A irrelevância do fator valor na baixa volatilidade
Fei Mei Chan
Diretora, Estratégia de Investimento em Índices
S&P Dow Jones Indices

Este artigo foi publicado originalmente no blog Indexology® no dia 4 de março de 2020.
As estratégias de baixa volatilidade conseguiram uma aceitação considerável no mercado depois da crise
financeira de 2008. Durante a grande parte dos doze anos seguintes, os céticos argumentaram que a baixa
volatilidade poderia se tornar, e algumas vezes que já se tornou, sobrevalorizada. Sem dúvida é uma
preocupação entendível, especialmente levando em consideração que a popularidade das estratégias de
baixa volatilidade se manteve constante.
Há pouco, atualizamos o nosso estudo de 2016 intitulado “A valorização da baixa volatilidade” para observar o
possível impacto (se houver) das valorizações no desempenho futuro do S&P 500 Low Volatility Index®. A
nossa conclusão mais importante agora, bem como aquela vez, é que as valorizações têm pouca
relevância como indicador do desempenho da estratégia de baixa volatilidade.
O quadro a seguir resume este ponto numa imagem só. Ele mostra a valorização mensal da estratégia de
baixa volatilidade (em comparação com o S&P 500) versus o seu desempenho relativo no mês seguinte. Se o
gráfico parece disperso, é porque ele é disperso: a correlação entre a valorização deste mês e o desempenho
do mês seguinte é 0,03. Como indicador de pontos de entrada e saída para estratégias de baixa volatilidade,
o fator valor parece não ter valor nenhum.
Quadro 1: O gráfico de dispersão das pontuações de valor relativo mensais e o spread de desempenho do S&P
500 Low Volatility Index no mês seguinte não mostra uma relação

Spread de desempenho

Correlação: 0.03

Spread de valor
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 31 de dezembro de 1990 até 31 de dezembro de 2019. O desempenho no passado não gar ante
resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos ilustrativos e reflete desempenhos históricos hipotéticos.
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