter taxas de juros
interna e externa compatíveis é contornada utilizando a taxa dos contratos futuros de DI da
BM&F e para os juros externos a taxa libor de dólares americanos acrescida de uma medida
de risco soberano, representada pelo embi+. A análise de cointegração confirma a CIP para
os dados mensais. Entretanto, para dados diários e semanais os resultados são inconclusivos.
Por último listamos o artigo de Silva, Triches e Hillbrecht (2009) que testa a paridade
coberta no Brasil com dados mensais entre 1990 e 2004. Neste caso são utilizadas quatro
variáveis de juros com características diferentes. São testadas quatro formas funcionais diferentes com as combinações da taxa de juros interna, taxa do contrato futuro DI e SELIC, e
externa, taxas libor e Treasury Bills de um mês.
Como esperado os testes rejeitam a paridade coberta, fato que pode ser atribuido ao uso
de variáveis de juros incorretas e não à falha desta relação. Os parâmetros estimados do
diferencial de juros ficam em torno de 0.5 e esta falha é justificada por uma suposta limitada
mobilidade de capitais no Brasil, como afirmam os autores:

“Resumidamente, não foi possível encontrar evidências empíricas em favor da
manutenção da paridade coberta de juros através das séries construídas dos DCJ
na economia brasileira entre abril de 1990 a março de 2004. O DCJ 72 mostrouse positivo durante todo o período analisado, ou seja, apesar das iniciativas em
direção a liberalização do mercado financeiro doméstico, o ingresso de capitais
estrangeiros no Brasil pode ter se realizado com um custo elevado refletindo um
prêmio de risco país.” (Silva, Triches e Hillbrecht, 2009, p.516)
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DCJ é o Diferencial Coberto de Juros, expresso por DCJ = it,K − i∗t,K − (ft,t+K − st )
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Tabela 4: Estudos Empíricos da CIP para o Brasil

Fonte: elaboração própria
Por fim consideramos algumas afirmações de Ventura e Garcia (2012). Apesar de não
realizar testes específicos, os autores afirmam que a CIP vale para a economia brasileira, mas
apenas quando há pagamento de juros nas posições, ou seja, no fim do dia. Ainda assim, ao
longo do dia o forward premium parece flutuar em torno do diferencial de juros (Ventura e
Garcia, 2012, p.39).
Segundo estes autores a taxa de juros externa adequada para a CIP seria uma taxa
externa, como a libor mais um prêmio de risco73 . Esta taxa seria equivalente à dos contratos
futuros de cupom cambial74 . Por fim, a série de câmbio futuro é construída com as cotações
do contrato de vencimento mais próximo que, portanto, muda mensalmente75 .
3.2.2

Paridade Descoberta de Juros (UIP)

Para a paridade descoberta há uma maior oferta de estudos para o Brasil. Nos concentramos
a seguir nas características gerais encontradas em testes da UIP para diversas economias
emergentes, bem como em estudos dedicados exclusivamente ao Brasil.
Quando aplicada a economias emergentes a UIP parece não demonstrar desvios tão flagrantes quanto para países desenvolvidos. Muitas vezes não se verifica uma relação negativa
entre o diferencial de juros e a variação cambial, mas tampouco este se aproxima da unidade
como seria necessário para a validar a CIP. Há uma clara diferença na relação entre juros e
câmbio entre economias emergentes e desenvolvidas.
Este resultado é corroborado para a economia brasileira por Garcia e Olivares (2001).
Com dados mensais entre 1995 e 1998 eles encontram um β de aproximadamente 0.3. E
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Assim como em Miguel (2000).
Vamos avaliar esta afirmação adiante ao testar a CIP.
75
Desta forma temos um forward premium decrescente ao longo do mês: “No primeiro dia útil de cada
mês este diferencial atinge seu valor máximo, reduzindo-se ao longo do tempo e convergindo para zero ao
final do mês. Este fenômeno é conhecido como convergência dos preços à vista e futuro. Como se considera
o primeiro vencimento dos contratos futuros (os contratos que se iniciam no primeiro dia útil do mês com
vencimento no último dia útil do mesmo mês), tem-se que a cada dia que passa este contrato está um dia
mais próximo de seu vencimento e desta forma há um dia a menos para se contabilizar juros. Assim, em seu
último dia de negociação, praticamente não há diferença entre este contrato e uma unidade de dólar à vista.”
(Ventura e Garcia, 2012, p. 39)
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utilizando dados diários do final de 1997 até 2000 verifica-se um aumento deste parâmetro,
principalmente após adoção do regime de câmbio flutuante em 199976 .
Alguns estudos para diversas economias não desenvolvidas encontram resultados semelhantes, é o caso de Bansal e Dahlquist (2000) e Frankel e Poonawala (2010). O primeiro
estudo estima um painel não balanceado para 28 economias entre 1976 e 199877 , concluindo
que o forward premium puzzle, ou seja, a relação negativa entre juros e câmbio, ocorre apenas em países desenvolvidos cujas taxas de juros são menores do que as norte americanas. O
segundo estudo se concentra exclusivamente em economias emergentes entre 1996 e 2004 e
também conclui que os desvios da UIP nestes são menores do que nos países desenvolvidos.
Em um survey, Alper et al. (2009) buscam algumas explicações para estes resultados.
Segundo os autores é possível que devido aos maiores níveis de inflação nos emergentes haja
menos rigidez de preços. Ainda, maiores níveis de inflação causariam uma tendência comum
nas taxas de juros e de câmbio. Esta hipótese, no entanto, assume que tanto as taxas de juros
quanto o câmbio são de alguma forma determinados pela inflação interna, como na exposição
de Frenkel (1976) descrita no capítulo dois. Esta teoria é bastante controversa, pois nega
a exogeneidade da determinação dos juros e também depende do funcionamento da PPP.
Frenkel e Poonawala (2010) propõe uma explicação mais razoável. Primeiro eles notam que
o resultado mais favorável à UIP nos emergentes é um indício de que a explicação do forward
premium puzzle por um prêmio de risco variável, proposta por Fama (1984), é incorreta uma
vez que mercados emergente são evidentemente mais arriscados do que os desenvolvidos. Em
seguida eles atribuem o resultado da UIP em países emergente a uma maior previsibilidade
de tendências de desvalorização em suas moedas.
Yoshino e Micheloto (2004) também investigam a UIP para os vinte países incluídos no
embi+ por meio de um painel cointegrado. A paridade descoberta é rejeitada para dados
entre 1993 e 2001 nestes países. Carvalho e Divino (2010) também utilizam um painel para
avaliar a UIP em quatro países entre 1995 e 2007: Brasil, Chile, Argentina e México. Em
um resultado incomum os autores encontram evidências em favor da paridade descoberta de
juros.
Por fim destacamos o artigo de Santos Souza et. al. (2013) que trata exclusivamente
da economia brasileira. O período escolhido entre 2003 e 2008 se destaca pela ausência de
grandes turbulências na taxa de câmbio brasileira. São utilizados dados mensais para a
estimação de um VAR com taxas de câmbio, diferencial de juros entre Brasil e EUA e o
prêmio de risco soberano representado pelo embi+. Os resultados não confirmam a UIP, mas
identificam um efeito pequeno dos juros sobre o câmbio. Entretanto, as variáveis utilizadas
76
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Neste caso foi estimada uma rolling regression para obter parâmetros que variam ao longo da amostra.
As observações para as economias emergentes só tem inicio no começo da década de 1990
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são a primeira diferença do câmbio (variação cambial), do embi+ e do diferencial de juros.
Logo, a relação testada não é exatamente a UIP que relaciona a variação cambial com o nível
do diferencial de juros78 .
Tabela 5: Estudos Empíricos da UIP para o Brasil

Fonte: elaboração própria
Os estudos apresentados nesta seção constatam um comportamento diferente da relação
entre juros e câmbio em países emergentes, inclusive no Brasil. Mesmo que ainda rejeitando a
validade da UIP o coeficiente normalmente estimado parece ser positivo ou próximo de zero
nos emergentes, contrastando com a relação negativa entre juros e câmbio nas economias
desenvolvidas.
Contudo, a grande maioria dos artigos desta seção inclui em suas amostras períodos nos
quais as economias emergentes não viviam regimes de câmbio flutuante. E o único estudo
que considera exclusivamente a economia brasileira, de Santos Souza et. al. (2013), testa
uma relação diferente da UIP ao utilizar a variação do diferencial de juros e não o nível
como variável explicativa. Na seção 3.4 deste capítulo vamos analisar dados mais recentes
da economia brasileira a fim de testar a validade da UIP no regime de câmbio flutuante com
diversas especificações econométricas.

3.3
3.3.1

Especificações Econométricas da Paridade Coberta de Juros
Descrição e Discução dos Dados

A dificuldade em realizar estudos empíricos no Brasil muitas vezes decorre da inexistência
de alguns dados, da qualidade desses dados bem como da dificuldade de obter séries longas
sem mudanças metodológicas. No caso do teste da paridade coberta acrescentamos ainda um
desafio maior, decorrente da própria institucionalidade do mercado de câmbio brasileiro em
78

Adicionalmente, o VAR estimado não rejeita a auto correlação serial dos resíduos ao nível de 10% no
teste LM.
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comparação com os países centrais: a ausência, na economia brasileira, de títulos compatíveis
para as taxas de juros interna e externa, enquanto nas economias desenvolvidas pode-se
utilizar as taxas libor ou do euromercado para comparar os juros em duas moedas. Pode-se
atribuir a este fato, muito mais do que a uma suposta limitada mobilidade de capitais, a
dificuldade enfrentada por alguns autores nacionais para verificar a CIP.
Seria de fato surpreendente a falha da paridade coberta apenas em uma economia, ainda
que periférica, intensamente integrada no sistema financeiro mundial como a brasileira. Os
testes que serão apresentados na próxima seção não são os dados exatos que seriam necessários
para o cálculo da CIP79 . As variáveis utilizadas neste estudo são proxys das ideais uma vez
que não são computadas contemporaneamente. Deste modo, sempre há algum desvio entre
o forward premiume o diferencial de juros.Entretanto, feitas as ressalvas relativas às imperfeições dos dados utilizados, não podemos prescindir da utilização de métodos econométricos
para avaliar o teorema em questão.
Tendo em vista tais dificuldades, nesta seção optou-se primeiro por comparar a CIP
calculada com contratos de câmbio futuro e cupom cambial de diferentes maturidades e em
um horizonte relativamente grande de tempo que inclui períodos de turbulência no mercado
brasileiro de moeda estrangeira. Desta forma, é possível observar desvios da paridade coberta
no Brasil. Em seguida prosseguimos para a comparação entre as taxas de juros do cupom
cambial e as taxas externas somadas do spread do embi+.
A taxa de câmbio a vista é calculado pela média entre as taxas de câmbio diárias de
compra e venda, em reais por dólar, computadas pelo Banco Central do Brasil. As taxas de
câmbio futuro, por sua vez, são representadas pelos preços de ajuste diários dos contratos de
futuro dólar, cotados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) e coletados na Bloomberg80 .
Devido ao grande número de contratos, concentramos a análise em doze contratos futuros,
com vencimento nos meses de janeiro e julho, entre 2008 e 201481 . Deve-se atentar, portanto,
para a diferença entre o momento em que é computada a cotação da taxa spot e futura.
Enquanto a primeira é calculada pelo preço médio do dia82 , a segunda consiste no preço
79
Logo, não foi possível calcular os desvios exatos entre a taxa de câmbio futuro observada e o valor
estabelecido pela CIP, como em Taylor (1987), por exemplo.
80
Existem contratos futuros de dólar com vencimento em todos os meses do ano. Doravante cada contrato
será identificado por sua data de vencimento, onde as letras F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z correspondem
aos doze meses do ano no de vencimento de cada contrato. E o número a seguir indica o ano de vencimento
de modo que a série denominada F15 é composta pelos preços de ajuste diários do contrato futuro de dólares
americanos com vencimento de janeiro de 2015. Os dados foram obtidos no dia 03/06/2014.
81
Os contratos são cotados até o primeiro dia útil do mês de vencimento. Como nossa amostra se estende
no início de 2008 até o final de 2013 o primeiro contrato para o qual temos um número razoável de observações
é o de vencimento em julho de 2008 (N08) e o último é o de término em janeiro de 2014 (F14).
82
Mais especificamente, as taxas são as médias das consultas realizadas diariamente excluídas as duas
maiores e as duas menores. São feitas quatro consultas de taxas aos dealers de câmbio: entre 10h e 10h10;
11h e 11h10; 12h e 12h10; e 13h e 13h10.
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médio dos contratos futuros negociados durante o período da tarde: o preço de ajuste diário.
O gráfico (3) abaixo apresenta a taxa de câmbio spot e as taxas dos contratos futuros com
vencimento em janeiro de diversos anos. Há uma visível convergência do preço futuro para
o spot quando o primeiro se aproxima do vencimento. Naturalmente quanto mais distante
do vencimento maior é a distância entre os dois preços, devido ao maior diferencial de juros
implícito na taxa futura, como explicam Ventura e Garcia (2012, p.39).
Figura 3: Taxas de Câmbio Spot x Futuro (janeiro)

Fonte: SGS/BCB e BM&F - Bloomberg
Consideremos agora as taxas de juros. Afirmamos antes que as duas taxas precisam
ser compatíveis, ou seja, devem ser observadas exatamente no mesmo período de tempo e
estarem relacionadas a títulos de igual maturidade. Mais importante ainda é que os agentes
tenham acesso à liquidez, tanto em moeda doméstica quanto estrangeira. Este objetivo
é cumprido quando se utilizam, por exemplo, taxas libor de duas moedas diferentes para
calcular a CIP83 .Portanto, uma vez que agentes brasileiros não são capazes de captar ao
custo das taxas externas como libor em dólares ou fedfunds estas não podem ser comparadas
diretamente com taxas internas como SELIC ou CDI no que concerne à paridade coberta de
juros. Faz se necessário, pois, que seja considerada uma taxa externa como a libor mais o
spread imposto aos agentes brasileiros quanto se financiam no exterior, cuja proxy é o spread
dos títulos da dívida externa nacional dado pelo embi+.
A taxa do cupom cambial84 é uma taxa de juros em reais indexada ao dólar ou “a taxa
83

Assim fica clara a falha cometida por estudos que avaliam a CIP a partir de taxas cotadas em países
diferentes, como Silva, Triches e Hillbrecht (2009) que comparam diretamente taxas DI e SELIC nacionais
com a libor e a dos TreasuryBills em dólares americanos.
84
Contratos futuros de cupom cambial são cotados na BM&F. Além do contrato tradicional de cupom
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de rendimento, em moeda estrangeira, obtida para um investimento no Brasil para um título
indexado ao dólar” (Garcia e Didier, 2003, p.262) e seria a taxa externa relevante para a CIP
no Brasil segundo (Ventura e Garcia, 2012, p.39). Mas como já indicamos ela é um fechamento




tautológico para a paridade coberta, já que no cupom cambial iCC a taxa doméstica iCDI é
 

dividida pela variação entre o câmbio spot na compra e a taxa de câmbio futuro fs referente
ao contrato de vencimento igual ao do cupom cambial (t, t + k) (Pinheiro, Almeida e Vicente,
2007, p.82). Logo, como fica claro na equação (45), esta taxa é equivalente a uma operação
estruturada, onde o agente toma crédito no exterior, aplica num papel atrelado ao CDI no
Brasil, tendo que fazer a conversão pela taxa spot, e simultaneamente faz um hedge cambial
no mercado futuro.

iCC =

iCD
t,t+k
ft,t+k
st

(45)

No gráfico (4), assim como para as taxas de câmbio, estão plotadas a taxa de juros CDI
e as taxas dos contratos de FRA de cupom cambial (FRC), identificadas pelo vencimento.

cambial (DDI) oucupom cambial sujo, também existem cotações do Forward Rate Agreement de cupom
cambial (FRC). Este último é conhecido como cupom cambial limpo, pois expurga a distorção causada pela
variação cambial em relação ao dia anterior da compra (venda) do contrato. Na verdade o FRA de cupom
não é um ativo diferente do cupom cambial. É uma operação combinada de dois contratos DDI. A venda de
um cupom cambial limpo (FRC) equivale à venda de um cupom sujo (DDI) longo casada com a compra de
um contrato DDI curto.
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Figura 4: Taxas de Juros Interna (CDI) e Externa (FRC)

Fonte: SGS\BCB e BM&F - Bloomberg
Prosseguimos agora para a descrição das variáveis construídas a partir das taxas de câmbio
e juros acima expostas. Como uma primeira aproximação calculamos o desvio entre o forward
premium e o diferencial de juros para cada contrato com vencimento em janeiro (F09, F10,
F11, F12, F13 e F14). São construídas duas variáveis para cada um destes seis prazos: a
primeira (f s) expressa o forward premium e a segunda (ii)o diferencial de juros . A equação
(46) expressa o cálculo do desvio e das duas variáveis para o contrato de vencimento em
janeiro de 2009 (F09).
k
)
Ft,t+K (1 + iCC . 360
f sF 09
.
=
k
st (1 + iCDI ) 252
iiF 09
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(46)

A representação gráfica dos desvios da CIP sugere uma relação entre as variáveis ao longo
do tempo. Destaca-se que os desvios da paridade coberta são próximos de zero quando da
proximidade do vencimento dos contratos e se ampliam em horizontes mais distantes. Contudo, deve-se ter em mente que as variáveis utilizadas não são as variáveis exatas para o
cálculo da paridade coberta de juros. Logo, é natural que se encontre desvios desta relação. Mas o que vemos no gráfico abaixo são desvios que tendem a aumentar em função da
distância do vencimento do contrato. Esta relação é observada para todos os vencimentos
observados e os desvios tem a mesma direção. Temos assim um primeiro indício em favor da
hipótese apresentada por Skinner e Mason (2011) que verificam a falha da CIP em mercados
emergentes quando se consideram contratos mais longos e confirmam a mesma quando se
aplica a paridade coberta a contratos de vencimento mais próximo.
Figura 5: Desvios da CIP para Todos os Contratos com Vencimento em Janeiro

Fonte: elaboração própria.
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O gráfico acima fornece apenas uma intuição do funcionamento da paridade coberta no
Brasil. Para o restante desta análise construímos variáveis que utilizam apenas o período mais
próximo ao vencimento para cada contrato. As novas variáveis do forward premium (f s) e
do diferencial de juros (ii) cobrem todo o período entre o início de 2008 e o final de 2013 e
são construídas pelo encadeamentos da parte final das séries montadas para cada contrato
na subseção anterior. Desta vez, porém, utilizamos além dos contratos com vencimento em
janeiro os que vencem em julho. Desta forma, cada contrato corresponde a aproximadamente
seis meses das séries completas utilizadas doravante85 . A construção de f s e ii é melhor
elucidada pelos gráficos a seguir.

Figura 6: Série Completa do Forward Premium (fs)

Fonte: elaboração própria.

85

Esta estratégia para obter series a partir de diferentes contratos futuros é semelhante à explicada por
Ventura e Garcia (2011, p.39) para elaborar uma séries para as taxas de câmbio futuro, mas no nosso caso
não utilizamos os contratos para todos os meses do ano.
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Figura 7: Série Completa do Diferencial de Juros (ii)

Fonte: elaboração própria.

Pode-se replicar o exercício de (5) calculando os desvios da CIP a partir de f s e ii. Desta
vez não se verificam afastamentos duradouros do valor estabelecido pela paridade coberta.
E mesmo sem o uso dos dados exatos é possível fazer algumas inferências sobre os desvios
da CIP. No gráfico (8) as barras vermelhas representam valores com três desvios padrões de
afastamento do desvio médio.
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Figura 8: Desvios a Partir das Séries Completas da CIP

Fonte: elaboração própria.
É certo que três desvios representam um afastamento significativo e devido aos problemas
já mencionados de sampling e o uso de proxys não é possível afirmar que observações com
desvios menores em relação à média constituem verdadeiros períodos de falha da paridade
coberta de juros no Brasil.
Contudo, as observações com afastamento de três desvios padrões ou maisocorrem com
menos frequência e podemos associar quase a totalidade destas a períodos de grande turbulência nos mercados cambiais. Dentre os dezessete dias identificados no gráfico, onze se
concentram entre 07 de outubro e 10 de dezembro de 2008. Após os eventos que deflagraram definitivamente a crise financeira mundial em setembro de 2008, como a estatização das
securitizadoras de hipotécas Fannie Mae e Freddie Mac no dia 6, a compra da Merryl Lynch
&Co. pelo Bank of America no dia 14, a quebra do banco Lehman Brothers no dia 15 e o
resgate da seguradora AIG pelo governo dos EUA no dia 16. Nenhum destes onze desvios em
questão ocorreu após o dia 16 de dezembro de 2008 quando do Federal Reserve americano
reduziu sua taxa básica para a banda entre 0% e 0.25%. Vale mencionar ainda que o incide
Dow Jones sofreu a maior queda semanal de sua história entre os dias 06 e 10 de outubro de
2008 e que faltou liquidez até no euromercado. Isto posto, parece bastante seguro afirmar
que este período foi marcado por uma falha na paridade coberta de juros no Brasil, assim
como foi verificado para outros países86 .
Entre os demais dias na região com três os mais desvios padrões temos também o dia 23
de maio de 2012 quando o agravamento da crise na zona do Euro levou o BCE a realizar
86

Ver Baba e Packer (2008) e Coffey, Hrung e Sarkar (2009).
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swaps cambiais para o fornecimento de dólares quando se temia uma possível saída da Grécia
da moeda comum. Entre os dias 1 e 18 de maio o mercado brasileiro experimentou uma
fuga de 5.2 bilhões de dólares. Por fim temos no ano de 2013 o dia 19 de junho quando o
FED anunciou o início do tapering do Quantitative Easing 3 (QE3), reduzindo as comprar
de 85 para 65 bilhões de dólares por mês; e do dia 19 de setembro quando devido a pioras nos
indicadores de crédito da economia americana o FED desiste de mais uma redução na compra
de ativos do QE3 elevando a percepção de risco dos participantes dos mercados financeiros e
cambiais.

Como vimos, a CIP deve ser válida quando se utiliza o cupom cambial para fechamento e
os dados confirmam essa hipótese. Isso nos fornece um caminho para definir uma a taxa de
juros externa alternativa, seguindo Garcia e Didier (2003, p.262) e Ventura e Garcia (2012,
p.39) que afirmam que a taxa de juros do cupom cambial é igual à taxa de juros externa
acrescida do risco país. Para compreender esta equivalência deve-se notar que o risco país
não é uma medida direta de risco e “...é definido e calculado pela simples diferença entre duas
taxas de juros: a do país, e a dos títulos do governo americano (ambos na mesma moeda)”
(Toledo, 2002, p.139).
Desta forma, percebe-se que o uso da taxa externa mais o embi+ como a taxa relevante
para a CIP faz sentido, pois expressa a taxa à qual os bancos e outras instituições brasileiras
conseguem se financiar em moeda estrangeira.Também é importante notar que como a taxa
do cupom cambial é indexado ao dólar, contanto que haja acesso a mercados externos, instituições financeiras e demais agentes podem arbitrar tomando empresado no exterior à libor
mais embi+, por exemplo, e aplicando no cupom cambial.
O gráfico (9) compara o comportamento das taxas libor de um, três e seis meses, todas
acrescidas do spread do embi+ brasileiro87 com os juros dos contratos de FRA de cupom
cambial com maturidades diversas.

87

As três taxas de juros externas foram obtidas no Federal Reserve Economic Data do Federal Reserve
Bank of St. Louis. O embi+ brasileiro, calculado pelo J.P. Morgan foi extraído do IPEADATA.
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Figura 9: Taxas de Juros Externas: libor + EMBI+ e Taxas do FRA de cupom cambial

Fonte: FRED\St. Louis FED e J.P.Morgan - IPEADATA

Por fim, calculamos um novo diferencial de juros, doravante ii0 , utilizando a taxa líbormais
o embi+ como os juros externos. A série foi construída da seguinte forma análoga à ii.
Tanto a taxa interna do CDI quanto a externa libor mais embi+ são ajustadas pelo número
de dias úteis e corridos, respectivamente, até o vencimento do contrato de câmbio futuro
correspondente, como as taxas de juros na equação (47). Apesar de utilizarmos duas séries
contínuas de juros, em contraste com as várias taxas de cada contrato de FRA de cupom
cambial em ii, a nova série do diferencial de juros ii’ tem o mesmo aspecto “quebrado” que
a anterior devido ao número de dias pelos quais as taxas são ajustadas, de modo que o
diferencial de juros seja comparável ao forward premium, que tende a reduzir-se quando se
aproxima do vencimento. O gráfico 10 compara as duas variáveis ii e ii0 construídas para o
diferencial de juros.

k

(1 + iCDI ) 252
ii =
k
(1 + iCC . 360
)
0
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(47)

Figura 10: Relação Entre as Taxas de Juros Externas do FRC e da Libor 6m + EMBI+

Fonte: elaboração própria.
A seguir realizamos testes econométricos para a CIP no Brasil utilizando como taxas de
juros externas tanto o FRC quanto a taxa libor acrescida do embi+.
3.3.2

Testes de Raiz Unitária de Cointegração

Antes de realizamos os testes para verificar a validade da CIP a partir das variáveis construídas ii e ii”, é importante constatar se a relação visual do gráfico (9) de fato é coerente
econometricamente.
O teste de cointegração escolhido foi o de Phillips e Ouliaris (1990) (P-O). Este procedimento tem a vantagem de utilizar uma estatística como o z do teste de raiz unitária de
Phillips-Perron e, portanto, não depende do número de defasagens selecionadas. Por não
estar tão sujeito a distorções causadas pela instabilidade da volatilidade das séries - característica comum às séries financeiras de alta frequência que causa distorções de tamanho nos
testes, elevando a possibilidade de rejeição incorreta da hipótese nula quando aplicados a
séries heterocedásticas (Cavalieri e Taylor) - é razoável assumir que o teste P-O é uma alternativa melhor do que os testes de Engle Granger tanto para as variáveis de juros abaixo
quanto para as da CIP (f s, ii e ii0 ), mais adiante.
Para tanto, primeiro apresentamos na tabela (6) os testes de raiz unitária das variáveis
correspondentes às taxas externas de juros: a taxa libor de 6 meses acrescida do spread do
embi+ brasileiro e as taxas do cupom cambial com vencimento nos meses de janeiro entre
2009 até 2014. Mais uma vez, como estamos utilizando séries financeiras de alta frequência
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os testes de raiz unitária podem ter problemas de desempenho. Além disso, é provável que
os testes de Phillips-Perron (PP) e Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) tenham um
desempenho superior ao Dick-Fuller Aumentado (ADF) e ADF-GLS já que estes dependem
do número de lags selecionados. De todo modo, permitimos em todos os testes que necessitam
um máximo de 63 lags que correspondem à aproximadamente três meses, em dias úteis.

Tabela 6: Testes de Raiz Unitária das Taxas de Juros Externas: libor 6m + EMBI+ e FRC

Fonte: elaboração própria.

Os testes indicam o caráter integrado das séries, exceto pelas estatísticas de PP para
frcF09, e de ADF e PP para frcF14 88 . Em seguida apresentamos os resultados da cointegração
pelo teste de P-O. São encontrados vetores de cointegração para quatro das seis relações
testadas, entre a taxa libor + embi+ e as taxas do FRA de cupom cambial com vencimentos
em janeiro de 2009, 2011, 2012 e 2013.
Os resultados mostram a existência de uma relação estável as diferentes taxas externas. Contudo, os vetores de cointegração estimados apontam coeficientes menores do que
a unidade. Esta diferença pode ser atribuída, em parte, ao risco de fronteira. O risco de
conversibilidade que não é captado pelo spread do embi+, já que a taxa do cupom cambial,
apesar de indexada ao dólar, é denominada em reais (Heck e Garcia, 2005, p.9). E para as
taxas frcF12 e frcF13 também se deve considerar o impacto da circular 3.530 do BC que institui o recolhimento de depósito compulsório sobre a posição vendida em dólares dos bancos
nacionais. Desta forma, limitou-se a arbitragem entre taxas externas e do cupom cambial,
como é possível observar pelo afastamento entre estas taxas entre maio e agosto de 2011 no
gráfico (9).
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No primeiro caso, apenas o teste de PP indica a estacionariedade da série enquanto todos os outros,
inclusive o teste KPSS que também não depende do número de lags selecionados, apontam uma série I(1).
E, portanto, parece razoável assumir que a frcF09 possui uma raiz unitária. Os testes para frcF14, por outro
lado, são menos conclusivos. Ainda assim optamos para realizar o teste cointegração.
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Tabela 7: Relações e Cointegração entre Taxas de Juros Externas: libor 6m + EMBI+ e
FRC

Fonte: elaboração própria.

Se de fato a taxa do cupom cambial é um fechamento tautológico para a paridade coberta
de juros, como na equação (45), a constatação destas relações de cointegração constitui uma
primeira evidência em favor a CIP no Brasil.

O segundo passo da análise econométrica para estimação da CIP será a verificação das
relações entre os forward premiums e os diferenciais de juros segundo o FRA de cupom
cambial, com diversos vencimentos, também pelo teste de P-O.
75

Tabela 8: Testes de Raiz Unitária para a CIP

Fonte: elaboração própria.

Os testes acima indicam de maneira inequívoca a presença de raízes unitárias em todas
as variáveis. O único caso menos conclusivo ocorre com fsF09 pela rejeição da nula no testes
de PP. Ainda assim optamos por assumir que a variável é integrada de ordem um, e como o
diferencial de juros correspondente – iiF09 – é integrado, a identificação de uma relação de
cointegração representa uma evidência a mais em favor a raiz unitária em fsF09.
A partir da a conclusão acima é possível prosseguir com a análise. Os resultados indicam
a cointegração em cinco dos seis testes. A presença de cointegração é favorável à validade da
CIP. Entretanto, as estatísticas de teste são tão mais significantes quanto menor o intervalo
de tempo entre o início da amostra e o vencimento dos contratos. Portanto, há mais indícios,
além da inspeção gráfica dos desvios da CIP (gráfico 5), em favor da hipótese de Skinner e
Mason (2011), segundo a qual em economias emergentes a CIP vale apenas quanto calculada
com títulos e contratos de curta maturidade. Dessa forma, os resultados chancelam o uso
das séries construídas para meses próximos do vencimento (f s, ii e ii0 ) como será feito nas
próximas seções.
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Tabela 9: Relações e Cointegração para a CIP

Fonte: elaboração própria.
3.3.3

Modelo de Regressão Múltipla

A terceira e última parte da estratégia econométrica é modelar a relação de CIP a partir
das séries construídas para meses próximos do vencimento, como descritas na seção (3.3.1)
. Nessa etapa é possível utilizar tanto a taxa de juros externa segundo o FRA de cupom
cambial (ii) quanto à taxa de juros externa segundo a taxa líbor em dólares acrescido do
embi+ brasileiro (ii0 ).
Desta vez os testes de raiz unitária são conclusivos em favor da estacionariedade de f s,
ii e ii0 . Podemos assim avaliar modelos de regressão simples. Apresentamos as estatísticas
dos testes na tabela (10).
Tabela 10: Testes de Raiz Unitária para as Séries Construídas da CIP (f s, ii e ii0 )

Fonte: elaboração própria.
Na regressão sobre a taxa ii, os resíduos da regressão por MQO (48) indicam a presença
de auto correlação serial, heterocedasticidade condicional e não normalidade dos resíduos.
O teste de White, por outro lado, não rejeita a hipótese nula de homocedasticidade. Já
na regressão sobre a taxa ii0 (49) enfrenta os mesmos problemas de auto correlação serial e
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heterocedasticidade condicional, além da heterocedasticidade indicada pelo teste de White.
As equações abaixo apresentam os coeficientes estimados e abaixo, entre parênteses, o p-valor
correspondente.
f st = −0.0004 + 0.9808 iit + εt
(0.2508)
(0.0000)

(48)

f st = −0.0039 + 0.9554 ii0t + εt
(0.0000)
(0.0000)

(49)

Tabela 11: Testes dos Resíduos das Regressões por MQO (48) e (49)

fonte: elaboração própria
Como os problemas de resíduos não esféricos não afetam a não-tendenciosidade do teste
é possível avaliar os valores dos coeficientes, mesmo com esse modelo de regressão linear
simples. A constante se manteve estatisticamente igual à zero, coerentemente com a forma
funcional da CIP. O coeficiente β ficou próximo a 1,00 (um) quando a taxa externa é o FRA
de cupom cambial e 0,95 quando a taxa externa é a líbor 6m + embi+.
3.3.4

GARCH

Corrigimos os problemas nos resíduos da regressão simples sobre ii, estimando um modelo
GARCH(1,1) com a inclusão de regressões na equação da média condicionada (ver Bollerslev,
Engle, and Nelson (1994) para um survey a respeito destes modelos). A equação da variância
corrige com sucesso os efeitos ARCH, mas o correlograma dos resíduos continua exibindo
indícios de auto correlação. Com base nas Funções de Autocorrelações, adicionamos termos
AR e MA, ambos de primeira ordem, à equação da média condicionada. Adicionalmente
o GARCH é estimado com resíduos GED (Generalized Error Distribution) devido a não
normalidade dos mesmo. Desta forma, obtemos um modelo capaz de corrigir os problemas
encontrados na estimação de (48)89 .
89

O teste de Ljung-Box não rejeita a hipótese nula em nenhum dos lags do correlograma.
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Analogamente, no caso da regressão sobre ii0 , também foi possível corrigir os problemas
dos resíduos estimando um GARCH(1,1), com distribuição GED e termos AR(1) e MA(1)
para corrigir a autocorrelação.

f st = −0.0015 + 1.0161 iit +0.9796 f st−1 + εt − 0.8820 εt−1
(0.0029)
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)

σt2 =

f st =

2
0.0000 + 0.1272 ε2t−1 + 0.8720 σt−1
(0.0109)
(0.0000)
(0.0000)

0.0000 + 1.0188 ii0t +0.9881 f st−1 + εt − 0.8231 εt−1
(0.6371)
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)

σt2 =

(50)

2
0.0000 + 0.1501 ε2t−1 + 0.8486 σt−1
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)

Tabela 12: Testes dos Resíduos das modelos GARCH (50) e (51)

fonte: elaboração própria.

Figura 11: Gráfico 9. Variância do GARCH(1,1) das equações (50) e (51)

fonte: elaboração própria.
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(51)

Finalmente é possível avaliar os resultados obtidos ao longo desta seção. Mesmo utilizando
proxies das variáveis exatas e construindo as séries com um período relativamente longo, de
aproximadamente seis meses para cada contrato, os modelos estimados parecem sustentar a
validade da paridade coberta de juros no Brasil entre 2008 e 2013. A primeira contribuição
deste artigo é quanto à importância de se utilizar as variáveis de juros compatíveis no cálculo
da CIP, isto é, com taxas de juros cujos títulos tenham as mesmas características; taxas
de fato utilizadas pelos participantes do mercado financeiro, que os agentes efetivamente
consigam tomar emprestado em uma e investir na outra. Essa importância não é levada
em consideração por parte da (já escassa) literatura empírica brasileira sobre o assunto,
que, com frequência, faz uma comparação entre taxas de juros com características muito
diferentes, levando a enganosa conclusão de uma falha na CIP atribuída a uma suposta
limitada mobilidade de capitais no Brasil.
Ainda que não tenha sido possível calcular os desvios exatos da CIP como, por exemplo,
em Taylor (1987), acreditamos que as variáveis escolhidas constituem uma boa aproximação
para a paridade coberta de juros. Identificamos eventos importantes, relacionados a períodos
de turbulência nos mercados de câmbio, nos mesmos dias em que se verificam os maiores
desvios entre o dólar futuro e o valor estabelecido pela CIP.
Em especial, destacamos o valor encontrado para a constante, de zero (0), e do parâmetro β
de 1.02, muito próximo da unidade, e com resíduos razoavelmente bem comportados, quando
o FRA de cupom cambial é utilizado para fechamento da CIP. Também testamos a CIP
com o uso de uma taxa externa mais o prêmio de risco país como uma alternativa à taxa do
cupom cambial. Os resultados indicam que existe uma forte correlação entre estas taxas e
um β estimado também muito próximo de um, 1.02, a equação também se mostra uma boa
explicação para a paridade coberta de juros no Brasil.
Foi possível verificar econometricamenteainda que o embi+ é uma variável explicativa na
relação de paridade e deve ser levada em consideração, e justifica-se economicamente pelo
fato de refletir o spread que agentes nacionais pagam para tomar emprestado em moeda
estrangeira. Neste sentido, a taxa externa dada pela líbor acrescida do embi+ nacional é um
indicativo do custo efetivo de tomar crédito de bancos e empresas brasileiras em dólar e por
isso se encaixa bem na CIP.
Por fim, retomamos os resultados dos testes de cointegração. Os testes e gráficos da cointegração parecem indicar uma redução na intensidade da relação de cointegração conforme
maior o prazo do contrato e uma falha da CIP no país quando se utilizam taxas de câmbio
futuro e de juros em um horizonte mais longo, muito provavelmente devido à ausência de
liquidez destes contratos. corroborando os resultados de Skinner e Mason (2011) para países
emergentes.
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3.4

Especificações Econométricas da Paridade Descoberta de Juros

3.4.1

Discussão e Descrição dos Dados

A análise da paridade descoberta de juros nos permite empregar dados mais usuais e de
menor frequência, pois temos uma única variável da taxa de câmbio spot a partir da qual
é calculada a variação cambial. Também é possível analisar uma amostra mais longa que
inclui um número maior de períodos de turbilência nas taxas de câmbio. Nesta seção vamos
utilizar dados mensais em uma amostra que se estende de janeiro de 2000 até março de 2014,
totalizando 171 observações.
Em concordância com a avaliação teórica apresentada no capítulo dois estamos interessados e testar diretamente a relação entre a variação cambial e o diferencial de juros postulada
pela UIP (52). Aceitando a visão cambista como explicação para a paridade coberta não há
motivos para que o câmbio futuro seja um previsor para o câmbio spot no futuro e, portanto,
não há razão para testar a unbiased efficiency.
st+1 − st = α + β(it − i∗t ) + εt

(52)

Todas as três variáveis utilizadas nesta seção foram construídas a partir de dados diários.
Assim como antes, o câmbio spot (s) é dado pela média das taxas de compra e venda90 . Já
a variação cambial mensal (ds) é igual a diferença entre as taxas spot no início de cada mês.
Em outras palavras, a variação cambial em determinado mês t (dst ) é igual à mudança da
taxa de câmbio ao longo deste mês.
O diferencial de juros (ii), por sua vez, é calculado pela razão entre a taxa CDI diária
em % ao dia91 e a taxa libor de um mês diária anualizada92 acumuladas no mês. Por fim,
o embi+ brasileiro é igual ao valor observado no início do mês da série diária9394 Portanto,
nossa equação de teste pode ser apresentada por (53), na qual os subscritos t e i representam
90

séries 10813 e 1 do SGS/BCB
série 12 SGS/BCB
92
FRED/ St. Louis FED
93
O embi+ é elaborado pelo J.P. Morgan, mas a séries com os valores diários, em basis points, pode ser
obtida em www.ipeadata.gov.br.
94
Na revisão da literatura já mencionamos o papel que o carry trade pode ter na relação negativa entre
variação cambial e diferencial de juros comumente encontrada na literatura empírica. Assim como antes,
o embi+ aqui representa o custo enfrentado por um agente nacional que pretende tomar emprestado à
taxas externas e investir no Brasil. Entretanto, é mais provável que grande parte do fluxo de capitais para
investimento em portfolio seja de instituições estrangeiras que são capazes de tomar emprestado à um valor
mais próximo da taxa externa e investir em títulos nacionais. Mas mesmo nesse caso o uso do embi+ na
equação se justifica não apenas como uma medida da percepção de risco destes investidores estrangeiros,
mas porque ao refletir variações no rendimento dos títulos da dívida externa brasileira pode levar à maiores
aplicações nestes do que em títulos denominados em reais.
91
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o mês e os dias do mês, respectivamente.

st+1 − st
(1 + CDI)
= α + β( Q i
− 1) + γ.embit + εt
1
st
i (1 + libor. 360 )

(53)

dst = α + β.iit + γ.embit + εt

(54)

Q

Os três gráficos (12), (13) e (14) demonstram a evolução das variáveis ao longo da amostra.

Figura 12: Taxa de Câmbio Spot e Variação Cambial (ds)

Fonte: elaboração própria.
82

Figura 13: Diferencial de Juros (ii) (% a.m.)

Fonte: elaboração própria.

Figura 14: EMBI+

Fonte: elaboração própria.
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A princípio, a inspeção gráfica das variáveis não nos permite nenhuma observação decisiva
sobre a relação entre juros e câmbio. Exceto, talvez, por alguns momentos onde grandes
variações positivas do câmbio parecem estar relacionadas a aumentos do diferencial de juros
como no final de 2002 e início de 2003, período que compreendido entre a moratória argentina
no final de 2001 e a eleição do primeiro governo Lula, durante o início da crise financeira
internacional no final de 2008 e também no segundo semestre de 2011.

Figura 15: Variação Cambial (ds) x Diferencial de Juros (ii)

Fonte: elaboração própria.

Como fica claro na equação (53) estamos relacionando a variação cambial ao longo de
um mês com o diferencial de juros calculado com as taxas acumuladas durante o mesmo
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mês9596 . Primeiro avaliamos a estacionariedade das três variáveis em questão97 . Os testes
não deixam dúvida que variação cambial (ds) é estacionária. Já para o diferencial de juros e
o embi+ os testes ADF, PP e KPSS indicam a presença de raiz unitária, enquanto os testes
ADF-GLS e Ng-Perron, com um poder um pouco maior, rejeita a hipótese nula a 10% e 5%,
respectivamente. Para contornar esta dificuldade avaliamos os resíduos das regressões que se
mostram sempre estacionários. Isto é, ou os regressores ii e embi são estacionários ou são
cointegrados. Deste modo, prosseguimos aplicando métodos econométricos mais tradicionais
às regressões.
Um fato estilizado de suma importância é a presença de quebras estruturais nas taxas
de câmbio (Alper et al., 2009). A presença de quebras e mudanças nos processos gerados
dos dados (data generating process DGP) pode afetar os testes tradicionais de raiz unitária,
cointegração e também modelos que assumem constância paramétrica como VAR. Portanto,
são estimados modelos markovianos de alternância de regime (Markov Switching), permitindo
às variáveis se relacionem de maneira diferente em cada um dos regimes estimados. As
características destes modelos são descritas em maior detalhe em (3.4.3). A tabela (13)
apresenta os testes de raiz unitária para ds, ii e embi.

Tabela 13: Testes de Raiz Unitária das Variáveis da UIP

Fonte: elaboração própria

95
No anexo 2 que contém todos os resultados dos testes realizados nesta seção também reportamos a
regressão por MQO e o GARCH realizado com as variáveis explicativas defasadas em um período. Estes
indicam a mesma relação entre juros e câmbio encontrada com a formulação na equação 53. Na verdade
estes resultados são ainda mais de acordo com as proposições teóricas apresentadas até o capítulo 2 deste
trabalho. Contudo, nos atemos aos resultados que acreditamos estarem mais próximos da realidade.
96
Destacamos ainda que é especialmente difícil especificar de uma forma homogênea, utilizando apenas uma
taxa doméstica e outra externa, os retornos reais obtidos pelos participantes do mercado. Aplicações em taxas
de juros externas podem ocorrer por períodos diferentes e em ativos diferentes, geralmente concentradas em
prazos mais curtos. Galati, Heath e McGuire (2007), por exemplo, ilustram a complexidade de se identificar
precisamente os impactos do carry trade devido à dificuldade de isolar os fluxos específicos para este tipo de
operação.
97
Assim como na seção anterior apresentamos os testes realizados apenas com o intercepto na regressão
de teste, pois não há motivo para supor que nenhuma das variáveis tenha uma clara tendência ao longo do
tempo.
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3.4.2

GARCH

Assim como no caso da paridade coberta os resíduos da regressão por mínimos quadrados
ordinários da UIP não se mostraram esféricos. Além da autocorrelação serial verificada no
teste de LM de Breusch-Godfrey, também há indícios de heterocedasticidade e heterocedasticidade condicional de acordo com os testes de White e ARCH-LM. Tampouco os resíduos
também não são normalmente distribuídos.
Mais uma vez recorremos a um GARCH para obter um modelo com resíduos adequados.
A equação (55) apresenta o modelo GARCH(1,1) estimado para a paridade descoberta, com
resíduos GED. Os testes indicam que a equação da variância é capaz de modelar de maneira
satisfatória a volatilidade e o teste de Ljung-Box no correlograma também indica a ausência
de autocorrelação. Assim como antes linha de cima nas equações indica os coeficientes
estimados e abaixo entre parênteses estão as estatísticas t/z.

dst =

0.0088 − 2.9382.iit + 0.00003.embit + εt
(1.0524)
(−2.5902)
(2.8482)

σ2 =

2
0.0011 +0.6010.ε2t−1 − 0.0405.σt−1
(2.8401)
(2.8841)
(−0.2327)

Tabela 14: Testes dos Resíduos de 55

Fonte: elaboração própria
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(55)

Figura 16: Variância Condicional do GARCH(1,1) de 55

Fonte: elaboração própria.
O modelo acima rejeita a validade da UIP já que o coeficiente do diferencial de juros é
diferente da unidade estatisticamente significante ao nível de 1%. De fato, a relação estimada
entre ds e ii é negativa, com elasticidade de -2.9498 , próxima aos valores indicados por McCallum (1994). Este resultado está em linha com a grande maioria da literatura internacional,
mas parece contradizer parte dos testes da UIP em economias emergentes. Estes, apesar de
rejeitar a UIP, encontram parâmetros positivos ou próximos de zero, geralmente em estudos
que consideram diversos países em conjunto.
Sem embargo, o modelo (55) esta de acordo com as críticas teóricas do capítulo dois. Se
a autoridade monetária brasileira é capaz de fixar sua taxa de juros e os agentes do mercado
de moeda estrangeira são, pelo menos em sua maioria, trend followers é de se esperar que
um aumento do diferencial de juros implique entrada de capitais e valorização cambial. Os
resultados acima parecem ratificar as formulações teóricas apresentadas neste trabalho. No
entanto, é possível que estes resultados sejam afetados por quebras estruturais no câmbio.
Por isso na seção a seguir consideramos modelos markovianos de alternância de regimes para
a UIP no Brasil.
3.4.3

Markov Switching Dynamic Regressions

Os modelos econométricos com alternância de regime remontam à Hamilton (1989)99 . A
partir da ideia de permitir que o modelo dependa do estado da economia é possível estimar
98

O intervalo de confiança de 95% do coeficiente está entre -5.18 e -0.70. Apenas um intervalo de confiança
de 99% entre -5.89 e 0.02 apresenta a possibilidade de um parâmetro positivo muito próximo de zero.
99
Ver também Hamilton (1994)
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uma equação na qual as mesmas variáveis macroeconômicas tenham impactos diferentes sobre
o nível de atividade da economia em dois regimes de recessão e expansão, por exemplo.
A especificação de cada um dos regimes é linear, mas a probabilidade de transição entre
eles se dá por meio de uma cadeia de Markov, resultando em um modelo não linear estimada
por métodos numéricos de máxima verossimilhança100 . A mudança de regimes é estimada
por uma variável aleatória discreta não observada (st ) descrita por uma cadeia de Markov101
para a qual são computadas as probabilidades de transição. No caso de dois regimes (0 e
1), teríamos probabilidade de transição que dependem do estado da economia no período
anterior.
P (st = 0 st−1 = 0) = p0|0

P (st = 1 st−1 = 0) = p1|0

P (st = 0 st−1 = 1) = p0|1

P (st = 1 st−1 = 1) = p1|1

X

pi|0 = 1 e

X

pj|0 = 1

Foram estimadas especificações que permitem alternância do intercepto (MSI), dos coeficientes das variáveis (MSM), do coeficiente da variância (MSH), e suas combinações MSIH,
MSIM, MSMH e MSIHM102 , com dois regimes. Totalizando 15 possíveis modelos para as
variáveis da UIP103 104 . Destes, apenas em um caso não houve convergência do estimador.
100
As equações dinâmicas com alternância de regimes markovianos nesta seção foram estimadas no pacote
PcGive 13, para OxMetrics. O Método de estimação utilizado é o de Programação Quadrática Sequencial
Factível (SQPF) padrão do Software.
101
Segundo Hamilton (1994, p. 678) “The simplest time series model for a discrete-valued random variable
is a Markov Chain”.
102
As siglas são para Markov Switching (MS) em I (intercepto), M (médias) e H (heterocedasticidade). Ver
Krolzig (1998).
103
Como podemos permitir a variação de quatro coeficientes (constante, ii, embi e variância) teríamos 16
combinações possíveis. Uma delas, no entanto, é o modelo simples estimado por MQO onde nenhum dos
parâmetros varia e não há mudança de regime.
104
Optamos por apenas dois regimes para separar períodos de alta volatilidade cambial, geralmente ligados
a crises ou momentos de grande percepção de risco nos mercados internacionais, de outros com relativa
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Dentre os 14 modelos estimados com sucesso, cinco cumpriram os critérios de não auto correlação, homocedasticidade e normalidade dos resíduos. Em geral a alternância de regimes
no parâmetro do embi+ parece afetar negativamente as propriedades dos resíduos e também
a transição entre os regimes que se torna muito frequente pouco passível de uma interpretação econômica. A alternância na variância tem o efeito oposto, resultando em resíduos bem
comportados.

Todos os modelos estimam parâmetros negativos para o diferencial de juros. Entre os
cinco modelos com resíduos esféricos, sempre que é permitida a alternância do coeficiente e
ii tem-se um valor negativo, no regime de menor volatilidade cambial, e um positivo e maior
do que um, durante os meses de alta volatilidade.

Os dois modelos apresentados, além das boas propriedades dos resíduos, são aqueles cujos
parâmetros variáveis se mostram estatisticamente significantes. Os modelos 9 e 12 abaixo
foram estimados com alternância de regimes em ii e na variância (MSMH); e na constante,
ii e na variância (MSIMH), respectivamente.

estabilidade cambial. Destacamos ainda que de acordo com Hamilton (2008) a estimação de modelos de
alternância de regimes torna-se difícil com mais de três regimes.
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Tabela 15: Modelos de Alternância de Regimes Markovianos para a UIP

Fonte: elaboração própria
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Figura 17: Modelos 9 e 12 de Alternância de Regimes Markovianos para a UIP

Fonte: elaboração própria.
Nos dois modelos acima a alternância de coeficientes da variância parece dar conta da
heterocedasticidade condicional dos dados, antes modelada via GARCH. Por outro lado, os
coeficientes do diferencial de juros são menos significantes do que na seção anterior, em torno
de 10% nos dois casos.
Mesmo assim é possível tirar algumas conclusões interessantes a partir dos modelos de
MS em relação aos resultados típicos da UIP em mercados emergente: elasticidades câmbiodiferencial de juros levemente positivas ou quase nulas (Bansal e Dahlquist, 2000 e Frankel e
Poonawala, 2010). É possível atribuir estes resultados teoricamente mais favoráveis à validade
da UIP (pelo menos o sinal estimado é o esperado) a relação positiva e maior que a unidade
em períodos de alta volatilidade do câmbio, compensando a relação negativa nos períodos
mais calmos.
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Resultados parecidos foram encontrados por Clarida, Davis e Pedersen (2009). Ao reestimar as equações de Fama (1984) eles encontram mais uma vez βs negativos para a amostra
completa, mas ao separar períodos de alta volatilidade cambial se deparam com coeficientes
maiores do que um105 . O mesmo estudo aponta que retornos de operações de carry trade
estão inversamente relacionados à volatilidade do câmbio, ou seja, quanto menos este varia
maiores os ganhos. Por último, deve-se assinalar que a alternância de elasticidades negativas
e positivas (e mais altas) em tempos de estabilidade e instabilidade, respectivamente, esta
de acordo com os argumento apresentados no final do capítulo 2. A associação positiva entre
juros e câmbio, neste caso, deriva de uma opção deliberada da autoridade monetária para
evitar a saída de capitais durante crises cambiais. A elevação dos juros é uma resposta à
desvalorização do câmbio, defasada. Para avaliar esta hipótese e também possíveis problemas
de endogeneidade nos modelos apresentados até aqui recorremos à estimação de uma VAR
na próxima seção.
3.4.4

VAR

Antes de descrever os procedimentos adotados para obter o VAR, faz-se necessário destacar
o grande número de possíveis dificuldades para obter um modelo congruente. A estimação
de um VAR estável e estacionário depende da estacionariedade das variáveis e da hipótese
de constância paramétrica. Segundo Lutkepohl (2007, p.181):
“Time invariance or stationarity of the data generation process is an important
condition that was used in deriving the properties of estimators and in computing
forecasts and forecast intervals. Recall that stationarity is a property that ensures
constant means, variances, and autocovariances of the process through time.”
Ambas as hipóteses podem ser violadas devido à possível presença de raiz unitária em ii e
embi e também por quebras estruturais no câmbio. Todavia, Sims, Stock e Watson (1990)
demonstram que mesmo combinando variáveis I(0) e I(1) os estimadores do VAR são consistentes. Pode-se também avaliar a estabilidade do modelo pelos testes de Chow e CUSUM,
mesmo que as propriedades do último não sejam claras na presença de variáveis integradas
(Lutkepohl e Kratzig, 2004, p.132).
Seguindo os critérios de informação de Akaike e Hanna-Quinn estimamos o VAR com as
três variáveis, quatro defasagens e uma constante106 . Como esperado, os testes de Portman105

Apesar deste resultado restrito à alta volatilidade, combinado com βs geralmente negativos para a amostra
inteira e também para os períodos de baixa volatilidade os autores dão a entender que esta seria uma evidência
em favor da UIP.
106
Todos os procedimentos econométricos foram estimados pelo software JMulti, disponível em
http://jmulti.com/.
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teau e LM indicam a presença de auto correlação107 , mas apenas a 10% no segundo. Há
indícios de volatilidade inconstante nas séries pelo teste ARCH-LM. E, por fim, também não
é rejeidade a normalidade dos resíduos, exceto para a equação de ii isoladamente. Os resultados abaixo corroboram as suspeitas de que o VAR estimado não possui as propriedades
desejáveis. Os testes de Chow108 indicam ainda a presença de quebras no modelo109 .

Tabela 16: Testes dos Resíduos do VAR

Fonte: elaboração própria

Mesmo diante destes problemas prosseguimos para a análise das funções de impulsoresposta do VAR. O modelo irrestrito foi fatorado para a forma estrutural pelo modelo A-B
simples, permitingo o impacto contemporâneo do diferencial de juros e do embi+ na variação
cambial (ds), bem como desta no diferencial de juros (ii). Apesar dos inúmeros problemas
nos resíduos e na estacionariedade do VAR as funções de impulso resposta parecem estar
de acordo com os resultados das seções anteriores. Os juros tem um impacto negativo na
variação cambial enquanto o embi afeta ds positivamente. Ademais, a relação juros-câmbio
parece ser majoritariamente contemporânea. O VAR permite também avaliar a causalidade
inversa, de ds em ii e, como indicado no final da seção anterior, essa relação é positiva,
entretanto, há tanto um efeito contemporâneo quanto defasado neste caso.

107

De acordo com Lutkepohl e Kratzig (2004, p.129) “The Brensch–Godfrey LM test is useful for testing
for low order residual autocorrelation (small h), whereas a portmanteau test is preferable for larger h.”
108
A referencia para os três testes de Chow realizados é Lutkepohl e Kratzig (2004, p.135-140).
109
Ver Anexo 2.
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Figura 18: Funções de Impulso Resposta do SVAR

Fonte: elaboração própria.

Estes resutlados constituem uma tentativa de contornar possíveis problemas de endogeneidade nas equações do GARCH e dos modelos de alternância de regime. É inegável, porém,
que a despeito dos resultados parecidos há poucos motivos para confiar no VAR, já que ele
parece ser instável.
Esta seção (3.4) teve o intuito de avaliar a paridade descoberta de juros no Brasil entre
2000 e o início de 2014 por meio de diferentes métodos econométricos. Os resultados apontam
a rejeição da UIP, expressa nos coeficientes significativamente diferentes da unidade estimados
para o diferencial de juros.
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Os modelos indicaram uma relação negativa entre câmbio e juros no Brasil. Ainda que
estes resultados estejam em linha com a evidência empírica internacional, eles contradizem
estudos que encontram uma elasticidade câmbio-juros levemente positiva para a UIP em países emergentes. Uma possível explicação para esta contradição foi apresentada pelos modelos
de alternância de regimes que indicam elasticidades negativas em períodos de menor volatilidade cambial e positivos, e geralmente acima de um, durante regimes de grande volatilidade.
Resultado semelhante a Clarida, Davis e Pedersen (2009).
Nossos resultados só não são mais conclusivos devido às dificuldades na obtenção de um
VAR congruente. Mas indicam possíveis direções para obter especificações melhores sobre
a paridade descoberta de juros no Brasil. Uma alternativa seria combinar a abordagem
GARCH que parece ter grande capacidade de modelar a heterocedasticidade condicionada
com a alternância de regimes (SWARCH) que da conta de múltiplas quebras estruturais nas
séries, como em Hamilton e Susmel (1995). Outra opção para contornar os problemas do
VAR é permitir também alternância de regimes, estimando um MSVAR (Krolzig, 1997 e
1998).

3.5

Considerações Finais

Este terceiro capítulo foi dedica a avaliar a literatura empírica internacional e nacional acerca
dos teoremas de paridade e também testa-los para o período mais recente da economia
brasileira.
Os testes realizados sustentam a validade da paridade coberta no Brasil, utilizando dados
diários entre o início de 2008 e o final de 2014. Este rezultado parece bastante claro na
estimação dos modelos GARCH quando se utiliza a taxa CDI como os juros internos e o
cupom cambial como os externos. Concluiu-se também que uma especificação alternativa
com a taxa libor acrescida o spread do embi+ brasileiro parece ser uma boa especificação
para a CIP no Brasil, pois esta taxa externa exprime o custo realmente enfrentado por
agentes nacionais ao se financiar em dólares. Os testes de cointegração também indicaram a
existência de uma relação próxima entre diferencial de juros e o forward premium. Contudo,
as relações de cointegração são menos significantes quanto maior o prazo entre o início da
amostra e o vencimento. Estes resultados, de certa forma, corroboram a hipótese de Skinner
e Mason (2011) de falha da UIP quando considerada em ativos e taxa futuras de prazos mais
longos, nos países emergentes. Deve-se lembrar, porém, que os contratos futuros de dólar
mais distantes do vencimento tem baixa liquidez no Brasil.
Os modelos estimados para a paridade descoberta rejeitam sua validade e, assim como
grande parte da literatura internacional, encontram uma relação negativa entre o diferencial
de juros e câmbio. Entretanto, nossos resultados contradizem alguns estudos que, apesar
95

de também rejeitar a UIP, encontram parâmetros positivos ou próximos de zero em economias emergentes. Tentamos explicar esta divergência por meio dos modelos de alternância
de regimes que indicam uma relação negativa entre juros e câmbio na maioria do tempo,
mas estimam coeficientes positivos e muitas vezes bastante altos para a elasticidade câmbiodiferencial de juros nos regimes de alta volatilidade cambial.
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4

Conclusão

Este trabalho realizou uma avaliação teórica e empírica dos teoremas de paridade de juros.
Em particular, detaca-se o papel da CIP e da UIP como condições de equilíbrio que limitam a
autonomia da AM de um país na determinação de sua taxa básica de juros, em um economia
aberta. A validade destes, no entanto, depende de algumas hipóteses contestáveis como oferta
de moeda exógena, expectativas racionais, substituição perfeita entre ativos e da existencia
de um valor de equilíbrio para a taxas nominal de câmbio.
A partir das críticas teóricas argumentamos em favor de uma relação inversa entre o
diferencial de juros e as taxas nominais de câmbio. A partir do princípio da compensação,
expectativas cambiais endógenas e substituição imperfeita entre ativos há motivos para crer
que autoridades monetárias são capazes de fixar suas taxas de juros de maneira independente
mesmo em uma economia aberta com mobilidade de capitais. Quaisquer limites impostos a
política monetária estão ligaos aos objetivos e resultados adversos de uma possível ação da
AM e não uma relação de equilíbrio que estabelece a priori o patamar para adequado para
a taxa de juros de um país em relação às taxas internacionais
Os resultados empíricos estimados estão de acordo com a evidência internacional. Os
testes realizados no capítulo três sugerem a confirmação da CIP no Brasil entre 2008 e 2013,
entretanto, também apontam um possível falha da mesma quando se usam contratos de juros
e câmbio futuro distantes de suas maturidades. Para a UIP foram estimados coeficientes
negativos para o diferencial de juros entre 2000 e 2014, atestanto mais uma vez a falha
deste teorema. Além disso, os modelos de alternância de regime apontam coeficientes altos
e positivos para o diferencial de juros em períodos de alta volatilidade cambial e ainda
negativos nos demais regimes, que compreendem a maior parte da amostra. Esta pode ser
uma explicação para os coeficientes positivos e pequenos usualmente estimados para a UIP
em economias emergentes.
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6.1
6.1.1

Anexo 1 - Paridade Coberta de Juros:
Testes de Raiz Unitária
Testes com Constante

111

Null Hypothesis: FSF09 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 6 (Automatic - based on SIC, maxlag=42)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

0.330932
-3.460035
-2.874495
-2.573751

0.9794

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: FSF09 has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 6 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-3.676432
-3.459231
-2.874143
-2.573563

0.0051

Null Hypothesis: FSF09 is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 11 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

1.923627
0.739000
0.463000
0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)

Null Hypothesis: FSF09 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 6 (Automatic - based on SIC, maxlag=42)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

1.797262
-2.575516
-1.942276
-1.615738

Null Hypothesis: IIF09 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=42)
t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

0.142086
-3.459231
-2.874143
-2.573563

0.9682

Null Hypothesis: IIF09 has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 10 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

0.445286
-3.459231
-2.874143
-2.573563

0.9844

Null Hypothesis: IIF09 is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 11 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

1.932988
0.739000
0.463000
0.347000

Null Hypothesis: IIF09 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=42)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

2.178952
-2.575234
-1.942236
-1.615764

Null Hypothesis: FSF10 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

t-Statistic

Prob.*

-0.481546
-3.444098
-2.867496
-2.570005

0.8918

Null Hypothesis: FSF10 has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 7 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-1.068892
-3.443979
-2.867444
-2.569977

0.7292

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: FSF10 is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 17 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

2.674575
0.739000
0.463000
0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)

Null Hypothesis: FSF10 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

1.343420
-2.569913
-1.941501
-1.616245

*MacKinnon (1996)

Null Hypothesis: IIF10 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-0.430227
-3.444039
-2.867470
-2.569991

0.9011

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Null Hypothesis: IIF10 has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 23 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
Adj. t-Stat

Prob.*

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

-0.150241
-3.443979
-2.867444
-2.569977

0.9417

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: IIF10 is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 17 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

2.605412
0.739000
0.463000
0.347000

Null Hypothesis: IIF10 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

1.117843
-2.569891
-1.941499
-1.616247

*MacKinnon (1996)

Null Hypothesis: FSF11 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-0.784893
-3.439268
-2.865366
-2.568864

0.8223

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: FSF11 has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 27 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-0.992748
-3.439230
-2.865349
-2.568855

0.7574

Null Hypothesis: FSF11 is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 22 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

3.078901
0.739000
0.463000
0.347000

Null Hypothesis: FSF11 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

1.115726
-2.568200
-1.941267
-1.616401

Null Hypothesis: IIF11 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-0.681743
-3.439255
-2.865360
-2.568861

0.8490

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: IIF11 has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 27 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-0.476625
-3.439230
-2.865349
-2.568855

0.8929

Null Hypothesis: IIF11 is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 22 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic

3.170854

Asymptotic critical values*:

1% level
5% level
10% level

0.739000
0.463000
0.347000

Null Hypothesis: IIF11 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

0.991927
-2.568196
-1.941266
-1.616402

Null Hypothesis: FSF12 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-1.062819
-3.436906
-2.864323
-2.568304

0.7320

Null Hypothesis: FSF12 has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 28 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-1.156365
-3.436892
-2.864317
-2.568301

0.6949

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: FSF12 is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 24 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level
*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)

3.715771
0.739000
0.463000
0.347000

Null Hypothesis: FSF12 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

0.773851
-2.567361
-1.941152
-1.616479

Null Hypothesis: IIF12 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-0.951494
-3.436906
-2.864323
-2.568304

0.7717

Null Hypothesis: IIF12 has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 21 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-0.822999
-3.436892
-2.864317
-2.568301

0.8117

Null Hypothesis: IIF12 is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 24 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

3.728910
0.739000
0.463000
0.347000

Null Hypothesis: IIF12 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level

0.788384
-2.567361

5% level
10% level

-1.941152
-1.616479

Null Hypothesis: FSF13 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-1.267909
-3.435967
-2.863908
-2.568082

0.6463

Null Hypothesis: FSF13 has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 24 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-1.319784
-3.435957
-2.863904
-2.568079

0.6222

Null Hypothesis: FSF13 is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 25 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

4.113373
0.739000
0.463000
0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)

Null Hypothesis: FSF13 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Null Hypothesis: IIF13 has a unit root
Exogenous: Constant

0.476602
-2.567027
-1.941106
-1.616509

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-0.984156
-3.435967
-2.863908
-2.568082

0.7607

Null Hypothesis: IIF13 has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 17 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-0.897406
-3.435957
-2.863904
-2.568079

0.7894

Null Hypothesis: IIF13 is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 25 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

3.692342
0.739000
0.463000
0.347000

Null Hypothesis: IIF13 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

0.484375
-2.567027
-1.941106
-1.616509

*MacKinnon (1996)

Null Hypothesis: FSF14 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level

t-Statistic

Prob.*

-1.593816
-3.435398
-2.863657

0.4854

10% level

-2.567947

Null Hypothesis: FSF14 has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 20 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-1.769547
-3.435394
-2.863655
-2.567946

0.3959

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: FSF14 is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 29 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

4.180861
0.739000
0.463000
0.347000

Null Hypothesis: FSF14 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

0.672539
-2.566824
-1.941078
-1.616528

Null Hypothesis: IIF14 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-1.229119
-3.435398
-2.863657
-2.567947

0.6638

Null Hypothesis: IIF14 has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 25 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-1.083282
-3.435394
-2.863655
-2.567946

0.7243

Null Hypothesis: IIF14 is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 29 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

3.332842
0.739000
0.463000
0.347000

Null Hypothesis: IIF14 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

0.195499
-2.566824
-1.941078
-1.616528

Null Hypothesis: FSF09 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 6 (Automatic - based on SIC, maxlag=42)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

0.330932
-3.460035
-2.874495
-2.573751

0.9794

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: FSF09 has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 6 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-3.676432
-3.459231
-2.874143
-2.573563

0.0051

Null Hypothesis: FSF09 is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 11 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

1.923627
0.739000
0.463000
0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)

Null Hypothesis: FSF09 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 6 (Automatic - based on SIC, maxlag=42)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

1.797262
-2.575516
-1.942276
-1.615738

Null Hypothesis: IIF09 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=42)
t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

0.142086
-3.459231
-2.874143
-2.573563

0.9682

Null Hypothesis: IIF09 has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 10 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

0.445286
-3.459231
-2.874143
-2.573563

0.9844

Null Hypothesis: IIF09 is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 11 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

1.932988
0.739000
0.463000
0.347000

Null Hypothesis: IIF09 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=42)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

2.178952
-2.575234
-1.942236
-1.615764

Null Hypothesis: FSF10 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

t-Statistic

Prob.*

-0.481546
-3.444098
-2.867496
-2.570005

0.8918

Null Hypothesis: FSF10 has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 7 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-1.068892
-3.443979
-2.867444
-2.569977

0.7292

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: FSF10 is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 17 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

2.674575
0.739000
0.463000
0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)

Null Hypothesis: FSF10 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

1.343420
-2.569913
-1.941501
-1.616245

*MacKinnon (1996)

Null Hypothesis: IIF10 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-0.430227
-3.444039
-2.867470
-2.569991

0.9011

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Null Hypothesis: IIF10 has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 23 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
Adj. t-Stat

Prob.*

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

-0.150241
-3.443979
-2.867444
-2.569977

0.9417

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: IIF10 is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 17 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

2.605412
0.739000
0.463000
0.347000

Null Hypothesis: IIF10 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

1.117843
-2.569891
-1.941499
-1.616247

*MacKinnon (1996)

Null Hypothesis: FSF11 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-0.784893
-3.439268
-2.865366
-2.568864

0.8223

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: FSF11 has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 27 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-0.992748
-3.439230
-2.865349
-2.568855

0.7574

Null Hypothesis: FSF11 is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 22 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

3.078901
0.739000
0.463000
0.347000

Null Hypothesis: FSF11 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

1.115726
-2.568200
-1.941267
-1.616401

Null Hypothesis: IIF11 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-0.681743
-3.439255
-2.865360
-2.568861

0.8490

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: IIF11 has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 27 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-0.476625
-3.439230
-2.865349
-2.568855

0.8929

Null Hypothesis: IIF11 is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 22 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic

3.170854

Asymptotic critical values*:

1% level
5% level
10% level

0.739000
0.463000
0.347000

Null Hypothesis: IIF11 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

0.991927
-2.568196
-1.941266
-1.616402

Null Hypothesis: FSF12 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-1.062819
-3.436906
-2.864323
-2.568304

0.7320

Null Hypothesis: FSF12 has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 28 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-1.156365
-3.436892
-2.864317
-2.568301

0.6949

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: FSF12 is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 24 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level
*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)

3.715771
0.739000
0.463000
0.347000

Null Hypothesis: FSF12 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

0.773851
-2.567361
-1.941152
-1.616479

Null Hypothesis: IIF12 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-0.951494
-3.436906
-2.864323
-2.568304

0.7717

Null Hypothesis: IIF12 has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 21 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-0.822999
-3.436892
-2.864317
-2.568301

0.8117

Null Hypothesis: IIF12 is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 24 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

3.728910
0.739000
0.463000
0.347000

Null Hypothesis: IIF12 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level

0.788384
-2.567361

5% level
10% level

-1.941152
-1.616479

Null Hypothesis: FSF13 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-1.267909
-3.435967
-2.863908
-2.568082

0.6463

Null Hypothesis: FSF13 has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 24 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-1.319784
-3.435957
-2.863904
-2.568079

0.6222

Null Hypothesis: FSF13 is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 25 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

4.113373
0.739000
0.463000
0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)

Null Hypothesis: FSF13 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Null Hypothesis: IIF13 has a unit root
Exogenous: Constant

0.476602
-2.567027
-1.941106
-1.616509

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-0.984156
-3.435967
-2.863908
-2.568082

0.7607

Null Hypothesis: IIF13 has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 17 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-0.897406
-3.435957
-2.863904
-2.568079

0.7894

Null Hypothesis: IIF13 is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 25 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

3.692342
0.739000
0.463000
0.347000

Null Hypothesis: IIF13 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

0.484375
-2.567027
-1.941106
-1.616509

*MacKinnon (1996)

Null Hypothesis: FSF14 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level

t-Statistic

Prob.*

-1.593816
-3.435398
-2.863657

0.4854

10% level

-2.567947

Null Hypothesis: FSF14 has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 20 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-1.769547
-3.435394
-2.863655
-2.567946

0.3959

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: FSF14 is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 29 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

4.180861
0.739000
0.463000
0.347000

Null Hypothesis: FSF14 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

0.672539
-2.566824
-1.941078
-1.616528

Null Hypothesis: IIF14 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-1.229119
-3.435398
-2.863657
-2.567947

0.6638

Null Hypothesis: IIF14 has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 25 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-1.083282
-3.435394
-2.863655
-2.567946

0.7243

Null Hypothesis: IIF14 is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 29 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

3.332842
0.739000
0.463000
0.347000

Null Hypothesis: IIF14 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

0.195499
-2.566824
-1.941078
-1.616528
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Null Hypothesis: FSF09 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=42)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-13.86327
-3.999180
-3.429834
-3.138449

0.0000

Null Hypothesis: FSF09 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 9 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-15.65076
-3.999180
-3.429834
-3.138449

0.0000

Null Hypothesis: FSF09 is stationary
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 9 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

0.411489
0.216000
0.146000
0.119000

Null Hypothesis: FSF09 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 5 (Automatic - based on SIC, maxlag=42)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

-2.069425
-3.462100
-2.925800
-2.632650

Null Hypothesis: IIF09 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=42)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level

t-Statistic

Prob.*

-2.909155
-3.999180

0.1616

5% level
10% level

-3.429834
-3.138449

Null Hypothesis: IIF09 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 6 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-2.773396
-3.999180
-3.429834
-3.138449

0.2088

Null Hypothesis: IIF09 is stationary
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 11 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

0.365278
0.216000
0.146000
0.119000

Null Hypothesis: IIF09 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=42)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

-1.938754
-3.462600
-2.924800
-2.630900

Null Hypothesis: FSF10 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: FSF10 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend

t-Statistic

Prob.*

-3.527065
-3.977745
-3.419432
-3.132308

0.0377

Bandwidth: 14 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-12.50463
-3.977619
-3.419371
-3.132272

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: FSF10 is stationary
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 16 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

0.225316
0.216000
0.146000
0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)

Null Hypothesis: FSF10 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

-2.327235
-3.480000
-2.890000
-2.570000

Null Hypothesis: IIF10 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-4.370047
-3.977661
-3.419391
-3.132284

0.0026

Null Hypothesis: IIF10 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 14 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-3.538250
-3.977619

0.0365

5% level
10% level

-3.419371
-3.132272

Null Hypothesis: IIF10 is stationary
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 16 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

0.181742
0.216000
0.146000
0.119000

Null Hypothesis: IIF10 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

-3.227208
-3.480000
-2.890000
-2.570000

*Elliott-Rothenberg-Stock (1996, Table 1)

Null Hypothesis: FSF11 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-3.585107
-3.970921
-3.416105
-3.130339

0.0318

Null Hypothesis: FSF11 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 14 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: FSF11 is stationary

Adj. t-Stat

Prob.*

-7.361368
-3.970885
-3.416088
-3.130329

0.0000

Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 21 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

0.432172
0.216000
0.146000
0.119000

Null Hypothesis: FSF11 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

-3.516756
-3.480000
-2.890000
-2.570000

Null Hypothesis: IIF11 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-4.256351
-3.970921
-3.416105
-3.130339

0.0038

Null Hypothesis: IIF11 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 14 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-4.038024
-3.970885
-3.416088
-3.130329

0.0080

Null Hypothesis: IIF11 is stationary
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 21 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level

0.193215
0.216000
0.146000

10% level

0.119000

Null Hypothesis: IIF11 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

-3.728194
-3.480000
-2.890000
-2.570000

Null Hypothesis: FSF12 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-4.083177
-3.967587
-3.414477
-3.129375

0.0068

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: FSF12 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 6 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-5.542687
-3.967567
-3.414468
-3.129369

0.0000

Null Hypothesis: FSF12 is stationary
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 24 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

Null Hypothesis: FSF12 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

0.243305
0.216000
0.146000
0.119000

t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

-4.073102
-3.480000
-2.890000
-2.570000

Null Hypothesis: IIF12 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-3.628249
-3.967587
-3.414477
-3.129375

0.0280

Null Hypothesis: IIF12 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 15 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-3.335291
-3.967567
-3.414468
-3.129369

0.0612

Null Hypothesis: IIF12 is stationary
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 24 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

0.306985
0.216000
0.146000
0.119000

Null Hypothesis: IIF12 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

-3.611590
-3.480000
-2.890000
-2.570000

Null Hypothesis: FSF13 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-4.705839
-3.966262
-3.413830
-3.128991

0.0007

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: FSF13 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-5.382211
-3.966240
-3.413819
-3.128985

0.0000

Null Hypothesis: FSF13 is stationary
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 25 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

0.171302
0.216000
0.146000
0.119000

Null Hypothesis: FSF13 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

-4.708725
-3.480000
-2.890000
-2.570000

*Elliott-Rothenberg-Stock (1996, Table 1)

Null Hypothesis: IIF13 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic

t-Statistic

Prob.*

-3.085742

0.1102

Test critical values:

1% level
5% level
10% level

-3.966255
-3.413826
-3.128989

Null Hypothesis: IIF13 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 14 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-2.839398
-3.966240
-3.413819
-3.128985

0.1833

Null Hypothesis: IIF13 is stationary
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 25 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

0.326038
0.216000
0.146000
0.119000

Null Hypothesis: IIF13 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

-3.037705
-3.480000
-2.890000
-2.570000

Null Hypothesis: FSF14 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Null Hypothesis: FSF14 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend

t-Statistic

Prob.*

-4.478825
-3.965446
-3.413431
-3.128755

0.0017

Bandwidth: 10 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-4.883476
-3.965440
-3.413428
-3.128753

0.0003

Null Hypothesis: FSF14 is stationary
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 28 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

0.507308
0.216000
0.146000
0.119000

Null Hypothesis: FSF14 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

-2.921517
-3.480000
-2.890000
-2.570000

Null Hypothesis: IIF14 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-2.919891
-3.965446
-3.413431
-3.128755

0.1564

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: IIF14 is stationary
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 29 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level

0.387615
0.216000
0.146000

10% level

0.119000

Null Hypothesis: IIF14 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

-2.929129
-3.480000
-2.890000
-2.570000

6.2
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fsF09
Dependent Variable: FSF09
Method: Least Squares
Date: 07/05/14 Time: 17:48
Sample: 1 227
Included observations: 227
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
IIF09

0.002191
1.036927

0.001373
0.030042

1.595466
34.51638

0.1120
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.841144
0.840438
0.007888
0.014000
778.1338
1191.380
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.046009
0.019747
-6.838183
-6.808007
-6.826007
2.376395

Date: 07/14/14 Time: 11:37
Series: FSF09 IIF09
Sample (adjusted): 1 227
Included observations: 227 after adjustments
Null hypothesis: Series are not cointegrated
Cointegrating equation deterministics: C
Automatic lags specification based on Schwarz criterion (maxlag=63)

Dependent
FSF09
IIF09

tau-statistic
-18.32988
-15.12383

Prob.*
0.0000
0.0000

z-statistic
-276.0301
-230.2303

FSF09
-1.221372
0.066633
5.93E-05
5.93E-05
0
226
2

IIF09
-1.018718
0.067358
4.86E-05
4.86E-05
0
226
2

Prob.*
0.0000
0.0000

*MacKinnon (1996) p-values.
Intermediate Results:
Rho - 1
Rho S.E.
Residual variance
Long-run residual variance
Number of lags
Number of observations
Number of stochastic trends**

**Number of stochastic trends in asymptotic distribution

Date: 07/14/14 Time: 11:37
Series: FSF09 IIF09
Sample (adjusted): 1 227
Included observations: 227 after adjustments
Null hypothesis: Series are not cointegrated
Cointegrating equation deterministics: C
Automatic lags specification based on Akaike criterion (maxlag=63)

Dependent

tau-statistic

Prob.*

z-statistic

Prob.*

FSF09
IIF09

-18.32988
-2.358520

0.0000
0.3471

-276.0301
-11.70229

FSF09
-1.221372
0.066633
5.93E-05
5.93E-05
0
226
2

IIF09
-0.303204
0.128557
4.06E-05
1.26E-06
7
219
2

0.0000
0.2644

*MacKinnon (1996) p-values.
Intermediate Results:
Rho - 1
Rho S.E.
Residual variance
Long-run residual variance
Number of lags
Number of observations
Number of stochastic trends**

**Number of stochastic trends in asymptotic distribution

Date: 07/14/14 Time: 11:38
Series: FSF09 IIF09
Sample (adjusted): 1 227
Included observations: 227 after adjustments
Null hypothesis: Series are not cointegrated
Cointegrating equation deterministics: C
Automatic lags specification based on Hannan-Quinn criterion (maxlag=42)

Dependent
FSF09
IIF09

tau-statistic
-18.32988
-2.592559

Prob.*
0.0000
0.2442

z-statistic
-276.0301
-15.00680

FSF09
-1.221372
0.066633
5.93E-05
5.93E-05
0
226
2

IIF09
-0.329660
0.127156
4.10E-05
1.76E-06
6
220
2

Prob.*
0.0000
0.1416

*MacKinnon (1996) p-values.
Intermediate Results:
Rho - 1
Rho S.E.
Residual variance
Long-run residual variance
Number of lags
Number of observations
Number of stochastic trends**

**Number of stochastic trends in asymptotic distribution

Date: 07/14/14 Time: 11:39
Series: FSF09 IIF09
Sample (adjusted): 1 227
Included observations: 227 after adjustments
Null hypothesis: Series are not cointegrated
Cointegrating equation deterministics: C
Long-run variance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth)

Dependent
FSF09
IIF09

tau-statistic
-18.42929
-15.33120

*MacKinnon (1996) p-values.

Prob.*
0.0000
0.0000

z-statistic
-269.9511
-274.7928

Prob.*
0.0000
0.0000

Intermediate Results:
Rho - 1
Bias corrected Rho - 1 (Rho* - 1)
Rho* S.E.
Residual variance
Long-run residual variance
Long-run residual autocovariance
Bandwidth
Number of observations
Number of stochastic trends**

FSF09
-1.221372
-1.194474
0.064814
5.93E-05
5.61E-05
-1.60E-06
NA
226
2

IIF09
-1.018718
-1.215897
0.079309
4.86E-05
6.73E-05
9.38E-06
NA
226
2

**Number of stochastic trends in asymptotic distribution

fsF10
Dependent Variable: FSF10
Method: Least Squares
Date: 07/05/14 Time: 21:47
Sample: 1 473
Included observations: 473
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
IIF10

-0.015299
1.274665

0.001607
0.017569

-9.518510
72.55334

0.0000
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.917873
0.917698
0.015725
0.116465
1293.982
5263.987
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.088851
0.054813
-5.462925
-5.445339
-5.456008
0.528786

Date: 07/05/14 Time: 21:46
Series: FSF10 IIF10
Sample: 1 473
Included observations: 473
Null hypothesis: Series are not cointegrated
Cointegrating equation deterministics: C
Automatic lags specification based on Schwarz criterion (maxlag=63)

Dependent
FSF10
IIF10

tau-statistic
-1.796932
-1.987167

Prob.*
0.6321
0.5352

z-statistic
-7.249838
-9.219156

Date: 07/05/14 Time: 21:46
Series: FSF10 IIF10
Sample: 1 473
Included observations: 473
Null hypothesis: Series are not cointegrated
Cointegrating equation deterministics: C
Automatic lags specification based on Akaike criterion (maxlag=63)

Prob.*
0.5506
0.4094

Dependent
FSF10
IIF10

tau-statistic
-1.582542
-1.488126

Prob.*
0.7302
0.7679

z-statistic
-5.725789
-5.515532

Prob.*
0.6726
0.6898

Date: 07/05/14 Time: 21:46
Series: FSF10 IIF10
Sample: 1 473
Included observations: 473
Null hypothesis: Series are not cointegrated
Cointegrating equation deterministics: C
Automatic lags specification based on Hannan-Quinn criterion (maxlag=63)

Dependent
FSF10
IIF10

tau-statistic
-1.582542
-1.488126

Prob.*
0.7302
0.7679

z-statistic
-5.725789
-5.515532

Prob.*
0.6726
0.6898

Date: 07/05/14 Time: 21:47
Series: FSF10 IIF10
Sample: 1 473
Included observations: 473
Null hypothesis: Series are not cointegrated
Cointegrating equation deterministics: C
Long-run variance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth)

Dependent
FSF10
IIF10

tau-statistic
-7.994241
-7.516907

Prob.*
0.0000
0.0000

z-statistic
-109.4511
-97.88464

Prob.*
0.0000
0.0000

fsF11
Dependent Variable: FSF11
Method: Least Squares
Date: 07/05/14 Time: 22:16
Sample: 1 719
Included observations: 719
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
IIF11

-0.003936
1.150457

0.001974
0.014600

-1.993265
78.79700

0.0466
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

Date: 07/05/14 Time: 22:18

0.896477
0.896332
0.025935
0.482277
1606.685
6208.967
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.131700
0.080550
-4.463658
-4.450925
-4.458742
0.193900

Series: FSF11 IIF11
Sample: 1 719
Included observations: 719
Null hypothesis: Series are not cointegrated
Cointegrating equation deterministics: C
Automatic lags specification based on Schwarz criterion (maxlag=63)

Dependent
FSF11
IIF11

tau-statistic
-2.205545
-2.141991

Prob.*
0.4213
0.4541

z-statistic
-9.807576
-9.537871

Prob.*
0.3736
0.3903

Date: 07/05/14 Time: 22:19
Series: FSF11 IIF11
Sample: 1 719
Included observations: 719
Null hypothesis: Series are not cointegrated
Cointegrating equation deterministics: C
Automatic lags specification based on Akaike criterion (maxlag=63)

Dependent
FSF11
IIF11

tau-statistic
-2.052747
-1.996569

Prob.*
0.5008
0.5302

z-statistic
-8.519368
-8.361314

Prob.*
0.4579
0.4691

Date: 07/05/14 Time: 22:19
Series: FSF11 IIF11
Sample: 1 719
Included observations: 719
Null hypothesis: Series are not cointegrated
Cointegrating equation deterministics: C
Automatic lags specification based on Hannan-Quinn criterion (maxlag=63)

Dependent
FSF11
IIF11

tau-statistic
-2.205545
-2.141991

Prob.*
0.4213
0.4541

z-statistic
-9.807576
-9.537871

Prob.*
0.3736
0.3903

Date: 07/05/14 Time: 22:19
Series: FSF11 IIF11
Sample: 1 719
Included observations: 719
Null hypothesis: Series are not cointegrated
Cointegrating equation deterministics: C
Long-run variance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth)

Dependent
FSF11
IIF11

tau-statistic
-4.577253
-4.303987

Prob.*
0.0010
0.0027

z-statistic
-38.04149
-34.11438

fsF12

Prob.*
0.0010
0.0025

Dependent Variable: FSF12
Method: Least Squares
Date: 07/05/14 Time: 23:26
Sample: 1 968
Included observations: 968
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
IIF12

0.007670
1.116587

0.002348
0.013285

3.266791
84.05124

0.0011
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.879710
0.879586
0.036096
1.258614
1842.754
7064.611
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.179247
0.104020
-3.803211
-3.793138
-3.799377
0.106937

Date: 07/05/14 Time: 23:25
Series: FSF12 IIF12
Sample: 1 968
Included observations: 968
Null hypothesis: Series are not cointegrated
Cointegrating equation deterministics: C
Automatic lags specification based on Schwarz criterion (maxlag=21)

Dependent
FSF12
IIF12

tau-statistic
-2.506465
-2.436387

Prob.*
0.2772
0.3084

z-statistic
-12.59716
-12.03295

Prob.*
0.2318
0.2563

Date: 07/05/14 Time: 23:26
Series: FSF12 IIF12
Sample: 1 968
Included observations: 968
Null hypothesis: Series are not cointegrated
Cointegrating equation deterministics: C
Automatic lags specification based on Akaike criterion (maxlag=63)

Dependent
FSF12
IIF12

tau-statistic
-3.175070
-3.037806

Prob.*
0.0752
0.1025

z-statistic
-25.42085
-23.04236

Prob.*
0.0176
0.0293

Date: 07/05/14 Time: 23:26
Series: FSF12 IIF12
Sample: 1 968
Included observations: 968
Null hypothesis: Series are not cointegrated
Cointegrating equation deterministics: C
Automatic lags specification based on Hannan-Quinn criterion (maxlag=63)

Dependent
FSF12

tau-statistic
-2.506465

Prob.*
0.2772

z-statistic
-12.59716

Prob.*
0.2318

IIF12

-2.436387

0.3084

-12.03295

0.2563

Date: 07/05/14 Time: 23:26
Series: FSF12 IIF12
Sample: 1 968
Included observations: 968
Null hypothesis: Series are not cointegrated
Cointegrating equation deterministics: C
Long-run variance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth)

Dependent
FSF12
IIF12

tau-statistic
-3.655725
-3.465565

Prob.*
0.0214
0.0363

z-statistic
-25.12795
-22.85199

Prob.*
0.0188
0.0305

fsF13
Dependent Variable: FSF13
Method: Least Squares
Date: 07/06/14 Time: 01:45
Sample: 94 1217
Included observations: 1124
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
IIF13

0.008395
1.131528

0.003127
0.015623

2.685011
72.42927

0.0074
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.823807
0.823649
0.052168
3.053488
1725.614
5245.999
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.204807
0.124226
-3.066929
-3.057988
-3.063550
0.062983

Date: 07/06/14 Time: 01:19
Series: FSF13 IIF13
Sample: 94 1217
Included observations: 1124
Null hypothesis: Series are not cointegrated
Cointegrating equation deterministics: C
Automatic lags specification based on Schwarz criterion (maxlag=63)

Dependent
FSF13
IIF13

tau-statistic
-2.379247
-2.201862

Date: 07/06/14 Time: 01:20
Series: FSF13 IIF13
Sample: 94 1217
Included observations: 1124

Prob.*
0.3350
0.4230

z-statistic
-10.82030
-9.826548

Prob.*
0.3166
0.3734

Null hypothesis: Series are not cointegrated
Cointegrating equation deterministics: C
Automatic lags specification based on Akaike criterion (maxlag=63)

Dependent
FSF13
IIF13

tau-statistic
-2.664008
-2.388603

Prob.*
0.2135
0.3306

z-statistic
-19.54144
-15.85385

Prob.*
0.0607
0.1264

Date: 07/06/14 Time: 01:20
Series: FSF13 IIF13
Sample: 94 1217
Included observations: 1124
Null hypothesis: Series are not cointegrated
Cointegrating equation deterministics: C
Automatic lags specification based on Hannan-Quinn criterion (maxlag=63)

Dependent
FSF13
IIF13

tau-statistic
-2.379247
-2.201862

Prob.*
0.3350
0.4230

z-statistic
-10.82030
-9.826548

Prob.*
0.3166
0.3734

Date: 07/06/14 Time: 01:20
Series: FSF13 IIF13
Sample: 94 1217
Included observations: 1124
Null hypothesis: Series are not cointegrated
Cointegrating equation deterministics: C
Long-run variance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth)

Dependent
FSF13
IIF13

tau-statistic
-3.056182
-2.869356

Prob.*
0.0983
0.1455

z-statistic
-17.83699
-16.13219

Prob.*
0.0857
0.1198

fsF14
Dependent Variable: FSF14
Method: Least Squares
Date: 07/14/14 Time: 11:51
Sample: 220 1464
Included observations: 1245
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
IIF14

0.017559
1.087329

0.003767
0.017978

4.661287
60.47969

0.0000
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.746368
0.746164
0.066687
5.527765
1605.571
3657.793
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.214633
0.132362
-2.576017
-2.567781
-2.572920
0.022239

Date: 07/06/14 Time: 02:41
Series: FSF14 IIF14
Sample: 220 1464
Included observations: 1245
Null hypothesis: Series are not cointegrated
Cointegrating equation deterministics: C
Automatic lags specification based on Schwarz criterion (maxlag=63)

Dependent
FSF14
IIF14

tau-statistic
-2.312421
-1.968776

Prob.*
0.3673
0.5445

z-statistic
-8.525178
-7.392389

Prob.*
0.4585
0.5414

Date: 07/06/14 Time: 02:41
Series: FSF14 IIF14
Sample: 220 1464
Included observations: 1245
Null hypothesis: Series are not cointegrated
Cointegrating equation deterministics: C
Automatic lags specification based on Akaike criterion (maxlag=63)

Dependent
FSF14
IIF14

tau-statistic
-2.871321
-4.846949

Prob.*
0.1449
0.0003

z-statistic
-7.554322
-15.62194

Prob.*
0.5291
0.1323

Date: 07/06/14 Time: 02:41
Series: FSF14 IIF14
Sample: 220 1464
Included observations: 1245
Null hypothesis: Series are not cointegrated
Cointegrating equation deterministics: C
Automatic lags specification based on Hannan-Quinn criterion (maxlag=63)

Dependent
FSF14
IIF14

tau-statistic
-2.819290
-5.213689

Prob.*
0.1604
0.0001

z-statistic
-7.986282
-16.72123

Prob.*
0.4969
0.1069

Date: 07/06/14 Time: 02:42
Series: FSF14 IIF14
Sample: 220 1464
Included observations: 1245
Null hypothesis: Series are not cointegrated
Cointegrating equation deterministics: C
Long-run variance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth)

Dependent
FSF14
IIF14

tau-statistic
-2.503847
-2.137900

Prob.*
0.2782
0.4560

z-statistic
-10.41600
-8.936050

Prob.*
0.3390
0.4304

6.3

GARCH
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Testes de Raiz Unitária de fs e ii
Testes de RU

Null Hypothesis: FS has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-6.502326
-3.434618
-2.863312
-2.567762

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: FS has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 25 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-16.18665
-3.434612
-2.863309
-2.567761

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

5.75E-05
0.000104

Null Hypothesis: FS is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 29 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

0.356687
0.739000
0.463000
0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)

Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

0.000163
0.002689

Null Hypothesis: FS has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

-6.373509
-2.566546
-1.941040
-1.616554

*MacKinnon (1996)

Null Hypothesis: II has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-5.219022
-3.434612
-2.863309
-2.567761

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: II has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-5.301835
-3.434612
-2.863309
-2.567761

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

1.02E-05
1.05E-05

Null Hypothesis: II is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 30 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level

0.351888
0.739000

5% level
10% level

0.463000
0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)

Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

0.000136
0.002702

Null Hypothesis: II has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

-4.845496
-2.566544
-1.941040
-1.616554

*MacKinnon (1996)

Mínimos Quadrados Ordinários
Dependent Variable: F
Method: Least Squares
Date: 07/09/14 Time: 16:49
Sample: 1 1464
Included observations: 1464
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
II

-0.000408
0.980759

0.000367
0.012560

-1.112462
78.08658

0.2661
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.806601
0.806469
0.005611
0.046027
5511.654
6097.514
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.025858
0.012754
-7.526850
-7.519625
-7.524155
1.675819

Testes nos Resíduos do MQO
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.064536
0.129326
0.992009

Heteroskedasticity Test: ARCH

Prob. F(2,1461)
Prob. Chi-Square(2)
Prob. Chi-Square(2)

0.9375
0.9374
0.6090

F-statistic
Obs*R-squared

266.7983
225.9094

Prob. F(1,1461)
Prob. Chi-Square(1)

0.0000
0.0000

Prob. F(63,1337)
Prob. Chi-Square(63)

0.0000
0.0000

Heteroskedasticity Test: ARCH
F-statistic
Obs*R-squared

8.052957
385.3842

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

24.80944
213.6412

Prob. F(10,1452)
Prob. Chi-Square(10)

0.0000
0.0000

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

5.556187
292.9940

Prob. F(63,1399)
Prob. Chi-Square(63)

0.0000
0.0000

600

Series: Residuals
Sample 1 1464
Observations 1464

500

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

400

300

200

1.41e-17
-0.000266
0.057306
-0.049961
0.005609
0.593456
16.38316

Jarque-Bera 11011.59
Probability
0.000000

100

0
-0.04

-0.02

0.00

0.02

0.04

0.06

GARCH
Dependent Variable: F
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Generalized error distribution (GED)
Date: 07/09/14 Time: 16:53
Sample (adjusted): 2 1464
Included observations: 1463 after adjustments
Convergence achieved after 39 iterations
MA Backcast: 1
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(5) + C(6)*RESID(-1)^2 + C(7)*GARCH(-1)
Variable

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

C
II
AR(1)
MA(1)

-0.001762
1.024831
0.980056
-0.880391

0.000522
0.012074
0.005146
0.014322

-3.377632
84.88183
190.4446
-61.47164

0.0007
0.0000
0.0000
0.0000

Variance Equation

C
RESID(-1)^2
GARCH(-1)

2.67E-07
0.122137
0.877912

1.08E-07
0.021340
0.018192

2.466733
5.723356
48.25924

0.0136
0.0000
0.0000

GED PARAMETER

1.113290

0.036963

30.11934

0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.835572
0.835234
0.005179
0.039131
6025.170
2.177279

Inverted AR Roots
Inverted MA Roots

.98
.88

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

0.025857
0.012759
-8.225796
-8.196879
-8.215010

.08
.06
.04
.02
.00
-.02
.06

-.04

.04
.02
.00
-.02
-.04
-.06
250

500

750

Residual

1000

Actual

1250

Fitted

Testes nos Resíduos do GARCH
Heteroskedasticity Test: ARCH
F-statistic
Obs*R-squared

0.313907
29.60459

Prob. F(90,1282)
Prob. Chi-Square(90)

1.0000
1.0000

Date: 07/09/14 Time: 16:58
Sample: 2 1464
Included observations: 1463
Q-statistic
probabilities adjusted
for 2 ARMA term(s)
Autocorrelation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Partial Correlation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

AC

PAC

-0.014
-0.021
-0.007
0.023
-0.012
0.015
0.003
-0.035
-0.009
-0.006
0.025

-0.014
-0.021
-0.008
0.022
-0.011
0.016
0.004
-0.035
-0.010
-0.008
0.024

Q-Stat
0.2919
0.9124
0.9896
1.7395
1.9381
2.2829
2.2986
4.0688
4.1998
4.2495
5.1399

Prob

0.320
0.419
0.585
0.684
0.806
0.667
0.756
0.834
0.822

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

-0.004
0.025
-0.001
0.006
0.012
0.000
-0.005
0.004
0.017
0.014
-0.022
0.035
0.014
-0.008
0.041
-0.012
-0.005
0.001
0.011
-0.023
0.039
0.025
0.004
-0.050
-0.015

-0.002
0.026
0.001
0.006
0.013
-0.002
-0.004
0.004
0.016
0.017
-0.021
0.036
0.013
-0.006
0.042
-0.014
-0.002
0.002
0.007
-0.020
0.039
0.026
0.006
-0.047
-0.020

5.1619
6.0914
6.0924
6.1373
6.3598
6.3598
6.3954
6.4163
6.8320
7.1190
7.8187
9.6814
9.9601
10.051
12.589
12.808
12.844
12.847
13.021
13.833
16.167
17.092
17.112
20.834
21.167

0.880
0.867
0.911
0.941
0.957
0.973
0.983
0.990
0.991
0.994
0.993
0.983
0.987
0.991
0.972
0.979
0.985
0.990
0.993
0.992
0.981
0.980
0.985
0.951
0.958

Testes de Raiz Unitária da Variável ii2
Null Hypothesis: II2 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-5.087700
-3.434859
-2.863418
-2.567819

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: II2 has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 10 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-5.304227
-3.434859
-2.863418
-2.567819

0.0000

Null Hypothesis: II2 is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 29 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

0.246812
0.739000
0.463000
0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)

Null Hypothesis: II2 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=63)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

-4.874361
-2.566632
-1.941052
-1.616546

*MacKinnon (1996)

MQO com ii2
Dependent Variable: FS
Method: Least Squares
Date: 07/14/14 Time: 18:06
Sample: 1 1387
Included observations: 1387
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
II2

0.003501
0.916803

0.000412
0.015142

8.499778
60.54665

0.0000
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.725791
0.725593
0.006652
0.061277
4985.833
3665.897
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.025977
0.012698
-7.186493
-7.178945
-7.183670
1.231527

Testes dos Resíduos do MQO com ii2
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

3.541721
7.062649
31.84227

Prob. F(2,1384)
Prob. Chi-Square(2)
Prob. Chi-Square(2)

0.0292
0.0293
0.0000

Prob. F(1,1384)
Prob. Chi-Square(1)

0.0000
0.0000

Heteroskedasticity Test: ARCH
F-statistic
Obs*R-squared

224.0827
193.1360

Heteroskedasticity Test: ARCH
F-statistic
Obs*R-squared

7.290268
353.6907

Prob. F(63,1260)
Prob. Chi-Square(63)

0.0000
0.0000

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

61.97397
430.9229

Prob. F(10,1375)
Prob. Chi-Square(10)

0.0000
0.0000

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

11.59511
493.6400

Prob. F(63,1322)
Prob. Chi-Square(63)

0.0000
0.0000

600

Series: Residuals
Sample 1 1387
Observations 1387

500

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

400

300

200

-3.03e-17
-0.000559
0.059634
-0.046058
0.006649
0.647772
10.04315

Jarque-Bera 2963.811
Probability
0.000000

100

0
-0.04

-0.02

0.00

0.02

0.04

0.06

GARCH com ii2
Dependent Variable: FS
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Generalized error distribution (GED)
Date: 07/14/14 Time: 18:16
Sample (adjusted): 2 1387
Included observations: 1386 after adjustments
Convergence achieved after 24 iterations
MA Backcast: 1
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(5) + C(6)*RESID(-1)^2 + C(7)*GARCH(-1)
Variable

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

C
II2
AR(1)
MA(1)

0.000238
0.908480
0.983211
-0.836557

0.001008
0.014680
0.004028
0.015415

0.235585
61.88594
244.0888
-54.26889

0.8138
0.0000
0.0000
0.0000

Variance Equation
C
RESID(-1)^2
GARCH(-1)

4.69E-07
0.157551
0.842588

1.62E-07
0.028630
0.024146

2.884703
5.503034
34.89585

0.0039
0.0000
0.0000

GED PARAMETER

1.122805

0.037726

29.76227

0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.810712
0.810301
0.005532
0.042299
5599.990
2.065809

Inverted AR Roots
Inverted MA Roots

.98
.84

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

0.025976
0.012702
-8.069250
-8.039038
-8.057950

Testes nos Resíduos do GARCH com ii2
Heteroskedasticity Test: ARCH
F-statistic
Obs*R-squared

0.527570
0.528131

Prob. F(1,1383)
Prob. Chi-Square(1)

0.4678
0.4674

Prob. F(63,1259)
Prob. Chi-Square(63)

1.0000
1.0000

Prob. F(44,1341)
Prob. Chi-Square(44)
Prob. Chi-Square(44)

0.0000
0.0000
0.0000

Heteroskedasticity Test: ARCH
F-statistic
Obs*R-squared

0.394203
25.59239

Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

410164.3
1385.897
8.88E+12

Date: 07/14/14 Time: 18:19
Sample: 2 1387
Included observations: 1386
Q-statistic
probabilities adjusted
for 2 ARMA term(s)
Autocorrelation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Partial Correlation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

AC

PAC

0.013
-0.027
-0.013
0.051
-0.021
0.016
-0.025
-0.043
0.001
-0.003
0.012
-0.004
-0.025
0.031
-0.004
0.032

0.013
-0.028
-0.012
0.050
-0.023
0.019
-0.025
-0.045
0.004
-0.009
0.015
-0.001
-0.026
0.034
-0.011
0.033

Q-Stat
0.2280
1.2741
1.5046
5.1027
5.7090
6.0756
6.9369
9.5110
9.5136
9.5270
9.7377
9.7557
10.648
12.005
12.031
13.436

Prob

0.220
0.078
0.127
0.194
0.225
0.147
0.218
0.300
0.372
0.462
0.473
0.445
0.525
0.493

|
*|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
*|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

0.003
-0.073
-0.001
0.049
0.005
-0.003
0.046
0.017
0.003
0.003
0.024
0.018
-0.011
-0.001
-0.041
0.019
0.014
0.001
-0.038
0.053

0.005
-0.077
0.007
0.039
0.002
0.010
0.043
0.018
0.002
-0.003
0.024
0.019
-0.007
0.001
-0.044
0.025
0.015
0.001
-0.029
0.046

13.452
21.012
21.013
24.355
24.387
24.396
27.325
27.730
27.747
27.764
28.558
29.028
29.191
29.194
31.534
32.041
32.324
32.326
34.403
38.375

0.567
0.178
0.226
0.144
0.182
0.226
0.160
0.185
0.225
0.270
0.283
0.310
0.352
0.403
0.341
0.366
0.401
0.451
0.400
0.278

7
7.1

Anexo 2 - Paridade Descoberta de Juros
Testes de Raiz Unitária

168

Ds
Null Hypothesis: DS has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-7.088173
-3.469214
-2.878515
-2.575899

0.0000

Null Hypothesis: DS has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-12.19663
-3.468980
-2.878413
-2.575844

0.0000

Null Hypothesis: DS is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

0.115988
0.739000
0.463000
0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)

Null Hypothesis: DS has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level
*MacKinnon (1996)

Null Hypothesis: DS has a unit root
Exogenous: Constant
Lag length: 1 (Spectral GLS-detrended AR based on SIC, maxlag=12)
Sample: 2000M01 2014M03
Included observations: 171

-6.037615
-2.578717
-1.942722
-1.615453

MZa
Ng-Perron test statistics
Asymptotic critical values*:

1%
5%
10%

-44.8887
-13.8000
-8.10000
-5.70000

MZt
-4.73659
-2.58000
-1.98000
-1.62000

MSB

MPT

0.10552
0.17400
0.23300
0.27500

0.54838
1.78000
3.17000
4.45000

*Ng-Perron (2001, Table 1)

HAC corrected variance (Spectral GLS-detrended AR)

0.001428

Ii
Null Hypothesis: II has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 8 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-1.642105
-3.470679
-2.879155
-2.576241

0.4588

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Null Hypothesis: II has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-2.291355
-3.468749
-2.878311
-2.575791

0.1760

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Null Hypothesis: II is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 10 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

0.899624
0.739000
0.463000
0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)
Null Hypothesis: II has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 8 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level

-1.610361
-2.579226
-1.942793

10% level

-1.615408

Null Hypothesis: II has a unit root
Exogenous: Constant
Lag length: 8 (Spectral GLS-detrended AR based on SIC, maxlag=12)
Sample: 2000M01 2014M03
Included observations: 171
MZa
Ng-Perron test statistics
Asymptotic critical values*:

1%
5%
10%

MZt

-6.27466
-13.8000
-8.10000
-5.70000

-1.73905
-2.58000
-1.98000
-1.62000

MSB

MPT

0.27715
0.17400
0.23300
0.27500

4.01465
1.78000
3.17000
4.45000

*Ng-Perron (2001, Table 1)

HAC corrected variance (Spectral GLS-detrended AR)

7.62E-07

Embi
Null Hypothesis: EMBI has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-2.270501
-3.469214
-2.878515
-2.575899

0.1828

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Null Hypothesis: EMBI has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-2.009691
-3.468749
-2.878311
-2.575791

0.2825

Null Hypothesis: EMBI is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 10 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level
Null Hypothesis: EMBI has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

1.058257
0.739000
0.463000
0.347000

t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

-2.009111
-2.578717
-1.942722
-1.615453

Null Hypothesis: EMBI has a unit root
Exogenous: Constant
Lag length: 2 (Spectral GLS-detrended AR based on SIC, maxlag=12)
Sample: 2000M01 2014M03
Included observations: 171
MZa
Ng-Perron test statistics
Asymptotic critical values*:

1%
5%
10%

-9.21141
-13.8000
-8.10000
-5.70000

MZt
-2.09641
-2.58000
-1.98000
-1.62000

MSB

MPT

0.22759
0.17400
0.23300
0.27500

2.85649
1.78000
3.17000
4.45000

*Ng-Perron (2001, Table 1)

HAC corrected variance (Spectral GLS-detrended AR)

19157.17

7.2

GARCH
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MQO
Dependent Variable: DS
Method: Least Squares
Date: 07/15/14 Time: 12:08
Sample: 2000M01 2014M03
Included observations: 171
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
II
EMBI

0.011874
-2.181756
2.23E-05

0.012210
1.649286
1.34E-05

0.972446
-1.322849
1.667315

0.3322
0.1877
0.0973

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.016585
0.004877
0.048208
0.390429
277.3873
1.416595
0.245420

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.002351
0.048326
-3.209208
-3.154091
-3.186844
1.946183

Testes nos Resíduos do MQO
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

4.129496
19.01841
41.12297

Prob. F(5,165)
Prob. Chi-Square(5)
Prob. Chi-Square(5)

0.0015
0.0019
0.0000

Prob. F(1,168)
Prob. Chi-Square(1)

0.0000
0.0000

Prob. F(12,146)
Prob. Chi-Square(12)

0.0197
0.0240

Heteroskedasticity Test: ARCH
F-statistic
Obs*R-squared

19.84865
17.96271

Heteroskedasticity Test: ARCH
F-statistic
Obs*R-squared

2.106940
23.47013

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

1.431570
16.96271

Prob. F(12,156)
Prob. Chi-Square(12)

0.1568
0.1510

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

3.148758
6.250092

Prob. F(2,166)
Prob. Chi-Square(2)

0.0455
0.0439

DurbinWatson stat

1.946183

30

Series: Residuals
Sample 2000M01 2014M03
Observations 171

25

20

15

10

5

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

4.77e-18
-0.006986
0.185299
-0.121024
0.047923
0.988299
5.480371

Jarque-Bera
Probability

71.67168
0.000000

0
-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

GARCH
Dependent Variable: DS
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Generalized error distribution (GED)
Date: 07/15/14 Time: 12:10
Sample: 2000M01 2014M03
Included observations: 171
Convergence achieved after 47 iterations
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(4) + C(5)*RESID(-1)^2 + C(6)*GARCH(-1)
Variable

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

C
II
EMBI

0.008888
-2.938213
3.36E-05

0.008446
1.134349
1.18E-05

1.052432
-2.590219
2.842450

0.2926
0.0096
0.0045

Variance Equation
C
RESID(-1)^2
GARCH(-1)

0.001136
0.601076
-0.040508

0.000405
0.208404
0.174017

2.804111
2.884181
-0.232780

0.0050
0.0039
0.8159

GED PARAMETER

1.487452

0.243648

6.104926

0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.003100
-0.008768
0.048537
0.395783
298.3741
1.955219

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

0.002351
0.048326
-3.407884
-3.279278
-3.355701

Testes nos Resíduos do GARCH
Heteroskedasticity Test: ARCH
F-statistic
Obs*R-squared

0.061911
0.062625

Prob. F(1,168)
Prob. Chi-Square(1)

0.8038
0.8024

Heteroskedasticity Test: ARCH
F-statistic
Obs*R-squared

0.866323
10.56898

Prob. F(12,146)
Prob. Chi-Square(12)

0.5825
0.5662

Date: 07/15/14 Time: 12:11
Sample: 2000M01 2014M03
Included observations: 171
Autocorrelation
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Partial Correlation
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

AC

PAC

0.033
0.105
-0.032
0.022
0.070
-0.087
-0.130
-0.164
-0.040
-0.032
-0.049
-0.025
-0.052
0.135
0.050
0.037
-0.012
-0.015
0.034
0.165
-0.080
0.065
-0.043
0.038
-0.026
-0.036
0.004
-0.015
-0.009
-0.035
-0.098
-0.023
0.092
0.125
-0.045
-0.042

0.033
0.104
-0.039
0.013
0.077
-0.098
-0.142
-0.136
-0.016
-0.013
-0.038
-0.002
-0.045
0.106
0.019
-0.018
-0.028
-0.032
-0.005
0.175
-0.078
0.086
-0.003
0.009
-0.043
-0.010
0.047
0.016
-0.030
-0.008
-0.095
-0.012
0.133
0.083
-0.054
-0.084

Q-Stat
0.1885
2.1244
2.3101
2.3939
3.2560
4.6022
7.6541
12.541
12.835
13.023
13.468
13.580
14.085
17.538
18.004
18.264
18.291
18.333
18.555
23.900
25.170
26.000
26.363
26.651
26.784
27.052
27.055
27.103
27.120
27.383
29.411
29.521
31.330
34.707
35.154
35.534

Prob
0.664
0.346
0.511
0.664
0.661
0.596
0.364
0.129
0.170
0.222
0.264
0.328
0.368
0.229
0.262
0.309
0.371
0.434
0.486
0.247
0.240
0.252
0.284
0.321
0.367
0.407
0.461
0.513
0.565
0.603
0.548
0.593
0.550
0.434
0.461
0.491
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Series: Standardized Residuals
Sample 2000M01 2014M03
Observations 171

20

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

16

12
8
4

0.099513
-0.077289
3.745835
-2.823309
1.000460
0.517969
3.864650

Jarque-Bera
Probability

12.97313
0.001524

0
-3

-2

-1

0

1

2

3

Testes de Normalidade dos Resíduos do GARCH
Null Hypothesis: RESID_GARCH has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-7.485675
-2.578717
-1.942722
-1.615453

0.0000

Null Hypothesis: RESID_GARCH has a unit root
Exogenous: None
Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-12.78799
-2.578636
-1.942710
-1.615460

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: RESID_GARCH is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

0.073820
0.739000
0.463000
0.347000

Null Hypothesis: RESID_GARCH has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)
t-Statistic

Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

-6.001298
-2.578717
-1.942722
-1.615453

7.3

VAR
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Seleção de defasagens
endogenous variables:

ds ii embi

deterministic variables: CONST
sample range:

[2000 M11, 2014 M3], T = 161

optimal number of lags (searched up to 10 lags of levels):
Akaike Info Criterion: 4
Final Prediction Error: 4
Hannan-Quinn Criterion: 4
Schwarz Criterion:

2

VAR Estimado
*** Wed, 16 Jul 2014 17:55:41 ***
VAR ESTIMATION RESULTS
endogenous variables:

ds ii embi

exogenous variables:
deterministic variables: CONST
endogenous lags:

4

exogenous lags:

0

sample range:

[2000 M5, 2014 M3], T = 167

modulus of the eigenvalues of the reverse characteristic polynomial :
|z| = ( 1.2520 1.2520 1.7721
1.2086 1.8282 1.8282 )

2.2146

Legend:
| (Std. Dev.)| {p - Value}| [t - Value]
Lagged endogenous term:
=======================
ds

ii

embi

2.2146

5.4066

5.4066

1.0527

1.2086

--------------------------------------ds (t-1)| 0.057 -0.001 1417.868
| (0.081) (0.002) (131.933)
| {0.482} {0.602} {0.000}
| [0.703] [-0.522] [10.747]
ii (t-1)| -0.459

0.426 860.863

| (3.822) (0.074) (6254.332)
| {0.904} {0.000} {0.891}
| [-0.120] [5.729] [0.138]
embi(t-1)| 0.000

0.000

0.920

| (0.000) (0.000) (0.083)
| {0.259} {0.205} {0.000}
| [1.129] [-1.268] [11.081]
ds (t-2)| 0.115

0.003 -160.231

| (0.107) (0.002) (175.651)
| {0.283} {0.146} {0.362}
| [1.073] [1.454] [-0.912]
ii (t-2)| 5.239

0.489 -6078.067

| (3.941) (0.077) (6449.435)
| {0.184} {0.000} {0.346}
| [1.329] [6.375] [-0.942]
embi(t-2)| 0.000

0.000

0.252

| (0.000) (0.000) (0.113)
| {0.837} {0.410} {0.026}
| [-0.206] [0.824] [2.227]
ds (t-3)| -0.071

0.001 -178.649

| (0.108) (0.002) (176.468)
| {0.512} {0.594} {0.311}
| [-0.656] [0.533] [-1.012]

ii (t-3)| -5.334

0.323 6174.270

| (3.937) (0.077) (6443.267)
| {0.176} {0.000} {0.338}
| [-1.355] [4.212] [0.958]
embi(t-3)| 0.000

0.000 -0.163

| (0.000) (0.000) (0.111)
| {0.905} {0.182} {0.143}
| [-0.119] [1.335] [-1.465]
ds (t-4)| -0.051 -0.003 -144.217
| (0.108) (0.002) (176.025)
| {0.637} {0.210} {0.413}
| [-0.472] [-1.254] [-0.819]
ii (t-4)| 0.309 -0.405 1713.819
| (3.558) (0.069) (5821.993)
| {0.931} {0.000} {0.768}
| [0.087] [-5.848] [0.294]
embi(t-4)| 0.000

0.000 -0.071

| (0.000) (0.000) (0.082)
| {0.520} {0.664} {0.387}
| [-0.643] [-0.435] [-0.865]
--------------------------------------Deterministic term:
===================
ds

ii

embi

--------------------------------------CONST | 0.004

0.001 -0.594

| (0.014) (0.000) (22.262)
| {0.788} {0.000} {0.979}
| [0.268] [3.544] [-0.027]

Testes nos Resíduos do VAR
PORTMANTEAU TEST (H0:Rh=(r1,...,rh)=0)
Reference: Lütkepohl (1993), Introduction to Multiple Time Series Analysis, 2ed, p. 150.
tested order:

12

test statistic:

109.5197

p-value:

0.0029

adjusted test statistic: 115.6561
p-value:

0.0008

degrees of freedom:

72.0000

*** Wed, 16 Jul 2014 17:57:55 ***
LM-TYPE TEST FOR AUTOCORRELATION with 6 lags
Reference: Doornik (1996), LM test and LMF test (with F-approximation)
LM statistic:

68.1114

p-value:
df:

0.0938
54.0000

LMF statistic:
p-value:

1.1984
0.1701

df1:

54.0000

df2:

400.0000

*** Wed, 16 Jul 2014 17:57:55 ***
TESTS FOR NONNORMALITY
Reference: Doornik & Hansen (1994)
joint test statistic:
p-value:

255.6247
0.0000

degrees of freedom:
skewness only:

6.0000
17.8056

p-value:

0.0005

kurtosis only:
p-value:

237.8190
0.0000

Reference: Lütkepohl (1993), Introduction to Multiple Time Series Analysis, 2ed, p. 153
joint test statistic:
p-value:

145.2791
0.0000

degrees of freedom:
skewness only:
p-value:

6.0000
15.0191

0.0018

kurtosis only:
p-value:

130.2600
0.0000

*** Wed, 16 Jul 2014 17:57:55 ***
JARQUE-BERA TEST
variable

teststat p-Value(Chi^2) skewness kurtosis

u1

22.4585 0.0000

0.5832

4.3664

u2

3.2153

0.2583

3.4418

u3

229.9662 0.0000

0.2004

0.5302

8.6502

*** Wed, 16 Jul 2014 17:57:55 ***
ARCH-LM TEST with 12 lags
variable

teststat p-Value(Chi^2) F stat

p-Value(F)

u1

28.2756 0.0050

2.8820

0.0014

u2

20.7335 0.0544

1.9946

0.0287

u3

74.3466 0.0000

11.9066 0.0000

*** Wed, 16 Jul 2014 17:57:55 ***
MULTIVARIATE ARCH-LM TEST with 6 lags
VARCHLM test statistic: 382.6321

p-value(chi^2):
degrees of freedom:

0.0000
216.0000

SVAR
Structural VAR Estimation Results
ML Estimation, Scoring Algorithm (see Amisano & Giannini (1992))
Convergence after 1 iterations
Log Likelihood: 695.6941
Structural VAR is just identified

Estimated A matrix:
1.0000 478.7042 -0.0017
-0.1299 1.0000 0.0000
0.0000 0.0000 1.0000

Estimated standard errors for A matrix:
0.0000 1177.5299 0.0040
0.2362 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000

Estimated B matrix:
0.4369 0.0000 0.0000
0.0000 0.0063 0.0000
0.0000 0.0000 79.2392

Estimated standard errors for B matrix
1.0579 0.0000 0.0000
0.0000 0.0113 0.0000
0.0000 0.0000 4.3358

A^-1*B
0.0069 -0.0479 0.0021
0.0009 0.0001 0.0003
0.0000 0.0000 79.2392
SigmaU~*100
0.2344 0.0002 16.4104
0.0002 0.0001 2.1325
16.4104 2.1325 627885.0642
end of ML estimation

Testes de Estabilidade

Cusum 10%

Cusum 5%

