
Risco e Renda Fixa - 2018

Lista de Exerćıcios # 2

Entregar até às 19:00 do dia 30/06/2018 .

Entregar até às 19:00 do dia 30/06/2018
enviando para o email zubellihk “at” gmail.com .

Por favor NÃO envie para outro e-mail.

1. 10% Seja A ∈ Rn×n uma matriz simétrica e λ1 ≥ · · · ≥ λn seus autovalores. Determine
(justificando) o máximo da função f(x) := xTAx restrito à esfera unitária (definida pela
equação xTx = 1.)

2. 10% Seja S ∈ Rm×n. Mostre que A = STS e B = SST são simétricas e positivas.

3. 30% Você acabou de ser contratado pelo Facebook e recebe uma planilha correspondente a
uma matriz A de dados de 106 usuários (ao longo das linhas) com as notas que eles deram
para 100 filmes (ao longo das colunas). Seu chefe quer que voce agrupe as classes de filmes de
acordo com usuários. Ele decidiu, que agrupar significa encontrar vetores u e v unitários de
dimensões apropriadas tais que uTMv é o maior valor posśıvel. Caracterize tal valor máximo
e tais vetores em termos de AAT , ATA e da SVD de A.

Suponha agora que a tarefa é agrupar sucessivamente obtendo vetores (unitários) pesos
u1, v1, u2, v2, · · · , ur, vr tais que ui ⊥ uj e vi ⊥ vj . Caracterize tais vetores em termos dos
autovetores de AAT e ATA.

OBS.: Neste problema, como em quase todos os problemas úteis da vida, pode ser que voce
tenha de fazer algumas hipóteses adicionais (ou mesmo correções) para resolve-lo.

4. 50% Obtenha dados de renda fixa do mercado nacional, determine os invariantes e efetue uma
redução de dimensionalidade descrevendo as 3 componentes principais do modelo, seguindo
em detalhe o descrito na sec. 3.5 do livro texto e na apresentação 21 SwapsPCA.pdf.
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