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Objetivo: Analisar a influência de fatores econômicos no retorno de ações de uma
companhia energética estatal brasileira para o período de dezembro de 2005 à fevereiro
de 2008, estimando a influência da economia brasileira na precificação dessas ações. 
Metodologia: Como método de desenvolvimento deste trabalho, que tem por objetivo
essencial a análise da influência de variáveis independentes no retorno das ações, será
utilizado o método estatístico de análise de regressão múltipla. Esta análise é capaz de
estimar o quanto sensível é o retorno de um ativo ao desempenho das variáveis
explicativas.  Resultados: Das 50 ações que compõem a carteira teórica do índice
IBRx50 foi utilizado apenas um plano acionário (CEMIG4) devido à existência de
cotações diárias possuir uma tendência de crescimento linear. Buscando evitar que
alguma das variáveis explicativas utilizadas no estudo fosse colinear, isto é, tivessem
um comportamento muito semelhante, fez-se então um cálculo de correlação entre as
variáveis explicativas. O cálculo de correlação mostrou que não havia necessidade de
excluir nenhuma das variáveis explicativas, visto que todas as combinações de
variáveis resultaram em correlações menores de 0,70. Analisando a correlação dos
fatores econômicos separadamente no retorno das ações pode ser visto que a
correlação do I-Bovespa e do retorno da ação CEMIG4, não sendo considerados os
outros fatores econômicos do estudo, é forte. Isso implica dizer que o fator econômico
I-Bovespa e os rendimentos do plano acionário possui uma tendência de correlação
fortemente positiva. Na estatística de regressão o valor de r quadrado indica quanto as
variáveis independentes da equação de regressão explicam a variável dependente. As
ações da empresa CEMIG tem 86% do seu retorno explicado pelos fatores econômicos
utilizados no estudo. Com isso percebeu-se que o índice Bovespa é a variável mais
significante da equação de regressão encontrada. Conclusão: O estudo conquistou seu
objetivo maior de analisar a influência de fatores econômicos escolhidos. O retorno
das ações puderam ser fortemente explicado pelos fatores econômicos através dos
índices de correlação demonstrados. Contudo, a principal consideração que fica deste
estudo é de que outros fatores deveriam ser inseridos no estudo.
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