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Resumo

Resumo
Os mercados financeiros passam regularmente por períodos de alta e baixa volatilidade e apesar da
alta volatilidade estar associada a um maior risco, nem sempre é negativo transacionar durante esses
períodos. Contudo, se o objetivo é ter uma estratégia segura e de confiança, é aconselhável evitar esse
períodos mais voláteis. Esta tese tem como intenção criar uma estratégia de negociação, aplicada ao
mercado acionista, baseada em volatilidade e tendências de mercado, capaz de evitar os períodos
mais voláteis, gerando retornos elevados com baixo risco. O sistema proposto combinou uma estratégia
que identifica os períodos mais calmos do mercado, um Support Vector Machine (SVM) que identifica
tendências no mercado e um Algoritmo Genético (GA) responsável por otimizar todo o sistema. O
sistema utiliza o GA para otimizar e selecionar os indicadores técnicos e por escolher os
hiperparâmetros utilizados no SVM. Em paralelo, o GA, também é responsável por definir os pesos e
as margens de decisão da estratégia de volatilidade. O sistema proposto foi então avaliado em sete
mercados financeiros com diferentes características. Os resultados obtidos demostraram que esta
abordagem obtém melhores resultados que a estratégia de Buy&Hold na maioria dos mercados
testados. No índice S&P500, o sistema proposto com alavancagem de 2:1 atinge uma taxa de retorno
de 20.28% com um Maximum Drawdown (MDD) de 4.34%, enquanto a estratégia de Buy&Hold obteve
uma taxa de retorno de 17.34% com um MDD de 15.07%.

Palavras-chave
Mercados financeiros, Volatilidade, Estratégia de negociação, Support Vector Machine (SVM),
Algoritmo Genético (GA)

Abstract

Abstract
Financial markets regularly experience periods of high and low volatility, and while high volatility is
associated with higher risk, it is not always negative to trade during such periods. However, if the goal
is to have a safe and reliable strategy, it is advisable to avoid these more volatile periods. This thesis
aims to create a trading strategy, applied to the stock market, based on volatility and market trends,
being able to avoid the most volatile periods, generating high returns with low risk. The proposed system
combined a strategy that identifies the quietest periods in the market, a Support Vector Machine (SVM)
that identifies market trends and a Genetic Algorithm (GA) responsible for optimizing the entire system.
The system uses GA to optimize and select technical indicators as well as to choose the
hyperparameters used in SVM. In parallel, the GA is also responsible for setting the decision weights
and margins of the volatility strategy. The proposed system was then evaluated in seven financial
markets with different characteristics. The results show that this approach yields better results than the
Buy & Hold strategy in most tested markets. In the S&P500 index, the proposed 2:1 leverage system
achieves a return rate of 20.28% with a Maximum Drawdown (MDD) of 4.34%, while the Buy & Hold
strategy achieved a return rate of 17.34% with an MDD of 15.07%.
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Financial markets, Volatility, Trading strategy, Support Vector Machine (SVM), Genetic Algorithm (GA)
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Capítulo 1
Introdução
1 Introdução

1.1 Visão Geral
O mercado financeiro, nomeadamente o mercado acionista, desperta um largo interesse aos
investidores porque vêem no mercado acionista a oportunidade de aplicar capital e ter uma grande
margem de lucro. A motivação monetária tem sido um dos principais impulsionadores de toda a
investigação que vem sendo realizada durante vários anos, por parte empresas financeiras, pela
comunidade académica ou simplesmente por entusiastas na área.
Tradicionalmente, os métodos usados para analisar ações e tomar decisões de investimento
dividem-se em duas categorias principais, a análise fundamental e a análise técnica. A análise
fundamental envolve o estudo de diversos fatores económicos de um determinado ativo, tais como
receitas e despesas, posição no mercado, taxas de crescimento anual, entre outros [1]. Por outro lado,
a análise técnica recorre apenas aos preços de um ativo, para estudar e identificar padrões e flutuações
nos seus gráficos e calcular diversas variáveis que ajudam a prever movimentos futuros dos preços [1].
A Efficient Market Hypothesis (EMH) [2], indica que devido ao comportamento aleatório do mercado, é
impossível prever o mercado. No entanto, algumas pesquisas mostraram que é possível prever os
comportamentos futuros do mercado, utilizando modelos de inteligência artificial (IA). Esses sistemas
inteligentes, têm o objetivo de desenvolver estratégias de investimento, com a capacidade de analisar
uma maior quantidade de dados, de gerar mais retorno financeiro e de tomar decisões de investimento
num menor intervalo de tempo do que um humano consegue [3]. Muitos tipos de algoritmos de
Aprendizagem Automática (ML) têm sido usados para prever os comportamentos futuros dos
mercados, como por exemplo, Artificial Neural Network (ANN) [4], Decision Trees (DT) [5] e Support
Vector Machine (SVM) [6]. Para além do retorno financeiro de uma dada estratégia, é necessário
analisar o risco associado a essa estratégia, sendo que o risco é normalmente associado à volatilidade
dos preços de um determinado ativo financeiro. Depois da crise global financeira de 2008, os
investimentos de baixa volatilidade ganharam grande importância dentro da comunidade de
investidores [7]. A relação entre risco e retorno, tem sido estudada e surpreendentemente, apesar de
as evidências históricas demonstrarem que ações com mais volatilidade proporcionam retornos mais
altos, tem se demonstrado que ações mais conservadoras tendem a gerar um maior retorno, ficando
conhecido como paradoxo do risco-retorno.
Esta tese explora esta temática da relação entre risco e retorno, dado que é apresentando uma
estratégia baseada na identificação de períodos de baixa volatilidade e deteção de tendências. Para
desenvolver esta estratégia foram usados dois algoritmos, um SVM e um Algoritmo Genético(GA).

1.2 Motivação
No mercado acionista são transacionadas enormes quantidades de capital por dia e grande parte dos
investidores procura obter enormes retornos, sendo que muitas vezes a avaliação do risco dos
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investimentos é subvalorizada quando comparada com os possíveis retornos. Desta forma, acabam
por investir em ações mais voláteis pois pensam que dessa forma obtêm melhores retornos num
período menor. Contudo é importante ter expectativas realistas em relação ao desempenho de uma
estratégia de investimento para evitar futuras deceções, quando ocorrerem fortes quedas no mercado,
como por exemplo a crise de 2008 [8].
A principal motivação desta tese de mestrado é conseguir criar uma estratégia de investimento
automática, através de algoritmos Aprendizagem Automática e de processamento de sinal, capaz de
detetar e evitar estar no mercado quando este se torna mais volátil, uma vez que a volatilidade está
associada à imprevisibilidade e ao risco.

1.3 Objetivos
Muitos trabalhos têm utilizado alguns algoritmos de ML para identificar as tendências e direções do
mercado. Por vezes essas estratégias acabam por transacionar em períodos muito voláteis
aumentando muito o risco, devido à imprevisibilidade desses períodos. O principal objetivo desta tese
é desenvolver uma estratégia capaz de identificar tendências e períodos de baixa volatilidade,
permitindo apenas transacionar durante esses períodos. Para além disso, pretende-se analisar se com
esta estratégia é possível superar outro tipo de estratégias que não tenham em conta a volatilidade.
Para tentar resolver este problema, foi implementada uma abordagem que combina um SVM, que prevê
tendências do mercado, e um GA, que identifica períodos de baixa volatilidade e otimiza os parâmetros
de todo o sistema. Este sistema pretende então gerar posições de compra, otimizando a relação riscoretorno, no índice S&P500 e em algumas das suas empresas.

1.4 Contribuições
As principais contribuições desta tese foram:
•

Caracterização dos sinais (preços), de modo a identificar os períodos menos voláteis do
mercado através da criação de indicadores técnicos de volatilidade.

•

Criação de uma função de fitness do GA que combina o retorno, o drawdown e a accuracy do
sistema.

•

Processo de atribuição de labels aos dados de entrada do SVM, através da média móvel do
preço, classificando tendências de mercado.
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1.5 Estrutura do documento
Esta dissertação está estruturada da seguinte forma:
Capítulo 1 - Este capítulo contém uma breve introdução sobre mercados financeiros e a aplicação de
ML nesses mercados. Para além disso, são apresentadas as motivações, os objetivos e as
contribuições da solução proposta.
Capítulo 2 - Esclarecimento de alguns conceitos necessários para entender o trabalho desenvolvido,
sobre mercados financeiros e sobre os modelos de ML utilizados. Este capítulo contém ainda uma
análise de alguns artigos académicos que utilizaram diferentes tipos de algoritmos de ML mercados
financeiros, incluindo uma análise de estudos que utilizaram os algoritmos que esta tese também utiliza.
Capítulo 3 – Descrição da arquitetura geral da solução proposta, seguida de uma explicação detalhada
de todos os seus módulos e especificações.
Capítulo 4 – Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos pelas várias estratégias, discutidas
nos três casos de estudo. A avaliação do sistema proposta foi realizada no índice do S&P500 e em
mais seis empresas que pertencem ao índice S&P500, utilizando diversas métricas de avaliação.
Capítulo 5 – Por último, neste capítulo são apresentadas algumas conclusões sobre o trabalho
desenvolvido, bem como algumas sugestões para futuras melhorias.
.
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Capítulo 2
Conceitos Fundamentais e
Estado da Arte
2 Conceitos Fundamentais e Estado da Arte

2.1 Conceitos Financeiros
O mercado financeiro permite a negociação, compra e venda, de diversos produtos. O mercado
financeiro pode ser dividido em três principais mercados, o mercado monetário (por exemplo,
Certificados de Aforro ou Bilhetes de Tesouro), de capitais (Obrigações, Ações) e de derivados (por
exemplo, Opções ou Futuros).
Independentemente do mercado financeiro, este pode ser caracterizado em três padrões de acordo
com a tendência que apresentam. O mercado pode ser então nomeado como um bull market [9] se o
preço for progressivamente subindo obtendo novos máximos com regularidade, geralmente a confiança
é mais elevada. Quando a tendência do mercado é descendente é nomeado de bear market, estando
associado a uma maior incerteza e diminui a confiança dos investidores. Por último, encontra-se os
mercados side-ways, que tendem a oscilar os preços num intervalo de valores. As estratégias de
investimento devem variar de acordo com o mercado em questão, sendo que em alguns deles se pode
obter um maior retorno à custa de um maior risco e no lado oposto, pode-se uma maior segurança.
Nesta tese recorre-se ao mercado de capitais, mais especificamente às ações e analisa-se a
possibilidade de investir durante períodos de baixa volatilidade, evitando incerteza associada aos
períodos mais voláteis.
O mercado acionista é um termo amplo que inclui um subconjunto, a bolsas de valores diferentes, nas
quais as ações das empresas são publicamente negociadas. Há muitas bolsas de valores diferentes,
sendo nos EUA, a National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) e a
New York Stock Exchange (NYSE), as mais importantes e mais conhecidas. De um modo geral, a
NYSE, cujas origens remontam a 1792, tende a ter firmas maiores e mais estabelecidas. O Nasdaq,
que começou em 1971, tende a ter empresas mais jovens e de crescimento mais rápido.
Para além das bolsas de valores existem também os índices de ações. Um índice do mercado de ações
mede a variação nos preços das ações selecionadas, permite descrever o mercado financeiro em geral
e comparar o retorno sobre investimentos específicos. Os três principais índices dos EUA são o
Standard & Poors 500 Index (SPX), o Dow Jones Industrial Average (DJIA) e o Nasdaq Composite
Index (COMP). O Standard & Poor's 500 Index mais conhecido como “S&P 500" é mundialmente
conhecido e reúne as 500 maiores empresas em termos de capitalização de mercado sediadas nos
EUA e cobre aproximadamente 75% do mercado acionário dos EUA. O Dow Jones Industrial Average
é um índice de ações que representa o movimento de preço médio de 30 grandes empresas de vários
setores nos Estados Unidos. Nomeado em homenagem a Charles Dow e Edward Jones, o famoso
classificador de ações é também conhecido como Dow Jones ou Dow 30. Juntamente com o Dow
Jones e o S&P 500, o NASDAQ é um dos índices de ações mais vigiados. O principal índice da Nasdaq
é o Nasdaq Composite, que consiste em mais de 3.000 ações, mas o índice mais conhecido é o
NASDAQ 100.

2.2 Análise do Mercado
Cada mercado e cada ação tem as suas características e cada investidor deve analisar qual que se
adequa melhor à sua estratégia ou perfil de investimento. A análise estes fazem pode ser dividida em
duas categorias, a análise fundamental e a análise técnica, sendo que nem todos utilizam esses dois
tipos de análise, por vezes optam só por recorrer a apenas uma delas para tomar as suas decisões.

2.2.1 Análise Fundamental
A Análise fundamental tenta determinar e prever o valor intrínseco de uma ação com base em uma
análise aprofundada em vários fatores económicos, financeiros, qualitativos e quantitativos. A análise
fundamental observa inúmeros elementos que afetam os preços das ações. Esses elementos, surgem
da análise macroeconómica, do sector e da indústria em que a empresa se insere, bem como da análise
da empresa em questão.
Os analistas fundamentais podem ter dois tipos de abordagem no processo de seleção de ações. Estes
dois tipos de análise são denominados como top-down ou bottom-up. Uma análise top-down começa
por analisar todo o mercado, incluindo indicadores globais e macroeconômicos. Posteriormente avalia
o sector da empresa, seguida pela avaliação da sua indústria. Por último, é estudada a empresa, onde
são analisados documentos como a declaração de resultados, o balanço e a demonstração dos fluxos
de caixa. Por outro lado, uma análise bottom-up tem a ordem contrária começando por analisar a
empresa.
Independentemente do tipo de análise realizada, o principal objetivo da análise fundamental é calcular
o valor intrínseco de uma empresa, como já foi referido, e tomar uma decisão relativamente à empresa
analisada. Se o preço das ações ficar abaixo desse valor intrínseco, sua compra é considerada um
bom investimento.

2.2.2 Volatilidade
A volatilidade é mede a variação no preço de um ativo ao longo do tempo. Esta está diretamente
relacionada com o risco, ou seja, quanto maior a volatilidade, maior o risco. Embora um dos principais
princípios financeiros indique que o risco mais alto está associado a retornos mais elevados, alguns
estudos [12, 13, 14] demonstraram que ações menos voláteis têm tido melhor desempenho que o
mercado.
Nesta tese não se pretende escolher ações menos voláteis para construir um portfolio que tenha melhor
desempenho que o mercado, mas sim criar uma estratégia que tire vantagem dos períodos menos
voláteis de ativos para obter melhores retornos e com menos risco que outras estratégias de
investimento que podem ser utilizadas.
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2.2.3 Alavancagem
A Alavancagem é uma ferramenta que permite melhorar o retorno mantendo o investimento inicial, mas
também é altamente arriscado. Esta é uma estratégia que usa capital emprestado como fonte de
financiamento para investir em ativos financeiros [15]. Por exemplo, no caso de uma alavancagem de
2:1, se for feito um investimento de 100.000 euros e passado algum tempo obteve-se um lucro de 5%,
sem o retorno financeiro é de 105.000 euros, enquanto com alavancagem o retorno será de 110.000
euros. Contudo, a alavancagem traz um risco maior para os investidores. Neste mesmo exemplo, caso
passado algum tempo em vez de ter os 5% de lucro, tivesse 5% de prejuízo, com alavancagem de 2:1
o investidor ficaria a deve 10.000 euros à corretora.
Para tentar atenuar este risco existem algumas estratégias que podem ser utilizadas como por exemplo
o uso de “Stop Limits”, para evitar grades quedas, ou como indicado em [16] ter um portfólio de
investimentos que neutralize o risco desse investimento. Nesta tese é usado uma alavancagem de 2:1
durante os testes para perceber se o sistema proposto, consegue obter melhores retornos que a
estratégia de Buy&hold e com menos risco (drawdown).

2.2.4 Análise Técnica
A análise técnica é a ferramenta que através do estudo de dados passados do mercado, preço e
volume, tem o objetivo de identificar a futura direção dos preços de um ativo financeiro. Esta análise é
realizada recorrendo a indicadores técnicos que usam variações passadas do preço dos ativos para
prever os futuros. Porém, os resultados obtidos pelos indicadores técnicos nem sempre levam a
decisões acertadas no mercado. Vários estudos já verificaram que não existe um indicador técnico
perfeito, mas que se pode obter bons resultados quando se combinam alguns indicadores.
Os analistas técnicos seguem atualmente três premissas nas acreditam quais se baseia a abordagem
técnica [1]. A primeira, “The market discounts everything”, diz que o preço de um mercado reflete todas
as informações relevantes, ou seja, fatores externos, como eventos económicos, fundamentais ou
notícias, já está incluído no preço de um ativo. A segunda premissa, “Price moves in trends”, indica que
os preços se movem em tendências sejam elas de curta, média ou longa duração. Os analistas técnicos
acreditam que é mais provável que o preço das ações continue uma tendência passada do que se
mover de forma irregular. A terceira premissa, “History tends to repeat itself”, diz que a ação dos preços
também tende a se repetir ao longo do tempo, uma vez que, os investidores tendem a reagir ao mercado
com base em emoções como medo ou excitação, sendo estes comportamentos padronizados e
previsíveis.
Os indicadores técnicos, tal como referido anteriormente, são usados, de uma forma geral, para
identificar padrões e tendências no mercado, contudo existe vários tipos de indicadores que nos dão
informações mais detalhadas sobre o mercado, como por exemplo, em relação à volatilidade ou o
volume. Os indicadores normalmente são divididos, de acordo com as informações que nos dão, em 4
tipos: Tendência, Momentum, Volatilidade e Volume.
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A. Indicadores de Tendência
Os indicadores de tendência indicam se existe uma tendência no mercado, mostrando também a sua
direção. Facilmente se percebe que os indicadores de tendência são amplamente utilizados pois
permitem decidir bons pontos de entrada no mercado, no início de uma tendência.

Média Móvel (MA)
Este indicador técnico é um dos mais utilizados na análise técnica, devido à sua capacidade de atenuar
o “ruído” envolvido no movimento dos preços. Uma MA, tal como o nome sugere, trata-se de um
indicador que recebe e calcula a média de um conjunto de dados novo a cada período de negociação,
fazendo com que média se mova ao longo do tempo. Com se trata de um indicador que recebe os
preços passados, é considerado também um “lagging indicator” apesar de ser um “trend following
indicator”. Existem vários tipos de MA, como por exemplo, a Média Móvel Simples (SMA), a Média
Móvel Exponencial (EMA) e a Média Móvel Ponderada (WMA).

Média Móvel Simples (SMA)
O que diferencia os vários tipos de MA, é o peso dado às observações usadas para o seu cálculo. Uma
SMA usa os mesmos pesos para todas as observações, como se pode observar na equação 1:

𝑆𝑀𝐴𝑛𝑡 =

∑𝑡𝑖=𝑡−𝑛 𝑃𝑖
𝑛

(1)

Na equação 1, 𝑛 representa o número de períodos, 𝑡 representa o instante atual e 𝑃 o preço do ativo
num determinado instante.

Média Móvel Ponderada (WMA)
Uma possível variação da SMA é a uma média que não tem os mesmos pesos para todas as
observações. Assim surge a WMA que usa pesos diferentes e pode ser declarada da seguinte forma:

𝑊𝑀𝐴𝑛𝑡 =

∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖 × 𝑃𝑡−𝑖+1
∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖

(2)

Na equação 2, 𝑛 representa o número de períodos, 𝑡 representa o instante atual, 𝑃 o preço do ativo
num determinado instante e 𝑤 o peso da observação 𝑖.
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Média Móvel Exponencial (EMA)
Um caso especial da WMA é a EMA, pois em vez de os pesos serem atribuídos de forma linear, do
mais relevante (o mais recente) até ao menos relevante (o mais antigo), são atribuídos de forma
exponencial de acordo com a seguinte equação:

𝐸𝑀𝐴𝑛𝑡 = 𝐸𝑀𝐴𝑡 + (

2
) (𝑃𝑡 − 𝐸𝑀𝐴𝑡−1 )
1+𝑛

(3)

Na equação 3, 𝑛 representa o número de períodos, 𝑡 representa o instante atual e 𝑃 o preço do ativo
num determinado instante.
Com base na Média Móvel Exponencial, ainda foram criados mais alguns indicadores como Média
Móvel Exponencial Dupla (DEMA) e Média Móvel Exponencial Tripla (TEMA), em que o seu principal
objetivo é reduzir o atraso gerado por se estar a analisar informação passada.

B. Indicadores de Momentum
Os indicadores de Momentum têm o objetivo de caracterizar tendências do mercado, ou seja, indicam
quando uma tendência é forte ou fraca. De outra forma pode-se dizer que este tipo de indicadores
mostra quando um ativo está sobrevalorizado ou subvalorizado.

Relative Strength Index (RSI)
O RSI é um indicador técnico de Momentum, desenvolvido no final dos anos 70 por J. Welles Wilder
[10], como uma ferramenta que os investidores da bolsa de valores usavam para examinar o
comportamento de uma ação ao longo de período específico. Basicamente, o RSI analisa a velocidade
e a amplitude das variações de preço. Os valores que este retorna são compreendidos ente 0 e 100,
sendo que tradicionalmente valores de RSI iguais ou superiores a 70, indicam a sobrevalorização desse
ativo, enquanto que valores iguais ou inferiores 30, indicam a subvalorização desse ativo. A fórmula do
RSI é a seguinte:

𝑅𝑆𝐼𝑛 = 100 −

100
𝑚𝑔
1 + 𝑚𝑝𝑛
𝑛

(4)

Na equação 4, 𝑛 refere-se ao número de períodos analisados, 𝑚𝑔 refere-se à média dos ganhos de
períodos de alta durante os últimos 𝑛 períodos e 𝑚𝑝 refere-se à média das perdas durante períodos de
baixa durante os últimos 𝑛 períodos.

Commodity Channel Index (CCI)
O CCI mede a variação de preço em relação à média móvel dos preços. Um valor alto de CCI indica
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que os preços estão pontualmente altos em comparação com o preço médio, o que significa que o ativo
está sobrevalorizado. Se o valor de CCI for baixo significa que os preços são excecionalmente baixos,
o que significa que o ativo está subvalorizado. Os valores de CCI, tradicionalmente, são considerados
altos de forem superiores a 100 e baixos de forem inferiores a -100. A fórmula deste indicador é a
seguinte:

𝐶𝐶𝐼𝑡𝑛 =

𝑇𝑃𝑡 − 𝑆𝑀𝐴𝑛 (𝑇𝑃𝑡 )
,
0.015 × 𝑀𝐷𝑛 (𝑇𝑃𝑡 )

𝑠𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑇𝑃𝑡 =

𝐻𝑖𝑔ℎ𝑡 + 𝐿𝑜𝑤𝑡 + 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡
3

(5)

Na equação 5, 𝑇𝑃𝑡 representa o preço típico, ou seja, é a média de 3 preços (High, Low, Close) de um
dado período 𝑡. A 𝑆𝑀𝐴𝑛 (𝑇𝑃𝑡 ) é uma Simple Moving Average dos preços típicos 𝑇𝑃𝑡 durante 𝑛 períodos
e 𝑀𝐷𝑛 (𝑇𝑃𝑡 ) representa o desvio médio durante 𝑛 períodos.

Average Directional Index (ADX)
O ADX pretende identificar a direção e a força de tendência do preço de um ativo. O indicador consegue
isso comparando os máximos e mínimos locais anteriores, desenhando duas linhas: uma linha de
movimento direcional positivo (+𝐷𝐼) e uma linha de movimento direcional negativo (−𝐷𝐼). O movimento
direcional (𝐷𝑋), trata-se da diferença entre as linhas. Quando +𝐷𝐼 está acima de −𝐷𝐼, há uma
tendência ascendente no preço. Se −𝐷𝐼 estiver acima de +𝐷𝐼, a tendência será descendente. O cálculo
do ADX é composto em 3 passos. Os dois primeiros passos, calculam o +𝐷𝐼 e o −𝐷𝐼 e estão
representados nas equações 6 a) e 6 b). Por fim, a equação 6 c) usa as duas equações anteriores e
retorna o valor final do indicador.

+DIn = (

EMAn (+DM)
) ,
ATR

sendo

+ DM = Ht − Ht−1

(6a)

𝐸𝑀𝐴𝑛 (−𝐷𝑀)
) ,
𝐴𝑇𝑅

𝑠𝑒𝑛𝑑𝑜 − 𝐷𝑀 = 𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1

(6b)

−𝐷𝐼𝑛 = (

𝐴𝐷𝑋 = 100 × 𝐸𝑀𝐴𝑛 (

(+𝐷𝐼) − (−𝐷𝐼)
)
(+𝐷𝐼) + (−𝐷𝐼)

(6c)

Nas anteriores equações, 𝐸𝑀𝐴𝑛 é uma Média Móvel Exponencial com período 𝑛. O 𝐻𝑡 , 𝐻𝑡−1 , 𝐿𝑡 e 𝐿𝑡−1 ,
representam respetivamente o preço máximo atual, o máximo anterior, o mínimo atual e o mínimo
anterior.
Momentum (MOM) e Rate of Change (ROC)
O indicador MOM compara o preço atual com o preço anterior, selecionado a alguns períodos atrás.
Esse indicador é semelhante ao indicador ROC, mas o MOM não normaliza o preço. Os dois
indicadores estão representados nas seguintes equações.
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(7)

𝑀𝑂𝑀𝑡 = 𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−𝑛
𝑅𝑂𝐶𝑡 =

𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−𝑛
𝑃𝑡−𝑛

(8)

Nas equações 7 e 8, 𝑃 significa o preço do ativo, 𝑡 representa o instante de tempo atual e 𝑛 o número
de períodos passados usados.

Triple Exponential Average (TRIX)
A TRIX é um indicador mostra a variação percentual em uma triple exponentially smoothed moving
average, projetado para filtrar os movimentos do preço que são considerados insignificantes.

𝑇𝑅𝐼𝑋𝑡 = 𝑅𝑂𝐶𝑡,𝑝 (𝑇𝐸𝑀𝐴𝑡 )

(9)

Na equação anterior, 𝑡 representa o instante atual e 𝑝 representa o número de períodos passados
usados para calcular a variação percentual.
O TRIX pode ser usado para indicar quando um ativo está sobrevalorizado ou subvalorizado, ou
simplesmente indicar o Momentum desse ativo.

Williams’ %R (WILLR)
O WILLR, é um indicador de Momentum que se move entre 0 e -100, avaliando se um ativo está
subvalorizado ou sobrevalorizado e assim encontrar pontos de entrada e saída no mercado. Este é
calculado por:

𝑊𝐼𝐿𝐿𝑅𝑡 = 100 ×

𝐻𝐻𝑛 + 𝑃𝑡
𝐻𝐻𝑛 − 𝐿𝐿𝑛

(10)

onde 𝑡 é o instante atual e 𝑛 é o período passado para encontrar o preço mais alto, 𝐻𝐻, e o preço mais
baixo, 𝐿𝐿.

C. Indicadores de Volatilidade
Os indicadores de volatilidade recorrem ao preço dos ativos para indicar quanto o preço está a variar
num determinado período. A volatilidade pode ser então dividida, em alta volatilidade, onde a variação
dos preços é elevada, e em baixa volatilidade, onde pelo contrário a variação de preços é reduzida num
dado período. Deste modo, existem estratégias para alta volatilidade, em que a duração das transações
é mais baixa, e estratégias para baixa volatilidade, onde geralmente a duração das transações é bem
mais elevada.
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Average True Range (ATR)
O ATR é um indicador de volatilidade que indica quanto um ativo variou em média num dado período.
Para calcular essa variação, o ATR não analisa unicamente o 𝐻𝑖𝑔ℎ𝑡 − 𝐿𝑜𝑤𝑡 , este calcula o True Range
(TR). O TR, tal como mostra a equação 11, escolhe o máximo, em cada instante de tempo (𝑡), entre o
valor da diferença entre o High e Low, o valor absoluto da diferença entre o High e Close do instante
anterior e o valor absoluto da diferença entre o Low e Close do instante anterior.

𝑇𝑅𝑡 = 𝑚𝑎𝑥 [(𝐻𝑖𝑔ℎ𝑡 − 𝐿𝑜𝑤𝑡 ), 𝑎𝑏𝑠(𝐻𝑖𝑔ℎ𝑡 − 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡−1 ), 𝑎𝑏𝑠(𝐿𝑜𝑤𝑡 − 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡−1 )

(11)

O cálculo do ATR, trata-se então de apenas de uma Média Móvel, de 𝑛 periods, dos valores do TR,
como está representado na equação 12.
𝑛

1
𝐴𝑇𝑅 = ∑ 𝑇𝑅𝑡
𝑛

(12)

𝑡=1

D. Indicadores de Volume
Os anteriores tipos de indicadores usam o preço, contudo os indicadores de volume, tal como o nome
indica, usam o volume. Com os indicadores de volume recorrem às variações de volume ao longo do
tempo, para retirar informações do mercado, como por exemplo, se durante uma tendência o volume
baixar consideravelmente pode indicar o fim dessa tendência.

On-balance volume (OBV)
O OBV, é um indicador desenvolvido por Joseph Granville [11], relaciona o volume com o preço de um
ativo com o objetivo detetar ou confirmar tendências. Como mostra a equação 13, para cada instante
de tempo (𝑡), é decidido consoante a variação de preço se o volume é adicionado ou subtraído ao valor
do indicador OBV.

𝑂𝐵𝑉𝑡−1 + 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡 ,
𝑂𝐵𝑉𝑡 = {𝑂𝐵𝑉𝑡−1 + 0,
𝑂𝐵𝑉𝑡−1 − 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡 ,

13

𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡 > 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡−1
𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡 = 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡−1
𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡 < 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡−1

(13)

2.3 Algoritmos
2.3.1 Support Vector Machines
O algoritmo Support Vector Machine (SVM), proposto por Vapnik [17], é um dos algoritmos de
Aprendizagem Automática Supervisionada, sendo que o objetivo principal da Aprendizagem
Automática Supervisionada é construir um modelo através de um conjunto de features e de um conjunto
de atributos [18]. O SVM tornou-se bastante popular por vários motivos, tais como, o facto de produzir
uma accuracy significativa com menos poder de computação quando comparado com outros algoritmos
ou o facto de poder ser utilizado em tarefas de regressão (SVR) e classificação (SVC).
O SVM utilizado nesta tese terá a função de classificar tendências do mercado, por isso este tipo de
SVM são denominados de Support Vector Classifier (SVC). O objetivo então é encontrar um hiperplano
em um espaço de dimensão 𝑛, onde 𝑛 é o número de features, de forma a poder classificar os pontos
do conjunto de dados [19]. Para separar as classes de pontos, existem muitos hiperplanos possíveis
que podem ser escolhidos, mas o hiperplano ideal é o que tenha a margem máxima, ou seja, a distância
máxima entre pontos de ambas as classes. Na Figura 2.1, estão representados os conceitos referidos
anteriormente, como classes, margem e hiperplano. Este exemplo ilustra apenas um simples caso de
classificação binária, com duas classes vermelha e verde. Para dividir estas duas classes é possível
apenas fazer uma separação linear com o hiperplano, mas em problemas mais complexos, tal como o
problema tratado nesta tese, pode não ser totalmente separável linearmente.

Figura 2.1: Hiperplano de duas classes linearmente separáveis.
Quando a distância entre as margens é grande, o classificador tende a ter um erro de generalização
menor, enquanto os modelos com a distância entre as margens pequena, têm maior probabilidade de
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ter overfitting, portanto, é importante maximizar as margens. Aqui surge um paradigma, se a distância
entre as margens for aumentada, o erro de generalização diminui, porém, a possibilidade de classificar
erradamente pontos aumenta. Para resolver este paradigma a variável de folga 𝜉 positiva é introduzida
nas equações de hiperplano

𝑥𝑖 ∙ 𝑤 + 𝑏 ≥ 1 − 𝜉𝑖
𝑥𝑖 ∙ 𝑤 + 𝑏 ≤ −1 + 𝜉𝑖

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑖 = 1

(14)

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑖 = −1

(15)
(16)

𝜉𝑖 ≥ 0 ∀i

onde 𝑖 = 1, … , 𝐿 , 𝐿 é o número de pontos do conjunto de treino, 𝑤 é a normal ao hiperplano, 𝑥𝑖 contém
as features de entrada, 𝑏 é o offset do hiperplano que normalmente é chamado de bias e 𝑦𝑖 é saída
binária (target).
As anteriores equações podem ser combinadas resultando em:

𝑦𝑖 (𝑥𝑖 ∙ 𝑤 + 𝑏) − 1 + 𝜉𝑖 ≥ 0
Através de geometria vetorial, a margem é igual a

𝑐𝑜𝑚
1

‖𝑤‖

(17)

𝜉𝑖 ≥ 0 ∀𝑖

, logo para maximizar a margem é necessário
1

encontrar o mínimo de ‖𝑤‖, o equivalente a minimizar ‖𝑤‖2 , sendo que o uso deste último termo
2

computacionalmente melhor pois possibilita o uso de programação quadrática.
Assim sendo, a equação 18 é a equação que demonstra o objetivo de reduzir os erros de classificação

𝑛

‖𝑤‖2
𝑚𝑖𝑛𝑤,𝑏,𝑒
+ 𝐶 ∑ 𝜉𝑖
2

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎 𝑦𝑖 (𝑤 ∙ 𝑥𝑖 + 𝑏) ≥ 1 − 𝜉𝑖 , 𝜉𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1, … , 𝑛

(18)

𝑖=1

onde C permite controlar o trade-off entre a penalidade da variável de folga e o tamanho da margem.
A equação anterior trata-se de Constrained Optimization Problem que pode ser resolvido através do
Lagrangian multipler method,

𝑛

𝑛

𝑛

‖𝑤‖2
𝐿=
+ 𝐶 ∑ 𝜉𝑖 − ∑ 𝛼𝑖 [𝑦𝑖 (𝑥𝑖 ∙ 𝑤 + 𝑏) − 1 + 𝜉𝑖 ] − ∑ 𝜇𝑖 𝜉𝑖
2
𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1

onde 𝛼𝑖 e 𝜇𝑖 são Lagrange multipliers.
Derivando em ordem a 𝑤, 𝑏 e 𝜉𝑖 obtém-se o seguinte:

15

(19)

𝑛

𝜕𝐿
= 0 ⟹ 𝑤 = ∑ 𝛼𝑖 𝑦𝑖 𝑥𝑖
𝜕𝑤

(20)

𝑖=1

𝑛

𝜕𝐿
= 0 ⟹ ∑ 𝛼𝑖 𝑦𝑖 = 0
𝜕𝑏

(21)

𝜕𝐿
= 0 ⟹ 𝐶 = 𝛼𝑖 + 𝜇𝑖
𝜕𝜉𝑖

(22)

𝑖=1

Em síntese, o problema de otimização no caso não separável pode agora ser reescrito da seguinte
forma:

𝑛

𝑛

1
𝑚𝑎𝑥 [∑ 𝛼𝑖 − ∑ 𝛼𝑖 𝛼𝑗 𝑦𝑖 𝑦𝑗 (𝑥𝑖 ∙ 𝑥𝑗 )]
𝛼
2
𝑖=1

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎

0 ≤ 𝛼𝑖 ≤ 𝐶

(23)

𝑖,𝑗

Neste caso, foi analisada uma hipótese em que se poderia utilizar de separação linear em dados não
separáveis linearmente, mas não muito longe de serem lineares. No entanto, é frequente os dados
estarem longe de serem lineares e os conjuntos de dados serem inseparáveis linearmente. Vapnick
percebeu que a dimensão atual não conseguia resolver este problema, devendo-se por isso, mapear
os dados para um high-dimensional space. O mapeamento é definido segundo a seguinte equação

𝛷(𝑥1 ) ⋅ 𝛷(𝑥2 ) = 𝐾(𝑥1 , 𝑥2 )

(24)

onde, a função 𝐾 é chamada de kernel.
Para finalizar, o kernel Polynomial e o kernel Radial basis function (RBF) estão representados nas
equações 25 e 26, respetivamente.

𝐾(𝑥1 , 𝑥2 ) = (𝑥1 ∙ 𝑥2 + 1)𝑛 ,

𝑠𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑛 𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑚 𝑑𝑜 𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒𝑙
2

𝐾(𝑥1 , 𝑥2 ) = 𝑒 𝛾−‖𝑥1 −𝑥2 ‖ ,

𝑜𝑛𝑑𝑒 𝛾 > 0

(25)
(26)

Dado que o kernel utilizado foi o kernel RBF, os hiperparâmetros usados são o C e o γ (Gamma). O
hiperparametro Gamma define a influência de uma amostra do conjunto de treino, enquanto o
hiperparametro C quantifica o trade-off entre penalização dos erros com a complexidade da superfície
de decisão.

2.3.2 Algoritmo Genético
Em inteligência artificial, os algoritmos evolutivos (EA) são um subconjunto da computação evolutiva.
Um EA usa mecanismos inspirados na teoria da evolução natural de Charles Darwin, como reprodução,
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mutação, crossover e seleção, de forma gerar boas soluções para problemas de otimização e procura.
O Algoritmo genético (GA) é um método heurístico de otimização, desenvolvido por J. H. Holland [20],
inspirado no processo de seleção natural que pertence aos algoritmos evolutivos.
O GA gera e evolui soluções ao longo do tempo com o objetivo encontrar a solução ótima, sendo que
por vezes apenas encontra uma boa solução, mas não ótima. Para encontrar essas soluções, o GA
realiza pesquisas aleatórias através de um determinado conjunto de soluções candidatas, chamado de
população de cromossomas ou de população de indivíduos. Cada um desses cromossomas representa
uma potencial solução, sendo estes definidos por uma cadeia de bits que pode ter diferentes
representações, como um vetor de floats, onde cada bit ou float é chamado de gene. A primeira fase
do algoritmo é a criação de uma população inicial de cromossomas (indivíduos), de forma aleatória e
com o tamanho desejado para a população. Posteriormente esses cromossomas passam por uma
avaliação realizada pela função de fitness que atribui a cada um uma pontuação de acordo com o seu
desempenho. Os cromossomas mais aptos são posteriormente selecionados para criar uma nova
população através de crossovers e de mutações, criando assim uma tendência seletiva para obter
soluções mais adequadas nas gerações seguintes. No processo de crossover, dois ou mais indivíduos
pais são usados para gerar um descendente, usando partes das suas cadeias de bits, ou seja, cada
indivíduo contribui com um conjunto dos seus genes para gerar um novo descendente. Relativamente
à mutação, esta evita que se convirja para máximos ou mínimos locais, criando alterações aleatórias,
individualmente a cada cromossoma que sofreu crossover, em um ou mais genes de um cromossoma.
Na geração seguinte, o tamanho da população mantem-se por isso para além dos indivíduos pais é
necessário preencher a restante da população, com os indivíduos provenientes da mutação e do
crossover. Todo o processo deve ser repetido durante várias vezes (gerações) até que se encontre
uma solução estável, ou seja, os indivíduos mais aptos durante este processo.

A. Inicialização
Esta é a primeira fase do processo, em que uma população inicial é selecionada. A população inicial é
simplesmente um conjunto de indivíduos/cromossomas, sendo que um deles é uma potencial solução
para o problema a resolver. Os cromossomas gerados são compostos por um certo número de genes,
como representado na Figura 2.2.

Figura 2.2: População de cromossoma.
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Como o objetivo é encontrar o cromossoma ideal (solução) para o problema a resolver, a probabilidade
de isso acontecer aumenta se o tamanho da população for elevado. Contudo, ter um tamanho de
população muito grande implica um desempenho computacional elevado.

B. Avaliação
Após a população ser gerada, cada cromossoma é avaliado usando uma função de fitness, que atribui
uma pontuação a cada cromossoma na população, conforme o desempenho que demonstrou a resolver
o problema em questão. Desta forma, os indivíduos podem ser classificados uns contra os outros, o
que vai ser importante nas fases seguintes.
A escolha da função de fitness, em problemas de otimização, é extremamente importante e tem um
grande impacto no seu desempenho.

C. Seleção
O processo de seleção, no GA, seleciona um conjunto de cromossomas (pais) que sofreram crossover
e mutação para próxima geração. A seleção dos pais é muito crucial, pois bons pais levam os indivíduos
a soluções melhores.
No entanto, deve-se tomar cuidado para evitar que uma solução domine toda a população em algumas
gerações, pois isso leva a que as soluções sejam muito parecidas umas das outras, levando a uma
perda de diversidade. Manter uma boa diversidade na população é extremamente importante para o
sucesso de um GA. Para isso existem diversas estratégias de seleção, sendo que as três mais comuns
são a Tournament Selection, Roullete wheel Selection e Elitist selection. Na Tournament Selection, são
selecionados aleatoriamente K indivíduos de uma população. Os K indivíduos selecionados competem
entre si e o indivíduo com melhor desempenho na função de fitness é o vencedor, tornando-se pai. O
mesmo processo é repetido, para selecionar os próximos pais. Na Roullete wheel Selection, tal como
o nome sugere é feita uma analogia a uma roleta, em que esta é dividida em N partes, onde N é o
número de indivíduos na população. Cada indivíduo recebe uma parte do círculo que é proporcional ao
seu valor de aptidão, obtido na fase de avaliação. Um ponto fixo é escolhido na circunferência da roleta,
a roda é girada e região da roleta em frente ao ponto fixo é escolhida como pai. O processo é repetido
até se encontrar o número de pais desejado. Na Elitist selection, os pais são selecionados unicamente
de acordo com o seu valor de aptidão. Os indivíduos com maior fitness são selecionados como pais.

D. Crossover
Na fase de crossover, dois ou mais cromossomas são combinados de forma a gerar nova
descendência. Os genes dos cromossomas pais selecionados na anterior fase são combinados com o
objetivo de encontrar cromossomas filhos com melhor fitness do que o fitness dos seus parentes.
Existem diferente tipos de crossover, tais como, o crossover de ponto único e o crossover de dois
pontos. O crossover de ponto único, seleciona um ponto de corte aleatoriamente, onde um dos
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cromossomas filho herdará do primeiro pai os genes até esse ponto e do segundo pai os genes depois
desse ponto de corte, enquanto o outro filho receberá os restantes genes dos dois cromossomas pais.
No crossover de dois pontos, são selecionados dois pontos de corte aleatoriamente, dividindo os
cromossomas dos pais em três partes. Cada um dos filhos recebe duas partes do cromossoma de um
dos indivíduos pais e uma parte do outro pai. Na Figura 2.3 está representado um exemplo destes dois
tipos de crossover.

Figura 2.3: Ilustração do crossover de ponto único e de ponto duplo.

E. Mutação
Por último, temos a fase da mutação que pode ser definida como um pequeno ajuste aleatório no
cromossoma, para obter uma nova solução. Esta fase tem um papel importante no funcionamento do
GA, uma vez que promove a diversidade na população genética, e apesar de ser aplicado com baixa
frequência, permite que o GA não convirja facilmente para um máximo local, tentando sempre obter a
solução ótima. Existem vários tipos de mutação, por exemplo, o Basic mutation operator consiste em
definir uma probabilidade igual em todos os genes de serem modificados. No caso da Non-uniform
Mutation a probabilidade de existir mutação é maior nas primeiras gerações. Relativamente à Adaptive
Mutation, a mutação é maior em indivíduos com menos fitness e menor para indivíduos com melhor
fitness, protegendo assim os melhores indivíduos.

2.4

Estado de Arte

O sucesso dos investidores, em qualquer tipo de mercado financeiro, está diretamente ligado à
qualidade e à rapidez das informações que estes usam para tomar as suas decisões. Por isso, nas
últimas décadas, têm-se realizado diversos estudos sobre análise e previsão de mercado financeiros.

19

2.4.1 Trabalhos em mercados financeiros
Existem inúmeros estudos desenvolvidos, que utilizam algoritmos de ML em diversas áreas financeiras,
como por exemplo a previsão de tendências e direções do mercado. Em [21] foi usado uma supervised
feed-forward neural network com backpropagation learning para aprender padrões em gráficos
japonese candlesticks. Neste estudo, foram analisadas duas abordagens. A primeira abordagem foi
usar como dados de entrada as informações das Japanese candlesticks, como os preços de open,
high, low e close. Na segunda abordagem o conjunto de dados de entrada é mais complexo que o
anterior, uma vez que foram usados reversal signals of Japanese candlestick, tais como Morning star,
Inverted hammer, Harami, entre outros. O modelo foi testado com ações da General Motors e gerou
surpreendentes resultados, quando comparados às tendências reais, nas duas configurações.
Contudo, os resultados da primeira abordagem são, em certa medida, melhores.
No estudo [22] foi realizada uma comparação entre quatro modelos de previsão, que neste caso,
previam a direção de ações e de índices da bolsa de valores indiana. Os quatro modelos comparados
foram Artificial Neural Network, Support Vector Machine , Random Forest (RF) e Naive-Bayes (NB) mas
para além deles foram também analisadas duas abordagens de tratamento dos dados de entrada
nesses modelos. A primeira abordagem para dados de entrada calcula dez indicadores técnicos e
apenas os normaliza entre -1 e 1, enquanto a segunda abordagem caracteriza os valores de todos os
indicadores técnicos como -1 e 1, de acordo com a tendência, sendo que -1 representa uma tendência
descendente e 1 uma tendência ascendente. A avaliação foi realizada num período de 10 anos, entre
2003 e 2012, em duas ações, a Reliance Industries e Infosys Ltd. e em dois índices CNX Nifty e S&P
Bombay Stock Exchange (BSE) Sensex. Os testes realizados neste estudo, mostram que através da
primeira abordagem dos dados de entrada se obtém os melhores resultados utilizado uma RF. Verificouse também que o desempenho de todos esses modelos aumentou quando foi usada a segunda
abordagem dos dados de entrada, obtendo accuracies bastante parecidas entre os modelos analisados,
apesar de o NB ter tido melhores resultados.
Em [23], tiveram uma abordagem diferente para prever o preço de índices, nomeadamente, Shanghai
Stock Exchange Composite Index (SSE), Hong Kong Hang Seng 300 Index (HS300), Dow Jones
Industrial Average Index (DJIA), and Standard & Poor’s 500 Index (S&P500). Neste caso os autores
combinaram dois modelos, uma Stochastic Time Effective Function Neural Networks (STNN) e um
Principal Component Analysis (PCA). Primeiramente, foi usado um PCA para extrair os principais
componentes dos dados de entrada e, em seguida, a STNN para realizar as previsões dos preços dos
índices. Esta estratégia foi então comparada com uma backpropagation neural network (BPNN), um
PCA-BPNN e uma STNN, concluiu-se que o modelo proposto (PCA-STNN) teve melhor performance
que os outros.
As redes sociais estão refletindo e influenciando cada vez mais o comportamento da população. Por
isso, têm se realizado diverso estudos em Text Mining e Sentiment Analysis. Ruiz em [24], analisou a
correlação entre tweets publicados e alterações de preço ou de volume de ações. Os dados utilizados
neste estudo pertencem ao primeiro semestre de 2010. Esses dados são compostos pelo preço de
fecho e o volume diários de 150 empresas, selecionadas aleatoriamente no índice S&P 500, juntamente
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com os tweets, mais relevantes nesse período, relacionados a essas empresas. As features extraídas
foram classificadas em dois grupos, denominados no estudo como Activity features e Graph features.
As Activity features são recursos relacionados com a atividade geral do Twitter, como número de tweets,
número de usuários, número de hashtags, etc. As Graph features são recursos que analisam as
propriedades de um gráfico de interação induzido, por exemplo, o número de componentes conectados,
estatísticas sobre a distribuição de graus e outras propriedades baseadas em gráficos. Os dados obtidos
num conjunto de tweets de cada empresa, foi representado em um gráfico. As features extraídas foram
classificadas em dois grupos, denominados no estudo como Activity features e Graph features. Para os
autores, as Activity features são recursos relacionados com a atividade geral do Twitter, como o número
de tweets, o número de usuários, o número de hashtags, etc, enquanto que as Graph features são
recursos que analisam as propriedades dos gráficos, como por exemplo, o número de componentes
conectados. Essas features foram utilizadas para analisar a correlação entre os entre tweets e
alterações de preço ou de volume de ações. O cross-correlation coefficient (CCF) foi utilizado para
estimar a relação entre variáveis com diferentes intervalos de tempo de atrasado. Os resultados
mostraram que o volume de negociação de uma ação estava correlacionado com o número de
componentes conectados no gráfico dessa ação e com o número de tweets no gráfico. Por fim,
realizaram uma simulação em que mostra que os features são úteis para melhorar uma estratégia de
negociação.

2.4.2 Trabalhos com GA e SVM
Este subcapítulo, foca-se principalmente em estudos onde foram utilizados GA’s, SVM’s ou um sistema
que usa os dois algoritmos. Em [25] usaram o SVM para prever a direção semanal do movimento do
índice NIKKEI 225. Para além disso, este método foi comparado com um Linear Discriminant Analysis
(LDA), um Quadratic Discriminant Analysis (QDA), uma Elman Backpropagation Neural Networks
(EBNN) e com um modelo que combina o SVM com os outros métodos de classificação referidos. Os
dados utilizados são do período de 1º de janeiro de 1990 a 31 de dezembro de 2002. Os dados foram
divididos em duas partes, sendo que a primeira parte é composta por 640 observações e é usada para
treinar os modelos, enquanto a segunda parte é utilizada para a fase de testes, contudo tem apenas 36
observações, tornando os resultados obtidos pouco significativos, pelo facto de o período de testes ser
muito pequeno. Por fim, os autores concluem que o modelo combinado é o que tem maior taxa de
acerto, seguido do SVM que supera os outros métodos de classificação, obtendo respetivamente 75%
e 73%.
No estudo [26] usaram um Multi-Objective Genetic Algorithm (MOGA) para prever a tendência futura
do preço de ativos. O modelo investigado foi usado para determinar possíveis condições de compra,
venda ou de manutenção nas bolsas de valores, com o objetivo de obter retornos altos com o risco
menor risco possível. Os dados de entrada do modelo, compostos pelo índice de volatilidade (VIX) e
outros indicadores técnicos, são otimizados para encontrar a melhor estratégia de investimento. O
modelo proposto foi testado em vários mercados usando dados dos principais índices de ações, como:
NASDAQ, S&P 500, FTSE 100, DAX 30 e também o NIKKEI 225. Os resultados apresentados, relativos
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ao período entre 2006 e 2014, mostram que superaram claramente as estratégias de Buy&Hold e
Sell&Hold e obtêm um retorno anual 10% maior nos índices NASDAQ e DAX.
Em [27] utilizaram um SVM, mas em vez de recorrer a indicadores técnicos usam alguns elementos
financeiros de empresas para classificar empresas. Os autores usaram um PCA para evitar o uso direto
de índices financeiros complicados e altamente dimensionais. Com o PCA baixam a dimensão dos
dados, melhorando assim a precisão e a eficiência do treino, além de preservar os recursos dos dados
iniciais. Com o objetivo de separar as stocks de alto retorno das stocks de baixo retorno, este artigo
seleciona sete índices financeiros dos relatórios anuais de 2009 e 2010 de empresas da A-share index
of Shanghai Stock Exchange. Os resultados obtidos mostram que norm-standardization PCA-SVM
conseguiu uma accuracy de 75.4464% no treino e 61.7925% em teste. Para uma análise mais
aprofundada, o estudo apresenta uma comparação entre o retorno obtido pelo modelo proposto e o
A-share index of Shanghai Stock Exchange, em que é possível verificar que o modelo PCA-SVM possui
maior cumulative return que A-share index of Shanghai Stock Exchange.
No estudo [28], utiliza um algoritmo genético para gerir um portfolio de ativos financeiros, um problema
bastante estudado no mundo financeiro. O algoritmo genético utiliza um conjunto de indicadores
técnicos, para definir quando devem ser feitas transações. Cada indicador técnico tem um conjunto de
regras de investimento que classificam cada indicar em 4 níveis diferentes. As regras de investimento
dos indicadores são combinadas através de uma estratégia de pesos bastante interessante, que serviu
de inspiração para uma das estratégias implementadas no sistema proposto nesta tese. De modo a
avaliar a estratégia implementada, foram realizados teste no período entre 2003 e 2009, passando pelo
grande crash financeiro de 2008. A estratégia foi comparada com diversos métodos de investimento
como a estratégia de Buy&Hold e uma estratégia puramente aleatória. Os resultados mostraram que o
algoritmo genético superou tanto a estratégia de Buy&Hold como a estratégia aleatória, sendo que a
melhor iteração do algoritmo genético chegou a obter, na métrica de avaliação Return of investment
(ROI), 62.95%.
Percebendo a importância do processo de seleção de features na accuracy da classificação dos
modelos SVM, têm sido realizados vários estudos nesta área, sendo que parte deles têm explorado o
uso de algoritmos evolutivos para selecionar as melhores features. Um dos primeiros trabalhos que
usaram esta abordagem foi realizado por Huang e Wang em [29]. O objetivo deste trabalho consistia
em simultaneamente otimizar parâmetros do kernel do SVM e selecionar features, de forma a melhor
o desempenho do SVM, sendo que para isso, foi apresentado uma abordagem baseado num algoritmo
genético. Esta abordagem foi comparada com o tradicional método de otimização de parâmetros, o
Grid Search, em vários conjuntos de dados de diversas áreas. Concluiu-se que a abordagem proposta
baseada num GA melhora significativamente a accuracy da classificação do SVM, utilizando menos
features de entrada.
Em [30] foi proposto um sistema composto por um GA e um SVM para transacionar em mercados
Forex. O SVM foi usado para classificar o tipo de mercado e o GA para otimizar uma estratégia de
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investimento baseada em indicadores técnicos. O objetivo era treinar três populações para os três tipos
de mercado e usá-las de acordo com o tipo de mercado escolhido pelo SVM, obtendo assim vantagem
por ter uma estratégia adequada ao tipo de mercado. Para além disso foi criada uma estratégia para
definir a alavancagem adequada, consoante o nível de certeza da previsão. Num dos casos de estudo
deste trabalho, a estratégia proposta foi comparada com a estratégia de Sell&Hold, desde 02/01/2015
a 02/03/2016, no par de moeda EUR/USD. Os resultados obtidos que o ROI media obtido pelo Sistema
proposto foi de 43.9%, o melhor resultado o obtido pelo Sistema desenvolvido foi de 83.5, enquanto o
Sell&Hold foi de 72.2%.
Concluindo, os GA’s e os SVM’s têm uma grande aplicabilidade no mundo financeiro, e como se pode
constatar com os trabalhos referidos neste capítulo, estes podem ser utilizados de diversas formas. Os
SVM’s podem, por exemplo, ser utilizados para prever a direção do mercado ou para classificar o
mercado em três tipos diferentes para se adotar uma estratégia de acordo com esse período do
mercado. Relativamente aos algoritmos genéticos, estes podem ser utilizadas para desempenhar
variadíssimas funções, como otimização de períodos de indicadores técnicos, seleção de features ou
até otimização de outros algoritmos, como por exemplo, através da otimizaçao dos hiperparametros do
algoritmo genético.
Na Tabela 2.1 é apresentado um resumo dos trabalhos mais relevantes para esta Tese.
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Tabela 2.1: Resumo dos trabalhos mais relevantes do Estado de arte.

Referência

Data de
publicação

Métodos

Mercados testados

Metricas de
avaliação

Período da data

Resultados

2003 a 2012

90.19%

Reliance Industries,
22

2015

ANN, SVM, RF, NB

Infosys Ltd.,
CNX Nifty e

Accuracy

S&P500 BSE Sensex
25

2005

LDA, QDA, EBNN e SVM

26

2015

MOGA e indicador VIX

27

2014

SVM e PCA

28

2011

GA

Janeiro de 1990 a

NIKKEI 225 Index

Accuracy

NASDAQ, S&P 500, FTSE

Risk Exposure,

Janeiro de 2004 a

100, DAX 30 e NIKKEI 225

ROI

Maio de 2014

Accuracy

Maio de 2019 a 2010

A-share index of Shanghai
Stock Exchange
Dow 30

ROI

Dezembro de 2002

Janeiro 2003 a
Junho 2009

2006

_______

AUC

_______

SVM-Grid Search

30

2018

SVM e GA

8.06%

61.7925%

62.95%
AUC-GA : 0.8424

SVM-GA e
29

75 %

AUC-Grid Search :
0.7886

EUR/USD

ROI

2003-2016

83.5%

Capítulo 3
Arquitetura Proposta
3 Arquitetura Proposta

3.1

Visão Geral

Neste capítulo, será descrita e analisada, em pormenor, a solução proposta que pretende para
desenvolver um algoritmo de negociação, especializada em negociar sobre o índice S&P500. A solução
é composta por dois algoritmos, um SVM, usado para identificar tendências, e um algoritmo genético,
usado para otimizar os parâmetros do SVM, otimizar os indicadores técnicos, selecionar as melhores
features e por otimizar os parâmetros de seleção de períodos de baixa volatilidade. O vetor das
decisões binárias da solução proposta corresponde à união entre as decisões do SVM e as decisões
da estratégia de seleção de períodos de baixa volatilidade.
Primeiramente, será explicada de uma forma geral a arquitetura utilizada, e posteriormente será dada
uma descrição mais precisa dos módulos implementados.

3.2

Apresentação da Arquitetura

O sistema desenvolvido está dividido em seis módulos principais, o módulo de dados, o módulo de préprocessamento, o módulo do Algoritmo Genético, o módulo do SVM, o módulo da estratégia de
volatilidade, acabando no módulo de avaliação.

Figura 3.1: Principais etapas do sistema proposto.

•

Módulo de dados: Responsável por ler os ficheiros de dados baixados, extrair todos os dados
dos preços do mercado e por calcular um conjunto de indicadores técnicos.

•

Módulo de pré-processamento: Neste módulo, os dados irrelevantes para o sistema são
removidos, são reamostrados e por último os dados são divididos, de forma a criar um conjunto
de dados para treino, de validação e outro para testar e avaliar a performance do sistema.

•

Módulo do GA: Este é o módulo mais complexo de todo o sistema. Este é responsável pela
otimização dos indicadores técnicos, dos parâmetros do SVM e de diversos parâmetros da
estratégia de volatilidade. Para além disso, a seleção dos indicadores técnicos a serem
utilizados pelo SVM é também feita no GA. O objetivo deste módulo é encontrar a melhor
estratégia de investimento, de forma a obter a melhor relação possível entre retornos e
drawdown.

•

Módulo do SVM:

Utiliza os indicadores técnicos otimizados e selecionados pelo GA e após

criar um modelo no conjunto de treino, classifica o sinal de acordo com as tendências do
mercado.
•

Módulo da estratégia de volatilidade: Responsável por utilizar os indicadores de volatilidade,
os parâmetros de ajuste e a variável de decisão otimizados pelo GA para selecionar os
períodos mais calmos do mercado.

•

Módulo de avaliação:

É o módulo responsável por utilizar a melhor estratégia é encontrada

no Módulo do GA, e testá-la no período teste. Por fim, são usadas algumas métricas de
avaliação para analisar a performance do sistema.
Na Figura 3.2 é possível perceber mais detalhadamente as várias fases do sistema, desde a separação
dos dados em conjuntos de treino, validação e teste até ao final do sistema onde são combinadas as
duas estratégias, a estratégia de identificação de tendências com o SVM e a estratégia de identificação
de períodos mais calmos (menos voláteis) de um determinado ativo. Todas estas fases serão
explicadas no decorrer deste capítulo.
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Figura 3.2: Diagrama detalhado do sistema implementado.
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3.3

Módulo de dados

O Módulo de dados é responsável por tratar os dados do mercado financeiro e por calcular os
indicadores técnicos que serão utlizados no sistema. Este módulo começa por ler os dados financeiros
que são fornecidos ao sistema através de um arquivo no formato csv. Os dados do arquivo csv são
importados e colocados em um dataframe através do uso da biblioteca Pandas para python, que
fornece a possibilidade de lidar com estruturas de dados enormes com um alto desempenho. Os dados
financeiros, são compostos por preços de abertura, mais alto, mais baixo, de fecho e o volume em cada
minuto. Antes de serem calculados os indicadores técnicos, os dados ao minuto são reamostrados para
dados à hora, mais uma vez utilizando as funcionalidades da biblioteca Pandas. Neste módulo foram
calculados 10 indicadores técnicos de tendência e de momentum, e 4 indicadores técnicos de
volatilidade, utilizando os dados financeiros com os preços à hora. Os períodos dos 10 indicadores
técnicos de tendência e de momentum serão otimizados pelo GA. Os outros 4 indicadores, de
volatilidade, têm períodos fixos e serão usados para identificar períodos calmos, de baixa volatilidade,
no Módulo da estratégia de volatilidade. Na Tabela 3.1 estão representadas as entradas (preços) e as
saídas (indicadores técnicos) deste módulo, onde os últimos 4 indicadores correspondem aos
indicadores de volatilidade.
Tabela 3.1:Entradas e saídas do módulo de dados.
Entradas

Saídas

Open

SMA

High

EMA

Low

WMA

Close

ADX
RSI
TRIX
MOM
WILLR
CCI
AROON
ATR
CTC
CSA
CF

Na coluna das saídas, os últimos 3 correspondem aos indicadores de volatilidade que foram criados e
que serão explicados no subcapítulo 3.6. Os outros indicadores foram calculados através da biblioteca
Python TA-Lib e já foram explicados no subcapítulo 2.2.2.
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3.4

Módulo de pré-processamento

Os algoritmos de Aprendizagem Automática aprendem através dos dados e por isso é crucial ter dos
dados de qualidade para os algoritmos terem bom desempenho. Contudo a maioria dos dados contém
ruídos, valores inconsistentes, redundantes, inválidos ou valores que não estão na mesma escala, o
que de acordo com [31] dificulta a aprendizagem do algoritmo na fase de treino. Existem diversos
métodos de pré-processamento de dados que, sem danificar os dados válidos, tentam corrigir os dados,
eliminando esses problemas.
Neste módulo são utilizados alguns métodos de pré-processamento de dados, que serão explicados
no decorrer deste subcapítulo.

3.4.1 Eliminação de valores inválidos
A maioria dos indicadores técnicos usa informações passadas. Por essa razão só é possível ter valores
válidos a partir de certa posição/hora dos dados brutos básicos. Essa posição vai variar consoante o
indicador técnico e o seu período. Como tal, é necessário determinar o comprimento da cadeia de
valores inválidos mais longa e eliminar todos os por esse comprimento, removendo assim os valores
inválidos dos indicadores técnicos computados de forma uniformizada.
Na Figura 3.3 está representado um exemplo deste procedimento de redução de tamanho. Neste
exemplo, são utilizados dois indicadores, o indicador EMA com um período de 50 e uma SMA com um
período de 5. O EMA neste caso tem um maior número de valores inválidos do que a SMA, tendo 49
valores inválidos. Por isso, devem ser removidos do conjunto de dados as primeiras 49 posições.

Figura 3.3: Eliminação de valores inválidos. Os quadrados cinzas, representa os inválidos dos
indicadores técnicos. Os quadrados brancos são os valores válidos finais após a eliminação.

3.4.2 Separação de Conjuntos de dados
Para preparar os dados para um algoritmo ML, é necessário dividi-la em conjuntos. O método utilizado
consiste em dividir numa primeira fase os dados em duas partes, 70% de treino e 30% de teste. De
seguida, o conjunto de teste é divido, de forma a que o sistema seja executado de forma deslizante, tal
como está representado na Figura 3.4. Nessa figura também é possível verificar que o conjunto de
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treino vai aumentando à medida que são realizados testes. Para além disso, o conjunto de treino é
dividido em um subconjunto de treino (70%) e um subconjunto de validação (30%), para permitir a
avaliação da função de fitness no GA.

Figura 3.4: Ilustração da separação de dados utlizada.

3.4.3 Normalização Z-Score
Após remover valores inválidos e de dividir os dados nos conjuntos anteriormente referidos, os dados
do conjunto de treino são normalizados, sendo que esta a normalização é feita de forma individual em
cada indicador de tendência e de momentum que serão usados pelo SVM, de acordo com a seguinte
equação:

𝑥′ =

𝑥 − 𝑥̅
𝜎

(27)

Na equação acima, 𝑥 representa a matriz de recursos, 𝑥̅ sua média e σ o desvio padrão total.
Este processo é de extrema importância para impedir que recursos que tenham uma variação maior
dominem. Contudo, a razão pela qual se normaliza os dados desta forma não é a mesma para todos
os modelos de ML. O SVM tenta maximizar a distância entre o plano de separação e os vetores de
suporte. Se um recurso tiver valores muito grandes, ele dominará sobre outros recursos ao calcular a
distância. Portanto, a esta normalização confere a todos os recursos tenham a mesma influência no
cálculo da distância.
Como o conjunto de testes representa dados invisíveis/futuros e o conjunto de validação é usado para
simular a fase de teste, a normalização é realizada de maneira diferente. Os parâmetros da
normalização (média e desvio padrão) do conjunto de dados de treino são armazenados para
normalizar o conjunto de testes e de validação. Este procedimento é realizado de algumas ferramentas
de pré-processamento da biblioteca scikit-learn do Python.
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3.4.4 Normalização Min-Max
Os indicadores de volatilidade que serão usados na estratégia de volatilidade sofrem outro tipo de
normalização. Como referido em 3.4.3, esta normalização é efetuada primeiramente no conjunto de
treino e de seguida é realizada no conjunto de testes e de validação utilizando os parâmetros da
normalização do conjunto de treino. A normalização Min-Max é uma das maneiras mais comuns de
normalizar dados. Para cada feature, o valor mínimo dessa feature é transformado em 0, o valor
máximo é transformado em 1 e todos os outros valores são transformados em um decimal entre 0 e 1.
A fórmula é a seguinte:

𝑥′ =

𝑥 − 𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑖𝑛

(28)

Na equação acima, 𝑥 representa a matriz de features, 𝑚𝑖𝑛 o valor mínimo e 𝑚𝑎𝑥 o valor máximo.
Esta normalização foi mais uma vez realizada através de algumas ferramentas de pré-processamento
da biblioteca scikit-learn do Python.

3.5

Módulo do SVM

O módulo SVM é responsável por calcular classificadores capazes de fazer previsões sobre a direção
dos movimentos do mercado. Este módulo opera em conjunto com o módulo GA. O GA é responsável
por descobrir quais indicadores técnicos fornecem informações não redundantes, quais os seus
períodos, bem como otimizar os hiperparâmetros do SVM. Os dados dos indicadores técnicos são
devidamente rotulados e usados para treinar um classificador. Esse classificador é depois usado para
atribuir labels a novas amostras, conjunto de teste ou de validação. As próximas subseções analisam
em mais detalhe o módulo do SVM.

3.5.1 Labeling – Vetor Y
Ao usar métodos de ML supervisionada, é necessário rotular as amostras de entrada dos algoritmos.
No caso da classificação através do SVM não é diferente, é necessário realizar rotular as amostras de
entrada em diferentes classes. Existem diverso tipos de métodos de labeling e o desempenho do
sistema varia consoante o método utilizado. Por exemplo, em [32] começaram por usar duas classes,
a de compra quando o preço do dia seguinte é superior ao preço atual e a de venda quando o preço
do sia seguinte é menor que o atual. Perceberam que este método é inviável devido à incerteza
associada ao mercado. A método que acabou por ser escolhido foi definir quatro tipos de classes,
“Compra”, “Venda”, “Compra forte” e “Venda forte” baseados nos 15 dias seguintes e em indicadores
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de tendência de mercado. Já em [33], Marcos Lopez de Prado, propôs outra estratégia de labeling,
chamada de Triple-Barrier Method. A ideia deste método está baseada em três barreiras, uma barreira
superior, uma barreira inferior e uma barreira vertical. Quando a barreira superior é atingida a label
atribuída é 1 (“Compra”), quando a barreira inferior é atingida a label atribuída é -1 (“Venda”) e no caso
de não serem atingidas nenhuma das barreiras superior e inferior até à barreira vertical, a label atribuída
é 0 pois significa que o mercado não tem uma tendência definida.
Nesta tese, foi desenvolvido outro método de labeling que utiliza duas classes, com a mesma
importância ou peso (unitário). O método utilizado atribui a label 1 quando o preço médio futuro é
superior ao preço médio atual. Por outro lado, quando o preço médio futuro for inferior ao preço médio
atual é atribuído a label 0 à amostra associada a essa hora. Isto pode ser representado de acordo com
a equação 29.

1,
𝑦𝑡 = {
0,

𝑠𝑒 𝑆𝑀𝐴24𝑡+24 ≥ 𝑆𝑀𝐴24𝑡
𝑠𝑒 𝑆𝑀𝐴24𝑡+24 < 𝑆𝑀𝐴24𝑡

(29)

Na equação 29, 𝑡 é a hora atual, 𝑦𝑡 é a label atribuída na hora 𝑡 e 𝑆𝑀𝐴24 representa uma média de 24
horas (2 dias) que é feita ao vetor dos preços.
Antes de ser usado este método foi utilizado o método que atribui as labels de acordo o preço da hora
ou do dia seguinte. Os resultados obtidos após a classificação do SVM não foram satisfatórios devido
porque as ações têm um comportamento praticamente aleatório.

Figura 3.5: Diferença entre os dois tipos de labeling testados.
Na Figura 3.5 podem ser comparados os dois métodos de labeling testados, o método baseado na
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próxima hora (linha vermelha) e o método baseado na SMA (linha verde). A linha azul representa o
preço de um ativo durante um dado período e a linha laranja representa a SMA do preço com um
período de 24 horas. Através desta figura é possível verificar que o método de labeling proposto
classifica as tendências de mercado de uma forma mais clara, evitando as pequenas oscilações do
mercado.

3.5.2 Features – Matriz X
O objetivo do Módulo de dados é gerar features de entrada (matriz X) que juntamente como o vetor Y
permitam que os classificadores binários treinem. O conjunto de dados com indicadores de tendência
e de momentum, explicado no subcapítulo 3.3.2, é normalizado, como descrito no subcapítulo 3.4.3,
tornando-se então na matriz 𝑋.
A matriz é composta por colunas, em que cada coluna contém um indicador técnico, e por linhas, em
que uma linha representa um conjunto de indicadores técnicos observados em uma hora específica.
Como irá ser explicado posteriormente, o GA selecionará as melhores features para o SVM por isso,
sempre que uma feature for considerada pelo GA com redundante, esta será eliminada, ou seja, a
coluna da matriz respetiva a essa feature será removida.

3.5.3 Hiperparâmetros e Kernel
Para otimizar o desempenho do modelo do SVM, é necessário ajustar seus hiperparâmetros.
Normalmente é usado um algoritmo de pesquisa, Grid Search, para realizar uma pesquisa exaustiva
de quais os melhores parâmetros, realizando várias combinações entre os hiperparâmetros, mas neste
trabalho a otimização dos hiperparâmetros foi realizada através de um GA.
O SVM usa três hiperparâmetros, em que o parâmetro C representa o trade-off entre a penalidade por
erro de classificação de amostras treino e a simplicidade da superfície de decisão. Valores baixos de
C tornam a superfície de decisão mais simples (mais próximo de uma linha reta), enquanto valores
altos levam a uma superfície de decisão mais complexa. O Gamma é um parâmetro para hiperplanos
não lineares. Este controla a influência de novas amostras na margem de decisão. Quanto maior a
Gamma, maior a influência dos recursos sobre a margem de decisão. Os valores dos hiperparâmetros
usados neste trabalho são mostrados na tabela 8.
Tabela 3.2: Hiperparâmetros usados no modelo SVM.
Hiperparâmetros

Valores

C

[0.1, 1, 10, 100]

Gamma

[0.001, 0.01, 0.1, 1]

Kernel

RBF
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3.6

Módulo da Estratégia de Volatilidade

Como explicado no subcapítulo 2.2.3, a volatilidade tem um papel muito importante nesta tese, pois um
dos principais objetivos é perceber se através da caracterização dos sinais de entrada (preços) se
consegue criar uma estratégia capaz de evitar períodos voláteis, comercializando de forma muito mais
estável, com menos risco e com menos imprevisibilidade (associada principalmente a períodos mais
voláteis).
Neste módulo foram usados quatro indicadores técnicos, sendo que um deles foi um dos indicadores
de volatilidade mais usados, o ATR (explicado no subcapítulo 2.2.2). Os outros três indicadores foram
desenvolvidos, de forma a que através de sinais de entrada (velas) fosse possível interpretar a
volatilidade.
•

Compare two Candles (CTC): Este indicador começa por calcular a diferença entre o preço da
vela atual e o preço de uma vela passada. Quando essa diferença é pequena significa que o
mercado não está a oscilar muito. Com este indicador pretendia-se, para além de analisar a
diferença, perceber principalmente quando é que o mercado tem quedas abruptas ou quando
está muito instável e por isso antes de fazer a média dessas diferenças selecionou-se apenas
a parte em que a diferença é negativa, tornando zero a parte positiva.

•

Candles Size Average (CSA): Normalmente quando o tamanho das velas é reduzido significa
que o mercado está calmo, pouco volátil. Nesse sentido, este indicador calcula a média dos
tamanhos das últimas velas. De seguida, aplica-se a média final aos valores absolutos da
média dos tamanhos das últimas velas.

•

Candles Frequency (CF): Quando, por exemplo, existe uma sequência considerável de velas
positivas o mercado tende a ser mais calmo. Portanto, este indicador pretende analisar a
frequência com que cada tipo de vela surge, ou seja, sempre que a vela for positiva (verde) é
atribuído 1 e quando a vela for negativa (vermelha) é atribuído 0. Ao aplicar uma média a esses
valores obtém-se um valor que indica quais as velas surgiram com mais frequência no período
anterior.

Utilizando estes quatro indicadores foram criadas regras que permitem selecionar os períodos mais
calmos do ativo que se está a analisar. Na Figura 3.6 está representado os preços de um ativo durante
um determinado período e nas Figuras 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10 estão representados os resultados destes
quatro indicadores quando aplicados ao gráfico da Figura 3.6.
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Figura 3.6: Gráfico dos preços de um ativo durante um determinado período.

Figura 3.7: Gráfico do indicador ATR aplicado ao gráfico da Figura 3.6.

Figura 3.8: Gráfico do indicador CTC aplicado ao gráfico da Figura 3.6.

Figura 3.9: Gráfico do indicador CSA aplicado ao gráfico da Figura 3.6.
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Figura 3.10: Gráfico do indicador CF aplicado ao gráfico da Figura 3.6.

Nas Figuras 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10, para além dos resultados normais dos indicadores estão ilustradas as
regras que selecionam os períodos mais calmos de um dado ativo financeiro. Como é possível observar
nestas figuras, existe uma linha (vermelha), que representa a margem de decisão de cada indicador.
Essa margem é ajustada e otimizada pelo GA para cada indicador. No caso dos valores ATR, do CTC
e do CSA inferiores a essas margens (verde) são considerados como períodos calmos, logo a decisão
é 1. Já no caso dos valores do indicador CF serem superiores à sua margem são considerados períodos
calmos. Nos casos opostos os indicadores classificam o período com a decisão 0.
O GA determina também o peso de cada indicador técnico e uma variável de decisão que permitem
combinar as decisões dos vários indicadores, de forma a obter as decisões em relação a quais os
períodos menos voláteis. O processo de decisão consiste em multiplicar os pesos de cada indicador às
decisões binárias geradas explicadas anteriormente. Se a soma de todas estas multiplicações for
superior à variável de decisão, a estratégia de volatilidade entende que se trata de um período calmo,
atribuindo a decisão binária final de 1. Se a soma for inferior à variável de decisão, a estratégia de
volatilidade entende que se trata de um período mais instável, optando por não transacionar (decisão
binária final de 0).

3.7

Módulo de Otimização com Algoritmo Genético

Neste módulo, foi utilizado um GA que tem um papel muito importante em todo o sistema desenvolvido.
Este é responsável por otimizar todos os parâmetros necessários, sejam estes os parâmetros usados
no módulo do SVM, no módulo da estratégia de volatilidade, ou em ambas as estratégias.
De seguida, irá ser apresentado e explicado os genes (parâmetros a otimizar) de cada cromossoma,
que função de fitness foi utilizada para classificar os cromossomas criados, o processo de seleção dos
melhores cromossomas, o processo de crossover aplicado aos cromossomas selecionados na fase de
seleção e o processo de mutação.
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3.7.1 Representação do cromossoma
O cromossoma codifica as informações que são necessárias para otimizar as duas estratégias
explicadas nos subcapítulos 3.5 e 3.6. Para estratégia de identificação da direção de mercado (SVM)
são usados 22 genes, que representam os parâmetros de seleção de features, os períodos dessas
features e os hiperparâmetros C e 𝛾 (Gamma) do SVM. Para a estratégia de volatilidade são usados 9
genes que representam os pesos dos indicadores de volatilidade, as variáveis de decisão para cada
indicador e o peso de decisão. Na Tabela 3.3 está representado a estrutura de um cromossoma com
os valores de cada gene.
De salientar que os períodos dos indicadores referido na Tabela 3.3 são multiplicados por 12 (números
de horas que o mercado está aberto por dia), antes de serem utilizados no sistema.
Tabela 3.3: Genes que cada cromossoma contém.

3.7.2 Função de fitness
Como referido anteriormente, o GA otimiza as duas estratégias apresentadas anteriormente de forma
individual ou em conjunto e por isso foram criadas três funções de fitness, uma para cada um dos
casos.
A função de fitness usada quando se pretende otimizar a estratégia da volatilidade, começou por ser a
divisão entre ROI e o Maximum Drawdown, definida na equação 33. Relativamente ao ROI, este mede
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percentualmente o retorno obtido sobre um determinado investimento durante um certo período. Esta
métrica é dada pela equação 30.

𝑅𝑂𝐼 =

𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
× 100
𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

(30)

Quanto ao Maximum Drawdown, este pode ser através das equações 31 e 32:

𝐷𝑟𝑎𝑤𝑑𝑜𝑤𝑛 = 𝑀𝑎𝑥𝑖 𝜖 (𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙,

𝑡) 𝑅𝑂𝐼𝑖

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝐷𝑟𝑎𝑤𝑑𝑜𝑤𝑛 = 𝑀𝑎𝑥𝑡 𝜖 (𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ,
𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 =

− 𝑅𝑂𝑅𝑡

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙) (𝐷𝑟𝑎𝑤𝑑𝑜𝑤𝑛𝑡 )

𝑅𝑂𝐼
𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝐷𝑟𝑎𝑤𝑑𝑜𝑤𝑛

(31)
(32)
(33)

Numa primeira análise, parecia ser uma métrica de avaliação de risco ajustado adequada, contudo
percebeu-se que em alguns casos, o cromossoma com a avaliação mais elevada tinha parâmetros que
levavam a que o sistema realiza-se apenas algumas compras de curta duração em que o drawdown
baixo, tornando o valor de fitness elevado. Por esse motivo, aperfeiçoou-se a equação 33 adicionando
a média de Drawdown, adicionando a média de Drawdown, obtendo-se a seguinte equação:

𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 =

𝑅𝑂𝐼
𝑀𝑎𝑥. 𝐷𝑟𝑎𝑤𝑑𝑜𝑤𝑛 + 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝐷𝑟𝑎𝑤𝑑𝑜𝑤𝑛

(34)

A função de fitness usada quando o objetivo otimizar o SVM foi a accuracy obtida no conjunto de
validação, que pode ser designada por:

𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 =

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁
𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑁

(35)

onde TP, FP, TN e FN são o respetivamente número de verdadeiros positivos, falsos positivos,
verdadeiros negativos e falsos negativos.

Quando as estratégias são combinadas, a função de fitness pretende classificar com melhor fitness os
cromossomas que tenham a melhor relação risco-retorno na estratégia de volatilidade e que tenham
melhor accuracy no SVM. A função de fitness da solução que combina as duas estratégias está
representada na equação 33:

𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 =

𝑅𝑂𝐼
∗ 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦
𝑀𝑎𝑥. 𝐷𝑟𝑎𝑤𝑑𝑜𝑤𝑛 + 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝐷𝑟𝑎𝑤𝑑𝑜𝑤𝑛

(36)

3.7.3 Seleção
Uma vez definida a população inicial, o processo começa com a seleção dos indivíduos, que escolherá
os indivíduos com melhor aptidão para evoluírem seja com crossover ou mutações, esperando que os
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indivíduos da geração seguinte tenham uma melhor aptidão. No subcapítulo 2.3.2 foram explicadas as
formas de seleção mais comuns, sendo que cada uma tem as suas vantagens e desvantagens
consoante o tipo de problema. O método de seleção utilizado foi a Elitist selection, uma vez que garante
que em todas as gerações os indivíduos selecionados são aqueles que têm melhor aptidão.
O processo de seleção começa com 200 cromossomas iniciais, de seguida, os 100 cromossomas mais
aptos são selecionados e avançam para a próxima fase, enquanto os 100 cromossomas menos aptos
são eliminados.

3.7.4 Crossover
Nesta fase, dois ou mais cromossomas são combinados de forma a gerar nova descendência. Os
genes dos cromossomas pais selecionados fase de seleção são combinados com o objetivo de
encontrar descendência com melhor aptidão.
O processo de crossover utilizado foi o crossover de dois pontos, dado que foi projetado para melhor
alguns pontos fracos dos outros tipos de crossover. Em relação à taxa de crossover, o valor utilizado é
0.5, pois foi o mais encontrado na literatura.

3.7.5 Mutação
Esta fase tem um papel importante no funcionamento do GA, pois apesar de a taxa de mutação ser
baixa, no caso deste sistema 0.2, promove a diversidade na população genética, com o objetivo de se
evitar convirja facilmente para um máximo local, tentando sempre obter a solução ótima.
Esta é a última fase do GA, e é onde os genes serão modificados aleatoriamente. A mutação realizada
neste sistema está baseada em incrementos uniformemente distribuídos a partir de um intervalo de
valores específico para cada gene. Os genes das margens de decisão dos indicadores de volatilidade
sofrem individualmente uma mutação compreendida no intervalo de [-0.1:0.1]. O gene da variável de
decisão da estratégia de volatilidade sofre uma mutação também compreendida no intervalo de
[-0.1:0.1]. Relativamente aos pesos dos indicadores de volatilidade, como a soma deles tem de ser
sempre igual a 1, é gerado um valor entre 0 e 0.2 que depois é somado a dois dos pesos e subtraído
aos outros dois pesos mantendo assim a soma dos quatro pesos igual a 1. Os genes dos períodos dos
indicadores de tendência e momentum sofrem individualmente uma mutação compreendida no
intervalo de [-0.1:0.1]. Os seletores dos indicadores de tendência e momentum não sofrem mutação.
Relativamente aos hiperparâmetros do SVM, sofrem uma mutação de acordo com o seu valor, ou seja,
quanto maior o valor de C e Gamma maior o intervalo de valores da mutação.
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3.8

Simulação de mercado

O Módulo de simulação de mercado é responsável por simular as negociações que ocorrem no
mercado real. Este módulo recebe um vetor com decisões binárias (sinal de negociação) e um conjunto
de dados financeiros (preços) e calcula métricas que permitem avaliar o desempenho do sistema. Este
módulo é necessário para avaliar o desempenho das estratégias no conjunto de treino e no conjunto
de teste. Durante o conjunto de treino, este módulo calcula o retorno e o Maximum Drawdown para os
vários indivíduos, para poder ser avaliada a sua aptidão na função de fitness. No conjunto de teste, o
indivíduo mais apto durante o treino é usado para avaliar o sistema através de algumas métricas de
avaliação no capítulo 4.
A estratégia de volatilidade cria um vetor de decisões binárias, onde define quais os períodos que
considerou calmos e quais os períodos que considerou instáveis. Em paralelo, o SVM prevê as
tendências do mercado, representadas através de outro vetor de decisões binárias. O sistema proposto
só transaciona quando ambos os vetores de decisões concordarem, resultando o vetor de decisões
finais do sistema. O vetor de decisões binárias final é interpretado da seguinte forma, a classe é 1
representa um sinal de compra ou de manter, ou seja, se não existir uma posição aberta, o sistema
abre uma posição compra e se o sistema estiver com uma posição compra ativa, o sistema não vende,
enquanto a classe é 0 representa um sinal de venda ou um sinal de não fazer, ou seja, se não existir
uma posição aberta, o sistema permanece fora do mercado e se o sistema estiver com uma posição
compra ativa, o sistema vende. Este processo está representado na Figura 3.11.
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Figura 3.11: Exemplo do modelo de transações utilizado
Na Figura 3.11, as colunas verdes representam os períodos em que a estratégia de investimento está
dentro ou deve entrar no mercado e as colunas vermelhas representam os períodos em que a estratégia
de investimento está fora ou deve sair do mercado.
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Capítulo 4
Avaliação do Sistema
4 Avaliação do Sistema

4.1 Visão geral
Neste capítulo, são apresentados e comparados os resultados de obtidos em diversas estratégias. Por
isso foram apresentados três casos de estudo:
•

Comparação entre a otimização do SVM com Grid Search ou com o GA

•

Comparação da estratégia de volatilidade com valores fixos ou com otimização do algoritmo
genético

•

Análise dos resultados obtidos com o sistema proposto

Este capítulo começa por indicar os dados utlizados na avaliação do sistema, como os dados são
divididos e quais as métricas de avaliação foram usadas. É importante também salientar que em todos
os casos de estudo e em todos os mercados o sistema foi repetidamente testado durante 10 vezes, de
forma a o desempenho média das estratégias implementadas.

4.2 Dados utilizados
Para treinar e testar o sistema proposto, os dados de entrada foram preços ao minuto (preço de
abertura, preço mais alto, preço mais baixo e o preço de fecho) de diferentes mercados. Esses dados
foram reamostrados, transformando os dados ao minuto em dados à hora. De seguida, separou-se
esse conjunto de dados em dois conjuntos, o conjunto de dados de treino e o conjunto de dados de
teste, com as seguintes percentagens, 70% e 30% respetivamente. Este procedimento foi realizado
para os sete mercados que foram analisados. O períodos de treino, de teste e os mercados testados
foram os seguintes:
•

Índice S&P500: O conjunto de treino é de 23/11/2012 às 14:00 horas até 28/03/2017 às 16:00
horas e o conjunto de teste vai desde o fim do conjunto de treino até 13/12/2018 às 14:00 horas.

•

Ação da Amazon.com Inc. (símbolo AMZN): O conjunto de treino é de 25/10/2012 às 14:00
horas até 31/01/2017 às 14:00 horas e o conjunto de teste vai desde o fim do conjunto de treino
até 23/11/2018 às 17:00 horas.

•

Ação da Align Technology, Inc. (símbolo ALGN): O conjunto de treino é de 25/10/2012 às 14:00
horas até 31/01/2017 às 14:00 horas e o conjunto de teste vai desde o fim do conjunto de treino
até 23/11/2018 às 17:00 horas.

•

Ação da Target Corporation Inc. (símbolo TGT): O conjunto de treino é de 18/10/2012 às 14:00
horas até 03/07/2017 às 17:00 horas e o conjunto de teste vai desde o fim do conjunto de treino
até 10/07/2019 às 20:00 horas.
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•

Ação da Johnson & Johnson (símbolo JNJ): O conjunto de treino é de 18/10/2012 às 14:00
horas até 03/07/2017 às 17:00 horas e o conjunto de teste vai desde o fim do conjunto de treino
até 10/07/2019 às 20:00 horas.

•

Ação da Walmart, Inc. (símbolo WMT): O conjunto de treino é de 18/10/2012 às 14:00 horas
até 03/07/2017 às 17:00 horas e o conjunto de teste vai desde o fim do conjunto de treino até
10/07/2019 às 20:00 horas.

•

Ação da McDonald's Corporation (símbolo MCD): O conjunto de treino é de 18/10/2012 às
14:00 horas até 03/07/2017 às 17:00 horas e o conjunto de teste vai desde o fim do conjunto
de treino até 10/07/2019 às 20:00 horas.

Com esta diversidade de mercados é possível testar o sistema desenvolvido em diversos tipos de
mercados e analisar o seu desempenho em mercados com características muito diferentes. Por
exemplo, o S&P500 é considerado como um mercado pouco volátil ao contraria do TGT que é
conhecido pela sua instabilidade.

4.3 Métricas de avaliação
O principal o objetivo do sistema proposto é obter a melhor relação retorno-risco possível. De forma a
avaliar o desempenho das estratégias utilizadas nesta tese foram calculadas quatro métricas, o ROI
(Return of investment), o ROI dividido pelo número de horas dentro de mercado, o Maximum Drawdown
e o Return Over Maximum Drawdown (RoMaD).
Relativamente ao ROI, este mede percentualmente o retorno obtido sobre um determinado
investimento durante um certo período. Esta métrica é dada pela equação 37.

𝑅𝑂𝐼 (𝑡) =

𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1
× 100
𝑃𝑡−1

(37)

Na equação 37 onde 𝑃 é o preço de um ativo, 𝑡 é o instante de tempo atual, ou seja 𝑃𝑡 e 𝑃𝑡−1
representam respetivamente o preço atual de um ativo e o preço a que foi comprado.
Como explicado o ROI indica percentualmente o retorno obtido durante um intervalo de tempo. Contudo
não é possível entender durante quanto tempo foi preciso ter posições abertas no mercado para
conseguir ter esse retorno. Por outro lado, perceber se uma estratégia obtém melhor ROI durante
menos tempo em negociação também é importante porque quanto mais tempo se tem uma posição
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aberta mais risco se tem. Por essas razões, a segunda métrica de avaliação é o ROI por hora
(ROI/hora), que é dado pela equação 38.

𝑅𝑂𝐼/ℎ𝑜𝑟𝑎 (𝑡) =

𝑅𝑂𝐼𝑡
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑎çã𝑜

(38)

A terceira métrica utlizada é o Drawdown que permite medir o risco associado a cada estratégia de
investimento. O Drawdown indica as perdas acumuladas ao longo do tempo e é calculado através dos
ROI e é dado pela equação 39 e o Maximum Drawdown é dado pela equação 40:

𝐷𝑟𝑎𝑤𝑑𝑜𝑤𝑛 (𝑡) = 𝑅𝑂𝐼𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 (𝑡) − 𝑅𝑂𝐼(𝑡)

(39)

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝐷𝑟𝑎𝑤𝑑𝑜𝑤𝑛 = 𝑀𝑎𝑥𝑡𝜖(𝐷𝑎𝑡𝑎 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙,𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙) (𝐷𝑟𝑎𝑤𝑑𝑜𝑤𝑛𝑡 )

(40)

Para além do cálculo destas três métricas de avaliação é ainda analisado o número de transações
realizadas pelas estratégias de investimento testadas.

A quarta métrica é Return Over Maximum Drawdown (RoMaD), uma métrica de risk-adjusted return,
alternativa à métrica Sharpe Ratio ou à métrica Sortino. O RoMaD é dado por:

𝑅𝑜𝑀𝑎𝐷 =

𝑅𝑂𝐼
𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝐷𝑟𝑎𝑤𝑑𝑜𝑤𝑛

(41)

4.4 Caso de estudo A – Influência da otimização do SVM com o GA
Com este caso de estudo pretende-se analisar a influência do GA no desempenho do SVM. Como
explicado no subcapítulo 3.7, o GA não otimiza só os hiperparâmetros do SVM, são otimizados também
os períodos dos indicadores técnicos de tendência e de momentum e selecionadas as melhores
features. A função de fitness utilizada pelo GA neste caso de estudo foi da equação 35.
Os hiperparâmetros usados pela Grid Search para otimizar o SVM, neste caso de estudo, estão
representados na tabela:
Tabela 4.1: Hiperparâmetros utilizados pela Grid Search.
Hiperparâmetros

Valores

C

[0.1, 1, 10, 100]

Gamma

[0.001, 0.01, 0.1, 1]

Kernel

RBF
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Os testes deste caso de estudo foram realizados nos vários mercados e são comparados os resultados
obtidos no SVM otimizado apenas através da Grid Search, os resultados obtidos no SVM otimizado
pelo GA com os resultados obtidos com a estratégia de Buy&Hold.
Nas Figuras 4.1, 4.2 e 4.3, estão então representadas respetivamente as métricas, ROI, ROI/hora e
Drawdown, destas três estratégias aplicadas ao índice S&P500.

Figura 4.1: ROI do SVM otimizado com Grid Search, do SVM otimizado com o GA e da estratégia de
Buy&Hold no índice S&P500.

Figura 4.2: ROI/hora do SVM otimizado com Grid Search, do SVM otimizado com o GA e da
estratégia de Buy&Hold no índice S&P500.

46

Figura 4.3: Drawdown do SVM otimizado com Grid Search, do SVM otimizado com o GA e da
estratégia de Buy&Hold no índice S&P500.

Observando as Figuras 4.1, 4.2 e 4.3 podem-se tirar algumas conclusões. No início do teste
percebe-se que a estratégia Buy&Hold tem um ROI consideravelmente superior às outras duas
estratégias. Contudo, essas estratégias vão aumentando o seu ROI, com pouco drawdown até ao fim
do teste, de forma a que as estratégias com SVM acabam por terminar o teste com um ROI muito
próximo ao da estratégia de Buy&Hold. Quanto à métrica ROI/hora duas estratégias com o SVM
acabam por superar o Buy&Hold, sendo que o SVM otimizado pelo GA é o que tem melhor desempenho
nesta métrica. Em relação ao drawdown, a estratégia do SVM com o GA é a que apresenta um MDD
mais baixo, o que é vantajoso.
De seguida, as Figuras 4.4, 4.5 e 4.6 contêm as mesmas métricas de avaliação das três estratégias,
mas desta vez os testes foram realizados na ação AMZN.

Figura 4.4: ROI do SVM otimizado com Grid Search, do SVM otimizado com o GA e da estratégia de
Buy&Hold na ação AMZN.
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Figura 4.5: ROI/hora do SVM otimizado com Grid Search, do SVM otimizado com o GA e da
estratégia de Buy&Hold na ação AMZN.

Figura 4.6: Drawdown do SVM otimizado com Grid Search, do SVM otimizado com o GA e da
estratégia de Buy&Hold na ação AMZN.

Nos testes realizados na ação AMZN observa-se que ambas as estratégias que usam o SVM não
superam o ROI da estratégia de Buy&Hold, mas apresentam melhores resultados nas outras duas
métricas apresentadas nos gráficos. O desempenho do SVM otimizado pelo GA e do SVM otimizado
com Grid Search apresentaram resultados semelhantes nas três métricas calculadas.
Nas Figuras 4.7, 4.8 e 4.9 estão representadas as métricas de avaliação do teste realizado com a uma
ação mais volátil, o TGT.
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Figura 4.7: ROI do SVM otimizado com Grid Search, do SVM otimizado com o GA e da estratégia de
Buy&Hold na ação TGT.

Figura 4.8: ROI/hora do SVM otimizado com Grid Search, do SVM otimizado com o GA e da
estratégia de Buy&Hold na ação TGT.

Figura 4.9: Drawdown do SVM otimizado com Grid Search, do SVM otimizado com o GA e da
estratégia de Buy&Hold na ação TGT.
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Primeiramente, é de notar que neste caso a diferença entre a otimização com o GA e a otimização com
Grid Search já é considerável, e apesar de mais uma vez as estratégias com SVM não obterem
melhores resultados que a estratégia de Buy&Hold, a estratégia com otimização do GA obtém um ROI
próximo ao ROI da estratégia de Buy&Hold. Relativamente ao ROI/hora, o melhor resultado foi obtido
pela estratégia do SVM com otimização do GA. O drawdown das duas estratégias do SVM foi inferior
ao drawdown da estratégia de Buy&Hold, apesar da diferença não ser significativa.

4.5 Caso de Estudo B – Comparação da estratégia de volatilidade com e
sem otimização do GA
A estratégia de volatilidade tem como objetivo identificar os períodos menos voláteis dos mercados.
Para isso são usados quatro indicadores técnicos de volatilidade que através das regras explicadas no
subcapítulo 3.6, permitem selecionar esses períodos mais calmos. O sinal de negociação criado por
esta estratégia compra quando o período é calmo e sai do mercado quando o mercado começa a
apresentar uma volatilidade mais elevada.
Neste caso de estudo pretende-se comparar e perceber a influência do GA na otimização das margens
dos quatro indicadores, nos seus pesos bem como na variável de decisão. A função de fitness utilizada
pelo GA neste caso de estudo foi da equação 34. Na estratégia que não é otimizada pelo GA foram
definidos valores fixos para esses parâmetros, valores esses que foram utilizados nos testes de todos
os mercados. Na tabela 4.2 estão indicados os valores usados em cada um dos parâmetros.

Tabela 4.2: Valores utilizados na estratégia de volatilidade com valores fixos
ATR

CTC

CSA

CF
Decisão

Margem

Peso

Margem

Peso

Margem

Peso

Margem

Peso

0.12

0.25

0.12

0.25

0.12

0.25

0

0.25

0.5

Nesse sentido, foram realizados testes nos vários mercados onde a estratégia de volatilidade sem
otimização e a estratégia de volatilidade com otimização são comparadas juntamente com a estratégia
de Buy&Hold.
Nas Figuras 4.10, 4.11 e 4.12, estão então representadas respetivamente as métricas, ROI, ROI/hora
e Drawdown, destas três estratégias aplicadas ao índice S&P500.
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Figura 4.10: ROI da estratégia de volatilidade sem otimização do GA, com otimização do GA e da
estratégia de Buy&Hold no índice S&P500.

Figura 4.11: ROI/hora da estratégia de volatilidade sem otimização do GA, com otimização do GA e
da estratégia de Buy&Hold no índice S&P500.

Figura 4.12: Drawdown da estratégia de volatilidade sem otimização do GA, com otimização do GA e
da estratégia de Buy&Hold no índice S&P500.
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Através da análise das Figuras 4.10, 4.11 e 4.12, é possível verificar que ambas as estratégias de
volatilidade têm muito menos drawdown que o Buy&Hold e ainda assim conseguem tem um ROI e o
ROI/hora superior ao Buy&Hold. Comparando a estratégia de volatilidade com valores fixos com a
estratégia otimizada pelo GA, percebe-se que neste no caso do S&P500 a estratégia com os valores
fixos acaba com um ROI superior, apesar disso resultados do ROI/hora e do drawdown foram melhores
com a estratégia otimizada pelo GA.
De seguida, as Figuras 4.13, 4.14 e 4.15 contêm as mesmas métricas de avaliação das três estratégias,
mas desta vez os testes foram realizados na ação AMZN.

Figura 4.13: ROI da estratégia de volatilidade sem otimização do GA, com otimização do GA e da
estratégia de Buy&Hold na ação AMZN.

Figura 4.14: ROI/hora da estratégia de volatilidade sem otimização do GA, com otimização do GA e
da estratégia de Buy&Hold na ação AMZN.
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Figura 4.15: Drawdown da estratégia de volatilidade sem otimização do GA, com otimização do GA e
da estratégia de Buy&Hold na ação AMZN.
Relativamente aos testes realizados na ação AMZN é possível constatar que o objetivo de não estar
com posições abertas durante os períodos mais instáveis é cumprido. Isto pode ser analisado mais
facilmente na Figura 4.15, uma vez que a estratégia de Buy&Hold tem um drawdown muito superior às
estratégias de volatilidade com e sem otimização. Os drawdown das duas estratégias de volatilidade
são baixos é mas percebe-se que a estratégia com otimização do GA tem menos drawdown. O ROI e
o ROI/hora são consideravelmente superiores na estratégia com otimização do GA, apesar de neste
caso nenhuma estratégia ter melhor ROI do que o Buy&Hold.
Por último, fazem-se os mesmo testes, mas com a ação TGT. Esta ação tem um comportamento
bastante volátil e por isso como a estratégia de volatilidade foi projetada e pensada para mercados
menos voláteis, mas que por vezes pudessem ter períodos mais instáveis, espera-se que os resultados
obtidos nesta ação não sejam muito positivos. As Figuras 4.16, 4.17 e 4.18 contêm as mesmas métricas
de avaliação das três estratégias, mas desta vez os testes foram realizados na ação TGT.

Figura 4.16: ROI da estratégia de volatilidade sem otimização do GA, com otimização do GA e da
estratégia de Buy&Hold na ação TGT.
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Figura 4.17: ROI/hora da estratégia de volatilidade sem otimização do GA, com otimização do GA e
da estratégia de Buy&Hold na ação TGT.

Figura 4.18: Drawdown da estratégia de volatilidade sem otimização do GA, com otimização do GA e
da estratégia de Buy&Hold na ação TGT.

Através de uma rápida análise das Figuras 4.16,4.17 e 4.18 percebe-se que os resultados obtidos nos
testes na ação TGT não são bons. O pior desempenho entre os mercados testados foi com a ação
TGT. Neste caso do TGT, a estratégia que obteve mais ROI e ROI/hora foi a estratégia do Buy&Hold
apesar de ter maior drawdown do que as estratégias de volatilidade. Devido à volatilidade e
instabilidade do mercado, percebe-se que as estratégias de volatilidade quase não transacionaram
nada durante os testes. Contudo, o ROI e o ROI/hora das estratégias de volatilidade são negativos e
em relação ao drawdown percebe-se que as estratégias de volatilidade evitam praticamente todas as
grandes quedas. De salientar que apesar dos resultados obtidos no ROI e no ROI/hora com a estratégia
de volatilidade otimizada pelo GA, na ação TGT, serem negativos, estes continuam a ser melhores do
que os resultados obtidos com a estratégia sem otimização.
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4.6 Caso de estudo C – Avaliação dos resultados do sistema proposto
Alguns algoritmos de identificação de tendências de mercado apesar de demonstrarem bons resultados
a nível de retorno financeiro durante os testes, acabam por transacionar em períodos mais instáveis
(alta volatilidade), acabando por ter a possibilidade de sofrerem com elevados drawdowns. Como
explicado anteriormente, o principal objetivo desta tese era obter a melhor relação retorno-risco possível
e por isso foram criadas estratégias baseadas na volatilidade e nas tendências de mercados
financeiros. Essas estratégias, foram combinadas através de um algoritmo genético, criando assim o
sistema apresentado nesta tese, que tem como função de fitness a equação 36. O objetivo era perceber
se utilizando um algoritmo de previsão de tendências de mercado, juntamente com uma estratégia de
volatilidade seria possível evitar esses períodos mais voláteis continuando a ter bons retornos
financeiros.
Antes de analisar o desempenho do sistema proposto nos sete mercados financeiros escolhidos para
avaliar o sistema é importante explicar que neste caso de estudo foram comparadas três estratégias
apesar das figuras apresentarem 5 gráficos. Os gráficos da estratégia de volatilidade com GA e o do
SVM com GA apenas foram colocadas para perceber como a estratégia final é criada. A estratégia
final, como explicado no subcapítulo 3.8, é resultante da multiplicação dos vetores de decisões binárias
das duas estratégias (volatilidade e tendência), ou seja, só quando as duas estratégias concordam que
se deve investir é que a estratégia final investe. Concluindo, as três estratégias que são comparadas
neste caso de estudo são a estratégia de Buy&Hold, a estratégia final e a estratégia final com uma
alavancagem de 2:1.
Nas Figuras 4.19, 4.20 e 4.21 estão os resultados obtidos pelo sistema proposto durante o período de
testes no índice S&P500.

Figura 4.19: ROI do sistema proposto, das duas estratégias que foram combinadas para gerar a
solução proposta e da estratégia de Buy&Hold no índice S&P500.
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Figura 4.20: ROI/hora do sistema proposto, das duas estratégias que foram combinadas para gerar a
solução proposta e da estratégia de Buy&Hold no índice S&P500.

Figura 4.21: Drawdown do sistema proposto, das duas estratégias que foram combinadas para gerar
a solução proposta e da estratégia de Buy&Hold no índice S&P500.

Com as Figuras 4.19, 4.20 e 4.21 pode-se observar que a estratégia final não supera a estratégia
Buy&Hold mas a estratégia final com Leverage já supera a estratégia Buy&Hold. No entanto, é preciso
analisar o Drawdown para entender se o facto de se ter feito Leverage faz com que se tenha maior
risco que a estratégia Buy&Hold. Na Figura 4.21 é possível observar que a estratégia que obteve o
menor drawdown é foi a estratégia final (do sistema proposto), sendo este drawdown tão baixo que
mesmo aplicando Leverage se continua a ter um drawdown consideravelmente mais baixo que a
estratégia de Buy&Hold. Quanto à Figura 4.20, pode-se verificar que tanto a estratégia final como a
estratégia final com Leverage têm um ROI/hora bastante superior à estratégia de Buy&Hold porque os
retornos obtidos foram feitos num período bem mais curto. Na Figura 4.19 é importante realçar as
vantagens de se combinar este tipo de estratégias, de volatilidade e de tendência, pois durante o
período entre o final de Janeiro de 2018 e início de Julho de 2018, a estratégia de identificação de
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tendências (SVM com GA) não conseguiu evitar na totalidade as grande quedas do índice S&P500 mas
a estratégia de volatilidade evitou todo esse período, criando assim uma estratégia final com muito
menos drawdown. Entre o Julho de 2018 e Outubro de 2018, a estratégia de volatilidade selecionou
alguns períodos que considerou menos voláteis acabando por perder em alguns deles, mas quando se
combinou a estratégia de identificação de tendência à estratégia de volatilidade percebe-se que a
estratégia final evita a maior parte dessas quedas.
Nas Figuras 4.22, 4.23 e 4.24 estão os resultados obtidos pelo sistema proposto durante o período de
testes na ação AMZN.

Figura 4.22: ROI do sistema proposto, das duas estratégias que foram combinadas para gerar a
solução proposta e da estratégia de Buy&Hold na ação AMZN.

Figura 4.23: ROI/hora do sistema proposto, das duas estratégias que foram combinadas para gerar a
solução proposta e da estratégia de Buy&Hold na ação AMZN.
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Figura 4.24: Drawdown do sistema proposto, das duas estratégias que foram combinadas para gerar
a solução proposta e da estratégia de Buy&Hold na ação AMZN.
Relativamente aos testes realizados na ação AMZN, representadas nas Figuras 4.22, 4.23 e 4.24,
podem-se tirar algumas conclusões parecidas às conclusões referidas anteriormente no teste realizado
no índice do S&P500, neste caso de estudo. A estratégia final não consegue superar a estratégia de
Buy&Hold mas a tempo que está no mercado é bem mais baixo. Através da análise da Figura 4.22, é
possível observar que o retorno obtido pela estratégia final, apesar de não ser maior que a estratégia
de Buy&Hold, é um retorno que ao longo do período de testes é obtido de forma bastante estável, com
pouco drawdown. O facto de se ter uma estratégia preocupada em minimizar risco permite que se
aplique Leverage e ainda se consiga obter bons resultados a nível de drawdown. Isto pode ser
observado em mais detalhe na Figura 4.24, em que a estratégia final é a estratégia que tem menos
drawdown evitando os períodos mais voláteis, o que permite que a estratégia final com Leverage ainda
fique com um drawdown bastante inferior à estratégia de Buy&Hold. A estratégia final com Leverage,
com muito menos horas no mercado, observável na Figura 4.23, e com um drawdown bastante inferior,
observável na Figura 4.24, consegue obter um ROI semelhante ao ROI da estratégia de Buy&Hold.
Nas Figuras 4.25, 4.26 e 4.27 estão os resultados obtidos pelo sistema proposto durante o período de
testes na ação TGT.

Figura 4.25: ROI do sistema proposto, das duas estratégias que foram combinadas para gerar a
solução proposta e da estratégia de Buy&Hold na ação TGT.
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Figura 4.26: ROI/hora do sistema proposto, das duas estratégias que foram combinadas para gerar a
solução proposta e da estratégia de Buy&Hold na ação TGT.

Figura 4.27: Drawdown do sistema proposto, das duas estratégias que foram combinadas para gerar
a solução proposta e da estratégia de Buy&Hold na ação TGT.
Dos sete mercados testados, os testes realizados na ação TGT foram os que demostraram piores
resultados. A ação TGT é conhecida pela sua grande volatilidade e imprevisibilidade, o que torna
bastante difícil qualquer tipo de estratégia de investimento ter bons desempenhos. Através da análise
das Figuras 4.25, 4.26 e 4.27 é possível perceber que a estratégia final teve um desempenho inferior
ao da estratégia de Buy&Hold. Nas Figuras 4.25 e 4.26 percebe-se que a estratégia de volatilidade
percebe que este ativo é bastante volátil e decide praticamente não transacionar, mas quando
transaciona em períodos que considerou menos voláteis, acabou por sofrer algumas quedas. A
estratégia de identificação de tendências conseguiu evitar algumas das quedas da ação TGT, obtendo
um ROI positivo, mas um pouco inferior à estratégia de Buy&Hold. A estratégia final, obtida através da
estratégia de volatilidade e da estratégia de tendência, praticamente não transaciona, e como é possível
ver na Figura 4.27, é a estratégia que teve um drawdown mais baixo, mas não conseguiu superar o
Buy&Hold, obtendo um ROI negativo.
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Finalizando, apresenta-se na Tabela 4.3 um exemplo do cromossoma com melhor desempenho
durante o segundo período de testes realizado no índice S&P500. Aqui pode-se ter uma ideia de como
de como são selecionados e usados os indicadores de tendência e de momentum no SVM, a variável
seletor de cada indicador indica se esse o indicador foi selecionado (se 1) ou se não (se 0), para além
dos respetivos períodos, que antes de serem usados para calcular os indicadores, são multiplicados
por 12, número de horas que o mercado está aberto por dia.

Tabela 4.3: Exemplo de um cromossoma, obtido durante o segundo período de testes no índice
S&P500.

4.7 Resultados finais dos casos de estudo
Após a análise qualitativa dos resultados obtidos nos três casos de estudo com o índice S&P500, a
ação AMZN e a ação TGT é necessário analisar quantitativamente os resultados das estratégias
usadas nos três casos de estudo em todos os mercados referidos anteriormente. Nas Tabelas 4.4, 4.5
e 4.6 estão os resultados das estratégias dos três casos de estudo em todos os mercados, onde é
possível analisar todas as métricas referidas no subcapítulo 4.3, com a adição da percentagem de
horas no mercado.
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Tabela 4.4: Resultados da utilização do SVM com Grid Search, da utilização do SVM com o GA, e da
estratégia de Buy&Hold nos sete mercados testados.

ROI (%)

ROI / Horas

MDD

Horas no

(%)

(%)

mercado (%)

RoMaD

S&P500
SVM

16.31

0.0063

10.18

39.75

1.60

SVM + GA

16.80

0.0070

7.82

37.16

2,15

Buy&Hold

17.34

0.0027

15.07

100

1.15

SVM

78.94

0.0517

31.62

43.44

2.50

SVM + GA

79.62

0.0451

39.07

50.24

2.04

Buy&Hold

93.45

0.0266

75.19

100

1.24

3.11

0.0013

29.71

44.36

0.10

SVM + GA

13.59

0.0055

32.02

47.07

0.42

Buy&Hold

19.16

0.0036

40.48

100

0.47

137.11

0.0716

165.63

54.48

0.83

SVM + GA

98.96

0.0527

163.26

53.46

0.60

Buy&Hold

130.60

0.0371

206.47

100

0.63

5.37

0.0027

11.82

37.35

0.45

SVM + GA

13.42

0.0064

12.07

39.78

1.11

Buy&Hold

15.16

0.0029

23.94

100

0.63

SVM

36.73

0.0186

12.94

37.58

2.84

SVM + GA

32.63

0.0143

12.86

43.26

2.54

Buy&Hold

74.45

0.0141

25.29

100

2.94

SVM

21.41

0.0107

23.37

37.90

0.92

SVM + GA

23.86

0.0113

22.88

39.86

1.04

Buy&Hold

52.47

0.0100

37.48

100

1.39

AMZN

TGT
SVM

ALGN
SVM

JNJ
SVM

MCD

WMT
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Tabela 4.5: Resultados da estratégia de volatilidade com parâmetros fixos, da estratégia de
volatilidade com otimização do GA, e da estratégia de Buy&Hold nos sete mercados testados.

ROI (%)

ROI / Horas
(%)

MDD (%)

Horas no
mercado (%)

RoMaD

S&P500
Estratégia Volatilidade

25.42

0.0054

4.50

72.62

5.65

Estratégia Volatilidade + GA

19.66

0.0055

3.66

55.18

5.37

Buy&Hold

17.34

0.0026

15.07

100

1.15

Estratégia Volatilidade

46.75

0.0243

15.68

54.63

2.98

Estratégia Volatilidade + GA

73.64

0.0483

12.15

43.32

6.06

Buy&Hold

93.45

0.0266

75.19

100

1.24

Estratégia Volatilidade

-27.52

-0.0252

33.05

20.71

-0.83

Estratégia Volatilidade + GA

-12.37

-0.0583

17.93

8.99

-0.67

Buy&Hold

19.14

0.0036

40.48

100

0.47

52.14

0.0527

22.38

28.15

2.33

Estratégia Volatilidade + GA

180.29

0.0724

51.40

70.88

3.51

Buy&Hold

130.61

0.0371

206.47

100

0.63

8.76

0.0055

8.82

30.07

0.99

Estratégia Volatilidade + GA

13.39

0.0119

7.26

21.45

1.84

Buy&Hold

15.16

0.0029

23.94

100

0.63

Estratégia Volatilidade

15.73

0.0080

12.92

37.51

1.22

Estratégia Volatilidade + GA

22.96

0.0138

15.30

31.58

1.50

Buy&Hold

74.45

0.0141

25.29

100

2.94

Estratégia Volatilidade

16.20

0.0132

8.25

23.23

1.96

Estratégia Volatilidade + GA

21.23

0.0209

5.02

19.22

4.23

Buy&Hold

52.47

0.0099

37.48

100

1.39

AMZN

TGT

ALGN
Estratégia Volatilidade

JNJ
Estratégia Volatilidade

MCD

WMT
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Tabela 4.6: Resultados da estratégia final, da estratégia final com alavancagem (Leverage), e da
estratégia de Buy&Hold nos sete mercados testados.

ROI (%)

ROI / Horas
(%)

MDD (%)

Horas no
mercado (%)

RoMaD

S&P500
Estratégia Final

10.14

0.0066

2.17

23.58

4.67

Estratégia Final + Leverage

20.28

0.0132

4.34

23.58

4.67

Buy&Hold

17.34

0.0027

15.07

100

1.15

Estratégia Final

47.08

0.0359

9.99

37.35

4.71

Estratégia Final + Leverage

94.16

0.0718

19,98

37.35

4.71

Buy&Hold

93.45

0.0266

75.19

100

1.24

-6.41

-0.0316

9.82

3.85

-0.65

Estratégia Final + Leverage

-12.81

-0.0631

19,66

3.85

-0.65

Buy&Hold

19.14

0.0036

40.48

100

0.47

90.47

0.1121

33.90

22.97

2.67

Estratégia Final + Leverage

180,94

0.2242

67.80

22.97

2.67

Buy&Hold

130.61

0.0371

206.47

100

0.63

9.15

0.0189

6.69

9.18

1.37

Estratégia Final + Leverage

18.30

0.0378

13.38

9.18

1.37

Buy&Hold

15.16

0.0028

23.94

100

0.63

Estratégia Final

22.74

0.0253

7.81

17.04

2.91

Estratégia Final + Leverage

45.49

0.0507

15,63

17.04

2.91

Buy&Hold

74.45

0.0141

25.29

100

2.94

Estratégia Final

10.93

0.0319

7.67

6.50

1.43

Estratégia Final + Leverage

21.86

0.0639

15.34

6.50

1.43

Buy&Hold

52.47

0.0099

37.48

100

1.39

AMZN

TGT
Estratégia Final

ALGN
Estratégia Final

JNJ
Estratégia Final

MCD

WMT
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Através da Tabela 4.4, é possível perceber que não existe uma clara vantagem de nenhuma estratégia
em estudo. A estratégia do SVM com Grid Search obteve melhores resultados que a estratégia do SVM
com GA nas ações ALGN, MCD e considerou-se também AMZN pois apesar do ROI da estratégia do
SVM com GA ser aproximadamente 0.7% superior, esta obteve um RoMaD inferior que a estratégia
com Grid Search. Por outro lado, as ações que mais se destacaram com a estratégia do SVM com GA
foram as TGT e JNJ, obtendo resultados de quase 10% a mais que a estratégia com Grid Search.
Relativamente à percentagem de horas no mercado, as duas estratégias obtiveram resultados
semelhantes. Concluindo, esperava-se uma maior diferença entre a estratégia com GA e a estratégia
com Grid Search. Isto pode ter ocorrido pelo facto de terem sido utilizadas apenas 10 features, o que
faz com que a seleção de features, por parte do GA tenha pouco efeito.
No caso dos resultados da Tabela 4.5, não há dúvidas em considerar a estratégia de volatilidade com
otimização do GA, como a melhor estratégia. O único teste onde a estratégia de volatilidade com
parâmetros fixos conseguiu melhores resultados foi no índice S&P500, obtendo um ROI de 25.42%,
conta os 19.66% da estratégia de volatilidade com GA e contra os 17.34% da estratégia de Buy&Hold.
Nesse teste no índice S&P500, a estratégia que obteve menos drawdown foi a estratégia de volatilidade
com GA, o que levou o RoMaD obtido pelas duas estratégias de volatilidade serem semelhantes. Nos
outros testes a estratégia de volatilidade com GA superou consideravelmente a estratégia de
volatilidade com parâmetros fixos e a estratégia de Buy&Hold, contudo os piores resultados de ambas
as estratégias ocorreram nos testes realizados com a ação TGT. Nos testes realizados com a ação
TGT, pode-se observar que a percentagem de horas que se está no mercado é muito baixa nas duas
estratégias de volatilidade devido à volatilidade desta ação, contudo durante esses pequenos períodos
considerados menos voláteis acabam-se por sofrer algumas quedas, gerando um ROI na estratégia de
volatilidade sem GA de -27.52%, de -12.37% na estratégia de volatilidade com GA, contra o ROI de
19.14% obtido pela estratégia de volatilidade. Concluindo, o facto de se otimizar os parâmetros da
estratégia de volatilidade individualmente para cada mercado proporciona melhores resultados do que
uma estratégia com parâmetros fixos.
Por último, analisando a tabela com os resultados da solução proposta, Tabela 4.6, percebe-se que os
resultados são bastante positivos. Estes demonstraram que ao combinar a estratégia de volatilidade
com a estratégia de identificação de tendências criou-se uma estratégia conservadora que apesar de
nunca superar a estratégia Buy&Hold, consegue obter o MDD muito mais baixo que o MDD da
estratégia de Buy&Hold. Uma estratégia com estas caracteristicas permite que se use alavancagem
sem entrar em niveis de risco muito elevados. Como referido anteriormente, a alavancagem utilizada
foi de 2:1, e mesmo com alavancagem, o MDD da estratégia proposta é consideravelmente inferior ao
MDD da estratégia de Buy&Hold, em todos os mercados testados. Relativamente ao ROI obtido, nas
várias ações, com a estratégia final com Leverage, é possível notar que em 4 mercados, dos 7
mercados testados, se obtém um ROI superior ao ROI obtido com a estratégia de Buy&Hold. Com os
resultados do RoMaD pode-se perceber a vantagem da estratégia final quanto à relação entre o retorno
e o risco, sendo que no melhor caso, no índice S&P500, o RoMaD da estratégia final foi 4 vezes superior
ao RoMaD da estratégia de Buy&Hold. De salientar que a estratégia proposta conseguiu obter os
retornos, indicados na Tabela 4.6, com muito menos horas no mercado do que a estratégia de
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Buy&Hold. Mais uma vez, os piores resultados ocorreram nos testes realizados com a ação TGT. O
sistema proposto percebeu que se tratava de um mercado volátil e por isso a percentagem de horas
no mercado, durante os testes, foi de apenas 3.85%. Contudo, durante esses períodos o sistema não
evitou algumas quedas do mercado, abando com um ROI de -6.41%.
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Capítulo 5
Conclusões
5 Conclusões

5.1 Conclusões Finais
Nesta tese é apresentado um sistema compostos por um algoritmo genético que combina duas
estratégias, uma estratégia de identificação de tendências e uma estratégia de identificação de
períodos pouco voláteis. O principal objetivo deste sistema era criar uma estratégia de negociação com
a melhor relação retorno-risco possível.
De forma a avaliar o desempenho do sistema proposto foram realizados teste em sete mercados
apresentavam características distintas, permitindo assim analisar a que tipo de mercados a estratégia
de negociação proposta adapta melhor.
Na maior parte dos testes realizados, os resultados obtidos foram muito positivos e o sistema proposto
demonstrou a sua grande capacidade de minimizar o risco das negociações.
Relativamente aos resultados obtidos pelo SVM com otimização e seleção de features através do GA,
esperava-se notar mais as vantagens do uso do GA, em relação ao SVM otimizado com Grid Search.
Acredita-se que essa diferença pudesse ser aumentada se o número de indicadores utilizados fosse
maior, porque o GA iria, através de uma maior diversidade de indicadores, selecionar os mais
adequados para melhorar o desempenho do sistema. Os resultados obtidos pelo SVM podem-se
considerar como positivos, sendo que o sistema de labeling apresentado teve um papel fundamental
para a obtenção desses resultados.
A estratégia de volatilidade, como foi possível constatar nos últimos dois casos de estudo,
desempenhou um papel importantíssimo na redução do risco associado ao investimento. Esta
estratégia, na maioria dos testes conseguiu evitar, de forma bem sucedida os períodos mais voláteis
do mercado. Contudo esta estratégia de baixa volatilidade não é perfeita e no último caso de estudo
provou-se que ao combinar a estratégia de volatilidade com a estratégia de identificação de tendências
consegue-se obter bons retornos financeiros, com muito menos risco associado ao investimento.
Uma das principais conclusões que se pode tirar dos testes realizados, é que o sistema de negociação
desenvolvido obtém de forma estável retornos ao longo do tempo, com poucas quedas, o que torna o
sistema confiável. Devido a essa confiança e estabilidade, foi aplicado testado o uso de alavancagem
de 2:1, que permitiu não só superar a estratégia Buy&Hold na maioria dos mercados testados, como
também ter Maximum Drawdowns muito mais baixos que a estratégia de Buy&Hold.

5.2 Trabalho Futuro
Para melhorar ainda mais o desempenho e os resultados do trabalho desenvolvido nesta tese, podem
ser melhorados alguns e serem adotadas novas abordagens. Como por exemplo:
•

Seria interessante perceber como o sistema se comporta, ao utilizar outro tipo de funções de
fitness, nomeadamente funções de fitness que relacionem os retornos com o risco, como por
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exemplo Sharpe Ratio.
•

A forma como se utiliza os indicadores de volatilidade para classificar os períodos como calmos
ou instáveis pode ser melhorada, utilizando outros tipos de regras para classificar a volatilidade.

•

O sistema com o GA a otimizar o SVM podia ser testado utilizando mais indicadores, se forma
a perceber se é possivel melhorar os resultados obtidos. De qualquer forma seria interessante
criar uma estratégia de identificação de tendências que utiliza-se apenas os indicadores
técnicos e um GA, pois a utilizacão apenas de algoritmos genéticos permitem ter um melhor
controlo da estratégia de investimeto.
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Anexo A
Gráficos dos testes

A Gráficos dos testes
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A.1 Resultados obtidos no caso de estudo A nas restantes ações
A.1.1 ALGN

Figura 28: ROI do SVM otimizado com Grid Search, do SVM otimizado com o GA e da estratégia de
Buy&Hold na ação ALGN.

Figura 29: ROI/hora do SVM otimizado com Grid Search, do SVM otimizado com o GA e da estratégia
de Buy&Hold na ação ALGN.

Figura 30: Drawdown do SVM otimizado com Grid Search, do SVM otimizado com o GA e da
estratégia de Buy&Hold na ação ALGN.

A.1.2 JNJ

Figura 31: ROI do SVM otimizado com Grid Search, do SVM otimizado com o GA e da estratégia de
Buy&Hold na ação JNJ.

Figura 32: ROI/hora do SVM otimizado com Grid Search, do SVM otimizado com o GA e da estratégia
de Buy&Hold na ação JNJ.

Figura 33: Drawdown do SVM otimizado com Grid Search, do SVM otimizado com o GA e da
estratégia de Buy&Hold na ação JNJ.
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A.1.3 MCD

Figura 34: ROI do SVM otimizado com Grid Search, do SVM otimizado com o GA e da estratégia de
Buy&Hold na ação MCD.

Figura 35: ROI/hora do SVM otimizado com Grid Search, do SVM otimizado com o GA e da estratégia
de Buy&Hold na ação MCD.

Figura 36: Drawdown do SVM otimizado com Grid Search, do SVM otimizado com o GA e da
estratégia de Buy&Hold na ação MCD.
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A.1.4 WMT

Figura 37: ROI do SVM otimizado com Grid Search, do SVM otimizado com o GA e da estratégia de
Buy&Hold na ação WMT.

Figura 38: ROI/hora do SVM otimizado com Grid Search, do SVM otimizado com o GA e da estratégia
de Buy&Hold na ação WMT.

Figura 39: Drawdown do SVM otimizado com Grid Search, do SVM otimizado com o GA e da
estratégia de Buy&Hold na ação WMT.
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A.2 Resultados obtidos no caso de estudo B nas restantes ações
A.2.1 ALGN

Figura 40: ROI da estratégia de volatilidade sem otimização do GA, com otimização do GA e da
estratégia de Buy&Hold na ação ALGN.

Figura 41: ROI/hora da estratégia de volatilidade sem otimização do GA, com otimização do GA e da
estratégia de Buy&Hold na ação ALGN.

Figura 42: Drawdown da estratégia de volatilidade sem otimização do GA, com otimização do GA e
da estratégia de Buy&Hold na ação ALGN.
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A.2.2 JNJ

Figura 43: ROI da estratégia de volatilidade sem otimização do GA, com otimização do GA e da
estratégia de Buy&Hold na ação JNJ.

Figura 44: ROI/hora da estratégia de volatilidade sem otimização do GA, com otimização do GA e da
estratégia de Buy&Hold na ação JNJ.

Figura 45: Drawdown da estratégia de volatilidade sem otimização do GA, com otimização do GA e
da estratégia de Buy&Hold na ação JNJ.
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A.2.3 MCD

Figura 46: ROI da estratégia de volatilidade sem otimização do GA, com otimização do GA e da
estratégia de Buy&Hold na ação MCD.

Figura 47: ROI/hora da estratégia de volatilidade sem otimização do GA, com otimização do GA e da
estratégia de Buy&Hold na ação MCD.

Figura 48: Drawdown da estratégia de volatilidade sem otimização do GA, com otimização do GA e
da estratégia de Buy&Hold na ação MCD.
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A.2.4 WMT

Figura 49: ROI da estratégia de volatilidade sem otimização do GA, com otimização do GA e da
estratégia de Buy&Hold na ação WMT.

Figura 50: ROI/hora da estratégia de volatilidade sem otimização do GA, com otimização do GA e da
estratégia de Buy&Hold na ação WMT.

Figura 51: Drawdown da estratégia de volatilidade sem otimização do GA, com otimização do GA e
da estratégia de Buy&Hold na ação WMT.
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A.3 Resultados obtidos no caso de estudo C nas restantes ações
A.3.1 ALGN

Figura 52: ROI do sistema proposto, das duas estratégias que foram combinadas para gerar a
solução proposta e da estratégia de Buy&Hold na ação ALGN.

Figura 53: ROI/hora do sistema proposto, das duas estratégias que foram combinadas para gerar a
solução proposta e da estratégia de Buy&Hold na ação ALGN.

Figura 54: Drawdown do sistema proposto, das duas estratégias que foram combinadas para gerar a
solução proposta e da estratégia de Buy&Hold na ação ALGN.
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A.3.2 JNJ

Figura 55: ROI do sistema proposto, das duas estratégias que foram combinadas para gerar a
solução proposta e da estratégia de Buy&Hold na ação JNJ

Figura 56: ROI/hora do sistema proposto, das duas estratégias que foram combinadas para gerar a
solução proposta e da estratégia de Buy&Hold na ação JNJ.

Figura 57: Drawdown do sistema proposto, das duas estratégias que foram combinadas para gerar a
solução proposta e da estratégia de Buy&Hold na ação JNJ.
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A.3.3 MCD

Figura 58: ROI do sistema proposto, das duas estratégias que foram combinadas para gerar a
solução proposta e da estratégia de Buy&Hold na ação MCD.

Figura 59: ROI/hora do sistema proposto, das duas estratégias que foram combinadas para gerar a
solução proposta e da estratégia de Buy&Hold na ação MCD.

Figura 60: Drawdown do sistema proposto, das duas estratégias que foram combinadas para gerar a
solução proposta e da estratégia de Buy&Hold na ação MCD.
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A.3.4 WMT

Figura 61: ROI do sistema proposto, das duas estratégias que foram combinadas para gerar a
solução proposta e da estratégia de Buy&Hold na ação WMT.

Figura 62: ROI/hora do sistema proposto, das duas estratégias que foram combinadas para gerar a
solução proposta e da estratégia de Buy&Hold na ação WMT.

Figura 63: Drawdown do sistema proposto, das duas estratégias que foram combinadas para gerar a
solução proposta e da estratégia de Buy&Hold na ação WMT.
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