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RESUMO 

 

O sucesso do mercado de derivados impulsionou a investigação neste domínio, 

nomeadamente no que diz respeito à tentativa de estudo de possíveis influências entre este 

mercado e os respectivos activos subjacentes. De entre os vários tipos de influências já 

analisadas na literatura financeira dos últimos anos, destacamos a influência que se poderá 

fazer sentir na variabilidade dos preços dos activos transaccionados no mercado á vista, pelo 

facto de se começar a negociar derivados sobre esses mesmos activos. De facto, uma das 

críticas mais pertinentes que se têm feito sentir relativamente aos futuros, prende-se com a 

ideia de que a negociação destes produtos veio trazer volatilidade ao mercado à vista. 
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A influência dos derivados no mundo das finanças empresariais tem vindo a ser analisada, 

tanto no que diz respeito a análises teóricas, como no que diz respeito a aplicações empíricas, 

surgindo trabalhos que evidenciam um efeito desestabilizador da negociação de futuros nos 

preços do mercado à vista, enquanto outros caminham em sentido contrário. 

Este estudo pretende analisar o impacte que o início da transacção de futuros possa ter na 

volatilidade dos preços dos respectivos activos subjacentes, tendo sido utilizado para a 

evidência empírica os futuros sobre acções e sobre o índice bolsista PSI-20, transaccionados 

na Bolsa de Derivados do Porto (BDP). A base de dados é composta pelos preços diários e 

volume de transacção dos respectivos activos, cobrindo, em regra, um período de dois anos, 

um ano antes e um após o início da negociação dos respectivos contratos de futuros. A 

aplicação empírica levada a cabo teve como base a análise da variância de preços e do volume 

de transacção, antes e após o início da transacção dos futuros.  

Os resultados sugerem que, para as acções, não existe um aumento significativo da 

volatilidade dos activos no mercado à vista, provocada pelo início da negociação de futuros. 

Contudo, no que respeita ao índice PSI-20, o aumento da volatilidade é estatisticamente 

significativo. Quando analisamos se o volume de transacção pode reflectir o impacte do início 

da negociação dos respectivos futuros, concluímos que, em termos globais, o início da 

transacção de futuros sobre acções não teve impacte significativo no volume de transacção 

dos respectivos activos de base. 

 

Palavras chave: Mercado de futuros, Volatilidade, Mercado à vista 

 

Área Temática: D) Finanzas y valoración de empresas en la Nueva Economía 

k) Mercados de Derivados en Europa: marcancías e instrumentos 

financieros 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde o desenvolvimento do mercado de derivados, vários têm sido os trabalhos 

levados a cabo na expectativa de detectarem a existência de diferentes relações entre o 

mercado de derivados e o mercado à vista dos respectivos activos subjacentes. De entre os 

vários estudos entretanto elaborados, alguns encontraram evidência de alteração na 

volatilidade dos preços dos activos, como consequência do início da negociação de derivados, 

e outros encontraram evidência do denominado efeito de vencimento, que se pode caracterizar 

pelo comportamento distinto das rendibilidades dos activos de base aquando do vencimento 

dos respectivos contratos de derivados. 

Neste contexto, e porque num estudo recente [Vieira (1999)] analisamos o impacte da 

transação de futuros portugueses na volatilidade do mercado à vista numa perspectiva de 

curto prazo, analisando o efeito nos preços a contado, no que respeita aos dias que circundam 

a data de vencimento dos futuros, propomo-nos analisar neste artigo o efeito que a transacção 

de futuros portugueses teve na volatilidade do mercado à vista, mas agora numa perspectiva 

de longo prazo. Assim, com o intuito de analisar o impacte da transacção de futuros na 

volatilidade dos preços no mercado á vista, examinamos a volatilidade de mercado à vista 

antes e depois do início da transacção dos futuros no mercado português, no que diz respeito a 

futuros sobre acções e sobre o índice bolsista PSI-20. A escolha destes futuros deve-se ao 

facto de, após o término da negociação dos contratos sobre taxas de juro, os contratos de 

futuros sobre acções passaram a ser os mais significativos em termos de volume de 

transacção. Dado que o mercado de derivados português é ainda jovem e de dimensões 

reduzidas, nomeadamente quando comparado com outros mercados europeus, o início da 

transacção de derivados é ainda recente. 

O presente trabalho encontra-se estruturado do seguinte modo: na secção 1 apresentamos 

uma revisão sobre alguma bibliografia relacionada com este trabalho, nomeadamente a 

revisão de estudos anteriores e descrição dos seus resultados, passando, na secção 2, a 

apresentar a metodologia adoptada, bem como a descrição dos dados utilizados. 

Posteriormente, apresentamos os resultados obtidos, e por último, na secção 4, procuramos 

sintetizar as principais conclusões do estudo efectuado. 

1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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Ao longo dos últimos anos, vários foram os autores que sustentaram a crença de que o 

mercado de derivados encoraja a especulação, e, consequentemente, desestabiliza o mercado a 

contado, provocando neste uma maior volatilidade de preços nos respectivos activos 

subjacentes. Contudo, outros autores defendem a ideia de que, pelo contrário, o mercado de 

derivados causa uma maior estabilidade de preços no mercado a contado, nomeadamente fruto 

de maior eficiência de informação no mercado de derivados. 

A evidência empírica aponta para resultados distintos e contraditórios. Enquanto alguns 

autores encontraram evidência de maior estabilidade ou de inexistência de efeito no mercado 

à vista após o início da transacção de futuros [Working (1970), Cox (1976), Froewiss (1978) e 

Weaver e Banargee (1990)], outros encontraram evidências da situação contrária, ou seja, que 

o início da negociação de futuros veio implicar uma maior volatilidade nos preços dos activos 

subjacentes, como é o caso dos trabalhos desenvolvidos por Tomek (1979-1980) e Figlewski 

(1981). De facto, alguns estudos empíricos sugerem que tem havido alterações significativas 

na distribuição de rendibilidades dos activos no mercado à vista no período posterior à 

introdução dos derivados que incidem sobre esses activos. 

Um dos efeitos defendidos por alguns autores é o efeito estabilizador do mercado de 

futuros em relação ao mercado à vista [Friedman (1953)], baseado na ideia de que os 

especuladores informados, ao adquirirem os activos quando os preços estão baixos, provocam 

um aumento destes, e, ao venderem quando os preços estão altos, contribuem para uma queda 

nos preços, o que tende a estabilizar o mercado. Também nos anos 70, vários foram os autores 

que defenderam a não existência de efeitos de transacção dos futuros no desempenho dos 

preços do mercado à vista. Powers (1970) e Cox (1976) argumentam que os mercados de 

futuros estabilizam os preços dos respectivos activos subjacentes no mercado à vista, 

nomeadamente devido à maior eficiência da informação no mercado de derivados.   

Outros efeitos provocados pela negociação de futuros têm sido igualmente explorados, 

como seja o chamado efeito vencimento. Stoll e Whaley (1987) analisaram o impacte da 

expiração de contratos de derivados sobre os activos subjacentes, recorrendo ao índice S&P 

500, encontrando evidência de existência de um impacte positivo na volatilidade dos preços 

dos activos subjacentes nos dias de expiração do contrato. Chamberlain (1989), que se baseou 

no trabalho dos autores anteriores, mas aplicando-o ao mercado Canadiano, encontrou 
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igualmente evidência do efeito vencimento  dos contratos no que diz respeito à volatilidade. 

Contudo, alguns autores não encontraram evidência do efeito vencimento nos seus estudos, 

pelo menos de forma significativa, como sejam Aeconomopoulos, Heather, Neill e Pizzi 

(1998), Aquiluée e Casado (1999) e Vieira (1999), com estudos aplicados ao mercado 

Americano, Espanhol e Português, respectivamente. 

Figlewsky e Seiders (1981) analisaram o impacte da transacção dos contratos de futuros 

baseados no Government National Mortgage Association (GNMA) na volatilidade do 

respectivo mercado a contado, concluindo que a negociação destes contratos provocou um 

aumento na volatilidade do activo de base. 

Simpson e Ireland (1985) estudaram o mesmo efeito para futuros sobre obrigações, 

cobrindo o período de 17 de Março de 1973 a 27 de Novembro de 1981. A sua análise sugere 

que, numa primeira fase, a transacção dos futuros implicou uma diminuição na volatilidade do 

activo subjacente, desaparecendo posteriormente esse efeito, podendo mesmo implicar, num 

período mais alargado, uma diminuição de volatilidade no mercado à vista. Segundo os 

autores, uma justificação para este fenómeno será o maior volume de transacção dos futuros. 

Jochum e Kodres (1988), através de um teste empírico, analisaram a influência da 

transacção de futuros sobre a moeda mexicana, brasileira e húngara nos respectivos mercados 

à vista. Os seus resultados indicam que os futuros não explicam de forma significativa a 

volatilidade do mercado à vista, assim como esta não aumentou com a introdução dos 

derivados. 

Vários foram os autores que elaboraram os seus testes tendo por base os futuros sobre o 

S&P 500. Edwards (1988) analisou a volatilidade do mercado de acções americano antes e 

após o início da transacção do S&P 500, para o período compreendido entre Janeiro de 1972 e 

Maio de 1987. Concluiu que, apesar da volatilidade ter diminuído após o início da negociação 

deste contrato, a longo prazo a volatilidade aumentou (a partir de 1986 e, principalmente, em 

1987). Segundo o autor, não existe uma explicação clara para este fenómeno.  

Maberly, Allen e Gilbert (1989) estudaram o mesmo efeito para o período compreendido 

entre 1 de Janeiro de 1963 e 16 de Outubro de 1987, chegando à conclusão que a volatilidade 

do mercado à vista é significativamente mais elevada no período posterior ao início da 

negociação dos futuros sobre o S&P 500, o que é consistente com os argumentos teóricos de 

que os contratos de futuros causam uma maior volatilidade no mercado a contado. Os 
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resultados obtidos por Harris (1989), no seu trabalho aplicado igualmente ao S&P 500, são 

consistentes com a hipótese de que a transação de futuros ou opções aumentam a volatilidade 

do mercado à vista. 

Contrárias a estas conclusões foram as obtidas por Weller e Jano (1987). Segundo estes 

autores, a volatilidade do mercado à vista diminui quando os futuros começam a ser 

transaccionados. 

O estudo levado a cabo por Becketti e Roberts (1990), permitiu-lhes concluir que não 

existe relação entre a negociação dos contratos de futuros e dos activos subjacentes no 

mercado à vista, tanto no que diz respeito à volatilidade como ao volume de transacção. 

Gerety e Mulherin (1991) estudaram o impacte da transacção de futuros sobre o índice 

Dow Jones na volatilidade do mercado à vista, para os anos compreendidos entre 1973 e 

1989. Embora tenham obtido resultados distintos consoante o horizonte temporal, chegaram à 

conclusão que, em termos globais, não se verificou um aumento sistemático na volatilidade 

desde a introdução do contrato de futuros, em 1982. 

Brorsen (1991) concluiu que a introdução de contratos de futuros no mercado provoca 

uma maior volatilidade no respectivo mercado à vista, mas apenas em horizontes de curto 

prazo, não existindo nenhum efeito na volatilidade de longo prazo. 

Se o mercado de futuros é visto como um mercado que impulsiona maior liquidez e que 

permite a cobertura de risco para alguns investidores, é também visto como um potencial 

criador de volatilidade no mercado à vista. Uma das ideias presentes no mercado é a de que a 

volatilidade do mercado à vista tem aumentado nos últimos anos, sendo o início da 

negociação dos futuros um dos factores responsáveis por este fenómeno, já que é visto como 

um veículo especulador , com baixos custos de transacção. Esta ideia aparece reflectida na 

teoria da cascata, explicada por Tosini (1988) e que Lee e Ohk (1992a) expressam do 

seguinte modo: 

 “An exogenous shock produces a stock market decline; that price decline triggers futures 

selling by portfolio insurers; such futures selling produces an undervaluing of the fututes 

contract relative to the cash index; stock arbitrageurs by the relatively underpriced futures and 

sell the relatively overvalued stocks; stock prices fall further; declining stock prices induce 

additional selling by portfolio insurers; and the process begins anew.” 

        Lee e Ohk (1992a), pp. 258 
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Lee e Ohk (1992a) examinaram o efeito da introdução da negociação dos futuros sobre 

índices na volatilidade do mercado á vista, estendendo a aplicação de Edwards (1988) a 

outros mercados além dos E.U.A.: Japão, Reino Unido e Hong Kong.  Em termos gerais, 

concluíram que não existem alterações significativas na volatilidade do mercado à vista, quer 

calculados em termos diários, quer em termos mensais. Adicionalmente, isolaram o impacte 

da transacção de futuros de outros factores que possam influenciar a volatilidade dos preços 

no mercado à vista, chegando à conclusão que existe relação entre a volatilidade do mercado à 

vista e a volatilidade macro-económica. Contudo, os autores chegaram a conclusões diversas 

quanto a este fenómeno. Se no mercado do Reino Unido, a evidência permite concluir que a 

volatilidade macro-económica ajuda a prever a volatilidade do mercado à vista, já nos 

mercado dos E.U.A. e do Japão acontece precisamente o contrário. Por outro lado, não se 

encontrou evidência da relação entre os dois tipos de volatilidade no que diz respeito ao 

mercado de Hong Kong. 

Os mesmos autores elaboraram um estudo semelhante ao anterior, mas analisando 

também até que ponto o início da negociação de futuros altera a eficiência de mercado, 

aplicando este trabalho aos mercados anteriores e, adicionalmente, à Austrália. Lee e Ohk 

(1992b)  encontraram evidência de que a volatilidade do mercado à vista aumenta 

significativamente após o início da negociação dos futuros, com a excepção dos mercados da 

Austrália e de Hong Kong. Adicionalmente, argumentam que o mercado passa a ser mais 

eficiente à medida que as alterações na volatilidade são mais rapidamente assimiladas pelo 

mercado. 

Kamara, Miller e Siegel (1992) examinaram o efeito da transacção de futuros sobre o 

S&P 500 na estabilidade do índice subjacente, utilizando tanto testes paramétricos como não 

paramétricos, para o período compreendido entre 1 de Janeiro de 1976 e 21 de Abril de 1982. 

Embora utilizando metodologias diferentes, os seus resultados são consistentes com os de 

Edwards (1988) e Harris (1989), indicando portanto uma maior volatilidade do activo 

subjacente após o início de negociação dos futuros. 

Robinson (1994) investigou o impacte do início da transacção de futuros na FTSE, 

para os índices FTSE-All e FTSE 100, para o período compreendido entre 1980 e 1993, 

concluindo que a volatilidade dos preços dos activos subjacentes diminui após o início da 

transacção dos contratos de futuros, defendendo a estabilização dos preços spot pelo início da 

transacção de futuros. 
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Esposito e Giraldi (1994) estudaram o impacte dos futuros transaccionados na LIFFE 

sobre obrigações italianas (BTP – Italian Treasury Bond) durante os primeiros seis meses de 

transacção, com o intuito de determinarem se existe uma alteração na variação dos preços do 

BTP devido ao início do contrato sobre estas obrigações. Os seus resultados sugeriram que a 

transacção dos futuros diminuiu a volatilidade dos preços do mercado à vista, sugerindo os 

autores que o mercado de futuros sobre o BTP não veio causar um efeito desestabilizador 

sobre o respectivo activo subjacente. Estas conclusões são partilhadas por Duque, Razina e 

Sampaio (1999), no que diz respeito a resultados obtidos no mercado português. Estes últimos 

analisaram o efeito do início da transacção de futuros sobre taxa de juro de longo prazo e 

sobre acções, negociados na Bolsa de Derivados do Porto (BDP), no preço dos activos de 

base, para um período de seis meses (três antes e três após o início da transacção dos futuros), 

observando dois comportamentos distintos. Enquanto que o início da transacção dos futuros 

sobre a taxa de juro de longo prazo teve um impacte positivo no activo subjacente, 

aumentando a sua liquidez e reduzindo a volatilidade, no que diz respeito aos futuros sobre 

acções, não foi observado um efeito de liquidez no mercado a contado, detectando uma 

diminuição na volatilidade das acções respectivas, mas não estatisticamente significativa.  

Darrat e Rahman (1995) analisaram o mesmo efeito sobre o S&P 500, para o período 

compreendido entre Maio de 1982 e Junho de 1991. Os seus resultados empíricos sugerem 

que a transacção dos futuros não é a verdadeira justificação para a volatilidade verificada no 

mercado à vista, no que diz respeito ao período analisado. 

Garcia (1997) analisou o efeito do mercado de futuros sobre a volatilidade do mercado 

a contado, em Espanha, utilizando obrigações incluídas na lista de entregáveis publicada pela 

Meff Renta Fija e analisando o período compreendido entre 1991 e 1994. Os seus resultados 

permitiram-lhe concluir que a volatilidade das obrigações só aumentou de forma significativa 

no início da negociação dos futuros, para depois estabilizar, diminuindo mesmo no último dos 

períodos analisados. Verificou igualmente que o comportamento da volatilidade é similar ao 

das obrigações que não constam da lista de entregáveis, assim como ao do Índice Geral da 

Bolsa de Madrid, que representa o mercado. 

Chatrath, Song e Frank (1998) elaboraram um estudo aplicado a futuros sobre o iene 

japonês e ao respectivo activo subjacente. Os seus resultados sugerem evidência de que o 

mercado de futuros causa uma maior volatilidade no mercado a contado. Segundo os autores, 
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este facto deve-se ao modo mais eficiente com que o mercado de futuros reage às informações 

enviadas para o exterior. 

Segundo opinião de Kyriacou e Sarno (1999), a transacção de futuros e opções afecta 

a volatilidade dos activos de base. Esta opinião baseia-se nos resultados obtidos nos testes 

empíricos por si aplicados ao mercado Inglês. Contudo, encontraram evidência de alterações 

de volatilidade em direcções opostas. 

Chang, Cheng e Pinegar (1999) analisaram o impacte da negociação de futuros sobre o 

índice de acções Nikkei na volatilidade do mercado á vista. Os seus testes mostraram que a 

volatilidade do mercado à vista aumentou após o início da negociação destes futuros na Bolsa 

de Osaka (Osaka Securities Exchange), mas não na Bolsa de Singapura (Singapore 

International Monetary Exchange). Para as acções que não compõem este índice, não se 

verificou alteração significativa na volatilidade. Contudo, os autores argumentam que o 

aumento de volatilidade que se pode atribuir à transacção dos futuros é baixo, quando 

comparado com a volatilidade derivada das alterações de factores económicos. 

Min, Hnajund e Mohammad (1999) chegaram à conclusão, no seu teste aplicado ao 

mercado coreano, que a volatilidade entre os dois mercados é bidimensional, não sendo 

causada apenas numa das direcções, como se tem verificado em muitos testes, onde é o 

mercado de futuros que causa volatilidade no mercado a contado.  

Mckernzie, Brailsford e Faff (2001) elaboraram um trabalho empírico com o intuito de 

examinar até que ponto é que o início da negociação de futuros sobre acções tinha impacte no 

risco sistemático e na volatilidade dos activos subjacentes. O seu trabalho permitiu-lhes 

chegar às seguintes conclusões: (1) após a negociação dos futuros, houve uma diminuição do 

risco sistemático das acções subjacentes; (2) a volatilidade incondicional diminuiu; (3) a 

volatilidade condicional apresentou comportamentos distintos e (4) a introdução dos futuros 

trouxe dinâmica ao mercado, reflectida numa alteração da volatilidade. 

Como se pode constatar pela breve revisão bibliográfica, a evidência do efeito que o 

início da negociação de futuros provoca na volatilidade do mercado  a contado ainda não é 

consensual, dado que existem resultados a apontar para conclusões distintas. 
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2. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DOS DADOS 

 

2.1. METODOLOGIA 

 

O nosso estudo vai centrar-se na verificação da existência ou não do efeito de transacção 

de futuros na volatilidade do mercado à vista, analisando igualmente o efeito em termos de 

liquidez.  

Para analisarmos o efeito do início da negociação dos futuros nos respectivos activos 

subjacentes negociados no mercado a contado no que diz respeito à variabilidade dos preços, 

recorremos a estimadores clássicos de volatilidade histórica, analisando até que ponto a 

volatilidade observada antes e depois do início da negociação de futuros, varia 

significativamente. 

A rendibilidade diária, usando os logaritmos da variação diária de preços, foi calculada 

do seguinte modo: 

Rt = ln (Pt  / P t-1)                             [1] 

Onde: 

Rt = rendibilidade diária do índice, no dia t; 

Pt = preço de fecho do índice, no dia t; 

Pt-1 = preço de fecho do índice, no dia t-1. 

Para estimarmos as volatilidades históricas, baseamo-nos na variância simples de 

rendibilidade, obtida através de [1], antes e depois da negociação dos futuros. Deste modo, 

podemos apresentar a volatilidade histórica baseada na variância simples da rendibilidade, 

expressa do seguinte modo: 

 

Onde: 
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Assim, é possível testar até que ponto é que as estimativas de volatilidade diferem ou 

não significativamente depois do início da transacção dos futuros. 

Para analisarmos o efeito do início da transacção dos futuros na liquidez dos 

respectivos activos subjacentes, analisamos o volume diário de transacção observado nos 

vários activos de base em questão, comparando a média do volume de transacção diário, antes 

e depois do início da negociação dos futuros respectivos. 

À semelhança do teste elaborado por Duque, Razina, e Sampaio (1999), 

desenvolvemos uma regressão com o intuito de testar até que ponto o volume de transacção 

do activo subjacente pode reflectir o impacte do início da negociação dos futuros. Esta 

regressão pode ser apresentada do seguinte modo: 

                                           Qt = β0 + β1  σt + β2 Dt  + ε t                                                                      [4] 

Onde: 

Qt = volume de transacção verificado no dia t; 

σt = volatilidade histórica do preço das acções; 

Dt = variável aleatória, que assume o valor 0 ou 1, para observações antes ou após o 

início da transacção do futuro, respectivamente. 

 

2.2.  DESCRIÇÃO DOS DADOS 

 

Como os contratos de futuros sobre acções começaram a ser negociados na BDP em 

diferentes momentos, seleccionamos diferentes períodos para cada contrato. Contudo, 

analisamos, para cada um deles, o período correspondente a dois anos, um ano antes e um ano 

T

R
  

T

1 t 
t∑

==R
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após o início da transacção de cada um dos contratos em análise1. As datas de início da 

transacção dos futuros foram as seguintes (referenciados pelo seu activo subjacente): 

PSI – 20 - 19 de Junho de 1996 

PT - 20 de Junho de 1997 

EDP - 1 de Setembro de 1997 

BCP - 11 de Maio de 1998 

CIMPOR - 11 de Maio de 1998 

 

Todos os dados necessários para o nosso estudo empírico (volume de transacção e preços 

de fecho dos futuros e dos respectivos activos de base) foram obtidos junto da BDP.  

2.3. HIPÓTESES A TESTAR 

 

A fim de testar a metodologia supra referida, pretendemos determinar até que ponto pode 

ser rejeitada a hipótese nula (H0), podendo esta ser definida do seguinte modo: 

H0: O efeito da transacção de futuros na volatilidade do mercado à vista não é 

significativamente diferente de zero. 

Se os resultados obtidos não nos permitirem rejeitar a hipótese nula, poderemos inferir 

que os activos subjacentes aos futuros analisados, após o início da transacção de futuros, não 

apresentam uma volatilidade significativamente distinta daquela que apresentavam antes do 

início da negociação destes derivados, ou seja, não estaremos na presença de aumento de 

volatilidade no mercado a contado, causada pela transacção de futuros no mercado português. 

 

3. RESULTADOS OBTIDOS 

 

                                                                 
1 Com a excepção do contrato sobre acções EDP, dado que o seu IPO ocorreu dois meses e meio antes do 
lançamento do respectivo futuro, não existindo portanto, historial. Assim, o período de análise deste futuro é de 
cinco meses (dois e meio antes e dois e meio após o início da negociação do futuro sobre acções EDP).  
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 As rendibilidades diária para os vários activos, que derivam da aplicação da expressão 

[1], apresentada na secção referente à metodologia, encontram-se sumariados nos gráficos 3.1 

a 3.5 , abaixo apresentados. 

 

    Gráfico 3.1 – Variação das Rendibilidades Diárias do PSI-20 
    Início da transacção do Futuro sobre PSI-20: 19 de Junho de 1996 

 

  Gráfico 3.2 – Variação das Rendibilidades Diárias das Acções PT 
   Início da transacção do Futuro sobre PT: 20 de Junho de 1997 

                Gráfico 3.3 – Variação das Rendibilidades Diárias das Acções EDP 
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               Início da transacção do Futuro sobre EDP: 1 de Setembro de 1997 

                                 Gráfico 3.4 – Variação das Rendibilidades Diárias das Acções BCP 
    Início da Transacção do Futuro sobre BCP: 11 de Maio de 1998 

           

Gráfico 3.5 – Variação das Rendibilidades Diárias das Acções Cimpor 
Início da transacção do Futuro sobre Cimpor: 11 de Maio de 1998  

 

Os resultados obtidos no que diz respeito à volatilidade dos activos subjacentes, 

resultantes da aplicação da expressão [2], encontram-se sumariados de seguida, na tabela 3.1.  

 PSI-20 PT EDP BCP Cimpor 

σσ2 
1º Período 

 
0,0000235422 

 
0,0001432438 

 
0,0002255199 

 
0,0004259815 

 
0,0002271506 

σσ2 
2º Período 

 
0,0000448109 

 
0,0001636685 

 
0,0002371065 

 
0,000461152 

 
0,0003546335 

Teste Levene para testar a igualdade de variâncias:      
Teste F 5,155 (*) 20,615 (*) 0,002 1,275 1,172 

Sig. 0,024 0,000 0,961 0,259 0,280 

Tabela 3.1 – Estimador Clássico da Variância 
(*) designa os resultados estatisticamente significativos a um nível de confiança de 95%. 
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Como podemos constatar, houve um aumento de volatilidade no período posterior ao 

início da negociação dos futuros sobre acções. Contudo, este aumento é estatisticamente 

significativo, a um nível de significância de 5%, apenas para o caso das acções da PT, pelo 

que, de um modo geral, podemos concluir que não houve uma variação significativa na 

volatilidade do mercado à vista, com o início da negociação de futuros sobre estes activos. 

Estes resultados são consistentes com os de Duque, Razina, e Sampaio (1999).  

No que diz respeito ao índice PSI-20, o aumento da volatilidade após a introdução do 

respectivo futuro no mercado de derivados português é estatisticamente significativo. Estes 

resultados são coincidentes com aqueles que foram obtidos nos trabalhos desenvolvidos por 

Harris (1989) e Maberly, Allen e Gilbert (1989), ambos aplicados ao S&P 500.  

Após analisarmos o efeito da introdução dos futuros no mercado de derivados 

português em termos de variabilidade dos preços dos activos subjacentes, procedemos à 

análise do efeito em termos de liquidez. Neste caso, não vamos analisar o efeito sobre o PSI-

20, dado que não existe transacção deste produto financeiro no mercado à vista. 

Os resultados obtidos em termos de volume médio de transacção dos títulos, bem 

como da respectiva variância encontram-se registados na tabela 3.2, abaixo apresentada. 

  PT EDP BCP Cimpor 

Quantidade Média 
1º Período 

313.408 1.370.176 594.472 300.287 

Quantidade Média 
1º Período 

548.752 790.357 587.861 304.578 

σσ2 
1º Período 

65.982.902.267 3.928.328.788.513 175.131.997.737 30.136.259.354 

σσ2 
2º Período 

126.525.675.669 202.977.438.586 172.906.200.047 45.682.236.008 

Teste Levene para testar a igualdade de variâncias:     
Teste F 15,990 (*) 9,826 (*) 0,653 2,888 

Sig. 0,000 0,002 0,420 0,09 
Teste t para testar a igualdade das médias:     

t - 8,436 (*) 2,449 (*) 0,177 - 0,246 
Sig. (2 abas) 0,000 0,016 0,860 0,806 

Tabela 3.2 – Volume médio de transacção dos activos subjacentes  
(*) designa os resultados estatisticamente significativos a um nível de confiança de 95%. 

 

Quando testamos as variações nas quantidades médias transaccionadas antes e após o 

início da negociação dos respectivos futuros, verificamos que em dois dos casos houve uma 
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variação estatisticamente significativa na quantidade transaccionada. Contudo, esta verifica-se 

em sentidos opostos. Enquanto no caso da PT, houve um aumento significativo da quantidade 

transaccionada, no caso da EDP aconteceu o contrário, verificando-se uma forte redução no 

volume de transacção médio após a introdução do futuro no mercado.  

No que diz respeito às alterações nas variâncias, constactamos que houve uma 

variação significativa na variância do volume de transacção nos mesmos dois casos, 

caminhando igualmente no mesmo sentido que a variação das respectivas médias. 

Os resultados que derivam da aplicação da regressão [4], e que tem como intuito 

analisar até que ponto o volume de transacção dos activos subjacentes pode reflectir o impacte 

do início da negociação dos respectivos futuros, estão resumidos na Tabela 3.3, 

posteriormente apresentada. Se observarmos os respectivos valores, verificamos que apenas 

as acções do BCP apresentam um valor de β2 estatisticamente significativo, sendo negativo. 

Assim, podemos inferir que o início da negociação dos futuros sobre as acções do BCP teve 

um impacte negativo no volume de transacção destes títulos. Contudo, esta situação não se 

verifica para os outros títulos, pelo que podemos concluir, que, em termos globais, o início da 

transacção de futuros sobre acções não teve um impacte significativo no volume de transacção 

dos respectivos activos subjacentes. 

 PT  EDP  BCP  Cimpor  

β0 203.859,25 (+) 2.471.422,2 (+) 418.044,67 (+) 320.892,26 (+) 
T 8,424  3,757  10,344  12,314  
β1 276,44 (+) -15.159,47  488,569 (+) -56,827  
T 7,191  -1,740  5,663  -0,899  
β2 -99.772,594  297.079,5  -392.317,4 (-) 38.185,659  
T -1,860  0,534  -5,083  0,919  
R2 0,209  0,068  0,061  0,002  

R2 Ajustado 0,206  0,053  0,057  0  
     Tabela 3.3 – Resultados da Regressão de Liquidez: Qt = β0 + β1  σt + β2 Dt  + εt 

 (+) designa as estimativas significativamente positivas (tanto a 1% como a 5%) 
       (-) designa as estimativas significativamente negativas (tanto a 1% como a 5%). 

 

 

4. CONCLUSÕES 
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Com este trabalho pretendemos detectar o efeito da transacção de futuros na volatilidade 

do mercado à vista, tendo para tal analisado o comportamento da variação de preços das 

acções sobre as quais existem futuros transaccionados no mercado português, bom como do 

índice PSI-20. Adicionalmente, analisamos o efeito em termos de volume de transacção das 

respectivas acções antes e após o início da negociação dos futuros respectivos.  

Os resultados que obtivemos na aplicação empírica que tinha como intuito analisar o 

efeito em termos de volatilidade não nos permitem afirmar que exista um efeito significativo 

da transacção de futuros na volatilidade do mercado à vista, isto no que diz respeito às acções, 

pois se analisarmos o comportamento do índice PSI-20, concluímos que houve um aumento 

significativo na volatilidade das cotações deste índice após o início da negociação deste 

futuro. 

No que diz respeito ao efeito em termos de liquidez, verificamos que, em metade dos 

casos, houve uma variação estatisticamente significativa na quantidade transaccionada após o 

início da negociação dos respectivos futuros. Quando aplicamos a regressão [4] para 

analisarmos em que medida o volume de transacção pode reflectir o impacte do início da 

negociação dos respectivos futuros, concluímos que, em termos globais, o início da 

transacção de futuros sobre acções não teve impacte significativo no volume de transacção 

dos respectivos activos de base. 

Gostaríamos de referir que o nosso procedimento não levou em linha de conta outros 

factores que possam ter influenciado a volatilidade do mercado a contado, e ainda o facto de 

uma componente de variação diária dos preços se dever às expectativas dos investidores, que 

não podem ser incorporadas, e consequentemente, detectadas nestes modelos. 

Pelo que se pode observar, não há um consenso quanto ao efeito do início da transacção 

dos futuros na volatilidade do mercado à vista, no que diz respeito aos respectivos activos 

subjacentes, já que existem resultados que apontam para diferentes conclusões. Enquanto uns 

autores encontram um efeito estabilizador, outros verificam um aumento na volatilidade do 

mercado à vista após o início da negociação dos futuros, e outros há que não encontram 

evidência de qualquer efeito, pelo que não podemos concluir de forma consensual qual o tipo 

de efeito entre o início da transacção de futuros e o comportamento dos preços dos 

respectivos activos base no mercado à vista. 
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