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Resumo 

A finalidade deste estudo é analisar e comparar o impacto da taxa de câmbio em 

investimentos financeiros, nomeadamente na rendibilidade e no risco de carteiras de 

acções, compostas por um conjunto de índices de vários países.  

A amostra é constituída por 11 países da zona euro, Reino Unido, Suíça, Japão e EUA. 

Trabalhamos com cotações diárias para o período compreendido entre 31 de Dezembro 

de 2001 e 31 de Dezembro de 2007. A metodologia utilizada foi desenvolvida em duas 

etapas: a primeira baseou-se no uso da análise factorial e teve como objectivo observar 

o impacto da taxa de câmbio na relação entre os diversos mercados; a segunda 

comparou as rendibilidades e o Índice de Sharpe, da carteira óptima, avaliados nas 

diferentes moedas. 

Foi possível concluir através da análise factorial que a moeda afecta a relação entre os 

mercados formando clusters diferentes consoante a moeda utilizada. Também podemos 

concluir que as alterações nas taxas de câmbio afectam a composição e a rendibilidade 

das carteiras óptimas. No entanto, quando analisamos a significância estatística do 

impacto das taxas de câmbio verificamos, através da ANOVA, que globalmente este 

impacto não é relevante. Quando testamos a significância estatística das diferenças entre 

pares de moedas verificamos as diferenças são estatisticamente relevantes no que 

respeita à rendibilidade das carteiras em 5 casos de 10 e apenas em 1 caso de 10 no que 

respeita ao Índice de Sharpe.  

 

 

JEL: G11, G15 

Palavras-chave: Investimentos em Acções; Carteiras de Acções; Impacto da Taxa de 

Câmbio, Diversificação Internacional Carteiras. 
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Abstract 

The purpose of the present study is to analyze and compare the currency impact on 

financial investments, namely the return and risk of stock portfolios, consisting of a set 

of indexes of several countries. 

The sample consists of 11 countries of the euro zone, UK, Switzerland, Japan and USA. 

We work with daily prices comprising the period from 31 December 2001 to 31 

December 2007. The methodology is developed in two stages: the first was based on 

factor analysis and aimed at observing the impact of exchange rate on the relationship 

among the various markets; the second compared the returns and the Sharpe index in 

different currencies. 

Through factor analysis, we concluded that currency affects the relationship among 

markets forming different clusters depending on the currency used. We further observed 

that the changes in exchange rates affect the composition and return of the optimal 

portfolio. However, when we test statistical significance of the currency impact, the 

overall effect is not relevant. When the statistical significance of differences between 

pairs of currencies is tested, the differences are statistically significant in 5 cases out of 

10 with regard to the portfolios returns and only in one case out of 10 with regard to the 

Sharpe index. 

 

JEL: G11, G15 

Key words: Financial Investments on Equities; Stock Portfolio; Currency Impact; 

International Portfolio Diversification. 
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1 Introdução 

1.1 Considerações 

Este trabalho tem como finalidade principal estudar o impacto histórico da taxa de 

câmbio na constituição de carteiras óptimas globais de acções baseadas num conjunto 

de índices de diversos países. Durante as últimas décadas foi crescendo o hábito, por 

razões de diversa ordem, dos gestores de carteiras, sobretudo de fundos internacionais, 

alocarem uma parte das suas carteiras em activos que foram emitidos noutros países. 

Isto justifica-se pelo facto de o principal objectivo do investidor, em activos financeiros, 

consistir em procurar oportunidades de investimento de modo a maximizar o binómio 

rendibilidade/risco, levando o investidor a diversificar o risco e a aproveitar outras 

oportunidades de investimento em mercados internacionais (não domésticos). Deste 

modo, foi-se desenvolvendo a ideia de uma carteira global. Por conseguinte, para 

determinar a rendibilidade do investimento internacional será necessário calcular a 

rendibilidade doméstica dos activos e depois a rendibilidade da taxa de câmbio. As 

variações das taxas de câmbio surgem, assim, como um risco do investimento 

internacional acrescentando outro factor de incerteza. No fundo, a questão essencial de 

investigação que este trabalho pretende responder é: será a taxa de câmbio relevante 

para poder alterar a composição, a rendibilidade e o risco de uma carteira óptima dos 

investidores internacionais? Isto é, investidores de diferentes países (ou zonas 

monetárias) terão carteiras óptimas diferentes porque a sua moeda é diferente?  

 

1.2 Objectivo 

De um modo geral, muitos dos trabalhos anteriores examinaram as correlações dos 

mercados, o binómio rendibilidade/risco do investimento internacional e o impacto das 

variações das taxas de câmbio, quase sempre na perspectiva do investidor americano. O 

objectivo central deste trabalho consiste em averiguar o efeito da taxa de câmbio na 

composição, rendibilidade e risco de carteiras óptimas na perspectiva de cinco 

investidores: europeu (EUR), americano (USD), suíço (SFR), inglês (GBP) e japonês 
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(JPY). O estudo está desenvolvido numa perspectiva histórica, isto é, pretendemos 

observar o comportamento histórico de carteiras óptimas na óptica de cada investidor. 

Para isso dividimos a parte empírica em duas partes: uma desenvolvida com o objectivo 

de observar se a relação entre as taxas de rendibilidade dos mercados se altera com a 

taxa de câmbio e outra para estudar qual o impacto da taxa de câmbio na composição, 

rendibilidade e risco da carteira óptima de cada investidor. A primeira foi efectuada com 

base no uso da análise factorial e a segunda com base em testes estatísticos de hipóteses. 

 

1.3 Estrutura da tese  

Após a introdução, far-se-á uma revisão de literatura com o objectivo de analisar os 

resultados dos estudos anteriores sobre esta temática. Estes anteriores foram divididos 

em vários grupos para uma melhor compreensão e mais fácil acompanhamento das suas 

conclusões. O terceiro capítulo apresenta as hipóteses a testar e o capítulo 4 descreve a 

amostra e discute as metodologias utilizadas. O capítulo 5 apresenta os resultados da 

análise empírica e no último capítulo discutem-se as principais conclusões, as 

limitações que envolveram este estudo e indicam-se tópicos para investigação futura. 
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2 Revisão de literatura 

Neste capítulo revemos a literatura relacionada com o tema desta dissertação, 

procurando analisar os diversos estudos empíricos, os diferentes tipos de metodologia 

empregues e conhecer os resultados alcançados. 

 

2.1 A constituição de uma carteira óptima 

A abordagem de Markowitz é, de acordo com Rubinstein (2002), muito comum entre os 

vários gestores de carteiras de instituições financeiras que utilizam esta abordagem para 

estruturar as suas carteiras e também avaliar a sua performance. Revela, também, que a 

economia financeira moderna nasceu com a teoria de Markowitz no que diz respeito à 

selecção de carteiras. De acordo com Markowitz (1952), o processo de constituição de 

uma carteira pode ser dividido em duas fases. A primeira que se inicia com a 

observação e experiência e termina com expectativas da rendibilidade e risco dos títulos 

em causa para a constituição da carteira. A segunda fase que se inicia com as 

expectativas relevantes acerca da rendibilidade e risco dos títulos e que termina com a 

constituição da carteira. O seu artigo preocupa-se com esta segunda fase. Para o devido 

efeito, desenvolveu o modelo média-variância1. Este tinha como fim formalizar e 

calcular os pesos a investir em cada activo tendo em conta as expectativas dos 

investidores. Este modelo foi testado primeiro a investidores avessos ao risco e a 

funções de utilidade quadráticas, tendo sido, anos mais tarde, testado a funções de 

utilidade mais complexas, bem como a investidores neutros e a investidores amantes do 

risco.  

 

 

                                                 

1No entanto, Barone (2006) explica que alguns dos resultados apontados por Markowitz (1952, 1956, 
1959) e Roy (1952) já tinham sido previamente alcançados por de Finetti (1940). 
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Pretendendo testar o modelo média-variância de Markowitz, Bawa (1976) estendeu a 

sua aplicação de funções de utilidade monótonas crescentes a todo o tipo de investidores 

(avessos, neutros e amantes do risco), concluindo que o modelo de Markowitz seria de 

aplicação viável a todo o tipo de investidores, desde que a carteira inclua o activo com 

maior retorno e maior volatilidade. Além deste autor, Lewis (1988) concluiu que 

também era possível a aplicação do modelo proposto por Markowitz para funções de 

utilidade não quadráticas.  

 

A estes estudos está associado o conceito de diversificação, o qual aplicado a um 

conjunto de activos numa carteira contribui para a redução do risco da mesma. 

Gaumnitz (1969) testa a hipótese de qual o melhor número de activos necessários para 

diversificar uma carteira. Para o efeito, analisa o momento em que a adição de um título 

a uma carteira de acções nada ou pouco contribui para a rendibilidade e risco da mesma. 

Com a análise de fundos mútuos, do índice Standard and Poor’s 425 Industrials e de 

carteiras geradas por computador, através da ferramenta estatística ANOVA (Analysis 

of Variance) e outros testes estatísticos, a evidência estatística permitiu concluir que 

menos de vinte títulos é o ideal para investir numa carteira de acções. Conclui, também, 

que carteiras de acções com seis a onze títulos mostram ter, em média, uma boa 

performance, quando comparadas com todos os fundos de acções. Mais tarde, Statman 

(1987) mostra o efeito da diversificação de activos numa carteira através da utilização 

de dados de acções do NYSE. A volatilidade média de uma carteira composta por um 

activo era de 49,2%. À medida que o número de activos aumentava, a volatilidade 

média diminuía rapidamente. No limite, o risco da carteira só podia ser reduzido até aos 

19,2%, menos 30% do que o risco inicial. Dezassete anos mais tarde, Statman (2004) 

estuda novamente o efeito da diversificação de uma carteira de títulos, através da análise 

dos benefícios e dos custos associados, de acordo com as regras do modelo média-

variância e da teoria da carteira comportamental (behavioral portfolio theory, BPT2).  

 

                                                 

2 Sobre behavioral portfolio theory poderá consultar o artigo Shefrin e Statman (2000). 
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Sobre o conceito de diversificação, Rubinstein (2002) refere que no trabalho de 

Markowitz é importante frisar que o risco mais relevante de uma carteira, para o 

investidor, é a contribuição do risco de um activo para o risco total da carteira, ij
i j

σ
≠

 (a 

covariância de um activo com os outros) e não o seu risco individual iσ . Rubinstein 

(2002) e Elton et al. (2007) referem que numa carteira de activos, estes deverão ser 

analisados como um grupo e não isoladamente. Essa relação é mensurada através da 

correlação entre os activos. 

 

Em conjunto com o conceito de diversificação, surgem outros dois conceitos: fronteira 

eficiente e vendas a descoberto (short-selling). A ideia principal associada ao conceito 

de fronteira eficiente, desenvolvido por Markowitz (1952), é que para cada nível de 

volatilidade nós estaremos interessados apenas na carteira que nos propicie o maior 

retorno ou para cada nível de rendibilidade a carteira que nos propicie menor risco. As 

vendas a descoberto influenciam a formação da fronteira eficiente. No entanto, Elton et 

al. (2007) mencionam que a utilização de carteiras com vendas a descoberto não 

costumam ser frequentes por dois motivos: (1) muitos investidores não realizam vendas 

a descoberto e (2) a existência de fundos que contêm restrições relativas ao short-

selling.  

 

Pogue (1970) estuda outros factores, além do short-selling, que possam influenciar a 

formação da fronteira eficiente, nomeadamente: os custos de transacção, custos de 

liquidez, recurso a endividamento e impostos. No que diz respeito aos custos de 

transacção, concluiu que estes fazem com que a fronteira eficiente se desloque para 

níveis menores de rendibilidade. Já em relação ao short-selling e ao recurso ao 

endividamento, a fronteira eficiente desloca-se para níveis maiores de rendibilidade, 

dominando a que tem apenas em consideração os custos de transacção. Associado a 

estes factores Li et al. (2000) estudaram um modelo de selecção de carteiras óptimas, 

com inclusão de custos de transacção, baseado na teoria de Markowitz (1952). Mostram 

neste estudo que a fronteira eficiente pode ser determinada através da solução de um 

problema de programação não quadrática não paramétrica.  
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Noutro estudo, Liu et al. (2003) propõe o modelo média-variância-skewness3 com 

custos de transacção. Assumem, tal como Li et al. (2000), que a função de custos de 

transacção tem a forma de “V” para a diferença entre a nova carteira e a existente. 

Observam que o problema do modelo média-variância-skewness é um problema de 

programação non-smooth. Para fazer face a este obstáculo, o problema é transformado 

num problema de programação linear. Esta técnica poderá ser aplicada a problemas de 

escolha de carteiras óptimas de grande escala. 

  

2.2 Aplicações do modelo de Markowitz 

A aplicação do modelo apresentado por Markowitz (1952) apresenta algumas 

dificuldades, nomeadamente a obtenção dos inputs inerentes ao cálculo dos pesos dos 

activos que irão compor a carteira óptima. Se tivermos de escolher uma carteira óptima 

entre um conjunto de 50 activos, a nossa lista de inputs terá: 50 taxas de rendibilidades, 

50 variâncias e 1225 covariâncias, num total de 1325 estimativas necessárias.  

 

Elton et al. (1976), através do modelo de mercado4 (conhecido por Single Index Model, 

SIM), aplicaram o modelo de Markowitz de modo a determinar os pesos dos activos que 

iriam compor a carteira óptima. Neste trabalho os activos foram seleccionados com base 

                                                 

3 Para literatura sobre o modelo média-variância-skewness, ver alguns estudos como: Kraus e 
Litzenberger (1976), Konno et al. (1993) e Pornchai et al. (1997).  
4 O SIM foi sugerido pela primeira vez por Sharpe (1963). O uso deste modelo para delinear carteiras 
óptimas (ou eficientes) foi originalmente desenvolvido por Treynor e Black (1973). O single index model 
designa-se pela seguinte expressão matemática: i i i M iR R eα β= + +  em que: iR  é a rendibilidade do 
título i; iα é a componente da rendibilidade do título i independentemente da performance do mercado; 

mR é a rendibilidade do mercado e iβ  é uma constante que mede as variações percentuais de iR  face a 

uma variação de 1% de mR . Os pressupostos adjacentes são: [ ] [ ]2 20; ;cov ; 0i i i jE e E e e eσ  = = =  . 

Além deste modelo, existe também o modelo multifactor. Este estabelece que as rendibilidades dos 
activos financeiros não dependem só da rendibilidade do mercado (Chen et al., 1986). 
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no rácio5 i F

i

R R
β
− . Este modelo ficou conhecido como modelo EGP (Elton, Gruber e 

Padberg). 

 

No entanto, com o objectivo de testar a validade deste modelo, Burgess e Bey (1988) 

compararam o modelo EGP com o modelo de Markowitz. Trabalharam com 3 amostras 

de activos financeiros, no período Janeiro de 1980 a Junho de 1985: 1) conjunto 

aleatório de 100 activos, 2) 100 activos constituintes do S&P100 em Junho de 1985 e 3) 

conjunto de todos os activos contidos no PDE (Compustat DataBase). Para a 

determinação dos β foram utilizados, para as regressões lineares, os seguintes índices: 

um composto por todo os activos em pesos iguais, o S&P100 e o S&P500. Com estes 

dados formaram 3 carteiras: uma baseada no modelo de Markowitz, outra baseada no 

modelo EGP e uma outra que era o resultado da conjugação entre a selecção dos activos 

com base no EGP e a delineação da carteira óptima com base no modelo de Markowitz. 

Concluíram que não existem diferenças relevantes entre os dois modelos, no que diz 

respeito a rendibilidade, risco e performance. No entanto, valorizam o modelo EGP para 

a triagem dos activos a incluir na formação da carteira óptima com base no modelo de 

Markowitz. Contudo, o modelo EGP leva à selecção de um número maior de activos e 

ao aumento dos custos de gestão da carteira e dos custos de transacção. Isto deve-se ao 

facto de serem necessárias mais operações de compra e de venda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

5 Também conhecido por Índice de Treynor. 
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Além destes dois modelos (Markowitz e EGP), Polson e Tew (2000) aplicaram o 

modelo de Bayes6 (sem short-selling e com limite de investimento para cada activo) 

para a determinação da composição da carteira óptima. Após a determinação da carteira 

óptima, compararam, ainda, com o Índice S&P500. Concluíram que o modelo é apto 

tendo em conta que superou o Índice S&P500 no que respeita à performance.  

 

Além das rendibilidades e variâncias dos vários activos e covariâncias entre os mesmos, 

outros factores podem afectar a composição da carteira óptima, nomeadamente, o 

horizonte temporal pretendido para a realização dos investimentos e factos excepcionais 

ocorridos no mercado.  

 

No primeiro factor, Gunthorpe e Levy (1994) testaram: 1) a estacionaridade das 

rendibilidades ao longo do tempo e 2) o impacto do horizonte temporal pretendido na 

determinação da carteira óptima. Com esse fim, utilizaram de dados de 15 acções (tendo 

em conta três grupos de acções: β < 1; β > 1 e β = 1 ) da CRSP (Center of Research in 

Security Prices) para o período compreendido entre Janeiro de 1963 a Dezembro de 

1990. Recorrendo ao modelo média-variância, determinaram a carteira óptima a partir 

de dados diários, semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. Os autores 

concluíram que a composição da carteira óptima era afectada pelo horizonte temporal 

dos dados utilizados. 

 

                                                 

6 Um modelo existente para a estimação de rendibilidades é o modelo Bayes-Stein. Board e Sutcliffe 
(1994) comparam este método com os seguintes: média-variância, overall mean, single index model, da 
diversificação forçada e das proporções iguais, no sentido de apurar qual deles é o melhor estimador das 
rendibilidades, variâncias e covariâncias. Para o efeito utilizaram dados mensais da London Stock 
Exchange para o período compreendido entre Fevereiro de 1955 e Dezembro de 1982. Os autores 
concluem que não existe a dominância esperada do modelo Bayes-Stein. Na existência de short-selling, o 
modelo overall mean é aquele que produz as melhores estimativas. O modelo Bayes-Stein é também 
utilizado por Pástor (2000) e DeMiguel et al. (2007). DeMiguel et al. (2007) têm como objectivo avaliar 
comparativamente a performance de uma carteira óptima, gerida de modo activo, com uma carteira de 
pesos iguais (1/N Asset-Allocation Strategy). Escolhem uma carteira com pesos iguais a 1/N, uma vez que 
esta além de ser de fácil obtenção é também uma regra simples, do ponto de vista dos investidores, para 
afectação da sua riqueza entre os vários activos disponíveis para investimento. 
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Chow et al. (1999) examinaram acontecimentos que possam levar à origem de outliers 

para as rendibilidades, variâncias e covariâncias. Os outliers identificados são postos 

numa matriz de variâncias e covariâncias, juntando posteriormente esta à matriz inicial 

na determinação da carteira óptima, de modo que esta obtenha robustez face a 

determinados períodos considerados anormais. Trabalhando com dados referentes a 129 

meses, foram delineadas três carteiras: uma com base no período dos 129 meses; outra 

com base no período de 27 meses considerados outliers e uma terceira, baseada na 

conjugação da matriz de variâncias e covariâncias das duas carteiras referidas. Estas 

foram depois comparadas em períodos de estabilidade e turbulência. Foi possível 

concluir que a carteira óptima determinada com base nos outliers apresenta-se mais 

conservadora e com menor risco em períodos de turbulência face à carteira que foi 

determinada com base no período amostral de 129 meses. Os autores defendem assim o 

cálculo da carteira óptima com base na conjugação das duas matrizes de variâncias e 

covariâncias. 

 

Sobre esta temática também, Alexander et al. (2007) aplica o modelo média-variância 

sob restrições de VaR7 (value-at-risk) e CVar (conditional value-at-risk) e com o 

pressuposto que as rendibilidades dos títulos seguem distribuições discretas. Com a 

realização deste estudo, chegam a três conclusões: 1) as carteiras obtidas com a restrição 

do VaR evidenciam possuir (K+2) fundos em separado, onde K é o número de cenários 

para os quais as carteiras sofrem perdas iguais ao limite máximo do VaR estabelecido; 

2) analogamente, as carteiras obtidas com a restrição do CVaR evidenciam possuir 

(K+3) fundos em separado e 3) através de um exemplo ilustrativo, os autores concluem 

que a medida do CVar torna-se mais eficaz no que diz respeito à minimização de perdas 

utilizando o modelo média-variância. 

                                                 

7 Uma das medidas de risco muito utilizadas pelos profissionais da área de gestão de títulos [ver por 
exemplo: Hull (2006)]. A introdução do VaR neste estudo, prende-se ao facto da “indústria” da gestão de 
fundos estar cada vez mais a utilizar esta medida no sentido de estabelecer limites para o risco [Pearson 
(2002) e Jorion (2007)]. No entanto, alguns investigadores criticam o uso do VaR, uma vez que esta 
medida não é aditiva, Artzner et al. (1999). Além disso, Rockafellar e Uryasev (2000, 2002) sugerem que 
se utilize a medida CVar em vez do VaR.  
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2.3 Impacto da taxa de câmbio no investimento internacional 

A função objectivo dos gestores de carteiras é maximizar a rendibilidade para cada 

unidade de risco incorrida. Contudo, no caso de estar incluído algum activo 

internacional teremos ainda de contar com o efeito da taxa de câmbio. Desde 1973, 

início do regime de câmbios flutuantes, a taxa de câmbio tem sido um elemento chave 

na mensuração da performance das carteiras globais de investimento. 

 

A mensuração da performance e o risco de uma carteira podem ser devidos a um 

conjunto de muitas decisões de gestão, nomeadamente: os instrumentos financeiros 

escolhidos, as divisas, os mercados e os títulos individuais, (Solnik e McLeavey, 2009). 

No que diz respeito às divisas Solnik e Noetzlin (1982) concluíram que o factor da taxa 

de câmbio tem sido um elemento de grande importância na performance e risco desde 

1971: “This assertion calls for closer scrutiny, and the outcome may depend on what 

base currency is referred to. Furthermore, what may be true for specific investments is 

not necessarily so for international portfolios where exchange risk is diversified, due to 

the coexistence of holdings in several currencies”.  

 

Solnik (1974) foi um dos primeiros investigadores a demonstrar os benefícios da 

diversificação internacional de uma carteira de activos financeiros, concluindo que 

devido à correlação imperfeita entre os vários títulos o risco da carteira diminui à 

medida que são acrescentados novos títulos. Constata que mais de 70% do risco pode 

ser eliminado através da diversificação. O risco que não se consegue eliminar com a 

diversificação designa-se por risco específico ou risco idiossincrático.  

 

Eun e Resnick (1994) avaliaram os ganhos da diversificação internacional na 

perspectiva do investidor norte-americano e do investidor japonês. Com uma análise ex-

post dos ganhos da diversificação internacional e com o pressuposto da ausência de 

incerteza, concluíram que ambos os investidores podiam ter ganhos potenciais através 

da diversificação internacional. Estes benefícios seriam, em termos relativos, maiores 

para o investidor norte-americano do que para o investidor japonês. O investidor 

japonês teria mais vantagem, em relação ao norte-americano, em riscos menores.  
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Driessen e Laeven (2007) estudam também os benefícios da diversificação de carteiras 

internacionais entre vários países de acordo com várias perspectivas locais. Os seus 

resultados concluem que há uma relação contrária entre a obtenção de benefícios que 

advêm da diversificação internacional e o grau de desenvolvimento desses países. Por 

sua vez, o risco do país parece ser fundamental para os benefícios da diversificação 

internacional. Outra conclusão deste estudo é o facto dos benefícios da diversificação 

internacional diminuírem no período utilizado (1985-2002). A diminuição destes 

benefícios advém das melhorias do risco do país ao longo do período. 

 

Errunza et al. (1999) analisaram até que ponto as carteiras compostas por títulos 

nacionais podem-se assemelhar a índices internacionais, de tal modo que o investimento 

internacional seja desnecessário (para explorar de modo exaustivo os potenciais ganhos 

que podem advir da diversificação internacional) e assim eliminar, por completo, o risco 

da taxa de câmbio. Utilizaram dados mensais desde 1976 até 1993 para dezasseis 

mercados (nove desenvolvidos e sete emergentes). Concluíram que, na época, ainda 

havia ganhos possíveis na diversificação internacional, mas estes estavam a desaparecer 

rapidamente devido às alterações nas barreiras ao investimento internacional. Sobre este 

assunto Solnik e McLeavey (2009) apresentaram algumas barreiras ao investimento 

internacional: 1) familiarização com os mercados internacionais; 2) risco político; 3) 

eficiência dos mercados; 4) normas de regulação; 5) custos de transacção; 6) impostos e 

7) risco da taxa de câmbio. Como podemos constatar, Errunza et al. (1999) e Driessen e 

Laeven (2007) chegam, em termos genéricos, às mesmas conclusões acerca dos 

benefícios da diversificação internacional.  

 

Relacionado com o investimento nos mercados internacionais dois factores merecem 

especial atenção: 1) as correlações entre as rendibilidades dos vários mercados e 2) a 

flutuação das taxas de câmbio.  
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2.3.1 Correlações entre os vários mercados 
No caso de termos uma correlação baixa entre vários títulos, estamos aptos a beneficiar 

do efeito da diversificação de uma carteira de activos financeiros. As correlações entre 

os mercados são um factor chave para o processo de alocação de carteiras internacionais 

(Shetty e Manley, 2006)8. Este factor é vital para poder tirar benefício da diversificação. 

De acordo com Gerard et al. (2006), as correlações baixas podem surgir devido a: 1) às 

diferenças na exposição à alteração da taxa de câmbio, 2) às diferenças da composição 

industrial e 3) às diferenças entre as condições económicas dos vários países. Solnik e 

Noetzlin (1982), num estudo sobre a perspectiva do investidor americano, concluíram 

que o factor da taxa de câmbio adicionava 15% à rendibilidade média total do período 

estudado. 

 

Grubel (1968) apresenta um estudo com o objectivo de realçar os ganhos através de 

carteiras diversificadas internacionalmente. Utiliza dados de onze mercados de acções 

de países desenvolvidos, no contexto do modelo média-variância já testado em alguns 

estudos anteriores9. Agmon (1972) estuda e testa a hipótese de um mercado único, com 

o argumento que esta hipótese tem a vantagem de ser consistente com a teoria 

económica. A hipótese de mercado único estabelece que o preço dos activos financeiros 

no mercado internacional comporta-se como se existisse um mercado perfeito 

multinacional. Além desta hipótese, é testado também o impacto da alteração do preço 

das acções dos mercados não norte-americanos no preço das acções do mercado norte-

americano. Os dados utilizados para este estudo foram os seguintes: um índice de 

mercado representativo para cada mercado accionista (Estados Unidos da América, 

Japão, Alemanha e Reino Unido) e índices secundários para os mercados de todos os 

países à excepção dos EUA, para comparações internacionais e nacionais. Todas as 

séries foram construídas através da cotação de fecho mensal e os índices não 

americanos foram depois convertidos para dólares. O período dos dados é relativo a 

                                                 

8 Adicionalmente temos também os seguintes estudos: Solnik (1974), Elton e Gruber (1992) e De Santis e 
Gerard (1997). 
9 Como por exemplo: Markowitz (1959); Tobin (1958); Sharpe (1964) e Fama (1970). 



20 

Janeiro de 1955 a Outubro de 1966. Apesar das barreiras nos mercados accionistas 

internacionais, existe um elevado grau na relação entre os quatro mercados accionistas 

analisados. Além disso, o estudo do preço das acções é consistente com a hipótese do 

mercado único. No entanto, seriam necessários mais dados e melhores testes para 

determinar a validade desta hipótese. Isto deve-se ao facto de os testes realizados terem 

apresentado resultados pobres do ponto de vista estatístico.  

 

Meric e Meric (1989) estudam os potenciais ganhos da: 1) diversificação internacional; 

2) estabilidade inter-temporal e 3) sazonalidade nas relações entre os mercados de 

acções. Através deste estudo, a evidência empírica existente admite que a diversificação 

entre os países resulta numa maior redução do risco que uma diversificação por várias 

“indústrias” domésticas. No que diz respeito à análise da estabilidade inter-temporal da 

matriz de coeficientes de correlação entre os vários mercados accionistas internacionais, 

a evidência sugere que quanto mais longo for o período temporal, melhor serão as 

proxies ex-post dos padrões de co-movimento para os co-movimentos ex-ante dos 

mercados de acções internacionais. Em relação à sazonalidade, esta está presente nas 

relações entre os vários mercados de acções. Semelhante a este estudo refira-se o estudo 

de Longin e Solnik (1995). Estes autores testam a hipótese de uma correlação 

internacional condicional constante para sete países no período 1960-1990. A evidência 

empírica mostra que as correlações são instáveis ao longo do tempo. Dado esse facto, 

recorrem a um modelo GARCH (1,1) com correlação condicional constante que se 

mostra útil na percepção da evolução da estrutura da covariância condicional. Contudo, 

os testes estatísticos apontam para a rejeição da hipótese de uma correlação condicional 

constante. Além disso, concluem também que a correlação condicional aumentou ao 

longo do período estudado. As conclusões apontam, também, uma evidência preliminar 

de que as correlações tendem a aumentar nos períodos de maior volatilidade e variáveis 

como o dividend yield e as taxas de juro contêm informação acerca da volatilidade 

futura e dos coeficientes de correlação.  

 

Solnik et al. (1996) também estudaram as seguintes questões de investigação: 1) será 

que o crescimento do fluxo de capitais e a integração dos mercados de internacionais 

levaram ao aumento do nível geral das correlações nos últimos 30 anos? e 2) será que as 
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correlações estão a aumentar nos períodos de maior volatilidade? O estudo acrescentou, 

na altura, valor à literatura existente uma vez que estudaram a correlação quer nos 

mercados de acções, quer nos mercados de obrigações. Além disso, a análise foi de 

longo prazo (37 anos para o mercado accionista e 35 anos para o mercado 

obrigacionista) e foi possível retirar mais informação com a análise de dados mensais 

para o passado recente (1982-1995) para os dois tipos de mercados. As conclusões 

resumem-se no seguinte: 1) as correlações internacionais nos mercados accionistas e 

obrigacionistas têm flutuado muito ao longo do tempo; 2) tal como outros autores, 

encontram evidência empírica para admitir que há contágios de volatilidade entre os 

mercados. A correlação internacional tem tendência para aumentar nos períodos de 

maior volatilidade nos mercados uma vez que a covariância internacional cresce mais 

que a volatilidade de dois mercados. Esta ligação entre a volatilidade dos mercados e as 

correlações é uma desvantagem para os gestores de carteiras internacionais, uma vez 

que quando o mercado doméstico sofre um choque é precisamente a altura em que os 

benefícios da diversificação internacional são mais necessários. Contudo, com o 

aumento das correlações nos períodos de maior volatilidade, esses benefícios ficam 

bastante limitados. 

 

Para terminar este tópico, refiramos ainda o estudo de Shetty e Manley (2006). Estes 

autores tiveram como objectivo analisar o impacto da taxa de câmbio na rendibilidade, 

risco e correlação dos mercados sob a perspectiva do investidor norte-americano e não 

norte-americano. A sua análise incidiu em dados mensais para o período de 1988-1997. 

As suas conclusões apontam que o impacto da taxa de câmbio na rendibilidade 

mensurada na divisa de cada investidor tem um impacto, geralmente, negativo para 

todos os grupos de investidores. O impacto da taxa de câmbio na rendibilidade faz, 

também, aumentar a volatilidade das rendibilidades internacionais acima do nível dos 

mercados locais. No entanto, as correlações entre as rendibilidades dos mercados 

internacionais são mais baixas que as correlações entre os mercados nacionais.  
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2.3.2 Relação entre o preço das acções e o movimento das taxas de 
câmbio 

Os estudos relacionados com esta temática têm sido relativamente poucos. Um primeiro 

estudo foi o de Aggarwal (1981) concluindo que existe uma relação significativa entre a 

apreciação do dólar americano e o preço das acções do mercado norte-americano. Com 

este estudo de Aggarwal (1981) e com o intuito de alargar os seus resultados, surge o 

estudo de Soenan e Hennigar (1988). Estes autores investigam como é que as alterações 

da taxa de câmbio do dólar afectam os preços das acções do mercado accionista norte-

americano. Os dados utilizados foram os preços das acções do Índice NYSE e do 

S&P500 para um período de 7 anos (1980-1986). Este período é ainda dividido em dois: 

um período de alta do dólar (1980-1984) e um período de baixa do dólar (1985-1986). 

Ao contrário das conclusões de Aggarwal (1981), estes autores referem que existe uma 

relação negativa forte entre as alterações no dólar americano e o preço das acções do 

mercado norte-americano. Mesmo dividindo os dados utilizados em períodos de alta e 

baixa para a moeda norte-americana, as conclusões não se alteram. 

 

Mao e Kao (1990) demonstram que existem dois impactos possíveis de alterações no 

valor da moeda de um determinado país no movimento do preço das acções. Em 

primeiro, o efeito financeiro devido à apreciação/depreciação da moeda que é o risco de 

transacção10 que os investidores incorrem se a moeda subjacente é volátil. Por outro 

lado, o efeito económico derivado da alteração da taxa de câmbio aponta que, para um 

país dominante em exportações, a apreciação da taxa de câmbio vai reduzir os seus 

níveis de competitividade e ter um impacto negativo nos mercado doméstico accionista 

desse mesmo país. Para este estudo, foram utilizados dados mensais de índices de 

acções referentes a seis países industrializados. Foram também utilizados dados 

referentes às taxas de câmbio correspondentes desses países. Todos os dados são 

referentes ao período de Janeiro de 1973 a Dezembro de 1983 e foram providos pela 

Reserva Federal Americana. 
                                                 

10 Impacto provocado no valor dos pagamentos e recebimentos, associados a operações comerciais ou 
financeiras, como resultado da variação das taxas de câmbio entre a data de contratação e a data de 
liquidação. 
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De acordo com Gerard et al. (2006) a exposição ao risco cambial é uma componente 

relevante para a rendibilidade dos investimentos internacionais11. Estes autores 

concluem que os benefícios das estratégias de diversificação internacional de carteiras 

poderão ser alcançados através da inclusão de activos monetários (currency assets). Um 

artigo a nomear é o de Roll (1992) que inclui o risco cambial na análise da rendibilidade 

dos investimentos internacionais. Através da análise de dados diários para 24 países, 

para o período de 1988 a 1991, é possível concluir que cerca de 40% da volatilidade da 

rendibilidade dos países é atribuída a factores industriais enquanto que 20% é atribuído 

a alterações de taxa de câmbio. 

 

2.4 Avaliação da performance 

De acordo com Elton et al. (2007), após a tomada de decisão de investimento é 

importante a avaliação da mesma. Este facto é válido para todos os investidores que 

tomam decisões de investimento por conta própria ou com o recurso à contratação de 

um gestor. A avaliação da performance de uma carteira consiste, basicamente, na 

comparação da rendibilidade deste com a rendibilidade obtida de outras carteiras, sendo 

assim importante que as carteiras escolhidas para comparação possuam o mesmo nível 

de risco e que estejam sujeitas às mesmas restrições. 

 

Um método com bastante utilização por todos os gestores de carteiras, investidores e 

investigadores em finanças é o rácio de Sharpe: 

σ
P F

P

R - R
, em que: (1) 

RP é a rendibilidade da carteira, RF é a rendibilidade do activo sem risco e σP é o desvio-

padrão da carteira. Este rácio mede a rendibilidade que uma carteira oferece acima da 

                                                 

11 Vide por exemplo Dumas e Solnik (1995), De Santis e Gerard (1998), Dahlquist e Sällström (2002), De 
Santis et al. (2003), e Chang et al. (2005). 
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taxa de juro sem risco por unidade de risco incorrida. Corresponde, também, ao declive 

da Linha de Mercado de Capitais (Capital Market Line), definida pela possibilidade de 

investimento no activo sem risco. Apesar de muita da literatura existente utilizar o 

excesso de rendibilidade face ao activo sem risco, RP – RF, como numerador do rácio, a 

ideia original para este indicador de avaliação de performance, Sharpe (1994) é 

diferente. De acordo com Sharpe (1994), o rácio de Sharpe original é apresentado como 

sendo o rácio entre o diferencial de rendibilidade face a um benchmark e o desvio-

padrão deste diferencial. Sharpe testa a utilidade deste rácio em dois tipos distintos de 

situações: 1) o investimento num determinado fundo e num fundo composto por activos 

sem risco (situação típica), utilizado como benchmark, e 2) o investimento num 

determinado fundo e num fundo utilizado como benchmark, correlacionado com o 

primeiro utilizado. As suas conclusões apontam que as alternativas à utilização do rácio 

de Sharpe levam aos mesmos resultados finais e são bastante relevantes na avaliação da 

performance de fundos e na escolha entre os mesmos. Outro rácio, o information ratio, 

com base no rácio de Sharpe, é também bastante utilizado. O information ratio, 

relaciona, também, o diferencial de rendibilidade de uma carteira face a um benchmark, 

com o desvio-padrão desse diferencial. Goodwin (1998) testou este rácio tendo em 

conta vários tipos de anualização do mesmo (média aritmética, média geométrica, 

método da capitalização contínua e outro que consiste na utilização de dados já 

anualizados). Conclui que não existem diferenças relevantes entre os vários métodos e 

que a escolha do benchmark é bastante significativo no cálculo do rácio de informação e 

que este é relevante na avaliação da performance.  

 

Apesar da existência de diversos estudos da avaliação da performance de carteiras 

globais, como por exemplo Brinson e Fachler (1985); Brinson et al. (1986); Hensel et 

al. (1991); Brinson et al. (1991); Ankrim, (1992), nenhum destes analisou a relação 

entre a rendibilidade de uma carteira global óptima e o efeito da taxa de câmbio. No 

entanto, Ankrim e Hensel (1994) propõem um método para a mensuração da 

performance através da abordagem de Brinson e Fachler (1985). Os autores decompõem 

a rendibilidade originada pela moeda através em dois componentes: 1) efeito surpresa 

da taxa de câmbio e 2) o prémio forward. Estes dois componentes efeito-surpresa da 

taxa de câmbio e o prémio forward podem afectar o valor acrescentado de uma carteira. 
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Utilizando a metodologia dos autores, estes reconhecem as oportunidades oferecidas 

pelos mercados forward e valorizam a performance do gestor da carteira apenas nesta 

condição, o recurso a este tipo de mercados. Isto deverá permitir aos investidores que 

determinem, de modo prudente, o valor acrescentado pelos gestores activos de títulos 

estrangeiros. 

 

Ainda neste campo de estudo, Singer e Karnosky (1995) introduzem uma estrutura geral 

para atribuição de performance de gestão do investimento global. A sua estrutura divide 

a rendibilidade dos activos estrangeiros em componentes de mercados e taxas de 

câmbio. O estudo promove, ainda, medidas distintas para a performance do mercado e 

da taxa de câmbio e poderá ser aplicado caso a taxa de câmbio benchmark esteja com 

cobertura (com hedging) total, cobertura nula ou cobertura parcial. 

 

2.5 Conclusões da revisão de literatura 

Um certo número de investidores, sobretudo institucionais, tem vindo a aumentar o 

investimento em mercados de títulos internacionais, isto é, em mercados diferentes do 

mercado do país em residem. Desde meados da década de 90, a globalização fez do 

mundo uma espécie de mercado único para os gestores de carteiras. Os mercados de 

acções tornaram-se, tendencialmente, mais integrados. Esta globalização diminui, em 

parte, os benefícios da diversificação internacional, ao mesmo tempo factores 

específicos como a moeda do investidor continuam a fazer as carteiras de acções 

internacionais diferentes umas das outras.  

 

A importância relativa do impacto da taxa de câmbio tem sido analisada por diversos 

autores e em diferentes perspectivas. No entanto, a maioria destes estudos são anteriores 

ao "acontecimento" do euro. A situação actual é muito diferente do passado tendo a 

nova moeda europeia ganho mercado face às restantes moedas anteriormente mais 

utilizadas nos negócios internacionais. Também o efeito na economia internacional e 

nos mercados de acções internacionais da nova zona monetária e de novas políticas 

mais concertadas do ponto de vista orçamental e fiscal desde a moeda única são razões 

suficientes para estudarmos o novo ambiente em que se movimentam, actualmente, os 
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gestores de carteiras ou os investidores individuais que possuem carteiras de acções 

internacionais.  

 

Embora um grupo de países em torno Alemanha, nomeadamente: Holanda, Bélgica, 

Áustria e França, tenham alinhado numa política monetária e cambial já na década de 

80 e princípios da de 90, o grupo de economias do sul da Europa (Espanha, Itália, 

Portugal) tendia a estar exposto a uma maior volatilidade nas variáveis 

macroeconómicas. Sobretudo em relação a este grupo de países, poderá esperar-se 

impactos diferentes na integração dos seus mercados de capitais com os restantes 

mercados.  

 

Como o Reino Unido permaneceu com a sua moeda e não fez parte do processo de 

integração monetária, será interessante analisar os efeitos da libra sobre a rendibilidade 

e o risco de carteiras internacionais e comparar com o grupo de países que aderiu ao 

euro. Também, o efeito da taxa de câmbio poderá ser muito diferente para investidores 

de diferentes regiões do mundo como por exemplo os investidores japoneses, norte-

americanos ou suíços. Além disso a nova crise internacional conduziu a um aumento do 

interesse sobre a selecção das carteiras internacionais de acções. Esta é uma das razões 

que também justificam a elaboração deste estudo. 
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3 Hipóteses a testar 

Com base nos objectivos deste trabalho e nos resultados dos estudos anteriores da 

revisão de literatura serão estudadas e testadas as seguintes hipóteses gerais: 

• HA: As taxas de rendibilidade de uma carteira óptima internacional na moeda i (por 

exemplo em euro, €
PR ) são, em média, estatisticamente iguais às taxas de 

rendibilidade de uma carteira óptima internacional na moeda j (por exemplo em 

dólar, $
PR );  

• HB: A performance, avaliada pelo Índice de Sharpe, de uma carteira óptima 

internacional na moeda i (por exemplo em euro, €
PSH ) é, em média, estatisticamente 

igual à performance de uma carteira óptima internacional na moeda j (por exemplo 

em dólar, $
PSH ). 

 

Em termos específicos, as hipóteses podem ser expostas nos seguintes termos: 

 

Hipóteses referentes à rendibilidade: 

• H1A: As taxas de rendibilidade de uma carteira óptima internacional em euros são, 

em média, estatisticamente iguais às taxas de rendibilidade de uma carteira óptima 

internacional em dólares; 

• H2A: As taxas de rendibilidade de uma carteira óptima internacional em euros são, 

em média, estatisticamente iguais às taxas de rendibilidade de uma carteira óptima 

internacional em libras; 

• H3A: As taxas de rendibilidade de uma carteira óptima internacional em euros são, 

em média, estatisticamente iguais às taxas de rendibilidade de uma carteira óptima 

internacional em francos suíços; 

• H4A: As taxas de rendibilidade de uma carteira óptima internacional em euros são, 

em média, estatisticamente iguais às taxas de rendibilidade de uma carteira óptima 

internacional em ienes; 

• H5A: As taxas de rendibilidade de uma carteira óptima internacional em dólares 

são, em média, estatisticamente iguais às taxas de rendibilidade de uma carteira 

óptima internacional em libras; 
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• H6A: As taxas de rendibilidade de uma carteira óptima internacional em dólares 

são, em média, estatisticamente iguais às taxas de rendibilidade de uma carteira 

óptima internacional em francos suíços; 

• H7A: As taxas de rendibilidade de uma carteira óptima internacional em dólares 

são, em média, estatisticamente iguais às taxas de rendibilidade de uma carteira 

óptima internacional em ienes; 

• H8A: As taxas de rendibilidade de uma carteira óptima internacional em libras são, 

em média, estatisticamente iguais às taxas de rendibilidade de uma carteira óptima 

internacional em francos suíços; 

• H9A: As taxas de rendibilidade de uma carteira óptima internacional em libras são, 

em média, estatisticamente iguais às taxas de rendibilidade de uma carteira óptima 

internacional em ienes; 

• H10A: As taxas de rendibilidade de uma carteira óptima internacional em francos 

suíços são, em média, estatisticamente iguais às taxas de rendibilidade de uma 

carteira óptima internacional em ienes. 

 

Hipóteses referentes ao Índice de Sharpe: 

• H1B: A performance, avaliada pelo Índice de Sharpe, de uma carteira óptima 

internacional em euros é, em média, estatisticamente igual à performance de uma 

carteira óptima internacional em dólares; 

• H2B: A performance, avaliada pelo Índice de Sharpe, de uma carteira óptima 

internacional em euros é, em média, estatisticamente igual à performance de uma 

carteira óptima internacional em libras; 

• H3B: A performance, avaliada pelo Índice de Sharpe, de uma carteira óptima 

internacional em euros é, em média, estatisticamente igual à performance de uma 

carteira óptima internacional em francos suíços; 

• H4B: A performance, avaliada pelo Índice de Sharpe, de uma carteira óptima 

internacional em euros é, em média, estatisticamente igual à performance de uma 

carteira óptima internacional em ienes; 

• H5B: A performance, avaliada pelo Índice de Sharpe, de uma carteira óptima 

internacional em dólares é, em média, estatisticamente igual à performance de uma 

carteira óptima internacional em libras; 
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• H6B: A performance, avaliada pelo Índice de Sharpe, de uma carteira óptima 

internacional em dólares é, em média, estatisticamente igual à performance de uma 

carteira óptima internacional em francos suíços; 

• H7B: A performance, avaliada pelo Índice de Sharpe, de uma carteira óptima 

internacional em dólares é, em média, estatisticamente igual à performance de uma 

carteira óptima internacional em ienes; 

• H8B: A performance, avaliada pelo Índice de Sharpe, de uma carteira óptima 

internacional em libras é, em média, estatisticamente igual à performance de uma 

carteira óptima internacional em francos suíços; 

• H9B: A performance, avaliada pelo Índice de Sharpe, de uma carteira óptima 

internacional em libras é, em média, estatisticamente igual à performance de uma 

carteira óptima internacional em ienes; 

• H10B: A performance, avaliada pelo Índice de Sharpe, de uma carteira óptima 

internacional em francos suíços é, em média, estatisticamente igual à performance 

de uma carteira óptima internacional em ienes. 

 

Estas hipóteses têm como objectivo tentar dar resposta às seguintes questões: 

• Será que o impacto da taxa de câmbio na rendibilidade de uma carteira óptima 

avaliada em diferentes moedas é estatisticamente relevante? 

• Será que o impacto da taxa de câmbio no binómio rendibilidade/risco de uma 

carteira óptima avaliada em diferentes moedas é estatisticamente relevante? 
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4 Metodologia e Dados 

De modo a alcançar o propósito deste trabalho passaremos por determinadas fases. Uma 

primeira fase consiste na recolha dos dados que serão utilizados para análise. 

Utilizaremos as cotações de fecho diárias, ajustadas, para quinze índices calculados pelo 

FTSE (Financial Times Stock Exchange). O período destes dados está compreendido 

entre 31 de Dezembro de 2001 e 31 de Dezembro de 2007. A escolha deste período 

prende-se ao facto do ano de 2002 marcar o início da entrada em circulação da moeda 

única europeia, o Euro. Os quinze países estudados são: os doze países inicialmente 

aderentes ao Euro, à excepção do Luxemburgo, juntamente com a Suíça, Reino Unido, 

Japão e Estados Unidos da América. Refira-se, ainda, que as cotações dos índices do 

FTSE foram retiradas na respectiva moeda local e na moeda dos outros países que serão 

também estudados, tendo por isso cotações de quinze países expressos em cinco 

moedas. A recolha dos dados utilizados para análise foi toda efectuada com o apoio da 

base de dados DataStream. 

 

Com essa recolha de dados, procedemos ao cálculo das rendibilidades diárias e dos 

desvios-padrão. As fórmulas utilizadas foram as seguintes: 
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O cálculo do desvio-padrão anualizado do índice i vem dado por: 
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Na questão da anualização da rendibilidade e do desvio-padrão, escolhemos o número 

261 pois é a média do número de dias de trading durante o período de 2002 a 2007.  
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Finalmente, e a fim de determinar a carteira óptima, através do cálculo das proporções a 

investir em cada activo, adoptamos o modelo média-variância de Markowitz sem 

vendas a descoberto. A razão da escolhe deste modelo prende-se pelo facto de vários 

investidores não utilizarem a modalidade de vendas a descoberto (Elton et al., 2007). O 

modelo utilizado será então: 
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O cálculo da composição da carteira óptima foi executado de acordo com a metodologia 

proposta por Kwan (2001). Este autor no seu artigo apresenta uma metodologia de 

cálculo da composição da carteira óptima de acordo com o modelo média-variância de 

Markowitz através do software MS Excel. A composição da carteira óptima com base 

no modelo média-variância de Markowitz foi calculada numa base trimestral para as 5 

moedas disponíveis com os dados históricos. Tendo em conta que estamos perante um 

período de 6 anos (2002-2007) e que trabalhamos numa base trimestral, obtivemos 24 

dados da composição da carteira óptima para uma moeda e 120 observações para as 5 

moedas. 

 

Para a taxa de juro sem risco considerou-se a taxa de juro da zero yield curve a 1 ano da 

Alemanha para o Euro, dos Estados Unidos da América para o Dólar americano, do 

Reino Unido para a Libra, Japão para o Iene e da Suíça para o Franco suíço. Aquando 

do cálculo da composição da carteira óptima para cada trimestre e para cada moeda 

utilizamos a média das observações diárias do período em causa e do respectivo país. 

Considerámos estes dados para a taxa de juro sem risco porque representam uma boa 

proxy para a taxa de rendibilidade dos investimentos sem risco, próxima dos bilhetes do 

tesouro (activo sem risco defendido por Bodie et al., 2008). 
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Para a avaliação da performance, além dos indicadores de rendibilidade e desvio-

padrão, utilizaremos o rácio de Sharpe, medida de avaliação de performance utilizada 

em inúmeros estudos. 
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5 Resultados 

5.1 Resultados da análise factorial 

O objectivo central deste trabalho consiste em analisar o efeito da taxa de câmbio na 

rendibilidade e risco de uma carteira internacional na perspectiva de cinco investidores: 

europeu (EUR), americano (USD), suíço (SFR), inglês (GBP) e japonês (JPY). Para 

além disso, é nosso objectivo também, numa fase exploratória, averiguar as 

interligações entre os mercados de acções. Assim, este estudo baseado em dados 

históricos, como meta final pretende observar o comportamento histórico de carteiras 

óptimas na óptica de cada um dos investidores anteriormente referidos. No entanto, 

numa primeira etapa, teve como técnica de estudo a análise factorial desenvolvida com 

o objectivo de observar se a relação entre os mercados se altera consoante a moeda 

utilizada. 

 

Contudo, convém salientar que não é objectivo deste trabalho investigar as relações 

entre as variáveis (mercados) e os factores. Não é nosso objectivo encontrar uma 

explicação para a forma como os mercados foram agrupados a partir das características 

dos dados históricos com que trabalhamos. O nosso objectivo com a aplicação das 

técnicas de análise factorial exploratória é, apenas, observar se as taxas de rendibilidade 

dos diversos mercados envolvidos, expressas em moedas diferentes, poderão alterar a 

relação de interdependência existente entre os mercados. Caso isso aconteça, estão 

criadas condições para que as carteiras óptimas em diferentes moedas, tenham 

composições, taxas de rendibilidade e níveis de risco diferentes. 

 

A estimação dos loadings foi feita através do método de análise factorial de 

componentes principais baseado na matriz de correlações entre os retornos dos 

mercados. Em seguida, fez-se a representação gráfica das duas principais componentes 

através de um biplot dos loadings associados aos mercados em cada um dos factores. Os 

gráficos obtidos podem ajudar a identificar clusters de mercados.  
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Observando os resultados da análise, expostos nos gráficos representados nas figuras 1 a 

5 e nos quadros 6 a 10, estes mostram-nos a forma como os mercados foram agrupados 

depois de calculadas as taxas de rendibilidade nas várias moedas, podendo observar a 

formação de diferentes clusters consoante a moeda utilizada. 

 

Resultados da análise factorial em euros 

A análise realizada em euros, expressa no gráfico representado na figura 1 e na tabela 

612, indica-nos três factores relevantes e agrupa os mercados em três clusters:  

• Um cluster composto pelos mercados da Áustria, Bélgica, França, Alemanha e 

Finlândia, onde o factor 1 e o factor 2 têm forte poder explicativo da variância; 

• Outro cluster formado por Portugal, Espanha, Suíça, Reino Unido e EUA cuja 

variância é explicada fortemente pelo factor 1 e também, mas em menor 

dimensão, pelo factor 3. 

• Finalmente um terceiro cluster formado pela Grécia, Irlanda, Itália, Japão e 

Holanda cuja variância é fortemente explicada unicamente pelo factor 1. 

 

                                                 

12 As tabelas 6 a 10 encontram-se nos anexos.  
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Figura 1 – Representação gráfica da análise factorial em euros 

 

Resultados da análise factorial em dólares 

Observando o gráfico representado na figura 2 e a tabela 7 podemos verificar que 

quando as taxas de rendibilidade são expressas em dólares formam-se apenas dois 

clusters influenciados por dois factores: 

• Um cluster formado por Portugal, Espanha, Suíça, Reino Unido e EUA cuja 

variância é explicada fortemente quer pelo factor 1 quer pelo factor 2; 

• Outro cluster formado pelos restantes mercados em que mais de 90% da 

variância é explicada unicamente pelo factor 1. 
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Figura 2 – Representação gráfica da análise factorial em dólares 

 

Resultados da Análise Factorial nas restantes moedas 

Se continuarmos a observar os resultados empíricos da análise factorial verificamos que 

quando as taxas de rendibilidade são expressas em ienes formam-se três clusters cuja 

variância é explicada por três factores, enquanto que se expressarmos as taxas de 

rendibilidade em francos suíços se forma apenas dois clusters em que a variância é 

explicada por dois factores. Quando a rendibilidade dos mercados é calculada em libras 

encontramos apenas dois clusters, cujas variâncias das rendibilidades dos mercados são 

explicadas num cluster apenas pelo factor 1 e no outro cluster por três factores. 
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Figura 3 – Representação gráfica da análise factorial em libras 
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Figura 4 – Representação gráfica da análise factorial em ienes 
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Figura 5 – Representação gráfica da análise factorial em francos suíços 

 

Podemos, portanto, resumir que a taxa de câmbio pode alterar a forma como os 

mercados são agrupados e também o número de factores explicativos das respectivas 

variâncias, permitindo-nos concluir que quando as taxas de rendibilidade dos diversos 

mercados da nossa amostra são expressas em moedas diferentes provavelmente 

estaremos com carteiras óptimas cuja composição, rendibilidade e risco serão diferentes 

consoante a moeda utilizada. A dimensão dessas diferenças e a sua relevância estatística 

serão objecto da análise seguinte.  

 

5.2 Impacto da taxa de câmbio na composição, rendibilidade 

e risco da carteira óptima 

Depois da anterior fase exploratória onde concluímos que as interligações entre os 

mercados de acções são afectadas pelo efeito que a taxa de câmbio tem nas taxas de 

rendibilidade, passamos à análise do objectivo central deste trabalho que consiste em 

analisar o efeito da taxa de câmbio na composição, rendibilidade e risco de uma carteira 
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internacional na perspectiva de cinco investidores. Relativamente à composição da 

carteira óptima podemos observar (tabela 1) que existem alterações significativas na 

composição das carteiras consoante a moeda utilizada. Em média, ao longo do período, 

as variações na composição das carteiras situam-se entre cerca de 12% quando 

comparamos carteiras em euros e em francos suíços e de 27% quando se comparam as 

carteiras em euros e em dólares. 

 
Tabela 1 – Variação na composição da carteira óptima entre o euro e as restantes moedas 

EUR E USD EUR E GBP EUR E SFR EUR E JPY
1º T 2002 7,041% 7,041% 2,979% 15,731%
2º T 2002 33,740% 26,216% 100,000% 43,346%
3º T 2002 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
4º T 2002 19,752% 7,366% 1,593% 5,781%
1º T 2003 24,987% 18,317% 5,047% 10,229%
2º T 2003 11,975% 14,759% 11,600% 20,540%
3º T 2003 19,978% 11,598% 25,754% 58,629%
4º T 2003 33,834% 33,180% 9,063% 31,229%
1º T 2004 13,574% 20,868% 8,754% 27,265%
2º T 2004 54,121% 7,067% 4,533% 47,508%
3º T 2004 0,000% 0,000% 4,398% 0,000%
4º T 2004 42,908% 21,567% 20,947% 37,046%
1º T 2005 43,752% 39,874% 21,252% 28,569%
2º T 2005 59,191% 21,261% 6,216% 28,850%
3º T 2005 42,472% 25,023% 6,461% 39,641%
4º T 2005 36,341% 35,590% 14,736% 27,570%
1º T 2006 15,389% 6,348% 7,253% 20,013%
2º T 2006 53,083% 0,000% 0,000% 20,408%
3º T 2006 77,932% 72,258% 9,657% 15,854%
4º T 2006 24,216% 21,082% 16,415% 20,602%
1º T 2007 0,049% 14,576% 0,945% 28,036%
2º T 2007 8,474% 13,094% 3,892% 17,876%
3º T 2007 15,743% 16,400% 0,000% 0,000%
4º T 2007 4,126% 15,911% 10,456% 10,456%

Média 26,778% 18,725% 12,165% 23,132%
Desvio-padrão 21,088% 15,690% 20,011% 15,204%  

 

Na comparação entre as soluções óptimas das carteiras em diferentes moedas foi 

utilizada a diferença em módulo entre duas matrizes e depois dividida por 2. Isto porque 

se usarmos a diferença simples os desvios anulam-se. Utilizando a diferença em módulo 

obtemos um intervalo entre 0 e o máximo de 200%. Daqui a necessidade de depois 

dividirmos por 2 para que o resultado seja apresentado com um intervalo entre 0 e 

100%.  
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Quando analisamos a rendibilidade das carteiras óptimas, baseadas em taxas de 

rendibilidade nas diferentes moedas, podemos observar que as rendibilidades são 

afectadas consoante a moeda utilizada. Como estamos perante observações 

independentes no tempo, para analisarmos a significância estatística destas diferenças 

utilizamos, primeiramente, a ANOVA, que nos permite comparar, conjuntamente, as 

carteiras em todas moedas. Os resultados indicam-nos que as diferenças entre as séries 

de rendibilidades nas diferentes moedas não são estatisticamente significativas. No 

entanto, também podemos verificar na tabela 2 que a variabilidade em cada amostra é 

elevada quando comparada com a variabilidade entre amostras. Isto faz diminuir o valor 

da estatística do teste e, consequentemente, aumenta a probabilidade associada à 

hipótese nula de que as séries de rendibilidades das carteiras óptimas nas diferentes 

moedas são iguais. 

 
Tabela 2 – ANOVA para as séries de rendibilidades da carteira óptima nas várias moedas 

Anova: Single Factor

SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance

Euros 24 8,681 0,362 0,090
Dólares 24 10,612 0,442 0,105
Libras 24 9,816 0,409 0,107
Francos Suíços 24 9,323 0,388 0,106
Ienes 24 10,332 0,431 0,093

ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Between Groups 0,101 4 0,025 0,251 0,909 2,451
Within Groups 11,522 115 0,100

Total 11,622 119  
 

Face à elevada variabilidade em cada série, realizamos um teste de comparação de 

médias emparelhadas, que nos permitiu comparar as amostras e observar se quando 

comparamos as rendibilidades das carteiras apenas em duas moedas diferentes se há 

diferenças estatisticamente significativas. 
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A tabela 3 mostra-nos que a hipótese nula, em que as taxas de rendibilidade das 

carteiras são estatisticamente iguais, não é aceite na comparação nos seguintes pares de 

moedas: Euro/Dólar; Euro/Libra; Euro/Franco suíço; Euro/Iene e Franco suíço/Iene. 

Isto significa que existem diferenças estatisticamente significativas na rendibilidade 

quando comparamos as carteiras nestes pares de moedas. 

 
Tabela 3 – Testes estatísticos às séries de rendibilidades da carteira por pares de moedas 

 

No entanto, a hipótese nula não é rejeitada quando comparamos as rendibilidades das 

carteiras nos seguintes pares de moedas: Dólar/Libra; Dólar/Franco suíço; Dólar/Iene; 

Libra/Franco suíço e Libra/Iene. Isto significa que não existem diferenças 

estatisticamente significativas na rendibilidade quando comparamos as carteiras nestes 

pares de moedas. Todas as hipóteses foram testadas para um nível de significância de 

0,05. 

 

Realizamos idêntica análise tendo como variável o Índice de Sharpe que permite estudar 

o impacto no binómio rendibilidade/risco. Os resultados da ANOVA (tabela 4) mostra-

nos que a hipótese nula não é rejeitada pelo que será de considerar que não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre as amostras, baseadas no Índice de 

Sharpe das carteiras óptimas nas diferentes moedas. 

 

Hipot. Hipot. Nula Hipot. Altern. tobs tα/2 Valor-p Observação 

H1A 0
€ $
P PH : R R=  1

€ $
P PH : R R≠  -2,638 2,069 0,015 Rejeito 0H   

H2A 0
€ £
P PH : R R=  1

€ £
P PH : R R≠  -2,301 2,069 0,031 Rejeito 0H  

H3A 0
€ SFr
P PH : R R=  1

€ SFr
P PH : R R≠  -2,652 2,069 0,014 Rejeito 0H  

H4A 0
€ ¥
P PH : R R=  1

€ ¥
P PH : R R≠  -3,247 2,069 0,004 Rejeito 0H  

H5A 0
$ £
P PH : R R=  1

$ £
P PH : R R≠  1,524 2,069 0,141 Aceito 0H  

H6A 0
$ SFr
P PH : R R=  1

$ SFr
P PH : R R≠  1,921 2,069 0,067 Aceito 0H  

H7A 0
$ ¥
P PH : R R=  1

$ ¥
P PH : R R≠  0,435 2,069 0,667 Aceito 0H  

H8A 0
£ SFr
P PH : R R=  1

£ SFr
P PH : R R≠  1,082 2,069 0,291 Aceito 0H  

H9A 0
£ ¥
P PH : R R=  1

£ ¥
P PH : R R≠  -0,985 2,069 0,335 Aceito 0H  

H10A 0
SFr ¥
P PH : R R=  1

SFr ¥
P PH : R R≠  -2,126 2,069 0,044 Rejeito 0H  
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Tabela 4 – ANOVA para as séries de índice de Sharpe da carteira nas várias moedas 

Anova: Single Factor

SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance

Euros 24 82,499 3,437 5,442
Dólares 24 88,483 3,687 7,141
Libras 24 77,514 3,230 3,952
Francos Suíços 24 83,142 3,464 5,464
Ienes 24 93,068 3,878 7,267

ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit
Between Groups 5,956 4 1,489 0,254 0,906 2,451
Within Groups 673,106 115 5,853

Total 679,062 119  
 

 Também quando comparamos carteiras em pares de moedas podemos observar (tabela 

5) que a hipótese nula não é aceite em apenas numa caso: par de moedas Libra/Iene. 

Nos restantes casos não é rejeitada a hipótese nula, o que mostra que quando juntamos o 

nível de risco das carteiras não existem diferenças significativas entre as carteiras 

óptimas. Todas as hipóteses foram testadas para um nível de significância de 0,05. 

 
Tabela 5 – Testes estatísticos às séries de rendibilidades da carteira óptima por pares de moedas 

Hipot. Hipot. Nula Hipot. Altern. tobs tα/2 Valor-p Observação 

H1B 0
€ $
P PH : SH SH=  1

€ $
P PH : SH SH≠  -0,644 2,069 0,526 Aceito 0H   

H2B 0
€ £
P PH : SH SH=  1

€ £
P PH : SH SH≠  0,979 2,069 0,338 Aceito 0H  

H3B 0
€ SFr
P PH : SH SH=  1

€ SFr
P PH : SH SH≠  -0,261 2,069 0,797 Aceito 0H  

H4B 0
€ ¥
P PH : SH SH=  1

€ ¥
P PH : SH SH≠  -1,860 2,069 0,076 Aceito 0H  

H5B 0
$ £
P PH : SH SH=  1

$ £
P PH : SH SH≠  1,531 2,069 0,139 Aceito 0H  

H6B 0
$ SFr
P PH : SH SH=  1

$ SFr
P PH : SH SH≠  0,579 2,069 0,568 Aceito 0H  

H7B 0
$ ¥
P PH : SH SH=  1

$ ¥
P PH : SH SH≠  -0,523 2,069 0,606 Aceito 0H  

H8B 0
£ SFr
P PH : SH SH=  1

£ SFr
P PH : SH SH≠  -1,173 2,069 0,253 Aceito 0H  

H9B 0
£ ¥
P PH : SH SH=  1

£ ¥
P PH : SH SH≠  -2,250 2,069 0,034 Rejeito 0H  

H10B 0
SFr ¥
P PH : SH SH=  1

SFr ¥
P PH : SH SH≠  -1,968 2,069 0,061 Aceito 0H  
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6 Conclusões, limitações e tópicos de investigação 

futura 

6.1 Conclusões 

Este trabalho tem como finalidade principal estudar o impacto histórico da taxa de 

câmbio na constituição de carteiras óptimas de acções internacionais, baseadas num 

conjunto de índices de diversos países, e foi desenvolvido na perspectiva de cinco 

investidores: europeu (EUR), americano (USD), suíço (SFR), inglês (GBP) e japonês 

(JPY). Para além disso, também é nosso objectivo, numa fase exploratória, averiguar as 

interligações entre os mercados de acções quando utilizamos diferentes moedas.  

 

Assim, numa primeira etapa, teve como técnica de estudo a análise factorial 

desenvolvida com o objectivo de observar se a relação entre os mercados se altera com 

a moeda utilizada; numa segunda etapa comparamos a composição, a rendibilidade e o 

risco das carteiras óptimas nas diferentes moedas. Como resultado da primeira etapa, 

concluímos que a relação entre os mercados, estudada a partir das taxas de rendibilidade 

expressas nas diferentes moedas objecto da nossa amostra, é afectada pela moeda de 

análise. Consoante a moeda utilizada, a análise factorial permite-nos identificar 

diferentes clusters explicados por um número diferente de factores conforme cada caso. 

Isto indicia que as carteiras óptimas, formadas em cada moeda, poderão ter 

composições, rendibilidades e níveis de risco diferentes.  

 

Na segunda etapa podemos concluir que as alterações nas taxas de câmbio, em que é 

calculada a rendibilidade do mercado, afectam a composição e a rendibilidade das 

carteiras óptimas. No entanto, quando analisamos a significância estatística do impacto 

das taxas de câmbio verificamos, através da ANOVA, que globalmente este impacto 

não é relevante. Podemos também observar que existe uma elevada variabilidade na 

composição e na rendibilidade das carteiras óptimas em cada moeda quando comparada 

com a variabilidade que existe entre os resultados nas diferentes moedas. Quando 

testamos a significância estatística das diferenças entre pares de moedas verificamos 

que em alguns casos as diferenças são estatisticamente relevantes no que respeita à 
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rendibilidade das carteiras, enquanto relativamente ao Índice de Sharpe não existem 

diferenças relevantes. As conclusões apresentadas não surpreenderam uma vez que ao 

longo da revisão de literatura foram apresentados vários artigos que confirmam as 

mesmas. 

 

O trabalho desenvolvido nesta tese confirma a opinião dos autores, nomeadamente: 

Solnik e Noetzlin (1982), Gerard et al. (2006) e Shetty e Manley (2006) que de facto 

confirmam que a taxa de câmbio têm impacto na rendibilidade dos investimentos 

internacionais.  

 

A escolha, no presente trabalho, do modelo de Markowitz para cálculo da carteira 

óptima pode ter influenciado as conclusões, podendo existir outros métodos de cálculo 

das ponderações de investimento, que poderiam alterar as conclusões apresentadas. 

Todas as hipóteses foram testadas para níveis de significância de 5%.  

 

6.2 Limitações do estudo  

Os trabalhos de investigação que envolvem estudos empíricos estão sujeitos a vários 

condicionalismos, nomeadamente, os que respeitam à qualidade da informação 

recolhida e ao seu tratamento. 

Como principais limitações do trabalho desenvolvido podemos enumerar as seguintes: 

 Face à existência de literatura que indica que o prazo de análise de carteiras é 

uma variável importante, convém referir que seleccionamos um prazo de três 

meses para cálculo das sucessivas carteiras óptimas nas diferentes moedas, o que 

limita de certa forma as conclusões. Se utilizássemos outros prazos (por 

exemplo seis meses) as conclusões poderiam ser diferentes; 

 O histórico de cotações que trabalhamos permitiu-nos calcular 24 carteiras 

óptimas em cada moeda, o que para fins de testes estatísticos dá-nos uma 

dimensão reduzida para cada amostra referente a uma moeda;  
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 A forma como calculamos as carteiras óptimas implica dois efeitos: o efeito que 

resulta de alterações nas taxas de câmbio e o efeito das alterações na taxa de juro 

sem risco de cada moeda. O que significa que medimos o impacto das alterações 

nas várias moedas na composição, rendibilidade e risco das carteiras óptimas;  

 Utilizámos apenas um modelo de optimização da carteira (modelo de 

Markowitz), quando existem mais modelos de selecção de carteiras que 

poderiam conduzir a diferentes resultados. 

 

6.3 Tópicos para investigação futura 

Como principais tópicos para investigação futura podemos enumerar os seguintes: 

 Tentar aplicar este estudo do impacto das taxas de câmbio não só a acções como 

a carteiras constituídas por obrigações, títulos do tesouro, opções e futuros; 

 Utilizar um maior número de modelos de selecção de carteiras e estabelecer 

comparação entre eles;  

 Realizar este estudo com diferentes prazos de cálculo das carteiras óptimas de 

forma a poder-se observar se estas conclusões se mantêm para diferentes prazos; 

 Alargar o estudo do impacto das taxas de câmbio a outras moedas, 

nomeadamente, de países com economias em desenvolvimento e com uma 

progressiva importância no comércio internacional, como são por exemplo os 

BRIC; 

 Para aumentarmos a amostra do número de carteiras óptimas a estudar poder-se-

á trabalhar com dados “em janelas” com diferentes prazos, ou alternativamente, 

alargar o prazo da amostra. 
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Tabela 6 – Análise factorial dos mercados com dados na divisa libra euros 
 

. 

                                                               
           us_eu     0.8273   -0.4310    0.2978        0.0411  
           uk_eu     0.8088   -0.4422    0.3256        0.0443  
          swi_eu     0.8104   -0.4775    0.3186        0.0138  
          spa_eu     0.8041   -0.4795    0.3226        0.0195  
          por_eu     0.7976   -0.4962    0.3292        0.0093  
          net_eu     0.8343   -0.0240   -0.4561        0.0953  
          jap_eu     0.8146   -0.0083   -0.4796        0.1063  
          ita_eu     0.8610   -0.1099   -0.4414        0.0517  
          irl_eu     0.8411   -0.0891   -0.4751        0.0589  
          gre_eu     0.8526   -0.1252   -0.4675        0.0389  
          ger_eu     0.7016    0.6156    0.1445        0.1079  
          fra_eu     0.6406    0.6716    0.1750        0.1079  
          fil_eu     0.7476    0.5808    0.2012        0.0633  
          bel_eu     0.7065    0.6279    0.1940        0.0690  
          aus_eu     0.7286    0.6116    0.2176        0.0477  
                                                               
        Variable    Factor1   Factor2   Factor3     Uniqueness 
                                                               

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances

    LR test: independent vs. saturated: chi2(105) = 2.2e+05 Prob>chi2 = 0.0000
                                                                              
       Factor15         0.00000            .            0.0000       1.0000
       Factor14         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000
       Factor13         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000
       Factor12         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000
       Factor11         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000
       Factor10         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000
        Factor9         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000
        Factor8         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000
        Factor7         0.02961      0.02961            0.0020       1.0000
        Factor6         0.15158      0.12197            0.0101       0.9980
        Factor5         0.29313      0.14155            0.0195       0.9879
        Factor4         0.40052      0.10739            0.0267       0.9684
        Factor3         1.76264      1.36211            0.1175       0.9417
        Factor2         3.05744      1.29480            0.2038       0.8242
        Factor1         9.30507      6.24764            0.6203       0.6203
                                                                              
         Factor      Eigenvalue   Difference        Proportion   Cumulative
                                                                              

    Rotation: (unrotated)                          Number of params =       42
    Method: principal-component factors            Retained factors =        3
Factor analysis/correlation                        Number of obs    =     1564

(obs=1564)
. factor aus_eu-us_eu, pcf
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Tabela 7 – Análise factorial dos mercados com dados na divisa dólares americanos 
 

                                                     
          us_usd     0.6628    0.6815        0.0961  
          uk_usd     0.6006    0.7388        0.0934  
         swi_usd     0.7057    0.6691        0.0543  
         spa_usd     0.6564    0.7152        0.0575  
         por_usd     0.6844    0.6996        0.0422  
         net_usd     0.9049   -0.2570        0.1150  
         jap_usd     0.8919   -0.2567        0.1387  
         ita_usd     0.9085   -0.3021        0.0833  
         irl_usd     0.9028   -0.2939        0.0986  
         gre_usd     0.9015   -0.3195        0.0852  
         ger_usd     0.9037   -0.1935        0.1459  
         fra_usd     0.9013   -0.1906        0.1514  
         fil_usd     0.9166   -0.2455        0.0996  
         bel_usd     0.9132   -0.2336        0.1114  
         aus_usd     0.9153   -0.2640        0.0926  
                                                     
        Variable    Factor1   Factor2     Uniqueness 
                                                     

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances

    LR test: independent vs. saturated: chi2(105) = 2.1e+05 Prob>chi2 = 0.0000
                                                                              
       Factor15         0.00000            .            0.0000       1.0000
       Factor14         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000
       Factor13         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000
       Factor12         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000
       Factor11         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000
       Factor10         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000
        Factor9         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000
        Factor8         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000
        Factor7         0.02738      0.02738            0.0018       1.0000
        Factor6         0.14001      0.11263            0.0093       0.9982
        Factor5         0.27988      0.13987            0.0187       0.9888
        Factor4         0.38548      0.10560            0.0257       0.9702
        Factor3         0.63256      0.24707            0.0422       0.9445
        Factor2         3.12897      2.49641            0.2086       0.9023
        Factor1        10.40572      7.27675            0.6937       0.6937
                                                                              
         Factor      Eigenvalue   Difference        Proportion   Cumulative
                                                                              

    Rotation: (unrotated)                          Number of params =       29
    Method: principal-component factors            Retained factors =        2
Factor analysis/correlation                        Number of obs    =     1564

(obs=1564)
. factor aus_usd-us_usd, pcf
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Tabela 8 – Análise factorial dos mercados com dados na divisa libra esterlina 
 

. 

                                                               
        us_pound     0.4709    0.8065    0.0118        0.1276  
        uk_pound     0.3612    0.8241    0.0075        0.1903  
       swi_pound     0.4126    0.8488    0.0705        0.1043  
       spa_pound     0.3025    0.7969    0.0504        0.2709  
       por_pound     0.3484    0.8432    0.0553        0.1645  
       net_pound     0.7873   -0.3584    0.3919        0.0981  
       jap_pound     0.7907   -0.2347    0.4266        0.1378  
       ita_pound     0.8338   -0.1693    0.4729        0.0524  
       irl_pound     0.8148   -0.2000    0.4781        0.0676  
       gre_pound     0.8225   -0.1855    0.4982        0.0408  
       ger_pound     0.8174   -0.2638   -0.4480        0.0615  
       fra_pound     0.8119   -0.1520   -0.4858        0.0817  
       fil_pound     0.8745   -0.1053   -0.4238        0.0446  
       bel_pound     0.8522   -0.1269   -0.4556        0.0502  
       aus_pound     0.8635   -0.1145   -0.4538        0.0352  
                                                               
        Variable    Factor1   Factor2   Factor3     Uniqueness 
                                                               

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances

    LR test: independent vs. saturated: chi2(105) = 1.2e+05 Prob>chi2 = 0.0000
                                                                              
       Factor15         0.00000            .            0.0000       1.0000
       Factor14         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000
       Factor13         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000
       Factor12         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000
       Factor11         0.01884      0.01884            0.0013       1.0000
       Factor10         0.02548      0.00664            0.0017       0.9987
        Factor9         0.07762      0.05214            0.0052       0.9970
        Factor8         0.10627      0.02865            0.0071       0.9919
        Factor7         0.14600      0.03973            0.0097       0.9848
        Factor6         0.29960      0.15360            0.0200       0.9751
        Factor5         0.37107      0.07147            0.0247       0.9551
        Factor4         0.48271      0.11164            0.0322       0.9303
        Factor3         2.07645      1.59373            0.1384       0.8982
        Factor2         3.81586      1.73941            0.2544       0.7597
        Factor1         7.58010      3.76424            0.5053       0.5053
                                                                              
         Factor      Eigenvalue   Difference        Proportion   Cumulative
                                                                              

    Rotation: (unrotated)                          Number of params =       42
    Method: principal-component factors            Retained factors =        3
Factor analysis/correlation                        Number of obs    =     1564

(obs=1564)
. factor aus_pound-us_pound, pcf
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Tabela 9 – Análise factorial dos mercados com dados na divisa francos suíços 
 

 

. 

                                                     
           us_sf     0.8977   -0.1682        0.1659  
           uk_sf     0.8801   -0.1467        0.2039  
          swi_sf     0.9137   -0.2433        0.1061  
          spa_sf     0.9078   -0.1994        0.1362  
          por_sf     0.9120   -0.2536        0.1040  
          net_sf     0.7061    0.5967        0.1454  
          jap_sf     0.6358    0.6789        0.1349  
          ita_sf     0.7711    0.5627        0.0889  
          irl_sf     0.7060    0.6432        0.0879  
          gre_sf     0.7489    0.6072        0.0704  
          ger_sf     0.8954   -0.2540        0.1337  
          fra_sf     0.8950   -0.2457        0.1386  
          fil_sf     0.8951   -0.3168        0.0984  
          bel_sf     0.8995   -0.2860        0.1090  
          aus_sf     0.8909   -0.3286        0.0983  
                                                     
        Variable    Factor1   Factor2     Uniqueness 
                                                     

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances

    LR test: independent vs. saturated: chi2(105) = 2.1e+05 Prob>chi2 = 0.0000
                                                                              
       Factor15         0.00000            .            0.0000       1.0000
       Factor14         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000
       Factor13         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000
       Factor12         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000
       Factor11         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000
       Factor10         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000
        Factor9         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000
        Factor8         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000
        Factor7         0.03732      0.03732            0.0025       1.0000
        Factor6         0.18424      0.14692            0.0123       0.9975
        Factor5         0.36033      0.17609            0.0240       0.9852
        Factor4         0.48804      0.12771            0.0325       0.9612
        Factor3         0.75148      0.26345            0.0501       0.9287
        Factor2         2.54404      1.79255            0.1696       0.8786
        Factor1        10.63455      8.09051            0.7090       0.7090
                                                                              
         Factor      Eigenvalue   Difference        Proportion   Cumulative
                                                                              

    Rotation: (unrotated)                          Number of params =       29
    Method: principal-component factors            Retained factors =        2
Factor analysis/correlation                        Number of obs    =     1564

(obs=1564)
. factor aus_sf-us_sf, pcf
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Tabela 10 – Análise factorial dos mercados com dados na divisa ienes 
 

. 

                                                               
          us_yen     0.7263    0.5974   -0.0156        0.1154  
          uk_yen     0.7033    0.6067    0.0949        0.1284  
         swi_yen     0.7152    0.6766   -0.0319        0.0298  
         spa_yen     0.6775    0.6918    0.1510        0.0396  
         por_yen     0.7013    0.6942    0.0092        0.0262  
         net_yen     0.8524   -0.2388   -0.3596        0.0871  
         jap_yen     0.8183   -0.3717   -0.3063        0.0985  
         ita_yen     0.8912   -0.1423   -0.3867        0.0360  
         irl_yen     0.9127   -0.2073   -0.2421        0.0653  
         gre_yen     0.8967   -0.1652   -0.3660        0.0347  
         ger_yen     0.8471   -0.3326    0.2394        0.1145  
         fra_yen     0.7649   -0.4589    0.3616        0.0736  
         fil_yen     0.9112   -0.2404    0.2342        0.0570  
         bel_yen     0.8306   -0.2889    0.4315        0.0405  
         aus_yen     0.8937   -0.2643    0.2893        0.0478  
                                                               
        Variable    Factor1   Factor2   Factor3     Uniqueness 
                                                               

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances

    LR test: independent vs. saturated: chi2(105) = 2.0e+05 Prob>chi2 = 0.0000
                                                                              
       Factor15         0.00000            .            0.0000       1.0000
       Factor14         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000
       Factor13         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000
       Factor12         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000
       Factor11         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000
       Factor10         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000
        Factor9         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000
        Factor8         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000
        Factor7         0.03668      0.03668            0.0024       1.0000
        Factor6         0.15689      0.12021            0.0105       0.9976
        Factor5         0.33587      0.17898            0.0224       0.9871
        Factor4         0.46497      0.12909            0.0310       0.9647
        Factor3         1.11119      0.64622            0.0741       0.9337
        Factor2         2.96116      1.84998            0.1974       0.8596
        Factor1         9.93323      6.97207            0.6622       0.6622
                                                                              
         Factor      Eigenvalue   Difference        Proportion   Cumulative
                                                                              

    Rotation: (unrotated)                          Number of params =       42
    Method: principal-component factors            Retained factors =        3
Factor analysis/correlation                        Number of obs    =     1564

(obs=1564)
. factor aus_yen-us_yen, pcf

 


