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• Modelos de equilíbrio baseiam-se em análises de média 

e variância

• Que retornos são observados?

– CAPM com impostos: retornos pós-impostos

– CAPM com inflação: retornos nominais

• Ross (1976, 1977) propôs abordagem multifatorial

– Dado o processo gerador de retornos…

– … deriva, a partir de argumentos de arbitragem semelhantes 

aos do CAPM, os preços dos ativos



O que é precificação por arbitragem –

APT?

• Lei de um só preço: dois itens idênticos não podem 

vender a preços diferentes;

• Pressupostos rígidos sobre a forma da função utilidade 

não são necessários;

• Equilíbrio mais geral que no CAPM pois os preços 

podem ser afetados por outras influências que não 

médias e variâncias;

• Expectativas homogêneas são ainda necessárias;

• O quadro de referência de média e variância é 

substituído pelo processo gerador de retornos dos 

ativos.



Processo gerador de retornos

• ai = retorno esperado da ação i se todos os índices têm valor 0;

• Ij = valor do j-ésimo índice que tem impacto sobre o retorno da 

ação i;

• bij = sensibilidade do retorno da ação i em relação ao j-ésimo

índice;

• ei = termo de erro aleatório com média igual a zero e variância 

igual a 𝜎𝑒𝑖
2

• Sendo necessário que:

– 𝐸 𝑒𝑖𝑒𝑗 = 0 para todos os i e j onde i ≠ j

– 𝐸 𝑒𝑖 𝐼𝑗 −  𝐼𝑗 = 0 para todas as ações e índices

𝑅𝑖 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖1𝐼1 + 𝑏𝑖2𝐼2 +⋯+ 𝑏𝑖𝑗𝐼𝑗 + 𝑒𝑖



Demonstração simples da APT

• Supondo um modelo com dois índices

• O investidor observa 3 atributos da carteira (p): Rp, bp1

e bp2

• Supondo 3 carteiras:

• Três pontos determinam um plano no espaço 

tridimensional Rp, bp1 e bp2

𝑅𝑖 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖1𝐼1 + 𝑏𝑖2𝐼2 + 𝑒𝑖



Demonstração simples da APT

• Assim, retorno esperado e risco de qualquer carteira 

composta por estas três pode ser dado por:

–  𝑅𝑃 =  𝑖=1
𝑁 𝑋𝑖  𝑅𝑖

– 𝑏𝑃1 =  𝑖=1
𝑁 𝑋𝑖𝑏𝑃1

– 𝑏𝑃2 =  𝑖=1
𝑁 𝑋𝑖𝑏𝑃2

–  𝑖=1
𝑁 𝑋𝑖 = 1

• A combinação de pontos em um plano gera um ponto 

no mesmo plano

• O que acontece com uma carteira que não está nesse 

plano?

 𝑅𝑖 = 7,75 + 5𝑏𝑖1 + 3,75𝑏𝑖2



Demonstração simples da APT

• Carteira E:  𝑅𝐸 = 15%, 𝑏𝑖1 = 0,6 e 𝑏𝑖2 = 0,6

• Carteira D: 1/3 A, 1/3 B e 1/3 C

– 𝑏𝑃1 =
1

3
1,0 +

1

3
0,5 +

1

3
0,3 = 0,6

– 𝑏𝑃2 =
1

3
0,6 +

1

3
1,0 +

1

3
0,2 = 0,6

– 𝑅𝑃 =
1

3
15 +

1

3
14 +

1

3
10 = 13 ou 𝑅𝑃 = 7,75 +

5 0,6 + 3,75 0,6 = 13

• Pela lei de um só preço, duas carteiras com o mesmo 

risco não podem ser “vendidas” por diferentes retornos 

esperados

 𝑅𝑖 = 7,75 + 5𝑏𝑖1 + 3,75𝑏𝑖2



Demonstração simples da APT

• A carteira de arbitragem implicou investimento zero, 

sem risco sistemático e rendimento $2

• Se um investimento estiver acima ou abaixo do plano a 

arbitragem continuará até que todos os investimentos 

convirjam para o plano.

 𝑅𝑖 = λ0 + λ1𝑏𝑖1 + λ2𝑏𝑖2



Demonstração simples da APT

• λ1 e λ2 são os retornos por tomar riscos associados, 

respectivamente, com I1 e I2.

• Uma carteira com 𝑏𝑖1 e 𝑏𝑖2 iguais a zero, o retorno 

esperado é λ0.

• Essa carteira pode ser o ativo livre de risco RF ou RZ, 

uma carteira de beta zero.

• Substituindo λ0 por RF e examinando uma carteira com 

𝑏𝑖2 = 0 e  𝑏𝑖1=1, temos

 𝑅𝑖 = λ0 + λ1𝑏𝑖1 + λ2𝑏𝑖2

λ1 =  𝑅1 − 𝑅𝐹



Demonstração simples da APT

• λ𝑗 é o retorno excedente esperado de uma carteira 

sujeita apenas ao risco do índice j e tendo uma unidade 

de medida desse risco.

• Generalizando:

λ𝑗 =  𝑅𝑗 − 𝑅𝐹

𝑅𝑖 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖1𝐼1 + 𝑏𝑖2𝐼2 +⋯+ 𝑏𝑖𝑗𝐼𝑗 + 𝑒𝑖

 𝑅𝑖 = λ0 + λ1𝑏𝑖1 + λ2𝑏𝑖2 +⋯+ λ𝑗𝑏𝑖𝑗



Uma prova mais rigorosa

• Condição: há ativos suficientes no mercado que 

permitam formar uma carteira da seguinte forma:

–  𝑖=1
𝑁 𝑋𝑖 = 0

–  𝑖=1
𝑁 𝑋𝑖𝑏𝑖1 = 0

–  𝑖=1
𝑁 𝑋𝑖𝑏𝑖2 = 0

–  𝑖=1
𝑁 𝑋𝑖𝑒𝑖 = 0

• Com essas condições  𝑖=1
𝑁 𝑋𝑖  𝑅𝑖 = 0

• Outra interpretação: 

– Como  𝑖=1
𝑁 𝑋𝑖𝑏𝑖1 = 0 o vetor das proporções é ortogonal ao 

vetor dos 𝑏𝑖1

– Como  𝑖=1
𝑁 𝑋𝑖 = 0 o vetor de proporções é ortogonal a um 

vetor de números um



Uma prova mais rigorosa

• Como o vetor de proporções é ortogonal ao vetor dos uns, a um 

vetor dos 𝑏𝑖1 e a um vetor dos 𝑏𝑖2, isso implica que é ortogonal 

ao vetor dos retornos esperados.

• Teorema de álgebra linear: se um vetor é ortogonal a N-1 vetores 

implica que é ortogonal ao N-ésimo vetor, então o N-ésimo vetor 

pode ser expresso como uma combinação linear dos N-1 vetores.

• Nesse caso o vetor de retornos esperados pode ser expresso 

como uma combinação linear de um vetor unitário, um vetor de 

𝑏𝑖1 e um vetor dos 𝑏𝑖2.

 𝑅𝑖 = λ0 + λ1𝑏𝑖1 + λ2𝑏𝑖2



Consequências

• Como a condição de não arbitragem deve ser válida para 

qualquer subconjunto de ativos, é desnecessário identificar os 

ativos de risco ou uma “carteira de mercado” para testar o APT;

• Entretanto, o modelo correto para uma classe maior de ativos 

pode ser diferente do adequado a um conjunto menor de ativos;

• O APT é extremamente geral, o que é tanto força quanto 

fraqueza: embora permita descrever o equilíbrio a partir de 

qualquer modelo de índices múltiplos, não fornece evidência de 

qual deve ser o modelo adequado. Também não diz nada sobre o 

tamanho ou o sinal dos λ𝑗



Estimação e teste do modelo APT

• Podemos descrever o processo multifatorial gerador de 

retornos como:

• O modelo APT que surge desse processo pode ser 

escrito como:

𝑅𝑖 = 𝑎𝑖 + 

𝑗=1

𝐽

𝑏𝑖𝑗𝐼𝑗 + 𝑒𝑖

 𝑅𝑖 = 𝑅𝐹 + 

𝑗=1

𝐽

𝑏𝑖𝑗λ𝑗



Estimação e teste do modelo APT

• Significado de 𝑏𝑖𝑗, 𝐼𝑗 e λ𝑗
– Cada ativo i tem sensibilidade única para cada 𝐼𝑗

– 𝐼𝑗 tem um valor que é o mesmo para todos os ativos. São chamados 

fatores. Idênticos ao que chamamos de índices em capítulos anteriores. 

São fontes de covariância entre ativos.

– 𝑏𝑖𝑗 são um atributo do ativo

– λ𝑗 é o retorno esperado extra por causa da sensibilidade de ativo ao j-

ésimo atributo do ativo.

• 𝑅𝑖 = 𝑎𝑖 +  𝑗=1
𝐽
𝑏𝑖𝑗𝐼𝑗 + 𝑒𝑖 é semelhante a regressão da primeira 

verificação nos testes do CAPM, e

•  𝑅𝑖 = 𝑅𝐹 +  𝑗=1
𝐽
𝑏𝑖𝑗λ𝑗 é semelhante à equação da segunda 

verificação



Estimação e teste do modelo APT

• Método alternativo:

– Especificar um conjunto de atributos (características das 

firmas) que podem afetar os retornos;

– Os 𝑏𝑖𝑗 são estimados diretamente;

– Estima-se então a segunda equação para obter os λ e o 

modelo APT.

• Como especificar os fatores:

– 1º. abordagem: Estabelecer um conjunto de influências 

macroeconômicas que podem afetar o retorno e usar a 1ª. 

equação para estimar os 𝑏𝑖𝑗

– 2ª. abordagem: especificar um conjunto de carteiras como 

fatores.  A primeira equação é usada para estimar os 𝑏𝑖𝑗 com 

os retornos das carteiras hipotéticas usados como Ij



Estimação e teste do modelo APT

• Determinação simultânea de fatores e características

– Análise fatorial: determina 𝐼𝑗 e 𝑏𝑖𝑗 de tal modo que a 

covariância dos retornos residuais seja tão pequena quanto 

possível. Os 𝐼𝑗 são fatores e os 𝑏𝑖𝑗 são cargas fatoriais

– Os fatores são extraídos até que a probabilidade de que o 

próximo fator explique uma porção significativa da matriz de 

covariância caia abaixo de, por exemplo, 50%

– A decisão de quantos fatores considerar é subjetiva.

– Cada 𝐼𝑗 é um índice que consiste em uma média ponderada 

(diferente) dos ativos para os quais a análise fatorial foi 

levada a cabo.



Estimação e teste do modelo APT

• O passo seguinte é análogo à regressão da segunda 

verificação (sincrônica).

• Com o teste de corte transversal podem ser feitas 

estimativas para λ para cada período, e um valor médio 

de cada λ𝑗 e sua variância ao longo do tempo analisado.



Estimação e teste do modelo APT

• Roll e Ross (1980)

– Análise fatorial a 42 grupos de 30 ações usando dados diários 

de 2/7/1962 a dezembro de 1972

– Para mais de 38% dos grupos havia menos de 10% de 

probabilidade de que um sexto fator tivesse poder explicativo

– Em mais de ¾ dos grupos havia uma probabilidade de 50% 

de que cinco fatores fossem suficientes

– Nos testes de segunda verificação, ao menos 3 fatores são 

significativos para explicar os preços de equilíbrio

– Esses resultados podem ser considerados consistentes como 

modelo CAPM?



“A teoria ate pode ser correta, mas se não pode ser 

implementada ou estimada de alguma maneira que faça

sentido continuará útil como uma maneira de pensar 

sobre o mundo, mas não poderá ser usada como parte do 

processo de investimento. Um teste do modelo de 

precificação por arbitragem -APT é um teste 

conjunto da teoria e da metodologia usada para 

implementar a teoria.”



Estimação e teste do modelo APT

• A análise fatorial é a principal metodologia usada para 

estimar simultaneamente os fatores que afetam o 

retorno de equilíbrio e a sensibilidade das firmas a 

esses fatores.

• Problema: a matemática da análise fatorial limita a 

quantidade de ativos a ser analisado de cada vez.

• Dhrymes, Friend e Gultekin (1984): o número de 

fatores que aparecem como significativos é uma função 

crescente do tamanho do grupo analisado.

• Dividir a amostra em subgrupos pode ignorar fontes 

importantes de covariância entre ativos em diferentes 

grupos.



Estimação e teste do modelo APT

• Uma questão importante para validação do modelo: o 

intercepto e os preços estimados dos fatores são 

constantes através dos grupos?

• Brown e Weinstei (1983) são capazes de testar:

1. Se o termo do intercepto é constante;

2. Se os preços dos fatores são os mesmos para todos os 

grupos;

3. Se tanto o intercepto quanto os fatores são os mesmos para 

todos os grupos, uma hipótese conjunta

– Infelizmente os resultados são ambíguos.



Estimação e teste do modelo APT

• Dhrymes, Friend e Gultekin (1984) dependendo do 

método empregado para agrupar ações encontram que 

o termo do intercepto pode ser ou não 

significativamente diferente através dos grupos.

• Outros testes não conseguiram demonstrar sua clara 

superioridade sobre outros modelos, ainda que os 

resultados sejam mistos.

• Um testes interessante seria verificar se o risco 

residual de uma ação seria precificado quando 

acrescentado como mais um fator na equação de 

equilíbrio.



Estimação e teste do modelo APT

• Um teste interessante seria verificar se o risco residual 

de uma ação seria precificado quando acrescentado 

como mais um fator na equação de equilíbrio.

– Roll e Ross não encontram evidência de que é precificado

– Dhrymes, Friend e Gultekin encontram coeficientes 

insignificantes tanto para o desvio-padrão quanto a 

tendenciosidade de uma ação

– Verificam, contudo, que essas duas influências são 

significativas pelo menos com tanta frequência quanto os 

fatores sugeridos por Roll e Ross



“Todos os testes que acabamos de descrever são testes

simultâneos do modelo de precificação por arbitragem 

-APT e de uma metodologia estatística especial para 

identificar os bij e os Jj do modelo fatorial. 

Os resultados dessa pesquisa são inconclusivos. 

Há uma indicação de que mais de dois fatores afetam 

os retornos e que mais de dois fatores são precificados.

Foram e continuam sendo desenvolvidas metodologias 

estatísticas para definir melhor os fatores e para melhor 

formar carteiras que os repliquem. Mas a pesquisa mal 

começou a explorar a estabilidade da estrutura dos 

fatores ao longo do tempo.”



Abordagem alternativa para testar o APT

• O problema de estimação seria mais fácil se os fatores 

pudessem ser especificados a priori

• Pré-especificar    X    obter empiricamente

• Sem teoria os instrumentos empíricos são mais fracos e 

os resultados dos testes mais difíceis de interpretar

• No APT não temos ideia do tamanho dos preços dos 

fatores nem do seu sinal, só se espera que alguns seja 

estatisticamente diferentes de zero

• No CAPM supõe-se que o preço do beta seja Rm – Rf, 

uma quantidade que esperamos ser positiva e de cuja 

magnitude temos ao menos uma ideia geral



Abordagem alternativa para testar o APT

• A controvérsia não existiria se houvesse uma teoria dos 

fatores adequados…

• Em sua ausência pode-se mencionar 3 tentativas:

– Conjunto de características da firma

– Índices macroeconômicos

– Conjunto de carteiras que funcionam como índices

• Fama e MacBeth (1973) testaram o CAPM de uma 

forma que pode ser considerado um teste do modelo 

APT

 𝑅𝑖 = λ0 + λ1𝛽𝑖 + λ2𝛽𝑖
2 + λ2𝑆𝑒𝑖



Abordagem alternativa para testar o APT

• Fama e MacBeth (1973): nenhuma das características 

acrescentadas foi precificada.

• Fama e MacBeth testaram características que, segundo 

a teoria econômica, não deveriam explicar os retornos 

de equilíbrio, e de fato não explicaram

• Litzenberger e Ramaswamy (1979) incluíram 

rendimentos por dividendos como variável adicional e 

encontraram impacto estatisticamente significativo

 𝑅𝑖 = λ0 + λ1𝛽𝑖 + λ2𝛽𝑖
2 + λ2𝑆𝑒𝑖



Abordagem alternativa – características da firma

• Sharpe (1982) analisa as características:

– Beta em relação ao índice S&P;

– Dividendos da ação;

– Tamanho da firma (valor de mercado);

– Beta em relação a títulos de renda fixa de longo prazo;

– Valor passado de alfa (intercepto em uma regressão dos 

retornos excedentes passados contra os retornos excedentes 

do índice S&P);

– Oito variáveis indicativas de setores a que pertence a ação.



Abordagem alternativa – características da firma

• Sharpe (1982) analisa as características:



Abordagem alternativa – indicadores 

macroeconômicos

• Chen, Roll e Ross (1986)

– Inflação: impacta a taxa de desconto o tamanho do fluxo de 

caixa

– Estrutura a termo das taxas de juros: diferenças entre taxas 

de títulos de renda fixa de longo e curto prazo impactam o 

valor presente de fluxos de caixa afastados no futuro

– Prêmio de risco: diferença entre retornos de títulos de renda 

fixa seguros (AAA) e mais arriscados (BAA) medem a 

reação do mercado ao risco

– Produção industrial: afetam as oportunidades do investidor e 

o valor real dos fluxos de caixa



Abordagem alternativa – indicadores 

macroeconômicos

• Chen, Roll e Ross (1986) examinaram:

– Se essas variáveis tinham correlação com o conjunto de índices extraídos 

pela análise fatorial usados por Roll e Ross: encontraram relação forte, 

mesmo quando testado o período de continuação

– Verificaram se explicam os retornos de equilíbrio:

• Primeira verificação: séries temporais de retornos de carteiras em relação aos 

índices escolhidos para extrair os bij (sensibilidade de cada carteira a cada 

uma das variáveis macroeconômicas)

• Segunda etapa: estimar o preço de mercado do risco, os λj, através de 

regressões em corte transversal a cada mês, calculando a média mensal de 

cada λj

– Conclusões:

• As variáveis macroeconômicas são explicativas 

• O beta de cada carteira em relação ao mercado não foi significativo na 

segunda etapa dos testes quando acrescentado como variável



Abordagem alternativa – conjunto de carteiras

• Fama e French (1993)

– SMB: diferença entre o retorno de uma carteira de ações de 

baixa capitalização de mercado e carteira de ações grandes

– HML: carteira com ações de elevada ração valor contábil e 

valor de mercado e carteira com baixa razão

– Estrutura a termo: diferença entre o retorno mensal do Bônus 

governamental de longo prazo e o retorno de uma Letra do 

Tesouro de maturidade de um mês

– Risco: diferença de retornos entre uma carteira de títulos de 

renda fixa corporativos de longo prazo e uma carteira de 

Bônus governamentais de longo prazo



Abordagem alternativa – conjunto de 

carteiras

• Fama e French (1993)

– Converteram uma medida direta (ex: tamanho) em um 

conceito de retorno

– bij é a sensibilidade de uma companhia ao retorno por causa 

da carteira representando o tamanho

– Como tamanho é medido como retorno de uma carteira, ele se 

incorpora ao processo gerados de retornos, bem como à 

equação de precificação



Abordagem alternativa – conjunto de 

carteiras

• Fama e French (1993) conclusões:

– Fizeram diversos testes de série temporal

– Nos testes em corte transversal testaram se o intercepto da 

regressão de série temporal dos retornos excedentes é de fato 

igual a zero como sugerido pelo APT

– Verificaram que de fato os interceptos são zero e que o 

modelo com carteiras funciona bem para explicar os retornos 

esperados das ações

– “no mínimo, nossos resultados mostram que cinco fatores 

funcionam bem para explicar: a) variações comuns em 

retornos de títulos de renda fixa e ações e b) os retornos 

médios no corte transversal”.



Coerência entre APT e CAPM

• CAPM:

– Função geradora de retornos: 𝑅𝑖 = 𝑎𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚 + 𝑒𝑖
– Retornos esperados:  𝑅𝑖 = 𝑅𝐹 + 𝛽𝑖(  𝑅𝑚 − 𝑅𝐹)

• Se a função geradora de retornos for mais complexa, 

isso implica que o CAPM não seja válido?

• Suponha a função geradora de retornos:

– 𝑅𝑖 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖1𝐼1 + 𝑏𝑖2𝐼2 + 𝑒𝑖
– Suposições: os índices capturam todas as fontes de 

covariação e portanto 𝐸 𝑒𝑖𝑒𝑗 = 0

– O modelo de equilíbrio para esse processo gerador de 

retornos é:  𝑅𝑖 = 𝑅𝐹 + 𝑏𝑖1λ1 + 𝑏𝑖2λ2



Coerência entre APT e CAPM

• λ𝑗 é o retorno excedente de uma carteia com 𝑏𝑖𝑗 igual a 

um em um índice e 𝑏𝑖𝑗 igual a zero nos demais

• Se o CAPM é válido, o retorno de equilíbrio de cada λ𝑗
é dado pelo modelo simples CAPM

– λ1 = 𝛽λ1(
 𝑅𝑚 − 𝑅𝐹)

– λ2 = 𝛽λ2(
 𝑅𝑚 − 𝑅𝐹)

• Substituindo na função geradora de retornos:

–  𝑅𝑖 = 𝑅𝐹 + 𝑏𝑖1𝛽λ1(
 𝑅𝑚 − 𝑅𝐹) + 𝑏𝑖2𝛽λ2(

 𝑅𝑚 − 𝑅𝐹)

–  𝑅𝑖 = 𝑅𝐹 + (𝑏𝑖1𝛽λ1 + 𝑏𝑖2𝛽λ2)(
 𝑅𝑚 − 𝑅𝐹)

– Definir 𝛽𝑖 como (𝑏𝑖1𝛽λ1 + 𝑏𝑖2𝛽λ2) resulta em um retorno 

esperado sendo precificado pelo CAPM



Coerência entre APT e CAPM

• Empregar o procedimento de Roll e Ross e encontrar λ𝑗
significativamente diferentes de zero não é suficiente 

para rejeitar a versão simples do CAPM;

• Se os λ𝑗 não são significativamente diferentes de  𝛽λ𝑗(
 𝑅𝑚 − 𝑅𝐹)

os resultados podem ser consistentes com a versão simples do 

CAPM;

• É perfeitamente possível que mais de um índice explique a 

covariância entre os retornos dos ativos, mas que o modelo 

simples de precificação – CAPM seja válido.



Recapitulação - APT

• Explicação mais recente e promissora;

• Importância prática e teórica o fato de um conjunto de 

variáveis macroeconômicas e de carteiras influenciarem 

os retornos e serem precificadas;

• Mas é preciso cautela….

• É possível que essas influências sejam precificadas não 

porque o APT é o modelo correto, mas porque o 

mercado não foi identificado corretamente;

• O mercado residual pode estar funcionando como 

proxy do (verdadeiro mas não observado) mercado.



APT e administração de carteiras

• Muitas instituições financeiras desenvolveram seus 

próprios modelos de índices múltiplos para auxiliar no 

processo de investimento;

• Permitem que o risco seja controlado mais 

rigorosamente;

• Permitem que o investidor se proteja contra tipos 

específicos de risco.



Administração passiva X ativa

• Administração passiva:

– Os gestores estão convencidos de que não é possível 

identificar os ativos com “preço incorreto” e, assim, 

procuram manter uma carteira que replique algum conjunto 

de ações

• Administração ativa:

– Implica fazer apostas em relação a certos ativos ou conjuntos 

de ativos tendo em vista formar uma carteira baseada na 

convicção de que um ou mais ativos estão com o “preço 

incorreto”



Administração Passiva

• Maneira óbvia: manter ações na mesma proporção que 

estão no índice, ou…

• Tentar replicar o índice com um número menor de 

ações.

• Pode-se criar um fundo de índice usando um modelo de 

índice único ao buscar uma carteira que tenha beta de 

um em relação ao índice desejado e que tenha riscos 

residuais mínimos para um dado tamanho de carteira.

• Permite rastrear mais de perto o índice desejado.

• Permite que o índice foi replicado em termos de todas 

as fontes importantes do movimento do retorno (risco)



Administração Passiva

• Arbitragem na negociação de opções e futuros relativos 

a um índice: 

– as corretoras procuram manter uma carteira pequena (25 ou 

50 ações) que serão negociadas ativamente à medida que 

modifiquem suas posições em futuros ou opções;

– O número tem que ser reduzido porque a cesta de ações será 

comprada e vendida com frequência.

• Desejo de acompanhar um índice com uma carteira que 

exclua certos tipos de ação.

• Replicar um índice tendo que incluir certas ações.



Administração Ativa

• Permite fazer apostas quanto a fatores:

– Se você acredita que a inflação inesperada vai acelerar a uma 

taxa acima da antecipada pelo mercado (II > 0), pode 

aumentar sua exposição (valor de b) à inflação.

• Permite descobrir ações que estão subvalorizadas ou 

sobrevalorizadas.



Por que usar o APT ao invés do CAPM?

• Se o APT é o modelo de equilíbrio adequado e usamos 

o CAPM ações com diferentes sensibilidades aos 

fatores mas com o mesmo beta de mercado serão 

incorretamente classificadas como tendo risco igual.

• Exemplo: se o λ do fator crescimento for positivo 

espera-se que ações com elevada sensibilidade ao 

crescimento tenham retornos maiores. Se isso é 

ignorado pelo CAPM (exceto quanto à parte capturada 

pelo beta do mercado) o retorno extra que os 

investidores requerem será interpretado como 

subvalorização no modelo CAPM.


