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Resumo

Mercados de Capitais tornaram-se extremamente populares na comunidade académica,

principalmente na área de Machine Learning e Softcomputing, onde o impacto de vários factores e a

previsão de preços futuros são investigados utilizando uma variedade de algoritmos. Entre essas

metodologias, é possível destacar técnicas, tais como Algoritmos Genéticos, Maquinas de vectores de

suporte e Redes Neuronais.

Este documento apresenta a solução proposta para uma aplicação que preveja a evolução dos

mercados de capitais, recorrendo aos fundamentais das empresas. A aplicação irá optimizar a

estratégia value tendo em conta dois objectivos, o retorno do investimento e o risco associado ao

investimento. A abordagem escolhida combina elementos dos algoritmos genéticos, da optimização

por múltiplos objectivos e a adaptação destes a uma arquitectura paralela e distribuída para ser usada

num cluster.

Para validar a abordagem usa-se um período de teste entre Julho de 2013 e Julho de 2015. As

simulações demonstram que a selecção de acções com base em indicadores fundamentais é uma

solução que pode ser usada para escolher as melhores empresas em termos operacionais, com

retornos acima da média do mercado. A versão paralela é capaz de melhorar os resultados obtidos

pela versão sequencial e melhora a diversidade das soluções encontradas além de diminuir o tempo

de execução.

Palavras-chave: Value, NSGA2, algoritmo genético paralelo, bolsa de valores, optimização por

múltiplos objectivos.



V

Abstract

The capital market has become extremely popular among academic community, particularly in Machine

Learning and Softcomputing areas where the impact of various factors and prediction of future prices

are analysed using a variety of algorithms. Among those intelligent methodologies, it is possible to

highlight techniques such as Genetic Algorithms, Support Vector Machines and Neural Networks.

This document presents a solution that predicts the stock market evolution, using a fundamental

approach. The application main goal is to optimize the value strategy with two objectives, the

investment return and the investment risk. The chosen approach combines elements from genetic

algorithms, multi objective optimization and a parallelization. The application will be used in a cluster.

To validate the application, it was tested in a period between July 2013 and July 2015. The simulations

show that a selection based on financial ratios can be used to evaluate the best companies, obtaining

above market returns. The parallel version improves the sequential version, both in solution quality and

runtime execution.

Key words: Value, NSGA2, parallel genetic algorithm, stock exchange, multi objective optimization.
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1 Introdução

Os mercados de capitais desempenham um importante papel em vários países, em especial nos

países desenvolvidos, permitindo observar tendências económicas. Uma acção representa parte do

capital social da empresa, ou posto de forma mais simples representa uma parte da empresa. Quando

um investidor compra acções, está de facto a investir o seu dinheiro nessa empresa. Com a grande

variedade de acções existentes no mercado, em quais se deve investir?

Para responder a esta pergunta existem várias estratégias, que são utilizadas para prever o mercado.

Uma das quais é o value, cujo valor é notório pelo simples facto de ser utilizada por Warren Buffet, um

dos investidores mais conhecidos e um dos homens mais rico do mundo.

O rápido desenvolvimento da Internet, quer em termos de cobertura como de velocidade, permitiu a

entrada de uma grande quantidade de investidores. Assim vários investidores voltaram-se para vários

algoritmos e programas, de forma a facilitar a análise de dados e até prever movimentos de mercado,

pois no mercado de capitais pode-se obter ganhos assinaláveis mas também se podem incorrer em

grandes perdas.

Desta forma existem várias aplicações para ajudar os investidores a analisar grandes quantidades de

dados e ajudar a escolher a melhor maneira de investir o seu dinheiro. Com o desenvolvimento

tecnológico a focar-se em CPUs com vários núcleos, a possibilidade de programar GPUs e o

desenvolvimento das redes de comunicações, tudo isto conduz a que os algoritmos e aplicações

sequenciais não aproveitem, de forma eficiente, os recursos a que tem acesso, existindo um crescente

interesse em algoritmos paralelos e distribuídos. Estes permitem ganhos de tempo de execução,

sendo que permitem igualmente o incremento de complexidade dos problemas a resolver.

1.1 Motivação

Quando se investe na bolsa, uma pessoa arrisca o seu dinheiro correndo o risco de perder uma boa

parte deste. Assim a escolha da estratégia de investimento correta é um factor decisivo para ter

sucesso no investimento. O problema é que o investidor não está sozinho, tendo de concorrer com
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outros investidores, que usam uma grande variedade de estratégias e ferramentas, cada um com sua

ideia e opinião sobre as diversas acções. Pretende-se que a aplicação a desenvolver consiga analisar

e prever a evolução do mercado, permitindo ao investidor um retorno superior à média do mercado.

1.2 Objectivo

Este trabalho tem como objectivo desenvolver uma aplicação que preveja a evolução do mercado,

com recurso às ideias de investimento de Warren Buffet e tentar melhorar a estratégia por este

utilizada. Pretende-se contrariar a teoria dos mercados eficientes e ter ganhos superiores ao mercado.

Para isso dá-se maior relevo à análise fundamental.

Para este objectivo irá utilizar-se os algoritmos genéticos para optimizar as estratégias propostas, com

recurso a dados publicados pelas empresas, tais como os seus lucros ou endividamento. Como este

problema é complexo pretende-se que o algoritmo tenha a capacidade de ser executado de forma

paralela, diminuindo assim o tempo de execução.

1.3 Estrutura do documento

 Capítulo 1 - O capítulo 1 enuncia a motivação e objectivos da tese.

 Capítulo 2 - Faz um breve resumo do estado da arte das áreas que se analisaram para

desenvolver a aplicação, explicando conceitos base.

 Capítulo 3 - Descreve a solução desenvolvida, justificando algumas decisões.

 Capítulo 4 - Apresenta-se e analisa-se os resultados obtidos.

 Capítulo 5 - Enuncia as conclusões do trabalho.
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2 Trabalho Relacionado

2.1 Métodos de análise de mercado

No mercado de capitais existe uma grande diversidade de produtos, desde acções, obrigações,

produtos derivados entre outros. Assim um investidor tem que seleccionar o produto que melhor se

adapta ao seu perfil de risco. Neste documento debruça-se sobre as acções, por ser o mercado que

me desperta maior interesse, além de ser um produto de fácil correlação com a realidade, pois uma

acção corresponde a uma parte de uma empresa. Ao escolher este produto, um investidor depara-se

com um problema, em que acções investir? A esta pergunta existe uma grande quantidade de

respostas.

Duas das hipóteses são a Hipótese Passeio Aleatório e a Hipótese dos Mercados Eficientes, estas

duas hipóteses são bastante populares em meios académicos. Estas duas teorias podem ser

consideradas como as duas faces da mesma moeda, o HPA defende que o comportamento das

acções é aleatório[1], havendo 50% de probabilidade de uma acção valorizar ou desvalorizar. A HME

diz que não é possível prever o mercado, pois toda a informação disponível já esta incluída no preço

de cada acção, pelo que quando um investidor toma conhecimento de nova informação, o preço da

acção já foi influenciado na totalidade, não sendo esta relevante para a evolução futura do preço da

acção. Ambas hipóteses defendem que não é possível bater o mercado, logo um investidor terá lucro

ou prejuízo na mesma ordem do mercado.

Na comunidade técnica e financeira estas hipóteses são rejeitadas, pois estes sustentam que os

movimentos de mercado não são aleatórios. Assim é possível prever a evolução dos mesmos com

recurso a uma análise cuidada da informação disponível. Este trabalho partilha esta posição, pois

pretende prever a evolução do mercado, pelo que é óbvio que rejeito tanto a Hipótese Passeio

Aleatório como a Hipótese dos Mercados Eficientes.

Assim para a análise do mercado existem duas grandes categorias, a análise fundamental e a análise

técnica.
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Análise Fundamental

A análise fundamental pretende determinar o valor intrínseco de uma acção. Para determinar este

valor, um investidor analisa e avalia a empresa em que pretende investir. Ao analisar uma empresa,

esta está inserida num ambiente, quer seja a industria a que pertence ou o mercado em que opera.

Logo não se pode comparar uma empresa de retalho com um banco, são áreas totalmente diferentes.

Do mesmo modo não se pode comparar uma empresa cujos negócios são realizados em Portugal com

outra que negocia nos Estados Unidos, pois se Portugal cresce a 1% e os Estados Unidos 2,5%.

Torna-se claro que é mais provável ter uma empresa a crescer nos Estados Unidos que em Portugal.

Deste modo a análise fundamental tem em conta três aspectos, a análise macroeconómica, a análise

da indústria e a análise da empresa.

Análise Macroeconómica

Esta análise tem em conta a economia, pois não é possível avaliar uma companhia sem saber o

estado da economia em que se insere. Esta análise avalia os indicadores económicos disponibilizados

pelos governos, tais como a evolução do PIB, taxa de desemprego, taxas de juro, inflação, consumo

entre outros indicadores. Estes e outros indicadores de maior relevo nos EUA e no mundo foram

analisados são descritos por Bernard Baumohl no seu livro [2]. No mundo actual, com a globalização e

a interligação das economias, esta análise pode ser bastante complexa com elementos de uma país

influenciar a economia global. Um exemplo desta interligação é a queda do BES que influenciou de

forma negativa grande parte das bolsas mundiais, incluindo nos EUA [4].

Análise da Indústria

A evolução de uma empresa depende da indústria a que pertence, dado que uma empresa não pode

florescer se opera num sector que tem tendência a desaparecer. Para analisar o estado actual e futuro

de uma indústria e da empresa usam-se alguns indicadores industriais para analisar o sector [3], tais

como número de clientes, cota de mercado, crescimento industrial, número de concorrentes. À que ter

em conta a legislação de cada país, pois pode afectar positivamente ou negativamente o crescimento

de uma determinada indústria. Esta análise envolve vários factores, muitos dos quais são subjectivos,

o que a torna difícil de interpretar e avaliar.
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Análise da Empresa

Neste caso o investidor analisa as declarações publicadas pelas empresas, de forma a poder avaliar e

determinar o seu valor intrínseco. São disponibilizados três tipos de documentos pelas empresas [7].

O primeiro é a declaração ou demonstração de resultados, que indica o desempenho de uma empresa

num dado intervalo de tempo (trimestral, semestral, etc…). Este mostra a quantidade de vendas,

despesas operacionais, custos financeiros e rendimento líquido.

O segundo documento é o balanço, que é uma “radiografia” da empresa num determinado momento,

geralmente no fim de cada trimestre. O balanço mostra os activos de uma empresa, e como estes

activos são financiados, ou seja o passivo.

Por fim temos a demonstração dos fluxos de caixa, que revela a quantidade de dinheiro que entra e sai

realmente da empresa no decorrer da sua actividade, para um determinado intervalo de tempo. Por

exemplo, se uma empresa vende mercadoria a um cliente a prestações, o valor é apresentado na

totalidade na demonstração de resultados, mas no fluxo de caixa só aparece as prestações pagas.

Estas declarações são utilizadas para calcular diversos rácios que permitem analisar a rentabilidade,

liquidez, alavancagem, eficiência e valor de mercado de uma empresa. Na tabela 1 estão indicados

alguns destes rácios.

Rácio Fórmula Descrição

Return on Equity (ROE)

O ROE mede a rentabilidade de

uma empresa, revelando os

lucros obtidos a partir do

investimento dos accionistas.

Return on Assets (ROA)

O ROA mede a capacidade de

gerar lucros a partir dos activos

da empresa.
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Current Ratio (CR)

O CR mostra a capacidade de

uma empresa pagar as suas

dívidas de curto prazo.

Debt Equity Ratio (DER) Mede a alavancagem financeira.

Earnings Per Share (EPS)
Refere a parte do lucro da

empresa para cada acção.

Dividend Yield (DY)

Revela a quantidade de

dividendos distribuídos pela

empresa, relativo ao preço da

acção.

Tabela 1 - Rácios da análise fundamental

O investidor tem que ter em conta que estas declarações têm algumas fragilidades e gestores menos

honestos podem “maquilhar” certos elementos para valorizar a empresa de forma errónea ou diminuir

impostos a que possam estar sujeitos.

Análise Técnica

A análise técnica em vez de se focar na análise da empresa, concentra-se na oferta e procura de

acções para prever a evolução futura das mesmas. Assim os investidores olham principalmente para o

histórico da cotação da acção e do volume de transacções, ignorando o negócio da empresa. Parte-se

do pressuposto que o preço da acção já descontou toda a informação disponível, tal como afirma a

teoria dos mercados eficientes, não sendo necessário uma análise do negócio subjacente à acção.

Esta análise difere da teoria dos mercados eficientes no que concerne á previsão, pois assume-se que

é possível detectar tendências de preços e que o movimento dos mercados repete-se.

A análise técnica divide-se em dois grandes domínios, os indicadores técnicos e a análise gráfica.
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Indicadores Técnicos

Os indicadores técnicos são valores calculados com base na cotação e no volume de uma acção ao

longo de n dias. O objectivo destes indicadores é detectar tendências na evolução dos preços,

gerando sinais de compra ou venda. Entre os vários indicadores destacam-se alguns destes

indicadores na tabela abaixo.

Indicador Fórmula Descrição

Relative Strength Index

(RSI)
RS relaciona a média de n períodos a
subir com a média de n períodos a
descer.

É um indicador de momento,

que compara ganhos recentes

com perdas recentes.

Média Móvel Simples

Permite filtrar flutuações de

curto prazo ou destacar

tendências de longo prazo.

Rate Of Change (ROC)

Diferença em percentagem da

cotação recente com a cotação

antiga.

On Balance Volume

(OBV)

Detecta momentos e confirma

tendências.

Tabela 2 - Indicadores Técnicos

Análise Gráfica

Como o nome indica, neste caso o investidor avalia o gráfico de uma acção. Esta análise tem a

vantagem de o gráfico apresentar uma grande quantidade de informação. Com as ferramentas atuais

é fácil de analisar um gráfico com a oscilação de um dia até um ou dois anos, permitindo uma análise

de curto a longo prazo.
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Para melhor interpretação do gráfico usam-se linhas de tendência, suporte e resistência.

Como referido anteriormente o mercado tende a repetir-se, sendo que se geram padrões que podem

indicar uma confirmação ou inversão da tendência dos preços de uma acção. Referem-se dois dos

principais e mais conhecidos padrões, os topos ou fundos duplos, representados na figura 1, e o

padrão cabeça e ombros representados na figura 2. Em ambos os padrões é essencial verificar o

volume, para a confirmação dos mesmos, pois numa inversão positiva deve-se observar um aumento

do volume, indicando um crescimento da confiança dos investidores, sendo de esperar uma queda no

volume no caso de uma inversão negativa, confirmando a perda de confiança dos investidores.

Figura 1 - Padrão duplo topo e duplo Fundo

Figura 2 - Padrão cabeça e ombros standard e invertido

A detecção de padrões é um problema complexo, pois num gráfico a uma semana pode-se detectar

um padrão e num a seis meses esses movimentos não passarem de ruído.
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Análise Fundamental e Análise Técnica

Ambas as análises partem de princípios diferentes, o que não significa que tenham de ser exclusivas.

A análise fundamental requer mais conhecimentos económicos por parte do investidor e algumas

informações podem ser de difícil acesso ao investidor comum. Esta análise fornece mais informação

sobre o negócio em que se investe, permitindo uma perspectiva de longo prazo.

Por seu lado a análise técnica é mais acessível ao investidor comum, tanto a nível de conhecimentos

quer na quantidade de informação disponível. Em contrapartida a empresa torna-se numa “caixa

preta” para o investidor, não disponibilizando informações sobre o negócio ou saúde financeira da

empresa. Geralmente é usada numa perspectiva de curto prazo.

Uma maneira de conciliar as duas análises é utilizar os fundamentais para escolher acções e utilizar a

análise técnica para comprar as mesmas num mínimo local.

Neste trabalho irá ser usado preferencialmente a análise fundamental, sendo a análise técnica

relegada para segundo plano.

2.2 Estratégias de investimento

Com recurso aos métodos de análise, um investidor tem acesso a uma grande quantidade de

informação, podendo traçar a estratégia que considera mais adequada.

Buy and Hold (B&H)

Uma das estratégias de investimento mais simples, que consiste em seleccionar um conjunto de

acções e manter as mesmas num período longo de tempo. Esta estratégia defende que um investidor

deve ignorar as oscilações de mercado e que a longo prazo o valor tende a crescer num valor

semelhante ao crescimento global do mercado.

Esta é a estratégia defendida pelos académicos que suportam a hipótese dos mercados eficientes e

do passeio aleatório e é o benchmark que as estratégias que rejeitam ambas as hipóteses tentam

superar.
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Value

Estratégia e filosofia de investimento, que utiliza a análise fundamental para reduzir o risco, resistir a

oscilações de mercado de forma a obter ganhos a longo prazo. Esta estratégia foi desenvolvida por

Ben Graham e David Dodd, e que tem na sua raiz a compra de activos por um valor mais baixo que o

seu valor intrínseco.

Um exemplo simples desta estratégia é uma ida ao supermercado. Se soubermos que o preço médio

de um certo produto é 5€ e nessa semana o produto encontra-se com um desconto de 50%, o

consumidor esta a comprar por 2,5€ algo cujo valor é 5€. Aplicando este exemplo ao mercado de

acções, temos a base da estratégia value.

O preço de uma acção pode ser mais baixo que o seu valor intrínseco devido ao facto de este não ser

totalmente eficiente e à psicologia de massas, que tende a exacerbar movimentos dos preços. Quando

o mercado está num movimento descendente, os investidores tem a tendência de seguir este

movimento devido ao receio e pânico de perder dinheiro, pelo que muitas vezes as acções ficam em

níveis muito abaixo dos fundamentais. O mesmo acontece com o mercado em crescimento, sendo a

causa de várias “bolhas”, tais como as .com em 2000 e do imobiliário em 2007.

O maior problema desta estratégia é o valor intrínseco, pois não existe uma maneira objectiva de

realizar este cálculo. Dois investidores diferentes com os mesmos dados podem chegar a dois valores

diferentes. Um dos erros mais comuns associados a esta estratégia é a compra de acções baratas,

pois muitas vezes as acções são baratas porque as empresas estão em dificuldades e os seus

fundamentais justificam tal preço. Muitos investidores têm prejuízo com acções baratas pois a situação

das empresas pioram, o que baixa ainda mais o valor das suas acções.

O investidor mais conhecido e com mais sucesso é Warren Buffet, que modificou esta estratégia de

forma a focar-se mais na empresa do que o preço da sua acção. Para Buffet é melhor comprar acções

de uma empresa excepcional a um preço justo do que comprar uma empresa banal por um preço

excepcional [8]. Deste modo Buffet investe em empresas que tem uma vantagem competitiva, ou seja

empresas que apresentem bons fundamentais regularmente, já que estas empresas têm potencial de

crescer a um ritmo superior ao ritmo do mercado.
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2.3 Técnicas de optimização

A área da inteligência artificial cedo se debateu com problemas que não tem solução exacta conhecida,

problemas que não tem informação suficiente sobre o problema para deduzir uma solução exacta ou

problemas complexos cujo tempo para chegar a uma solução exacta é demasiado longo. Assim

desenvolveu-se uma nova área a que se chama soft computing, que consiste em usar soluções

aproximadas ou não exactas, sendo tolerantes a imprecisões, incertezas, omissões e aproximações.

Existe uma grande diversidade de algoritmos desta natureza, tais como as redes neuronais, algoritmos

genéticos, lógica difusa, máquinas de vectores de suporte e redes de Bayes. Neste trabalho

aprofunda-se o algoritmo genéticos que escolhi para o projecto e faz-se um breve resumo das redes

neuronais, uma alternativa bastante popular, e das máquinas de vectores de suporte.

Com a utilização deste algoritmo não se pretende revolucionar o mercado bolsista, mas antes utilizar

uma grande quantidade de dados para testar e optimizar a estratégia escolhida. Assim torna-se

possível extrair relações não lineares entre os dados disponíveis e usar esse conhecimento, o que

seria praticamente impossível para um humano.

Algoritmo Genéticos

Os algoritmos genéticos têm por base a teoria da evolução e o conceito de selecção natural, em que

os melhores indivíduos prosperam enquanto os piores tem tendência a desaparecer ao longo do

tempo.

Em traços largos, um algoritmo genético começa com uma população inicial, que pode se criada de

forma aleatória ou com outro método, que contem um determinado número de soluções ou indivíduos.

A cada geração (iteração), cada indivíduo é avaliado pela função de fitness, sendo que os melhores

passam à próxima geração de forma directa ou de forma indirecta (através de descendência). Os

indivíduos com melhor classificação têm uma maior probabilidade de serem progenitores que os

indivíduos com pior classificação, o que leva à evolução da população e a soluções mais robustas. A

base do algoritmo é explicada no seguinte pseudocódigo.
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Pseudocódigo para um algoritmo genético

1: P ← GeraPopulaçãoInicial()

2: Avalia(P)

3: while not Terminou() do
4: P’ ← SelecionaProgenitores(P)

5: P’ ← AplicaOperadores(P’)

6: Avalia(P’)

7: P ← NovaPopulação(P, P’)

8: end while
9: return MelhorSolucao(P)

Tabela 3 - Pseudocódigo AG

O número de indivíduos numa população não é uma questão trivial, se o número é pequeno não existe

diversidade e há uma probabilidade elevada de ficar preso num máximo ou um mínimo local. Pelo

contrário se a população conter um número elevado de indivíduos a probabilidade de encontrar uma

solução de qualidade é maior, mas temos um acréscimo de tempo para a execução do algoritmo, o

que a partir de um certo patamar deixa de compensar. O tamanho da população muitas vezes

depende do problema, pelo que para se encontrar um número razoável tem-se que recorrer a um

processo de tentativa e erro.

Cada indivíduo é representado por um cromossoma, que é composto por n genes. Cada gene

representa uma variável. O cromossoma codifica uma solução do problema. A estrutura de dados

usado para o cromossoma é normalmente um vector, mas podem ser usados outras estruturas se tal

for benéfico.

Os algoritmos genéticos têm 3 operações básicas que são a selecção, o cruzamento e a mutação.

A selecção já foi referida e consiste em escolher uma quantidade de indivíduos da população, para

serem usados no cruzamento.

O cruzamento representa a reprodução de dois indivíduos, gerando um novo individuo com

características de ambos os progenitores. Este processo tenta que os descendentes combinem os
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melhores genes dos progenitores, gerando um indivíduo superior. Um exemplo simples desta

operação é escolher um ponto de cruzamento e combinar a zona antes do ponto de um progenitor com

a zona depois do ponto do outro progenitor. Este processo está representado na figura 3. A taxa de

cruzamentos e respectivo número de descendentes pode ser um número fixo para todas as gerações

ou ser variável ao longo das várias gerações, por exemplo se a diversidade da população for baixa a

taxa de cruzamento diminui, já que o os descendentes não acrescentaram nada de novo à população.

Figura 3 - Cruzamento num AG

Por fim temos a mutação, que pretende aumentar a diversidade da população e evitar que o algoritmo

fique preso num mínimo ou máximo local. Esta operação selecciona um ou mais indivíduos

aleatoriamente e modifica alguns genes. Para o exemplo da figura 5, esta operação trocava 2 bits ao

progenitor 1 cuja representação seria agora 10011011, tendo trocado os bits sublinhados. Tal como o

cruzamento, a taxa de mutação pode ser fixa ou variável. Por exemplo se a população tiver uma

grande diversidade diminui a taxa de mutação e em caso contrário aumenta a taxa de mutação.

Os algoritmos genéticos, tal como outros algoritmos da categoria do soft computing, podem sofrer do

problema de overfitting. Este problema gera-se pelo facto de algumas relações encontradas pelo

algoritmo apenas surgirem no conjunto de treino e não poderem ser extrapoladas para o mundo real.

Assim o algoritmo tem que ser testado com vários conjuntos de testes de forma a garantir um certo

grau de robustez.

Uma vantagem dos algoritmos genéticos é a possibilidade de analisar os modelos gerados, não se

limitando a ser uma caixa negra e apresentar apenas os resultados. Deste modo permite a análise da

estratégia aplicada e melhorar a mesma. Esta capacidade de compreender o modelo gerado pesou na
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minha decisão de utilizar este algoritmo, alem de a analogia subjacente ser mais apelativa, na minha

opinião, e já foi usado com sucesso, como se pode ver na tabela 1. Para uma análise mais

aprofundada destes algoritmos pode ser consultado [10].

Redes Neuronais

As redes neuronais [11] são uma técnica que recorre a um mecanismo semelhante ao cérebro humano

e é uma das ferramentas mais usadas em problemas de classificação e previsão de instâncias.

Uma rede neuronal genérica é um simples grafo dirigido, em que os nós representam unidades e os

arcos representam pesos, em que o arco wij representa o peso associado à entrada i na unidade j. As

unidades são de dois tipos, unidades de entrada que representam os atributos característicos das

instâncias e unidades de processamento, que processam as entradas dos nós.

Uma rede neuronal tem pelo menos 3 camadas, a camada de entrada, a camada escondida ou

intermédia e por fim a camada de saída. A escolha da topologia do grafo é um processo de tentativa e

erro e afecta a precisão final da rede, pelo que é normal haver alterações à topologia da rede no

desenvolvimento deste algoritmo.

Figura 4 - Rede Neuronal

A figura 4 demonstra uma possível topologia para um problema de determinação do risco de acidente

rodoviário. Tem sete unidades de entrada, 3 unidades escondidas e 3 unidades de saída. Depois seria
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atribuído os pesos iniciais a cada arco e estes seriam alterados através da aprendizagem

supervisionada através do algoritmo de treino backpropagation.

Este algoritmo não requer grandes conhecimentos sobre o assunto a analisar, sendo que as relações

entre os dados são extrapoladas pelo algoritmo, comportando-se como uma caixa preta. Este facto

dificulta a análise da estratégia testada, pois o modelo gerado não é compressível. Não obstante este

é um algoritmo bastante popular [12] no mercado de acções.

Máquinas de Vectores de Suporte

Esta técnica tem o mesmo propósito que as redes neuronais, que é a classificação de instâncias. A

ideia central das MVS[11] é assumir que existe um espaço em que as classes do problema são

linearmente separáveis. Muitas vezes o problema não é linearmente separável no espaço original,

pelo que as MVS podem utilizar um espaço de dimensão superior, facilitando a separação das classes

no espaço aumentado, como se pode observar na figura 5. Assim o problema da classificação fica

reduzido à identificação de um hiperplano que separa as instâncias de cada classe.

Figura 5 - Mapeamento entre os espaços da MVS

A procura por um hiperplano correcto é um problema complexo, mas depois de identificado, o

hiperplano é representado por um pequeno conjunto de pontos. Este conjunto de pontos é designado

como um vector de suporte.
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Um dos problemas desta abordagem é o tamanho do espaço aumentado, que se for de grande

dimensão, torna o modelo gerado de difícil interpretação.

Soluções Existentes

Na tabela 4 é apresentada algumas das soluções existentes das técnicas de optimização, aplicadas

aos mercados de capitais.
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Tabela 4 - Soluções Existentes

* Neste documento fizeram um rácio de riqueza para avaliar o algoritmo, e calcularam o rácio máximo
no período em questão.

** Rentabilidade máxima permitida pelo algoritmo e estratégia em questão. A rentabilidade máxima
prevê uma previsão perfeita.

Ref. Ano Heurística Input Mercados Período Desempenho Comparação

[13] 1990 Redes neuronais,

Clustering

Indicadores técnicos,

fundamentais das

empresas, taxas de juro,

outros

TOPIX

(Japão)

1987 - 1990 Retorno de 25%

anuais

B&H, Regressão

Múltipla

[14] 2001 Fuzzy cognitive

maps, estratégias

evolutivas

Dados macroeconómicos

e indicadores técnicos

Bolsa de

Atenas

1997 -1998 Retorno de

147% anuais

B&H

[15] 1997 Redes Neuronais Fundamentais das

empresas

S&P 500 1993 - 1995 Retorno de 33%

anuais

B&H, Redes

neuronais com

B&H, outros

[16] 2000 Programação

Genética, Algoritmos

Co evolucionários

Indicadores técnicos e

fundamentais das

empresas

Bolsa de

Varsóvia

Não

especificado

Lucro médio

39,13%

B&H

[17] 1997 Algoritmos Genéticos Dados macroeconómicos S&P 500,

Títulos do

tesouro dos

EUA

1958 - 1993 Rácio de

riqueza entre

3,55 e 3,93*

Na previsão

perfeita o rácio é

de 4,26*

[18] 2006 Algoritmos Genéticos Fundamentais das

empresas

Bolsa de

Xangai

2002 - 2004 Ultrapassa

significante o

Benchmark

B&H

[19] 2009 MVS, Algoritmos

Genéticos

Indicadores Técnicos e

Macroeconómicos

S&P 500,

DJIA e

NYSE

1926 - 2005 Taxa de Acerto

de 75%

AG

[20] 2008 Algoritmos Genéticos Indicadores Técnicos Dow Jones 2000 - 2005 50% da

rentabilidade

máxima**

Rentabilidade

Máxima

[21] 2010 Redes Neuronais Indicadores Técnicos Bolsa de

Nova Iorque

2004 - 2008 103% no fim do

período

B&H

[22] 2010 Algoritmos Genéticos Indicadores Técnicos Nikkei 225

(Tóquio)

1999 - 2009 57,4% B&H
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2.4 Optimização por múltiplos objectivos

Vários problemas no mundo real consistem na optimização de vários objectivos, muitos destes são

concorrentes. Assim não existe uma única solução mas um conjunto de soluções.

A optimização por múltiplos objectivos consiste em encontrar as melhores soluções para um problema

que tenha pelo menos dois objectivos em conflito, com as restrições necessárias [6]. Na área da

economia um banco central poderia usar esta abordagem para definir as taxas de juro, pois uma

alteração na taxa de juro influencia a inflação, crescimento económico ou o desemprego. No caso do

investimento, seria maximizar o lucro e minimizar o risco [23].

Um problema tem um espaço de procura Ω, que é composto por n parâmetros. A cada objectivo i

corresponde uma função objectivo definida fi(x), em que x é o vector de decisão, que contem todos os

n parâmetros do espaço Ω, tal que x = [x1, x2, …, xn]. A finalidade é percorrer todo o espaço Ω, de

forma a encontrar todos os vectores de decisão xi que respeitem as restrições impostas.

Pareto Dominance e Optimality

Este conceito determina que um vector x1 domina outro x2, para um problema de maximização, se

nenhum dos parâmetros de x1 é menor que x2 e pelo menos 1 parâmetro de x1 é maior que x2 [9].

Figura 6 - Pareto Dominance e optimality

Na figura 3, A não domina B e vice-versa, dado que A é menor que B no eixo dos xx e B é menor que A
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no eixo dos yy. Já 2 domina B, pois é maior em ambos os eixos, mas não domina A, porque é menor

no eixo dos yy. O vector 1 domina A e B, mas não domina 2, já que 1 é menor de 2 no eixo dos xx.

Um vector de decisão x é óptimo se não existe outro vector que melhore algum parâmetro de x sem

degradar outro parâmetro. Na figura 3, os pontos 1, 2, 3 são óptimos. O conjunto de todas as soluções

óptimas chama-se de pareto set.

A frente de pareto é a representação gráfica do pareto set, em que a figura 3 representa um problema

de maximização e a figura 4 representa um problema de minimização.

Figura 7 - Frente de Pareto

Nondominated sorting genetic algorithm II

O NSGA2[31] é um AG elitista baseado no conceito da frente de pareto, procurando soluções não

dominadas, para múltiplos objectivos.

A população é iniciada de forma aleatória, sendo de ordenado-se de seguida os seus indivíduos com

base da sua frente. Em primeiro lugar são os indivíduos não dominados, que fazem parte da frente de

pareto, atribuindo-se a estes indivíduos um rank igual a 1. Em segundo lugar estão os indivíduos que

só são dominados pelos primeiros, criando uma segunda frente, que obtêm um rank = 2. Este
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processo é repetido sucessivamente para todas as soluções.

Os indivíduos que pertencem à mesma frente são reordenados com recurso a um parâmetro

denominado distância de aglomeração. Este mede distância de um individuo em relação aos seus

vizinhos, como se observa na figura 8. Quanto maior for a distância de aglomeração entre os vários

indivíduos, melhor será a diversidade na população. Deste modo, em cada frente os indivíduos são

ordenados em ordem decrescente da sua distância de aglomeração.

Figura 8 - Distância de aglomeração

Após a ordenação dos indivíduos, procede-se à selecção por torneio de indivíduos para as operações

de cruzamento e mutação. Em relação ao cruzamento são seleccionados 4 elementos aleatoriamente,

sendo que os 2 indivíduos com melhor rank e distância de aglomeração serão alvo da operação de

cruzamento. No que concerne à mutação, o mecanismo é semelhante, sendo que apenas o melhor

indivíduo é alvo de mutação.

Com as operações de cruzamento e mutação é criada uma segunda população que será combinada

com a população original, procedendo-se novamente ao cálculo do rank e da distância de

aglomeração e respectiva ordenação da população combinada.

Desta população combinada selecciona-se os n melhores indivíduos, onde n é o tamanho da

população original, criando assim uma nova população para a geração seguinte que garante o elitismo,

pois os melhores elementos da geração anterior continuam na população. Este procedimento é

apresentado na figura 9.
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Figura 9 - Procedimento do NSGA2

Este algoritmo tem como principais vantagens a diversidade da população, graças à distância de

aglomeração, e a população não perde qualidade durante as várias gerações, devido ao elitismo.

2.5 Paralelismo

Com o sucesso dos vários algoritmos referidos anteriormente, estes são aplicados a problemas cada

vez mais complexos. No entanto este acréscimo de complexidade tem um custo elevado em termos de

tempo e como muitas vezes estes algoritmos tem que ser optimizados por um processo de tentativa e

erro, o factor tempo torna-se uma grande condicionante. Com o desenvolvimento tecnológico a

favorecer processadores com vários núcleos e com o aparecimento de redes de alto desempenho uma

resposta óbvia surgiu para reduzir o factor tempo. Esta resposta é executar estes algoritmos em

paralelo, diminuindo assim o seu período de execução.

Pela sua arquitectura, tanto os algoritmos genéticos como as redes neuronais são facilmente

paralelizáveis, pelo que tem surgido vários trabalhos e estudos neste sentido. Estes algoritmos trazem

uma vantagem de serem mais rápidos, mas não diminuem a qualidade da solução encontrada

podendo muitas vezes melhora-la. Neste trabalho vamos focar nos algoritmos genéticos paralelos.

Os algoritmos genéticos paralelos (Parallel Genetic Algorithms em inglês) não são apenas uma versão

paralela do algoritmo genético sequencial, com a intenção de melhorar o seu tempo de execução.

Estes representam um novo tipo de meta heurísticas com melhor eficiência e eficácia na nova

estrutura de população e execução paralela, cujo comportamento é melhor do que a soma das suas
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partes. A utilização de PGAs muitas vezes leva a melhores resultados que a contraparte sequencial

mesmo num único processador [24][25]. Os PGAs têm muitas variantes, mas podem ser separadas

nos seguintes tipos básicos, o modelo de execuções independentes, o modelo master-slave, o modelo

distribuído, modelo celular e o modelo híbrido. A nomenclatura destes modelos é diferente em alguns

autores, pelo que usou-se os termos de [26].

Execuções independentes

Este é um modelo simples que consiste em executar o algoritmo sequencial em vários processadores

em paralelo, sem qualquer comunicação entre os vários processos. Este modelo é bastante útil para

correr várias versões do mesmo problema com condições iniciais diferentes. Assim sendo é bastante

útil para a obtenção de estatísticas e diminuindo o tempo do processo de tentativa e erro para

optimizar o algoritmo.

Master-Slave

Outro modelo relativamente simples e de fácil visualização. Consiste em distribuir por vários processos

escravos a execução e cálculo da função de fitness, sendo que as restantes operações ocorrem no

processo mestre [27]. Este paradigma é bastante simples de implementar e é conceptualmente

idêntico ao algoritmo sequencial. Este modelo é representado na figura 10.

Este modelo é útil em casos em que a função objectivo é complexa e computacionalmente pesada,

mas pode apresentar um afunilamento no mestre com um número elevado de processos escravos.

Figura 10 - Modelo Master-Slave
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Distribuído

Aqui a população é dividida em várias subpopulações mais pequenas relativamente isoladas umas

das outras [28]. Outro ponto importante é que os indivíduos de uma subpopulação podem migrar para

outra subpopulação. Este modelo é representado na figura 11, sendo que conceptualmente pode-se

ver como vários algoritmos sequenciais a correr em paralelo, em que comunicam a certos intervalos

de tempo.

Figura 11 - Modelo Distribuído

Como cada população está relativamente isolada das outras e as operações genéticas (selecção,

cruzamento e mutação) ocorrem dentro de cada ilha, estas tendem em explorar diferentes regiões do

espaço de procura, evitando assim ficar preso em picos locais.

Este modelo cria uma nova operação, a migração, e um novo conjunto de parâmetros a afinar. Em

primeiro o tempo de migração, isto é o número de gerações que ocorrem entre migrações. Em

segundo temos o rácio de migração, ou seja o número de indivíduos que compõem cada migração.

Em terceiro temos a selecção e substituição de migrantes, em que se define a política de selecção de

migrantes e quais os indivíduos que estes migrantes vão substituir na nova população. Por fim temos a

topologia, que estabelece como é que as populações estão ligadas. Esta topologia pode ser como a

da figura 8, em anel, como outra qualquer. Estes novos parâmetros vão influenciar o desempenho e

qualidade resultante do algoritmo.

Celular

Como no algoritmo sequencial, este modelo considera um única população, mas difere deste pelo
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facto que cada processo controla um conjunto de indivíduos, em vez de um processo único controlar

toda a população. A principal característica deste modelo é a criação da noção de vizinhança, pelo que

um individuo só pode cruzar-se com indivíduos da sua vizinhança. Deste modo torna-se possível surgir

diversas soluções em diferentes pontos da população, sendo estas difundidas lentamente ao longo da

população [29]. O modelo é ilustrado na figura 12.

Figura 12 - Modelo Celular

Este modelo foi originalmente concebido para maquinas massivamente paralelas e com memória

partilhada, mas é igualmente útil numa máquina com um único processador ou num esquema

distribuído. Este modelo é bastante apropriado para ser usado pelos GPUs.

Híbrido

Dentro deste modelo entram todos os PGAs que são uma combinação dos outros modelos [30], sendo

alguns exemplos representados na figura 13.

Figura 13 - Modelos Híbridos
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Os 3 modelos da figura 13 replicam num 1º nível o modelo distribuído, variando no 2º nível. Em (a)

combina-se o modelo distribuído com o modelo celular, tentado juntar as vantagens de ambos os

modelos. Em (b) temos um compromisso para uma evolução rápida com o modelo distribuído e uma

avaliação igualmente rápida da população com o modelo master-slave. Finalmente em (c) temos dois

níveis de distribuição tentado melhorar o modelo distribuído.

Os modelos híbridos têm um grande potencial, mas criam mais parâmetros e geram topologia mais

complexas.

Em [26] está disponível um breve listagem de vários PGAs e seus respectivos modelos. Na tabela 5 e

6 apresenta-se os resultados de cada modelo para o mesmo problema.

Modelo % Acerto Iterações Tempo

Sequencial 60% 97671 19,12

Master-Slave 2 61% 95832 16,63

Master-Slave 4 60% 101821 14,17

Master-Slave 8 58% 99124 13,64

Master-Slave 16 62% 96875 12,15

Distribuído 2 72% 86133 9,87

Distribuído 4 73% 88200 5,22

Distribuído 8 72% 85993 2,58

Distribuído 16 68% 93180 1,30

Celular 2 85% 92286 10,40
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Celular 4 83% 94187 5,79

Celular 8 83% 92488 2,94

Celular 16 84% 91280 1,64

Tabela 5 - Comparação de modelos de PGAs

A Tabela 5 apresenta a comparação dos vários modelos de algoritmos genéticos paralelos, para a

resolução do problema MAXSAT, em que se apresenta a média de 100 execuções, com uma solução

ideal.

Modelo

Speedup

n = 2 n = 4 n = 8 n = 16

Master-Slave 1,14 1,34 1,40 1,57

Distribuído 1,93 3,66 7,41 14,7

Celular 1,83 3,30 6,50 11,65

Tabela 6 - Speed-up dos vários modelos

Como se observa o modelo híbrido apresenta melhores resultados em termos de tempo e respectivo

speedup. Já o modelo celular apresenta melhores resultados finais, ou seja, tem taxas de acerto

melhores, descobrindo com maior frequência a solução ideal.
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3 Arquitectura da Solução

O sistema desenvolvido usa a estratégia value com recurso aos fundamentais das empresas para

investir no mercado de acções. O mercado escolhido foi o S&P500.

Para o correto funcionamento do sistema foi necessário obter cotações diárias das várias acções

deste índice, ajustadas ao preço de fecho. Estas informações foram obtidas através do portal yahoo

finance.

Os fundamentais das empresas foram obtidos através da base de dados EDGAR, sendo utilizados os

dados presentes nas demonstrações de resultados e dos balanços. Estes dados são obtidos por cada

trimestre.

O algoritmo de optimização escolhido é o NSGA2, na sua versão original, e uma solução paralela

deste algoritmo desenvolvida por mim, com algumas variações da solução paralela.

A arquitectura global do sistema desenvolvido é composta por 3 camadas principais, a camada de

apresentação, camada lógica e a camada de dados e é apresentada na figura 14.

Figura 14 - Arquitectura Global
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3.1 Camada de Apresentação

A camada de apresentação é responsável pelas interacções com os utilizadores, permitindo uma fácil

utilização da aplicação a ser desenvolvida. Os dados de entrada serão parâmetros do algoritmo

genético e os dados das empresas. Os dados de saída são a rentabilidade e o risco das soluções.

A camada de apresentação consiste numa consola de texto e em ficheiros de entrada e saída.

3.2 Camada de Dados

A camada de dados é responsável por obter os dados necessários, quer sejam das declarações das

empresas, quer sejam dados da bolsa. Esta camada também é responsável pelo parsing e tratamento

dos dados, como por exemplo resolver problemas devido a valores omissos ou incompatíveis com o

tipo de dados esperado.

Os dados das cotações são bastante simples, sendo obtido um ficheiro por cada empresa, em que tem

a data e cotação da empresa. Assim o parsing destes dados é bastante simples.

Dos dados fundamentais disponíveis só são usados o balanço e a demonstração de resultados. O

parser converte os dados obtidos para uma estrutura semelhante ao das figuras 15 e 16.

Figura 15 - Demonstração de Resultados
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Figura 16 - Balanço

O parsing dos fundamentais exige alguma supervisão por parte do utilizador, já que os dados obtidos

do EDGAR contêm bastantes inconsistências. As principais inconsistências são valores omissos, erros

ortográficos na descrição dos campos, estruturas dos documentos com várias divergências (com

particular relevo para a banca) e erros nos próprios documentos.

Um dos erros mais comuns era a identificação errónea dos períodos a que um documento diz respeito.

Um exemplo é o facto de um documento ter a informação de reportar ao 3º trimestre de 2013 e os

dados do balanço e demonstração de resultados reportarem ao 3º trimestre de 2014. Este erro exige

que o utilizador corrija manualmente os ficheiros em causa.
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3.3 Camada Lógica

A camada lógica é onde se optimiza a estratégia value, sendo descrito de seguida os vários aspectos

desta camada.

Rácios

A partir das declarações financeiras de cada empresa são calculados rácios financeiros. Estes rácios

são métricas quantitativas que permitem analisar uma empresa em termos de lucro, liquidez, divida e

crescimento. Com estes dados pode-se comparar as várias empresas do índice de forma objectiva. De

seguida apresentam-se os rácios escolhidos neste trabalho.

Operating Margin

Este rácio mede a margem de lucro gerado por uma empresa no decorrer das suas operações sem

contar com custos financeiros ou impostos (EBIT). É calculado de acordo com a seguinte fórmula:

Equação 1

Uma empresa com algum género de vantagem competitiva costuma ter uma margem de lucro maior

em relação a outras empresas. Quanto maior for esta margem, mais liberdade uma empresa tem em

definir os preços dos seus produtos ou serviços e resistir a uma subida dos seus custos.

Income Before Taxes to Operating Income Ratio

Pretende-se avaliar os custos financeiros da empresa nos seus resultados. Quanto maior for valor

deste rácio, menor serão as despesas financeiras de uma empresa, indicado uma grande capacidade

de gerar lucros. Uma empresa nesta situação não terá necessidade de contrair grandes dívidas.

Equação 2

Receivable to Revenue Ratio

Quando uma empresa realiza uma venda, muitas vezes não recebe de imediato o dinheiro, mas
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recebendo 30 dias após a venda (receivables). Se uma empresa não tem uma vantagem competitiva

em relação à concorrência, esta tenta ganhar vantagem ao oferecer melhores condições de

pagamento aos seus clientes, por exemplo pagamentos a 90 dias sem juros.

Equação 3

Assim decidi dividir o valor dos receivables ao valor total de vendas. Empresas que tenham um baixo

valor de receivables em relação às suas vendas indicam que tem alguma vantagem competitiva, além

de que correm um menor risco em tempos de crise económica com o crédito mal parado.

Debt to equity ratio

Uma empresa com vantagem competitiva financia as suas operações maioritariamente com os seus

lucros em vez de divida. O seu cálculo é o seguinte:

Equação 4

Em teoria um DER baixo indica uma empresa com vantagem competitiva, não precisado de grandes

empréstimos para financiar as suas operações. O problema deste rácio é que algumas empresas com

vantagem competitiva geram tanto lucro que não precisam de grandes quantidades de capitais e

compram as suas próprias acções (acções em tesouraria), reduzindo os seus capitais próprios, o que

por sua vez aumenta o DER. Assim Warren Buffet modifica o DER para incluir as acções em tesouraria

nos capitais próprios, conseguindo identificar tais empresas.

Return on equity

O ROE mede o desempenho de uma empresa para gerar lucros. Este rácio é bastante usado pelos

investidores, pois mede o retorno de uma empresa em relação aos seus capitais, isto é, por cada dólar

investido na empresa quantos dólares são gerados pela mesma empresa. Obviamente quanto maior

for este rácio melhor.
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Algumas empresas compram as suas próprias acções, o que resulta num aumento do ROE. Este facto

pode indicar uma vantagem competitiva, tal como no caso do DER, mas também pode ser usado por

administradores menos éticos para aumentar o ROE diminuído os seus capitais, em vez de aumentar

os lucros da empresa. Assim aplica-se a mesma modificação do DER, acrescentado aos capitais

próprios as acções em tesouraria.

Equação 5

As empresas com vantagens competitivas continuaram com ROEs elevados, pois tem um lucro

elevado. Por outro lado empresas sem vantagens competitivas vem o seu ROE baixar, já que o seu

lucro será baixo e aumentamos os capitais, diminuído assim o seu ROE.

Net income growth

Neste caso pretende-se quantificar a evolução da empresa. Procura-se empresas que tenham uma

evolução positiva, ou seja, que os lucros aumentem.

Equação 6

Normalmente existem 2 factores principais responsáveis pelo aumento dos lucros líquidos, um é que a

empresa tem uma vantagem competitiva e aumenta as suas vendas, ou que a empresa está mais

eficiente e diminui os seus custos. Em ambos os casos será uma empresa de interesse para investir.

Treasury growth

Empresas com alguma vantagem competitiva, por causa dos seus lucros, tendem a ter dinheiro

suficiente para comprar as suas próprias acções. Assim muitas empresas com vantagens competitivas

apresentam acções em tesouraria no seu balanço.

Equação 7
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Se uma empresa repetir este comportamento ao longo dos anos indica que a empresa gera dinheiro

para comprar as suas acções e que a administração está confiante no futuro da empresa. Assim o

aumento no balanço das acções em tesouraria é um indicador da saúde financeira de uma empresa.

Simple moving average ratio

Este indicador divide o valor de uma média móvel de curto prazo pela cotação actual de uma acção.

Se este valor for baixo indica que a cotação é superior à média móvel, por outro lado se for alto mostra

que a cotação está abaixo da média móvel, o que pode indicar um mínimo local.

Equação 8

Pretende-se comprar acções com o SMAR alto, pois indica que a acção está num mínimo local e

prevê-se que a cotação suba graças aos outros indicadores, o que pode melhorar o retorno do

investimento.

Cromossoma

Cada individuo da população é representado pelo seguinte cromossoma:

Peso

OM

Peso

IBTtOIR

Peso

RtRR

Peso

DER

Peso

ROE

Peso

NIG

Peso

TG

Peso

SMAR

ndias Stoploss

Tabela 7 - Cromossoma

O cromossoma tem duas partes, os 8 primeiros genes são os pesos que são atribuídos a cada

indicador, os 2 últimos genes são parâmetros para o sistema que indicam o número de dias para a

média móvel e o stoploss.

Os pesos são valores reais que podem variar entre 0.1 e 0.6. Este foi o intervalo que apresentou

melhores resultados na fase de treino e garantia a diversidade da população. Ponderou-se utilizar um

valor máximo para a soma dos pesos, mas tal condicionante não melhorava as populações,

eliminando vários indivíduos todas as gerações e atrasava o desenvolvimento da população. Este

facto relaciona-se com o facto de 2 bons indivíduos poderem gerar descendentes que violavam a
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condicionante, assim os descendentes não eram utilizados na geração seguinte, atrasando a evolução

da população.

Já o valor de ndias pode variar entre 5 dias e 21 dias, o que representa o prazo de uma semana a um

mês (dias úteis). Com um intervalo superior deixa-se de ter uma média móvel de curto prazo.

No que concerne ao stoploss, este pode variar entre 0.05 e 0.2. O stoploss indica o valor máximo que

um investidor está disposto a perder numa única acção, protegendo o investidor de perdas avultadas

quando a cotação de uma acção não se comporta como previsto. Se o stoploss for de 0.1 e se

comprar uma acção a 100$, esta acção é vendida se a sua cotação atingir os 90$.

Função Multiobjectivo

O algoritmo genético tem 2 objectivos para optimizar a estratégia que são o lucro do investimento e o

seu risco. Para medir o lucro do investimento usa-se o Return on Investment (ROI). O ROI mede o

valor do retorno de um investimento em relação ao seu custo inicial.

Equação 9

No caso deste trabalho, irá medir o retorno no fim do período de treino e do período de testes.

Para medir o risco usa-se o Value at Risk (VAR) e o stoploss.

O VAR é uma técnica estatística que mede e quantifica o risco financeiro de um portfólio. Esta técnica

responde à pergunta que fazem muitos investidores que é: “Quanto posso perder num mês mau?”.

Existem várias abordagens para calcular o VAR, sendo que a escolhida foi o método histórico.

A abordagem histórica é bastante simples, sendo que reorganiza os retornos históricos e ordena-os do

pior para o melhor. Assume-se que a história repete-se, do ponto de vista do risco.

Na figura 17 pode-se observar que as barras vermelhas representam os 5% mais baixos retornos num

único dia. Com os piores 5% pode-se afirmar com 95% de confiança que não se perde mais de 4% do

dinheiro investido num único dia.
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Figura 17 - Distribuição de retornos diários

Na aplicação usa-se os retornos mensais, em vez dos diários, pois apresentam uma perspectiva a

mais longo prazo, e um nível de confiança de 95%. São usados os retornos desde 2005.

Usa-se o stoploss em conjunção com o VAR, já que se tivermos um portfólio com um VAR de 20% e

um stoploss de 10% só se perde no máximo 10%. Assim o valor do risco é calculado segundo a

equação 10, em que o VAR tem maior importância, pois indica o risco inerente do portfólio.

Equação 10

Paralelismo

No âmbito desta tese desenvolveu-se 2 variações paralelas do NSGA2.

Variação distribuída

A primeira variação corresponde a um modelo distribuído, que é ideal para computadores ligados em

rede, em que foi usada a biblioteca MPI (Message Passing Interface). O MPI é o standard de facto

para aplicações com memória distribuída.

O modelo distribuído acrescenta novos parâmetros ao NSGA2 tais como a tipologia da rede, o número
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de migrantes e o intervalo de tempo a que decorrem as migrações.

A topologia escolhida foi a de um anel duplamente ligado, em que um processo envia indivíduos ao

processo anterior e ao processo seguinte de forma síncrona, como está descrito na figura 18.

Figura 18 - Anel duplamente ligado

São enviados em cada migração 4 indivíduos a cada processo e para promover a diversidade, não se

pode enviar o mesmo indivíduo em duas migrações consecutivas, ou seja se na migração 1 o

processo 0 enviar o indivíduo x para o processo 1, então o indivíduo x é excluído da migração 2 para o

processo 1.

Foi também desenvolvido 2 métodos de selecção de migrantes. Num método envia-se os 4 melhores

indivíduos da população e no segundo método de selecção escolhe-se aleatoriamente 4 indivíduos da

população.

O processo de migração decorre a cada 5 gerações, o que permite a cada processo o ter tempo
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suficiente para a assimilar os novos migrantes e evoluir a população de forma diferenciada dos

restantes processos.

Variação híbrida

Já a segunda variação do NSGA2 simula-se o modelo híbrido, em que no 1º nível é o modelo

distribuído da primeira variação e no segundo nível é um modelo celular.

Figura 19 - Modelo Híbrido

Este modelo tenta juntar as vantagens a nível de desempenho do modelo distribuído e sua

escalabilidade com as vantagens de qualidade da solução do modelo celular. Mantêm-se a tipologia e

os parâmetros do modelo distribuído da variação 1. No segundo nível não se procedeu a qualquer tipo

de paralelização. Neste nível procedeu-se à alteração do esquema de selecção de indivíduos para

cruzamento, sendo que cada individuo só pode cruzar-se com indivíduos da sua vizinhança. A noção

de vizinhança é definida como os indivíduos imediatamente à esquerda, direita, acima e abaixo de

cada individuo, como se observa na figura 20. Pretende-se ao limitar as escolhas de cruzamento obter

soluções diferentes em pontos diferentes da população.
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Figura 20 - Vizinhança

Sistema de investimento

O sistema de investimento tem um comportamento simples, começa com 100 mil dólares, que são

distribuídos por 4 trimestres. Em cada trimestre investe-se num portfólio de 5 empresas de forma

equitativa sendo programada a venda das acções passado um ano, caso o stoploss não seja atingido.

Deste modo no primeiro ano só está programado compras de acções.

Como os dados fundamentais só são alterados trimestralmente, as acções do sistema também só são

avaliadas trimestralmente, conforme a figura 21. O único dado que é actualizado diariamente são as

cotações, sendo também verificado diariamente se alguma acção do portfólio atinge o stoploss.

Quando uma acção é vendida por stoploss esta não é substituída, tendo que se esperar pelo mesmo

trimestre do ano seguinte para voltar a comprar acções referentes a esse trimestre.

Em cada trimestre são compradas as 5 melhores acções, com duas restrições. A primeira restrição é

proibir a compra de acções em trimestres consecutivos, ou seja se comprar acções da Google num

trimestre, não é possível comprar acções do Google no trimestre seguinte.

Esta restrição existe por duas razões. A primeira é diversificar o portfólio, diminuído o risco ao espalhar

os ovos por vários cestos. A segunda razão é diminuir um dos principais defeitos da estratégia value

quando é usada de forma automatizada. Como se usa principalmente os dados trimestrais das

empresas, existe sempre um lag mínimo de 3 meses do input do sistema. Um exemplo recente que

demonstra de forma clara esta vulnerabilidade é a Volkswagen. O escândalo das emissões rebentou

em Setembro, mas os dados do 3º trimestre divulgados pela Volkswagen apontavam para um aumento
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das vendas. Assim percebe-se que os efeitos deste escândalo só afetarão os fundamentais da

Wolkswagen no próximo trimestre, além de que a estratégia não detecta tais eventos, conservando as

acções até atingir o stoploss. Ao limitar as compras de acções em trimestres consecutivos limita-se as

potenciais perdas quando surgem eventos negativos para uma empresa e em 6 meses é mais

provável observar os efeitos desses eventos nos fundamentais,evitando uma compra errada.

Figura 21 - Avaliação das acções

A segunda restrição é a obrigatoriedade da acção estar no mercado pelo menos 12 meses. Quando

uma acção se estreia no mercado é impossível de calcular o VAR, pois não existe o histórico dos
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retornos da empresa no mercado de capitais inviabilizando a percepção do seu risco. Um exemplo

desta restrição é o Facebook. O Facebook entrou em bolsa em Maio de 2012, pelo que o sistema só

pode comprar acções do Facebook a partir de Junho de 2013.

No último ano do período de investimento não existe qualquer avaliação nem se usa dados

fundamentais, apenas se vende as acções que existem no portfólio, quer seja por ter passado um ano

da compra da acção quer seja por stoploss. Na figura 43 demonstra-se o funcionamento do sistema

desenvolvido.
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Figura 43 - Flowchart do sistema
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4 Análise de Resultados

Este capítulo está dividido em 4 partes, de 4.1 a 4.3 apresenta-se os resultados da fase de treino e

teste do NSGA2 sequencial e das duas variações paralelas desenvolvidas. Em 4.4 apresenta-se as

melhorias do factor tempo que a versão paralela apresenta em relação à versão sequencial.

As fases de treino e teste usam 479 acções do S&P500, que foram as acções em que consegui fazer o

parsing dos seus fundamentais. O retorno do S&P500 durante a fase de treino e de teste é o

benchmark para comparar com os resultados obtidos. Para todos os testes o montante inicial é de cem

mil dólares. A fase de treino e de teste tem um período de tempo em comum, entre Julho de 2013 e

Julho 2014, mas a fase de treino não afecta a fase de testes, pois durante este período o treino não

avalia qualquer dado fundamental, limitando-se a vender as acções que tem em carteira.

4.1 Simulação e resultados do NSGA2 sequencial

Nesta experiência usa-se o NSGA2 sem qualquer alteração, aplicando-se simplesmente a estratégia

definida. A fase de treino desta simulação ocorreu desde Julho de 2011 até Julho de 2014.

A curva da frente de pareto está bem definida, mostrando uma boa distribuição dos indivíduos ao

longo da frente. O S&P500 durante este período teve um retorno de 49,38%, pelo que existem

bastantes soluções que ultrapassam o nosso benchmark, sendo que a solução com maior retorno

quase que duplica o benchmark.
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Figura 22 - Resultados obtidos na fase de treino sequencial

Da fase de treino seleccionaram-se os 5 indivíduos com melhor retorno por cada nível de risco, que

são apresentados na tabela.

Indivíduo Retorno (%) Risco (%)

1 66 14

2 81 15

3 84 16

4 92 17

5 99 18

Tabela 8 - Indivíduos seleccionados da fase de treino sequencial

Estes indivíduos foram usados na fase de testes, que ocorreu entre Julho de 2013 e Julho de 2015,

cujo retorno se apresenta na figura 23.
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Figura 23 - Fase de testes sequencial

Indivíduo Retorno (%)

1 25,44

2 24,20

3 31,36

4 30,36

5 32,24

Tabela 9 - Retorno da fase de testes sequencial

Neste período o retorno do S&P500 foi de 24,81%, pelo que só o indivíduo 2 está abaixo do

benchmark. Estes resultados validam a estratégia escolhida.

4.2 Simulação e resultados do NSGA2 distribuído

Neste caso utiliza-se a primeira variação paralela do NSGA2, que corresponde ao modelo distribuído.

A fase de treino e de teste é igual à da versão sequencial. A única alteração é o tamanho das

populações, que no modelo sequencial é de 128 indivíduos e nesta variação o numero de indivíduos é

igual a 128 a dividir pelo número de processos, mantendo o mesmo numero global de indivíduos.
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Para cada teste compara-se 2 modos de migração, uma que envia os melhores migrantes e a outra

versão selecciona os migrantes de forma aleatória.

Treino e teste para 2 processos

Nesta simulação cada processo tem uma população de 64 elementos, enviando 4 migrantes a cada 5

gerações.

Figura 24 - Treino com 2 processos e melhores migrantes

Figura 25 - Treino com 2 processos e migrantes aleatórios
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Observando as frentes de pareto, a frente dos melhores migrantes parece estar melhor definida do

que a dos aleatórios, mas em contrapartida a frente dos aleatórios esta melhor distribuída, o que

sugere uma maior diversidade das populações quando os migrantes são enviados de forma aleatória.

Ambas as versões na fase de treino descobrem mais soluções que a versão sequencial, já que

descobrem indivíduos com um retorno superior a 100% e com um risco superior a 19%.

Para a fase de testes foram escolhidos 6 indivíduos da fase de treino, que são os melhores indivíduos

para cada nível de risco, ou seja o indivíduo 1 é o melhor com um risco de 14%, o 2 é o melhor com um

risco de 15% e assim sucessivamente até ao individuo 6 com um risco de 19%.

Figura 26 - Teste com 2 processos e melhores migrantes

Figura 27 - Teste com 2 processos e migrantes aleatórios
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Indivíduo Retorno (%)

Melhores

Migrantes

Retorno (%)

Migrantes

Aleatórios

1 25,86 25,84

2 25,98 25,98

3 22,73 32,13

4 22,41 31,51

5 32,05 32,18

6 31,68 30,82

Tabela 10 - Retorno da fase de testes distribuída com 2 processos

Olhando para as figuras 26 e 27, a versão que usa migrantes aleatórios apresenta uma melhor

distribuição entre o risco e o retorno. E observando a tabela 10 a versão com migrantes aleatórios

melhora os retornos em comparação com os melhores migrantes.

Comparando com a versão sequencial, a versão distribuída não apresenta retornos abaixo do

benchmark, que é 24,81%, melhorando os resultando em relação a esta.

Treino e teste para 4 processos

Nesta simulação cada processo tem uma população de 32 elementos, enviando 4 migrantes a cada 5

gerações.
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Figura 28 - Treino com 4 processos e melhores migrantes

Figura 29 - Treino com 4 processos e migrantes aleatórios

Observando as figura 28 e 29, observa-se o mesmo comportamento da simulação com 2 processos,

os migrantes aleatórios apresentam uma frente de pareto com uma distribuição mais uniforme.

Ambas as versões na fase de treino descobrem mais soluções que a versão sequencial e a versão

distribuída com 2 processos, tendo soluções até aos 20% de risco.

Para a fase de testes foram escolhidos 7 indivíduos da fase de treino, que são os melhores indivíduos

para cada nível de risco, ou seja o indivíduo 1 é o melhor com um risco de 14%, o 2 é o melhor com um
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risco de 15% e assim sucessivamente até ao elemento 7 com 20% de risco.

Figura 30 - Teste com 4 processos e melhores migrantes

Figura 31 - Teste com 4 processos e migrantes aleatórios

Olhando para as figuras 30 e 31, ambas apresentam uma distribuição semelhante, parecendo formar

dois clusters em vez de uma frente de pareto. Observando os genes dos indivíduos seleccionados,

destaca-se 2 genes, o peso do DER e o peso do TG, os restantes genes apresentavam um boa

diversidade, o que não permitia tirar conclusões.
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Indivíduo DER(melhores

migrantes)

TG(melhores

migrantes)

DER(migrantes

aleatórios)

TG(migrantes

aleatórios)

1 0,119398 0,546228 0,103169 0,514355

2 0,111701 0,561295 0,104779 0,541216

3 0,101655 0,541163 0,104601 0,519478

4 0,117734 0,539900 0,406160 0,109980

5 0,508421 0,163748 0,360855 0,112407

6 0,451416 0,151584 0,515092 0,146599

7 0,482448 0,122314 0,547419 0,146599

Tabela 11 - Alguns genes dos indivíduos seleccionados

No período de treino, para estratégias de menor risco o peso do DER é minimizado e o peso do TG é

bastante elevado, acontecendo o inverso em estratégias de maior risco. Já na fase de teste as

estratégias de menor risco apresentam retornos mais reduzidos formam um cluster que tem retornos

semelhantes ao S&P500 enquanto o 2º cluster forma-se entre os 30 e 31%. Esta diferença parece

indicar uma mudança da percepção do mercado por parte dos investidores entre o período de treino e

de teste, havendo um maior impacto do DER em relação às cotações das acções e a diminuição da

importância do TG.
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Indivíduo Retorno (%)

Melhores

Migrantes

Retorno (%)

Migrantes

Aleatórios

1 25,84 25,86

2 23,88 23,88

3 23,58 23,58

4 23,5 31,25

5 32,03 33,18

6 29,72 30,34

7 28,88 28,7

Tabela 12 - Retorno da fase de testes distribuída com 4 processos

Já o impacto do método de selecção dos migrantes nos retornos da fase de teste, mantêm-se a

tendência do teste com 2 processos, a selecção por migrantes aleatórios melhora a qualidade da

global das soluções, conseguido um individuo ultrapassar os 33% de retorno, o que permite ganhos de

superiores a 8% em relação ao S&P500 (24,81%) durante este período.

Treino e teste para 8 processos

Nesta simulação cada processo tem uma população de 16 elementos, enviando 4 migrantes a cada 5

gerações.
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Figura 32 - Treino com 8 processos e melhores migrantes

Observando as figura 32 e 33, observa-se o mesmo comportamento da simulação com 2 e 4

processos, os migrantes aleatórios apresentam uma frente de pareto com uma distribuição mais

uniforme. Nota-se que apesar da frente de pareto estar bem definida, esta é mais dispersa. Este facto

é uma indicação de que uma população de 16 indivíduos pode não garantir a diversidade necessária

para o problema.

Figura 33 - Treino com 8 processos e migrantes aleatórios
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Para a fase de testes foram escolhidos 6 indivíduos da fase de treino, que são os melhores indivíduos

para cada nível de risco. Registou-se uma diminuição do número de indivíduos seleccionados,

indicando uma perda de diversidade das soluções encontradas.

Figura 34 - Teste com 4 processos e melhores migrantes

Figura 35 - Teste com 4 processos e migrantes aleatórios

Olhando para as figuras 34 e 35, observa-se o mesmo fenómeno dos clusters que se observa na

simulação com 4 processos.
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Indivíduo Retorno (%)

Melhores

Migrantes

Retorno (%)

Migrantes

Aleatórios

1 25,86 25,86

2 31,83 23,88

3 22,73 22,73

4 31,94 31,46

5 28,5 31,11

6 29,89 30,64

Tabela 13 - Retorno da fase de testes distribuída com 8 processos

Conforme se observa na tabela 13, a obtêm-se resultados semelhantes aos das outras simulações,

embora note-se uma diminuição geral dos retornos em relação à simulação com 4 processos (sendo a

excepção o indivíduo 2). É evidente a partir de vários indícios que a população está a tornar-se

demasiado pequena, começado a perder diversidade.

4.3 Simulação e resultados do NSGA2 híbrido

Neste caso utiliza-se o segundo modelo paralelo do NSGA2, que corresponde ao modelo híbrido. A

fase de treino e de testes é igual à da versão sequencial e distribuída. O tamanho das populações é

definido tal como no modelo distribuído. Nestas simulações só se usa selecção aleatória de indivíduos

para migração, que apresentou melhores resultados no modelo distribuído.
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Treino e teste para 2 processos

Nesta simulação cada processo tem uma população de 64 elementos, enviando 4 migrantes a cada 5

gerações.

Figura 36 - Treino com 2 processos e migrantes aleatórios

Examinando-se a figuras 36 e 25 a distribuição da frentes de pareto parece ser ligeiramente mais

uniforme no modelo híbrido, o que sugere uma influência da definição de uma vizinhança para os

cruzamentos dentro da população.

Foram escolhidos 6 elementos da população, para cada nível de risco desde os 14% até 19%,

mantendo-se o mesmo número de elementos em relação ao modelo distribuído.
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Figura 37 - Teste com 2 processos e migrantes aleatórios

Indivíduo Retorno (%)

Migrantes Aleatórios

1 25,86

2 25,96

3 23,58

4 31,15

5 31,27

6 30,72

Tabela 14 - Retorno da fase de testes híbrida com 2 processos

Observando a figura 37 e a tabela 14, o modelo híbrido não melhora os resultados da fase de teste em

relação com o modelo distribuído, embora mantenha um desempenho positivo em relação ao S&P500,

que é 24.81%.
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Treino e teste para 4 processos

Nesta simulação cada processo tem uma população de 32 elementos, enviando 4 migrantes a cada 5

gerações.

Figura 38 - Treino com 4 processos e migrantes aleatórios

Olhando para a figura 38 e comparando com os resultados do modelo distribuído na figura 29, a frente

perde alguma qualidade, sendo menos uniforme.

Esta perda de qualidade é confirmada pela perda de um elemento a ser seleccionado para a fase de

testes. O modelo distribuído obtinha um individuo com um risco de 20% e o modelo híbrido fica-se pelo

máximo de 19%.
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Figura 39 - Teste com 4 processos e migrantes aleatórios

Indivíduo Retorno (%)

Migrantes Aleatórios

1 25,79

2 31,83

3 22,73

4 32,51

5 32,51

6 30,98

Tabela 15 - Retorno da fase de testes híbrida com 4 processos

Comparando-se a figura 39 e a tabela 15 com o modelo distribuído, este apresenta resultados

semelhantes, com excepção do individuo 2, que é melhorado substancialmente.
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Treino e teste para 8 processos

Nesta simulação cada processo tem uma população de 16 elementos, enviando 4 migrantes a cada 5

gerações.

Figura 40 - Treino com 4 processos e migrantes aleatórios

Pela figura 40 e comparando-se com o modelo distribuído não há grandes diferenças, obtendo-se um

frente semelhante e o mesmo número de indivíduos seleccionados para a fase de teste.

Figura 41 - Teste com 8 processos e migrantes aleatórios
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Indivíduo Retorno (%)

Migrantes Aleatórios

1 25,86

2 25,92

3 23,58

4 31,41

5 32,03

6 29,96

Tabela 16 - Retorno da fase de testes híbrida com 8 processos

Com esta ultima simulação verifica-se que o modelo híbrido não melhora as soluções, quando

comparado com o modelo distribuído. Tal facto deve-se provavelmente à ordenação dos indivíduos em

todas as gerações. Como foi referido no capítulo 2.4 o NSGA2 ordena os indivíduos por rank e por

distância de aglomeração, o que faz com que um individuo esteja na posição 30 da população na

geração seguinte possa estar na posição 40. Deste modo a noção de vizinhança perde a sua utilidade,

dado que irá comportar-se de forma semelhante ao modelo distribuído, como se observa nos

resultados.

4.4 Análise da paralelização do NSGA2

Passamos agora a analisar às melhorias do tempo de execução da versão distribuída em relação à

versão sequencial. Os resultados apresentados resultam da média dos tempos de 10 execuções.

Em primeiro lugar recorre-se à lei de Amdahl, para calcular o speedup máximo que é possível de

atingir. O speedup máximo para um problema n com p processos, com fracção f não paralelizável do
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programa sequencial, calcula-se de acordo com a equação abaixo.

Equação 11

A fracção não paralelizável da versão sequencial resume-se essencialmente às operações de input e

output do programa.

A versão sequencial do programa, com uma duração de 30 gerações, teve um tempo médio de 167

segundos e a fracção não paralelizável um tempo médio de 0,98 segundos. Pelo que os speedups

máximos estam disponiveis na tabela 17.

Nº processos Lei de Amdahl

2 1,99

3 2,97

4 3,94

5 4,90

6 5,85

7 6,67

8 7,73

Tabela 17 - Lei de Amdahl
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Tendo calculado os speedups máximos, vamos observar os speedups obtidos pela aplicação

desenvolvida, obtidos de acordo com a seguinte equação:

Equação 12

Como a lei de Amdahl considera o tamanho do problema constante, o tamanho da população é

inversamente proporcional ao número de processos, respeitando uma restrição do NSGA2 que a

população tem que ser um múltiplo de 4. Manteve-se constante o envio de 4 migrantes a cada 5

gerações.

Nº processos Tamanho da

população/processo

Soma das várias

populações

Tempo (s) Speedup

1 128 128 167 -

2 64 128 89 1,88

3 44 132 64 2,61

4 32 128 49 3,40

5 24 120 40 4,18

6 20 120 35 4,77

7 20 140 36 4,64

8 16 128 29 5,75

Tabela 18 - Speedup

Como seria de esperar, à medida que se aumenta o número de processos, o speedup também

aumenta. Comparando com a lei de Amdahl o aumento dos speedups cresce a um ritmo mais baixo,

justificando-se este ritmo mais baixo com o overhead criado pela paralelização e comunicações entre
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os processos. A lei de Amdahl não tem em conta o overhead das comunicações de um algoritmo

paralelo. Como o overhead na aplicação desenvolvida parece crescer com o número de processos, o

speedup vai-se afastando dos speedups obtidos pela lei de Amdahl. Tal facto que é comprovado pela

figura 42, em que se observa a eficiência da aplicação.

Figura 42 - Eficiência

Esta perda de eficiência deve-se ao overhead criado pela paralelização. Quando o número de

processos é baixo, o overhead também é mais baixo, fazendo que o speedup seja semelhante ao da

lei de Amdahl. Quando se aumenta o número de processos, o tempo do overhead ganha maior

relevância, diminuído a eficiência da aplicação.
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5 Conclusões e Trabalho Futuro

5.1 Conclusão

A estratégia value para o mercado bolsista utilizando algoritmos genéticos com optimização por

múltiplos objectivos, refuta a hipótese dos mercados eficientes, já que obtêm globalmente retornos

superiores a uma estratégia B&H, que neste caso foi o índice S&P500, chegando a superar este em

8%.

Tanto a versão sequencial como as versões paralelas conseguem bons resultados, com a optimização

por múltiplos objectivos a garantir uma boa diversidade das populações.

A versão distribuída comportou-se como esperado, conseguindo melhorar os resultados da versão

sequencial e aumentando a diversidade da população. Observou-se que neste problema a escolha

aleatória dos migrantes permite uma melhor diversidade das soluções e melhores resultados do que a

selecção dos melhores indivíduos para migração, que era a minha ideia original. A migração dos

melhores indivíduos parece forçar as várias populações a uma convergência mais rápida em pontos

que não são óptimos.

A versão híbrida não melhorou os resultados obtidos pela versão distribuída, ao contrário das minhas

expectativas originais. Tal devesse à forma como o NSGA2 ordena os elementos da população todas

as gerações, destruindo o propósito da vizinhança que o modelo celular tenta estabelecer. Pode-se

concluir que o modelo celular não melhora o NSGA2, sendo que futuras tentativas para paralelizar

este algoritmo se devam focar em outras opções.

Já no que concerne aos ganhos de tempo da versão distribuída, esta comportou-se como esperado,

melhorando o tempo de execução com a adição outros processos, embora com algumas limitações.

Existe um limite para a redução das populações com o número de processos, a simulação com 4

processos e população com 32 elementos apresenta melhores resultados que a simulação com 8

processos e 16 elementos em cada população. Ambas as simulações apresentam uma população

global de igual valor (128 elementos), mas no segundo caso as populações já não tem dimensão

suficiente para obter a diversidade desejada. Outra limitação será o overhead das comunicações do
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sistema distribuído, que aumenta proporcionalmente com o número de processos. Esta duas

limitações restringem a escalabilidade do sistema, reduzindo o interesse de usar a aplicação num

grande número de processos.

5.2 Trabalho Futuro

Para trabalhos futuros será importante estudar outros parâmetros para o modelo distribuído, utilizar

diferentes tipologias, número de migrantes, selecção de migrantes e tempo de migração, observando

como estes influenciam os resultados e os tempos de execução, em especial com o objectivo de

diminuir o overhead das comunicações.

Seria interessante aplicar a estratégia desenvolvida a outros algoritmos de optimização, que

permitissem utilizar um modelo híbrido, comparando com o modelo distribuído.

Outra alteração interessante seria a obtenção de outros dados para definir uma estratégia de saída,

permitindo limitar as perdas quando se investe numa companhia errada ou surge um evento

inesperado.
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