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Resumo 

Uma longa controvérsia existente há muito em economia e finanças prendem-se com os 

mercados financeiros serem governados apenas por forças racionais ou também por respostas 

emocionais a diversos factores. O presente trabalho pretende testar a importância da emoção e 

dos sentimentos do investidor no processo de tomada de decisão e o seu consequente impacto 

na aversão ao risco dos mesmos através da análise das cotações da Bolsa de Valores 

Portuguesa. Através de modelos Logit e GJR-GARCH (1,1) testa se os efeitos meteorológicos 

influenciam as cotações da BVP. Conclui-se que a evidência estatística não suporta a 

influência dos efeitos meteorológicos nem das anomalias de mercado testadas para o mercado 

bolsista português. Existe, no entanto, um efeito de resposta assimétrica presente. 

Palavras-Chave: Efeitos meteorológicos, Logit, GJR-GARCH, Finanças Comportamentais, 

Euronext Lisboa 

Abstract 

A longstanding controversy in economics and finance is whether financial markets are driven 

by rational forces or by emotional responses. This study aims to demonstrate of investor’s 

feeling and emotions in the decision-making process and consequent impact in investor’s loss 

aversion and, consequently, in Bolsa de Valores Portuguesa’s returns. Using Logit and GJR-

GARCH models is tested if weather effects have an impact on Euronext Lisbon stock returns. 

The conclusion reached is that there is no statistical evidence that supports the influence of 

weather effects and market anomalies in the Portuguese stock market. It was found, however, 

an asymmetric response effect.  

Keywords: Weather effects, Logit, GJR-GARCH, behavioral finance, Euronext Lisbon 
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Glossário de Termos e Abreviaturas 

BVL – Bolsa de Valores de Lisboa. 

BVP – Bolsa de Valores Portuguesa. 

BVLP – Bolsa de Valores de Lisboa e do Porto. 

Dummy – Variável binária que apenas assume o valor 1, caso a condição especificada se 

verifique ou o valor 0, caso contrário. 

ARCH – Autoregressive Conditionally Heterocedastic. Em português, modelo de 

heterocedasticidade condicionada auto regressivo. 

OLS – Ordinary Least Squares. Refere-se ao método de estimação econométrica que tem 

como objectivo minimizar os quadrados dos resíduos. 

Valor-p – Valor absoluto que pode ser interpretado como evidência estatística a favor da 

hipótese nula. Para um nível de significância de 5%, quando este valor é menor ou igual a 

0,05 não há evidência estatística a favor da hipótese nula.  

GARCH – Modelo ARCH Generalizado. 

NBER – National Bureau of Economical Research dos Estados Unidos da América. 

HME – Hipótese dos Mercados Eficientes.  
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1 - Introdução 

Há muito tempo que psicólogos e outros cientistas estudam as emoções e seu impacto no 

comportamento humano. Vários economistas como Irving Fisher, John Maynard Keynes e 

Harry Markowitz reconheceram a influência da psicologia do indivíduo no processo de 

formação de preços. Estes procuraram encontrar uma explicação para a influência de 

determinados factores, aparentemente exógenos ao comportamento e à racionalidade humana, 

nas emoções e, consequentemente, nas decisões dos seres humanos. Estes estudos podem 

abranger os efeitos da influência de determinadas variáveis no comportamento humano como 

sejam as nossas emoções ou ainda factores completamente alheios à individualidade de cada 

pessoa, como as fases da lua ou o estado do tempo. 

No entanto, a maior parte dos economistas defende a Hipótese dos Mercados Eficientes 

(HME) (Samuelson, 1965) segundo a qual os preços são determinados através da transacção 

de vários investidores competindo entre si, eliminando assim quaisquer vantagens de 

informação e oportunidades de arbitragem que possam existir. Como resultado, os preços de 

mercado reflectem plenamente toda a informação disponível sendo, como tal, imprevisíveis. É 

o que se designa por mercado eficiente. No entanto, os críticos à HME argumentam que os 

investidores são frequentemente irracionais, exibindo tendências previsíveis e financeiramente 

desvantajosas como sejam a sobreconfiança (Barber e Odean, 2001), sobre reacção (DeBond 

e Thaler, 1986), aversão à perda (Odean, 1998; Kahneman e Tversky, 1979), percepção errada 

de probabilidades (Lichtenstein, Fischoff, e Phillips, 1982), efeito disposição (disposition 

effect)
1 (Shefrin e Statman, 1985) e arrependimento (Bell, 1982). 

As causas destas irracionalidades são comummente atribuídas a factores psicológicos - medo, 

raiva, e outras respostas emocionais a flutuações dos preços bem como alterações na riqueza 

                                                           
1
 Efeito disposição refere-se ao facto de os investidores tenderem a vender os títulos que estão a valorizar cedo 

demais e recearem vender os que estão a desvalorizar, acabando por ficar com estes nas suas carteiras. 
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do investidor. Apesar de nenhuma teoria ter conseguido ainda destituir a HME um número 

crescente de economistas, psicólogos e outros peritos concorda com a ciência cada vez mais 

estabelecida das Finanças Comportamentais (Shefrin, 2001), segundo a qual existe uma 

interacção importante entre a racionalidade e a emoção do indivíduo no processo de tomada 

de decisão. Vários estudos comprovam esta correlação, indicando que estas noções não são 

antagónicas, como se pensava, mas complementares. Keynes e Lowenstein são alguns dos 

autores que reconheceram a influência da emoção no processo de tomada de decisão do 

investidor. Mais recentemente, têm sido apontados vários factores exógenos como 

susceptíveis de influenciar as emoções do investidor e, consequentemente, as suas decisões. 

O presente estudo procura estabelecer uma relação entre o estado do tempo e o 

comportamento humano. Pretende testar-se se os efeitos meteorológicos influenciam as 

emoções dos investidores e, consequentemente, o seu optimismo, a sua auto-confiança e a sua 

percepção de risco, influenciando, entre outros factores, a sua pré-disposição para investir. 

Procura-se, numa primeira etapa, estabelecer uma relação empírica entre os sentimentos do 

investidor, efeitos meteorológicos e eventos sociais e os retornos bolsistas. Esta relação será 

aprofundada no capítulo 2, onde será feita uma revisão da literatura mais relevante. No 

capítulo 3 será apresentada a metodologia e investigação utilizada e no 4 serão apresentados 

os resultados encontrados. O capítulo 5 conterá as conclusões alcançadas bem como 

recomendações para trabalho futuro. 
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2 - Revisão da Literatura 

2.1 Considerações Gerais 

Têm sido muitos os economistas, cientistas e psicólogos que estudaram as interacções do ser 

humano com diversos factores aparentemente exógenos ao mesmo. Entre estes factores 

encontram-se a influência dos sentimentos e emoções do investidor nas decisões tomadas pelo 

mesmo. Pode argumentar-se, por exemplo, que as emoções positivas, além de nos darem 

satisfação no momento em que as sentimos, contribuem também para o nosso bem-estar a 

longo-prazo. Partindo da proposição de que as emoções positivas têm um efeito positivo sobre 

o nosso bem-estar e as negativas um efeito negativo, Fredrickson (2001) argumentou que o 

efeito positivo que podemos experimentar pode anular o efeito negativo que poderíamos 

sentir por determinada acção negativa. 

Loewenstein (2000) argumentou que as emoções e sentimentos vividos aquando da tomada de 

decisão impulsionam frequentemente um comportamento diferente do que seria tomado na 

sequência de uma ponderação racional dos custos e benefícios a longo-prazo. Todavia, o 

processo de definição do preço de um activo envolve a ponderação de benefícios de longo-

prazo, como sejam o direito a uma acção e consequentes fluxos monetários futuros, bem 

como custos e o risco desses mesmos fluxos, pelo que parece razoável que as emoções e os 

sentimentos dos investidores influenciem o preço dos títulos. 

Mehra e Sah (2002) apresentaram evidência que suporta esta afirmação. Argumentaram que 

os sentimentos do investidor terão influência no preço dos títulos caso três premissas se 

verifiquem: 1ª- Se os parâmetros subjectivos do investidor, como sejam a aversão ao risco, 

flutuarem ao longo do tempo devido a variações no humor do indivíduo; 2ª- Se o efeito das 

flutuações de humor do investidor nos seus parâmetros subjectivos é reconhecido por este; 3ª- 

Se os investidores não percebem que as suas decisões são influenciadas por variações nos 
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seus humores. Com base nestas três premissas, os autores argumentaram que flutuações no 

humor do investidor estarão relacionadas com variações nos preços dos títulos. Registaram 

que uma flutuação de 0,10% nas opiniões do investidor acerca do factor de desconto do 

capital pode causar uma alteração de 3 a 4% no desvio-padrão dos preços das acções. 

Flutuações em atitudes face ao risco têm um impacto menor, mas também importante, no 

desvio-padrão do preço das acções. 

Inúmeros estudos indicam que pessoas de bom humor fazem julgamentos e escolhas 

optimistas, enquanto pessoas de mau humor julgamentos e escolhas pessimistas. Johnson e 

Tversky (1983), por exemplo, concluem que pessoas que liam anúncios de jornais tristes 

faziam, subsequentemente, estimativas mais elevadas para potenciais causas de morte do que 

as pessoas que liam anúncios alegres. Isen et al. (1978) argumentaram que é possível induzir 

as pessoas ao bom humor dando-lhes um presente antes de determinada experiência o que por 

sua vez conduzia a comentários mais favoráveis sobre a mesma. No entanto, outras variáveis 

foram igualmente reconhecidas como influenciando quer os sentimentos do investidor, quer 

os mercados financeiros, como sejam as tempestades geotérmicas, estado do tempo, fases da 

lua, anúncios de dividendos, entre muitos outros. 

O presente capítulo encontra-se dividido em quatro subtítulos. O primeiro fará uma revisão da 

literatura mais relevante no campo das emoções e sentimentos do investidor e da influência 

dos mesmos no seu comportamento; o segundo abordará literatura relacionada com efeitos 

meteorológicos e seu efeito nos retornos bolsistas; o terceiro subtema apresentará outras 

variáveis que são consideradas como influenciando o sentimento do investidor e o quarto 

subtema evidenciará como eventos sociais (interacção social, resultados desportivos e outros) 

influenciam as cotações bolsistas. 
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2.2 Humor e sentimentos do investidor como factores relevantes no processo de 

tomada de decisão 

A influência dos sentimentos e do humor do investidor aquando da tomada de decisão vem 

sendo há muito reconhecida. Uma das primeiras referências foi feita por John Maynard 

Keynes (Keynes, 1936). Ele reconheceu que além da instabilidade inerente a qualquer 

investimento devido à especulação, é ainda de considerar a instabilidade inerente às próprias 

emoções humanas em virtude de considerar que grande parte das nossas decisões se deve à 

espontaneidade e optimismo, mais do que a especulação matemática. Consequentemente, 

Keynes argumentou que a maior parte das nossas decisões de fazer algo positivo pode ser 

considerado como resultado dos animal spirits inerentes a cada um de nós, isto é, a 

necessidade que nos compele a agir, e não um resultado de benefícios quantitativos 

ponderados pelas respectivas probabilidades. 

Desde então vários têm sido os investigadores que procuram aferir sobre a influência da 

racionalidade limitada do ser humano na sua tomada de decisão e incorporaram as emoções 

humanas nos seus modelos (e.g. Hanoch, 2002; Simon, 1983). Simon (1983) argumentou que 

para podermos ter uma teoria completa sobre a racionalidade humana, temos de entender o 

papel que a emoção desempenha na mesma. Mais recentemente, Hanoch (2002) conclui que a 

emoção actua de forma essencial no processo de tomada de decisão de duas formas principais: 

restringe o leque de opções avaliadas e foca a atenção do indivíduo em parâmetros ou 

aspectos específicos da informação, ajudando na escolha. 

Tem sido demonstrado que os estados afectivos dos indivíduos afectam um leque alargado de 

escolhas como sejam a satisfação com bens de consumo (Isen et al., 1978), a avaliação que 

fazemos de outras pessoas ou ainda a felicidade e satisfação que sentimos com a nossa vida 

(Schwarz e Clore, 1983). Uma das experiências que consta neste último estudo consistia em 
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pedir aos sujeitos que relatassem um evento da sua vida, positivo ou negativo, sendo que os 

que escolhiam um evento positivo declaravam maior grau de satisfação e felicidade com a sua 

vida do que os que escolhiam um evento negativo. 

Loewenstein (1996), na continuação da linha de raciocínio dos espíritos animais de Keynes, 

estudou os factores viscerais inerentes a cada indivíduo. Incluídos nestes encontram-se 

sensações como a fome, sede, humores e emoções, dor física, entre outros. Loewenstein 

argumentou que experimentar estes factores viscerais a um nível de intensidade moderado 

leva os indivíduos a agir conscientemente de forma contrária aos seus interesses de longo-

prazo, devido à prioritização da satisfação da necessidade sentida sobre esses mesmos 

interesses. 

Alguns autores focaram-se no campo mais específico da tomada de decisão sob risco e 

incerteza como por exemplo Loewenstein et al. (2001), Lo e Repin (2002) e Isen et al. (1996). 

De acordo com Loewenstein et al. (2001) a perspectiva tradicional sobre como as pessoas 

tomam decisões sob estas condições específicas é uma perspectiva “consequencialista”, ou 

seja, uma perspectiva segundo a qual as pessoas tomam decisões tendo por base uma 

avaliação cuidadosa das consequências das diversas alternativas possíveis empreendendo uma 

relação risco-benefício cuidada de cada uma das opções. Esta perspectiva está de acordo com 

a Teoria de portfólio de Markowitz (1952) e com o Capital Asset Pricing Model de Sharpe 

(1964). Lowenstein argumentou que estas duas perspectivas não são realistas porque ignoram 

a influência dos sentimentos no processo de tomada de decisão. Além do mais, há ampla 

evidência de que os sentimentos influenciam significativamente a tomada de decisão, 

especialmente sob condições de risco ou incerteza (e.g. Zajonc, 1980; Schwarz, 1990). Como 

tal, os autores propõem uma hipótese denominada risk-as-feelings hypothesis, a qual 

incorpora o facto de as emoções que os indivíduos sentem influenciarem a tomada uma 

decisão. Procuraram explicar quando e como as reacções emocionais divergem das avaliações 
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cognitivas de risco e ainda como estas reagem entre si para influenciar o comportamento 

humano. A hipótese risk-as-feelings postula que as respostas a situações arriscadas, como 

sejam a tomada de decisão, resultam em parte de influências emocionais, incluindo 

sentimentos como o medo, a raiva ou a ansiedade. Os autores basearam a sua teoria em três 

premissas principais: 1ª- As avaliações cognitivas induzem reacções emocionais. Zajonc 

(1980) defendeu que as emoções são consideradas pela maioria das teorias como ocorrendo 

apenas após consideráveis operações cognitivas. 2ª- As emoções informam as avaliações 

cognitivas, o que pode ser comprovado pelo extenso corpo de investigação nesta área que 

mostra que as pessoas de bom humor fazem julgamentos e escolhas optimistas, 

sobrevalorizando a probabilidade de um acontecimento positivo e subestimando a 

probabilidade de um acontecimento negativo, enquanto pessoas de mau humor fazem 

julgamentos e escolhas pessimistas (Isen et al., 1978; Johnson e Tversky, 1983). 3ª- Os 

sentimentos podem afectar o comportamento humano. Damásio (1994) conclui que 

indivíduos com a capacidade de sentir emoção de algum modo prejudicada, por exemplo, 

devido a problemas neurológicos, têm mais dificuldade em tomar decisões e tendiam a tomar 

decisões sub-óptimas, trazendo algum prejuízo para si próprios. 

A hipótese risk-as-feelings é diferente de muitas similares apresentadas na medida em que 

introduz a hipótese de que as emoções muitas vezes provocam respostas comportamentais que 

se desviam do que os indivíduos considerariam a melhor escolha possível, introduzindo o 

impacto das emoções antecipadas no processo de tomada de decisão. Emoções antecipadas 

são aquelas que tipicamente não são experimentadas pelo indivíduo no presente imediato mas 

sê-lo-ão no futuro, por exemplo, o sentimento de arrependimento ou tristeza caso de uma 

decisão advenha um resultado negativo. A perspectiva de que estas emoções influenciam 

igualmente a tomada de decisão do investidor tem sido utilizada nas Finanças; por exemplo, o 

problema de myopic loss aversion de Benartzi e Thaler (1995) utiliza a implicação da reacção 
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emocional dos investidores a perdas nos seus investimentos para melhor explicar o equity risk 

premium puzzle de Mehra e Prescott (1985). 

Lo e Repin (2002) procuraram encontrar evidência de que os sentimentos influenciam a 

tomada de decisão do investidor. A partir de uma amostra de 10 traders interligam reacções 

fisiológicas como batimento cardíaco, suor, pressão arterial e temperatura corporal, com 

acontecimentos económicos. Encontram uma considerável reacção emocional em casos de 

volatilidade de preços elevada e ainda evidência de que a emoção é um factor altamente 

considerado aquando da tomada de decisão em tempo real. 

Isen et al. (1996) conduziram experiências no sentido de aferir sobre a influência de emoções 

positivas na estimação de probabilidades e escolha de hipóteses. Concluem que participantes 

que experimentam emoções positivas sobrestimam significativamente as probabilidades de 

ganho associadas aos acontecimentos descritos em certas frases em relação à probabilidade de 

derrota associada aos mesmos eventos. Noutra experiência concluem que os participantes 

cujas emoções haviam sido influenciadas apostavam mais que os restantes em jogos em que 

as perdas potenciais eram elevadas, embora a probabilidade de perda fosse pequena e 

apostavam mais em jogos em que a perda potencial era menor ainda que probabilidade desta 

ocorrer fosse moderada a elevada. Isto sugere que emoções positivas podem preceder uma 

alteração de uma decisão que se concentra primariamente em probabilidades para uma que se 

concentre em valores ou, especialmente, em perdas. 

Mais recentemente, no seu livro Irrational Exuberance, Robert Shiller (Shiller, 2000) 

defendeu que o estado emocional dos investidores é, sem dúvida, um dos factores mais 

importantes que causam o bull market recentemente vivido nos Estados Unidos. 
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2.3 Efeitos meteorológicos e retornos bolsistas 

Um extenso número de estudos em psicologia apresenta evidência de que as condições 

climatéricas têm um efeito significativo no comportamento e sentimentos humanos como por 

exemplo o crime (Cohn, 1990), a propensão a dar gorjetas (Cunningham, 1979) e a 

volatilidade do mercado financeiro (Symeonidis et al., 2008). 

Schwarz e Clore (1983) perguntaram numa experiência a um determinado número de 

indivíduos se estavam felizes com a sua vida, e concluem que os entrevistados em dias de sol 

declaravam níveis mais elevados de bem-estar do que os entrevistados em dias de chuva. 

Schwarz (1990) argumentou que indivíduos que experimentavam emoções negativas 

recorriam ao uso de estratégias de processamento de informação analíticas, dando atenção ao 

pormenor, enquanto situações afectivas positivas caracterizavam-se por estratégias que 

exigem menor esforço e ponderação da parte do indivíduo. Provou que indivíduos de bom 

humor aquando da tomada de decisão tomavam decisões diferentes dos indivíduos que estão 

de mau humor, e esta conclusão mantêm-se mesmo quando a causa do humor do indivíduo 

não está relacionada com a decisão a tomar. Baseado nesta assunção é possível defender que o 

humor e sentimento dos investidores são mais susceptíveis a influenciarem as suas decisões 

quando estes estão de bom humor. 

Através do senso comum e do corpo de literatura apresentado na secção anterior sabemos que 

as condições meteorológicas podem exercer uma influência positiva ou negativa nos 

sentimentos e emoções dos seres humanos. Por exemplo, certos efeitos meteorológicos, como 

o sol ou a temperatura quente, podem influenciar positivamente o humor do investidor e 

outros, como a chuva ou temperaturas baixas, podem exercer uma influência negativa. 

Partindo da assunção de que quando os indivíduos estão de bom humor podem deixar estas 

emoções influenciar o processo de decisão é possível conjecturar, consequentemente, que 
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quando está um dia soalheiro com uma temperatura agradável, é possível que estes factores 

influenciem as emoções do investidor, deixando-o, no geral, mais bem-disposto. Quer as suas 

emoções o tornem menos avesso ao risco, mais propenso a investir, mais confiante ou o 

levem a seguir uma estratégia de investimento mais arriscada, é possível argumentar que estes 

efeitos conduzirão a um maior volume de investimento por parte do investidor. Esse 

investimento extraordinário, induzido pela influência das emoções, pode, por sua vez, 

conduzir a alterações no preço dos títulos. 

Um relativamente extenso corpo de literatura estuda a influência dos factores meteorológicos 

no comportamento do mercado financeiro, investigando esta hipótese. Saunders (1993) foi o 

primeiro a estudar os efeitos da nebulosidade nos retornos bolsistas, utilizando retornos 

diários do Dow Jones Industrial Average entre 1962 e 1989 e a percentagem de nebulosidade 

desde o nascer até ao pôr-do-sol da estação de Nova Yorque, a mais próxima de Wall Street, 

como variável representativa das condições meteorológicas. Apesar de reconhecer que ordens 

de compra e venda chegam a Nova Yorque de todo o mundo e que o humor dessas pessoas 

não é afectado pelas condições meteorológicas dessa cidade, Saunders argumentou que os 

agentes locais presentes a actuar nas bolsas de valores podem influenciar os preços dos títulos 

e, como tal, as condições climatéricas da cidade podem representar adequadamente o humor 

dos participantes nos mercados financeiros. Saunders conclui que os retornos bolsistas são 

mais baixos em dias 100% nublados do que nos dias em que a nebulosidade é 20% ou menos. 

Similarmente, variações positivas no índice são mais prováveis em dias cuja nebulosidade é 

20% ou menos do que em dias de 100%. Estas conclusões mantêm-se após ajustar a 

estimação aos efeitos “Segunda-feira” e “Janeiro”. 

Hirshleifer e Shumway (2003) examinaram a relação entre nebulosidade e retornos bolsistas 

para 26 países entre 1982 e 1997 utilizando dados meteorológicos horários. Calcularam a 

nebulosidade média para cada cidade na qual a bolsa de valores do respectivo país está 
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presente e retiraram a sazonalidade aos dados calculando a média semanal e subtraindo-a aos 

dados diários de nebulosidade. Utilizando uma regressão OLS simples dos retornos diários 

sobre a nebulosidade para cada uma das cidades, concluem que 18 destas têm coeficientes 

negativos de nebulosidade. Adicionalmente, o modelo Logit utilizado sugere que a 

nebulosidade está associada com uma baixa probabilidade de retornos positivos para 25 das 

26 cidades utilizadas. Estas conclusões estão de acordo com a intuição de que dias de sol 

estão associados com optimismo e bons humores e esses sentimentos afectam os preços dos 

títulos. Os coeficientes das regressões conjuntas sugerem que a diferença nos retornos em dias 

completamente nublados e completamente soalheiros é de cerca de nove pontos base, ou seja, 

0,09%. 

Jacobsen e Marquering (2008) utilizaram os retornos mensais do índice Morgan Stanley 

Capital Internacional, a temperatura apenas da estação meteorológica mais próxima da bolsa 

e três variáveis de controlo na regressão: os retornos de um índice mundial, uma dummy 

Janeiro, com o valor 1 em Janeiro e 0 nos restantes meses, e um indicador do ciclo económico 

que assume o valor 1 se determinado mês é considerado pelo NBER como sendo de recessão 

e 0, caso contrário. Concluem que em 22 dos 48 países utilizados o coeficiente da temperatura 

é significativo a 5%. 

Vários autores não chegam, no entanto, à mesma conclusão ao estudar os mesmos efeitos. 

Pardo e Valor (2003), estudaram o comportamento dos retornos bolsistas do Madrid Stock 

Exchange Index (MSEI) entre 1981 e 2000 dividindo a amostra em dois períodos, antes e 

depois de o sistema de ordens de compra e venda ser totalmente informático. Seleccionaram 

as variáveis horas de sol e nível de humidade diárias, por considerarem as mais relevantes 

dado o país em estudo. Utilizando testes paramétricos e não-paramétricos concluem que 

independentemente do sistema utilizado, não existe evidência estatística que suporte a 

hipótese de que a condições meteorológicas influenciam os retornos bolsistas. 
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Goetzmann e Zhu (2003) descobriram que apesar de a nebulosidade não afectar os preços dos 

títulos, está associada a maiores amplitudes entre as cotações de compra e venda e 

argumentam que para isto podem contribuir mudanças de humor por parte dos investidores 

particulares. 

Wang, Lin e Lin (2011) estudaram não só a influência dos factores meteorológicos nos 

retornos bolsistas do Taiwan Stock Exchange Value Weighted Index (TAIEX) como também 

na volatilidade do mesmo de 2001 a 2007. Utilizaram um modelo GJR-GARCH (1,1) e 

converteram as variáveis meteorológicas em dummies para inclusão na regressão. Concluem 

que a precipitação não tem qualquer impacto sobre os retornos ou a volatilidade, mas a 

insolação e a temperatura, embora não influenciem significativamente os retornos bolsistas, 

têm um impacto significativo sobre a volatilidade do índice. 

2.4 Outras variáveis que influenciam o processo de decisão 

Outras variáveis têm sido apontadas como influenciando os sentimentos do investidor e, 

consequentemente, o processo de tomada de decisão. 

Kamstra, Kramer e Levi (2000) argumentaram que alterações nas horas de sono dos 

indivíduos podem causar erros de julgamento, ansiedade, perda de atenção e menor eficiência 

no processamento de informação. 

Lepori (2009) considerou os níveis de poluição como influenciando o estado de espírito do 

investidor e conclui que a qualidade do ar influencia o humor do investidor, as suas decisões 

de investimento e, em última análise, os retornos bolsistas. Utilizando modelos OLS, Logit e 

GARCH e os principais índices bolsistas dos Estados Unidos, China, Itália, Canadá, Irlanda, 

Espanha, Reino Unido, França e Alemanha, Lepori conclui que concentrações maiores de 

poluição têm um impacto negativo nos retornos bolsistas. 
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Dowling e Lucey (2005) investigaram se existe uma relação significativa entre oito variáveis: 

nebulosidade, chuva, humidade, Seasonal Affective Disorder
2 (SAD), mudanças horárias, 

tempestades geomagnéticas, fases lunares e Sextas-feiras dia 13 e o índice irlandês Irish Stock 

Exchange Official Price Index (ISEQ). Através de modelos OLS encontram relação 

significativa forte entre os retornos irlandeses e as variáveis mudança horária e Seasonal 

Affective Disorder. 

Kamstra, Kramer e Levi (2003) utilizaram as diferenças sazonais das horas de sol diárias para 

tentar captar a influência das mesmas sobre o sentimento humano, tolerância ao risco e, 

consequentemente, retornos bolsistas. A partir de quatro índices dos Estados Unidos e oito 

outros da Suécia, Reino Unido, Alemanha, Canadá, Nova Zelândia, Japão Austrália e África 

do Sul e usando modelos GARCH encontram forte evidência estatística de efeito SAD no 

ciclo sazonal dos retornos bolsistas, mesmo após controlar anomalias de mercado e factores 

ambientais. 

2.5 Eventos sociais e retornos bolsistas 

Diversos estudos na área financeira sugerem que vários factores exógenos podem afectar os 

movimentos e variações dos retornos bolsistas. Alguns autores defendem que os movimentos 

no preço das acções reflectem algo mais do que apenas os seus valores fundamentais (e.g. 

Cutler, Poterba e Summers, 1989). 

Yuan, Zheng e Zhu (2006) investigaram a relação entre as fases lunares e os retornos bolsistas 

em 48 países. Através de regressões de painel e modelos ARIMA concluem que os retornos 

bolsistas são, em média, mais baixos nos dias perto de lua cheia do que em dias perto de lua 

                                                           
2
  Seasonal Affective Disorder é uma síndrome caracterizada por depressões recorrentes que ocorrem 

anualmente nas mesmas alturas do ano, aquelas com menos horas de luz solar.  
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nova, sendo estes retornos anualizados entre 3% a 5%. Além do mais, defendem que os 

efeitos encontrados não se devem a influências macroeconómicas, nem a qualquer tipo de 

choque, e que são robustos mesmo após controlar os efeitos “Janeiro”, “dia da semana” e 

“mês do ano”. Dichev e Janes (2001) testaram o mesmo efeito para todos os grandes índices 

dos Estados Unidos da América, durante um período de 100 anos e para índices de 24 outros 

países durante 30 anos. Concluem igualmente que existe uma forte relação significativa para 

todos os índices analisados, sendo os retornos anualizados em dias próximos de lua nova 

superiores aos dos em dias próximos de lua cheia. 

Alguns autores argumentam que certo tipo de anúncios por parte de uma empresa pode 

influenciar o valor das suas acções. Cooper, Dimitrov e Rau (2001) argumentaram mais 

especificamente que o valor do nome de uma empresa será reflectido no valor das acções da 

mesma e, como consequência, mudanças no nome de uma empresa podem contribuir para a 

criação de valor. Sugeriram ainda que alguns tipos de nomes são preferidos pelos investidores 

por estarem associados à criação de valor e inovação. Como tal, estudaram empresas que 

acrescentaram “.com”, “.net” ou “Internet” ao seu nome e defendem que esta mudança 

provoca de facto uma reacção no preço das acções. Concluem que 95 das 147 empresas que 

alteraram o seu nome entre 1998 e 1999 registaram retornos anormais no preço das acções na 

ordem dos 53% no dia do anúncio e nos cinco dias seguintes. Andrade (1999) estudou o 

impacto de transacções susceptíveis de influenciar os Earnings-per-share (EPS) no preço das 

acções dessas empresas. Utilizou uma amostra de 224 transacções entre 1975 e 1994 e uma 

medida de aumento do EPS que excluía os efeitos das sinergias resultantes da fusão ou 

aquisição, e conclui que o aumento do EPS tem um efeito positivo, estatística e 

economicamente significativo no desempenho das acções da empresa. Estes retornos acima 

do normal verificam-se até 18 meses após o anúncio. 



Capítulo 2  Revisão da Literatura 

 - 15 - 

Outros factores foram ainda apontados como susceptíveis de influenciar significativamente o 

preço das acções tais como resultados de jogos de futebol, basquete e basebol (Edmans, 

Garcia e Norli, 2007) e tempestades geomagnéticas (Krivelyova e Robotti, 2003). Hong, 

Kubik e Stein, (2004) apontaram a interacção social como influenciando a participação dos 

indivíduos no mercado financeiro. 
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3 - Metodologia 

Os dados utilizados neste estudo foram de dois tipos, dados bolsistas e dados meteorológicos. 

O período em estudo começa a 1 de Janeiro de 2001 e acaba a 31 de Dezembro de 2010 e os 

dados utilizados são de frequência diária. Quanto ao primeiro tipo de dados, para representar a 

Bolsa de Valores Portuguesa (BVP) foi escolhido o índice Português PSI – 20 e para servir 

como benchmarks das economias europeia e americana foram utilizados os índices Euronext 

100 e S&P 500 Composite, respectivamente. Todas as cotações utilizadas foram retiradas do 

software Datastream e consistem em cotações de fecho, diárias, em Euros, actualizadas 

automaticamente à taxa de câmbio diária utilizada no dia de consulta das cotações, quando 

necessário. Os retornos diários dos índices foram calculados de acordo com a seguinte 

fórmula: �� = ln � ����	
� × 100, sendo �� a cotação de fecho diária do dia t e ����	a cotação de 

fecho diária de t-1 (Kang, Jiang e Yoon, 2009; Hu, 2009; Pardo e Valor, 2003; Akhtari, 2010; 

Jacobsen e Marquering, 2008). 

Naturalmente, ao conjugar dois tipos de dados diferentes mas com a mesma frequência, 

tiveram de se efectuar alguns ajustes, nomeadamente nos feriados e fins-de-semana em que 

existiam observações meteorológicas mas não bolsistas, e nos dias em que existiam falhas na 

observação dos referidos dados meteorológicos tendo havido actividade bolsista nesse dia. Foi 

igualmente necessário ajustar os dias de abertura da bolsa portuguesa com os dias de abertura 

e feriados dos índices Euronext 100 e S&P 500, visto serem transaccionados em diferentes 

mercados. Quanto ao primeiro índice este ajuste revelou-se de maior facilidade uma vez que 

faz parte do grupo Euronext sendo transaccionado na bolsa de Paris e, como tal, os dias de 

transacção a partir de 2003 são practicamente os mesmos da BVP, com excepção de alguns 

feriados nacionais. Esta harmonização deve-se à mudança de sistema da BVP realizada entre 

Dezembro de 2001, altura em que a BVP e a Euronext iniciaram as negociações e Setembro 
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de 2002, data em que o nome oficial da BVP era já Euronext Lisboa e todos os seus membros 

já podiam transaccionar livremente nos mercados de Paris, Amesterdão e Bruxelas. Quanto ao 

S&P500 teve apenas de se ajustar os feriados americanos em que não existiram transacções 

com as observações meteorológicas e bolsistas já obtidas. Após todos estes ajustes obtiveram-

se 2352 observações diárias de dados bolsistas e meteorológicos. 

Os dados meteorológicos foram fornecidos pelo Instituto de Meteorologia, Instituto de 

Portugal, e consistem em quatro variáveis meteorológicas: insolação, precipitação e 

temperaturas máxima e mínima, para dois distritos do país, Lisboa e Porto. A insolação é 

medida em número de horas de sol diárias, em 24 horas. A precipitação é medida em 

milímetros por 24 horas. As temperaturas máximas e mínimas são as temperaturas máximas e 

mínimas verificadas em cada dia para cada uma das estações meteorológicas utilizadas, em 

graus Célsius. 

Quanto à escolha das variáveis a integrar o presente estudo torna-se pertinente fazer algumas 

observações. O “efeito sol” tem sido considerado o mais relevante neste tipo de estudos e tem 

sido fortemente relacionado com a alteração dos estados de espírito dos seres humanos. (e.g. 

Schwarz e Clore, 1983). Para o estudar são utilizadas as variáveis insolação ou a variável 

inversa, nebulosidade, sendo que a grande maioria dos estudos feitos nesta área prefere esta 

última (Hirshleifer e Shumway, 2003; Pardo e Valor, 2003; Loughran e Schultz, 2004; Tufan 

e Hamarat, 2004; Saunders, 1993; Lu, 2010; Akhtari, 2010; Goetzmann e Zhu, 2003; Chang 

et al., 2008). No entanto, dado que estas duas variáveis são complementares a escolha de uma 

ou de outra não será um factor diferenciador na obtenção de resultados. Além do mais, visto 

que em Portugal a maioria dos dias são soalheiros optou por se utilizar no presente trabalho a 

variável insolação por parecer uma medida mais adequada ao país em estudo, igualmente 

utilizada por alguns autores (Kang et al., 2009; Saunders, 1993; Wang et al., 2011). 
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A temperatura é a segunda variável mais considerada neste tipo de estudos, sendo empregue 

em muitos deles isoladamente (Jacobsen e Marquering, 2008; Cao e Wei, 2005; Hu, 2009), ou 

em conjunto com outras variáveis meteorológicas (Kang et al., 2009; Lu, 2010; Saunders, 

1993; Chang et al., 2008). Cao e Wei (2005) argumentaram que a temperatura tem um efeito 

negativo e significativo nos retornos do mercado bolsista tailandês. Apresentaram evidência 

empírica que sugere que temperaturas mais baixas podem levar a comportamentos hostis, 

enquanto temperaturas elevadas podem conduzir a apatia e agressão. Encontraram uma 

correlação negativa entre temperaturas elevadas e retornos argumentando que a apatia deve 

dominar a iniciativa em situações que envolvem risco. Teorizaram ainda que temperaturas 

baixas estão relacionadas com uma evolução positiva dos retornos bolsistas e que 

temperaturas elevadas estão relacionadas com retornos mais altos ou mais baixos, dependendo 

da compensação dos dois efeitos em causa. Jacobsen e Marquering (2008) testaram o efeito 

da temperatura nos retornos de um índice bolsista para 48 países entre 1970 e 2004 e 

concluem que existe um efeito significativo em 22 desses países. 

Outra variável meteorológica bastante utilizada é a precipitação (Hirshleifer e Shumway, 

2003; Saunders, 1993; Chang et al., 2008; Wang et al., 2011). Hirshleifer e Shumway (2003) 

examinaram a relação entre retornos bolsistas e variáveis meteorológicas em vinte e seis 

países e desde 1982 a 1997 e não encontraram um coeficiente significativo para essa variável. 

Da mesma conclusão são os restantes estudos mencionados. 

Outros estudos consideram ainda, além destas, outras variáveis meteorológicas como sejam a 

neve (Hirshleifer e Shumway, 2003; Lu, 2010; Loughran e Schultz, 2004; Chang et al., 2008), 

humidade (Pardo e Valor, 2003; Lu, 2010; Saunders, 1993), velocidade e/ou direcção do 

vento (Lu, 2010; Chang et al., 2008; Saunders, 1993), pressão atmosférica e visibilidade (Lu, 

2010). Optou-se por não se incluir no presente estudo a variável humidade uma vez ser quase 

perfeitamente correlacionada com a variável precipitação e apresentar uma elevada correlação 
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com a variável insolação. Além do mais, devido ao clima do país em estudo considerou-se 

que esta variável teria pouca expressão. 

A escolha das estações meteorológicas está relacionada com duas razões principais: a estação 

de Lisboa foi escolhida por ser a estação meteorológica mais próxima da BVP (Cao e Wei, 

2005; Jacobsen e Marquering, 2008; Hu, 2009; Akhtari, 2010). A estação do Porto foi 

escolhida para efeitos de sustentação e para evitar o enviesamento de resultados. Além do 

mais, tanto Lisboa como o Porto encontram-se entre os cinco distritos de Portugal onde 

existem mais investidores particulares, em percentagem, de acordo com o Estudo nº3 da 

CMVM (CMVM, 2009). O facto de a cidade do Porto já ter tido a sua própria Bolsa de 

Valores, levou a que considerássemos que valia a pena testar se os investidores deste distrito 

seriam mais propensos ao investimento. 

As variáveis meteorológicas utilizadas na estimação foram oito: A insolação para a cidade de 

Lisboa (INS_L), e para a cidade do Porto (INS_P); precipitação de Lisboa (PREC_L) e do 

Porto (PREC_P); e a temperaturas máximas (TMAX_L) e (TMAX_P) e mínimas (TMIN_L) 

e (TMIN_P), para Lisboa e Porto, respectivamente. As estatísticas base das variáveis em bruto 

podem ser consultadas nas tabelas em Anexo. Pode concluir-se através dos coeficientes 

apresentados que nenhuma variável preenche os requisitos de normalidade. 

Para garantir que os efeitos obtidos se devem exclusivamente a efeitos meteorológicos, são 

igualmente incluídas variáveis de controlo na regressão (Jacobsen e Marquering, 2008; Chang 

et al., 2008; Cao e Wei, 2005; Lu, 2010; Hu, 2009; Saunders, 1993; Akhtari, 2010; 

Goetzmann e Zhu, 2003). Salvo indicação em contrário, em todos os modelos estimados no 

presente trabalho incluir-se-ão estas variáveis,.que se apresentam seguidamente. 

Quanto a variáveis macroeconómicas foi utilizada uma dummy de recessão (NBER) que tem 

o valor 1 nos meses identificados por esta entidade como sendo de recessão e 0 caso 
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contrário, reflectindo mudanças nas condições macroeconómicas (Jacobsen e Marquering, 

2007). Foram também utilizados os retornos diários dos índices Euronext 100 e S&P500, 

calculados como descrito acima (Jacobsen e Marquering, 2008). 

Para controlar algumas anomalias amplamente reconhecidas dos mercados financeiros foi 

introduzida a dummy JAN que tem o valor 1 no mês de Janeiro e 0 nos restantes, para levar 

em conta os retornos médios mais elevados típicos do mês de Janeiro, isto é, o “efeito 

Janeiro” (Chang et al., 2008; Kang et al., 2009; Jacobsen e Marquering, 2008; Saunders, 

1993; Akhtari, 2010; Goetzmann e Zhu, 2003); a dummy MAY pretende testar o efeito Sell in 

May, tomando o valor 1 entre os meses de Novembro e Abril e 0 nos restantes (Jacobsen e 

Marquering, 2008; Bouman e Jacobsen, 2000); a dummy MON, sendo igual a 1 às segundas-

feiras e 0 nos restantes dias da semana, procura testar “efeito fim-de-semana”, segundo o qual 

nestes dias os retornos são, em média, mais elevados (Chang et al., 2008; Cao e Wei, 2005; 

Hu, 2009; Saunders, 1993; Chang et al., 2008; Akhtari, 2010; Goetzmann e Zhu, 2003); e 

ainda variáveis dummies referentes aos restantes dias da semana para averiguar se algum 

destes apresentaria retornos mais elevados (Saunders, 1993; Chang et al., 2008; Akhtari, 

2010). 

O efeito Sell in May and go away, por não ser tão conhecido como os restantes merece 

alguma explicação adicional. Esta variável , representado pela dummy MAY, pretende testar a 

hipótese de que os retornos bolsistas deveriam ser mais altos no período entre Novembro e 

Abril. Bouman e Jacobsen (2000) testaram este efeito para 37 mercados desenvolvidos e 

emergentes e concluem que é significativo para 36 destes. Argumentaram que a dimensão do 

mesmo está relacionada com as férias e o respectivo impacto nas actividades bolsistas. 

O processo de estimação teve várias etapas: primeiramente foi estimado um modelo Logit, 

seguindo Hirshleifer e Shumway, (2003) e Loughran e Schultz, (2004) e seguidamente um 
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modelo da família GARCH (Kang et al., 2009; Jacobsen e Marquering, 2008; Hu, 2009; 

Wang et al., 2011). O modelo Logit relaciona a probabilidade de um retorno positivo em dado 

dia com a probabilidade de ocorrência dos efeitos meteorológicos em estudo nesse mesmo 

dia, sendo uma das formas mais lineares de testar os efeitos em causa. Neste modelo a 

variável dependente é uma variável binária ou dummy tendo o valor 1 caso os retornos de um 

dado dia sejam positivos e o valor 0 caso contrário. Hirshleifer e Shumway (2003) 

empregaram este modelo e encontraram uma relação estatisticamente significativa entre os 

retornos bolsistas e a nebulosidade para a cidade de Nova Yorque. 

Apesar de alguns autores utilizarem regressões OLS para testar os mesmos efeitos (Hirshleifer 

e Shumway, 2003; Kang et al., 2009; Jacobsen e Marquering. 2008; Cao e Wei, 2005; Hu, 

2009; Loughran e Schultz, 2003; Chang et al., 2008), na presença de heterocedasticidade, isto 

é, quando a variância dos termos de erro não é constante, uma das hipóteses do modelo OLS é 

violada e os estimadores deixam de ser BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), ou seja, 

deixam de ser os melhores estimadores. Consequentemente, os erros padrão dos estimadores 

deixam de ser confiáveis e a inferência estatística deixa de ser válida. 

Para modelar dados com heterocedasticidade utilizam-se os modelos da família 

ARCH/GARCH. Estes modelam a heterocedasticidade e aplicam-se especialmente a séries 

financeiras devido à alta frequência, à volatilidade e à não normalidade da distribuição dos 

dados envolvidos (Engle, 2001). Em virtude da modelação de dados de alta frequência, como 

os utilizados no presente trabalho, exigirem modelos ARCH de ordem elevada, recorre-se aos 

modelos GARCH (ARCH generalizado ou TARCH), para obtenção de modelos mais 

parcimoniosos. No entanto, ao tratar séries financeiras, há um modelo da família GARCH, o 

GJR-GARCH, que tem especial interesse. Este modelo testa a existência de respostas 

assimétricas na variância condicional em função do último erro, isto é, testa se os mercados 

reagem mais a ganhos ou a perdas (Costa, 2008). 
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Os resultados, bem como a interpretação dos mesmos, serão apresentados no capítulo 

seguinte, o qual procurará ainda responder às seguintes perguntas de pesquisa: 

• Será que as condições meteorológicas estão significativamente relacionadas com os 

retornos do PSI-20? 

• Será que se verifica a existência de certas anomalias no mercado financeiro português, 

como por exemplo, o “efeito Janeiro” ou o “efeito segunda-feira”? 

• Será que existe um efeito de resposta assimétrica às variações do mercado bolsista 

português? 
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4 - Apresentação dos Resultados 

Este capítulo apresenta os resultados de estimação obtidos, para os modelos Logit e GJR-

GARCH (1,1). Em todos os processos de estimação descritos neste capítulo foi utilizado o 

software Eviews7. Além do mais, em todas as regressões estimadas foram incluídas todas as 

variáveis de controlo apresentadas no capítulo anterior.  

O modelo Logit utilizado na estimação foi um modelo de resposta binária da seguinte forma: 

 

��� = 1|	�) = �	��� +	����� +	�!	��"� + �#	$%&� + �'$%�� + �(")�*�"�$
+	�+	�� +	�,	-&� +	�.	%*� +	�/%&0 +	����1"� +	2�) 

Com G(.), função a verificar 1)(0 << zG  para qualquer número real. 

A regressão utilizada para estimar a equação da média do modelo GJR-GARCH foi a 

seguinte: 

�"�3� =	�� +	����� +	�!	��"� + �#	$%&� + �'$%�� + �(")�*�"�$ +	�+	��
+	�,	-&� +	�.	%*� +	�/%&0 +	����1"� +	2� 

A equação da variância condicional do modelo GJR-GARCH foi calculada através da 

seguinte regressão: 

4�! =	5� +	5�2���! + 	62���! ���� +	��4���! , 89:	5� > 0	2	5� ≥ 0	2	�� ≥ 0 

 

Onde ��	 =	 =1, 2� < 0		0, 2� ≥ 0	? 
 

Visto que os dados em questão são de alta frequência e volatilidade, contendo também uma 

elevada componente de sazonalidade, utilizar os dados meteorológicos em bruto tende a gerar 

erros e enviesamentos no apuramento dos devidos efeitos sob o mercado bolsista (Kang et al., 

2009). Como tal, para garantir que os efeitos encontrados se devem efectivamente a efeitos 
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meteorológicos em vez de sazonais, e para remover a não estacionaridade das variáveis 

meteorológicas foi seguida a metodologia de Hirshleifer e Shumway (2003). Assim, foi 

calculada a média semanal de cada variável para cada cidade e a sazonalidade eliminada 

subtraindo a cada observação diária a respectiva média semanal. As variáveis obtidas eram 

estacionárias e não apresentavam sazonalidade. 

Os melhores resultados em todos os processos de estimação utilizados neste capítulo são os 

individuais, ou seja, para cada estação meteorológica separadamente. No entanto, os 

resultados obtidos para a estação meteorológica do Porto não são estatisticamente 

significativos nem individual nem conjuntamente, pelo que serão apenas apresentados os 

resultados da estação meteorológica de Lisboa por se considerar a mais relevante, dado a 

proximidade à Euronext Lisboa. Os resultados dos procedimentos de estimação para cada 

modelo utilizado serão apresentados numa única tabela, por questões de brevidade. Os 

modelos estimados ao longo deste capítulo diferem entre si pela forma como as variáveis 

foram especificadas. Para facilitar a consulta dos mesmos nas tabelas, após a explicação de 

cada modelo e do tratamento dado às variáveis utilizadas na estimação do mesmo é indicado 

entre parêntesis o número pelo qual os resultados desse modelo são apresentados na tabela. 

As tabelas poderão ser consultadas neste capítulo. Uma vez que os resultados para as 

variáveis de controlo não serão apresentados, serão incluídos nos anexos os output obtidos 

através do programa Eviews7. No entanto, por uma questão de espaço, apenas serão 

apresentados os outputs da estimação do modelo GJR-GARCH. Estes serão apresentados por 

ordem de apresentação dos modelos, isto é, o primeiro output corresponde ao modelo 1, o 

segundo ao modelo 2 e assim por diante 

Iniciou-se então o processo de estimação pela estimação de um modelo Logit cuja variável 

dependente tem o valor 1 quando os retornos do PSI – 20 em determinado dia são superiores a 

0 e 0 caso contrário (ver Tabela 1, pág. 28, Modelo 1). O único efeito estatisticamente 
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significativo obtido é a temperatura máxima de Lisboa, a 5%. Este feito sugere que num dia 

em que a temperatura máxima seja elevada os retornos do PSI – 20 tendem a aumentar. Os 

retornos do índice S&P500 não são significativos, podendo especular-se que se poderá dever 

à coexistência com o índice Euronext 100 na regressão e à elevada correlação entre os dois. 

Testaram-se estes efeitos em separado, retirando-se a variável EURONEXT da regressão o 

que fez com que a variável SP fosse significativa a 5%. No entanto, devido à diferença horária 

dos retornos diários do S&P500 incluiu-se na regressão a variável SP(-1), para testar a 

influência dos retornos do dia anterior. Conclui-se que em ambas as especificações a variável 

é estatisticamente significativa a 5%, podendo argumentar-se que os movimentos no mercado 

americano influenciam os movimentos do dia seguinte no mercado bolsista português. 

Seguidamente estimou-se o mesmo modelo utilizando um modelo GJR-GARCH3 (1,1). Em 

todas as estimações efectuadas com este modelo foi utilizada a hipótese de erros e 

covariâncias robustas de Bollerslev-Wooldridge4. Constata-se igualmente que com uma 

estimação robusta, a temperatura máxima de Lisboa perdeu a sua significância. (ver Tabela 2, 

pág. 28, Modelo 1). 

Foi feita uma segunda tentativa de modelar a sazonalidade dos dados e testar o efeito das 

condições meteorológicas calculando as diferenças das variáveis, isto é, calculou-se a 

diferença entre o valor de determinado dia e o valor do dia anterior. Esta trasnformação 

corrige a sazonalidade das variáveis e torna-as estacionárias, podendo ser utilizadas 

directamente no processo de estimação. Esta estimação originou alguns efeitos significativos 

(ver Tabelas 1 e 2, pág. 28, Modelo 2). Podemos observar que, de acordo com a estimação 

GJR-GARCH (1,1) a insolação de Lisboa apresenta-se como significativa com 95% de 

                                                           
3
  Esta denominação deve-se aos seguintes autores Glosten, Jagannathan e Runkle, 1993. 

4
 Esta opção justifica-se sempre que não se têm certeza sobre a normalidade dos resíduos e corrige os mesmos, 

normalizando-os. É de ressalvar que as estimativas dos parâmetros não são afectadas por esta opção que altera 
apenas os desvios-padrão e a matriz de covariância estimada. 
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confiança. No entanto, este coeficiente negativo sugere que em dias de sol os retornos do PSI 

– 20 são, mantendo tudo o mais constante, mais baixos. Esta ideia, no entanto, é contrária à 

evidência empírica, segundo a qual dias de sol estão positivamente relacionados com os 

retornos bolsistas (Saunders, 1993; Hirshleifer e Shumway, 2003). Não se pode aceitar esta 

estimativa, como sendo significativa, uma vez que o sinal do coeficiente não está correcto, 

podendo suspeitar-se da existência de uma relação espúria. 

A maioria dos autores opta, por sua vez, por converter as variáveis em dummies para mais 

fácil tratamento e eliminação da componente sazonal (Kang et al., 2009; Hirshleifer e 

Shumway, 2003). Kang et al. (2009) argumentam que 15ºC não têm o mesmo significado no 

inverno e no verão e, como tal, convertem as variáveis em dummies, sendo estas iguais a 1 

quando os valores diários se encontram acima da média e 0 caso contrário. Utilizou-se 

igualmente esta abordagem convertendo as quatro variáveis meteorológicas em dummies, 

para os dois distritos em estudo. A insolação e a precipitação foram transformadas em 

dummies obtendo-se o valor 1 quando apresentam um valor positivo e o valor 0, caso 

contrário. Quanto às temperaturas, que logicamente não podem ser tratadas da mesma 

maneira, foram definidas as respectivas dummies como tendo o valor 1 quando a temperatura 

de determinado dia era superior à do dia anterior e 0, caso contrário. Esta especificação não 

originou nenhum efeito meteorológico significativo através do modelo Logit, nem através da 

estimação GJR-GARCH (ver Tabelas 1 e 2, pág. 28, Modelo 3). 

Adicionalmente, foram testadas três especificações. Primeiramente, todas as variáveis foram 

convertidas em dummies, de modo a que as quatro dummies de cada distrito passaram a ter o 

valor 1 quando o valor de determinado dia era superior ao do dia anterior e 0, caso contrário 

(ver Tabelas 1 e 2, pág. 28, Modelo 4). Seguidamente, para testar a possibilidade de os 

investidores serem apenas influenciados em condições meteorológicas extremas ou acima do 

normal foi definido um valor a partir do qual essas condições já se verificariam, a soma da 
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média e desvio-padrão mensais. Assim, definiram-se dummies para todas as variáveis cujo 

valor é igual a 1 quando a observação diária é superior à soma desses valores e 0 caso 

contrário (ver Anexo, Tabelas 1 e 2, pág. 28, Modelo 5). Por último, foi seguida a 

metodologia de Cao e Wei (2005), de testar as variáveis médias, ou seja, fazer uma média dos 

dois distritos para as quatro variáveis em estudo, sendo de seguida retirada a tendência a essas 

variáveis de acordo com a metodologia de Hirshleifer e Shumway (2003) (ver Tabelas 1 e 2 

na pág. 28, Modelo 6). Não foram obtidos efeitos meteorológicos significativos a partir de 

nenhuma destas especificações, o que sugere que as condições meteorológicas não têm 

qualquer impacto sobre os retornos do PSI-20, como pode ser confirmado através das Tabelas 

1 e 2, pág. 28. 

Apesar de não se terem obtido efeitos meteorológicos significativos nas especificações 

empregues, as variáveis EURONEXT e NBER são significativas a 5% em todas as estimações 

GJR-GARCH. A significância do impacto do índice Euronext 100 nos movimentos do PSI – 

20 é compreensível dado que além dos movimentos destes mercados se acompanharem, estes 

índices têm, à data de elaboração da presente investigação, acções comuns na sua 

composição5. A significância da variável NBER pode indicar que o ciclo económico de 

Portugal segue, de alguma forma, a tendência do dos Estados Unidos da América o que faz 

sentido devido à crise/instabilidade económica mundial que desde 2007 tem afectado todos os 

países. 

 

 

 

 

                                                           
5
 EDP, EDP Renováveis, GALP Energia, Jerónimo Martins SGPS e Portugal Telecom. 
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Tabela 1 – Resultados da estimação Logit 

INS_L PREC_L TMAX_L TMIN_L 

  Coef. Valor-p Coef. Valor-p Coef. Valor-p Coef. Valor-p R2 AIC SBC 

Modelo 1  -0,0119 0,567 0,0057 0,616 0,0554 0,039 0,000 0,981 0,213 1,099 1,126 

Modelo 2 -0,018 0,161 0,005 0,451 0,015 0,412 -0,012 0,633 0,211 1,101 1,128 

Modelo 3 0,029 0,913 0,138 0,215 0,040 0,680 -0,038 0,696 0,211 1,101 1,128 

Modelo 4 -0,062 0,527 0,03 0,815 0,042 0,666 -0,042 0,670 0,211 1,101 1,128 

Modelo 5 -0,126 0,416 -0,035 0,834 0,094 0,491 -0,177 0,213 0,211 1,101 1,128 

Modelo 6 -0,024 0,245 0,001 0,831 0,02 0,311 -0,004 0,831 0,212 1,100 1,127 

 

 

Tabela 2 – Resultados da equação da média através da estimação GJR-GARCH 

INS_L PREC_L TMAX_L TMIN_L 

  Coef. Valor-p Coef. Valor-p Coef. Valor-p Coef. Valor-p R2 AIC SBC 

Modelo 1  -0,002 0,656 0,001 0,624 0,009 0,205 -0,013 0,218 0,093 2,348 2,385 

Modelo 2 -0,01 0,001 0,001 0,425 0,001 0,710 -0,001 0,811 0,091 2,345 2,382 

Modelo 3 0,034 0,629 -0,010 0,732 0,022 0,389 -0,037 0,204 0,093 2,348 2,385 

Modelo 4 0,026 0,316 -0,038 0,299 0,017 0,496 -0,035 0,232 0,092 2,347 2,384 

Modelo 5 0,002 0,963 -0,005 0,908 0,005 0,889 -0,032 0,402 0,092 2,349 2,386 

Modelo 6 -0,002 0,656 0,001 0,531 0,006 0,210 -0,004 0,455 0,093 2,348 2,362 
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Tabela 3 – Resultados da equação da variância através da estimação 

GJR-GARCH 

RESID(-1)^2 RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) GARCH (-1) 

Coef. Valor-p Coef.   Valor-p Coef. Valor-p 

Modelo 1  0,052 0,000 0,131 0,000 0,872 0,000 

Modelo 2 0,055 0,000 0,135 

 

0,000 0,868 0,000 

Modelo 3 0,050 0,000 0,133 0,000 0,872 0,000 

Modelo 4 0,051 0,000 0,134 0,000 0,872 0,000 

Modelo 5 0,052 0,000 0,129 0,000 0,873 0,000 

Modelo 6 0,052 0,000 0,128 0,000 0,874 0,000 

 

Um efeito interessante confirmado em todos os modelos GJR-GARCH (1,1) estimados é o de 

reacções assimétricas dos mercados a variações positivas e negativas. De acordo com Ling e 

McAleer (2002) a condição de estacionaridade6 dos modelos GJR-GARCH verifica-se para os 

modelos estimados podendo conclui-se pela sua estacionaridade. Como podemos ver pela 

observação dos resultados obtidos, o valor-p do coeficiente que pretende medir esse efeito é 

estatisticamente significativo a 5% em todos os modelos estimados e o sinal do coeficiente 

que testa essa hipótese é positivo, confirmando que existe realmente um efeito de resposta 

assimétrica às variações do PSI – 20. Isto significa que o mercado bolsista português reage 

mais a notícias más ou a perdas do que a ganhos, isto é, que notícias más têm maior impacto 

na volatilidade da série do PSI-20 do que notícias boas (Asteriou e Hall, 2007). 

De acordo com os resultados obtidos na tabela 3 acima conclui-se que não há evidência 

estatística suficientemente forte para afirmar que as condições meteorológicas de dado dia 

                                                           
6 Condição é tal que, referente à equação da variância, a soma do primeiro, terceiro e de metade do segundo 
coeficiente não pode ser maior que um de acordo com Ling e McAleer (2002). 
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influenciam significativamente os retornos do PSI – 20 desse dia. A mesma conclusão se 

aplica às anomalias de mercado testadas, o “efeito Segunda-feira”, o “efeito Janeiro” e o 

“efeito dia da semana”. Os resultados obtidos neste trabalho indicam que os investidores 

portugueses podem não ser fortemente influenciados pelo tempo local, tal como argumentado 

em Hirshleifer e Shumway (2003). 

À mesma conclusão chegaram Goetzmann e Zhu (2003), Loughran e Schultz (2004) e Pardo e 

Valor (2003), nos estudos mencionados na secção 2.3 do capítulo anterior. A não influência 

destes factores do mercado bolsista português pode dever-se a vários factores. Um factor 

importante talvez seja o facto de existirem investidores em outros distritos do país que não 

estão expostos às mesmas condições meteorológicas dos investidores de Lisboa, não sendo 

consequentemente influenciados. Adicionalmente, poderia argumentar-se que, devido ao 

clima soalheiro de Portugal, os investidores tanto particulares como profissionais estão 

habituados à existência de sol, não sendo fortemente influenciados por este. 

Consequentemente, poderiam sê-lo na ausência deste, ou seja, em dias de chuva ou 

completamente nublados. No entanto, na amostra utilizada neste trabalho verificam-se que 

apenas em 84 dos 2352 dias utilizados, os dias estiveram completamente nublados, não tendo 

portanto uma influência expressiva. 
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5 - Conclusões e Recomendações 

É amplamente reconhecido que as condições meteorológicas afectam os estados afectivos e 

humores dos indivíduos o que conduz muitas vezes à tomada de decisões que não são 

racionais nem óptimas. Como tal, é argumentado que os efeitos meteorológicos podem afectar 

o processo de tomada de decisão do investidor e, consequentemente, afectar o movimento dos 

retornos bolsistas (Mehra e Sah, 2002). 

Vários autores encontraram relações estatisticamente significativas entre as condições 

meteorológicas e os retornos bolsistas sendo os mais conhecidos Saunders (1993) e 

Hirshleifer e Shumway (2003). Ambos encontraram evidência estatisticamente significativa 

de que a nebulosidade está associada com retornos bolsistas mais baixos em várias cidades do 

mundo. 

No entanto, uma limitação à grande maioria destes estudos é o facto de o clima na cidade 

onde está localizada a bolsa de valores ser diferente para investidores de outras partes do país 

os quais não são influenciados por essas condições. 

Tomando como exemplo a cidade comum aos dois estudos mencionados, Nova Yorque, sabe-

se que ordens de compra e venda chegam à New York Stock Exchange (NYSE) Euronext 

vindas de todo o mundo, não estando todos os investidores sujeitos às mesmas condições 

climáticas. 

Esta investigação testa especificamente a existência de efeitos meteorológicos na BVP, 

Euronext Lisboa, entre 2001 e 2010. Utilizando dois distritos, Lisboa e Porto, e quatro 

variáveis meteorológicas, insolação, precipitação e temperatura máxima e mínima, conclui-se 
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que não há evidência estatisticamente significativa que suporte a influência de condições 

meteorológicas nos retornos do índice português PSI – 20. 

Foram utilizados como modelos de análise e investigação empírica modelos Logit e GJR-

GARCH (1,1) bem como várias formas de tratamento e especificação das variáveis. Foram 

igualmente incluídas variáveis de controlo em todas as regressões estimadas com o intuito de 

controlar factores económicos e conhecidas anomalias de mercado ao estimar as regressões. 

Em resposta às primeiras duas perguntas de pesquisa colocadas no capítulo 3, concluiu-se que 

não há evidência estatística que suporte a influência dos efeitos meteorológicos, nem a 

existência das anomalias de mercado estudadas na presente investigação, no mercado bolsista 

português. 

No entanto, em resposta à terceira pergunta de pesquisa, os resultados obtidos permitem 

afirmar que existe um efeito de assimetria na resposta às variações do mercado financeiro, 

sendo que notícias más têm um maior impacto na volatilidade da série do PSI-20 do que 

notícias boas. 

Como sugestões para trabalho futuro poderiam indicar-se o incluir mais distritos na 

investigação, a utilização um período temporal maior, ou ainda testar a inclusão de mais 

variáveis meteorológicas. 

Poderia igualmente testar-se a relação dos efeitos meteorológicos com a volatilidade, ou o 

volume de transacções, em vez dos retornos bolsistas de dado índice ou, caso se tivesse a 

possibilidade de obtenção de dados meteorológicos e bolsistas horários, seria interessante 

testar o impacto da hora de abertura (opening) nos retornos, estudado por Chang et al. (2008). 
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Poderia ainda testar-se a relação dos efeitos em causa antes e depois da crise económica, no 

sentido de averiguar se a forte volatilidade existente nos mercados “anulou” algum efeito 

meteorológico mais fraco. 

Por fim, seria interessante estudar os mesmos efeitos antes e depois da adesão da BVP à 

Euronext, uma vez que a partir dessa altura todos os investidores dos outros mercados da 

Euronext, que estão sujeitos a condições climatéricas muito diferentes, passaram a investir 

livremente na Euronext Lisboa. 
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ANEXOS 

 

Tabela 4 – Estatísticas base das variáveis meteorológicas em bruto 

INS_L  INS_P PREC_L PREC_P  TMAX_L TMAX_P TMIN_L TMIN_P 

Média 7,83 7,35 1,80 3,14 21,54 19,40 13,25 10,99 

Máximo  15,00 14,80 56,00 85,00 42,00 38,10 25,50 25,00 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 7,70 3,30 -0,40 -2,40 

Assimetria -0,43 -0,33 4,45 4,11 0,41 0,65 -0,13 -0,25 

Curtose 2,10 2,02 27,24 2,67 2,45 3,36 2,51 2,64 

Jarque-Bera 150,84 137,63 65356,03 61586,09 95,32 183,19 30,03 36,80 

Valor-p 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Observações 2352 2352 2352 2352 2352 2352 2352 2352 

 

Tabela 5 – Matriz de correlação das variáveis 

 

  INS_L  INS_P PREC_L PREC_P  TMAX_L TMAX_P TMIN_L TMIN_P 

INS_L 1,00 0,73 -0,44 -0,41 0,56 0,48 0,36 0,27 
INS_P   1,00 -0,39 -0,47 0,53 0,51 0,31 0,22 

PREC_L     1,00 0,50 -0,22 -0,21 -0,09 -0,05 
PREC_P       1,00 -0,21 -0,23 -0,04 0,00 

TMAX_L         1,00 0,91 0,88 0,79 
TMAX_P           1,00 0,83 0,79 
TMIN_L             1,00 0,91 
TMIN_P               1,00 
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Outputs da estimação GJR-GARCH 
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