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Abstract 

The capital market was deeply shaken by the financial crisis that erupted in 2008 in the U.S. with the 

housing market crash. The fall of several financial institutions, including Lehman Brothers investment 

bank further shook the financial markets, deteriorating investor confidence in the market. Quickly the 

crisis affected other countries, including the Portuguese market. In the financial economy due to the 

risk associated with stock market the return should be greater than the return obtained by a risk-free 

investments such as bonds and treasury bills. However instability arising from the financial crisis 

strongly affected the profitability of the market breaking the paradigm of the risk premium concept. 

 

Several studies have been done on the development of market profitability and their risk premiums, 

but most of them present nominal values not taking into account the annual inflation rate. The "post-

crisis" period is also characterized by several analyses aimed at understanding the effects of the crisis 

on the market. Yet there is little work done in this field over the Portuguese market and in particular 

considering the inflation rate. 

 

This work will evaluate the effects of the financial and economic crisis on the profitability of the 

Portuguese equity market, on the market and stock risk premium, on the risk level (beta) of several 

PSI 20 stocks and also demonstrate how diverged the interest rates of the Portuguese public debt 

from the German public debt. Focusing on two very specific sub-periods — "pre crisis" (2004-2007) 

and "post crisis" (2008-2014) it is intended to quantify these effects. On the other hand through a deep 

analysis of the various sectors and listed companies it is possible to identify the most affected ones. 

This study focuses on risk premiums obtained in real terms. 

 

From the results obtained it appears that during the period under analysis the Portuguese market is 

volatile and reacts strongly to periods of crisis. There are strong evolutionary gaps between the 

Portuguese and German sovereign debt market, reaching a difference of circa 8.00% between 2011 

and 2012. The risk premium is generally negative in the "post crisis" period for both PSI 20 TR and the 

PSI General, regardless of public debt instrument considered. The same trend is observed in general 

for the majority of the sector indexes and companies selected. The financial sector stands out for 

being the most affected by the crisis earning losses of -18.61% and thereby impacting the obtaining 

risk premium. The risk premium of the financial sector shows a value of less than -20.00% in the post 

crisis. The results suggest that the historical risk premium obtained varies widely depending on the 

chosen risk-free asset, the calculation method adopted (arithmetic mean and geometric mean), the 

index chosen to represent the Portuguese market and the time period considered. 

 

Keywords: Financial Crisis, Pre crisis period, Post crisis period, Profitability, Risk Premium, Yield, 

Interest Rate, Sovereign Debt 
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Resumo 

O mercado financeiro foi profundamente abalado pela crise financeira que eclodiu em 2008 nos EUA 

com o colapso do mercado habitacional. A queda de várias instituições financeiras, inclusivamente do 

banco de investimentos Lehman Brothers veio abalar ainda mais os mercados financeiros, 

deteriorando a confiança dos investidores no mercado. Rapidamente a crise se repercutiu 

globalmente afetando o mercado português. Na economia financeira a rendibilidade do mercado 

acionista deve ser superior ao retorno obtido em investimentos livres de risco como as obrigações e 

bilhetes de tesouro, dado ao risco inerente ao investimento nesse mercado. No entanto a 

instabilidade decorrente da crise financeira afetou fortemente a rendibilidade do mercado rompendo 

com o paradigma do conceito de prémio de risco.  

 

Vários estudos têm vindo a ser desenvolvidos sobre a evolução da rendibilidade de vários mercados 

e dos respetivos prémios de risco, mas a maioria apresenta valores nominais, desconsiderando desta 

forma a taxa anual da inflação. O período “pós crise” é também ele caracterizado por várias analises 

que visam compreender quais os efeitos da crise no mercado. Ainda assim são escassos os 

trabalhos desenvolvidos nesta área sobre o mercado português e em particular em valores reais.  

 

A presente dissertação irá avaliar os efeitos da crise financeira e económica em Portugal sobre a 

rendibilidade do mercado acionista, sobre o prémio de risco de mercado e de títulos acionistas, sobre 

o nível de risco (beta) dos principais ativos do PSI 20 e ainda demonstrar de que forma divergiram as 

taxas de juro da dívida pública portuguesa da dívida pública alemã. Focando em dois subperíodos 

muito específicos - “pré crise” (2004-2007) e “pós crise” (2008-2014) pretende-se quantificar esses 

impactos. Por outro lado através de uma análise profunda aos diversos setores e empresas cotadas 

em bolsa é possível identificar quais os mais afetados. Este estudo aborda a temática dos prémios de 

risco obtidos em valores reais. 

 

Os resultados obtidos mostram um mercado português volátil que reage fortemente a períodos de 

crise. Existem fortes disparidades evolutivas entre o mercado da dívida soberana portuguesa e 

alemã, chegando o seu spread a auferir uma diferença superior a 8,00% entre 2011 e 2012. Verifica-

se ainda em geral um prémio de risco negativo no período “pós crise” para o PSI 20 TR e PSI Geral, 

independentemente do instrumento de dívida pública considerado. O mesmo se verifica em geral 

para os diversos setores e empresas analisadas. O setor financeiro destaca-se por ter sido o mais 

afetado pela crise auferindo perdas de -18,61% e consequentemente um prémio de risco inferior a -

20,00%. Os resultados sugerem que o prémio de risco histórico obtido varia largamente consoante o 

ativo livre de risco escolhido, o método de cálculo adoptado (média aritmética e média geométrica), o 

índice escolhido para representar o mercado português e o horizonte temporal considerado. 

 

Palavras-chave: Crise Financeira, Período pré crise, Período pós crise, Rendibilidade, Prémio de 

Risco, Yield, Taxa de Juro, Dívida Soberana 
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1. Introdução 

1.1 Contextualização do problema 
 
 
Nos últimos anos a Engenharia Económica tem ganho cada vez mais relevância no âmbito da 

Engenharia Industrial como suporte de um processo de tomada de decisão bem estruturado e 

fundamentado, uma vez que é dotada de ferramentas na avaliação de aspectos económicos que 

potenciam os benefícios de uma empresa. Ademais as empresas mostram-se cada vez mais 

preocupadas com a valorização dos seus ativos, procurando constantemente alternativas que 

maximizem o rácio benefício/custo. Ainda assim a decisão de investimento envolve risco, 

nomeadamente o risco associado ao seu custo de oportunidade. O custo de capital sendo um tipo de 

custo de oportunidade, é definido como a taxa de retorno que o investidor esperaria obter se 

investisse o capital noutro ativo de risco. 

 

A nível empresarial torna-se portanto indispensável escolher um modelo que garanta uma boa 

avaliação do benefício e do risco do investimento. Nesse contexto, vários modelos têm sido 

amplamente difundidos na literatura, dentro dos quais o CAPM (Capital Asset Pricing Model) e o APT 

(Arbritage Pricing Model). O conceito de prémio de risco encontra-se no cerne desses modelos e tem 

ganho cada vez mais relevância em várias áreas que englobam o estudo de finanças empresariais, 

sendo fundamental na determinação da rendibilidade dos capitais próprios.  

 

Por outro lado, o prémio de risco estimado depende de vários fatores, nomeadamente da metodologia 

adoptada no seu cálculo. Apesar do grande debate e da grande importância do tema, não existe 

consenso na literatura de qual a melhor metodologia de estimação. Os métodos de estimação do 

prémio de risco podem assim assentar em quatro abordagens: a prémio de risco histórico, a do 

prémio de risco esperado, a do prémio de risco exigido e a do prémio de risco implícito. Para além 

disso, o tipo de ativo e o horizonte temporal considerado mostram diferenças substanciais nos 

resultados obtidos. (Damodaran, 2015) 

 

São, por outro lado, ainda escassos os estudos reais sobre o impacto da recente crise sobre a 

rendibilidade dos mercados de capitais e os prémios de risco, nomeadamente no mercado português. 

É neste contexto que surge a presente dissertação, pretendendo-se realizar uma análise à evolução 

da rendibilidade e dos prémios de risco da Bolsa de Valores de Lisboa no período entre 2004 e 2014, 

focando-se em particular em dois subperíodos “pré crise” e “pós crise”. O objectivo prende-se na 

avaliação crítica da repercussão da crise no mercado português, determinando de que forma várias 

medidas governamentais e o pedido de ajuda externa afetou a rendibilidade e o prémio de risco do 

mercado e das empresas. 
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1.2 Objetivos do trabalho 

 
Como referimos atrás, a realização da presente dissertação teve como objetivo central o estudo da 

evolução da rendibilidade e dos prémios de risco históricos da Bolsa de Lisboa entre 2004 e 2014. 

Pretende-se com isso analisar os efeitos da crise económica e financeira e das medidas de 

austeridade do Governo no desempenho do mercado bolsista português, dividindo-se para tal o 

período global (2004-2014) em dois subperíodos “pré crise” (2004-2007) e “pós crise” (2008-2014). 

 

A prossecução do objectivo central pode ser dividida nos seguintes objetivos: 

 Contextualização do problema e apresentação da metodologia adoptada  

 Comparação da evolução dos instrumentos de dívida pública portuguesa e alemã com 

enfoque no seu spread 

 Caracterização da rendibilidade e volatilidade dos índices mais representativos do mercado 

português – PSI 20 e PSI Geral - e identificação do índice mais afetado no período pós crise 

 Caracterização da rendibilidade e volatilidade dos índices setoriais – PSI Setorial – e 

identificação dos setores mais impactados no período pós crise 

 Caracterização da rendibilidade e volatilidade dos principais títulos cotados em Bolsa em 

2014 e identificação dos títulos mais afetados no período pós crise 

 Determinação e comparação do nível de risco dos títulos acionistas do PSI 20, com enfoque 

na comparação entre o período pré e pós crise 

 Estimação dos prémios de risco de cada um dos índices e títulos acionistas, com enfoque na 

comparação entre o período pré e pós crise 
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 1.3 Estrutura do trabalho 

 

A presente dissertação está dividida em 5 grandes capítulos: 

 No primeiro capítulo é apresentada a contextualização do problema, o enquadramento do 

tema e ainda a descrição dos principais objectivos da presente dissertação  

 No segundo capítulo é efetuada a revisão bibliográfica, a qual se inicia com uma breve 

descrição da origem da crise económico-financeira, dos estudos que têm sido desenvolvidos 

sobre o impacto que teve na rendibilidade dos mercados. Posteriormente é ainda abordando 

o processo evolutivo da moderna teoria de carteiras. Ao longo do capítulo são abordados 

vários temas, os quais têm como objectivo aprofundar e explicar os conceitos base que 

sustentam os modelos mais utilizados na explicação do prémio de risco histórico assim como 

os estudos empíricos mais mencionados na literatura que envolvem os modelos na 

estimação do custo de capital – modelo CAPM e APT 

 No terceiro capítulo é apresentada a metodologia adoptada no estudo da rendibilidade, da 

volatilidade, do risco e dos prémios de risco da Bolsa de Valores de Lisboa. É ainda neste 

capítulo que a amostra é caracterizada evidenciando o método de recolha e de tratamento de 

dados 

 No quarto capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos através da aplicação 

da metodologia do capítulo anterior sobre a amostra definida, evidenciando diferenças entre 

os dois subperíodos “pré crise” e “pós crise”. Neste capítulo são efetuados vários testes 

estatísticos de modo a garantir a robustez dos resultados apresentados numa fase inicial 

 No quinto e último capítulo são apresentadas as conclusões finais do estudo e dos resultados 

obtidos 
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2. Revisão da Literatura 

2.1 A origem da crise financeira de 2008 

 

Uma crise pode ser definida como uma situação de instabilidade desencadeada por diversos factores, 

nomeadamente de ordem política, económica ou financeira.  

 

A incerteza e instabilidade criada por uma crise política dificultam o aparecimento de novos 

investidores ao mesmo tempo que levam geralmente ao desinvestimento no mercado. Por outro lado 

as crises económicas são caracterizadas por períodos de forte recessão que podem culminar numa 

depressão. Neste contexto o PIB diminui e a variação dos preços aumenta consideravelmente. Já 

uma crise financeira é caracterizada por períodos de instabilidade nos mercados de crédito que 

resultam na elevada volatilidade e na desvalorização dos mesmos. A corrida aos bancos intensifica-

se podendo ocorrer a falência dos mesmos e culminar numa situação extrema onde o governo é 

obrigado a intervir. Uma crise financeira pode ainda ser desagregada numa crise cambial, bancária, 

bolsista ou de dívida. (Antunes, 2013) 

 

A crise financeira de 2008 foi desencadeada pelo colapso do mercado habitacional norte-americano. 

A partir do ano 2000 o consumo imobiliário aumentou de forma frenética, não mostrando sinais de 

abrandamento durante muito tempo, o que levou à inflação dos preços e ao aumento do número de 

endividamentos. Muitos acreditavam que um futuro caracterizado pela estabilização de preços estaria 

para breve e que com isso o mercado ruiria levando ao aumento do nível de endividamento. Estavam 

assim reunidas as condições para a eclosão da crise financeira. (Ferraz, 2013) 

 

A crise intensificou-se ainda mais com a insolvência de várias instituições financeiras incluindo o 

banco de investimentos Lehman Brothers. Várias operações interbancárias foram canceladas levando 

à paralisação do mercado de crédito. Com as dificuldades crescentes na obtenção de crédito o 

consumo diminuiu e a economia desacelerou. (Ferraz, 2013) 

 

O sistema financeiro e bancário ficou assim exposto a inúmeras falhas aumentando a desconfiança 

dos investidores. Rapidamente a crise se repercutiu internacionalmente, levando ao enfraquecimento 

do crescimento económico de vários países, aumentando paralelamente o número de pedidos de 

ajuda externa e levando ao FMI a propor a adopção de uma série de políticas económicas restritivas 

e reformas estruturais pelos países com dificuldades financeiras. (Silva, 2010) 
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2.2 Estudos empíricos sobre o impacto da crise de 2008 

 

Alguns estudos têm vindo a ser desenvolvidos sobre a influência da crise em vários mercados. A 

maioria dos estudos têm como principal objetivo avaliar o efeito de contágio bem como analisar 

mudanças ou rupturas na relação entre mercados acionistas. A literatura sugere que a repercussão 

internacional da crise financeira deve-se essencialmente a um nível elevado de contágio e de 

integração financeira.  

 

Hwang & Min (2012) e Hwang et al. (2013) identificaram a existência do efeito de contágio. Ambos os 

estudos se focam na análise de correlação entre os retornos diários dos mercados de alguns países e 

os do mercado dos EUA para o período entre 2006 e 2010 e concluem que os investimentos 

estrangeiros, a volatilidade do mercado de câmbio e o índice VIX estão associados às repercussões 

observadas. Hwang & Min (2012) focam-se no estudo de quatro países da OCDE (Japão, Reino 

Unido, Austrália e Suíça) entre 2006 e 2010. Os resultados obtidos mostram que durante a primeira 

fase da crise existe uma correlação crescente entre os retornos das ações desses mercados com o 

mercado dos EUA e que durante a segunda fase existe um aumento adicional dessa correlação 

causado pelo comportamento do Reino Unido, Austrália e Suíça. Em oposição o impacto da crise 

sobre o Japão mostra que este se encontra limitado ao aumento da volatilidade de correlação na 

primeira fase, tendo desaparecido na segunda fase da crise. Por outro lado Hwang et al. (2013) foca-

se em 10 economias emergentes: Brasil, China, Índia, Coreia, Malásia, Filipinas, Rússia, África do 

Sul, Tailândia, Taiwan. Em todas essas economias foi identificada uma correlação crescente com o 

mercado dos EUA. Por outro lado apenas em cinco delas foi encontrado um incremento adicional de 

correlação na segunda fase de crise. 

  

Luchtenberg & Vu (2015) avaliaram o período entre 2003 e 2009 de três das mais dinâmicas regiões 

económicas do mundo: América do Norte, Ásia Oriental Pacífico e Europa, tendo identificado uma 

forte evidencia de ligações entre vários mercados financeiros, inclusivamente em mercados maduros. 

Os autores concluíram que a estrutura comercial, as taxas de juro, as taxas de inflação, a produção 

industrial, os efeitos regionais e a aversão ao risco dos investidores contribui para o contágio 

internacional. 

 

Por outro lado Burzala (2016) analisou o mercado de capitais alemão, francês, inglês e polaco 

através dos índices Dax, CAC, FTSE100 e WIG20 respetivamente, tendo identificado que os 

mercados europeus reagem simultaneamente devido essencialmente às interdependências 

existentes e não ao resultado de contágio mútuo. 

 

Apesar dos estudos anteriores englobarem o período pós crise, os seus objetivos foram de evidência 

do efeito de contágio de mercado, sendo pouca a atenção sobre o período pós crise. Se por um lado 

é evidente que houve de facto um impacto nos mercados, poucos estudos se focam no período de 

recuperação. O estudo conduzido por Didier et. al (2012) foca-se neste período, tendo identificado 
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diferenças na recuperação dos diversos mercados. As conclusões a que chegaram mostram que as 

economias emergentes recuperam mais fortemente do que as economias mais maduras e 

avançadas. Obviamente existem disparidades entre as economias emergentes, sendo que a Europa 

Oriental e a Ásia Central apresentam o pior desempenho na recuperação.  

 

Mesmo após o surgimento do estudo de Didier et. al (2012) havia ainda uma questão por responder 

“qual a discrepância na recuperação do mercado acionista entre os estados membros da UE?”. 

Assim, mais tarde Ivanov et al. (2016), baseando-se no estudo de Didier et. al (2012) efetuaram um 

estudo sobre a influência da crise de 2008 em vários mercados acionistas Europeus considerando um 

período de 10 anos entre 2004 e 2014. A análise incide sobre vários índices de referência dos EUA 

assim como mercados europeus cuja recuperação é mais lenta. O objetivo do estudo era analisar o 

efeito “contágio” da crise dos EUA e estimar a velocidade a que as bolsas europeias são afetadas 

pelo mercado de ações dos EUA. Desta forma pretende-se compreender a rapidez de absorção de 

choques provenientes do mercado norte-americano e consequentemente analisar a taxa de 

recuperação esperada para cada mercado. Os resultados obtidos sugerem que o mercado acionista 

italiano e francês deveria ter absorvido rapidamente não só o choque negativo decorrente de 2008 

mas também a subsequente recuperação no mercado dos EUA, chegando mesmo o mercado italiano 

a mostrar uma ruptura em 2010 na dependência pelo mercado dos EUA impedindo a absorção de 

choques positivos. Por outro lado os mercados acionistas búlgaro, sueco e belga mostram uma 

sincronização mais lenta. O mercado acionista alemão mostra-se altamente sincronizado com o 

mercado acionista norte americano. Ademais o estudo conclui que existe um grau de integração 

significativo entre o mercado acionista da UE e dos EUA e que existem sinais de contágio 

consideráveis. Finalmente os resultados obtidos conferem a evidência necessária para provar a 

existência de assimetrias na absorção de choques positivos e negativos que dependem da fragilidade 

do mercado doméstico. 

 

Outros estudos focam-se mais concretamente no impacto da crise no mercado, não tendo 

propriamente como objetivo comprovar o efeito de contágio. Majapa & Gossel (2016) focam-se em 

analisar 100 empresas do mercado sul-africano entre Junho de 2003 a Junho de 2013. O estudo 

divide-se em 3 subperíodos de modo a avaliar a evolução do mercado antes, durante e após a crise. 

Os resultados obtidos evidenciam que apesar de existir homogeneidade na evolução das empresas 

existem de facto setores mais afetados, como o financeiro. 

 

Por outro lado, os autores Singh & Dhingra (2013) comparam o desempenho das empresas na Índia 

antes da crise (de Junho de 2005 a Agosto de 2007) e imediatamente após a crise (de Setembro 

2008 a Outubro de 2009). Utilizando o teste t para amostras emparelhadas e o teste de Wilcoxon os 

autores demonstraram que durante a crise existe uma quebra significante no desempenho das 

empresas na Índia. O desempenho das empresas na Índia encontra-se portanto fortemente ligado à 

estabilidade dos mercados globais e a ciclos de negócio domésticos. Este resultado mostra-se 

consistente com resultados obtidos por outros autores como Jaggi (2009), Jacob & Chander (2009), 
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Pradhan (2011). Todos eles evidenciam uma relação negativa entre o desempenho das empresas e a 

crise em empresas na Índia. 

 

Estudos cujo foco seja o mercado português são mais escassos, não sendo usualmente alvo de 

análise. Ainda assim alguns autores dedicaram-se a estudar os efeitos da crise sobre este mercado, 

dentro dos quais Horta et al. (2010), Vasconcelos (2011) e Martins (2012).  

 

Horta et al. (2010) avaliam o mercado francês, canadiano, japonês, italiano, inglês, alemão e 

português. Em quase todos eles encontraram evidência de forte contágio da crise, à exceção do 

mercado português e alemão. De facto o mercado português não apresenta sinais significativos de 

contágio assim como o mercado alemão. Por outro lado os mercados canadiano e japonês mostram 

sinais forte de vulnerabilidade e contágio. Vasconcelos (2011) analisa alguns índices bolsistas 

europeus, norte-americanos e japoneses entre 2005 e 2010, focando-se ainda em na análise por 

setor. Os resultados obtidos indicam que os mercados financeiros começaram a ficar instáveis a partir 

de 2007, tendo alguns mercados necessitado de ajuda financeira. O período pré crise contrasta com 

o pós crise com o mercado português a mostrar uma tendência positiva e negativa respetivamente. 

Relativamente aos setores, todos os mercados apresentaram perdas a partir de 2008, mas apenas os 

setores Bens de Consumo e Financeiro apresentam fortes correlações. Também Martins (2012) 

avaliou o contágio financeiro do mercado acionista norte-americano para o português tendo 

encontrado evidências desse efeito.  

 
Por último existem estudos que se focam em comprovar a crise sobre setores mais concretos e não 

sobre a generalidade da economia. Bricongne et al. (2012) analisaram várias empresas exportadoras 

francesas entre 2000 e 2009 para tentar perceber se a crise afetou a generalidade das empresas da 

mesma forma. Os resultados a que chegaram mostram que fatores como o tipo de produto e as 

características da empresa são relevantes para explicar a crise financeira. As empresas de menor 

dimensão, dificultadas pelo acesso ao crédito, mostram-se mais fortemente afetadas pela crise, tendo 

tido de reduzir o número de destinos a servir ou até mesmo a cessar a sua atividade. O impacto desta 

sobre as de maior dimensão foi essencialmente a nível da sua margem, resultando numa menor 

variedade dos produtos oferecidos por essas empresas. Nguyen et al. (2015) analisaram o impacto 

da crise no financiamento e investimento de sociedades não financeiras e ainda avaliaram o papel do 

governo da sociedade na tomada de medidas que combatam as consequências adversas da oferta 

de capital externo. Os resultados obtidos mostram que efetivamente é possível mitigar essas 

consequências quando existe uma melhor governação. Ainda assim o impacto da crise é visível no 

comportamento de financiamento e investimento das sociedades. Por outro lado Poposka et al. 

(2008), estudaram o efeito da crise financeira sobre o nível e disponibilidade de capital necessário na 

formação de start-ups, verificando que em 2008 o número de empresas start-up espalhadas pela UE 

reduziu largamente. Apesar disso na Suécia o número de start-ups tem vindo a aumentar no período 

pós crise. 
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2.3 Evolução da moderna teoria de carteiras 

 
Várias teorias e modelos foram sendo desenvolvidos desde meados do século XX para esclarecer de 

que forma se relacionam os conceitos de risco e retorno na aquisição de títulos financeiros (Dimson & 

Mussavian, 1999). Entre os autores que se destacaram mais estão John Lintner, William Sharpe e 

Jan Mossin que entre 1963 e 1966 desenvolveram modelos muito semelhantes sobre o tema. Essa 

evolução convergente de conceitos na teoria de mercados culminou com o aparecimento do modelo 

de avaliação de ativos CAPM (Capital Asset Pricing Model) numa altura em que os fundamentos 

teóricos para a tomada de decisão em situações de risco eram ainda relativamente recentes (Perold, 

2004).  

 

O ponto de viragem na avaliação de ativos tinha surgido pela mão de Harry Markowitz em 1952, com 

a criação da Teoria de Carteira. Apesar do modelo criado por este autor dar uma percepção do risco 

também garantia a impossibilidade de existência de uma carteira que maximizasse a rendibilidade ao 

mesmo tempo que minimizasse o risco. A existência deste trade-off leva a que para garantir 

determinado nível de rendibilidade o investidor tenha de aceitar determinado grau de risco, ou em 

alternativa ceder parte do retorno para aceder a um grau de risco mais baixo (Dimson & Mussavian, 

1999; Markowitz, 1991). 

 

Em 1958, James Tobin vem ampliar o estudo de Markowitz ao introduzir o conceito de “ativo livre de 

risco”. Este avanço que ficou conhecido como o Teorema da Separação veio permitir alavancar  

carteiras situadas na fronteira eficiente de Markowitz, maximizando assim a relação entre 

rendibilidade e risco (Bruni & Famá, 1998; Tobin, 1958).  

 

No entanto, a dificuldade dos cálculos da matriz de covariância de Markowitz que permanecia desde 

a origem da Teoria de Carteira dificultava a aplicabilidade dos modelos, e só conseguiu ser 

ultrapassada em 1963 por William Sharpe. O modelo que veio permitir ultrapassar essas dificuldades 

ficou conhecido como modelo diagonal, de índice simples ou de mercado, no qual a correlação entre 

os componentes de uma carteira é definida por um índice comum (Ribal et al. 2003), onde “...as 

covariâncias entre as taxas de rendibilidade dos ativos, serão obtidas a partir das covariâncias entre 

as taxas de rendibilidade dos ativos individuais e a taxa de rendibilidade de um fator que representa o 

movimento conjunto dos preços, ou seja, o mercado” (Fernandes et al. 2013). 

 

Em 1964, Sharpe deu mais um passo em frente ao desenvolver a teoria de equilíbrio de mercado sob 

condições de risco. A publicação “Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under 

Conditions of Risk” de Sharpe (1964) tem uma grande relevância no poder explicativo da relação 

entre preço de um ativo e as várias componentes inerentes ao seu risco (Sharpe, 1964). 

 

Lintner (1965) e Mossin (1966) também deram os seus contributos no desenvolvimento da 

abordagem apresentada por Sharpe (1964).  
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Em 1972, Fischer Black e Myron Scholes estenderam esta análise a um mercado onde não existem 

ativos sem risco. A sua modificação ao modelo CAPM ficou conhecida como o modelo zero-beta 

CAPM ou o modelo de dois fatores, e comprova a necessidade de adaptar o modelo a casos em que 

haja restrições no financiamento e, portanto, não seja possível contrair empréstimos a uma taxa livre 

de risco (Bruno, 2014; Dimson & Mussavian, 1999). 

 

2.4 Modelos de avaliação do custo do capital próprio 

 

Na literatura os modelos mais referidos na determinação do custo de capital próprio são o modelo 

CAPM (Capital Asset Pricing Model) e o modelo APT (Arbitrage Price Theory).  

 

O surgimento do modelo CAPM marca um ponto de viragem na história da rendibilidade dos 

mercados dado que na altura não havia nenhum modelo de avaliação de ativos que relacionasse o 

conceito de risco e retorno. A aplicabilidade do modelo pressupõe as seguintes hipóteses 

relativamente aos investidores: são racionais, são avessos ao risco e avaliam a sua carteira de 

investimento com base em retornos esperados, têm as mesmas preferências focando-se em obter um 

maior retorno através de menor risco (carteiras situadas na fronteira eficiente). Para além disso os 

mercados são perfeitos e estão em equilíbrio. (Perold, 2004; Hazzan, 1991)    

 

O CAPM traduz o retorno esperado de um ativo a partir do ativo livre de risco e do beta desse ativo: 

 

                           (1) 

Onde: 

      – Retorno esperado do ativo i; 

      - Retorno esperado da carteira de mercado M; 

   - Retorno do ativo sem risco (taxa de juro do ativo sem risco);  

   – Beta do ativo
1
   

 

O retorno esperado de um determinado ativo depende do valor do ativo livre de risco considerado. 

Um investidor espera obter um retorno superior por investir num ativo com risco em detrimento de um 

ativo sem risco, sendo desta forma o prémio de risco a diferença entre o retorno esperado do ativo 

com risco e o retorno do ativo sem risco. O valor do prémio de risco deve ser positivo, caso contrário 

não haveria razão para acarretar com risco. Ademais o seu valor é proporcional ao prémio de risco do 

mercado, sendo essa proporcionalidade correspondente ao seu beta. O beta do modelo mede a 

sensibilidade do retorno de um ativo a variações no mercado, sendo por isso uma estimativa do risco 

associado a um ativo. (Fernandes, 2013) 

 

                                                      
1
 Também conhecido por risco sistemático ou de mercado 
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Outros modelos surgiram como alternativa ao modelo CAPM e à determinação do custo de capital, 

nomeadamente um modelo mais abrangente - modelo APT (Arbitrage Pricing Theory), formulado por 

Ross (1976). O retorno do ativo pode ser explicado por diversos fatores e origens de risco para além 

da média-variância do modelo CAPM. Fatores como taxas de juros, taxas de câmbio, inflação, 

crescimento do PIB, preço do petróleo assim como outras fontes de risco da economia podem ser 

incorporados no modelo. (Brealey et al. , 2007)  O prémio de risco de um ativo através deste modelo 

é determinado através da soma dos prémios de riscos dos fatores considerados e da sensibilidade 

dos mesmos. A aplicabilidade do modelo APT está condicionada à verificação das seguintes 

premissas: os investidores têm expectativas homogéneas sobre o retorno esperado; o retorno 

depende n fatores macroeconómicos considerados; o mercado está em equilíbrio ou estando em 

desequilíbrio não existe possibilidade de arbitragem; o modelo é válido quer para o caso de existir 

apenas um período ou vários períodos. (Wei, 1988) Por último a quantidade de fatores económicos 

que o modelo APT comporta um trabalho excessivo e difícil de estimar.  

 

A validade do modelo CAPM continua a levantar questões atualmente. Ao longo do tempo vários 

estudos têm sido desenvolvidos de modo a comprovar e outros de modo a desacreditar o modelo 

CAPM. Se por um lado Black et al. (1972) e Fama & MacBeth (1973) mostraram a existência da 

relação entre retornos e o coeficiente beta, Banz (1981), Lakonishok & Shapiro (1986), Fama & 

French (1992) e Soares (1994) apontam lacunas ao modelo. 

 

Fama & French (1992)
2
 mostram que a relação entre retorno e risco é fraca ou mesmo inexistente 

quando se testa o modelo com dados mais recentes e períodos mais extensos. (Filho et al. 2007) Os 

autores provam que o beta usado no modelo CAPM apenas explica parte do retorno do ativo. 

Ademais resultados obtidos demonstram a existência de uma relação positiva entre o beta e o retorno 

do ativo durante o período entre 1926 e 1968, no entanto para períodos mais recentes esta relação 

mostra-se mais fraca dada a existência de outros fatores como o tamanho da empresa que também 

impactam o retorno do ativo. 

 

Exemplo de um estudo que visa um período mais recente é o de Soares (1994), em que se focam os 

índices portugueses BVL e BTA e avalia a aplicabilidade do CAPM ao mesmo tempo que estima 

parâmetros importantes do mercado português. O estudo incide sobre um período de 4 anos, entre 

1988 e 1992 e avalia o beta de uma série de títulos. Inicialmente através de um modelo de regressão 

estimativo dos betas, obteve-se resultados significativamente diferentes de zero e um coeficiente de 

determinação fraco. Posteriormente, através de uma regressão que testa o modelo CAPM através da 

relação entre os retornos e os betas dos títulos resulta também num coeficiente de determinação 

fraco. Soares (1994) efetua ainda um novo teste sobre CAPM mas desta vez focando-se em 

subperíodos anuais e não utilizando o período global da análise chegando a conclusões 

                                                      
2
 Os testes conduzidos por Fama e French (1992) foram aplicados a um período de 27 anos (1963-1990) e ainda 

a um período de 50 anos (1941-1990). As conclusões a que chegaram foi a inexistência de uma relação entre 
retornos médios e betas no caso do período de 27 anos e uma fraca relação entre as duas variáveis para o 
período de 50 anos. 
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concordantes com os resultados anteriormente obtidos. Não se podendo imputar a falta de 

aplicabilidade do modelo a uma inadequação da amostra e do seu horizonte temporal, Soares (1994) 

conclui que a pouca aderência do CAPM à realidade e a fraca eficiência da Bolsa à época justificam 

os maus resultados empíricos do modelo, dada a instabilidade dos betas obtidos ao longo do tempo e 

à dificuldade de existência de apenas um parâmetro explicativo do risco sistemático.  

 

Por oposição, Black et al. (1972) e Fama & MacBeth (1974) mostram a existência da relação entre o 

coeficiente beta e o retorno do ativo ao testarem o modelo em períodos até 1969. Apesar disso Black 

et al. (1972) colocam em causa a relação retorno/risco, uma vez que esta demonstra um 

comportamento diferente ao referido pelo modelo. Ativos com betas mais baixos conseguiam 

alcançar ganhos superiores que os ativos com betas mais elevados. (Merton, 1973) 

 

Amihud et al. (1992) contestam também os resultados obtidos por Fama & French (1992) ao 

realizarem outro tipo de testes sobre os mesmos dados. Os resultados obtidos mostraram uma 

relação entre os betas e os retornos. Para Jagannathan & Meier (2001) a razão das conclusões 

esboçadas por Fama & French (1992) reside na utilização de uma amostra de dados inadequada. 

Banz (1981) e Fama & French (1992) mostram que o tamanho das empresas também tem influência 

nos retornos obtidos, apesar disso não estar incorporado no modelo e deste ser unicamente 

explicado por um factor beta. (Mussa et al. 2012)  Segundo Fama & French (2004) nenhum método 

utilizado no teste do modelo é verdadeiramente adequando, uma vez que não passam de 

aproximações à carteira de mercado e à taxa do ativo livre de risco. Roll (1977) vai ainda mais longe 

afirmando que a carteira de mercado é inefável e por isso o CAPM nunca foi na realidade testado. 

Pandey (2005) refere que em suma existem três grandes limitações presentes: pressupostos 

irrealistas, dificuldade de teste ao modelo, inexistência betas constantes ao longo do tempo.  

 

Alvarellos (2014) comenta que nem todos os investidores têm as mesmas expectativas, nem a 

mesma informação como delineado pelas premissas simplificadoras inerentes ao CAPM, criando por 

isso carteiras diferentes uns dos outros. Outro aspecto importante de salientar é o facto de a previsão 

ser baseada em dados históricos, não sendo a abordagem mais adequada uma vez que o mercado 

sofre flutuações muitas vezes inesperadas. Finalmente conhecer a carteira de mercado é uma tarefa 

exigente e que dificilmente é alcançada pelos investidores, uma vez que esta é constituída por todas 

as combinações possíveis, sendo que os investidores escolhem apenas algumas dessas 

combinações.  

 

Já em relação ao modelo APT, Soares (1994), através de uma matriz verificou a fraca correlação dos 

17 títulos selecionados (para todos abaixo dos 36,00%), o que levou o autor a verificar a inexistência 

de fatores comuns. De modo a garantir a inexistência o autor efetua um teste Qui-quadrado e uma 

análise às correlações parciais. Os resultados obtidos contrariam os inicialmente obtidos dando 

provas da existência de fatores comuns. Soares (1994) aponta a dificuldade posterior da 

determinação do número ideal de fatores a considerar dada a existência de diversos critérios de 
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quantificação. Um dos critérios vai de encontro aos resultados obtidos por outros autores, como Roll e 

Ross, que determinaram que o número de fatores a considerar no modelo APT é 5 para um nível de 

significância entre 0,00 e 20,00%. Em contrapartida outros critérios revelam que o número ideal a 

considerar corresponde a 2 fatores. Soares (1994) através de vários testes concluí que de facto 2 

fatores se enquadram melhor na análise a amostragem em causa. Por último Soares (1994) ainda 

demonstra a superioridade de aplicabilidade do modelo APT face ao modelo CAPM, sendo que os 

resultados obtidos para o modelo APT indicam um    superior de 0,49.  

 

 

2.5 Os conceitos inerentes ao CAPM 

2.5.1 Taxa de juro livre de risco 

 
O conceito de ativo livre de risco tem um papel central na análise. Este pode ser definido como um 

ativo que paga um determinado valor a uma data pré estabelecida (data de vencimento do ativo). 

Uma característica deste ativo é não ter variância ao longo do retorno esperado, sendo o retorno 

esperado igual ao retorno real. Um investidor que adquira um ativo livre de risco sabe à partida qual a 

taxa de juro correspondente, taxa essa que será a mesma quando o ativo atingir a sua maturidade. 

Esse aspecto pressupõe a não existência de correlação entre o retorno deste ativo e qualquer outro 

fator económico. No entanto é importante compreender para que o ativo seja realmente livre de risco 

não pode haver risco de incumprimento de pagamento e risco de reinvestimento. (Damodaran, 2008) 

 

Atualmente o grande problema prende-se com as características do ativo livre de risco, isto é qual a 

maturidade e país escolher. A escolha da maturidade do ativo é uma característica que tem impacto 

no seu retorno e consequentemente no resultado do prémio de risco. Enquanto os bilhetes de tesouro 

são considerados ativos de curto prazo, as obrigações de tesouro são consideradas ativos de médio 

e longo prazo. Friend et al. (1978), Black et al. (1972) e Allergren & Wendelius (2007) utilizam nos 

seus estudos bilhetes de tesouro a 1 e 3 meses. Khajador & Valtchanov (2014) usam bilhetes de 

tesouro a 1 mês no seu estudo sobre o CAPM e sobre o impacto da crise financeira de 2008. Por 

outro lado Damodaran (1999), Fernandes (2013) e Bruner et al. (1998) usam como proxy do ativo 

livre de risco obrigações de tesouro com maturidade a 10 anos. De facto, Damodaran (1999) afirma 

que o mais usual em finanças corporativas é utilizar obrigações de tesouro. Ainda assim o autor 

refere que a escolha da maturidade do ativo não é consensual entre os diversos autores.  

 

Se antes da crise financeira e económica que surgiu a partir de 2008 poder-se-ia afirmar com algum 

conforto que as obrigações e os bilhetes de tesouro da maioria dos países da zona euro eram 

seguras e um bom proxy do conceito ativo livre de risco, hoje em dia tal afirmação não está correta. 

Existe risco associado a este tipo de ativos uma vez que vários países inclusivamente Portugal têm 

risco associado. A discrepância entre os valores das yields dos vários países deve refletir a 

sustentabilidade da dívida pública.  
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O risco de incumprimento ou default de um país é seguramente o risco associado ao ativo livre de 

risco mais comummente discutido. Contudo existem outros riscos associados como o risco de 

liquidação e o risco associado à inflação. O risco de liquidação ocorre quando os investidores com 

receio de que as condições de mercado se alterem optam por vender o ativo antes da sua maturidade 

tendo como consequência a descida do preço da dívida soberana e subida do valor da yield. Por 

outro lado o risco da inflação está associado a ativos nominais que não contemplem nas suas taxas a 

evolução da própria inflação. Assim uma obrigação de tesouro, por exemplo, pode ter uma taxa 

inferior à inflação na data de maturidade, existindo portanto um custo de oportunidade associado uma 

vez que o dinheiro poderia ter sido empregue em outro tipo de investimento. (Damodaran, 2008) 

 

A diferença entre a yield dos vários países é o default spread que é cada vez maior quando se 

compara países com ratings elevados com países com ratings muito baixos. Aqui entra outro 

importante factor, o impacto das agências de rating no spread entre países e na yield do país em 

questão.  

 

Na literatura existem vários estudos que determinam o prémio de risco utilizando bilhetes ou 

obrigações de tesouro do seu próprio país. Serradas (2011) utiliza obrigações de tesouro americanas 

a 5 anos uma vez que o seu estudo se centra numa empresa sediada nos EUA. Khajador & 

Valtchanov (2014) ao avaliar o mercado acionista sueco e o modelo CAPM optam por utilizar bilhetes 

de tesouro suecos a 1 mês. Também Bruno (2014) no seu estudo sobre CAPM condicional aplicado 

ao mercado português usa obrigações de tesouro a 10 e 2 anos.  

 

Ainda assim o número de estudos que utilizam como proxy do ativo livre de risco os bilhetes ou 

obrigações de outro país tem vindo a aumentar, especialmente após 2008. Na Europa vários estudos 

têm vindo a ser desenvolvidos usando como proxy a dívida soberana alemã. Dufresne et al. (2001) 

adotam uma metodologia que considera como proxy do ativo livre de risco as obrigações de tesouro 

alemãs a 10 anos, uma vez que permite identificar o estado da economia global e esboçar as 

expectativas do valor das taxas a curto prazo. Também Tavares (2011) seguindo esta metodologia 

adotou as obrigações de tesouro alemãs a 10 anos no seu estudo sobre o spread de crédito no 

mercado português, dado o risco de incumprimento da dívida pública portuguesa. 

  

Finalmente é importante salientar que o ativo livre de risco geralmente é apresentado em valores 

nominais, não refletindo a evolução da inflação. Apesar de na literatura haver um grande foco no 

mercado económico-financeiro e na rendibilidade do mesmo, não é comum o tema “inflação”, sendo a 

maioria das fórmulas ou das análises efectuadas em valores nominais. Embora pouco debatida 

alguns autores deram a sua opinião sobre esta temática. Segundo Fama (1980) a inflação tem um 

impacto forte no investimento e não deve ser desconsiderado, uma vez que torna-se necessário 

recuperar o montante perdido com a perda do poder de compra e consequentemente o retorno 

exigido deve ser superior. Também Iudícibus (1998) reforça a relevância da inflação na rendibilidade 
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do mercado, afirmando ainda que uma análise que despreze este efeito não serve como base de 

comparação pois desconsidera o desempenho real.  

 

 

2.5.2 Prémio de risco 

 
O conceito de prémio de risco aparece pela primeira vez associado ao modelo CAPM, sendo definido 

como o diferencial entre o retorno exigido pelos investidores e a taxa de juro livre de risco. O prémio 

de risco tem importante papel na tomada de decisão dos investidores e nas estimativas de custo de 

capital. (Monteiro, 2011) 

 

Muitos autores abordam o conceito do prémio de risco, chegando mesmo a estimá-lo. No entanto 

muitos deles aplicam metodologias de cálculo diferentes não referindo qual o tipo de prémio de risco 

que estão a estudar. (Borrego, 2011)  

 

Fernández (2006) aprofunda o tema do prémio de risco ao apresentar 4 conceitos diferentes do 

mesmo: histórico, esperado, exigido e implícito. O prémio de risco histórico corresponde à realidade, 

incidindo sobre os dados históricos. O prémio de risco esperado está, como o próprio nome diz, 

associado às expectativas de retorno futuro. Por outro lado o prémio de risco exigido é a diferença 

mínima entre o retorno e a taxa de juro livre de risco para um investidor acarretar um maior risco. 

Finalmente o prémio de risco implícito é o valor obtido através da aplicação de um modelo de 

avaliação de ações. Este conceito relaciona o presente (preço do mercado atual) com o futuro (as 

expectativas futuras das ações) de modo a estimar o retorno futuro.  

 

Não existe contudo consenso relativamente a qual o conceito de prémio de risco que garante uma 

melhor estimativa. O modelo CAPM utiliza apenas um prémio de risco, considerando que este é único 

e sempre igual. Também Brealey et al. (2007) considera apenas um premio de risco, não fazendo 

distinção entre os vários conceitos. Por outro lado Fama & French (2002) consideram que o prémio 

de risco implícito corresponde ao prémio de risco exigido. Fernández (2006) refere que é comum usar 

rendibilidade histórica do mercado e do ativo livre de risco na determinação do prémio de risco e que 

este é considerado por vários autores um bom estimador do prémio de risco de mercado.  

 

Existe uma grande diferença entre os resultados obtidos por diversos autores. Várias razões 

justificam essas diferenças nomeadamente a abordagem do prémio de risco estudada (histórica, 

esperada, exigida e implícita), no método de cálculo (média aritmética e média geométrica), período 

temporal, ativo livre de risco considerado, entre outras. Damodaran (2015) aponta divergências nos 

prémios de risco calculados por diversos autores. Vários bancos de investimento, consultoras e 

empresas calculam o prémio de risco do mercado dos EUA, tendo obtido valores que variam entre 

4,00% e 12,00%. Damodaran (2015) aponta o horizonte temporal escolhido, o método de cálculo de 

retorno e a escolha do tipo de ativo livre de risco como as principais razões para estas diferenças. 



 

15 

 

 

Por outro lado muitos autores calculam os prémios de risco não evidenciando contudo qual a 

metodologia por detrás desse calculo. A escolha de uma metodologia adequada deve ser justificada 

dado que os resultados obtidos diferem de acordo com a escolha efetuada. Ibbotson et al. (2010) 

analisaram o prémio de risco entre 1926 e 2000 utilizando ativos com uma maturidade de 10 anos. 

Após várias análises concluíram que a média varia de acordo com o método de cálculo adotado, 

sendo que através da média aritmética se obtém um valor de 5,90% enquanto que com a média 

geométrica obtém-se um valor de 3,97%. Brealey et al. (2007) apontam como uma estimativa 

aceitável um prémio de risco entre 6,00% e 8,50% para o mercado dos EUA. Também Ross et al. 

(1995) apresentam um prémio de risco de 8,50%. Segundo Copeland et al. (2000) é pouco provável 

que o desempenho passado no mercado dos EUA se replique no futuro, o que se veio a verificar mais 

tarde com a queda do mercado financeiro e bancário em 2008. Assim por prudência os autores 

sugerem que se subtraia ao retorno calculado através da média aritmética entre 1,50% e 2,00%. 

Contudo a maioria dos prémios de risco apresentados na literatura não abordam este tema de 

“compensação”. 

 

Finalmente vários estudos têm vindo a ser desenvolvidos de modo a avaliar o prémio de risco de 

vários mercados através de modelos empíricos abordados na literatura, verificando-se diferenças 

entre o prémio de risco real e o calculado. Mehra & Prescott (1985) questionaram-se sobre a razão 

pela qual os estudos sobre o retorno de mercado histórico apresentavam um valor tão elevado 

quando comparado com o valor do ativo livre de risco de curto prazo entre 1889 e 1978. De facto, as 

diferenças apontadas são bastante elevadas com valores superiores a 6,00% para o índice S&P 500 

e inferior a 1,00% para o ativo livre de risco de curto prazo. Numa tentativa de entender esses valores 

os autores determinaram o retorno médio do índice e do ativo livre de risco, no entanto os resultados 

obtidos mostram-se diferentes dos reais. A magnitude da diferença encontrada mostra-se 

extremamente elevada não podendo ser explicada na economia financeira como sendo o prémio 

associado ao risco. Ademais os autores ainda observaram que só era possível obter tais valores 

considerando um risco exageradamente elevado. O estudo levado a cabo por Mehra & Prescott 

(1985) ficou conhecido como o equity risk premium puzzle. Desde então vários outros estudos têm 

sido levados a cabo na explicação do enigma do equity risk premium.  

 

2.5.3 Beta (β) 

 
Ross et al. (1995) definem o coeficiente beta como a medida de sensibilidade da variação do retorno 

de um ativo face à variação da carteira de mercado. Assim, normalmente o coeficiente beta é 

estimado a partir do retorno histórico do mercado e do ativo através de um modelo de regressão. 

Contudo, como refere Damodaran (1999), o valor do beta pode ser altamente influenciado por 

diversos parâmetros, nomeadamente o horizonte temporal, a periodicidade dos dados e o índice de 

mercado adotado, entre outros.  
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Relativamente ao horizonte temporal, autores como Black et al. (1972) utilizam dados mensais num 

período de 5 anos para estimar o coeficiente beta, enquanto Alexander & Chervany (1980) usam um 

período entre 4 e 6 anos e Merton (1980) utiliza dados de maior granularidade, como dados diários. 

Desta forma verifica-se uma discrepância entre os vários estudos efetuados, dados os pressupostos 

variarem de autor para autor. 

 

Por sua vez, se por um lado há autores são a favor de um modelo que inclua vários fatores ou de um 

que inclua um beta variável ao longo do tempo, outros como Berk & DeMarzo (2011) são adeptos do 

CAPM como sendo um modelo simplista e robusto. A extensão ao modelo CAPM através do modelo 

Fama-French que inclui vários factores apenas mostra um ligeiro aumento do    de 3,00% para 

11,00%, não mostrando grandes contributos e inovações face ao modelo mais simplificado. (Corgel & 

Djoganopoulos, 2000) 

 

Com a crise financeira de 2008 surgiram na literatura mais estudos sobre o coeficiente beta. Na 

Europa, Prysyazhnyuk & Kirdyaeva (2010) analisaram a influência da crise financeira sobre o beta de 

14 indústrias da região Escandinávia utilizando dados semanais. O autor obteve evidências claras da 

influência da crise sobre esta variável, sendo a média dos betas no período pós crise superior ao 

período pré crise na maioria dos casos. Também Khalil (2013) e Woodward & Anderson (2009) 

comprovam assimetrias na estimativa do beta entre períodos de expansão e contração de mercado. 

Woodward & Anderson (2009) ao estudarem do comportamento do coeficiente beta de várias 

empresas australianas, obtiveram um beta superior em períodos de contração de mercado. Khalil 

(2013) estudou a evolução do beta de empresas imobiliárias Suecas entre 2003 e 2012 tendo 

chegado à mesma conclusão quando aplicada uma análise standard. Ribeiro et al., (2014) aplicando 

testes não paramétricos de Kruskal-Wallis mostram que o nível de risco das empresas brasileiras 

diminuiu após a crise financeira, contrariando os resultados da maioria dos estudos presentes na 

literatura.  
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3. Metodologia e Dados 

No presente capítulo é apresentada a metodologia adoptada na prossecução desta dissertação, à luz 

da revisão bibliográfica apresentada no capítulo anterior. O impacto da crise em Portugal e em 

particular o impacto que teve na Bolsa de Valores de Lisboa, assim como a volatilidade sentida neste 

mercado, estão na base da escolha de uma abordagem que permitisse analisar e avaliar os efeitos 

da crise após 2008.  

 

O capítulo inicia-se com a breve caracterização dos principais índices da Bolsa de Valores de Lisboa, 

que compõem uma grande parte da amostra e que irão ser analisados ao longo deste estudo. 

Posteriormente é realizada a caracterização da amostra, apresentando e justificando os seus critérios 

de seleção e algumas limitações das mesmas. São ainda apresentadas as premissas e pressupostos 

base do problema, explicando e justificando a partir delas as escolhas efetuadas ao longo do 

processo metodológico.  

 

 

3.1 Caracterização dos índices da Bolsa de Valores de Lisboa 

 

Em Portugal existem alguns índices que permitem acompanhar a evolução do mercado acionista, dos 

quais o PSI 20 é o mais citado na literatura e mais mencionado pelos investidores.  

 

O índice PSI 20 (Portuguese Stock Index) é um índice nacional de benchmark constituído em 1992 

pelas 20 empresas de referência do mercado de capitais português a nível de dimensão e liquidez. 

(Matos et al., 2004) Nem sempre o índice é constituído pelas 20 maiores empresas, sendo o número 

variável ao longo do tempo. O índice reflete o valor atual das empresas que o compõem, evidencia a 

sua evolução e ainda apoia na negociação de contratos de futuros e opções, embora estes últimos 

estejam fora âmbito da presente dissertação. Caso o índice PSI 20 esteja ajustado e corrigido de 

potenciais eventos como a distribuição de dividendos, estamos perante o índice PSI 20 TR (Total 

Return). O PSI 20 TR baseia-se no pressuposto que os dividendos distribuídos são reinvestidos em 

novas ações do índice, permitindo assim a real comparação entre a rendibilidade de diferentes tipos 

de investimentos. 

O índice PSI Geral, por sua vez, é um índice mais generalista que engloba todas as empresas 

cotadas na Euronext Lisbon.  

 

Por último existem ainda os PSI Setoriais para setores como: Materiais de Base (PTBM), Industrial 

(PTIN), Bens de Consumo (PTCG), Serviços (PTCS), Telecomunicações (PTTEL), Utilities (PTUT), 

Financeiro (PTFIN) e Tecnológico (PTTEC). Estes índices espelham a rendibilidade do mercado 

agrupada por vários setores, evidenciando quais é que estão a ter uma melhor evolução ao longo do 

tempo. (Euronext, 2013)  
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3.2 Caracterização da Amostra 

 
De modo a analisar a evolução e o impacto da crise financeira de 2008 sobre a rendibilidade da Bolsa 

de Valores de Lisboa, sobre o prémio de risco de mercado e ainda sobre o nível de risco sistemático 

(beta do título) considerou-se o período entre 2004 e 2014. A escolha de um período tão extenso 

assenta em dois pontos chave: em primeiro lugar, garantir a significância do estudo estatístico, e em 

segundo, garantir a real avaliação do comportamento dos mercados face a um período crucial; a 

implementação do programa de assistência económica e financeira pelo Banco Central Europeu 

(BCE), Fundo Monetário Internacional (FMI) e Comissão Europeia (CE). Deste modo, pretende-se 

garantir que as conclusões retiradas sejam fiáveis e com base em dois períodos: pré e pós “crise”. 

 

Os dados recolhidos correspondem aos índices e títulos nacionais e aos instrumentos da dívida 

pública. O índice PSI 20 e o índice PSI Geral são os dois índices mais representativos do mercado 

português, sendo por isso ambos alvos da presente análise. A amostra recolhida contempla ainda 

informação relativamente à evolução dos índices setoriais portugueses no mesmo período, de modo 

a caracterizar de forma ainda mais pormenorizada o impacto da crise por setor. 

 

Como proxy do ativo livre de risco utilizam-se os instrumentos de dívida pública portuguesa e alemã 

com diferentes maturidades. Dado que o objectivo final é a determinação do prémio de risco do 

mercado português seria óbvia a escolha das obrigações e bilhetes de tesouro do estado português. 

Contudo, a crise financeira e económica de 2008 abalou o mercado português, impactando as yields 

da dívida pública, tendo o seu valor aumentado substancialmente e passando a existir o risco de 

default da dívida. Devido ao risco de default não é possível garantir que os instrumentos da dívida 

pública portuguesa se enquadram perfeitamente no conceito de “ativo livre de risco”. Vários autores 

afirmam que é mais prudente calcular o prémio de risco utilizando um ativo referente a um país sem 

risco, ou com um risco baixo de default. Ainda assim os instrumentos de dívida pública portuguesa 

são sem dúvida aqueles que garantem um retrato indubitável do que se passou no mercado 

português ao longo de uma década. No entanto como foi visto anteriormente nem todos os mercados 

são ‘livres’ e Portugal por várias vezes obteve uma má classificação das agências de rating, 

impactando a yield das suas obrigações e dos seus bilhetes de tesouro. Em oposição o impacto da 

crise no mercado alemão foi mais baixo e as suas yields apresentam valores mais estáveis. Desta 

forma consideram-se os dois mercados de modo a determinar o prémio de risco de acordo com um 

ativo que representa indubitavelmente o mercado português e com um ativo que após 2008 se 

enquadra melhor no conceito de ativo livre de risco por ser menos arriscado. Ademais utilizando os 

dois mercados como proxy do ativo livre de risco permite uma comparação da evolução do spread 

entre os dois, dando insights aprofundados do impacto da crise em dois mercados com 

características substancialmente diferentes.  

 

Relativamente à maturidade do ativo não existe consenso na literatura sobre qual se deve utilizar, 

como foi visto no capítulo anterior, existindo vários estudos que optam por obrigações de tesouro de 



 

19 

 

longo prazo a 10 anos e outros por bilhetes de tesouro entre 1 a 6 meses. Por outro lado torna-se 

interessante ver de que forma evoluíram ativos de diferentes maturidades e de que forma impactaram 

o prémio de risco ao longo do tempo. Assim consideram-se as obrigações de tesouro a 5 e 10 anos e 

os bilhetes de tesouro a 3 e 6 meses.  

 

Também se selecionaram algumas empresas individuais cotadas em bolsa para analisar os prémios 

de risco de cada uma individualmente. As empresas escolhidas correspondem às 18 empresas que 

faziam parte do índice PSI 20 no primeiro momento após o período sob análise. A constituição do 

índice em 2014 é semelhante a 2015, tendo apenas quatro ficado fora da análise. O quadro abaixo 

contempla as empresas escolhidas: 

 

Tabela 1: Empresas constituintes do PSI 20 em 2015 

Nome Símbolo 

ALTRI SGPS ALTR 

B.COM. PORTUGUÊS BCP 

BANCO BPI BPI 

BANIF SA BANIF 

CTT CORREIOS PORT CTT 

EDP EDP 

EDP RENOVÁVEIS EDPR 

GALP ENERGIA-NOM GALP 

IMPRESA SGPS IPR 

J. MARTINS SGPS JMT 

MOTA ENGIL EGL 

NOS SGPS NOS 

PHAROL PHR 

PORTUCEL PTI 

REN RENE 

SEMAPA SEM 

SONAE SON 

TEIXEIRA DUARTE TDSA 

 

Todos os dados foram extraídos da Bloomberg para o período entre 2004 e 2014. Foram extraídas 

observações diárias dos preços de fecho dos ativos por forma a obter uma aproximação mais realista 

e fiável na etapa de conversão para resultados anuais. 

 

Por último os dados referentes à taxa anual de inflação foram retirados do Instituto Nacional de 

Estatística e correspondem ao índice IPC – índice de preços do consumidor. Os dados referem-se à 

taxa anual entre 2004 e 2014. 
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3.3 Preparação e limitações dos dados  

 
O conjunto de dados extraídos apresentado precisa de alguns ajustamentos de maneira a servirem 

de input ao modelo estatístico escolhido. O tratamento de dados foi realizado com o auxílio do MS 

Excel
®
 e do software SPSS

®
.  

 

Os valores de fecho das ações cotadas em bolsa assim como o valor dos principais índices do 

mercado apresentam oscilações diárias, oscilações essas fruto da incerteza que rodeia o mercado. 

Torna-se necessário para a análise proceder a um ajustamento de conversão do preço em retorno.  

Adicionalmente e de modo a dar uma visão mais ampla do mercado da Bolsa de Lisboa considera-se 

a anualização dos dados e agregação dos mesmos em dois períodos: pré crise (2004 a 2007 

inclusive) e um pós crise (2008 a 2014 inclusive).  

Ainda assim, uma situação passível de impactar as análises efetuadas, nomeadamente os prémios 

de risco estimados é a taxa anual de inflação que não está refletida nos dados extraídos. Desse 

modo torna-se necessário proceder ao ajustamento do prémio de risco de modo a que este passe a 

refletir o seu valor real. 

 

Finalmente, os dados extraídos por índice setorial (PSI Setorial) apresentam limitações para o setor 

de Serviços (PTCS) dado o tamanho da amostra ser inferior ao horizonte temporal considerado. O 

setor de Serviços apenas tem informação disponível partir de Dezembro de 2005 impactando os 

valores das análises comparativas. Desta forma todas as análises correspondentes ao setor de 

Serviços (PTCS) são efetuadas apenas a partir de 2006, sendo que a agregação do valor deste 

índice no subperíodo pré crise é composta por um número de observações menor comparativamente 

com os restantes índices setoriais.  

 

 

3.4 Metodologia empírica 

 

A metodologia adoptada tem por base a econometria financeira, focando-se inicialmente em métodos 

econométricos para estimar parâmetros como o retorno e a volatilidade sobre a amostra descrita 

anteriormente para numa segunda etapa aplicar métodos e modelos estatísticos e testar as hipóteses 

definidas com base nos objetivos definidos da presente dissertação.  

 

3.4.1 Retorno de um ativo 

 

Um ativo financeiro permite ao investidor obter retorno por duas vias, isto é, através da distribuição de 

dividendos ou pelo próprio preço da ação, preço esse que varia ao longo do tempo. O retorno dá uma 

clara visão sobre a evolução do desempenho do ativo ao longo do tempo. O retorno simples líquido é 
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definido como a variação do preço entre dois instantes sobre o seu preço no instante inicial e o 

retorno simples bruto é definido como o preço final sobre o preço inicial do ativo: 

 

 

 
                           

       
    

 
  
    

   
(2) 

 

 

 
                           

  
    

   (3) 

 

Onde: 

   - Retorno no período i 

   - Preço da ação no período t 

     - Preço da ação no período t-1 

 

 

O retorno acima descrito não tem em consideração a distribuição de dividendos no período, não 

refletindo por isso o retorno real da ação. Sempre que há uma distribuição de dividendos, o preço da 

ação sofre alterações, por vezes bruscas até, sendo necessário corrigi-lo de modo a refletir o preço 

real da ação e garantir uma comparação fiável entre as empresas.  

 

 
                          

          

    
 (4) 

   

Onde: 

   - dividendos distribuídos no período t 

 

 

A partir da formulação anterior e uma vez que os dados recolhidos são sobre uma base diária obtém-

se uma série de retorno diários. Uma vez que o objetivo é analisar o retorno em vários anos distintos 

é necessário anualizar essa série de dados. O retorno anual líquido é dado por: 

 

                                 (5) 

 

Onde: 

   - Retorno médio do ativo 

 

O valor do retorno médio (  ) depende do método de cálculo escolhido, isto é, se o retorno é 

calculado através da média aritmética ou através da média geométrica. A média aritmética consiste 

na média simples de todos os retornos durante um período, enquanto que a média geométrica é 
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conhecida pelo retorno composto. O retorno médio diário segundo a média aritmética e geométrica é 

dado por: 

 

 
                 

   
 
 

 
 (6) 

 

 

                         

 

 

 

 
  

    
      

        
 

 
  

   

 

(7) 

 

O retorno composto bruto num período é dado por: 

 

 

 
     

  
    

  
  
    

 
    

    

   
      

    
                             (8) 

 

Onde: 

   - Retorno do ativo no instante t 

  - Número de observações 

       - Preço da ação no último dia do período de análise 

         - Preço da ação no primeiro dia do período de análise 

   - Preço da ação no instante t 

  - period de análise k  

 

Uma vez que o retorno composto bruto anual é dado pela fórmula (8) facilmente se verifica que a 

equação (7) da média geométrica quando anualizada pela fórmula (5) iguala o retorno composto 

liquido. 

 

A escolha do método de cálculo da média é um passo extremamente importante pois tem impacto 

nos resultados obtidos, nomeadamente no cálculo do prémio de risco, sendo muito importante avaliar 

bem qual a que se enquadra no problema sob estudo. Apesar disso não existe consenso em relação 

qual a melhor média a aplicar no cálculo do prémio de risco. Bodie et al. (1989),  Brealey et al. (2007), 

Franks et al. (1985) e Kolbe et al. (1984) defendem a média aritmética. Para Kolbe et al. (1984) a 

média aritmética é de facto o melhor estimador do retorno uma vez que a média geométrica 

subestima o valor do mesmo. Em oposição autores como Copeland et al. (2000) e Levy et al. (1995) 

são fervorosos defensores da média geométrica. Damodaran (2015) afirma que caso os retornos 

anuais não sejam correlacionados e o objetivo seja o cálculo do retorno no próximo ano, então a 

média aritmética é de facto a medida mais útil para o cálculo do prémio de risco, caso contrário a 

média geométrica é mais apropriada. Nesta dissertação o retorno será determinado através dos dois 

métodos de modo a evidenciar as diferenças existentes e o impacto que a escolha do método tem 
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sobre o prémio de risco de mercado e ainda uma vez que não existe consenso entre os autores sobre 

qual o melhor método. 

 

Os retornos obtidos independentemente da média utilizada correspondem a valores nominais. Para 

comparar diferentes períodos é possível eliminar o efeito da inflação, cuja taxa varia de período para 

período. O retorno real obtém-se através da seguinte fórmula: 

 

  

 
                           

                    

                  
   (9) 

  

3.4.2 Desvio padrão 

 

O desvio padrão é uma medida de dispersão que permite inferir sobre a volatilidade dos retornos dos 

ativos e consequentemente sobre o risco financeiro associado, medindo o desvio do retorno em 

relação à sua média. Uma vez determinados os retornos diários calcula-se o desvio padrão através 

da equação (10). (Hull, 2012)  

 

 

 

               
   

          

   
 

 

(10) 

 

Onde: 

   - Retorno do activo no instante t 

   - Média aritmética do retorno do activo   

  - Número de observações 

 

Esta metodologia de cálculo permite calcular o desvio padrão a partir da amostra dos retornos 

observados, uma vez que corrige os graus de liberdade para N-1.
3
 

 

A fórmula apresentada retorna um valor de desvio padrão diário, uma vez que o seu input serão 

retornos diários dos índices e das ações escolhidas para a análise. Na comparação da volatilidade 

anual trata-se necessário anualizar o desvio padrão. O ano comercial geralmente tem 360 e, portanto, 

a volatilidade anual é σ√360, contudo alguns anos podem variar entre os 350 e 360 dias, sendo então 

aplicado o número de observações exato desse ano. 

 

                                                      
3
 A fórmula do desvio-padrão de uma população é igual a apresentada excepto no denominador. O número de 

graus de liberdade nesse caso seria N em vez de N-1 



 

24 

 

3.4.3 Prémio de risco 

 

O prémio de risco corresponde ao diferencial entre um investimento com risco associado e um 

investimento sem risco, isto é, é aquilo que um investidor exige receber por investir num ativo com 

risco em detrimento de um ativo sem risco, como os bilhetes ou as obrigações de tesouro (Monteiro, 

2011): 

 

 

                       (11) 

 

 

Onde: 

   - Retorno médio do ativo i (calculado através das fórmulas do capítulo 3.5.1) 

   - Retorno do ativo livre de risco 

 

 

3.4.4 Beta (β) de um título 

 

Como referido anteriormente o beta mede a sensibilidade de um título face a variações no mercado. 

Este pode ser estimado através da covariância entre o retorno do ativo e do mercado a dividir pela 

variância do retorno da carteira de mercado, como mostra a fórmula abaixo:   

 

 

 
   

          

       
 (12) 

 

Onde: 

   - Beta do ativo i 

           - Covariância entre o retorno do ativo i e o retorno do mercado  

        - Variância do retorno do mercado 

 

 

Este pode ainda ser calculado aplicando o modelo de mercado, através de uma regressão, como 

mostra a seguinte equação: 

 

               (13) 

 

Onde: 

  - Interseção com o eixo das ordenadas 
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   - Termo de erro aleatório de distribuição normal  

 

A estimação do beta segundo o modelo de regressão corresponde à estimação do declive da recta 

que relaciona o retorno do ativo a analisar e o retorno de mercado. O beta será estimado a partir dos 

retornos diários das empresas apresentadas anteriormente e escolhendo como índice de mercado o 

PSI 20 TR e o PSI Geral. 

 

 

3.4.5 Testes de hipóteses 

 

Antes de escolher qual o modelo estatístico mais apropriado à análise é necessário entender quais as 

especificidades do estudo e definir os objectivos do mesmo. Através da definição de hipóteses é 

possível ter uma visão clara do caminho a seguir e qual o teste que se deve aplicar. Os testes de 

hipóteses permitem responder à necessidade de evidência de um conjunto de características gerais 

de uma população a partir de uma amostra. Tratam-se de testes de decisão que põe à prova os 

resultados da amostra (parâmetros ou variáveis) através da formulação de hipóteses. O resultado do 

teste indica se essa hipótese formulada é viável e consequentemente se deve ou não ser aceite. 

(Kohler, 1994)  

 

Os testes realizam-se em 4 etapas: formulação da hipóteses a testar (hipótese nula e alternativa), 

seleção de um teste estatístico apropriado aos objetivos da análise e definição um nível de 

significância, realização do teste estatístico escolhido e confrontação do resultado obtido com o 

critério de decisão
4
. O resultado do teste estatístico escolhido indica se a hipótese nula é provável de 

ser verdadeira. Caso não o seja então o valor recai sobre a hipótese alternativa, que não é nada mais 

do que a contradição da hipótese nula.  

 

3.4.6 Definição das hipóteses a testar 

 

De modo a determinar o impacto da crise no mercado português, definiram-se as seguintes hipóteses 

para posteriormente se aplicar um teste estatístico adequado: 

 A yield média dos instrumentos de dívida pública portuguesa é igual para o período pré e pós 

crise (  :       e   :      ) e essa diferença é estatisticamente significativa 

 A média dos retornos do índice PSI 20 TR é igual para o período pré e pós crise (  :       

e   :      ) e essa diferença é estatisticamente significativa 

 A média dos retornos do índice PSI Geral é igual para o período pré e pós crise (  :       e 

  :      ) e essa diferença é estatisticamente significativa 

                                                      
4
 Critério de decisão para a aceitação/rejeição da hipótese nula, que pode ser de 1%, 3% ou 5%, por exemplo, 

embora a maioria dos autores utilize os 5% 
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 A média dos retornos de cada um dos índices do PSI Setorial é igual para o período pré e 

pós crise (  :       e   :      ) e essa diferença é estatisticamente significativa 

 A média dos retornos das ações selecionadas é igual para o período pré e pós crise (  : 

      e   :      ) e essa diferença é estatisticamente significativa 

 

Onde: 

    - hipótese nula 

   - hipótese alternativa 

   - média dos retornos do período pré crise  

   - média dos retornos no período pós crise 

 

O próximo passo corresponde à escolha de um teste estatístico que se adeqúe à definição das 

hipóteses anteriores. 

 

3.4.7 Teste estatístico t 

 
Com o intuito de testar as hipóteses supramencionadas aplicou-se o teste t. Existem três tipos de 

testes para comparação de médias: para amostras independentes, para amostras emparelhadas e 

para uma amostra; sendo que este último não se enquadra na tipologia do problema dado que se 

pretende avaliar a diferença de médias entre dois grupos. 

 

Sendo que o objectivo é comparar a média entre dois períodos, períodos esses com dimensão 

diferente (um de 4 e outro de 6 anos) também se exclui à partida o teste t para amostras 

emparelhadas. Assim o teste t para amostras independentes constitui o teste estatístico mais 

adequado aos objectivos em causa, dado que se pretende comparar dois grupos distintos. Embora 

ambas as amostras pertençam à mesma população foram alocados a dois períodos distintos de 

modo a perceber de que forma a crise teve impacto na rendibilidade da amostra de um ativo. Outro 

aspeto relevante é que os dois períodos são distintos e independentes, isto é, o retorno hoje não 

depende do retorno de ontem. A dependência está no preço da ação e na forma como este é 

influenciado pelo mercado, no entanto o retorno que um ativo obtém individualmente num 

determinado período não é influenciado pelos retornos anteriores, mas sim pela própria conjuntura 

económica.  

 

Aplicando-se as formulas abaixo calcula-se o valor t (a escolha depende da variância das amostras 

ser igual ou diferente): (Antunes, 2013) 
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(14) 

 

  
               

         

   
  

 
  

 
 
  

 

 
(15) 

 

 
  

  
        

          
 

       
 (16) 

 

  

Onde: 

        - Diferença das médias das amostras   e    

  
  - Variância da amostra i 

  
  – Variância da população p 

   - Tamanho da amostra i 

 

Todas as hipóteses definidas anteriormente serão testadas através da ferramenta SPSS
®
. O SPSS

®
 

será utilizado para realizar o teste t e determinar o p-value, de modo a chegar a uma tomada de 

decisão relativamente à aceitação de   . O teste t para amostras independentes através do SPSS
®
 

efetua ainda um teste adicional – o teste de Levene, que verifica a homogeneidade das duas 

amostras, retornando um p-value de acordo com a aceitação/rejeição de homogeneidade.  

 

É importante, contudo ter em consideração que o teste t para amostras independentes é baseado em 

três pressupostos: a da independência dos grupos (já garantida anteriormente), a da normalidade e a 

da homogeneidade da variância de cada um dos grupos.  

 

Testes como o Kolmogorov-Smimov ou o do Shapiro-Wilk podem ser efetuados de modo a analisar a 

normalidade das duas amostras. Contudo, o Teorema do Limite Central estabelece que numa 

sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas o somatório das 

mesmas converge para uma distribuição normal à medida que o número de observações aumenta. 

(Sampaio, 2012). De acordo com Pagano (2004) se o número de observações for semelhante para os 

dois grupos e este for superior a 30, o teste t pode ser aplicado sem grande prejuízo para a análise 

em questão, ainda que haja uma ligeira violação no teste de normalidade e de homogeneidade da 

variância. O pressuposto da normalidade está desta forma garantido dado que cada um dos 

subperíodos é constituído por retornos diários de vários anos de análise, sendo o número de 

observações amplamente superior a 30 e relativamente semelhante para os dois subperíodos. 
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Ao contrário dos restantes pressupostos a homogeneidade tem de ser testada através do teste de 

Levene à igualdade de variâncias nos dois subperíodos para cada um dos índices analisados. Se o 

teste for insignificante (p-value > 0,05), assume-se que há igualdade das variâncias usando-se o 

resultado do teste t correspondente; caso contrário usa-se o resultado do teste t correspondente à 

não igualdade de variâncias. Tabachnick (2007) aborda o tema da variância, afirmando que caso a 

variância de um grupo for 4 ou 5 vezes superior à do outro grupo está garantida a violação da 

hipótese de homogeneidade. 
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4. Análise e Discussão de Resultados 

Este capítulo pretende apresentar e analisar criticamente os resultados obtidos através da 

metodologia descrita no capítulo anterior. O capítulo está estruturado de forma a numa primeira fase 

dar uma visão mais ampla da evolução do mercado português ao longo de três períodos diferentes, 

2004-2007, 2008-2014 e 2004-2014. Numa segunda fase testam-se as hipóteses definidas 

anteriormente através dos testes estatísticos mencionados. Finalmente são analisados conceitos 

mais específicos como o prémio de risco de mercado para cada um dos índices (PSI 20 TR, PSI 

Geral, PSI Setoriais) e o prémio de risco e beta associados a cada uma das ações selecionadas 

anteriormente, de modo a detectar o eventual efeito da crise no período entre 2008 e 2014.  

 
 

4.1 Evolução dos instrumentos de dívida pública 

 

Como ativo livre de risco escolheram-se os instrumentos da dívida pública portuguesa e alemã com 

diferentes maturidades. A figura abaixo apresenta a evolução da rendibilidade das obrigações de 

tesouro de ambos os mercados com maturidade de 5 e 10 anos. 

 

 

Figura 1: Evolução das yields portuguesas e alemãs a 5 e 10 anos entre 2004 e 2014 

 

As taxas de juro das obrigações de tesouro portuguesas mostram-se superiores às alemãs em todo o 

período em análise, dado apresentarem um risco superior às alemãs. Ainda assim, até 2007 o valor 

anual da yield alemã e portuguesa a 5 e 10 anos mostra-se bastante semelhante, situando-se em 

média perto dos 4,00% em ambos os casos. A partir de 2008 verifica-se uma maior discrepância nas 

taxas portuguesa e alemã, atingindo o spread o seu valor máximo entre 2011 e 2012. Esta 

discrepância intensificou-se a partir de 2008 dada a turbulência do mercado. O ano de 2008 foi um 

período marcado pela insolvência de várias instituições financeiras de grande dimensão nos EUA e 

na zona euro, como a queda da Lehman Brothers, levando ao aumento da procura por ativos líquidos 

e sem risco. Em 2009 devido à revisão do rating da dívida soberana portuguesa (que passou de AA- 
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em 2007 para A+ em 2009) e da incerteza da evolução da economia manteve-se a tendência de 

aumento do spread entre a yield alemã e a portuguesa.  

 

A tendência acelerada de crescimento das taxas de juro portuguesa continua a ser observada em 

2010, levantando grandes preocupações por parte do Governo Português, que coloca nesta altura a 

possibilidade de recorrer ao Fundo Monetário Internacional e ao Fundo Europeu. Em 2011 dada a 

continuação do aumento das taxas de juro portuguesas juntamente com novos cortes no rating de 

Portugal por várias agências como a Moody e a Standard & Poor’s, é acordado o memorando de 

entendimento entre Portugal, a EU, o BCE e o FMI em Maio, no entanto como se pode observar as 

taxas continuam a aumentar. Em Agosto desse ano o mercado português volta ser pressionado após 

o resgate do Anglo-Irish Bank pelo Governo Irlandês, provocando a subida das taxas de juro 

irlandesas e consequentemente as portuguesas. 

Em 2012 a taxa de juro portuguesa a 10 anos atinge o valor de 10,39% contra os 1,57% da taxa de 

juro alemã, fruto de uma maior exigência por parte dos investidores em comprar divida soberana 

portuguesa, devido ao elevado risco de incumprimento de pagamento. Os programas governamentais 

para fazer face à crise económico-financeira como a concessão de garantias governamentais na 

emissão da dívida por parte dos bancos e a injeção de capital nas instituições financeiras voltam a 

aumentar a discrepância entre a taxa de juro alemã e portuguesa. Contrariamente às yields do 

mercado português, verifica-se uma descida das yields alemãs a partir de 2008, provavelmente 

impulsionadas pelo aumento da procura por ativos com risco muito baixo. A partir de 2013 verifica-se 

uma tendência de descida das taxas de juro da dívida pública de Portugal tendo em 2014 reduzido 

para os 3,74% (yield com maturidade de 10 anos), tendo as da Alemanha subido ligeiramente, dando 

sinais de uma maior estabilidade financeira na zona euro. À exceção dos dois anos mais críticos a 

nível das taxas de juro portuguesas verifica-se uma tendência das taxas de juro com maturidade a 10 

anos serem superiores às com maturidade de 5 anos. 

 

Avaliando a média geral do período 2004-2014 verifica-se que taxa de juro portuguesa é superior à 

alemã. Por outro lado, comparando o período de 2004-2007 (pré crise) e de 2008-2014 (pós crise) 

verifica-se uma diminuição da taxa de juro alemã e um aumento da taxa de juro portuguesa, resultado 

do constante risco de default de Portugal especialmente em 2011 face ao pagamento da divida alemã 

e da estabilidade económica do país. 
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Figura 2: Evolução das yields portuguesas e alemãs a 3 e 6 meses entre 2004 e 2014 

 
Os eventos e o impacto que estes tiveram sobre a dívida portuguesa são observáveis e transversais 

para a generalidade das maturidades. Também os bilhetes de tesouro da dívida alemã e portuguesa 

estão bastante alinhados. A partir de 2010 o spread da dívida alemã e portuguesa aumenta 

drasticamente, atingindo um máximo em 2011 de 3,64% e 4,22% de diferença para os bilhetes de 

tesouro a 3 meses e a 6 meses respetivamente. Contudo observa-se que após 2011 as taxas de 

juros a 3 e 6 meses diminuem drasticamente, observando-se desta forma uma rendibilidade média 

superior no período pré crise, contrariamente ao verificando com títulos de maturidades superiores (5 

e 10 anos). 

Em 2012 e 2013 verifica-se que a divida alemã atinge uma taxa de juro perto de zero, chegando 

mesmo ao longo desses anos ter uma yield negativa. Estes valores contrastam fortemente com a 

yield da dívida pública portuguesa.  

 

Os gráficos anteriores referem-se a médias aritméticas, contudo as mesmas discrepâncias se 

verificam aplicando a média geométrica. A tabela abaixo sumariza para os três períodos analisados 

as diferenças nas yields quando calculadas pela média aritmética e geométrica.  

 

Tabela 2: Estimativa da yield portuguesa e alemã segundo a média aritmética e geométrica 

 

 

Legenda: 

OT – Obrigações de tesouro; BT – Bilhetes de tesouro; PT – Portugal; GR – Alemanha; A – Anos; M – Meses 

 

Período MA MG MA MG MA MG MA MG

2004-2014 5,47% 5,47% 2,96% 2,95% 5,04% 5,03% 2,29% 2,29%

Pré crise (2004-2007) 3,98% 3,98% 3,87% 3,85% 3,51% 3,51% 3,47% 3,47%

Pós crise (2008-2014) 6,32% 6,32% 2,45% 2,43% 5,91% 5,89% 1,61% 1,61%

Período MA MG MA MG MA MG MA MG

2004-2014 2,44% 2,43% 1,57% 1,57% 2,23% 2,23% 1,47% 1,47%

Pré crise (2004-2007) 2,87% 2,87% 2,85% 2,85% 2,83% 2,83% 2,70% 2,70%

Pós crise (2008-2014) 2,19% 2,18% 0,83% 0,83% 1,89% 1,89% 0,78% 0,78%

BT GR 6M BT PT 3M BT GR 3M

OT PT 10A OT GR 10A OT PT 5A OT GR 5A

BT PT 6M
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Como o quadro indica verificam-se disparidades nos resultados obtidos através das duas médias. 

Ainda assim tratam-se de diferenças ténues que rondam no máximo os 0,02% para a generalidade 

das maturidades. A maior diferença observa-se no período pós crise dada a disparidade das taxas de 

juro no inicio do período face às do final do período.  

 

 

4.1.1 Teste t de diferenças de médias 

 

De modo a avaliar a veracidade da hipótese “a rendibilidade média é igual no período pré e pós crise 

(  :       e   :      ) e essa diferença é estatisticamente significativa” aplicou-se o teste t 

estatístico sobre os retornos diários das obrigações e bilhetes de tesouro do mercado português. Os 

resultados do teste de Levene aplicados quer as obrigações com maturidade de 5 e 10 anos quer aos 

bilhetes de tesouro com vencimento a 3 e 6 meses, rejeitam a hipótese de que a variância é igual nos 

dois subperíodos. Quanto ao teste t o p-value obtido foi o mesmo para os quatro casos analisados 

como se pode observar pelas tabelas do anexo 1, apresentando um valor igual a 0,00 sendo este 

inferior ao nível de significância 0,05. Pode-se desse modo inferir que a diferença entre médias é 

estatisticamente significativa para qualquer nível de significância adoptado, rejeitando-se desta forma 

a hipótese nula de que a rendibilidade média no período pré crise é igual ao período pós crise. 

 

 

 

4.2 Evolução do índice PSI 20 TR e PSI Geral 

 

O valor do índice PSI 20 TR e PSI Geral mostra oscilações entre 2004 e 2014. A sua evolução está 

representada pela figura abaixo. 

 

 

Figura 3: Evolução do valor do índice PSI 20 TR e PSI Geral entre 2004 e 2014 

 

De acordo com o gráfico observa-se que a Bolsa de Valores, representada pelo índice PSI 20 TR e 

PSI Geral teve um desempenho positivo, atingido o pico em 2007. A partir de 2008 ambos os índices 
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mantiveram-se num nível abaixo do obtido anteriormente dada a contração que o mercado sofreu 

nesse ano. Apesar de em 2009 mostrar uma ligeira recuperação dos dois índices, dá-se novamente 

uma quebra dos preços de mercado em 2011. Os cortes no rating de Portugal e o pedido de ajuda 

externa neste ano aumentam a desconfiança por parte dos investidores em relação à estabilidade do 

mercado português. Ainda assim no segundo semestre de 2012 o mercado volta a mostrar um 

crescimento, chegando mesmo a atingir um novo máximo em 2014. Desde 2008 que o mercado tem 

vindo a sofrer períodos de contração e expansão, mas sem nunca ter conseguido alcançar os valores 

atingidos em 2007. 

 

Convertendo os preços dos índices em retorno consegue-se perceber melhor o desempenho dos 

mesmos neste período. As figuras 4 e 5 representam a distribuição dos retornos do PSI 20 TR e do 

PSI Geral respetivamente. 

 

 

Figura 4: Histograma do retorno diário do PSI 20 TR nos subperíodos pré e pós crise 

 
Figura 5: Histograma do retorno diário do PSI Geral nos subperíodos pré e pós crise

5
 

                                                      
5
 Cada espaçamento do histograma corresponde a uma variação de 0,025 (0,25%) no período entre 2004 e 2007 

e de 0,063 (0,63%) 
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O comportamento da rendibilidade diária do PSI Geral e do PSI 20 foi de um modo geral bastante 

semelhante, observando-se oscilações na mesma direção nos dois índices, como se pode observar 

pelos histogramas e pelo anexo 2. Até 2007 as oscilações diárias mostram-se baixas (menos de 

5,00%) sendo que a partir de 2008 observam-se retornos diários bastante superiores. Observa-se 

pelo histograma que a maioria dos retornos se situa entre os -0,25% e os +0,25% no período pré 

crise e entre -0,63% e +0,63% no período pós crise em ambos os índices. Por outro lado é evidente 

que após 2008 com a chegada da crise a Portugal há um aumento da amplitude de valores do 

retorno, verificando-se retornos diários entre -10,00% e +15,00% para o PSI 20 TR e -10,00% e 

+10,00% para o PSI Geral. Pelo anexo 2 observa-se com mais detalhe que o retorno oscila entre 

esses valores entre 2008 e 2009 para ambos os índices. Retornos com essa dimensão voltam a 

verificar-se no inicio de 2010, chegando mesmo a exceder o retorno de 10,00% anteriormente 

verificado no PSI Geral. Ambos os gráficos apontam para a existência de uma forte volatilidade, em 

particular no período pós crise.  

 

De modo a obter uma visão mais macro e ampla do retorno em cada um dos anos, anualizou-se o 

mesmo segundo a média aritmética e geométrica. A tabela abaixo mostra assim a evolução anual do 

retorno como a volatilidade histórica obtida do PSI 20 TR e PSI Geral. 

 

 

Tabela 3: Retorno anual do PSI 20 TR e PSI Geral 
 

 PSI 20 TR PSI Geral 

Período Retorno (MA) Retorno (MG) VH Retorno (MA) Retorno (MG) VH 

2014 -23,14% -24,98% 22,09% -19,94% -21,52% 19,95% 

2013 22,48% 20,22% 19,37% 14,90% 12,84% 16,86% 

2012 10,11% 6,05% 18,19% 9,85% 5,64% 17,23% 

2011 -22,04% -25,26% 23,31% -18,18% -21,66% 22,97% 

2010 -3,81% -6,58% 24,12% -3,66% -7,57% 22,57% 

2009 41,42% 37,15% 18,54% 42,23% 38,05% 17,52% 

2008 -46,81% -49,14% 33,10% -45,66% -49,22% 32,85% 

2007 20,96% 19,48% 13,99% 18,02% 18,00% 14,06% 

2006 34,62% 34,33% 9,06% 34,46% 33,66% 8,24% 

2005 17,69% 17,22% 8,25% 17,07% 17,09% 7,48% 

2004 16,60% 15,96% 10,48% 17,02% 16,40% 9,46% 

Média 6,19% 4,04% 18,23% 6,01% 3,79% 17,11% 

Pré crise 22,47% 21,75% 10,45% 21,64% 21,29% 9,81% 

Pós crise -3,11% -6,08% 22,67% -2,92% -6,21% 21,28% 

 

Legenda: 

MA – Média Aritmética; MG – Média Geométrica 

 

Verifica-se que o retorno segundo as duas médias é bastante semelhantes, especialmente entre 2004 

e 2006. Em 2009, 2010 e 2012 o retorno obtido distancia-se um pouco mais, distanciamento esse 

mais significativo no caso do PSI Geral. Esta discrepância entre o retorno obtido através das duas 
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médias indica uma menor variação entre os preços dos índices no final do ano face ao inicio 

comparativamente à variação diária ocorrida ao longo do ano. O ano de 2011 representa o ano com 

piores resultados desde 2008, com retornos extremamente negativos para o PSI 20 TR e PSI Geral. 

É de destacar que neste ano houve o aumento da taxa sobre o IRS, sobre mais-valias e dividendos 

em consequência de acordos com a Comissão Europeia. Por outro lado as yields portuguesas 

dispararam, tal como foi observado no capítulo anterior, atingindo valores acima dos 10,00% entre 

2011 e 2012, impactando negativamente os dois índices uma vez que a rendibilidade do ativo livre de 

risco mostra ser bastante aliciante para os investidores. 

 

Relativamente ao período global da análise observa-se para o PSI 20 TR um retorno anual médio de 

6,19% e os 4,04% segundo a média aritmética e geométrica respetivamente. Por sua vez o retorno 

do PSI Geral apresenta um desempenho abaixo do PSI 20 TR, com um retorno médio mais baixo de 

6,01% através da média aritmética e 3,79% no caso da geométrica, voltando a indicar que de facto o 

valor do índice no inicio do ano se aproximou do valor do índice no final do ano. Por outro lado a 

volatilidade histórica, medida pelo desvio padrão anualizado, apresenta um valor médio superior a 

17,00% entre 2004 e 2014 para ambos os índices, atingindo o valor mais alto do período em 2008. 

 

Até 2007 o retorno obtido situa-se em média nos 21,00% estando em linha para ambos os índices. Já 

no período pós crise o retorno médio anual situou-se em valores negativos, havendo claras 

diferenças entre os dois métodos de cálculo (média aritmética e geométrica), sendo que o valor mais 

baixo é alcançado em 2008 com um retorno de quase -50,00%. Analisando os dois períodos em mais 

de detalhe, anexo 2, observa-se uma clara tendência de diminuição da rendibilidade entre os dois 

subperíodos. 

  

Se por um lado o retorno diminuiu, a volatilidade aumentou mais do dobro entre os dois períodos, 

sendo um reflexo do risco do mercado, risco esse associado à crescente incerteza de como iriam os 

mercados reagir ao colapso do sistema financeiro.  

 

4.2.1 Teste t de diferença de médias 

 

Posteriormente efetuou-se uma análise estatística de modo a verificar se a diferença das médias dos 

retornos diários obtidos no período pré e pós crise são significativamente estatísticas. Os resultados 

obtidos são apresentados na tabela abaixo, com as principais rubricas do teste estatístico. No anexo 

3 são apresentados todos os detalhes de cada um dos testes efetuados. 
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Tabela 4: Resultados do teste t estatístico aplicado ao PSI 20 TR e PSI Geral 

  Estatística de grupo Teste de Levene Teste t 

Índice Período N Média Desvio Sig  t p-value  

PSI 20 

TR 

Pré crise 1033 0,0008 0,00663 0,000 I 2,259 0,024  

Pós crise 1809 -0,0003 0,01444  D 2,704 0,007 Sim 

PSI 

Geral 

Pré crise 1025 0,0008 0,00632 0,000 I 2,298 0,022  

Pós crise 1793 -0,0003 0,01371  D 2,748 0,006 Sim 

 
Legenda: 

Média – Retorno médio diário
6
  

I – Variâncias iguais assumidas  

D – Variâncias iguais não assumidas 

Sim – Teste t significativo 

Não – Teste t não significativo  

 

Observando as estatísticas de grupo verifica-se mais uma vez que para ambos os índices que o 

desvio padrão relativo ao período pós crise é aproximadamente o dobro do período pós crise. Por 

outro lado as médias das duas amostras evidenciam que entre 2008 e 2014 o retorno médio diário 

obtido foi essencialmente negativo. Este período como foi identificado anteriormente foi caracterizado 

pela desvalorização significativa do preço dos índices no período pós crise que resulta em geral num 

retorno negativo.  

 

Quer para o PSI Geral quer para o PSI 20 TR o teste de Levene apresenta um nível inferior ao nível 

de significância de 0,05 rejeitando-se desta forma a hipótese de que a variância do período pré crise 

seja igual a do pós crise, não existindo portanto homogeneidade das mesmas. 

 

Relativamente aos resultados obtidos através do teste t verifica-se que para a hipótese da média dos 

retornos diários do índice PSI 20 TR e PSI Geral entre os dois períodos ser igual (  :      ) obtém 

um p-value igual a 0,007 e 0,006 respetivamente, rejeitando-se a hipótese nula dado que o p-value 

mostra-se inferior a 0,05. Assim o teste t mostra ser estatisticamente significativo, ou seja, existe 

diferença estatisticamente significativa do retorno médio diário do período pré crise e do período pós 

crise. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6
 Este retorno é diferente do apresentado na tabela 4 dado que se trata do retorno médio diário (sem ter sido anualizado) 

em cada um dos períodos. O retorno apresentado na tabela 4 no período pré e pós crise corresponde à média aritmética 
dos retorno anuais e não dos retorno diários como é o caso 
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4.3 Evolução dos índices do PSI Setorial 
 

De modo a entender quais os setores mais afectados pela crise avaliaram-se os 8 índices setoriais. A 

evolução anual da sua volatilidade histórica é apresentada no gráfico abaixo, observando-se uma 

clara tendência crescente da volatilidade histórica em todo o período sob análise, o que é consistente 

com os resultados obtidos quer da análise de rendibilidade do PSI 20 quer do PSI Geral.  

 

 

Figura 6: Volatilidade histórica anual dos índices setoriais 

 

A volatilidade histórica não apresenta oscilações significativas até o inicio de 2008, ainda assim o 

setor Materiais de Base (PTBM) corresponde àquele que mais varia nesse período entre 7,92% e os 

23,46%. A partir de 2008 a volatilidade apresenta valores substancialmente mais elevados e 

oscilações constantes. O ano de 2008 trata-se mesmo do ano em que a volatilidade dos índices é 

bastante semelhante, tendo-se fixado em valores superiores a 32,00%. O setor de Utilities (PTUT) 

trata-se daquele que apresenta uma maior volatilidade nesse ano. Em 2009 observa-se a diminuição 

do desvio-padrão apesar de se verificar um aumento quase imediato nos anos subsequentes. Os 

setores que apresentam uma maior volatilidade no final do período da análise e em particular em 

2014  correspondem ao setor Financeiro (PTFIN) e o setor Telecomunicações (PTTEL).  

 

Agregando a volatilidade nos três períodos de análise verifica-se através da tabela 5 que no geral os 

os setores mais arriscados correspondem ao Financeiro (PTFIN), ao Tecnológico (PTTEC) e ao de 

Telecomunicações (PTTEL). 
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Tabela 5: Volatilidade e retorno por índice setorial 

  PTFIN PTTEC PTCS PTCG PTBM PTIN PTTEL PTUT 

V
H

  

Média 30,12% 27,37% 23,09% 23,51% 20,67% 21,28% 26,12% 21,69% 

Pré crise 13,36% 20,56% 13,81% 18,20% 14,50% 17,56% 16,33% 17,31% 

Pós crise 39,70% 31,26% 25,74% 26,55% 24,20% 23,40% 31,72% 24,19% 

R
e

to
rn

o
 

(M
A

) 

Média -4,85% -5,78% 13,14% 11,24% 18,18% 11,22% 3,57% 13,52% 

Pré crise 19,22% -4,57% 21,82% 13,58% 17,38% 38,43% 16,33% 28,65% 

Pós crise -18,61% -6,48% 10,66% 9,89% 18,64% -4,33% -3,72% 4,87% 

R
e

to
rn

o
 

(M
G

) 

Média -8,27% -9,79% 9,64% 7,84% 15,56% 8,25% -0,02% 10,69% 

Pré crise 18,39% -7,01% 21,07% 11,51% 15,51% 35,65% 14,71% 26,97% 

Pós crise -23,51% -11,39% 6,37% 5,74% 15,59% -7,40% -8,44% 1,38% 

 

Legenda: 

MA – Média aritmética; MG – Média geométrica 

 

No período pré crise verifica-se que o setor Financeiro (PTFIN) e o setor Serviços (PTCS) foram os 

setores menos arriscados. A volatilidade do setor Financeiro (PTFIN) apresenta um valor de 39,70% 

após 2008, contrastando com o seu valor no período pré crise (13,36%). Por outro lado o setor 

Materiais de Base (PTBM) corresponde a um dos menos voláteis em ambos os subperíodos e por 

isso mesmo um dos índices menos arriscados.  

 

A nível de rendibilidade observa-se que os setores Financeiro (PTFIN), Tecnológico (PTTEC), 

Industrial (PTIN) e Telecomunicações (PTTEL) foram também aqueles que tiveram um 

comportamento negativo, influenciados pela crise financeira no período pós crise. Verifica-se ainda 

que o setor financeiro (PTFIN) e o setor Industrial (PTIN) são dos índices que apresentam uma maior 

rendibilidade antes de 2008, tendo sofrido largamente o impacto do colapso do sistema bancário, 

chegando mesmo a auferir resultados negativos. Por outro lado o setor Materiais de Base (PTBM) 

corresponde ao setor mais estável no período global (2004-2014), com retornos constantes e menor 

volatilidade média. A volatilidade deste índice está altamente ligada ao retorno obtido. No entanto 

esta linearidade entre retorno e volatilidade não está patente e visível em todos os setores, sendo 

necessário analisar a correlação das mesmas. Através do teste de correlação entre o desvio padrão e 

o retorno obtido nos dois períodos 2004-2007 e 2008-2014 obteve-se uma correlação entre -35,19% 

e -82,01% respetivamente, ou seja a volatilidade e o retorno estão fortemente correlacionados no 

período 2008 a 2014, sendo esta correlação negativa. A volatilidade tende a ser menor quando o 

mercado está em crescimento e maior quando este está em declínio.  
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4.3.1 Teste t de diferença de médias 

 

Posteriormente efetuou-se um teste t para amostras independentes de modo a comparar os valores 

dos vários índices setoriais a fim de se verificar se existiam diferenças entre os retornos médio diários 

entre 2004 e 2007 e os retornos médios diários entre 2008 e 2014.  

 

 

Tabela 6: Resultados do teste t estatístico aplicado aos índices do PSI Setorial 

  Estatística de grupo Teste de Levene Teste t 

Índice Período N Média Desvio Sig  t p-value  

PTCG 
Pré crise 1027 0,0004 0,012 0,000 I 0,317 0,751  

Pós crise 1809 0,0003 0,017  D 0,352 0,725 Não 

PTTEC 
Pré crise 1027 -0,0002 0,013 0,000 I 0,143 0,887  

Pós crise 1809 -0,0003 0,020  D 0,160 0,873 Não 

PTUT 
Pré crise 1024 0,0010 0,011 0,000 I 1,555 0,120  

Pós crise 1809 0,0001 0,016  D 1,713 0,087 Não 

PTTEL 
Pré crise 1027 0,0006 0,010 0,000 I 1,574 0,116  

Pós crise 1809 -0,0005 0,020  D 1,854 0,064 Não 

PTIN 
Pré crise 1027 0,0012 0,011 0,000 I 2,945 0,003  

Pós crise 1809 -0,0004 0,015  D 3,158 0,002 Sim 

PTBM 
Pré crise 1027 0,0006 0,010 0,000 I 0,113 0,910  

Pós crise 1809 0,0005 0,015  D 0,127 0,899 Não 

PTCS 
Pré crise 530 0,0008 0,009 0,000 I 0,891 0,373  

Pós crise 1809 0,0001 0,016  D 1,211 0,226 Não 

PTFIN 
Pré crise 1024 0,0007 0,009 0,000 I 2,537 0,011  

Pós crise 1470 -0,0015 0,027  D 2,934 0,003 Sim 

 

Legenda: 

Média – Retorno médio diário  

I – Variâncias iguais assumidas  

D – Variâncias iguais não assumidas 

Sim – Teste t significativo 

Não – Teste t não significativo  

 

A tabela acima evidencia os resultados obtidos através do teste t. O teste de Levene indica a não 

homogeneidade dos resultados obtidos nos dois períodos para todos os índices setoriais, dado que a 

significância do teste (p-value) é igual a zero. Desta forma, analisam-se os valores obtidos da 

segunda linha do teste t, observando-se que os setores Bens de Consumo (PTCG), Tecnológico 

(PTTEC), Utilities (PTUT), Telecomunicações (PTTEL), Materias Base (PTBM) e Serviços (PTCS) 

apresentam um p-value superior a 0,05 não se podendo rejeitar a hipótese de que os retornos médios 

diários entre o período pré e pós crise sejam estatisticamente diferentes. Em oposição rejeita-se a 
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hipótese nula para os setores Industrial (PTIN) e Financeiro (FIN). Este resultado vai de encontro ao 

facto de os setores Industrial e Financeiro terem sido os mais afectado pela crise e desta forma o 

resultado do teste estatístico comprova que as médias dos dois períodos são efetivamente diferentes. 

 

4.4 Evolução da rendibilidade dos títulos do PSI 20 

 

Observando individualmente o conjunto de ações previamente selecionado verifica-se que estas 

tiveram reações distintas face ao período de crise, tendo algumas empresas e setores sido mais 

afectadas que outras. A tabela 7 expõe as rendibilidades obtidas entre os dois subperíodos em 

análise: 2004-2007 e 2008-2014.  

 

Tabela 7: Rendibilidade e volatilidade dos títulos do PSI 20  

 Volatilidade histórica Retorno (MA) Retorno (MG) 

Período Global 
Pré 

crise 

Pós 

crise 
Global 

Pré 

crise 

Pós 

crise 
Global 

Pré 

crise 

Pós 

crise 

ALTR 36,39% 38,29% 35,57% 55,62% 142,80% 18,26% 44,83% 125,34% 10,33% 

BPI 34,96% 20,65% 43,14% 13,18% 24,80% 6,55% 4,86% 21,61% -4,70% 

PTI 23,40% 19,47% 25,64% 19,68% 19,70% 19,66% 16,03% 17,29% 15,31% 

EDPR 31,47% n.a. 31,47% 3,75% n.a 3,75% -2,25% n.a -2,25% 

GALP 30,96% 23,84% 33,00% 27,86% 109,66% 4,49% 21,33% 98,34% -0,67% 

PHR 28,84% 18,48% 34,76% 1,32% 13,83% -5,82% -2,95% 12,07% -11,54% 

RENE 22,42% 35,47% 20,56% 8,03% 39,62% 3,52% 5,36% 31,63% 1,60% 

JMT 29,33% 20,66% 34,28% 28,86% 38,29% 23,47% 21,82% 34,02% 14,85% 

SEM 24,59% 20,55% 26,90% 20,79% 33,59% 13,48% 16,42% 31,43% 7,84% 

EDP 23,65% 17,44% 27,21% 15,38% 28,76% 7,73% 11,66% 27,05% 2,86% 

NOS 27,05% 17,26% 32,65% 10,58% 9,46% 11,23% 5,25% 8,04% 3,65% 

SON 31,01% 24,94% 34,47% 31,73% 48,90% 21,92% 24,35% 43,90% 13,18% 

EGL 34,42% 25,15% 39,72% 36,36% 45,36% 31,23% 26,97% 40,19% 19,42% 

CTT 18,44% n.a. 18,44% 30,24% n.a. 30,24% 27,07% n.a. 27,07% 

BCP 39,36% 22,47% 49,01% 5,98% 19,58% -1,79% -3,98% 16,13% -15,48% 

TDSA 50,65% n.a. 50,65% 44,78% n.a. 44,78% 18,14% n.a. 18,14% 

IPR 42,08% 23,11% 52,91% 31,94% 10,95% 43,93% 16,94% 8,02% 22,04% 

BANIF 51,78% n.a. 51,78% -45,84% n.a. -45,84%  -79,85% n.a. -79,85% 

 

Legenda: 

MA – Média Aritmética; MG – Média Geométrica 

 

Observa-se uma evidente tendência de aumento da volatilidade entre os dois subperíodos 

analisados, tendo o seu valor aumentado em média mais 15,00% entre os dois períodos 

considerando apenas as ações para as quais houve efetivamente um aumento. Existem contudo 

duas exceções – a ALTR e a RENE, sendo que a volatilidade da RENE diminui consideravelmente de 

35,47% para 20,56%.  
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A volatilidade histórica apresenta valores entre 17,26% e 38,29% para o período pré crise, 

contrastando com os valores entre 18,44% e 52,91% para o período pós crise. No geral a IPR trata-

se do título que apresenta uma maior volatilidade para o todo o período de 2004 a 2014, excluindo o 

TDSA e o BANIF dado que incorporam apenas observações a partir de 2010 e 2012 respetivamente. 

A IPR destaca-se ainda por ser aquele o único título que vai contra a tendência geral de contração de 

mercado, observando-se o aumento do seu retorno a partir de 2008 para 43,93% e 22,04% segundo 

a média aritmética e geométrica respetivamente. Este resultado é consistente com a atividade do 

grupo (detentora de várias marcas de jornais, revistas e ainda canais televisivos), uma vez que a 

crise cria despoleta tendencialmente o interesse público sobre este tema e as medidas associadas 

que o país toma. 

Relativamente aos restantes títulos a tendência é de diminuição do retorno, observando-se mesmo 

retornos negativos no caso das ações do BPI, EDPR, GALP, PHR e BCP, voltando a evidenciar que 

de facto o setor bancário foi um dos mais impactados após 2008 segundo a média geométrica. 

É importante relembrar que nem todos estes títulos iniciaram a sua atividade em 2004 e por isso as 

médias aritméticas apresentadas têm em alguns casos, inclusivamente a RENE que apresenta um 

menor número de observações (apenas a partir 2007), podendo por isso impactar os resultados 

obtidos.   

 

 

4.4.1 Teste t de diferença de médias 
 
De acordo com a tabela 8 verifica-se que existem diferenças nos resultados obtidos mediante a 

aplicação do teste t sobre o conjunto de empresas previamente selecionadas. 

 

Apenas as ações ALTR apresentam homogeneidade dos retornos entre os dois períodos dado que o 

teste de Levene apresenta um nível de significância superior a 0,05. Por outro lado os resultados 

revelam que o teste t é apenas estatisticamente significativo para as ações ALTR, GALP e SON, uma 

vez que p-value é inferior a 0,05. Ou seja, o teste mostra-se conclusivo para estas ações 

evidenciando diferenças no retorno médio entre o período pré crise e pós crise.  

Não se pode rejeitar a hipótese nula “a média do retorno da ação é igual para o período pré e pós 

crise” para as restantes ações, não significando contudo que a média seja igual. Através do teste 

apenas se pode comprovar a não existência de provas que indiquem que estas são de facto 

diferentes. 
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Tabela 8: Resultados do teste t estatístico aplicado as ações do PSI 20 

  Estatística de grupo Teste de Levene Teste t 

Título Período N Média Desvio Sig  t p-value  

ALTR 
Pré crise 725 0,0035 0,025 0,948 I 3,043 0,002 Sim 

Pós crise 1793 0,0003 0,023  D 2,952 0,003  

BPI 
Pré crise 1025 0,0008 0,013 0,000 I 1,290 0,197  

Pós crise 1793 -0,0004 0,027  D 1,527 0,127 Não 

PTI 
Pré crise 1017 0,0007 0,012 0,000 I 0,127 0,899  

Pós crise 1793 0,0006 0,016  D 0,136 0,891 Não 

GALP 
Pré crise 302 0,0042 0,024 0,033 I 3,131 0,002  

Pós crise 1793 -0,0001 0,022  D 2,989 0,003 Sim 

PHR 
Pré crise 1025 0,0005 0,012 0,000 I 1,470 0,142  

Pós crise 1793 -0,0006 0,022  D 1,722 0,085 Não 

RENE 
Pré crise 123 0,0027 0,032 0,000 I 1,802 0,072  

Pós crise 1793 0,0001 0,014  D 0,896 0,372 Não 

JMT 
Pré crise 1025 0,0012 0,013 0,000 I 0,842 0,400  

Pós crise 1793 0,0006 0,022  D 0,957 0,339 Não 

SEM 
Pré crise 1016 0,0011 0,013 0,000 I 1,157 0,247  

Pós crise 1793 0,0004 0,017  D 1,241 0,215 Não 

EDP 
Pré crise 1025 0,0010 0,011 0,000 I 1,230 0,219  

Pós crise 1793 0,0002 0,018  D 1,388 0,165 Não 

NOS 
Pré crise 1025 0,0003 0,011 0,000 I 0,404 0,686  

Pós crise 1793 0,0001 0,021  D 0,471 0,638 Não 

SON 
Pré crise 1025 0,0015 0,016 0,000 I 1,812 0,070  

Pós crise 1793 0,0001 0,022  D 1,977 0,048 Sim 

EGL 
Pré crise 1024 0,0014 0,016 0,000 I 1,437 0,151  

Pós crise 1793 0,0001 0,025  D 1,615 0,106 Não 

BCP 
Pré crise 1025 0,0007 0,015 0,000 I 1,590 0,112  

Pós crise 1793 -0,0010 0,031  D 1,898 0,058 Não 

IPR 
Pré crise 1025 0,0003 0,015 0,000 I 0,204 0,838  

Pós crise 1778 0,00002 0,034  D 0,246 0,806 Não 

 

Legenda: 

Média – Retorno médio diário  

I – Variâncias iguais assumidas  

D – Variâncias iguais não assumidas 

Sim – Teste t significativo 

Não – Teste t não significativo  
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4.5 Evolução da Inflação 

 

Os retornos calculados através da metodologia exposta e apresentados nos capítulos anteriores 

encontram-se em valores nominais, não refletindo o retorno real do ativo. Para avaliar o prémio de 

risco real trata-se portanto necessário estudar a evolução da inflação para que posteriormente se 

corrijam os retornos desse efeito. A tabela 9 apresenta a taxa média anual da inflação entre 2004 e 

2008. 

 

Tabela 9: Evolução da taxa anual de inflação 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2,40% 2,30% 3,10% 2,50% 2,60% -0,80% 1,40% 3,70% 2,80% 0,30% -0,30% 

 

Entre 2004 e 2008 a taxa anual da inflação mantém-se relativamente estável, com exceção do ano 

2006 onde se observa um aumento significativo da mesma (3,10%). Este aumento deveu-se a 

algumas medidas como o aumento do imposto do tabaco, do IA
7
 e ISP

8
 e ainda o aumento do preço 

do petróleo. Por outro lado também o aumento do IVA no ano anterior começou a ter impacto neste 

ano. A partir de 2009 a taxa de inflação mostra várias oscilações de ano para ano não se observando 

nenhuma clara tendência. Após em 2011 a taxa ter atingido o seu valor máximo para o período em 

análise (3,70%), observa-se a desaceleração da mesma chegando esta a atingir em 2014 um valor 

negativo de -0,30%. Trata-se da segunda deflação sentida entre 2004 e 2014, sendo que em 2009 a 

taxa de inflação alcançou valor de -0,80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7
 Imposto Automóvel 

8
 Imposto sobre Produtos Petrolíferos 
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4.6 Evolução do coeficiente de risco sistemático dos títulos do PSI 

20 

 
A forma como o risco sistemático dos títulos do PSI 20 evoluíram é apresentada na tabela 10. A 

tabela mostra o valor do coeficiente beta em dois subperíodos: pré crise e pós crise. Na estimação do 

beta utilizaram-se dois índices de mercado, o PSI 20 TR e o PSI Geral. 

 
Tabela 10: Evolução do coeficiente beta 

 

Beta - índice PSI 20 
TR 

Beta - índice PSI 
Geral 

 

Pré crise Pós crise Pré crise Pós crise 

ALTR 1,22 1,02 1,35 1,08 

BPI 0,78 1,25 0,81 1,28 

PTI 0,63 0,67 0,74 0,73 

GALP 1,37 1,05 1,39 1,18 

PHR 1,01 1,00 1,06 0,99 

RENE 0,98 0,50 0,99 0,54 

JMT 0,55 0,86 0,63 0,94 

SEM 0,56 0,65 0,66 0,70 

EDP 0,97 0,91 0,92 0,99 

NOS 0,61 0,89 0,69 0,92 

SON 1,39 1,12 1,51 1,18 

EGL 0,86 1,04 0,97 1,10 

BCP 1,50 1,40 1,49 1,38 

IPR 0,76 0,59 0,86 0,65 

 

A tabela acima não contempla todos os títulos analisados anteriormente, como as ações dos CTT, 

EDPR e TDSA dado que apenas apresentam cotações no período pós crise. No caso do BANIF 

apesar de existirem cotações anteriores, este sofreu uma reestruturação e por isso os dados 

recolhidos incidem apenas sobre esse momento. 

De uma forma geral os resultados obtidos utilizando como proxy de mercado o índice PSI Geral 

apresentam um coeficiente beta ligeiramente superior aos obtidos através do PSI 20 TR. Os 

resultados não evidenciam uma clara tendência entre os valores títulos, não se podendo inferir que o 

impacto da crise sobre o beta foi transversal a todos os títulos. Verifica-se um aumento significativo 

do beta das ações do BPI, JMT, SEM, NOS e EGL e uma diminuição das restantes ações, à expeção 

das ações do PTI e PHR que mostram betas semelhantes nos dois períodos, especialmente no caso 

do PSI 20 TR.  

As ações do BPI apresentam a maior variação positiva entre os dois períodos passando de um beta 

de 0,78 para um beta de 1,25. Por outro lado verifica-se que as ações mais sensíveis a variações de 

mercado alteram entre os dois períodos. As ações ALTR, PHR, GALP, SON e BCP correspondem às 

mais afetadas por oscilações quer do PSI 20 TR quer do PSI Geral no período pré crise. Por outro 
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lado as ações ALTR, BPI, GALP, PHR, SON, EGL e BCP correspondem às mais afetadas por 

variações dos índices PSI 20 TR e PSI Geral, uma vez que apresentam um beta superior ou igual a 1. 

Desta forma observa-se que as empresas financeiras correspondem aquelas com maior risco 

associado a variações de mercado no período pré crise. Ademais estas empresas apresentam os 

valores de volatilidade mais elevados de entre as empresas analisadas como foi abordado 

anteriormente. 

 

4.7 Evolução do prémio de risco histórico 

 

O conceito de prémio de risco pressupõe que o investimento num ativo arriscado tem um retorno 

superior àquele que se obteria com um ativo livre de risco, pois caso contrário não existiria interesse 

no investimento. Sendo o prémio de risco o excedente entre o ativo com risco e o ativo livre de risco e 

num período de expansão e crescimento do mercado geralmente verificam-se prémios de risco 

positivos. Embora existam exceções de um modo geral os prémios de risco baixam quando o 

mercado se encontra num período de contração. As próximas tabelas evidenciam o prémio de risco 

obtido entre 2004 e 2014, dando destaque ao prémio de risco obtido no período “pré crise” e no 

período “pós crise”. 

 

4.7.1 Prémio de risco do PSI 20 TR 
 

Relativamente ao prémio de risco histórico do PSI 20 TR os resultados obtidos encontram-se 

expostos na tabela 11. Observa-se que entre 2004 e 2014, o prémio de risco situou-se nos 1,43% e   

-0,69% segundo a média aritmética e geométrica respetivamente para as obrigações de tesouro 

alemãs com maturidade a 10 anos e 2,10% e -0,02%  para as obrigações de tesouro a 5 anos. Nota-

se claramente uma maior discrepância nos valores do prémio de risco calculados com as obrigações 

a 5 anos. Em 2008 o premio de risco aritmético e geométrico atingiu valores inferiores a 50,00% para 

a generalidade das maturidades. 

 

Existe portanto uma diferença significativa entre os valores obtidos entre os dois períodos, sendo que 

entre 2004 e 2007 o valor médio do prémio de risco aritmético situa-se perto dos 15,00% para as 

yields alemãs e portuguesas a 10 anos e a 5 anos, dado que durante este período o spread entre as 

yields dos dois mercados mostra-se baixo e os mercados se encontravam relativamente estáveis. No 

período pós crise o prémio de risco situa-se em valores negativos para ambos os mercados, tendo 

sido o prémio de risco segundo as obrigações de tesouro portuguesas muito mais impactado. De 

acordo com as obrigações de tesouro portuguesas a 10 anos o valor situa-se nos -10,50% segundo a 

média aritmética, contrastando com os -6,62% obtidos através da dívida alemã. A crise financeira que 

se intensificou a partir de 2008 teve um maior impacto sobre os retornos obtidos no mercado 

português, aumentando a taxa de juro da dívida portuguesa e consequentemente o spread entre a 
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taxa de juro alemã e portuguesa. O ano de 2009 mostra uma recuperação do mercado contudo o 

agravamento da divida publica portuguesa em 2010 volta a impactar fortemente o mercado e 

consequentemente os prémios de risco obtidos.  

 

Tabela 11: Prémio de risco histórico do PSI 20 TR através de obrigações de tesouro a 5 e 10 anos 

 

Legenda: 

OT – Obrigações de tesouro; PT – Portugal; GR – Alemanha; MA – Média Aritmética; MG – Média Geométrica 

 

O ano de 2008 aparece mais uma vez como o ano onde o prémio de risco atinge o valor mais baixo, 

valor esse expectável dado o cenário de elevada incerteza após a crise do subprime, à falência do 

banco Lehman Brothers e ao abrandamento do crescimento da economia. O mercado mostra uma 

grande recuperação em 2009, garantindo prémios de risco superiores a 38,00% para os instrumentos 

da dívida portuguesa e alemã segundo a média aritmética. Contudo os anos posteriores apresentam 

uma tendência oposta, com prémios de risco negativos, à exceção do ano de 2013 que começou a 

acompanhar a trajetória de crescimento. O mercado mostra crescimento entre 2012 e 2013 

acompanhado a trajetória dos mercados europeus, contudo devido à elevada yield portuguesa em 

2012 o prémio de risco apresenta valores negativos e apresenta apenas prémios positivos quando se 

considera os instrumentos da dívida alemã.   

OT GR 

10 anos

OT GR 

5 anos

Período MA MG MA MA MA MG MA MG

2014 -23,14% -24,98% 1,23% 0,39% -0,30% -24,14% -25,99% -23,30% -25,14%

2013 22,48% 20,22% 1,63% 0,63% 0,30% 20,49% 18,23% 21,48% 19,22%

2012 10,11% 6,05% 1,57% 0,57% 2,80% 5,54% 1,59% 6,54% 2,59%

2011 -22,04% -25,26% 2,65% 1,82% 3,70% -27,47% -30,57% -26,65% -29,75%

2010 -3,81% -6,58% 2,78% 1,79% 1,40% -7,92% -10,65% -6,93% -9,66%

2009 41,42% 37,15% 3,27% 2,40% -0,80% 39,29% 34,99% 40,16% 35,86%

2008 -46,81% -49,14% 3,99% 3,69% 2,60% -52,15% -54,42% -51,85% -54,12%

2007 20,96% 19,48% 4,23% 4,14% 2,50% 13,78% 12,34% 13,87% 12,43%

2006 34,62% 34,33% 3,78% 3,60% 3,10% 26,79% 26,51% 26,97% 26,69%

2005 17,69% 17,22% 3,38% 2,84% 2,30% 11,66% 11,20% 12,21% 11,75%

2004 16,60% 15,96% 4,06% 3,31% 2,40% 9,80% 9,18% 10,56% 9,93%

Média período 6,19% 4,04% 2,96% 2,29% 1,82% 1,43% -0,69% 2,10% -0,02%

Média pre crise 22,47% 21,75% 3,87% 3,47% 2,58% 15,51% 14,81% 15,90% 15,20%

Média pos crise -3,11% -6,08% 2,45% 1,61% 1,39% -6,62% -9,55% -5,79% -8,71%

OT PT 

10 anos

OT PT 

5 anos

Período MA MG MA MA MA MG MA MG

2014 -23,14% -24,98% 3,74% 2,48% -0,30% -26,64% -28,49% -25,38% -27,23%

2013 22,48% 20,22% 6,21% 5,17% 0,30% 15,91% 13,65% 16,95% 14,69%

2012 10,11% 6,05% 10,39% 10,69% 2,80% -3,28% -7,23% -3,58% -7,53%

2011 -22,04% -25,26% 9,91% 11,51% 3,70% -34,73% -37,84% -36,33% -39,44%

2010 -3,81% -6,58% 5,30% 4,26% 1,40% -10,45% -13,18% -9,41% -12,13%

2009 41,42% 37,15% 4,19% 3,13% -0,80% 38,37% 34,07% 39,43% 35,13%

2008 -46,81% -49,14% 4,51% 4,13% 2,60% -52,67% -54,94% -52,29% -54,56%

2007 20,96% 19,48% 4,42% 4,23% 2,50% 13,59% 12,15% 13,79% 12,34%

2006 34,62% 34,33% 3,87% 3,70% 3,10% 26,70% 26,42% 26,88% 26,60%

2005 17,69% 17,22% 3,47% 2,87% 2,30% 11,57% 11,11% 12,17% 11,71%

2004 16,60% 15,96% 4,17% 3,26% 2,40% 9,70% 9,07% 10,60% 9,98%

Média período 6,19% 4,04% 5,47% 5,04% 1,82% -1,09% -3,20% -0,65% -2,77%

Média pre crise 22,47% 21,75% 3,98% 3,51% 2,58% 15,39% 14,69% 15,86% 15,16%

Média pos crise -3,11% -6,08% 6,32% 5,91% 1,39% -10,50% -13,42% -10,09% -13,01%

Retorno mercado 

(PSI 20)

Prémio de risco 

(OT 5 anos)

Prémio de risco 

(OT 10 anos)Inflação

Retorno mercado 

(PSI 20)

Prémio de risco 

(OT 5 anos)

Prémio de risco 

(OT 10 anos)Inflação
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Os resultados do prémio de risco calculados através dos bilhetes de tesouro alemão e português, 

apresentados na tabela abaixo, não fogem à tendência observada nas análises anteriores, isto é, o 

prémio de risco exigido no período pós crise é negativo. Geralmente este valor não é tão negativo 

uma vez que a yield do ativo é menor dado a sua maturidade também ser menor. Também o ano de 

2008 mostra-se o ano com piores resultados para o prémio de risco e o ano de 2009 o melhor. A 

média geral do prémio de risco para os bilhetes de tesouro mostra-se baixa essencialmente fruto dos 

retornos negativos de 2008, 2010, 2011 e 2014. 

 

 

Tabela 12: Prémio de risco histórico do PSI 20 TR através dos bilhetes de tesouro a 3 e 6 meses 

 

 

Legenda: 

BT – Bilhetes de tesouro; PT – Portugal; GR – Alemanha; MA – Média Aritmética; MG – Média Geométrica 

 

 

4.7.2 Prémio de risco do PSI Geral 

 
O prémio de risco do PSI Geral mantém em geral um nível inferior ao prémio de risco do PSI 20 TR, 

especialmente em anos em que a rendibilidade apresenta valores positivos. Contudo nos últimos 

anos do período verifica-se um nível de prémio de risco ligeiramente mais elevado, especialmente em 

anos onde a rendibilidade dos dois índices assumem valores negativos, como é caso do ano 2011 

onde o PSI Geral obteve um valor abaixo dos -26,28% segundo a média geométrica para a 

generalidade das maturidades, contrastando com o valor do prémio de risco do PSI 20 TR (-29,75%). 

A mesma tendência é observada através da média aritmética, atribuindo assim um risco superior ao 

PSI 20. Em períodos de valorização do índice, o PSI 20 evidencia uma rendibilidade superior, dada a 

elevada volatilidade e incerteza deste mercado. Recordando a tabela 3 verificou-se que efetivamente 

Período MA MG MA MG MA MG MA MG

2014 -22,96% -24,81% -22,97% -24,81% -23,18% -25,03% -23,23% -25,08%

2013 22,07% 19,81% 22,05% 19,79% 21,31% 19,05% 21,04% 18,78%

2012 7,06% 3,11% 7,03% 3,08% 5,36% 1,41% 4,67% 0,72%

2011 -25,50% -28,61% -25,64% -28,74% -29,14% -32,24% -29,85% -32,96%

2010 -5,51% -8,24% -5,62% -8,34% -6,65% -9,38% -6,92% -9,64%

2009 41,94% 37,64% 41,87% 37,57% 41,77% 37,47% 41,74% 37,44%

2008 -51,77% -54,04% -51,80% -54,08% -51,97% -54,24% -52,00% -54,27%

2007 14,17% 12,72% 14,01% 12,56% 14,05% 12,60% 13,99% 12,54%

2006 27,70% 27,42% 27,47% 27,19% 27,43% 27,14% 27,43% 27,15%

2005 12,98% 12,52% 12,87% 12,41% 12,91% 12,45% 12,84% 12,38%

2004 11,86% 11,24% 11,77% 11,14% 11,80% 11,18% 11,75% 11,13%

Média período 2,91% 0,80% 2,82% 0,71% 2,15% 0,04% 1,95% -0,16%

Média pre crise 16,68% 15,98% 16,53% 15,83% 16,55% 15,84% 16,50% 15,80%

Média pos crise -4,95% -7,88% -5,01% -7,93% -6,07% -8,99% -6,37% -9,29%

Prémio de risco 

(BT 6 meses)

Prémio de risco do PSI 20 TR com BT alemãs Prémio de risco do PSI 20 TR com BT portugueses

Prémio de risco 

(BT 6 meses)

Prémio de risco 

(BT 3 meses)

Prémio de risco 

(BT 3 meses)



 

48 

 

a volatilidade histórica do índice PSI 20 TR é superior ao do índice PSI Geral, indo de encontro aos 

resultados obtidos relativamente ao prémio de risco.  

 

A evolução do prémio de risco do PSI Geral encontra-se em conformidade com os resultados obtidos 

através do PSI 20 TR, isto é um período pós crise caracterizado por valores negativos e um período 

pós crise caracterizado por retornos positivos para os dois índices apesar de no caso do PSI Geral 

estes serem ligeiramente inferiores. 

 

Tabela 13: Prémio de risco histórico do PSI Geral através de obrigações de tesouro a 5 e 10 anos 

 

Legenda: 

OT – Obrigações de tesouro; PT – Portugal; GR – Alemanha; MA – Média Aritmética; MG – Média Geométrica 

 

 

Relativamente aos dois métodos de cálculo do prémio de risco, existe uma grande discrepância entre 

os valores obtidos relativamente à média aritmética e geométrica. Estes resultados são transversais 

ao prémio de risco calculado através da dívida portuguesa e alemã.  

 

OT GR 

10 anos

OT GR 

5 anos

Período MA MG MA MA MA MG MA MG

2014 -19,94% -21,52% 1,23% 0,39% -0,30% -20,94% -22,52% -20,09% -21,68%

2013 14,90% 12,84% 1,63% 0,63% 0,30% 12,93% 10,88% 13,92% 11,87%

2012 9,85% 5,64% 1,57% 0,57% 2,80% 5,29% 1,20% 6,29% 2,20%

2011 -18,18% -21,66% 2,65% 1,82% 3,70% -23,75% -27,10% -22,93% -26,28%

2010 -3,66% -7,57% 2,78% 1,79% 1,40% -7,77% -11,62% -6,78% -10,63%

2009 42,23% 38,05% 3,27% 2,40% -0,80% 40,11% 35,89% 40,98% 36,76%

2008 -45,66% -49,22% 3,99% 3,69% 2,60% -51,03% -54,50% -50,73% -54,20%

2007 18,02% 18,00% 4,23% 4,14% 2,50% 10,91% 10,90% 11,00% 10,99%

2006 34,46% 33,66% 3,78% 3,60% 3,10% 26,64% 25,86% 26,82% 26,05%

2005 17,07% 17,09% 3,38% 2,84% 2,30% 11,05% 11,07% 11,60% 11,62%

2004 17,02% 16,40% 4,06% 3,31% 2,40% 10,21% 9,61% 10,97% 10,36%

Média período 6,01% 3,79% 2,96% 2,29% 1,82% 1,24% -0,94% 1,91% -0,27%

Média pré crise 21,64% 21,29% 3,87% 3,47% 2,58% 14,70% 14,36% 15,10% 14,75%

Média pós crise -2,92% -6,21% 2,45% 1,61% 1,39% -6,45% -9,68% -5,62% -8,85%

OT PT 

10 anos

OT PT 

5 anos

Período MA MG MA MA MA MG MA MG

2014 -19,94% -21,52% 3,74% 2,48% -0,30% -23,44% -25,02% -22,18% -23,76%

2013 14,90% 12,84% 6,21% 5,17% 0,30% 8,35% 6,30% 9,39% 7,34%

2012 9,85% 5,64% 10,39% 10,69% 2,80% -3,53% -7,62% -3,84% -7,93%

2011 -18,18% -21,66% 9,91% 11,51% 3,70% -31,01% -34,37% -32,61% -35,96%

2010 -3,66% -7,57% 5,30% 4,26% 1,40% -10,29% -14,15% -9,25% -13,11%

2009 42,23% 38,05% 4,19% 3,13% -0,80% 39,18% 34,97% 40,24% 36,03%

2008 -45,66% -49,22% 4,51% 4,13% 2,60% -51,55% -55,02% -51,17% -54,64%

2007 18,02% 18,00% 4,42% 4,23% 2,50% 10,72% 10,71% 10,92% 10,90%

2006 34,46% 33,66% 3,87% 3,70% 3,10% 26,55% 25,77% 26,72% 25,95%

2005 17,07% 17,09% 3,47% 2,87% 2,30% 10,96% 10,98% 11,56% 11,58%

2004 17,02% 16,40% 4,17% 3,26% 2,40% 10,11% 9,50% 11,01% 10,41%

Média período 6,01% 3,79% 5,47% 5,04% 1,82% -1,27% -3,45% -0,84% -3,02%

Média pré crise 21,64% 21,29% 3,98% 3,51% 2,58% 14,58% 14,24% 15,05% 14,71%

Média pós crise -2,92% -6,21% 6,32% 5,91% 1,39% -10,33% -13,56% -9,92% -13,15%

Prémio de risco 

(OT 10 anos)

Prémio de risco 

(OT 5 anos)

Retorno mercado 

(PSI Geral) Inflação

Prémio de risco 

(OT 10 anos)

Prémio de risco 

(OT 5 anos)

Inflação

Retorno mercado

 (PSI Geral)
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As diferenças que se verificam entre os prémios de risco obtidos com a média aritmética e geométrica 

indicam que o valor do índice variou bastante ao longo do ano, sendo que no final do ano 

comparativamente com o inicio do ano essa diferença não foi tão acentuada em períodos onde se 

verificou um retorno positivo.  

 

A tabela abaixo apresenta os prémios de risco obtidos através dos bilhetes de tesouro a 3 e 6 meses. 

 

Tabela 14: Prémio de risco histórico do PSI Geral através dos bilhetes de tesouro a 3 e 6 meses 

 

Legenda: 

BT – Bilhetes de tesouro; PT – Portugal; GR – Alemanha; MA – Média Aritmética; MG – Média Geométrica 

 

Relativamente aos prémios de riscos obtidos com os bilhetes de tesouro alemães e portugueses mais 

uma vez obtêm-se valores menores quando se considera a yield da dívida portuguesa como o ativo 

livre de risco. Em conformidade com o observado anteriormente o prémio de risco do PSI Geral 

continua menor que o do PSI 20. Por outro lado os valores encontrados são inferiores como era 

expectável aos obtidos considerando como ativo livre de risco obrigações de maior maturidade uma 

vez que as taxas de juro são comummente superiores, inclusivamente quando se compara os 

prémios de risco obtidos com os bilhetes de tesouro a 3 meses com os de 6 meses. Em geral o 

período entre 2004 e 2014 através da média aritmética e do mercado português teve uma valorização 

de 1,97% para o investidor que optaria por bilhetes de tesouro a 3 meses e de 1,77% para os bilhetes 

de tesouro a 6 meses, segundo a média aritmética. Já o período pré crise, independentemente da 

maturidade do ativo considerado, apresenta um valor elevado que ronda aproximadamente os 

16,00% passando este a ser negativo quando se avalia o período pós crise. O mesmo cenário é 

observável para os prémios de risco calculados com as yields alemãs. A média do período aufere 

valores negativos segundo a média geométrica e apenas considerando os instrumento da dívida 

pública portuguesa. 

 

 

Período MA MG MA MG MA MG MA MG

2014 -19,76% -21,34% -19,76% -21,35% -19,98% -21,56% -20,03% -21,61%

2013 14,51% 12,46% 14,49% 12,44% 13,76% 11,70% 13,48% 11,43%

2012 6,81% 2,72% 6,78% 2,68% 5,10% 1,01% 4,42% 0,33%

2011 -21,78% -25,14% -21,92% -25,27% -25,42% -28,77% -26,13% -29,49%

2010 -5,36% -9,21% -5,46% -9,32% -6,50% -10,35% -6,76% -10,62%

2009 42,75% 38,54% 42,68% 38,47% 42,59% 38,37% 42,55% 38,34%

2008 -50,65% -54,12% -50,68% -54,16% -50,85% -54,32% -50,88% -54,35%

2007 11,30% 11,28% 11,14% 11,12% 11,18% 11,16% 11,11% 11,10%

2006 27,55% 26,77% 27,32% 26,54% 27,27% 26,50% 27,28% 26,51%

2005 12,37% 12,39% 12,26% 12,27% 12,30% 12,32% 12,23% 12,25%

2004 12,27% 11,67% 12,18% 11,57% 12,21% 11,61% 12,16% 11,55%

Média período 2,73% 0,55% 2,64% 0,46% 1,97% -0,21% 1,77% -0,42%

Média pré crise 15,87% 15,53% 15,72% 15,38% 15,74% 15,40% 15,70% 15,35%

Média pós crise -4,78% -8,01% -4,84% -8,07% -5,90% -9,13% -6,19% -9,42%

Prémio de risco do PSI Geral com BT alemãs Prémio de risco do PSI Geral com BT portugueses

Prémio de risco 

(BT 3 meses)

Prémio de risco 

(BT 6 meses)

Prémio de risco 

(BT 3 meses)

Prémio de risco 

(BT 6 meses)
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4.7.3 Evolução do prémio de risco por índice setorial 
 
 
A tabela 15 apresenta o prémio de risco histórico para cada um dos índices que constituem o PSI 

Setorial. São apresentados os resultados obtidos para os instrumentos da dívida pública portuguesa e 

alemã de diversas maturidades. Transversalmente existem diferenças muito ténues nos prémios de 

risco de diferentes maturidades. À medida que a maturidade aumenta o valor da taxa de juro da 

dívida também aumenta, levando a menores prémios de risco. 

 

De acordo com o que se observa nos capítulos anteriores existe uma grande conformidade entre os 

prémios de risco obtidos com a dívida alemã e portuguesa no período pré crise, dada a tendência 

observada entre 2004 e 2007 com as taxas de juro dos dois mercados a auferirem valores bastante 

semelhantes. As disparidades aumentam a partir de 2008 atingindo o pico entre 2011 e 2012, tendo 

afectado os prémios de risco obtidos.  

 

O prémio de risco apresenta-se entre 2004 e 2008 mais elevado para o índice PT BM, 

independentemente do ativo livre de risco considerado. No capítulo 4.3 observou-se que este índice 

foi efetivamente aquele que teve um maior retorno associado no período pós crise impactando desta 

forma os prémios de risco obtidos. Desta forma o índice apresenta valores de prémio de risco entre 

10,42% e 11,71% para o período pré crise e 10,99% e 16,54% para o período pós crise, 

considerando a média aritmética. Houve portanto um aumento no prémio de risco exigido no período 

pós crise que no global tornou este índice naquele com um maior prémio de risco entre 2004 e 2008. 

No entanto o índice PT IN foi aquele com um maior prémio de risco no período pré crise, tendo sido 

fortemente impactado pela crise, auferindo valores negativos no período pós crise. 

 

Por oposição os índices PT FIN e PT TEC foram os índices cujos prémios de risco atingiram os 

valores mais baixos e negativos. Apesar disso o índice PT FIN apresenta um premio de risco positivo 

no período pré crise, o que não acontece com o PT TEC. O mercado bancário foi o mais afectado 

com a crise subprime e o colapso do banco Lehman Brother, apresentado o índice PT FIN os valores 

mais negativos no período pós 2008. Adicionalmente estes foram os índices mais arriscados, como 

foi anteriormente apresentado pela volatilidade histórica, sendo o índice PT TEC aquele com uma 

maior volatilidade entre 2004 e 2007 e o índice PT FIN entre 2008 e 2014. 
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Tabela 15: Prémio de risco histórico por índice do PSI Setorial através para a generalidade de maturidades 

 

Legenda: OT - Obrigações de tesouro; BT – Bilhetes de tesouro; PT – Portugal; GR – Alemanha; MA – Média Aritmética; MG – Média Geométrica 

MA MG MA MG MA MG MA MG MA MG MA MG MA MG MA MG

Média período -9,47% -12,80% -10,31% -14,22% 8,64% 5,20% 3,04% 3,06% 13,29% 10,74% 6,37% 3,46% -1,16% -4,69% 8,61% 5,84%

Média pre crise 12,34% 11,55% -10,81% -13,18% 14,51% 13,79% 4,82% 4,84% 10,54% 8,74% 31,10% 28,40% 9,53% 7,97% 21,52% 19,90%

Média pos crise -21,92% -26,71% -10,02% -14,82% 6,97% 2,75% 2,03% 2,04% 14,87% 11,88% -7,75% -10,79% -7,26% -11,92% 1,24% -2,19%

Média período -11,98% -15,32% -12,82% -16,74% 5,60% 2,15% 3,88% 0,54% 10,78% 8,22% 3,86% 0,94% -3,67% -7,20% 6,10% 3,32%

Média pre crise 12,22% 11,42% -10,93% -13,31% 14,37% 13,63% 6,72% 4,70% 10,42% 8,60% 30,98% 28,26% 9,41% 7,84% 21,40% 19,76%

Média pos crise -25,80% -30,59% -13,90% -18,70% 3,09% -1,13% 2,25% -1,84% 10,99% 8,00% -11,63% -14,67% -11,14% -15,80% -2,64% -6,07%

Média período -8,79% -12,14% -9,64% -13,56% 9,32% 5,87% 7,06% 3,72% 13,97% 11,40% 7,05% 4,12% -0,49% -4,03% 9,28% 6,50%

Média pre crise 12,73% 11,93% -10,42% -12,80% 14,64% 13,91% 7,23% 5,21% 10,94% 9,12% 31,49% 28,77% 9,92% 8,35% 21,91% 20,27%

Média pos crise -21,09% -25,89% -9,19% -14,00% 7,80% 3,57% 6,96% 2,86% 15,70% 12,70% -6,92% -9,97% -6,43% -11,10% 2,07% -1,37%

Média período -11,54% -14,88% -12,39% -16,30% 5,96% 2,52% 4,31% 0,98% 11,22% 8,66% 4,30% 1,38% -3,23% -6,76% 6,53% 3,77%

Média pre crise 12,69% 11,89% -10,46% -12,84% 14,55% 13,82% 7,19% 5,17% 10,89% 9,07% 31,45% 28,73% 9,88% 8,31% 21,87% 20,23%

Média pos crise -25,39% -30,17% -13,49% -18,28% 3,50% -0,71% 2,66% -1,42% 11,40% 8,42% -11,22% -14,25% -10,73% -15,38% -2,23% -5,64%

Média período -8,07% -11,42% -8,91% -12,84% 10,00% 6,54% 7,78% 4,44% 14,69% 12,12% 7,77% 4,84% 0,24% -3,30% 10,01% 7,23%

Média pre crise 13,36% 12,55% -9,80% -12,18% 14,96% 14,22% 7,86% 5,84% 11,56% 9,74% 32,12% 29,40% 10,55% 8,97% 22,53% 20,90%

Média pos crise -20,31% -25,11% -8,41% -13,22% 8,58% 4,35% 7,74% 3,64% 16,48% 13,48% -6,14% -9,19% -5,65% -10,32% 2,85% -0,59%

Média período -8,94% -12,28% -9,78% -13,71% 8,94% 5,49% 6,91% 3,57% 13,82% 11,25% 6,90% 3,97% -0,63% -4,17% 9,14% 6,36%

Média pre crise 13,33% 12,53% -9,82% -12,20% 14,93% 14,20% 7,83% 5,81% 11,53% 9,72% 32,09% 29,37% 10,52% 8,95% 22,51% 20,87%

Média pos crise -21,67% -26,46% -9,76% -14,57% 7,22% 3,00% 6,39% 2,29% 15,12% 12,13% -7,50% -10,54% -7,01% -11,67% 1,49% -1,94%

Média período -7,98% -11,32% -8,82% -12,75% 10,08% 6,63% 7,87% 4,53% 14,78% 12,21% 7,86% 4,93% 0,33% -3,21% 10,10% 7,32%

Média pre crise 13,51% 12,70% -9,65% -12,03% 15,15% 14,42% 8,01% 5,99% 11,71% 9,89% 32,27% 29,55% 10,70% 9,13% 22,68% 21,05%

Média pos crise -20,26% -25,05% -8,35% -13,16% 8,63% 4,41% 7,80% 3,70% 16,54% 13,54% -6,08% -9,13% -5,59% -10,26% 2,90% -0,53%

Média período -8,74% -12,08% -9,58% -13,51% 9,17% 5,72% 7,11% 3,77% 14,02% 11,46% 7,10% 4,18% -0,43% -3,97% 9,34% 6,56%

Média pre crise 13,37% 12,57% -9,78% -12,16% 14,96% 14,23% 7,88% 5,86% 11,58% 9,76% 32,14% 29,42% 10,57% 8,99% 22,55% 20,92%

Média pos crise -21,37% -26,17% -9,47% -14,28% 7,52% 3,29% 6,68% 2,58% 15,42% 12,42% -7,20% -10,25% -6,71% -11,37% 1,79% -1,64%
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Observando-se mais em detalhe a evolução anual dos prémios de risco por setor verifica-se através 

do anexo 4 que 2013 foi um ano positivo para todos os índices, cujos prémios de risco segundo a 

média aritmética para as obrigações de tesouro portuguesas a 10 anos variaram entre 3,12% e 

41,24% para a média aritmética e -1,33% e 38,02% para a média geométrica, tendo o PT BM sido o 

índice com um melhor desempenho e o PT TEL com o pior. Os anos de 2006 e 2009 seguem-se 

como os anos com um número maior de índice setoriais com prémio de risco positivo. Por outro lado 

2011 foi um ano caracterizado puramente por prémios de risco negativos, tal como aconteceu em 

2008. O índice PT TEC destaca-se por tido um período geral caracterizado por prémios de risco 

negativo em ambos os subperíodos. 

 

 

4.7.4 Evolução do prémio de risco por título do PSI 20 
 

A tabela abaixo apresenta os prémios de risco históricos através da média aritmética por empresa e 

por instrumento de dívida pública. As empresas analisadas correspondem às acções que constituíam 

o PSI 20 no inicio de 2015, sendo que durante o período de análise (2004 a 2014) a constituição do 

índice sofreu alterações, não tendo por isso tido sempre presente as empresas alvo de análise. Os 

prémios de risco calculados com o retorno geométrico são apresentados no anexo 5. 

 

As ações EDPR, CTT, TDSA não apresentam prémio risco no período entre 2004 e 2007 visto 

apenas terem aberto a sua atividade em bolsa posteriormente. Já o BANIF apresenta apenas prémio 

de risco a partir de 2012 uma vez que este foi alvo nesse ano da sua nacionalização, tendo sido 

desconsiderado o período anterior a esse evento. 

 

Focando apenas nos resultados obtidos através das obrigações de tesouro alemão a 10 anos, 

observa-se que o período pré crise é caracterizado por prémios de risco bastante distintos entre as 

diversas ações, variando entre 2,85% e 100,20% para a NOS e GALP respetivamente. A GALP e a 

ALTR correspondem às ações que apresentam prémios de risco mais elevados neste período e ainda 

com volatilidades históricas consideravelmente altas de acordo com a tabela 16. No período pós crise 

o prémio de risco baixou fortemente, atingindo em alguns casos valores negativos, dada a 

rendibilidade dos retornos terem sido fortemente afectadas pela crise. A TDSA que apenas está 

cotada em bolsa a partir de Agosto de 2010 é aquela cujo prémio de risco é mais elevado neste 

período. Ainda assim este resultado não é totalmente comparável com outras ações dado que não 

incorpora dois anos extremamente relevantes, 2008 e 2009 e que impactaram profundamente os 

resultados das restantes ações. As ações do CTT, EGL apresentam prémios de risco acima dos 

25,00% no período global, embora as ações dos CTT tenham um número de observações muito 

inferior dado que apenas apresentam cotações no final do ano de 2013. Por esses aspectos conclui-

se que a EGL é a que traduz uma melhor aproximação do prémio de risco no período pós crise. Em 

oposição o BANIF apresenta o prémio de risco mais baixo em consequência de inúmeras quedas em 

bolsa. 
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Tabela 16: Prémio de risco histórico por título do PSI 20 segundo a média aritmética para a generalidade de maturidades  

 

 
Legenda: OT - Obrigações de tesouro; BT – Bilhetes de tesouro; PT – Portugal; GR – Alemanha; MA – Média Aritmética; MG – Média Geométrica 

ALTR BPI PTI EDPR GALP PHR RENE JMT SEM EDP NOS SON EGL CTT BCP TDSA IPR BANIF

Média período 45.00% 8.28% 14.74% 6.24% 23.00% -3.38% 3.85% 23.65% 15.87% 10.43% 5.88% 26.74% 31.31% 28.90% 1.45% 41.19% 27.53% -48.06%

Média pre crise 97.94% 17.75% 12.79% 100.20% 7.09% 31.99% 30.94% 26.38% 21.62% 2.85% 41.33% 37.83% 12.71% 4.33%

Média pos crise 14.74% 2.86% 15.86% 6.24% 0.95% -9.37% -0.17% 19.48% 9.86% 4.04% 7.61% 18.41% 27.59% 28.90% -4.99% 41.19% 40.78% -48.06%

Média período 42.49% 5.77% 12.23% 1.81% 19.96% -5.90% 0.43% 21.14% 13.36% 7.92% 3.37% 24.23% 28.80% 25.36% -1.06% 36.05% 25.02% -53.37%

Média pre crise 97.82% 17.63% 12.67% 100.06% 6.97% 31.80% 30.82% 26.27% 21.50% 2.73% 41.21% 37.71% 12.59% 4.21%

Média pos crise 10.87% -1.01% 11.98% 1.81% -2.93% -13.25% -4.05% 15.60% 5.98% 0.17% 3.73% 14.53% 23.71% 25.36% -8.86% 36.05% 36.91% -53.37%

Média período 45.67% 8.95% 15.41% 7.16% 23.68% -2.71% 4.59% 24.32% 16.54% 11.11% 6.55% 27.42% 31.98% 29.81% 2.12% 42.12% 28.20% -47.12%

Média pre crise 98.33% 18.14% 13.18% 100.34% 7.48% 32.08% 31.34% 26.78% 22.01% 3.25% 41.73% 38.22% 13.10% 4.72%

Média pos crise 15.57% 3.70% 16.69% 7.16% 1.78% -8.54% 0.66% 20.31% 10.69% 4.87% 8.44% 19.24% 28.42% 29.81% -4.16% 42.12% 41.61% -47.12%

Média período 42.92% 6.20% 12.66% 2.22% 20.32% -5.46% 0.82% 21.57% 13.79% 8.36% 3.80% 24.67% 29.23% 26.50% -0.63% 36.34% 25.45% -52.70%

Média pre crise 98.29% 18.10% 13.14% 100.24% 7.44% 31.99% 31.29% 26.73% 21.97% 3.20% 41.68% 38.18% 13.06% 4.68%

Média pos crise 11.28% -0.60% 12.40% 2.22% -2.52% -12.83% -3.63% 16.01% 6.39% 0.58% 4.14% 14.94% 24.12% 26.50% -8.45% 36.34% 37.32% -52.70%

Média período 46.39% 9.67% 16.14% 8.07% 24.36% -1.99% 5.29% 25.04% 17.26% 11.83% 7.27% 28.14% 32.71% 30.26% 2.84% 42.86% 28.92% -46.66%

Média pre crise 98.96% 18.76% 13.80% 100.65% 8.10% 32.21% 31.96% 27.40% 22.64% 3.87% 42.35% 38.84% 13.73% 5.35%

Média pos crise 16.35% 4.48% 17.47% 8.07% 2.56% -7.76% 1.44% 21.09% 11.47% 5.65% 9.22% 20.02% 29.20% 30.26% -3.38% 42.86% 42.39% -46.66%

Média período 45.52% 8.93% 15.27% 6.52% 23.30% -2.86% 4.10% 24.17% 16.39% 10.96% 6.40% 27.27% 31.84% 29.62% 1.97% 41.03% 28.05% -47.87%

Média pre crise 98.93% 19.35% 13.78% 100.62% 8.08% 32.19% 31.94% 27.38% 22.61% 3.85% 42.32% 38.82% 13.70% 5.32%

Média pos crise 15.00% 2.97% 16.12% 6.52% 1.20% -9.11% 0.09% 19.74% 10.12% 4.30% 7.86% 18.67% 27.85% 29.62% -4.73% 41.03% 41.04% -47.87%

Média período 46.48% 9.76% 16.23% 8.13% 24.44% -1.90% 5.36% 25.14% 17.36% 11.92% 7.36% 28.23% 32.80% 30.28% 2.93% 42.92% 29.01% -46.64%

Média pre crise 99.11% 18.92% 13.95% 100.85% 8.25% 32.37% 32.11% 27.55% 22.79% 4.02% 42.50% 39.00% 13.88% 5.50%

Média pos crise 16.41% 4.53% 17.53% 8.13% 2.61% -7.70% 1.50% 21.15% 11.53% 5.71% 9.27% 20.08% 29.26% 30.28% -3.32% 42.92% 42.45% -46.64%

Média período 45.73% 9.00% 15.27% 6.52% 23.30% -2.86% 4.10% 24.17% 16.39% 10.96% 6.40% 27.27% 31.84% 29.62% 1.97% 41.03% 28.05% -47.87%

Média pre crise 98.98% 18.78% 13.78% 100.62% 8.08% 32.19% 31.94% 27.38% 22.61% 3.85% 42.32% 38.82% 13.70% 5.32%

Média pos crise 15.30% 3.42% 16.12% 6.52% 1.20% -9.11% 0.09% 19.74% 10.12% 4.30% 7.86% 18.67% 27.85% 29.62% -4.73% 41.03% 41.04% -47.87%

Prémio de risco por ação e por período
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Levando em conta o que foi observado, a ALTR apresenta uma média de prémio de risco mais 

elevada para o período global, com 45,00% segundo as obrigações alemãs a 10 anos. Já no período 

pós crise o BCP, a RENE, o PHR e o BANIF são aqueles que apresentam prémios de risco 

negativos. Apesar disso a RENE apresenta um valor próximo de zero e anualmente observam-se 

vários períodos positivos que permitem como foi observando no capítulo 4.4 auferir um retorno médio 

aritmético de cerca de 3,52% para este período. Todavia quando se calculam os prémios de risco de 

forma anual, englobando a taxa da inflação e as taxas de juro os valores passam de positivos para 

negativos, como se pode verificar através da comparação do anexo 6 com a tabela anterior.  

 

O resultado do PHR deve-se essencialmente a perdas elevadas em 2014, dado o retorno médio 

aritmético anual de -67,32%. Já o BCP apresenta um prémio de risco positivo em 2009 e 2013, 

chegando mesmo a obter em 2013 um prémio de risco superior a 140,00% para a generalidade das 

maturidades. Este resultado não foi contudo suficiente para obter um prémio de risco também positivo 

no período pós crise. 
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5. Conclusões Finais 

O trabalho realizado teve por base a análise estatística para estudar a Bolsa de Valores de Lisboa e 

as obrigações de dívida pública assim como o efeito da crise de 2008 sobre as mesmas. O principal 

objectivo do trabalho realizado passou pelo estudo da evolução da rendibilidade, volatilidade e 

prémios de risco do mercado acionista português, representado pelos principais índices PSI 20, PSI 

Geral e PSI Setorial. Ao mesmo tempo analisaram-se os setores e as empresas mais afetadas pelo 

colapso dos mercados internacionais e pelas medidas de austeridade impostas pela Troika e pelo 

Governo a partir de 2008. Assim, pretendeu-se que os resultados obtidos permitissem testar a 

premissa de que a crise económico-financeira e as medidas instauradas pelo Governo tiveram de 

facto impacto no mercado bolsista português, nas taxas de juro da dívida pública e nos prémios de 

risco exigido pelos investidores.  

 

A escolha de um instrumento de dívida pública que pudesse representar o ativo livre de risco 

mostrou-se uma tarefa árdua. Se por um lado ao avaliar o prémio de risco do mercado português faria 

todo o sentido utilizar como proxy instrumentos da dívida pública, por outro o crescente risco de 

default confere risco a este ativo, o risco de incumprimento de Portugal face ao pagamento da sua 

dívida. Assim optou-se também por utilizar os instrumentos da dívida pública alemã no cálculo dos 

prémios de risco. Desta forma numa primeira fase pretendeu-se avaliar o spread da dívida 

portuguesa e dívida alemã entre 2004 e 2014 evidenciando o forte impacto da crise no mercado 

português face ao mercado alemão.   

 

Pela revisão da literatura efetuada compreendeu-se que existem várias maneiras de analisar o 

prémio de risco e que este pode ser considerado uma boa variável de previsão de prémios de risco 

futuros. O conceito e determinação do prémio de risco mostra-se extremamente importante nos 

mercados financeiros e em particular no mercado acionista como determinante do custo de capital. 

Conclui-se que apesar de existirem vários modelos estatísticos que se podem aplicar a uma série de 

retornos de modo a perceber o efeito da crise sobre a rendibilidade do mercado, existem uns mais 

robustos e que melhor se enquadram aos objectivos da presente dissertação. Nesse sentido optou-se 

por usar como base um modelo estatístico paramétrico - teste t para amostras independentes. Este 

modelo considera duas escalas de tempo interligadas entre si, ou seja, considera uma série de 

retornos diários observados entre 2004 e 2007 (período pré crise) e uma série de retornos diários 

observados entre 2008 e 2014 (período pós crise), avaliando a diferença da média destes retornos 

entre os dois períodos.  

 

Uma vez que o problema em estudo é constituído por uma amostra com um elevado número de 

observações e de modo a dar uma maior visibilidade da volatilidade, do retorno e do prémio de risco 

histórico em termos anuais procedeu-se à simplificação do mesmo através da anualização destes 

parâmetros e ainda à agregação dos resultados obtidos anualmente nos dois subperíodos mais 

importantes, o período pré crise e o período pós crise. 
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Analisou-se a evolução do prémio de risco à luz de dois métodos de cálculo, a média aritmética e a 

média geométrica, dado o forte de debate entre vários autores sobre o método mais correto e uma 

vez que a média adoptada tem um forte impacto, especialmente em períodos de crise, nos resultados 

do prémio de risco obtido. 

 

Relativamente aos resultados obtidos verifica-se que o mercado português é volátil e reage 

fortemente a períodos de crise. A crise do subprime e o colapso das bolsas internacionais 

impactaram fortemente o mercado português. O Memorando de Entendimento assinado com a Troika 

em Maio de 2011, no âmbito da ajuda externa, colocou todo o mercado português sobre ainda mais 

pressão.  

 

As taxas de juro portuguesas mostram-se razoavelmente próximas das alemãs até 2007 para a 

generalidade das maturidades. A partir de 2008, com a queda da Lehman Brothers, com as várias 

revisões do rating da dívida soberana portuguesa e da incerteza da evolução da economia observa-

se a tendência de aumento do spread entre a yield alemã e a portuguesa. Esta tendência já 

acelerada acentua-se a partir de 2010, levantando fortes preocupações por parte do Governo 

Português culminando no Memorando de Entendimento entre Portugal, UE, BCE e o FMI em Maio de 

2011. O spread atinge o seu valor máximo em 2011 para as obrigações e bilhetes de tesouro a 5 

anos, 3 e 6 meses e em 2012 a 10 anos, diminuindo a partir daí. Enquanto as yields portuguesas a 5 

e 10 anos mostram uma tendência de aumento entre o período pós crise, as yields alemãs 

apresentam uma tendência oposta. Contudo os bilhetes de tesouro portugueses a 3 e 6 meses 

diminuem no período pós crise, apesar de 2011 terem também atingido o valor máximo. Finalmente 

através do teste t estatístico comprova-se que a diferença entre médias é estatisticamente 

significativa para todos os instrumentos da dívida pública, sendo a rendibilidade dos títulos diferentes 

para o período pré e pós crise. 

 

A rendibilidade do mercado português foi avaliada essencialmente através dos índices PSI 20 TR e 

PSI Geral, evidenciando que apesar do primeiro apresentar um melhor desempenho em períodos de 

estabilidade e crescimento é também o mais impactado pela crise. Até 2007 a rendibilidade diária 

apresenta oscilações baixas para os dois índices, sendo que a partir de 2008 observam-se retornos a 

variar entre -10,00% e 10,00%. Ademais ambos os índices apresentam em 2008 o pior desempenho 

em termos de rendibilidade. O ano de 2011 aparece também como um ano com retornos bastante 

negativos devido a alguns eventos como o aumento da taxa sobre o IRS, mais valias e dividendos em 

consequência de acordos com a Comissão Europeia. Por outro lado as yields portuguesas 

apresentam valores bastante elevados nesse período, não justificando dessa forma o investimento 

em ativos arriscados como o PSI 20 TR e PSI Geral por parte do investidor.  

A rendibilidade do índice PSI 20 TR no período pré crise apresenta um valor de 22,47% contrastando 

com o valor obtido no pós crise negativo de -3,11% segundo a média aritmética. Por outro lado o PSI 

Geral segue a mesma tendência com uma rendibilidade de 21,64% para o período pré crise e de        
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-2,92% para o período pós crise. A rendibilidade obtida entre os dois períodos está em concordância 

com a volatilidade histórica sendo que para ambos os índices o valor da volatilidade duplicou 

evidenciando mais uma vez a instabilidade da economia portuguesa em períodos de crise financeira. 

Finalmente através do teste t concluiu-se que as diferenças de médias da rendibilidade entre os dois 

períodos é estatisticamente significativa para o PSI 20 TR e PSI Geral. 

 

O prémio de risco histórico estimado do PSI 20 TR através das obrigações de tesouro portuguesas a 

10 anos foi estimado em 15,39% para o período pré crise e -10,50% para o período pós crise. A 

mesma estimativa é obtida considerando o PSI Geral, apresentando este um valor de 14,58% para o 

período pré crise e de -10,33% para o período pós crise. Os prémios de risco encontram-se em 

concordância considerando a generalidade das maturidades, ainda assim o prémio de risco obtido 

através dos bilhetes de tesouro do mercado português a 3 e 6 meses apresenta valores ligeiramente 

mais elevados, com um valor superior a 16,00% no período pré crise e inferior a -6,00% no período 

pós crise no caso do PSI 20 TR, segundo a média aritmética. 

 

De entre os setores mais afetados pela crise destaca-se o setor Financeiro (PTFIN), existindo uma 

clara diferença entre a sua rendibilidade no período pré e pós crise. Se por um lado o setor mostrou 

um desempenho positivo com retornos de 19,22% entre 2004 e 2007, também se mostrou como o 

setor mais impactado com a crise após 2008, chegando mesmo a auferir perdas de -18,61%. No 

período pós crise as exigências sobre o setor bancário aumentaram com o acordo com o Banco de 

Portugal, o Banco Central Europeu, Fundo Monetário Internacional e com a Comissão Europeia. O 

nível solvabilidade mínimo exigido aumentou através do aumento do rácio “core tier 1
9
” para 9,00% 

no final de 2011 para 10,00% em 2012. Desta forma os bancos teriam de cessar a distribuição de 

dividendos ou achar novas alternativas para aumentar a sua base de capital.  

 

Os resultados dos testes t estatísticos mostram que existem diferenças significativamente estatísticas 

entre o retorno médio do período pré crise e do pós crise para o setor financeiro (PT FIN) e o setor 

Industrial (PTIN). Este resultado vai de encontro ao facto de o setor Financeiro (PT FIN) e setor 

Industrial (PTIN) terem sido os mais afectados pela crise e desta forma o resultado do teste 

estatístico comprova que as médias dos dois períodos são efetivamente diferentes. 

 

Relativamente ao prémio de risco por setor, verifica-se que o setor Materiais de Base (PT BM) é 

aquele com um prémio de risco mais elevado entre 2004 e 2014 independentemente do ativo livre de 

risco considerado, dado que este foi efetivamente aquele que teve um maior retorno associado no 

período pós crise. Desta forma o índice apresenta valores de prémio de risco entre 10,42% e 11,71% 

para o período pré crise e 10,99% e 16,54% para o período pós crise, considerando a média 

aritmética. No entanto o setor industrial (PT IN) foi aquele com um maior prémio de risco no período 

pré crise, tendo sido fortemente impactado pela crise, auferindo valores negativos no período pós 

                                                      
9
 O rácio de ‘core tier 1’ é apurado através do quociente entre o conjunto de fundos próprios designado de ‘core’ 

e as posições ponderadas em função do seu risco 
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crise. Os índices correspondentes ao setor financeiro (PTFIN), ao setor Industrial (PTIN), ao setor 

Telecomunicações (PTTEL), ao setor Tecnológico (PTTEC) e ao setor Utilities (PTUT) apresentam 

um prémio de risco negativo no período pós crise segundo a média aritmética. 

 

Das 18 ações selecionadas verifica-se mais uma vez a tendência de diminuição do retorno entre os 

dois períodos. As ações BPI, EDPR, GALP, PHR, BCP, BANIF e RENE foram os mais afetados após 

2008 voltando a evidenciar desta forma que um dos setores mais afetados foi de facto o setor 

bancário. Por outro lado o título IPR destaca-se por ser aquele com uma maior volatilidade entre 2004 

e 2014 e por outro por ir contra a tendência de contração de mercado e apresentar uma rendibilidade 

positiva de 43,93% no período pós crise, segundo a média aritmética. O teste estatístico t apenas se 

mostra conclusivo para as ações ALTR, GALP e SON. Apesar deste resultado não se pode inferir que 

não existem diferenças entre a média do retorno diário no pré crise e a média do retorno diário no pós 

crise, mas apenas que não existem forte evidências para concluir que existem de facto diferenças. 

Relativamente aos respectivos prémios de risco observa-se que os títulos IPR e TDSA são aqueles 

que apresentam um prémio de risco mais elevado para o período pós crise, superior a 36,00% para a 

generalidade dos instrumentos de dívida pública considerados, fruto das duas rendibilidades obtidas. 

Por outro lado o BANIF apresenta o prémio de risco mais baixo neste período. A GALP também 

apresenta-se como um dos títulos com pior desempenho a nível de prémio de risco para o período 

pós crise, auferindo um valor inferior a 2,61% contrastando desta forma com o seu desempenho 

extremamente positivo no período pré crise. A ALTR corresponde ao título com um melhor 

desempenho dos prémios de risco para o período global respetivamente.  

 

É de evidenciar que existe uma grande conformidade entre os prémios de risco obtidos com a dívida 

alemã e portuguesa no período pré crise, dada a tendência observada entre 2004 e 2007 com as 

taxas de juro dos dois mercados a auferirem valores bastante semelhantes. As disparidades 

aumentam a partir de 2008 atingindo o pico entre 2011 e 2012, tendo afectado os prémios de risco 

obtidos. Desta forma obtém-se no geral para o período pré crise um prémio de risco inferior e para o 

período pós crise um prémio de risco superior para dívida alemã. Por outro lado verifica-se ainda que 

o método de cálculo da rendibilidade (media aritmética e geométrica) afeta profundamente os 

resultados obtidos, especialmente após 2008. O prémio de risco segundo a média aritmética e 

geométrica é relativamente semelhante até 2007, apresentando maiores diferenças após 2008. Estas 

conclusões são transversais a todos os títulos e ativos considerados.  

Relativamente ao nível de risco sistemático destes títulos medido pelo coeficiente beta, verificam-se 

dois pontos essenciais. Em primeiro lugar o beta obtido do PSI Geral é ligeiramente superior ao do 

PSI 20 TR em ambos os períodos. Em segundo lugar não existe uma tendência transversalmente 

aplicável sobre a maioria das ações. Existe um aumento significativo do beta das ações do BPI, JMT, 

SEM, NOS e EGL e uma diminuição das restantes ações. Por último as ações do PTI e PHR mostram 

betas semelhantes nos dois períodos.  
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Conclui-se finalmente que, apesar das diferenças obtidas em cada uma das análises acima referidas 

se observa no geral a mesma tendência de contração de mercado, diminuição da rendibilidade e 

consequentemente dos prémios de risco no período pós 2008 para cada um dos índices e títulos 

analisados. Constata-se desta forma que de facto houve um impacto no mercado da Bolsa de Lisboa 

com a crise económica e financeira após 2008, havendo alguns casos em que os testes estatísticos 

aplicados são pouco significativos, não se podendo garantir a diferença de médias entre os dois 

períodos. 
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Anexo 1 – Teste t sobre as taxas de juro portuguesas 

 
Tabela A1: Resultados do teste t sobre os bilhetes de tesouro português a 3 meses 
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Tabela A2: Resultados do teste t sobre os bilhetes de tesouro português a 6 meses 
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Tabela A3: Resultados do teste t sobre as obrigações de tesouro português a 5 anos 
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Tabela A4: Resultado do teste t sobre as obrigações de tesouro portuguesas a 10 anos 
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Anexo 2 – Evolução da rendibilidade dos principais índices 

 
 
 
 

 
Figura A1: Evolução da rendibilidade do PSI 20 TR entre 2004 e 2014 

 
 
 
 

 

Figura A2: Evolução da rendibilidade do PSI Geral entre 2004 e 2014 
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Anexo 3 – Teste t sobre o retorno do PSI 20 TR e PSI Geral 

 
Tabela A5: Resultado teste t sobre o retorno diário do PSI 20 TR 
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Tabela A6: Resultados do teste t sobre o retorno diário do PSI Geral 
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Anexo 4 – Prémio de risco anual através das obrigações de tesouro portuguesas a 10 anos  

 
 
 

Tabela A7: Evolução anual do prémio de risco por índice do PSI Setorial segundo as obrigações portuguesas a 10 anos 

 
 
Legenda: OT - Obrigações de tesouro; MA – Média Aritmética; MG – Média Geométrica 

 
 

Período MA MG MA MG MA MG MA MG MA MG MA MG MA MG MA MG

2014 -57,73% -62,84% -16,63% -20,09% -26,89% -28,70% 37,97% 33,17% 18,21% 15,10% -25,72% -27,95% -65,73% -69,02% 29,98% 27,11%

2013 23,46% 10,05% 21,14% 16,13% 13,21% 10,00% 20,47% 17,74% 41,24% 38,02% 12,65% 10,89% 3,12% -1,33% 11,52% 9,91%

2012 7,50% -5,06% -15,58% -26,64% 9,81% 4,86% 6,21% 0,17% 26,77% 21,81% -13,83% -16,60% -11,55% -15,66% -11,66% -16,21%

2011 -69,98% -73,77% -43,13% -47,52% -13,73% -20,18% -9,16% -12,92% -30,98% -33,84% -34,35% -36,34% -42,68% -44,77% -7,70% -12,27%

2010 -34,81% -38,06% -36,20% -37,55% 24,70% 20,48% 1,27% -2,18% 19,41% 15,29% -26,59% -29,02% 13,14% 7,29% -25,02% -26,92%

2009 15,74% 23,05% 6,63% 6,17% 69,46% 63,21% 0,01% -5,03% 37,05% 36,91% 55,95% 48,49% 58,80% 51,55% 22,38% 19,19%

2008 -64,80% -67,52% -13,52% -21,40% -54,93% -57,62% -41,01% -43,84% -34,79% -37,31% -49,52% -52,20% -33,10% -38,67% -37,99% -43,29%

2007 -2,83% -2,66% -27,31% -29,74% 17,57% 15,63% -4,99% -7,45% -8,20% -10,58% -0,68% -3,19% 0,63% -0,70% 13,99% 12,59%

2006 28,34% 26,79% -20,19% -21,43% 11,16% 11,64% 25,86% 23,54% 30,55% 26,39% 33,52% 33,93% 17,05% 14,79% 46,35% 43,90%

2005 18,40% 17,72% -13,53% -15,72% 16,85% 15,14% 11,08% 10,76% 63,46% 59,02% 7,07% 5,80% 16,37% 16,03%

2004 4,97% 3,81% 17,30% 13,64% -10,84% -12,42% 8,26% 7,85% 27,62% 23,29% 12,90% 11,47% 8,87% 6,52%

Média período -11,98% -15,32% -12,82% -16,74% 5,60% 2,15% 3,88% 0,54% 10,78% 8,22% 3,86% 0,94% -3,67% -7,20% 6,10% 3,32%

Média pré crise 12,22% 11,42% -10,93% -13,31% 14,37% 13,63% 6,72% 4,70% 10,42% 8,60% 30,98% 28,26% 9,41% 7,84% 21,40% 19,76%

Média pós crise -25,80% -30,59% -13,90% -18,70% 3,09% -1,13% 2,25% -1,84% 10,99% 8,00% -11,63% -14,67% -11,14% -15,80% -2,64% -6,07%

PT PTCS c/ OTs

 10 anos

PT CG c/ OTs

 10 anos

PT BM c/ OTs

 10 anos

PT IN c/ OTs

 10 anos

PT TEL c/ OTs 

10 anos

PT UT c/ OTs

 10 anos

PT FIN c/ OTs 

10 anos

PT TEC c/ OTs 

10 anos
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Anexo 5 – Prémio de risco dos títulos do PSI 20 segundo média geométrica 

Tabela A8:Prémio de risco histórico por título do PSI 20 segundo a média geométrica para a generalidade de maturidades 

 

ALTR BPI PTI EDPR GALP PHR RENE JMT SEM EDP NOS SON EGL CTT BCP TDSA IPR BANIF

Média período 35.35% 0.08% 11.16% 0.46% 16.59% -7.60% 1.23% 16.73% 11.55% 6.79% 0.62% 19.45% 22.02% 25.72% -8.41% 14.89% 12.60% -81.27%

Média pre crise 85.18% 14.64% 10.45% 89.16% 5.38% 24.19% 26.78% 24.27% 19.96% 1.47% 36.45% 32.79% 9.35% 1.47%

Média pos crise 6.87% -8.24% 11.57% 0.46% -4.14% -15.02% -2.05% 10.99% 4.27% -0.74% 0.13% 9.74% 15.86% 25.72% -18.56% 14.89% 18.96% -81.27%

Média período 32.84% -2.43% 8.65% -3.98% 13.55% -10.11% -2.19% 14.22% 9.04% 4.27% -1.89% 16.94% 19.51% 22.18% -10.92% 9.75% 10.09% -86.58%

Média pre crise 85.06% 14.52% 10.33% 89.02% 5.26% 24.00% 26.66% 24.16% 19.84% 1.35% 36.33% 32.67% 9.23% 1.35%

Média pos crise 3.00% -12.12% 7.69% -3.98% -8.02% -18.90% -5.93% 7.11% 0.40% -4.62% -3.74% 5.86% 11.98% 22.18% -22.44% 9.75% 15.08% -86.58%

Média período 36.02% 0.75% 11.83% 1.38% 17.27% -6.93% 1.97% 17.41% 12.22% 7.46% 1.29% 20.12% 22.69% 26.64% -7.74% 15.82% 13.27% -80.33%

Média pre crise 85.58% 15.04% 10.84% 89.29% 5.77% 24.28% 27.18% 24.67% 20.35% 1.86% 36.84% 33.18% 9.74% 1.86%

Média pos crise 7.71% -7.41% 12.40% 1.38% -3.31% -14.19% -1.22% 11.82% 5.10% 0.09% 0.97% 10.57% 16.69% 26.64% -17.73% 15.82% 19.79% -80.33%

Média período 33.27% -2.00% 9.08% -3.56% 13.91% -9.68% -1.80% 14.66% 9.47% 4.71% -1.46% 17.37% 19.94% 23.33% -10.49% 10.04% 10.52% -85.91%

Média pre crise 85.53% 14.99% 10.80% 89.20% 5.73% 24.20% 27.13% 24.63% 20.31% 1.82% 36.80% 33.14% 9.70% 1.82%

Média pos crise 3.41% -11.71% 8.11% -3.56% -7.60% -18.48% -5.52% 7.53% 0.81% -4.21% -3.33% 6.27% 12.40% 23.33% -22.03% 10.04% 15.50% -85.91%

Média período 36.75% 1.47% 12.56% 2.28% 17.95% -6.21% 2.67% 18.13% 12.94% 8.18% 2.02% 20.85% 23.41% 27.09% -7.02% 16.57% 13.99% -79.87%

Média pre crise 86.20% 15.66% 11.46% 89.61% 6.39% 24.42% 27.80% 25.29% 20.98% 2.49% 37.46% 33.81% 10.36% 2.49%

Média pos crise 8.49% -6.63% 13.18% 2.28% -2.53% -13.41% -0.44% 12.60% 5.88% 0.87% 1.75% 11.35% 17.47% 27.09% -16.95% 16.57% 20.57% -79.87%

Média período 35.88% 0.60% 11.69% 0.74% 16.89% -7.08% 1.48% 17.26% 12.07% 7.31% 1.14% 19.98% 22.54% 26.45% -7.89% 14.73% 13.12% -81.08%

Média pre crise 86.17% 15.63% 11.44% 89.58% 6.37% 24.40% 27.77% 25.27% 20.95% 2.46% 37.44% 33.78% 10.34% 2.46%

Média pos crise 7.13% -7.99% 11.83% 0.74% -3.88% -14.76% -1.79% 11.25% 4.53% -0.48% 0.39% 10.00% 16.12% 26.45% -18.30% 14.73% 19.22% -81.08%

Média período 36.84% 1.57% 12.65% 2.34% 18.04% -6.12% 2.74% 18.22% 13.03% 8.27% 2.11% 20.94% 23.51% 27.10% -6.93% 16.62% 14.09% -79.85%

Média pre crise 86.35% 15.81% 11.61% 89.81% 6.54% 24.58% 27.95% 25.44% 21.13% 2.64% 37.62% 33.96% 10.52% 2.64%

Média pos crise 8.54% -6.58% 13.24% 2.34% -2.47% -13.35% -0.38% 12.66% 5.94% 0.93% 1.80% 11.41% 17.53% 27.10% -16.89% 16.62% 20.63% -79.85%

Média período 36.08% 0.81% 11.69% 0.74% 16.89% -7.08% 1.48% 17.26% 12.07% 7.31% 1.14% 19.98% 22.54% 26.45% -7.89% 14.73% 13.12% -81.08%

Média pre crise 86.22% 15.68% 11.44% 89.58% 6.37% 24.40% 27.77% 25.27% 20.95% 2.46% 37.44% 33.78% 10.34% 2.46%

Média pos crise 7.43% -7.69% 11.83% 0.74% -3.88% -14.76% -1.79% 11.25% 4.53% -0.48% 0.39% 10.00% 16.12% 26.45% -18.30% 14.73% 19.22% -81.08%B
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Anexo 6 – Evolução anual da rendibilidade do título RENE 

 
 
 

Tabela A 9: Evolução anual da rendibilidade do título RENE 

 
 

Desvio 

padrão 

anualizado

Retorno 

anual MA

Retorno 

anual MG

2014 18,97% 16,47% 14,1%

2013 15,90% 18,79% 14,4%

2012 14,86% 6,38% 6,1%

2011 21,07% -10,60% -10,9%

2010 17,36% -7,81% -9,8%

2009 18,24% 13,35% 15,3%

2008 37,49% -11,95% -17,9%

2007 35,47% 39,62% 31,6%

Média 22,42% 8,03% 5,36%

Média Pré crise 35,47% 39,62% 31,63%

Média Pós crise 20,56% 3,52% 1,60%


