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Resumo  
 

Esta tese propõe um sistema adaptativo, baseado em Algoritmos Genéticos para estabelecer 

posições Long no mercado Forex nos períodos mais voláteis. Neste trabalho, o Algoritmo Genético é 

responsável por otimizar certos parâmetros, resultantes de regras de investimento baseadas em 

indicadores Técnicos. Relativamente aos indicadores Técnicos utilizados, alguns destes indicadores já 

tinham sido criados por outros autores enquanto que outros foram desenvolvidos aquando da 

realização da tese, tais como o indicador Tamanho e o indicador Percentagem. Nesta tese, foi ainda 

criado o indicador de Períodos Nervosos, que tem como objetivo limitar os períodos onde podem ser 

efetuadas transações no mercado que, no caso em particular, se pretendia que fossem períodos onde 

houvesse uma grande volatilidade e ao mesmo tempo fosse possível identificar uma tendência. As 

experiências foram feitas propositadamente em três pares de moedas bastante voláteis, USD/TRY, 

USD/MXN, USD/ZAR, e avaliadas de acordo com as métricas de avaliação Retorno Acumulado, 

Retorno Acumulado por minuto e Drawdown. Os dados disponíveis desde 2012 até 2018, para o pares 

de moedas USD/ZAR, USD/MXN, USD/TRY, foram utilizados para treinar o Algoritmo Genético assim 

como para o testar. Os resultados obtidos foram bastantes promissores, tendo sido atingido no caso 

do par de moedas USD/TRY, 57.60% de Retorno Acumulado em cerca de 26% do período de teste, 

no caso do par de moedas USD/ZAR, 13.53% de Retorno Acumulado em cerca de 27% do período de 

teste, e no caso do par de moedas USD/MXN, foi obtido um Retorno Acumulado de 17.25% em cerca 

de 28% do período de teste. 

 

 

Palavras-chave 
Mercado Forex, análise técnica, indicadores Técnicos, Algoritmo Genético, estratégia de 
investimento. 
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Abstract 
 
This thesis proposes an adaptive system based on Genetic Algorithms to establish Long positions 

in the Forex Market at more volatile periods. In this work, the Genetic Algorithm is responsible for 

optimizing certain parameters, resulting from investment rules based on Technical indicators. Regarding 

the Technical indicators used, some of these indicators had already been created by other authors while 

others were developed during the thesis, such as the Size indicator and the Percentage indicator. In 

this thesis, the Nervous Periods indicator was also created, which aims to limit the periods where 

transactions can be made in the market, which in this case was intended to be periods where there was 

great volatility and at the same time it was possible to identify a trend. The experiments were purposely 

performed on three very volatile currency pairs, USD/ZAR, USD/MXN and USD/TRY, and evaluated 

according to the Cumulative Return, Cumulative Return per minute and Drawdown evaluation metrics. 

Data available from 2012 until 2018 for the USD/ZAR, USD/MXN, USD/TRY currency pairs were used 

to train the Genetic Algorithm as well as to test it. The results were quite promising, having been 

achieved for the currency pair USD/TRY, a 57.60% Cumulative Return at around 26% of the test period, 

for the currency pair USD/ZAR, a 13.53% Cumulative Return with near 27% of the test period, and in 

the case of the USD/MXN currency pair, a Cumulative Return of 17.25% is obtained at about 28% of 

the test period.  
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1. Introdução 
 
Neste capítulo, foi dada inicialmente uma visão geral do trabalho realizado nesta tese. Em seguida 

seguem-se dois subcapítulos, onde no primeiro é explicado a motivação por detrás do trabalho realizado 

nesta tese, enquanto no segundo estão retratados os objetivos pretendidos nesta tese. No fim deste capítulo, 

está ainda apresentada a estrutura da tese. 
 

1.1. Visão Geral 
 

Atualmente, o mercado financeiro é bastante complexo, pois está dependente de muitos fatores que 

interagem com o mercado financeiro, tais como eventos políticos, condições económicas e por vezes até 

mesmo as expectativas individuais de cada investidor, tornando, portanto, a previsão dos movimentos do 

preço bastante difícil [1]. No entanto, o setor financeiro foi mudando drasticamente ao longo do tempo, devido 

há disponibilidade de bastantes dados, ao aumento do poder computacional e à vulgarização de variadas 

técnicas de Aprendizagem Automática (ML) [2], que permitem dar um uso eficiente a um grande conjunto de 

dados. 

As várias técnicas de ML, têm como objetivo procurar encontrar padrões através de dados anteriores, num 

processo chamado de treino, com o objetivo de prever o futuro de novos dados [3]. Enquadradas no mercado 

financeiro, estas técnicas pretendem, portanto, através do conhecimento dos dados históricos dos preços no 

passado disponíveis, prever para onde irá tender o preço no futuro, com o objetivo de maximizar o lucro e 

minimizar o risco. 

Com todos esses incentivos dados pelo aumento do poder computacional, pela maior disponibilidade de 

dados e, com o aumento da competição e do ritmo dos mercados financeiros, o uso de ML foi crescendo ao 

longo dos anos em todos os mercados financeiros, principalmente no mercado cambial ou Forex. 

Em particular, no mercado Forex onde esta tese incidiu, existe uma grande dificuldade em manipular o 

preço uma vez que é muito complicado para os bancos e os grandes fundos terem controlo sobre o preço, o 

que torna este mercado mais atrativo. Para além disso, o facto de este mercado ter uma grande liquidez e de 

ter disponível uma grande quantidade de dados relativos aos valores dos preços passados, fornece uma 

perspetiva interessante para a investigação científica e financeira [4]. No entanto, apesar desta atratividade 

pelo mercado Forex, a estrutura do preço neste mercado é bastante instável, o que complica a previsão do 

preço, levando assim ao uso de métodos de otimização [5], tais como o Algoritmo Genético que foi utilizado 

nesta tese. Este algoritmo trata-se de o mais usual dos métodos de otimização e está baseado em conceitos 

de evolução e genética, sendo responsável por gerar soluções que vão evoluindo ao longo do tempo. Este 

tipo de algoritmos é capaz de obter soluções próximas da solução ótima, caso o investidor possua um razoável 

nível de computação [5], que neste momento está cada vez mais disponível a qualquer investidor. 

Já foram utilizados bastantes Algoritmos Genéticos nos vários mercados inerentes, sendo um dos 

principais objetivos desta tese, criar uma estratégia de investimento no mercado Forex recorrendo a um 

Algoritmo Genético e dados históricos dos preços passados. Nesta tese, este algoritmo foi utilizado para 

otimizar certas regras de investimento, regras essas que se baseiam em indicadores Técnicos ou outros 

indicadores criados, cujos parâmetros destes indicadores se pretende que sejam otimizados, tal como 



	 3 

sugerido por [6], que defende que o Algoritmo Genético é uma boa ferramenta para resolver problemas no 

mercado financeiro, em particular problemas de otimização de indicadores Técnicos. 

 

1.2. Motivação 
 

Umas das principais motivações deste trabalho é tornar o investimento no mercado financeiro automático, 

eliminando assim o fator humano que em muitas ocasiões impede o ser humano de aproveitar certas 

oportunidades que surgem no mercado, muitas vezes por temer que o risco seja muito grande, outras vezes 

por não poder estar atento ao mercado durante 24 horas seguidas, visto que existem mercados como o 

mercado cambial que não fecham durante vários dias seguidos. 

Ao mesmo tempo que se torna o processo automático, esta automatização é feita utilizando um método 

de inteligência computacional, o Algoritmo Genético, com o objetivo que este tente encontrar padrões e 

aprenda com as constantes mudanças no mercado financeiro, não sendo afetado posteriormente com as 

possíveis mudanças repentinas que possam ocorrer no mercado, uma vez que será capaz de as prever. Tudo 

isto é motivador, uma vez que o mercado onde esta tese se inseriu é conhecido como sendo um mercado 

bastante instável, com muitas limitações. Estas limitações advêm de este mercado estar muito dependente 

de fatores externos, visto que muitas vezes a variação de um par de moedas reflete a situação económica ou 

politica de cada país. 

 

1.3. Objetivos 
 

Nesta tese pretende-se criar uma estratégia de investimento adaptativa capaz de estabelecer posições 

Long no mercado Forex em pares de moedas mais voláteis, tais como o USD/TRY, USD/MXN e USD/ZAR, 

com o objetivo de maximizar o lucro e ao mesmo tempo minimizar o risco. 

O sucesso desta estratégia está dependente de escolher os melhores períodos para estar dentro do 

mercado, algo que ainda não tinha sido feito por outros autores de outros artigos e por isso, o principal objetivo 

desta tese é tentar limitar os períodos onde a estratégia pode estar no mercado, períodos esses que têm de 

ter uma grande volatilidade, e onde ao mesmo tempo tem de ser possível identificar uma tendência. 

Depois de identificar estes períodos, é ainda necessário decidir quando estabelecer posições de compra 

sobre o ativo, e para isso é necessário criar várias regras de investimento a partir de indicadores Técnicos ou 

de outros indicador criados. 

Por fim, o último objetivo é explorar a capacidade de o Algoritmo Genético otimizar todas as regras de 

investimento, assim como os pesos associadas as essas mesmas regras de investimento no mercado Forex. 
 

1.4. Contribuições 
 

As principais contribuições dadas por esta tese foram as seguintes: 

• Construção de um sistema com recurso ao Algoritmo Genético, capaz de se adaptar ao mercado. 

• Caracterização do sinal de modo a perceber os melhores períodos para estar dentro do mercado 

através da criação do indicador Períodos Nervosos. 
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• Criação de alguns indicadores Técnicos e de algumas regras de investimento relativas a estes 

indicadores (indicador Tamanho e indicador Percentagem). 

• Conjugação de regras de investimento que se baseiam em indicadores técnicos em que a 

informação dos mesmos se encontra ao minuto com regras de investimento associadas aos 

indicadores criados cuja informação destes indicadores não se encontra ao minuto, com o 

objetivo de comprar ativos. 

 

1.5. Estrutura do documento 
 

Após este primeiro capítulo, onde foi introduzida a ligação entre os vários mercados financeiros e o uso 

de ML, os objetivos pretendidos, assim como as contribuições obtidas nesta tese, seguem-se os seguintes 

capítulos: 

• Capítulo 2, onde foram dadas algumas noções básicas acerca do mercado onde esta tese 

incidiu, algumas técnicas utilizadas e uma explicação em pormenor das várias etapas referentes 

ao método de inteligência computacional utilizado. Neste capítulo consta ainda, um subcapítulo 

onde foram estudados alguns trabalhos no contexto desta tese, que utilizaram Algoritmos 

Genéticos em diferentes mercados financeiros ou que utilizaram outras técnicas de ML, mas no 

mesmo mercado onde esta tese incidiu. 

• Capítulo 3, onde consta a explicação de toda a arquitetura desenvolvida neste trabalho, 

inicialmente no geral e em seguida mais em pormenor. 

• Capítulo 4, onde é feita a avaliação da arquitetura desenvolvida em três diferentes pares de 

moedas, USD/TRY, USD/MXN e USD/ZAR através de vários casos de estudo. Nestes casos de 

estudo foram comparadas várias estratégias distintas umas das outras. São ainda apresentadas 

as métricas de avaliação utilizadas para avaliar os diferentes casos de estudo, assim como as 

duas divisões do conjunto de treino e teste propostas. 

• Capítulo 5, onde estão dispostas as conclusões retiradas desta tese, assim como as limitações 

e possíveis melhorias. 
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2. Trabalho relacionado e Estado de Arte 
 

Nesta secção, estão algumas noções básicas que são importantes para contextualizar o ambiente em que 

foi feita esta tese. Inicialmente, são dadas algumas bases acerca do mercado Forex ou cambial, assim como 

a diferença entre a análise técnica e análise fundamental. Em seguida, com mais detalhe são explicados 

alguns indicadores Técnicos dentro da analise técnica, visto que foi utilizada apenas a análise técnica nesta 

tese. Posteriormente, é feita uma explicação pormenorizada acerca do que é o Algoritmo Genético no geral 

e em que é baseado a sua criação, assim como todas as etapas do Algoritmo Genético. Por fim, segue-se o 

estado de arte onde são mencionados alguns trabalhos que foram realizados no mercado Forex ou outros 

trabalhos inseridos noutros mercados financeiros mas que utilizaram Algoritmos Genéticos. 

 

2.1. Mercado Forex 
 

O mercado Forex, denominado também de “Foreign Exchange Market” ou mercado cambial, é o mercado 

em que os participantes podem comprar, vender, trocar e especular sobre o preço das moedas, sendo este 

mercado composto principalmente por bancos, empresas comerciais, bancos centrais, empresas de gestão 

de investimento, fundos de cobertura, e corretores de Forex e investidores.  
Este mercado pode ser dividido em dois níveis; 

• Mercado interbancário, onde grandes bancos negociam moedas para fins como hedging ou 

cobertura, ajustes de balanços e em nome de clientes. 

• Mercado de balcão (OTC), em que os indivíduos comercializam através de plataformas online e 

corretores. 

Este mercado é o maior mercado financeiro, quer em termos de dimensão, quer em liquidez, tendo obtido 

em média 5.3 triliões de dólares por dia, em abril de 2013 [7], o que representa mais liquidez do que os 

mercados de futuros e de equidade combinados. 

Relativamente às horas de funcionamento, este mercado está ativo 24 horas por dia, 5 dias por semana, 

de segunda-feira de manhã na Ásia até à tarde de sexta-feira em Nova York, ou seja, não fecha durante a 

noite, algo que difere em relação aos mercados de ações, títulos e mercadorias que fecham todos durante 

um período, geralmente no final da tarde de Nova York [8,9]. No entanto, existem algumas exceções no 

mercado cambial, havendo algumas moedas de mercados emergentes que fecham por um período durante 

o dia de negociação. 

No que diz respeito às moedas transacionadas neste mercado, como estas são a base na qual o valor é 

atribuído a um ativo, estas são sempre transacionadas em pares, de modo a que o valor de uma das moedas 

nesse par seja relativo ao valor da outra moeda. Isto determina quanto a moeda do país A, por exemplo, pode 

comprar em moeda do Pais B, e vice-versa. Ou seja, quando o USD/TRY está cotado a 5.82, significa que 

neste momento é possível comprar 5.82 liras turcas com 1 dólar, ou que o dólar vale 5,82 vezes mais que a 

lira turca. É ainda importante referir que a primeira moeda corresponde sempre à divisa base, que neste caso 

corresponde ao dólar, enquanto que a segunda moeda corresponde à divisa secundária, que neste caso em 

particular corresponde à lira turca. Estabelecer esta relação (preço) para os mercados globais é, portanto a 

principal função do mercado cambial. 
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Quanto às posições possíveis a estabelecer neste mercado, o investidor pode optar em qualquer momento 

por estabelecer duas posições diferentes sobre cada par de moedas. Pode comprar a moeda base e vender 

a divisa secundária, que corresponde à posição Long acreditando que a moeda base irá valorizar ou que a 

moeda secundária irá desvalorizar, ou optar por vender a moeda base e comprar a moeda secundária, 

correspondendo à posição Short, confiando assim que a moeda base irá desvalorizar ou que a moeda 

secundária irá valorizar [9]. 

Relativamente aos preços da moeda, existem dois diferentes tipos de preços para a moeda: o ask e o bid. 

O primeiro, representa o preço que se paga para comprar a moeda, que é sempre ligeiramente superior ao 

preço atual de mercado, enquanto que o bid, é o preço a que se pode vender a moeda, sendo este preço 

sempre inferior ao preço atual do mercado . A diferença entre o bid e o ask, intitula-se de spread ou comissão 

interbancária, que corresponde ao custo de cada transação [9]. 

Por fim, no que diz respeito às moedas mais transacionadas, a mais transacionada é de longe o dólar dos 

EUA, representando em abril de 2013, 87% de todas as transações seguindo-se o euro com cerca de 33% 

de todos as transações e, por fim, o iene japonês que representa 23% de todas as transações [7]. É ainda 

importante realçar que estas três moedas excedem os 100%, devido a existirem sempre dois lados a cada 

transação no mercado Forex. 

 

2.2. Volatilidade nos mercados cambiais 
 

A volatilidade no mercado Forex é uma medida estatística da dispersão de retornos de um par de moedas, 

e está relacionada com quanto valoriza ou desvaloriza uma moeda em relação a outra, durante um instante 

de tempo especifico. Quanto maior for a amplitude das movimentações do preço durante um período de 

tempo, maior será a volatilidade e vice-versa. Portanto, sabendo a volatilidade é possível obter informações 

sobre a estabilidade e instabilidade do mercado. Quanto à volatilidade, esta pode ser dividida em dois tipos 

de volatilidade: volatilidade histórica e volatilidade implícita. 

• Volatilidade histórica: corresponde à volatilidade que um câmbio teve no passado, e pode ser 

medida através do histórico de preços de um dado câmbio. 

• Volatilidade implícita: é a previsão da volatilidade nos instantes futuros. Trata-se, portanto, de 

uma métrica usada pelos investidores para estimar flutuações futuras do preço (volatilidade) de 

um dado câmbio, com base em certos fatores preditivos, tais como a relação oferta e procura, e 

noticias externas que podem vir a influenciar o valor do ativo e ainda muitos outros fatores. 

 

2.3. Análise do mercado 
 

De modo a prever tendências futuras nos preços dos ativos, utilizam-se muitas vezes ferramentas, como 

a análise fundamental e análise técnica. Como qualquer estratégia de investimento, existem alguns 

defensores da utilização de análise fundamental, exclusivamente, outros que defendem a análise técnica e, 

por fim, ainda outros que defendem que devem ser usadas ambas em simultâneo. 
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2.3.1. Análise fundamental 
 

No que diz respeito à análise fundamental, esta corresponde a um método de avaliar ativos através de 

uma tentativa de medir o valor intrínseco de um ativo. Os analistas fundamentais estudam tudo, desde a 

economia global e as condições da indústria até à condição financeira e a gestão das empresas, sendo os 

ganhos, despesas, ativos e passivos características muito importantes. Estes acreditam que empresas com 

fundamentos mais fortes irão ter futuramente uma tendência de alta sobre o preço do ativo, enquanto as 

empresas com fundamentos mais fracos irão ver o preço do ativo descer.  

Em conclusão segundo a análise fundamental, quando o preço do ativo está subvalorizado, ou seja, o 

preço do ativo é menor do que o valor intrínseco do mesmo, o investidor deve adotar a posição de Long (Buy), 

uma vez que é esperado que o preço suba fruto de o ativo estar subvalorizado. Em contrapartida, se o preço 

do ativo estiver sobrevalorizado, isto é, se o preço do ativo atual for menor que o valor intrínseco do mesmo, 

o investidor deve optar pela posição Short (Sell), uma vez que é esperado que o preço do ativo desça até o 

valor intrínseco do mesmo. 

 

2.3.2. Análise técnica  
 

Relativamente à análise técnica, esta difere da análise fundamental, uma vez que o preço e o volume dos 

ativos são a única informação que os analistas técnicos necessitam. Os analistas técnicos acreditam, 

portanto, que todos os fundamentos conhecidos estão já incluídos no preço do ativo [14], não havendo 

necessidade, portanto, de prestar atenção a fatores exteriores ao preço, como o valor intrínseco do ativo. Em 

vez disso, recorrem a gráficos com o histórico do preço dos ativos com o objetivo de identificar padrões e 

tendências que possam sugerir se o ativo irá subir ou descer no futuro. Através do preço e do volume dum 

dado ativo, foram criados ao longo do tempo vários indicadores técnicos, sendo que estes estão dispostos 

principalmente em quatro diferentes categorias dependendo das suas características: Tendência, Momentum, 

Volatilidade e Volume. 

 

A. Indicadores de Tendência 
 

Uma tendência consiste na direção geral do preço de um dado ativo, direção essa que se sustenta ao 

longo do tempo, sendo que na análise técnica estas tendências são identificadas através de indicadores de 

Tendência. É ainda importante referir que existem três tipos de tendências, downtrend, quando o preço está 

a decrescer, uptrend quando o preço tem uma tendência de subida e sideways quando não é possível 

identificar uma tendência no preço do ativo. Quanto aos indicadores de Tendência, estes são utilizados para 

auxiliar os investidores na determinação do momento de viragem no mercado, uma vez que estes indicadores 

são responsáveis por mostrar qual é a tendência ou direção para que o ativo está a tender, trazendo assim 

informações valiosas ao estabelecer uma estratégia de investimento. Neste tipo de indicadores estão 

incluídas várias Médias Móveis, o MACD e o Double Crossover. 
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Média Móvel 
 

A Média Móvel (MA) é um indicador amplamente utilizado na análise técnica, que permite suavizar o preço 

do ativo, filtrando o "ruído" de flutuações aleatórias de preços a curto prazo. Este indicador é considerado um 

indicador de Tendência ou “lagging”, visto que o seu valor em todos os instantes de tempo é sempre baseado 

em preços de instantes de tempo passados. Existem vários tipos de Médias Móveis, sendo que as mais 

comuns utilizadas são a Média Móvel Simples (SMA), e a Média Móvel exponencial (EMA). 

• Média Móvel Simples (SMA) - Trata-se, como o nome indica, de uma média aritmética durante 

um período de tempo definido, calculada através da média aritmética dos preços de um ativo, 

como está indicado na equação 1. 

 

𝑆𝑀𝐴 𝑛 % =
𝑃𝑟𝑒ç𝑜(𝑡 − 𝑛) + 𝑃𝑟𝑒ç𝑜(𝑡 − 𝑛 + 1) + ⋯+ 𝑃𝑟𝑒ç𝑜(𝑡)

𝑛
 (1) 

 

Sendo 𝑃𝑟𝑒ç𝑜(𝑡 − 𝑛), 𝑃𝑟𝑒ç𝑜(𝑡 − 𝑛 + 1) e 𝑃𝑟𝑒ç𝑜(𝑡), os preços anteriores nos instantes de tempo 𝑡 −

𝑛, 𝑡 − 𝑛 + 1,	𝑡, respetivamente, enquanto que 𝑛, corresponde ao número de períodos considerados.  

• Média Móvel Exponencial (EMA) - Relativamente à EMA, este indicador atribuí um maior peso 

aos preços mais recentes e um menor peso aos preços mais antigos [10], como se pode concluir 

a partir da equação 2a). 

 

𝐸𝑀𝐴 𝑛 % = 𝑃𝑟𝑒ç𝑜(𝑡)×∁ + 𝐸𝑀𝐴(𝑛)%78 ∗ (1 − 𝐶) (2a) 

 

 

Na equação 2a), a variável 𝑛, refere-se ao número de períodos sobre análise, 𝑃𝑟𝑒ç𝑜(𝑡), 

corresponde ao preço do ativo, durante um especifico instante 𝑡, C representa ao factor de smoothing 

que pode ser calculado através da equação 2b), e por fim 𝐸𝑀𝐴(𝑛)% e a 𝐸𝑀𝐴(𝑛)%78 correspondem 

respetivamente, à Média Móvel Exponencial no instante 𝑡 e 𝑡 − 1. 

Em relação às vantagens e desvantagens de ambas as Médias Móveis referidas anteriormente, a 

vantagem principal da SMA, é o facto de esta suavizar o preço do ativo uma vez que os preços nos períodos 

mais recentes e os preços nos períodos mais antigos têm o mesmo impacto no valor da SMA, algo que não 

acontece com a EMA, que tem maior impacto nos períodos mais recentes [10]. No entanto, a SMA é mais 

lenta a reagir a mudanças de preços que muitas vezes ocorrem em pontos de reversão do mercado. Com 

tudo isto em vista, pode-se então concluir que, a SMA é mais favorável para analistas que fazem compras e 

vendas a longo prazo. Já a EMA, apesar de ser mais sensível a mudanças de preço, é mais rápida [10], sendo 

mais indicada para analistas que trabalham com períodos de tempo mais curtos. 

 

 

 

𝐶 =
2

𝑛 − 1
 (2b) 
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Moving Average Convergence Divergence (MACD) 
 

O indicador Moving Average Convergence Divergence (MACD), é um indicador desenvolvido por Gerald 

Appel no final da década de 1970 , sendo calculado, através da subtração de duas Médias Móveis geralmente, 

entre uma EMA rápida e uma EMA mais lenta, do preço de um dado ativo, com períodos 12 e 26 

respetivamente [11]. Quando o MACD cruza o valor zero para o lado positivo, tradicionalmente, este fenómeno 

é muitas vezes utilizado como um indicador de compra de um ativo, enquanto que quando o MACD cruza o 

valor zero para o lado negativo, é um indicador para vender o ativo. Em seguida, é feita uma EMA, geralmente 

de período 9, sobre o valor do MACD, para dar origem ao sinal do MACD. Por fim, a subtração do MACD pelo 

sinal do MACD gerado, corresponde ao Histograma do MACD. O MACD, o sinal do MACD e o histograma do 

MACD, são dados respetivamente, por a equação 3a), equação 3b), equação 3c). 

 

𝑀𝐴𝐶𝐷=,? = 𝐸𝑀𝐴= − 𝐸𝑀𝐴? (3a) 

 

𝑀𝐴𝐶𝐷@ABCD	 = 𝐸𝑀𝐴E(𝑀𝐴𝐶𝐷=,?) (3b) 

 

𝑀𝐴𝐶𝐷FA@%GHICJC = 𝑀𝐴𝐶𝐷=,? − 𝑀𝐴𝐶𝐷@ABCD (3c) 

 

Na equação 3a), 𝑋 e 𝑌, correspondem respetivamente, ao período da EMA mais rápida e da EMA mais 

lenta, e o 𝑀𝐴𝐶𝐷=,?	, corresponde ao valor do indicador MACD. 

Na equação 3b), 𝑍, corresponde ao período da EMA escolhido para gerar o sinal MACD, enquanto que o 

𝑀𝐴𝐶𝐷@ABCD	, corresponde ao sinal MACD gerado. 

Por fim, na equação 3c), 𝑀𝐴𝐶𝐷FA@%GHICJC	, corresponde ao histograma do MACD. 

 

Double Crossover (DCM) 
 

O Double Crossover (DCM) permite, através do cruzamento de duas Médias Móveis, gerar posições de 

compra e venda de um ativo. Este indicador técnico é dado pela subtração geralmente, entre duas Médias 

Móveis Simples, uma mais rápida com um menor período e outra mais lenta com maior período, resultando 

num sinal com menos atraso, mas mais sensível a mudanças de preço, como está indicado na equação 4. 

 

𝐷𝐶𝑀(𝑋, 𝑌) = 𝑆𝑀𝐴(𝑋) − 𝑆𝑀𝐴(𝑌) (4) 

 

Sendo que, o valor do indicador Double Crossover corresponde ao	𝐷𝐶𝑀	(𝑋, 𝑌), a 𝑆𝑀𝐴(𝑋), à SMA mais 

rápida, e a 𝑆𝑀𝐴(𝑌), à SMA mais lenta. 

Tradicionalmente, quando o valor do indicador DCM é superior a 0, ou seja, a partir do momento em que 

a SMA mais rápida é maior do que a SMA mais lenta é gerado um sinal de compra do ativo, enquanto que 
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quando o valor do indicador DCM é inferior a 0, isto é quando a SMA de menor período é menor que a de 

maior período, é gerado um sinal de venda do ativo. 

 

B. Indicadores de Momentum 
 

Quanto aos indicadores de Momentum, estes são essencialmente indicadores oscilantes e são bastante 

úteis para determinar quando um ativo está numa posição sobrevalorizada ou subvalorizada, assim como 

para sinalizar o início de uma nova tendência. Existem bastantes indicadores de Momentum, entre os quais 

o Rate of Change e o Relative Strength Index. 

 

Rate of Change (ROC) 
 
O indicador técnico, Rate of Change (ROC), corresponde tal como o nome indica, à taxa de variação dos 

preços de um determinado ativo ao longo de um período de tempo especifico, sendo, portanto, uma expressão 

da velocidade do preço, ou “momentum” [12]. Matematicamente, este indicador é utilizado para permitir ao 

investidor ter conhecimento de qual foi a percentagem de mudança de preço num período de tempo 

especifico, comparando o preço de um ativo na atualidade com o preço 𝑛 períodos atrás. Este indicador pode 

ser calculado através da equação 5. 

 

𝑅𝑂𝐶(𝑡) =
𝑃𝑟𝑒ç𝑜(𝑡) − 𝑃𝑟𝑒ç𝑜(𝑡 − 𝑛)

𝑃𝑟𝑒ç𝑜(𝑡 − 𝑛)
∗ 100 (5) 

 

Na equação 4, o 𝑃𝑟𝑒ç𝑜(𝑡) e	𝑃𝑟𝑒ç𝑜(𝑡 − 𝑛), correspondem respetivamente, ao preço do ativo no instante 𝑡	e 

no instante 𝑛 períodos atrás 𝑡 − 𝑛, enquanto que o 𝑅𝑂𝐶 𝑡 , corresponde ao valor do indicador Rate of Change 

no instante t. 
Ainda relativamente ao indicador Rate of Change, este é um conceito financeiro extremamente importante, 

pois permite que os investidores percebam qual é a tendência de o ativo, subida ou descida de preço, assim 

como se o ativo está subvalorizado ou sobrevalorizado num dado instante de tempo. Por exemplo, um ativo 

que tem um ROC positivo, normalmente o seu preço tende a subir a curto prazo de tempo. Inversamente, um 

ativo que tenha ROC negativo é provável que o seu valor desça, sendo este fenómeno um sinal da venda 

para aos acionistas [12]. 

 

Relative Strength Index (RSI) 
 

O Relative Strength Index (RSI), trata-se de um indicador técnico de Momentum responsável por medir a 

magnitude das mudanças de preço recentes, de modo a avaliar se o preço do ativo está sobrevalorizado ou 

subvalorizado, tendo sido desenvolvido por J. Welles Wilder [13]. O RSI dispõe de valores entre 0 e 100, 

sendo que a interpretação tradicional é que valores iguais ou superiores a 70, indicam que o ativo está a 

começar a ficar sobrevalorizado, sendo um bom indicador de uma possível mudança de tendência num curto 

espaço de tempo, aconselhando assim ao investidor a venda do ativo. Por outro lado, uma leitura de valores 
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inferiores ou iguais a 30, indicam que o ativo está subvalorizado, tratando-se assim de uma boa altura para 

comprar o ativo. 

O cálculo do RSI, está dividido em dois passos, sendo que o primeiro passo está representado na  

equação 6a). 

 

𝑅𝑆𝐼8ºRSTTU = 100 −
100

1 + 𝑚é𝑑𝑖𝑎	𝑑𝑒	𝑔𝑎𝑛ℎ𝑜𝑠(𝑛)𝑚é𝑑𝑖𝑎	𝑑𝑒	𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠(𝑛)

 (6a) 

 

A 𝑚é𝑑𝑖𝑎	𝑑𝑒	𝑔𝑎𝑛ℎ𝑜𝑠 𝑛  e a 𝑚é𝑑𝑖𝑎	𝑑𝑒	𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 𝑛  apresentadas na equação 6a), correspondem 

respetivamente, à média em percentagem de ganhos e à média em percentagem de perdas durante o período 

pretendido 𝑛. 

Em seguida, depois do cálculo desta média, segue-se o passo final para calcular o RSI, estando este 

descrito através da equação 6b). 

 

𝑅𝑆𝐼_ºaC@@G = 100 − [
100

1 + 𝑚é𝑑𝑖𝑎	𝑑𝑒	𝑔𝑎𝑛ℎ𝑜𝑠 𝑛 − 1 ∗ 𝑛 − 1 + 𝑔𝑎𝑛ℎ𝑜𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑛
𝑚é𝑑𝑖𝑎	𝑑𝑒	𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 𝑛 − 1 ∗ 𝑛 − 1 + 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑛

] 
(6b) 

 

Sendo, a 𝑚é𝑑𝑖𝑎	𝑑𝑒	𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠(𝑛 − 1) e 𝑚é𝑑𝑖𝑎	𝑑𝑒	𝑔𝑎𝑛ℎ𝑜𝑠(𝑛 − 1), as médias de perdas e ganhos calculadas 

respetivamente, no instante 𝑛 − 1, e o 𝑔𝑎𝑛ℎ𝑜𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙(𝑛) e 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙(𝑛) são calculados no instante 𝑛, que 

corresponde tal como na equação 6a), ao período pretendido. 

 

C. Indicadores de Volatilidade 
 
Os indicadores de Volatilidade são ferramentas bastante importantes de análise técnica, uma vez que 

estes são responsáveis pela análise das mudanças de preços durante um período de tempo específico, sendo 

geralmente utilizados para determinar pontos de entrada e saída do mercado. Frequentemente, os 

investidores ocasionais olham para volatilidades altas como um impedimento de entrada no mercado, visto 

que torna o mercado muito mais arriscado e imprevisível, no entanto, existem muitos investidores experientes 

que procuram precisamente estes momentos, uma vez que é nestes momentos que é possível ter maiores 

ganhos. Existem vários indicadores para determinar a volatilidade, sendo os mais comuns o Average True 

Range (ATR) e as Bollinger bands (BB). 

 

Average True Range (ATR) 
 
O Average True Range (ATR) é um indicador de análise técnica que mede a volatilidade do mercado, 

tendo sido introduzido pelo técnico de mercado, J. Welles Wilder Jr [13]. 

Para calcular o ATR é necessário efetuar um cálculo intermédio, onde é calculado o True Range, que 

corresponde ao maior valor entre:  
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• O preço mais alto do período atual menos o menor preço do período atual 

• O valor absoluto do preço mais alto do período atual menos o preço de fecho do período anterior. 

• Valor absoluto do menor preço do período atual menos o preço de fecho do período anterior. 

O True Range é, portanto, dado pela equação 7. 

 

𝑇𝑅(𝑡) = max[	 𝑎𝑙𝑡𝑜% − 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑜% , 𝑎𝑏𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑜% − 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜%78 ,	 

𝑎𝑏𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑜% − 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜%78 ] 
(7) 

 

Na equação 7, 𝑎𝑙𝑡𝑜C%nCD e 	𝑏𝑎𝑖𝑥𝑜C%nCD, representam respetivamente, o preço mais alto do período atual e o 

menor preço do período atual no instante 𝑡, enquanto que	𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜%78, representa o preço de fecho no instante 

𝑡 − 1.	Já o 𝑇𝑅 𝑡 , representa o valor do True Range no instante de tempo 𝑡.  

Após o cálculo, do True Range, segue-se o cálculo do ATR, sendo este o resultado de uma Média Móvel 

com um certo período dos valores retirados do indicador True Range [13], como está apresentado na  

equação 8. 

 

𝐴𝑇𝑅 = 𝑆𝑀𝐴B(𝑇𝑅) (8) 

 

Na equação 8, 𝑆𝑀𝐴B(𝑇𝑅), corresponde à Média Móvel Simples de período 𝑛, do True Range, enquanto 

que 𝐴𝑇𝑅, representa o valor do indicador Average True Range. 

 

Bollinger Bands (BB) 
 

As Bollinger Bands (BB) é uma ferramenta de análise técnica definida por um conjunto de três bandas, 

sendo uma delas uma Média Móvel (Bollinger Band central) e as outras duas correspondem respetivamente, 

aos desvios padrão positivo (Bollinger Band Superior) e negativo (Bollinger Band inferior) em relação à Média 

Móvel anteriormente referida [14]. O responsável pela criação e desenvolvimento deste indicador foi o famoso 

comerciante técnico John Bollinger. Visto que o desvio padrão é uma medida de volatilidade, quando os 

mercados se tornam mais voláteis, as bandas alargam enquanto durante os períodos menos voláteis, estas 

contraem [14]. Muitos investidores acreditam que quanto mais próximo estiver o preço da Bollinger Band 

superior e Bollinger Band inferior, mais sobrevalorizada e subvalorizada estará o ativo respetivamente.  

As Bollinger bands central, superior, e inferior podem ser então calculadas respetivamente, através da 

equação 9a, equação 9b e equação 9c. 

 

𝐵𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟	𝑏𝑎𝑛𝑑qrB%ICD = 𝑆𝑀𝐴B 𝑡  (9a) 

 

𝐵𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟	𝑏𝑎𝑛𝑑snarIAGI = 𝑆𝑀𝐴B 𝑡 + 𝑚	×	σ 

 

(9b) 
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𝐵𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟	𝑏𝑎𝑛𝑑ABtrIAGI = 𝑆𝑀𝐴B 𝑡 	– 	𝑚	×	σ  

(9c) 

 

Na equação 9a), equação 9b) e equação 9c), a 𝑆𝑀𝐴B(𝑡), corresponde à Média Móvel Simples de período 

𝑛, no instante 𝑡. Já na equação 9b e equação 9c, σ representa o desvio padrão e 𝑚 o número de desvios 

padrões. 

 

D. Indicadores de Volume 
 

Os indicadores do tipo Volume, tal como o nome indica, fornecem informações sobre o volume das 

transações, sendo que o valor do volume depende sempre do período selecionado. Uma das principais 

características do volume é que, visto que o preço é sempre uma reação em relação ao volume, o volume 

está sempre um pouco à frente do preço, sendo por isso possível tirar algumas ilações da subida ou descida 

de volume. O volume de um dado ativo pode indicar a qualquer momento se uma tendência se irá manter ou 

se começa a ter indícios que pode alterar-se, uma vez que um aumento de volume resulta muitas vezes na 

manutenção de uma tendência, enquanto que uma queda significativa no volume dá muitas vezes origem ao 

fim de uma tendência, e ao surgimento de uma nova tendência. 

 

On-balance volume (OBV) 
 

O On-balance volume (OBV), é um indicador de volume, que utiliza o fluxo de volume para prever 

alterações no preço dos ativos, tendo sido desenvolvido por Joseph Granville [15]. Este acreditava que o 

volume era o estímulo que estava por detrás dos mercados e criou o OBV com o objetivo de projetar quando 

grandes movimentos nos mercados ocorreriam, com base estritamente em mudanças de volume. Ele 

acreditava ainda que, se não existisse uma mudança considerável no preço dos ativos e, no entanto, o volume 

aumentasse intensamente, que o preço acabaria eventualmente por sofrer uma alteração, quer uma subida 

ou descida. [15].  

O indicador OBV pode ser calculado através da equação 10.  

 

												𝑂𝐵𝑉(𝑡) = 𝑂𝐵𝑉(𝑡 − 1) +	
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒,												𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒% > 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒%78
0,																									𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒% = 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒%78
−𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒, 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒% < 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒%78

 (10) 

 

Sendo 𝑂𝐵𝑉 𝑡  e o 𝑂𝐵𝑉 𝑡 − 1 , o valor de o indicador On-balance volume no instante 𝑡 e 𝑡 − 1 

respetivamente, enquanto que o 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 corresponde ao último volume disponível das transações. Já o 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒% 

e o 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒%78, correspondem por essa ordem ao preço de fecho no instante 𝑡 e 𝑡 − 1. 
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2.4. Algoritmo Genético 
 

O mercado cambial é bastante instável e muitas vezes até caótico, o que complica a análise necessária 

para prever para onde irá tender a moeda, surgindo assim a necessidade de utilizar métodos de  

otimização [5]. Existem bastantes métodos genéricos de heurísticas como o Algoritmo Genético (GA), 

Simulated Annealing (SA), e muitos outros, para resolver problemas de otimização. O Algoritmo Genético é 

um dos mais populares métodos de otimização, gerando soluções que vão evoluindo ao longo do tempo e 

que permitem soluções ótimas ou praticamente ótimas, com alguma razoável capacidade de computação e 

tempo [5,16]. 

Este algoritmo corresponde a uma heurística de busca inspirada na teoria da evolução natural de Charles 

Darwin e reflete o processo de seleção natural onde os indivíduos mais aptos são selecionados para 

reprodução, a fim de produzir descendentes da próxima geração, com a esperança que os descendentes 

sejam cada vez melhores. 
Inicialmente, o processo de seleção natural começa com a seleção dos indivíduos mais aptos de uma 

população. Em seguida, os indivíduos escolhidos produzem descendentes que herdam as características dos 

pais e que posteriormente serão adicionados à próxima geração. Se os pais escolhidos tiverem uma boa 

aptidão (fitness), é esperado que os filhos resultantes dos pais tenham ainda melhor aptidão, tendo assim 

uma melhor chance de sobreviver, visto que apenas os melhores filhos são utilizados na iteração seguinte. 

No final são introduzidas algumas mutações aleatórias, com o objetivo de assegurar alguma variabilidade 

genética na população. Este processo continua a iterar e no final, são encontrados dentro da última geração 

os indivíduos mais aptos. 

Assim sendo, pode-se então dividir o Algoritmo Genético em 5 etapas distintas: Escolha da população 

inicial, Avaliação, Seleção, Crossover e Mutação. Na Figura 1, é possível identificar as principais etapas do 

Algoritmo Genético. 

 

 
Figura 1: Fases principais do Algoritmo Genético. 
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População inicial 
 

Esta fase inicia-se com a criação de um conjunto de indivíduos, chamado de população inicial, sendo que 

todos os indivíduos criados futuramente como irá ser explicado mais à frente, são resultantes desta população 

inicial. É importante mencionar, que cada individuo é caracterizado por um conjunto de parâmetros ou 

variáveis, denominados por genes que são criados de forma aleatória.  

Quanto ao conjunto de genes de cada individuo, este conjunto corresponde no seu todo a um cromossoma, 

que pode vir a ser a possível solução final do problema. Aquando da escolha do tamanho da população  

deve-se ter em conta, que populações muito grandes vão exigir um alto desempenho computacional, 

enquanto populações pequenas não vão permitir que o Algoritmo Genético atinja uma solução ideal ou 

próxima do ideal. 

 

Avaliação 
 
Posteriormente, na fase de avaliação, é criada uma função de fitness, responsável por determinar a 

aptidão de cada individuo, permitindo assim comparar cada individuo entre si. Quanto mais apto for o 

indivíduo, maior será a probabilidade de o indivíduo ser selecionado na fase de seleção. Nesta fase é também 

avaliado, se já foi encontrada uma solução suficientemente satisfatória, ou se é necessário prosseguir para 

as seguintes fases do Algoritmo Genético. 

 

Seleção 
 

Em seguida, segue-se a fase de seleção onde a população é avaliada segundo uma função de fitness, 

criada na fase de avaliação, e onde são escolhidos os melhores indivíduos que seguirão para a próxima 

geração. Nesta fase, é necessário escolher um método de seleção que possibilite escolher os melhores 

indivíduos, mas que ao mesmo tempo não descarte todos os outros, de maneira a permitir que o Algoritmo 

Genético não convirja demasiado cedo, pois esta prévia convergência vai fazer com que o algoritmo convirja 

para máximos locais, tendo assim menos hipóteses de convergir para um máximo absoluto.  

Existem vários tipos de seleção possíveis a utilizar no Algoritmo Genético, sendo três possibilidades as 

seguintes: 

• Tournament Selection - Nesta seleção, os indivíduos de uma população são distribuídos por 

grupos ou torneios, e competem entre si. Em seguida, mais torneios são gerados com os 

vencedores dos torneios anteriores até toda a população inicial estar analisada. A probabilidade 

de um indivíduo ser selecionado como resultado do torneio depende do tamanho do torneio, visto 

que quanto maiores forem os torneios, maiores serão as probabilidades de conter indivíduos com 

fitness acima da média, existindo assim menos hipóteses de o torneio consistir apenas em 

indivíduos de baixo fitness. Como resultado, existe uma maior probabilidade de selecionar 

indivíduos com alto fitness, e menor probabilidade de selecionar indivíduos de baixo fitness, à 

medida que o tamanho do torneio aumenta [16]. Nesta seleção, os indivíduos que sobrevivem 

aos torneios, são selecionados para reproduzir enquanto que os outros indivíduos serão 

posteriormente substituídos nas fases seguintes. 
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• Elitist selection - Nesta seleção os indivíduos são selecionados pelo fitness, sendo que os 

indivíduos com maior fitness estão sempre assegurados na próxima geração [16]. 

• Roulette wheel selection - Esta seleção pode ser descrita como uma roda, dividida em certos 

segmentos, sendo que cada individuo corresponde a um segmento dessa roda, como está 

representado na Figura 2. O tamanho do segmento na roda é proporcional ao valor de fitness de 

cada individuo, ou seja, quanto maior for o fitness maior será, portanto, o segmento. Um ponto 

fixo é escolhido na roda, e em seguida roda-se a roda. A região da roda que estiver em frente do 

ponto fixo, corresponde ao indivíduo selecionado. Em seguida, este processo é repetido para 

selecionar os indivíduos seguintes. Esta seleção não garante que os indivíduos com maior fitness 

sejam escolhidos, mas permite que tenham uma maior probabilidade de o serem [17]. 

 

 
Figura 2: Seleção Roulette wheel, baseado no fitness de cada indivíduo. 

 

Crossover 
 

Seguidamente, após a fase de seleção, os indivíduos/cromossomas escolhidos, vão submeter-se à fase 

de crossover, formando assim uma nova descendência. O objetivo desta fase, é que da combinação de genes 

de dois indivíduos (pais) com um bom fitness, surja um indivíduo com melhor fitness (filho) que os pais. Tal 

como a seleção, não existe apenas um método, para fazer crossover entre dois indivíduos, sendo que os 

seguintes três são os mais comuns: 

• Crossover um ponto - Neste método, um ponto de corte é selecionado aleatoriamente. A nova 

descendência herdará genes do primeiro pai até o ponto de corte e genes depois do ponto de 

corte do segundo pai não herdando assim, genes repetidos. Por exemplo: se o ponto de corte 

escolhido for o índice 5, o novo individuo irá possuir os genes do primeiro pai até o índice 5, e os 

genes depois do índice 5 do segundo pai. 
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• Crossover dois-pontos - Este crossover, é semelhante ao crossover de um ponto. No entanto, 

tal como o nome indica, em vez de um ponto de corte, este método utiliza dois pontos de corte, 

que são selecionados aleatoriamente nas mesmas posições nos dois pais e nos dois 

descendentes gerados a partir deles [18]. 

• Crossover Uniforme - Neste crossover os genes do primeiro pai são atribuídos ao primeiro 

descendente enquanto que os genes do segundo pai são atribuídos ao segundo descendente. 

Em seguida é gerado um valor aleatório para cada gene. Se esse valor aleatório num dado gene 

for superior a uma probabilidade p|, o valor do gene em questão do primeiro progenitor é 

atribuído ao segundo descendente e o valor do gene do segundo progenitor correspondente, é 

atribuído ao primeiro descendente [19]. 

 

Mutação 

 

Por fim, segue-se a fase da mutação, onde genes aleatórios serão modificados de forma aleatória. Esta 

fase é muito importante, pois é também responsável por assegurar que o Algoritmo Genético não convirja 

demasiado cedo, para um máximo local, tendo como objetivo principal assegurar alguma variabilidade na 

população. Através de o estudo [20], é possível concluir que o tipo de mutação a escolher depende do 

problema em causa, não havendo assim um tipo de mutação ótimo para todos os problemas. Existem 

bastantes métodos de mutação, no entanto, foram apresentados três possíveis métodos que se podem 

implementar num Algoritmo Genético na fase de mutação: 

• Basic mutation operator - Neste método, cada gene é individualmente modificado de acordo com 

uma certa probabilidade. Este método é fácil de aplicar, no entanto não permite que haja um 

grande controlo sobre a mutação resultante [21]. 

• Non-uniform Mutation - Neste método, a probabilidade de existir mutação não é sempre a 

mesma. A probabilidade de mutação é maior nas primeiras gerações, sendo que, à medida que 

vão sendo geradas novas gerações a mutação vai diminuindo sucessivamente [21]. 

• Adaptive Mutation - Por fim, neste método, a mutação é mais pequena para indivíduos com maior 

fitness, e maior para indivíduos com fitness menor. Este método permite proteger os melhores 

indivíduos, ou seja, os que tem maior fitness, no entanto, faz com que seja muito fácil de o 

Algoritmo Genético convergir para um máximo local [21]. 
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2.5. Estado de Arte 
 

Depois de apresentadas, algumas noções básicas, sobre o mercado em causa, e algumas ferramentas 

utilizadas nesta tese, tais como os indicadores Técnicos e o Algoritmo Genético, segue-se o subcapítulo do 

estado de arte. Este subcapítulo é constituído por três subcapítulos sendo que dois deles são: 

• Trabalhos em Forex – Neste subcapítulo, apresenta-se uma explicação detalhada de alguns 

trabalhos, relativamente à previsão do preço futuro no mercado Forex exclusivamente, através 

de várias técnicas distintas, como Redes Neuronais (NN), Algoritmos Genéticos, e Support 

Vector Machines. 

• Trabalhos com Algoritmos Genéticos – Já neste subcapítulo, o interesse incidiu sobre os 

trabalhos realizados em mercados financeiros com exceção do cambial, que recorreram ao 

Algoritmo Genético. 

Por fim, no último subcapítulo, apresenta-se uma tabela, onde foi possível tirar algumas ilações 

relativamente aos diferentes trabalhos estudados. 
 

2.5.1. Trabalhos em Forex 
 

Existem bastantes trabalhos desenvolvidos, que utilizam variadas técnicas de Aprendizagem Automática 

com o objetivo de tentar descobrir para onde irá tender o preço nos vários mercados financeiros. Em particular 

no mercado Forex, são muitas vezes utilizadas várias ferramentas como manchetes de jornais e indicadores 

Técnicos.  

Em [22], foi apresentado um sistema que tinha como objetivo filtrar sinais de alta frequência de uma 

estratégia no mercado Forex, através de inteligência artificial. Esta estratégia de alta frequência, consistia em 

gerar pontos de entrada e saída do mercado através do cruzamento entre duas Médias Móveis Exponenciais. 

O objetivo do filtro apresentado, seria separar os possíveis pontos de entrada que iriam trazer lucro dos que 

não iriam trazer lucro, tendo este filtro sido gerado através de uma multi-layer Feed Forward NN (FFNN) com 

recurso a vários indicadores Técnicos entre os quais, a Média Móvel Simples, a Média Móvel Exponencial, 

RSI e o desvio padrão, em vários períodos diferentes. Neste artigo, comparou-se ainda o filtro implementado 

em 3 conjuntos de moedas diferentes, com um mecanismo aleatório de seleção, em vários períodos diferentes 

de Médias Móveis Exponenciais (várias estratégias de alta frequência), tendo sido possível verificar que na 

maioria das vezes, o filtro implementado teve melhor desempenho do que o mecanismo de seleção aleatória.  

Já em [23], foi feita uma abordagem diferente, que consistiu em tentar prever as direções de um par de 

moedas no mercado Forex, com base em palavras escritas em manchetes de noticias financeiras nas horas 

anteriores. Neste trabalho foi desenvolvido um algoritmo multi-layer, constituído por três camadas. A primeira 

camada era denominada de Semantic Abstraction Layer e abordava o problema de coreferência na mineração 

de texto. De referir que a coreferência ocorre quando duas ou mais palavras em um corpus de texto se referem 

ao mesmo conceito. Já a segunda camada era responsável por integrar a capacidade de análise do 

sentimento no algoritmo, sendo esta camada denominada de Sentiment Abstraction Layer. Nesta camada era 

dado um peso, SumScore, que refletia o sentimento dos investidores, permitindo, portanto, identificar o 

sentimento dos investidores relativamente ao mercado. Além disso, esta camada contribuiu ainda com uma 

redução da dimensão, uma vez que esta camada permitia eliminar as palavras que não tinham qualquer 
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influência nos investidores em termos de sentimento, ou seja, que tinham um SumScore de 0, permitindo 

assim melhorar a precisão da previsão. Por fim, surgia a terceira camada, onde foi criado o algoritmo 

Synchronous Targeted Feature Reduction (STFR), que consistia num algoritmo com um modelo dinâmico. 

Este algoritmo, era responsável por atualizar os modelos com as informações disponíveis mais recentes e, 

mais importante, este algoritmo garantia que as dimensões das features eram reduzidas ao mínimo possível. 

Relativamente aos resultados, estes chegaram a obter 83.3% de acertos, no caso do par de moedas 

EUR/USD. 

A. Hirabayashi em [24], propôs um método de otimização de certas regras para comprar ou vender pares 

de moedas, no mercado Forex, através de um Algoritmo Genético. Esta otimização era feita, utilizando dados 

históricos passados, e aplicando-os a estes um conjunto de indicadores Técnicos. O objetivo era que o GA, 

conseguisse encontrar o conjunto de regras mais rentável para um dado período, e depois aplicar esse 

mesmo conjunto de regras em dados futuros em relação ao período onde foi encontrado o conjunto de regras 

com maior lucro. Como complemento, estes adicionaram ainda um modelo que lhes permitia decidir a 

proporção de alavancagem a utilizar, que dependia de um coeficiente de correlação. Por fim, adicionaram 

ainda um modelo de compra e venda, que consistia em quando era atingido um certo nível de lucro resultante 

de uma compra ou venda, era comprado ou vendido respetivamente mais ativos, com a perspetiva que o ativo 

continuasse a subir no caso de estar numa posição de compra ou continuasse a descer no caso de estar 

numa posição de venda, permitindo assim ter maiores lucros, ao mesmo tempo que faziam uma gestão do 

risco. Quanto aos melhores resultados, estes conseguiram alcançar uma percentagem de lucro de 80% ao 

fim do período total de teste, no par de moedas EUR/JPY. 

Em [25], foi proposta uma solução de investimento dentro do mercado Forex, em particular, no par de 

moedas EUR/USD, a partir de regras de investimento, com base em indicadores Técnicos e dados históricos 

dos preços passados. Esta solução foi desenvolvida, combinando um Support Vector Machine (SVM), 

utilizado para identificar e classificar o mercado em três tipos de mercado, uptrend, downtrend ou sideways, 

com um Algoritmo Genético dinâmico, que otimizava as regras de investimento, dependendo do mercado 

identificado pelo SVM. Ou seja, dependendo da classificação que o SVM atribuía ao mercado, o GA treinava 

em diferentes tipos de mercado. Este trabalho recorreu também à alavancagem tal como o [24], no entanto, 

era aplicada uma estratégia distinta para decidir quando usar a alavancagem e qual a proporção de 

alavancagem a utilizar. A sua utilização dependia se as regras de investimento e o SVM estavam em 

concordância, ou seja, se o SVM classificava o mercado como uptrend e as regras de investimento decidiam 

comprar o ativo ou se o SVM classificava o mercado como downtrend e as regras de investimento decidiam 

vender o ativo, assim como de flutuações dos preços, identificadas através de duas Médias Móveis Simples 

com períodos distintos. Relativamente à proporção utilizada na alavancagem, esta era decidida com base nos 

valores otimizados pelo Algoritmo Genético. No que diz respeito aos resultados obtidos neste artigo, estes 

foram bastantes promissores, tendo sido atingido um Return on Investment (ROI) de 83.5%, no período de 

teste compreendido entre 2 de janeiro de 2015 até 2 de março de 2016. 

M. Ozturk em [5], propôs um sistema de compra e venda de pares de moedas no mercado cambial, 

utilizando vários tipos de regras de investimento baseadas num conjunto diverso de indicadores Técnicos. 

Este sistema estava dividido em várias fases. Inicialmente, os melhores parâmetros para cada regra de 

investimento eram escolhidos individualmente, com base no NET Profit, através do GA. Posteriormente, com 

base num conjunto de métricas de avaliação, eram decididas que regras a descartar. Por fim, numa última 

fase, eram decididos através do GA, qual a melhor combinação de regras que não foram descartadas 
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anteriormente, com base no NET Profit e no Average Profit per trade, sendo também decidido que peso a dar 

a cada regra de investimento. Estes investigadores também utilizaram um greedy search heuristic, para 

selecionar a melhor combinação de regras. De modo a testar e comparar o desempenho do sistema 

desenvolvido, as regras com os respetivos pesos resultantes tanto do GA como do greedy search heuristic, 

foram utilizadas no conjunto de teste dos pares de moedas EUR/USD e GBP/USD em três intervalos de tempo 

diferentes. Relativamente aos resultados obtidos quando o método de seleção foi o GA, concluiu-se que a 

escolha da melhor combinação de regras, utilizando a métrica de avaliação NET Profit em vez da métrica 

Average Profit per trade teve em 2 dos 3 testes realizados, melhores resultados. Neste artigo, estes 

conseguiram demonstrar ainda que a utilização de regras de investimento individualmente, assim como a 

utilização do greedy search heuristic para selecionar a melhor combinação de regras, resultava em lucros 

negativos, já a utilização do GA para combinar as regras de investimento resultava em ganhos positivos em 

todas as experiências efetuadas. Os investigadores concluíram ainda que, mais de 60% das compras e 

vendas davam origem a lucro, apesar de não terem sido considerados neste artigo, os custos transacionais, 

como o spread.  

Por fim, B.J. de Almeida apresentou em [26], um método cujo objetivo era maximizar o lucro nos 9 pares 

de moedas mais comercializadas no mercado cambial, através da otimização dos parâmetros de certos 

indicadores Técnicos, durante o período de crise internacional económica. Neste artigo, os autores criaram 

15 regras de compra e venda, com base em 4 indicadores Técnicos otimizados. De modo a avaliar o 

desempenho do modelo implementado, resultante do GA, este método foi comparado com um sistema hibrido 

que incluía um Support Vector Regression (SVR) e um Growing hierarchical self-organizing maps (GHSOM), 

tanto em termos de lucro, utilizando a métrica ROI, como de risco, através da métrica Maximum Drawdown 

(MDD). Foi então possível concluir através dos resultados demonstrados neste artigo, que o GA 

implementado, superou o sistema hibrido mencionado acima no período de teste, período esse onde estava 

incluído o período de crise internacional económica, tendo atingido um ROI de 143.78% e um Drawdown de 

39.28%. 
 

2.5.2. Trabalhos com Algoritmos Genéticos 
 

Neste subcapítulo, a incidência estava em trabalhos onde era utilizado o Algoritmo Genético, algoritmo 

este que foi fulcral no desenvolvimento da tese, mas fora do mercado Forex, visto que já tinham sido 

apresentados alguns trabalhos no mercado Forex, que utilizaram o Algoritmo Genético, no subcapítulo 2.5.1. 

Em [27], foi proposto um método de seleção de features através de um Algoritmo Genético e de 

classificação com base num SVM, que tinha como objetivo, encontrar a melhor combinação de features. As 

features neste trabalho, consistiam em diferentes valores associados ao preço do ativo assim como valores 

de indicadores Técnicos. Neste trabalho, foram feitas algumas experiências, de modo a comparar o método 

desenvolvido, em termos de desempenho e estabilidade, através de dados do index CSI300 em 2016, sendo 

que foram selecionados, aleatoriamente, 20% desses dados para validação. Através dos resultados 

experimentais realizados neste artigo, foi possível concluir que o algoritmo desenvolvido, foi melhor em termos 

de desempenho e estabilidade, comparativamente com o PSVM e o Adaboost-GA-PWSVM. Estas 

comparações foram todas feitas com base no g-means score, que se baseia no valor de precisão da previsão 

da tendência do ativo. Apesar de em termos de desempenho, o método desenvolvido ser inicialmente pior, à 

medida que o número de gerações do GA ia aumentando, este método ultrapassava o PSVM, e o  
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Adaboost-GA-PWSVM. Relativamente à estabilidade, foi possível concluir que a variação de o número de 

features não teve grandes implicações no sistema desenvolvido, ao contrário dos métodos  PSVM e  

Adaboost-GA-PWSVM, que tiveram g-means score bastante mais baixos quando o número de features era 

menor. Quanto aos melhores resultados, este método foi capaz de atingir um g-means score de 0.735 com 

apenas 17 features, ao fim de 400 gerações. 

M. Radeerom em [28], desenvolveu um sistema no mercado de ações, baseado em regras de 

investimento, regras essas que eram resultantes de um ou mais indicadores técnicos. Neste sistema estava 

incluído um Algoritmo Genético, que tinha como responsabilidade a otimização das regras de investimento, 

com o objetivo de maximizar o lucro gerado. Antes de o sistema ser posto em teste, eram numa primeira fase 

eliminadas um conjunto de ações, que tinham um price to earnings (P/E) negativo ou valor patrimonial 

negativo do acionista, impedindo assim que o sistema investisse, em ações inaceitáveis para o investidor. 

Este sistema foi testado em índices de ações no Stock Exchange of Thailand index (SET). O sistema 

desenvolvido foi ainda comparado com a estratégia Buy and Hold (Buy&Hold), sendo possível concluir que 

este sistema permitia alcançar maiores lucros, com resultados mais estáveis, tendo atingido 11.7% de 

Retorno Acumulado aquando do período de teste. 

Em [29], foi proposto um sistema híbrido, nos mercados futuros, Korea Composite Stock Price Index 200 

(KOSPI 200), cujo objetivo era descobrir regras que possibilitavam ao investidor perceber quando comprar e 

vender uma dada ação. Estas regras eram baseadas em indicadores Técnicos, tendo sido utilizado um 

Algoritmo Genético para as otimizar. De modo a avaliar o desempenho do sistema utilizando o GA,  

fizeram-se testes onde se modificaram o número de regras de investimento e o tamanho do período de treino. 

Foi ainda também testado a influência que a utilização de dados de validação tinha no sistema desenvolvido. 

Todas estas experiências realizadas foram então avaliadas com base, tanto em termos de lucro como de 

risco, através das métricas de avaliação, Retorno Anualizado , Desvio padrão, Maximum Drawdown, e Sharpe 

ratio. Neste trabalho, foi possível verificar que o maior Retorno Anualizado, cerca de 10.59%, era atingido 

quando eram utilizadas 50 regras de investimento, com um período de treino de 6 meses, implicando assim 

que a combinação de um número apropriado de regras de investimento, assim como o tamanho do período 

de treino tinha influência no desempenho do sistema desenvolvido. 

Por fim, em [30], foi desenvolvido um sistema, cujo objetivo consistia em gerir um portfólio financeiro, 

através de um Algoritmo Genético, e de indicadores Técnicos. De modo a conjugar todos os indicadores 

Técnicos na decisão final de estabelecer uma posição Long ou Short dentro do portfólio, foi ainda criado um 

subsistema responsável por normalizar cada indicador em 4 níveis diferentes, de acordo com certas regras 

definidas por o próprio, e por atribuir a cada indicador um respetivo peso. Este sistema é bastante interessante 

pois possibilita a conjugação de vários indicadores Técnicos na decisão final de comprar ou vender um dado 

ativo, e por isso foi utilizado um sistema de pesos nesta tese baseado no desenvolvido por [30]. De modo a 

validar o sistema desenvolvido, este foi testado desde 2003 até 2009, data essa que incluía o grande crash 

financeiro em 2008, e foi em seguida comparado com várias estratégias, tais como o Buy&Hold e a random 

strategy. Em termos da métrica de avaliação ROI, este sistema desenvolvido foi capaz de atingir um valor 

62.95%, ao fim dos 6 anos testados. 
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2.5.3. Resumo detalhado dos trabalhos mais relevantes do 
Estado de Arte 

 
Neste subcapítulo apresenta-se a Tabela 1, onde é possível visualizar um resumo detalhado dos trabalhos 

mais relevantes dentro dos que foram anteriormente explicados, tanto no subcapítulo 2.5.1 como no 

subcapítulo 2.5.2. 

 

Tabela 1: Resumo detalhado dos trabalhos mais relevantes do Estado de Arte. 

Referência Data de 
publicação Heurística Avaliação dos resultados Mercados testados Função de 

avaliação 
Período de 

data 
Melhores 

Resultados 

[24] 2009 GA 

Comparação com 
Buy&Hold, sem 

alavancagem, e com 
Redes Neuronais. 

FOREX- USD/JPY, 
EUR/JPY, AUD/JPY 

Percentagem 
de lucro 2005 - 2008 

80% 
Percentagem 

de lucro - 
EUR/JPY 

[25] 2018 SVM e GA 

Comparação com 
Random Walk, 

Buy&Hold e Sell&Hold, 
sem alavancagem. 

FOREX - EUR/USD ROI 2003 - 2016 ROI - 83.5%  

[5] 2016 GA 

Comparação com método 
de seleção Greedy 
Search Heuristic, 
melhores regras 
individuais de 

investimento, e em 
diferentes tamanhos de 

treino. 

FOREX - EUR/USD, 
GBP/USD 

Lucro líquido/ 
média de 

ganhos por 
transação 

2013 - 2014 

9365 de 
média de 

ganhos por 
transação - 
EUR/USD 
(Tamanho-
6meses de 

conjunto de 
teste). 

[26] 2012 GA 
Comparação com sistema 

híbrido que inclui um 
SVR e um GHSOM. 

FOREX - EUR/USD, 
GBP/USD, USD/CHF, 
USD/JPY, AUD/USD, 
USD/CAD, EUR/CHF, 
EUR/JPY e GBP/JPY. 

ROI e MDD 2005 - 2012 

ROI - 
143.78%, 
MDD - 
39.28% 

[27] 2018 SVM e GA 
Comparação com 

adaboost-GA-PWSVM 
and PSVM. 

STOCK MARKET - 
CSI300 g-means score 2016 

g-means-score 
-0,735 com 17 
features, e 400 

gerações. 

[28] 2014 GA Comparação com 
Buy&Hold. 

STOCK MARKET - 
Thai Stock Exchange- 

100 Index 

Retorno 
Acumulado 2010 - 2013 

11.7% 
Retorno 

Acumulado. 

[29] 2017 GA 

Comparação com 
Buy&Hold, diferentes 
números conjuntos de 

regras, diferentes 
tamanhos de conjunto de 

treino. 

STOCK MARKET - 
KOSPI200 

Retorno 
Anualizado 
(%), Desvio 

padrão, MDD 
(%), Sharpe 

ratio 

2008 - 2014 

Com conjunto 
de treino de 6 

meses e 50 
conjuntos de 

regras - 
10.59% 
Retorno 

Anualizado. 

[30] 2011 GA 
Comparação com 

Buy&Hold e random 
strategy. 

STOCK MARKET ROI 2003- 2009 ROI - 62.95% 
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3. Implementação 
 

Neste capítulo, encontra-se a solução proposta para desenvolver um algoritmo capaz de estabelecer 

posições Long sobre pares de moedas bastante voláteis, tais como o USD/TRY, o USD/MXN e o USD/ZAR, 

utilizando o Algoritmo Genético para otimizar a solução de investimento criada, em períodos mais voláteis, 

que serão denominados mais à frente de Períodos Nervosos. Foi descrito neste capítulo, primeiramente, a 

visão geral da arquitetura desenvolvida e, em seguida, cada camada do sistema desenvolvido e a forma como 

foi implementada, assim como os cuidados necessários que foram tidos em conta em cada camada. 

 

3.1. Visão geral da arquitetura 
 

O sistema desenvolvido está dividido em quatro camadas essenciais, o módulo dos ficheiros de dados, o 

módulo dos indicadores Técnicos e escolha dos Períodos Nervosos, o módulo do Algoritmo Genético e por 

fim, a validação do trabalho realizado por o Algoritmo Genético. 

No módulo dos ficheiros de dados, foram retirados os dados ao minuto dos pares de moedas USD/TRY, 

USD/MXN e USD/ZAR. A partir destes dados foram também criados neste módulo, para cada par de moedas, 

dados separados por variações em termos de preço de fecho e dados separados por variações percentuais 

do preço de fecho, que serão designados no subcapítulo 3.2, como velas Tamanho e velas Percentagem, 

respetivamente. 

Na camada seguinte, que corresponde ao módulo dos indicadores Técnicos e escolha dos Períodos 

Nervosos, foram criadas várias regras de investimento a partir de indicadores Técnicos já existentes e de 

indicadores desenvolvidos aquando do desenvolvimento da tese, para decidir quando estabelecer posições 

Long sobre o par de moedas, quando sair da posição, e quando se manter fora do mercado. Foi ainda criado 

um sistema de pesos baseado em [30], de modo a conjugar todas estas regras de investimento para decidir 

quando se efetuava uma posição Long sobre o par de moedas ou quando se ficava fora do mercado. Por fim 

ainda nesta camada, foi criada uma regra de investimento que permitia ao investidor fazer transações em 

períodos específicos, períodos esses que serão chamados de Períodos Nervosos. 

Em seguida, segue-se a camada do módulo do Algoritmo Genético, onde foram testadas todas as regras 

de investimento implementadas no módulo dos indicadores Técnicos e escolha dos Períodos Nervosos, no 

período de treino selecionado. Nesta camada, foram testadas essas regras de investimento com diferentes 

parâmetros que o Algoritmo Genético pretendia otimizar. 

Por fim, as regras de investimento implementadas no módulo dos indicadores Técnicos e escolha dos 

Períodos Nervosos com os parâmetros otimizados pelo Algoritmo Genético, foram utilizadas no período de 

teste selecionado, com o objetivo de validar a solução proposta, no módulo de validação do trabalho realizado 

pelo Algoritmo Genético. 

Na Figura 3, estão representadas as várias camadas da solução desenvolvida, assim como a interação 

que cada camada tinha entre si, representada pelas setas. 
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Figura 3: Visão geral da arquitetura da solução desenvolvida. 

 

3.2. Ficheiros de dados 
 

Nesta primeira camada foram retirados dados ao minuto dos pares de moeda, USD/TRY, USD/MXN e 

USD/ZAR, desde o dia 1 de janeiro de 2012 até o dia 8 de janeiro de 2019, no caso do par USD/TRY, e desde 

o dia 1 de janeiro de 2012 até o dia 24 de abril de 2019, no caso dos pares de moeda USD/MXN e USD/ZAR, 

através da plataforma Dukascopy. Nesses dados constam informações acerca do preço de abertura, o preço 

mais alto, o preço mais baixo, o preço de fecho e o volume em cada minuto, tal como está representado na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2: Dados ao minuto retirados da plataforma Dukascopy relativos ao par de moedas USD/MXN. 

 
 

 

 

 

 

 

Data Fecho Abertura Mais alto Mais baixo Volume 

01/01/12 22:00 13.929 13.929 13.929 13.929 0 

01/01/12 22:01 13.929 13.929 13.929 13.929 0 

01/01/12 22:02 13.929 13.929 13.929 13.929 0 

01/01/12 22:03 13.929 13.929 13.929 13.929 0 

01/01/12 22:04 13.929 13.929 13.929 13.929 0 

01/01/12 22:05 13.929 13.929 13.929 13.929 0 

01/01/12 22:06 13.929 13.929 13.929 13.929 0 

01/01/12 22:07 13.929 13.929 13.929 13.929 0 

01/01/12 22:08 13.929 13.929 13.929 13.929 0 
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Em seguida, foram criados para cada par de moedas, dados que em vez de estarem ao minuto, como é o 

caso dos dados anteriormente referidos, estavam separados por uma variação do preço de fecho, tal como 

está representado na Tabela 3, que foram intitulados de velas Tamanho. 

 

Tabela 3: Dados separados por variações de 0.0892 em termos de preço de fecho, no par de moedas 
USD/MXN (velas Tamanho). 

 

É ainda importante realçar que, em cada minuto era obtida a variação no preço de fecho em relação ao 

minuto anterior. Em seguida, esta variação era somada à variação obtida nos minutos anteriores. Caso a 

soma das variações em cada minuto, atingisse um valor superior ao valor pretendido, ou por outras palavras, 

caso a diferença entre o máximo preço de fecho e o mínimo preço de fecho num dado período fosse maior 

do que um certo valor, que no caso da Tabela 3 é 0.0892, era criada uma nova linha de dados. Em seguida, 

era anotado o valor do preço de fecho onde tinha sido atingida esta variação, e repetia-se o processo 

anteriormente descrito. Na Figura 4 é possível visualizar as velas Tamanho criadas, e apresentadas na  

Tabela 3.  

 

 
Figura 4: Velas Tamanho, com variações de 0.0892 em termos de preço de fecho, no par de moedas 

USD/MXN. 

Data Fecho Abertura Mais alto Mais baixo Volume 

01/01/12 22:00 13.929 13.929 13.929 13.929 0.0 

03/01/12 09:31 13.839 13.929 13.992 13.838 15341.5 

03/01/12 13:43 13.748 13.839 13.840 13.717 15187.3 

03/01/12 19:37 13.658 13.748 13.755 13.649 39498.7 

04/01/12 13:14 13.749 13.658 13.749 13.612 31945.4 

04/01/12 17:55 13.658 13.749 13.759 13.658 31026.8 

05/01/12 10:47 13.748 13.658 13.749 13.648 30572.6 

10/01/12 03:55 13.659 13.748 13.794 13.647 219766.0 

10/01/12 12:32 13.569 13.671 13.681 13.569 15782.0 
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Seguidamente, foram criados novos conjuntos de dados que estavam separados por variações em termos 

percentuais do preço de fecho, tal como está representado na Tabela 4, que foram designados de velas 

Percentagem. 

 

Tabela 4: Dados separados por 0.1% de variação no preço de fecho, no par de moedas USD/MXN (velas 
Percentagem). 

 

Neste conjunto de dados, era necessário que houvesse uma certa variação em termos percentuais (quer 

essa variação fosse positiva ou negativa), do preço de fecho. Em cada minuto, era guardada a variação em 

termos percentuais do preço de fecho, e em seguida esta variação, era somada à variação em termos 

percentuais do preço de fecho no minuto seguinte. Este processo repetia-se, até que a soma, tivesse atingido 

o valor percentual de variação de preço de fecho pretendido, que no caso particular da Tabela 4, é 0.1%. Ao 

atingir este valor, era criada uma nova linha de dados, repetindo-se todo o processo anteriormente descrito. 

Na Figura 5 é possível visualizar as velas Percentagem, que estão dispostas na Tabela 4. 

 

 
Figura 5: Velas Percentagem, com variações de 0.1 % no preço de fecho, no par de moedas USD/MXN. 

 

 Data Fecho Abertura Mais alto Mais baixo Volume 

01/01/12 22:00 13.929 13.929 13.929 13.929 0 

01/01/12 23:20 13.911 13.929 13.930 13.911 11.0 

01/01/12 23:22 13.927 13.911 13.927 13.911 3.0 

01/01/12 03:49 13.941 13.927 13.946 13.909 120.0 

01/01/12 03:52 13.965 13.963 13.972 13.952 29.0 

02/01/12 07:30 13.990 13.965 13.992 13.953 424.18 

02/01/12 08:05 13.975 13.990 13.992 13.975 67.63 

02/01/12 08:17 13.991 13.974 13.991 13.974 40.9 

02/01/12 08:18 13.973 13.973 13.980 13.965 14.0 
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Nesta camada foram criados 50 ficheiros de dados de velas Tamanho diferentes, para cada par de 

moedas, em que a separação das linhas destes dados era feita com diferentes variações entre os preços de 

fecho, e 50 ficheiros de dados de velas Percentagem diferentes, separados por diferentes variações 

percentuais do preço de fecho, também para cada par de moedas.  

Relativamente às velas Tamanho, estas foram criadas com variações do preço de fecho desde 0.00180 

até 0.01 com incrementos de 0.00018, no caso do par de moedas USD/TRY, desde 0.01 até 0.0982 com 

incrementos de 0.001180, no caso do par de moedas USD/MXN e, no caso do par de moedas USD/ZAR, 

desde 0.007 até 0.07854 com incrementos de 0.00146. Os valores das diferenças de preço de fecho gerados 

foram diferentes para cada par de moedas, uma vez que cada par de moedas tem uma cotação diferente. 

Já as velas Percentagem, foram criadas com variações percentuais do preço de fecho, desde os 0,05% 

até aos 2.5% com incrementos de 0.05%, no caso dos pares de moedas USD/MXN e USD/ZAR, enquanto 

para o par de moedas USD/TRY, estas velas foram criadas com variações percentuais do preço de fecho, 

desde os 0.05% até os 3% com incrementos de 0.0602%. 

A razão pela qual estes ficheiros de dados foram criados, e o facto de terem sido criados especificamente 

50 ficheiros, irá ser explicada posteriormente no subcapítulo 3.3 e 3.4.  
 

3.3. Indicadores Técnicos e escolha dos Períodos 
Nervosos 

 

Tal como já foi referido anteriormente, no subcapítulo 2.3, de modo a prever tendências futuras nos preços 

dos ativos e criar estratégias de investimento, os investidores recorrem muitas vezes à análise fundamental 

e técnica, sendo que no caso desta tese apenas se recorreu à análise técnica. 

Quanto aos indicadores Técnicos já criados existem bastantes variedades, tendo sido utilizados como 

indicadores de Tendência, uma Média Móvel Simples e o Double Crossover, e como indicadores de 

Momentum, o RSI e o ROC. Tanto os indicadores de Tendência como os indicadores de Momentum recorriam 

a dados ao minuto, dados esses que estão representados na Tabela 2. Foram ainda criados dois indicadores, 

um indicador que recorria às velas Tamanho, intitulado de indicador Tamanho, e outro indicador que recorria 

às velas Percentagem, designado de indicador Percentagem. Ainda, visto que era bastante importante 

considerar em que tipo de mercado se estava a investir, foi criado outro indicador que se enquadra nos 

indicadores Técnicos de Volatilidade, intitulado de indicador Períodos Nervosos. Este indicador tinha como 

objetivo selecionar os períodos mais voláteis, períodos esses que foram denominados de Períodos Nervosos, 

e ao mesmo tempo identificar a principal tendência, algo que não era possível com o indicador ATR, que 

apenas é responsável por medir a volatilidade no mercado, não dando garantias relativamente ao 

reconhecimento de uma tendência. O indicador Períodos Nervosos ao contrário dos anteriormente 

mencionados, não foi utilizado para estabelecer uma posição Long ou uma posição de se manter fora do 

mercado, mas sim para limitar os períodos onde podiam ser estabelecidas essas posições. Em seguida foi 

criada uma regra de investimento especifica para cada indicador. 

De modo a conjugar todos estas regras de investimento associadas a todos os indicadores referidos 

anteriormente (com a exceção do indicador Períodos Nervosos), para decidirem quando estabelecer uma 

posição Long ou quando sair da posição, foi necessário fazer uma normalização de cada regra de 

investimento e em seguida, um sistema que atribuísse um peso a cada regra de investimento.  
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Primeiramente, visto que nesta tese apenas havia interesse em efetuar posições de Long, a normalização 

consistia apenas nas seguintes classificações: 

• Quando uma das regras de investimento aconselhava o investidor a estabelecer uma posição 

Long, era atribuído a essa regra de investimento uma classificação de 1.  

• Quando uma das regras de investimento já não aconselhava o investidor a estabelecer uma 

posição Long, era atribuído a essa regra de investimento uma classificação de 0. 

Em seguida, depois da normalização foi necessário construir um sistema capaz de atribuir um peso a cada 

uma das regras de investimento quanto à decisão de estabelecer uma posição Long sobre o mercado, ou 

manter-se fora do mercado, com o objetivo que todos os indicadores tivessem uma influência sobre a decisão 

final. Com este objetivo, foi construído um sistema em que a posição final num dado instante é igual à soma 

das classificações atribuídas a cada regra de investimento no mesmo instante multiplicado pelo respetivo 

peso, tal como está representado na equação 11. Este sistema foi baseado no sistema de pesos criado  

por [30]. 

 

									𝑃𝑜𝑠𝑖çã𝑜~ABCD(𝑚) = 𝑊I

�

I��

×𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐ã𝑜	(𝑟,𝑚) (11) 

 

Sendo que, a 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜	(𝑟,𝑚), corresponde à classificação atribuída à regra de investimento r, no 

minuto 𝑚, 𝑊I corresponde ao peso atribuído a cada regra de investimento 𝑟, enquanto que a 𝑃𝑜𝑠𝑖çã𝑜~ABCD(𝑚), 

corresponde à posição final no minuto 𝑚. No subcapítulo 3.4, encontra-se explicado como foi atribuído cada 

peso a cada regra de investimento 

É importante ainda referir que, a soma de todos os pesos era sempre igual a 1, e cada um dos pesos 

atribuídos individualmente a cada regra de investimento, não podia ser superior a 1 nem inferior a 0. Existia 

ainda um peso designado de peso necessário, que tinham valores no caso particular desta tese, 

compreendidos entre 0.70 e 1, sendo responsável por decidir quando a 𝑃𝑜𝑠𝑖çã𝑜~ABCD(𝑚) era suficientemente 

grande para efetuar a posição Long ou não. Quando a 𝑃𝑜𝑠𝑖çã𝑜~ABCD(𝑚) era superior ou igual ao peso 

necessário, era estabelecida uma posição Long no caso de a mesma não estar anteriormente já estabelecida, 

enquanto que quando a 𝑃𝑜𝑠𝑖çã𝑜~ABCD(𝑚) passava a ser inferior ao peso necessário, era vendido o ativo no 

caso de estar anteriormente estabelecida a posição Long ou mantinha-se fora do mercado, no caso de não 

estar estabelecida a posição Long. 

Visto que nesta tese existiam indicadores que recorriam a dados ao minuto e outros que recorriam às velas 

Tamanho e às velas Percentagem que não se encontravam ao minuto, foi necessário desenvolver um excerto 

de código adicional. Por exemplo, caso fosse criada uma vela Tamanho, no dia 25 de abril de 2015 às 15 

horas e 15 minutos, era necessário ver a que index dos dados ao minuto, representados na Tabela 2, esta 

data correspondia. O excerto de código desenvolvido, permitia então guardar os indexes respetivos ao minuto 

das velas Tamanho e velas Percentagem, com o objetivo de possibilitar trabalhar com todos os indicadores 

Técnicos como se tivessem ao minuto. Deste modo, era então possível conjugar em seguida as respetivas 

regras de investimento de cada indicador numa só decisão.  

Na figura 6, está representado o módulo de Indicadores Técnicos e escolha dos Períodos Nervosos, onde 

é possível visualizar a responsabilidade que cada regra de investimento tem no sistema implementado. 
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Figura 6: Módulo de indicadores Técnicos e escolha dos Períodos Nervosos. 

 

Em seguida, encontra-se explicado em detalhe, como a regra de investimento associada ao indicador 

Períodos Nervosos escolhia os períodos onde haveria maior interesse em efetuar transações e como foi feita 

a classificação individual das restantes regras de investimento. 
 

Regras de investimento - Indicador Períodos Nervosos 
 

De maneira a estabelecer em que períodos poderiam ser efetuadas transações, foi criado o indicador 

Períodos Nervosos. Estes períodos foram estabelecidos através da análise do valor do declive do indicador 

SMA, que correspondia ao valor de saída do indicador Períodos Nervosos. Em seguida, foi criada uma regra 

de investimento a partir deste indicador. Esta regra consistia em que, se o declive do indicador SMA fosse 

superior do que um certo valor, considerava-se que podiam ser efetuadas transações, enquanto que se o 

valor do declive fosse inferior ou igual a um certo valor, considerava-se que se estava fora dos períodos 

pretendidos, não podendo ser então efetuadas transações, tal como está representado na equação 12. 
 

									𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠	 =
𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑠	𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠, 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑖𝑣𝑒@JC(𝑥,𝑚) > 𝐻

𝐹𝑜𝑟𝑎	𝑑𝑜	𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑠	𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠, 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑖𝑣𝑒@JC(𝑥,𝑚) ≤ 𝐻 (12) 

 

Na equação 12, o 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑖𝑣𝑒@JC(𝑥,𝑚), corresponde ao valor do declive da SMA com período 𝑥, no minuto 𝑚, 

enquanto que 𝐻, corresponde ao valor que define a barreira entre o período ser considerado um período onde 

podem ser efetuadas transações e o período onde não podem ser efetuadas transações. Tanto a  
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constante 𝐻, como o valor do período da Média Móvel Simples, 𝑋, irão ser explicados no subcapítulo 3.4 

como foram obtidos.  

Na Figura 7, é possível visualizar os pontos verdes e vermelhos, que correspondem respetivamente, ao 

início e fim dos períodos estipulados pela regra de investimento associada ao indicador Períodos Nervosos.  

 

 
Figura 7: Classificação da regra de investimento associada ao indicador Períodos Nervosos, com a constante 

H = 5E-6 e período da SMA = 15000. 

 
Regra de investimento – Indicador SMA 

 
Relativamente à regra de investimento estipulada a partir do indicador SMA, indicador este que já foi 

explicado anteriormente em que consistia, esta baseava-se em quando num dado instante o valor do indicador 

SMA estava acima do valor do preço de fecho, era atribuído a esta regra de investimento uma classificação 

de 1, caso este instante estivesse dentro dos períodos estabelecidos para fazer transações, períodos esses 

que como foi explicado anteriormente foram decididos por a regra de investimento referente ao indicador 

Períodos Nervosos. Se o indicador SMA estivesse abaixo ou igual ao valor do preço de fecho, ou se estivesse 

fora dos períodos estabelecidos, era atribuído à regra de investimento deste indicador uma classificação  

de 0. O período da SMA, irá ser explicado no subcapítulo 3.4 como foi decidido.  

Na Figura 8, é possível visualizar a classificação da regra de investimento associada ao indicador SMA, 

atribuída ao longo do tempo, que corresponde ao sinal roxo. 
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Figura 8: Classificação da regra de investimento associada ao indicador SMA, com o período da  

SMA = 16000. 

 

Regra de investimento - Indicador DCM 
 

No que diz respeito à regra de investimento utilizada para o indicador técnico DCM, foi estipulado que 

quando este indicador estava acima do valor 0 num dado instante, ou seja, quando a SMA mais rápida estava 

acima da SMA mais lenta e esse mesmo instante estava dentro dos períodos estabelecidos anteriormente, 

era atribuída a esta regra de investimento uma classificação de 1. Se o indicador Double Crossover estivesse 

abaixo ou igual ao valor 0, ou estivesse fora dos períodos estabelecidos, era atribuída a esta regra de 

investimento uma classificação de 0. O valor dos períodos de ambas as Médias Móveis Simples, rápida e 

lenta, irão ser explicados no subcapítulo 3.4 como foram obtidos. Na Figura 9, é possível observar o sinal 

roxo, que corresponde à classificação atribuída à regra de investimento do indicador DCM ao longo do tempo. 

 

 
Figura 9: Classificação da regra de investimento relativa ao indicador DCM, com o período da SMA mais 

lenta = 2900, período da SMA mais rápida=1300. 
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Regra de investimento – Indicador RSI 
 
Quanto à regra de investimento do indicador RSI, esta consistia em quando o indicador RSI estava abaixo 

do valor 0.3, ou seja, quando o ativo estava subvalorizado, era atribuído à regra de investimento uma 

classificação de 1, caso estivesse dentro dos períodos estabelecidos. Se o valor do indicador RSI estivesse 

acima ou igual a 0.3, ou se estivesse fora dos períodos estabelecidos anteriormente, era atribuído a esta 

regra de investimento uma classificação de 0. É ainda importante destacar, que o período do indicador RSI 

irá ser explicado no subcapítulo 3.4 como foi obtido. Na Figura 10, está representado a roxo a classificação 

da regra de investimento alusiva ao indicador RSI, atribuída ao longo do tempo. Como no período 

representado na Figura 10, o RSI nunca foi superior a 0.3 dentro dos períodos estabelecidos, a classificação 

da regra de investimento do RSI foi sempre 0. 

 

 
Figura 10: Classificação da regra de investimento relativa ao indicador RSI com o período do RSI = 5000. 

 

Regra de investimento – Indicador ROC 
 
Por fim, a regra de investimento associada ao indicador ROC é a última regra de investimento a ser 

considerada, relativamente aos indicadores Técnicos que já foram criados anteriormente por variados 

autores. A classificação da regra de investimento do indicador ROC, consistia em quando o valor do indicador 

ROC tinha um valor superior a zero, o que significava que o preço do ativo tinha tendência a subir a curto 

prazo de tempo [12], era atribuída uma classificação de 1, no caso de estar dentro dos períodos estabelecidos. 

Caso, o indicador ROC fosse menor ou igual a 0, ou caso estivesse fora dos períodos estabelecidos, a 

classificação atribuída a esta regra de investimento era 0.  

Na Figura 11, é possível visualizar o sinal a roxo, que corresponde à classificação atribuída ao longo do 

tempo à regra de investimento relativa ao indicador ROC. 

 



	 35 

 
Figura 11: Classificação da regra de investimento relativa ao indicador ROC com o período ROC = 10000. 

 
Regra de investimento – Indicador Tamanho 

 
O Primeiro dos dois indicadores criados para efetuar posições Long, foi o indicador Tamanho. Este 

indicador tinha como valor, a quantidade de velas Tamanho seguidas com o preço de fecho superior ao preço 

de abertura. A partir deste indicador foi criada uma regra de investimento que atribuía uma classificação de 

1, desde o minuto seguinte a serem identificadas três linhas seguidas de dados velas Tamanho, em que o 

preço de fecho era superior ao preço de abertura, no caso de esse minuto seguinte estar dentro dos Períodos 

Nervosos, até o final do período estabelecido anteriormente. Caso não fossem encontradas três linhas 

seguidas com o preço de fecho superior ao preço de abertura dentro dos períodos estabelecidos pela regra 

de investimento associada ao indicador Períodos Nervosos, era atribuída a esta regra de investimento uma 

classificação de 0. Na Figura 12, é possível visualizar o sinal roxo, que corresponde à classificação ao longo 

do tempo da regra de investimento relativa ao indicador Tamanho. 
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Figura 12: Classificação da regra de investimento relativa ao indicador Tamanho com o valor da variação do 

preço de fecho = 0.005140. 

 

Regra de investimento - Indicador Percentagem 
 

Por fim, o segundo indicador criado para estabelecer posições Long, foi o indicador Percentagem. 

Primeiramente, era feita uma análise relativamente aos dados velas Percentagem, verificando-se em cada 

linha se o preço de fecho era superior ao preço de abertura. Em seguida, era criado um vetor, que atribuía o 

valor 1, quando o preço de fecho era superior ao preço de abertura, e um valor 0 quando este era inferior ao 

preço de abertura. Posteriormente, era feita uma SMA de período 12 no caso particular dos pares de moedas 

USD/TRY e USD/ZAR, e de período 10 no caso particular do par de moedas USD/MXN, desse vetor, intitulado 

de percentagem de velas verdes. Esta percentagem de velas verdes correspondia ao valor atribuído em cada 

minuto pelo indicador Percentagem. Com base neste indicador, foi criado uma regra de investimento que 

atribuía uma classificação de 1, quando o indicador Percentagem ou a percentagem de velas verdes era 

superior a 0.55 caso esse momento estivesse dentro dos períodos estabelecidos. Esta classificação 

mantinha-se a 1 até o momento em que o período estabelecido pelo indicador Períodos Nervosos terminasse. 

Na Figura 13, está representada com o sinal vermelho, a classificação atribuída ao longo do tempo à regra 

de investimento referente ao indicador Percentagem. 
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Figura 13: Classificação da regra de investimento relativa ao indicador Percentagem com o valor da 

percentagem de variação do preço de fecho = 1,0133%. 

 

3.4. Otimização do Algoritmo Genético 
 

Seguidamente, nesta camada, foi utilizado um Algoritmo Genético com o objetivo de otimizar todos os 

parâmetros necessários que adivinham das várias regras de investimento. 

Prontamente neste subcapítulo, foram retratadas ao pormenor os genes de cada cromossoma (genes 

esses que correspondem aos parâmetros que o Algoritmo Genético pretendia otimizar), que função de fitness 

foi utilizada para classificar cada um dos cromossomas gerados, como foi feita a seleção dos melhores 

cromossomas, como foi realizado o crossover dos cromossomas escolhidos na fase de seleção e, por fim, 

como foi desenvolvida a fase de mutação e os cuidados que tiveram de ser assegurados nesta fase. 

 

Escolha da População Inicial 
 

Tal como foi já explicado no subcapítulo 2.4, a primeira fase do Algoritmo Genético corresponde à escolha 

da população inicial, população essa que representa os parâmetros que se pretende que o Algoritmo Genético 

otimize.  

Na Figura 14, está representada a estrutura de um cromossoma, cujos genes/parâmetros irão ser 

otimizados, nas fases seguintes do GA. 
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Figura 14: Representação do cromossoma. 

 

Relativamente ao indicador Períodos Nervosos, o Algoritmo Genético era responsável por otimizar o 

parâmetro Período SMA e a constante H, sendo que o parâmetro Período SMA, correspondia ao período da 

Média Móvel Simples utilizada para calcular o declive, enquanto que a constante H, correspondia ao valor de 

declive a partir do qual podiam ser efetuadas transações. Quanto ao indicador Tamanho, apenas era 

necessário otimizar o parâmetro variação do preço de fecho, uma vez que este indicador utilizava as velas 

Tamanho e estas foram criadas a partir da variação do preço de fecho. No que diz respeito ao indicador SMA, 

este apenas tinha um parâmetro que necessitava de otimização que era o Período SMA. Este parâmetro 

correspondia ao período da Média Móvel Simples. Em relação ao indicador DCM, este tinha dois parâmetros 

que necessitavam de otimização, o Período SMA Rápida e o Período SMA lenta. Estes períodos 

correspondiam respetivamente, ao período de duas Médias Móveis Simples, uma com um período menor e 

outra com um período maior em relação à outra. A respeito do indicador RSI, este precisava apenas da 

otimização do Período RSI, enquanto que o indicador ROC necessitava da otimização do parâmetro Período 

ROC. O Período RSI e o Período ROC tal como o nome indica, correspondiam respetivamente ao Período do 

indicador RSI e ao Período do indicador ROC. Sobre o indicador Percentagem, este necessitava apenas da 

otimização da variação percentual do preço de fecho, uma vez que este indicador utilizava as velas 

Percentagem, e estas eram obtidas através de um valor especifico de variação percentual do preço de fecho. 

Em relação aos parâmetros, peso Tamanho, peso Percentagem, peso RSI, peso ROC, peso DCM, peso 

SMA, estes correspondiam respetivamente ao peso dado às regras de investimento relativas ao indicador 

Tamanho, indicador Percentagem, indicador RSI, indicador ROC, indicador DCM e ao indicador SMA, sendo 

que estes também foram otimizados pelo Algoritmo Genético. Estes pesos diziam respeito ao peso que cada 

regra de investimento tinha individualmente na decisão de estabelecer uma posição Long sobre o mercado. 

Por fim, o último parâmetro que o Algoritmo Genético era responsável por otimizar era o peso Necessário. 

Este peso era responsável por impor a barreira entre estabelecer uma posição Long ou manter-se fora do 

mercado.  

Em seguida, depois de escolhidos os parâmetros que se pretendia otimizar, foi feito um estudo prévio, de 

maneira a perceber quais seriam os melhores limites para cada parâmetro, com o objetivo de restringir os 

valores que o Algoritmo Genético poderia gerar inicialmente. Neste trabalho em particular, foram criados 50 

cromossomas iniciais, com valores aleatórios em cada gene de cada cromossoma (com exceção dos genes 
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variação do preço de fecho e variação percentual do preço de fecho), sendo que cada gene estava limitado 

aos valores apresentados na Tabela 5. No caso dos genes variação do preço de fecho e variação percentual 

do preço de fecho, que correspondiam aos valores necessários para criar respetivamente, as velas Tamanho 

e as velas Percentagem, o Algoritmo Genético estava limitado a gerar um valor entre 50 valores anteriormente 

selecionados no subcapítulo 3.2. 
 

Tabela 5: Limites inferiores e superiores de cada gene. 

Genes Limite inferior Limite superior Incrementos 

Período SMA declive 12000 18000  

Constante H 2*10E-6 8*10E-6  

Variação do preço de 

fecho 

USD/TRY - 0.0018 USD/TRY - 0.01 USD/TRY - 0.00018 

USD/MXN - 0.01 USD/MXN - 0.0982 USD/MXN - 0.00118 

USD/ZAR - 0.007 USD/ZAR - 0.07854 USD/ZAR - 0.00146 

Período do Indicador 

SMA 
12000 18000  

Período SMA rápida 800 1800  

Período SMA lenta 2400 3400  

Período do Indicador 

RSI 
5000 15000  

Período do Indicador 

ROC 
5000 15000  

Variação percentual 

do preço de fecho 

USD/TRY - 0.05% USD/TRY - 3% USD/TRY - 0.0602% 

USD/MXN - 0.05% USD/MXN - 2.5% USD/MXN - 0.05% 

USD/ZAR - 0.05% USD/ZAR - 2.5% USD/ZAR - 0.05% 

Peso Tamanho 0 1  

Peso DCM 0 1  

Peso RSI 0 1  

Peso ROC 0 1  

Peso SMA 0 1  

Peso Percentagem 0 1  

Peso Necessário 0.7 1  
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Função de fitness 
 

Seguidamente, de modo a avaliar cada cromossoma individualmente, foi criada uma função de fitness que 

dependia exclusivamente, da métrica percentagem de ganhos e da métrica Maximum Drawdown (MDD) em 

percentagem. No que diz respeito ao MDD, este é um indicador utilizado para avaliar o risco relativo de uma 

estratégia em relação a outra, tendo, portanto, o foco na preservação do capital. Este indicador permite medir 

a maior perda em termos do capital [31], no entanto não nos concede informação acerca do que foi ganho ou 

perdido ao longo do tempo. Para obter essa informação utilizou-se a percentagem de ganhos, de modo a 

perceber se a estratégia utilizada era rentável. Com estas duas métricas de avaliação foi possível, tentar obter 

os cromossomas que davam maiores garantias em termos de ganhos, mas que ao mesmo tempo não 

consentiam um grande risco para o investidor. As métricas de percentagem de ganhos e percentagem de 

Maximum Drawdown, são dadas respetivamente, pelas equações 13 e 14. 

 

𝑝𝑒𝑟𝑐. 𝑑𝑒	𝑔𝑎𝑛ℎ𝑜𝑠 𝑡 = 𝑝𝑒𝑟𝑐. 𝑑𝑒	𝑔𝑎𝑛ℎ𝑜𝑠 𝑡 − 1 +	
𝑝𝑟𝑒ç𝑜�rB�C 𝑡 − 𝑝𝑟𝑒ç𝑜qGJaIC(𝑡)

𝑝𝑟𝑒ç𝑜qGJaIC(𝑡)
	×100 (13) 

 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚𝐷𝑟𝑎𝑤𝑑𝑜𝑤𝑛 𝑡 = 𝑀𝑎𝑥 𝐷𝑟𝑎𝑤𝑑𝑜𝑤𝑛 𝑡 , 𝐷𝑟𝑎𝑤𝑑𝑜𝑤𝑛 𝑡 − 1 ×100 

 

(14) 

 

Na equação 13, o 𝑝𝑟𝑒ç𝑜qGJaIC(𝑡) corresponde à cotação em que se entrou no mercado, enquanto que o 

𝑝𝑟𝑒ç𝑜�rB�C 𝑡 , corresponde à cotação em que se vendeu o ativo. Após uma transação, é adicionado à 

𝑝𝑒𝑟𝑐. 𝑑𝑒	𝑔𝑎𝑛ℎ𝑜𝑠(𝑡), que corresponde à percentagem de ganhos atual, a 𝑝𝑒𝑟𝑐. 𝑑𝑒	𝑔𝑎𝑛ℎ𝑜𝑠 𝑡 − 1  , que 

representa a percentagem de ganhos anterior, mais a percentagem de ganhos, ganha na transação atual, 𝑡, 

que corresponde à divisão 𝑝𝑟𝑒ç𝑜�rB�C 𝑡 − 𝑝𝑟𝑒ç𝑜qGJaIC(𝑡)
𝑝𝑟𝑒ç𝑜qGJaIC(𝑡)

. 

Relativamente à equação 14, o 𝐷𝑟𝑎𝑤𝑑𝑜𝑤𝑛(𝑡) e o 𝐷𝑟𝑎𝑤𝑑𝑜𝑤𝑛 𝑡 − 1  representam respetivamente, o 

Drawdown no instante 𝑡 e 𝑡 − 1. Já o 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚𝐷𝑟𝑎𝑤𝑑𝑜𝑤𝑛 𝑡 , corresponde ao Maximum Drawdown no 

instante 𝑡, que é igual ao valor máximo de Drawdown até o instante 𝑡. É ainda importante referir que a métrica 

de avaliação Drawdown utilizada para calcular o Maximum Drawdown irá ser explicada no subcapítulo 4.2. 

Em conclusão, de modo a dar um maior peso ao risco em comparação com o lucro obtido, foi penalizado 

duplamente a métrica Maximum Drawdown aquando da construção da função de fitness, com o objetivo de 

obter cromossomas finais que não tivessem grande risco, sacrificando, no entanto, por vezes parte do 

possível lucro em face da redução do risco. A função de fitness escolhida está então representada pela 

equação 15. 

 

𝑓𝑢𝑛𝑐ã𝑜	𝑑𝑒	𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑋 = 	𝑝𝑒𝑟𝑐. 𝑑𝑒	𝑔𝑎𝑛ℎ𝑜𝑠(𝑋) − 2×𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚	𝐷𝑟𝑎𝑤𝑑𝑜𝑤𝑛(𝑋) (15) 
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Sendo que, a 𝑝𝑒𝑟𝑐. 𝑑𝑒	𝑔𝑎𝑛ℎ𝑜𝑠(𝑋) e o 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚	𝐷𝑟𝑎𝑤𝑑𝑜𝑤𝑛(𝑋), correspondem às métricas de 

percentagem de ganhos e MDD em percentagem do cromossoma 𝑋, respectivamente, enquanto que a 

𝑓𝑢𝑛çã𝑜	𝑑𝑒	𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠(𝑋), corresponde à função de fitness do cromossoma X. 

 

Seleção 
 

Em seguida, segue-se a fase da seleção. Não existe um método de seleção utilizável para todos os casos, 

uma vez que cada método de seleção tem as suas vantagens e desvantagens, dependendo sempre do 

problema em causa [32]. Neste problema, pretendia-se que nesta seleção fossem escolhidos os melhores 

cromossomas de acordo com a função de fitness e que essas mesmas características fossem propagadas 

para as seguintes gerações. Existem vários tipos de seleções possíveis a utilizar, como foi explicado no 

subcapítulo 2.4, mas apenas a Elitist selection dava estas garantias mencionadas acima e por isso foi a 

seleção escolhida neste problema. 

Nesta fase foram escolhidos dos 50 cromossomas iniciais, os 25 melhores, de acordo com a função de 

fitness explicada anteriormente. Em seguida, esses 25 melhores foram utilizados para gerar outros 25, 

enquanto que os 25 que não foram escolhidos, foram descartados. 

 

Crossover  
 

A seguir à fase de seleção, segue-se a fase de crossover. Nesta fase, os 25 melhores cromossomas 

escolhidos na fase de seleção, deram origem a mais 25 (50% de percentagem crossover em relação à 

população inicial), no caso particular desta tese, através da técnica de Crossover dois-pontos. Foi escolhido 

este crossover, uma vez que este permite aumentar o espaço de pesquisa do Algoritmo Genético [33], 

evitando assim que o Algoritmo Genético convirja demasiado cedo. Este método utiliza dois pontos de corte, 

tendo sido escolhidos os pontos de corte 3 e 8. Ou seja, o primeiro filho era o resultado dos cromossomas 0 

até ao 2 inclusive e 9 até ao 15 inclusive, do primeiro pai e dos cromossomas 3 ao 8 inclusive do segundo 

pai.  

 

Mutação 
 

Por fim, após a fase de crossover segue-se a fase de mutação. Esta fase é bastante importante, pois como 

foi explicado no subcapítulo 2.4, esta é também responsável por garantir que o Algoritmo Genético não 

convirja demasiado cedo para soluções que não são ótimas, e por assegurar alguma variabilidade na 

população. A mutação efetuada para cada gene está representada na Tabela 6. É ainda importante realçar, 

que no caso dos pesos e da constante H, a mutação era o resultado de um valor aleatório uniforme entre a 

mutação inferior e a mutação superior, enquanto nos restantes genes era o resultado de um valor aleatório 

inteiro. O valor gerado na mutação para cada gene, era em seguida, somado ao valor já existente para cada 

gene. O gene variação percentual do preço de fecho, assim como o gene Variação do preço de fecho não 

sofreram mutação, uma vez que isso levaria à necessidade de criar novas velas Percentagem e velas 

Tamanho cada vez que houvesse uma mutação, levando a um custo elevado em termos de computação e 

eficiência, sem trazer com isso, grandes benefícios em termos de rentabilidade. 
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Tabela 6: Limites inferiores e superiores da mutação de cada Gene. 

Genes Mutação inferior Mutação superior 

Período SMA declive -50 50 

Constante H -0.000001 0.000001 

Período do Indicador SMA -50 50 

Período SMA rápida -5 5 

Período SMA lenta -10 10 

Período do Indicador RSI -30 30 

Período do Indicador ROC -30 30 

Peso Tamanho -0.02 0.02 

Peso DCM -0.02 0.02 

Peso RSI -0.02 0.02 

Peso ROC -0.02 0.02 

Peso SMA -0.02 0.02 

Peso Percentagem ∗8 ∗8 

Peso Necessário -0.02 0.02 

∗8 De modo a assegurar que depois da fase de mutação, a soma dos pesos se mantinha igual a 1, a mutação do peso 

Percentagem era sempre igual ao simétrico da soma da mutação dos pesos relativos as regras de investimento, Tamanho, 

DCM, RSI, ROC e SMA. 
 

Por fim, foi criado um excerto de código, que permitia caso o peso relativo de cada regra investimento 

respetiva a um dado indicador individualmente fosse menor que 0, ou maior que 1 ou caso a soma dos pesos 

de todas as regras de investimento fossem diferentes de 1, eram gerados neste cromossoma em particular, 

novos pesos aleatórios para cada regra de investimento. Ainda neste excerto, se o peso Necessário fosse 

menor que 0.70 ou maior que 1, era também gerado um novo peso Necessário aleatório. Tanto os pesos 

individuais como o peso Necessário gerados aleatoriamente, tinham de respeitar as restrições relativamente 

aos limites, feitos aquando da criação da população inicial. Já os restantes genes representados na  

Tabela 6, caso tivessem valores fora dos limites estabelecidos, não eram gerados novos genes pelo GA, 

permitindo assim alguma liberdade para o Algoritmo Genético decidir quais os melhores valores a atribuir 

para estes genes. 

Após a fase de mutação, foram avaliados na fase de seleção os 25 cromossomas resultantes do crossover 

e mutação assim como, os 25 melhores escolhidos inicialmente na seleção, que correspondiam aos 50 

cromossomas da primeira geração. Este processo repetiu-se 20 vezes, no caso particular desta tese. No fim 

das 20 vezes, foi obtido o melhor cromossoma da vigésima geração com os genes otimizados, de acordo 

com a função de fitness anteriormente explicada. 
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3.5. Validação do Algoritmo Genético 
 
Por fim, nesta última fase, foram testados no período de teste, os genes otimizados pelo Algoritmo 

Genético, de modo a perceber, a viabilidade do Algoritmo Genético. Tanto a escolha do período de treino 

como a escolha do período de teste, irá ser explicada no subcapítulo 4.1 como foi feita.  

Na Figura 15, está representado, um possível cromossoma com os genes otimizados. 

 

 

Figura 15: Representação de um possível cromossoma otimizado. 
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4. Avaliação do Sistema Desenvolvido 
 
Neste capítulo consta inicialmente, como foi feita a divisão entre o conjunto de treino e teste, e 

posteriormente as métricas de avaliação utilizadas para avaliar os casos de estudo, assim como os casos de 

estudo realizados relativamente aos pares de moedas USD/TRY, USD/MXN e USD/ZAR. O algoritmo foi 

comparado com várias estratégias, incluindo a estratégia Buy&Hold, de modo a perceber o desempenho da 

estratégia desenvolvida, tanto em termos de lucro como de risco. No final deste capítulo encontra-se um 

subcapítulo, onde é possível visualizar os resultados finais das estratégias incluídas nos casos de estudo 

relativamente às métricas de avaliação utilizadas no estudo de caso, e também quanto ao tempo que cada 

estratégia está no mercado e o numero de transações incorrido por cada estratégia. 

 

4.1. Divisão dos conjuntos de treino e teste 
 

Neste subcapítulo, foi decidido o conjunto de dados que seriam utilizados para treinar o Algoritmo Genético 

e o conjunto de dados que iriam ser usados para testar a viabilidade dos parâmetros otimizados por o 

Algoritmo Genético. 

Inicialmente, o Algoritmo Genético foi treinado com 1800000 linhas de dados, que correspondem a cerca 

de 4 anos e 7 meses e testado em 200000 linhas de dados, que representam cerca de 6 meses e 15 dias. 

Em seguida, o treino seguinte utilizou as 1800000 linhas utilizadas no treino anterior mais o conjunto de teste 

anterior, e testou nas 200000 linhas seguintes. Este processo repetia-se até já não existirem linhas de dados 

do ficheiro para testar o Algoritmo Genético. Foi, portanto, utilizado um conjunto de treino variável, que 

aumentava ao longo do tempo, ao contrário do conjunto de teste que era fixo.  

Existem, no entanto, vantagens e desvantagens de manter o conjunto de dados de treino com dados 

bastante antigos em comparação com os dados onde o conjunto de teste se insere. Em mercados que variam 

bastante, incluir dados bastante antigos pode influenciar negativamente o rendimento do teste, no entanto, 

em mercados mais semelhantes, aumentar o conjunto de treino pode diminuir a probabilidade de surgirem 

imprevistos e de o conjunto de teste ser muito diferente do conjunto de treino.  

Na Figura 16, é possível visualizar uma possível divisão do conjunto de treino e teste, dos pares de moedas 

USD/TRY, USD/MXN, USD/ZAR, intitulada de treino grande.  

 

 
Figura 16: Divisão do conjunto de treino e de teste, dos pares de moedas USD/TRY, USD/MXN, USD/ZAR 

(Treino grande). 
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Tendo em conta, que o mercado nos pares das moedas USD/TRY, USD/MXN e USD/ZAR mudou muito 

ao longo do tempo, optou-se por considerar um segundo período de treino, semelhante ao representado na 

Figura 16. No entanto, em vez de o primeiro treino começar com 1800000 linhas de dados, foram utilizados 

inicialmente apenas 400000 dados de treino de modo a tentar que o período de treino fosse semelhante ao 

período de teste, sendo o início do treino a 23 de setembro de 2015, em vez de começar no dia 1 de janeiro 

de 2012 (início dos dados ao minuto dos pares de moedas USD/TRY, USD/MXN, USD/ZAR, retirados no 

subcapítulo 3.2) como foi o caso dos restantes treinos.  

Na Figura 17, está representada esta divisão extra do conjunto de treino e teste, relativamente aos pares 

de moedas USD/TRY, USD/MXN e USD/ZAR, que foi designada de treino pequeno. 

 

 
Figura 17: Divisão do conjunto de treino e de teste extra, relativo aos pares de moedas USD/TRY, 

USD/MXN e USD/ZAR (Treino pequeno). 

 

Posteriormente, foi testado no primeiro caso de estudo, se existia uma grande influência nos pares de 

moedas USD/TRY, USD/MXN e USD/ZAR entre optar por a divisão dos conjuntos de treino e teste 

representada na Figura 16, ou optar por a divisão dos conjuntos de treino e teste representada na Figura 17. 

Relativamente a ambas as divisões do conjunto de treino e teste, é ainda importante referir que em 

consequência de terem sido feitos 4 testes, com conjuntos de treino diferentes, o Algoritmo Genético após a 

fase de otimização, deu origem a 4 cromossomas distintos. 

 

4.2. Métricas de avaliação  
 

De modo a avaliar os vários casos de estudo foram utilizadas três métricas de avaliação distintas, Retorno 

Acumulado, Retorno Acumulado por minuto e Drawdown, estando todas estas métricas em percentagem. 

A primeira métrica de avaliação, Retorno Acumulado (RA), consiste na medida percentual, de quanto o 

investimento cresceu ou decresceu durante um período especifico, ou seja, representa quanta riqueza foi 

acumulada ou perdida devido a investimentos ao longo do tempo [34]. Esta métrica pode ser dada pela 

equação 16. 

 

RA 𝑡 	(%) = 	
𝑃𝑟𝑒ç𝑜C%nCD 𝑡 − 𝑃𝑟𝑒ç𝑜qGJaIC

𝑃𝑟𝑒ç𝑜qGJaIC
	×	100 (16) 
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Na equação 16, o RA 𝑡 	(%), representa a métrica de avaliação Retorno Acumulado no instante de tempo 

𝑡 em termos percentuais, enquanto que o 𝑃𝑟𝑒ç𝑜C%nCD 𝑡  e o 𝑃𝑟𝑒ç𝑜qGJaIC, representam respetivamente, o preço 

atual do ativo e o preço em que foi comprado o ativo. 

A métrica RA é importante pois permite-nos perceber quão rentável é cada estratégia, no entanto, não nos 

permitia ter em conta o tempo que cada estratégia se encontrava no mercado, e, portanto, não era possível 

quantificar o risco de cada estratégia através desta métrica, visto que quanto mais tempo o investidor está no 

mercado, maior é o risco que este está sujeito.  

Com isto em vista, foi criada uma segunda métrica de avaliação, intitulada de Retorno Acumulado por 

minuto (RAPM), que era o resultado do RA a dividir pelos minutos que cada estratégia tinha estado no 

mercado. Com esta métrica, já era possível ter em conta tanto o lucro obtido, como o risco, sendo esta métrica 

dada pela equação 17. 

 

RAPM 𝑡 = 	
𝑅𝐴 𝑡 	
𝑋

	 (17) 

 

Sendo que, o RAPM 𝑡 , corresponde à métrica Retorno Acumulado por minuto no instante	𝑡, enquanto que 

o RA 𝑡 , corresponde à métrica Retorno Acumulado no instante	𝑡, e a constante 𝑋, ao número de minutos em 

que a estratégia esteve no mercado. 

Por fim, também de modo a quantificar o risco de cada estratégia, utilizou-se a métrica de avaliação 

Drawdown, que consiste num decréscimo persistente do preço dum dado investimento, devido a uma 

sequência de quedas em termos do preço do investimento [35, 36]. Esta métrica é, portanto, responsável por 

medir diretamente as perdas acumuladas em que um investimento incorre, sendo que no caso particular desta 

tese, o seu valor era igual ao valor de RA atual menos o valor máximo do RA até o momento [37], tal como 

está representado na equação 18. Visto que o RA está em percentagem, a métrica de avaliação Drawdown 

está também em percentagem. 

 

𝐷𝑟𝑎𝑤𝑑𝑜𝑤𝑛 𝑡 = 𝑅𝐴Já=AJG 𝑡 	(%) − 𝑅𝐴 𝑡 	(%)	 (18) 

 

Na equação 18, o RAJá=AJG 𝑡 	(%), representa o valor de Retorno Acumulado máximo até o instante t, e 

o RA 𝑡 	 % 	e o 𝐷𝑟𝑎𝑤𝑑𝑜𝑤𝑛 𝑡 , correspondem respetivamente, ao valor das métricas Retorno Acumulado e 

Drawdown no instante 𝑡. 

Na Figura 18 está representado, o Retorno Acumulado no par de moedas USD/TRY através do sinal azul, 

assim como o Drawdown em relação ao RA num dado período, através do sinal vermelho. 
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Figura 18: Representação do Retorno Acumulado do preço de fecho no par de moedas USD/TRY e do 

respetivo Drawdown. 

 

4.3. 1º Caso de estudo – Influência do tamanho do 
conjunto de treino 

 

Neste caso de estudo pretendia-se perceber a influência de utilizar dados bastante antigos no caso dos 

pares de moedas USD/ZAR, USD/MXN e USD/TRY para treinar o Algoritmo Genético, tendo em conta que o 

mercado mudou bastante nos últimos 6 anos nestes pares de moedas em particular.  

Com esse objetivo em vista, foram então testados 10 Algoritmos Genéticos com o treino realizado na 

Figura 16, sendo que não houveram limitações por parte da regra de investimento associadas ao indicador 

Períodos Nervosos e onde não foram utilizadas as regras de investimento do indicador Tamanho nem do 

indicador Percentagem para decidir quando efetuar posições Long. Foi portanto apenas utilizado para efetuar 

posições Long, as regras de investimento relativas aos indicadores de Tendência, SMA e DCM e aos 

indicadores de Momentum, RSI e ROC. Em seguida, escolheu-se o teste do Algoritmo Genético que tinha 

valores de percentagem de ganhos mais próximo da média entre os 10 Algoritmos Genéticos testados. Este 

teste foi chamado, posteriormente, de fora dos Períodos Nervosos com treino grande.  

Em seguida, repetiu-se o mesmo processo, no entanto, os 10 Algoritmos Genéticos agora testados eram 

treinados com o treino realizado na Figura 17. Este teste foi designado em seguida, de fora dos Períodos 

Nervosos com treino pequeno. 

A diferença entre ambos os testes era então que, no primeiro teste era utilizado parte de um conjunto de 

treino que diferia bastante do conjunto de teste, uma vez que como foi explicado antes, o mercado mudou 

bastante nos três pares de moedas nos últimos 6 anos, enquanto que no segundo teste, este teste era 

treinado com dados bastante semelhantes ao conjunto de teste.  

Por fim, recorreu-se também à estratégia Buy&Hold, que consiste numa estratégia de investimento, na 

qual o investidor compra ativos, e os detém por um longo período, independentemente das flutuações no 
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mercado [38]. Esta estratégia foi utilizada para perceber os benefícios que advinham de utilizar tanto a 

estratégia fora dos Períodos Nervosos com treino pequeno, como a estratégia fora dos Períodos Nervosos 

com treino grande, em relação a simplesmente utilizar uma estratégia que compra um dado ativo quando 

começa o período de teste e o vende no momento em que acabava o período de teste, que consiste nas 

decisões adotadas pelos investidores que utilizam a estratégia Buy&Hold. 

Estas três estratégias enunciadas anteriormente, foram comparadas nos pares de moedas USD/ZAR, 

USD/MXN e USD/TRY, relativamente às métricas de avaliação RA, RAPM e Drawdown. É ainda importante 

referir que todas as estratégias que foram enunciadas em todos os casos de estudo, com a exceção da 

estratégia Buy&Hold que não recorre ao Algoritmo Genético para otimizar nenhum parâmetro, foram testadas 

em 4 intervalos de tempo diferentes, tendo o Algoritmo Genético gerado 4 cromossomas distintos. No que diz 

respeito a cada intervalo de tempo, cada intervalo tem cerca de 6 meses, dando origem, portanto, ao conjunto 

de teste total de aproximadamente 2 anos. 

Nas Figuras 19, 20 e 21, encontram-se então respetivamente, os testes que comparam as três estratégias 

referidas anteriormente, quanto às métricas Retorno Acumulado, Retorno Acumulado por minuto e Drawdown, 

para o par de moedas USD/ZAR. 

 

 
Figura 19: Retorno Acumulado das estratégias fora dos Períodos Nervosos com treino grande, fora dos 

Períodos Nervosos com treino pequeno e Buy&Hold, para o par de moedas USD/ZAR. 
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Figura 20: Retorno Acumulado por minuto das estratégias fora dos Períodos Nervosos com treino grande, 

fora dos Períodos Nervosos com treino pequeno e Buy&Hold, para o par de moedas USD/ZAR. 

 

 
Figura 21: Drawdown das estratégias fora dos Períodos Nervosos com treino grande, fora dos Períodos 

Nervosos com treino pequeno e Buy&Hold, para o par de moedas USD/ZAR. 

 

É ainda importante realçar, que no final dos casos de estudo, no subcapítulo 4.6, encontra-se uma tabela 

para cada par de moedas, com os valores finais das três métricas de avaliação para cada estratégia avaliada 

durante os três casos de estudo, assim como o número de transações utilizadas por cada estratégia e o tempo 

em percentagem relativamente ao período de teste que cada estratégia esteve no mercado. 

Relativamente ao par de moedas USD/ZAR, foi possível verificar através das Figuras 19 e 20, que tanto 

para a métrica RA como para a métrica, RAPM, é mais vantajoso recorrer à estratégia, fora dos Períodos 

Nervosos com treino grande, do que às estratégias fora dos Períodos Nervosos com treino pequeno e 

Buy&Hold.  
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Quanto à métrica Drawdown, foi possível constatar através da análise da Figura 21, que o Drawdown da 

estratégia fora dos Períodos Nervosos com treino grande está praticamente sempre menor em relação ao 

Drawdown das duas restantes estratégias durante o período de teste estabelecido, concluindo-se, portanto, 

que esta estratégia é também mais vantajosa quanto à métrica de avaliação Drawdown. Por fim, pode-se 

ainda concluir, que a estratégia fora dos Períodos Nervosos com treino grande tem o menor MDD das três 

estratégias que estão a ser comparadas. 

Posteriormente, pretendia-se perceber no que diz respeito ao par de moedas USD/MXN, qual das 

estratégias era a mais favorável, estando os testes relativos às métricas de Retorno Acumulado, Retorno 

Acumulado por minuto e Drawdown, representados respetivamente nas Figuras 22, 23 e 24. 

 

 
Figura 22: Retorno Acumulado das estratégias fora dos Períodos Nervosos com treino grande, fora dos 

Períodos Nervosos com treino pequeno e Buy&Hold, para o par de moedas USD/MXN. 

 

 
Figura 23: Retorno Acumulado por minuto das estratégias fora dos Períodos Nervosos com treino grande, 

fora dos Períodos Nervosos com treino pequeno e Buy&Hold, para o par de moedas USD/MXN. 
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Figura 24: Drawdown das estratégias fora dos Períodos Nervosos com treino grande, fora dos Períodos 

Nervosos com treino pequeno e Buy&Hold, para o par de moedas USD/MXN. 

 

Em respeito aos testes feitos quanto à métrica de avaliação RA e RAPM no par de moedas USD/MXN, é 

possível constatar que a estratégia fora dos Períodos Nervosos com treino pequeno é bastante mais lucrativa, 

comparativamente às estratégias fora dos Períodos Nervosos com treino grande e Buy&Hold.  

Quanto ao Drawdown, pôde-se aferir que a estratégia fora dos Períodos Nervosos com treino pequeno 

tem um Drawdown menor em praticamente todo o teste, assim como um menor MDD em relação às restantes 

estratégias, sendo, portanto, também mais vantajosa esta estratégia, no que diz respeito à métrica de 

avaliação Drawdown. Por fim, fez-se os mesmos testes anteriormente feitos para o pares de moedas 

USD/ZAR e USD/MXN, mas desta vez esses testes foram feitos relativamente ao par de moedas USD/TRY.  

Na Figuras 25, 26 e 27, estão então representados os testes, no que diz respeito às métricas de avaliação 

Retorno Acumulado, Retorno Acumulado por minuto e Drawdown respetivamente. 
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Figura 25: Retorno Acumulado das estratégias fora dos Períodos Nervosos com treino grande, fora dos 

Períodos Nervosos com treino pequeno e Buy&Hold, para o par de moedas USD/TRY. 

 

 
Figura 26: Retorno Acumulado por minuto das estratégias fora dos Períodos Nervosos com treino grande, 

fora dos Períodos Nervosos com treino pequeno e Buy&Hold, para o par de moedas USD/TRY. 
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Figura 27: Drawdown das estratégias fora dos Períodos Nervosos com treino grande, fora dos Períodos 

Nervosos com treino pequeno e Buy&Hold, para o par de moedas USD/TRY. 

 

Fundamentado nas Figuras 25 e 26, foi possível concluir que comparativamente ás restantes estratégias, 

a estratégia fora dos Períodos Nervosos com treino pequeno é bastante semelhante tendo em conta a métrica 

de avaliação RA, sendo no entanto, bastante mais vantajosa em relação às restantes estratégias quando 

avaliada de acordo com a métrica de avaliação RAPM.  

Quanto ao Drawdown, não foi possível tirar grandes conclusões acerca de qual é a mais vantajosa, uma 

vez que as estratégias fora dos Períodos Nervosos com treino pequeno e fora dos Períodos Nervosos com 

treino grande, mantêm um Drawdown bastante semelhante ao longo do teste, no entanto, foi possível verificar 

que ambas as estratégias têm uma grande vantagem sobre a estratégia Buy&Hold. 

Em conclusão, após este caso de estudo, foi possível concluir para o par de moedas USD/ZAR que a 

utilização de um treino grande para treinar o GA é mais favorável em relação ao treino pequeno, uma vez que 

a melhor estratégia para as três métricas de avaliação avaliadas é a estratégia fora dos Períodos Nervosos 

com treino grande. Quanto aos pares de moedas USD/MXN e USD/TRY, foi possível aferir que o GA quando 

treinado com o treino pequeno comparativamente a quando treinado por o treino grande permite melhores 

resultados. No caso do USD/MXN, esta conclusão deveu-se ao facto de a melhor estratégia avaliada neste 

caso de estudo quanto às métricas de avaliação RA, RAPM e Drawdown, ser a estratégia fora dos Períodos 

Nervosos com treino pequeno. Já para o par de moedas USD/TRY, foi escolhido um treino pequeno para 

treinar o GA, uma vez que a estratégia que inclui este treino, intitulada de fora dos Períodos Nervosos com 

treino pequeno, foi a estratégia que teve os melhores resultados de acordo com a métrica de avaliação RAPM, 

e simultaneamente conseguiu ter um desempenho semelhante à estratégia fora dos Períodos Nervosos com 

treino grande, em relação às restantes métricas de avaliação. 

É ainda importante referir que as estratégias que foram criadas nos casos de estudo seguintes, têm o 

treino de acordo com o que este caso de estudo considerou mais favorável para cada par de moedas. 
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4.4. 2º Caso de estudo – Teste dentro dos Períodos 
Nervosos, com inclusão da regra de investimento 
associada ao indicador Tamanho 

 
Neste segundo caso de estudo, pretendia-se perceber a diferença entre estabelecer posições Long sobre 

o mercado dentro dos períodos estabelecidos pela regra de investimento referente ao indicador Períodos 

Nervosos, e não ter limitações nos períodos onde são feitas posições Long. Além disso, também se 

tencionava perceber a influência que teve a utilização da regra de investimento associada ao indicador 

Tamanho.  

Com esses objetivos em vista, foi então utilizada a estratégia fora dos Períodos Nervosos enunciada no 

primeiro caso de estudo, sendo que nesta estratégia como foi explicado anteriormente não foi utilizada nem 

a regra de investimento alusiva ao indicador Períodos Nervosos para limitar os períodos onde podiam ser 

feitas transações, nem foram utilizadas as regra de investimento relativas aos indicadores Tamanho e 

Percentagem para decidir quando efetuar posições Long. Tendo portanto, sido apenas utilizadas as regras 

de investimento referentes aos indicadores de Tendência, SMA e DCM e aos indicadores de Momentum, RSI 

e ROC. É importante ainda referir, que no primeiro caso de estudo se chegou à conclusão de qual o treino a 

utilizar, e, portanto, todas as estratégias que se seguem utilizaram conjuntos de treinos mais favoráveis para 

cada par de moedas. 

Posteriormente, testou-se também 10 Algoritmos Genéticos, sendo que nestes testes já foi utilizada a 

regra de investimento respeitante ao indicador Tamanho para estabelecer posições Long sobre o mercado 

assim como as regras de investimento associadas aos indicadores, SMA, DCM, RSI e ROC. Ainda nesta 

estratégia, foi também utilizada a regra de investimento referente ao indicador Períodos Nervosos para limitar 

os períodos onde se podia estabelecer posições no mercado. Tal como foi feito no teste anterior,  

escolheu-se o teste do Algoritmo Genético que tinha valores de percentagem de ganhos mais próximos da 

média entre os 10 Algoritmos Genéticos testados. Este teste foi denominado de dentro dos Períodos Nervosos 

com treino pequeno ou dentro dos Períodos Nervosos com treino grande, dependendo do treino que esta 

estratégia utilizava.  

Por fim, recorreu-se novamente à estratégia Buy&Hold, para perceber os benefícios que tanto a estratégia 

dentro dos Períodos Nervosos, como a estratégia fora dos Períodos Nervosos tinham em relação à estratégia 

Buy&Hold.  

É importante ainda referir que, tanto a estratégia dentro dos Períodos Nervosos como a estratégia Fora 

dos Períodos Nervosos, foram treinadas e testadas, de acordo, com a Figura 17, no caso particular dos pares 

de moedas USD/TRY e USD/MXN, enquanto que no caso do par de moedas USD/ZAR, o treino e o teste 

utilizado foi de acordo com a Figura 16.  

Na Tabela 7,8 e 9 é possível visualizar o período de treino inicial considerado mais favorável no primeiro 

caso de estudo, (o período de treino vai aumentando ao longo do tempo, visto que não é fixo), assim como o 

período total de teste, respetivamente, no par de moedas USD/TRY, USD/MXN e USD/ZAR. 
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Tabela 7: Período de teste e treino utilizado para dar origem às estratégias dentro dos Períodos Nervosos com 
treino pequeno e fora dos Períodos Nervosos com treino pequeno, no par de moedas USD/TRY. 

USD/TRY Início Fim 

Período Treino Inicial 2015-09-23 04:19 2016-10-16 22:58 

Período Teste 2016-10-16 22:59 2018-12-03 13:18 

 

Tabela 8: Período de teste e treino utilizado para dar origem às estratégias dentro dos Períodos Nervosos com 
treino pequeno e fora dos Períodos Nervosos com treino pequeno, no par de moedas USD/MXN. 

USD/MXN Início Fim 

Período Treino Inicial 2015-09-23 02:19 2016-10-14 20:58 

Período Teste 2016-10-14 20:59 2018-12-03 11:18 

 

Tabela 9: Período de teste e treino utilizado para dar origem às estratégias dentro dos Períodos Nervosos com 
treino grande e fora dos Períodos Nervosos com treino grande, no par de moedas USD/ZAR. 

USD/ZAR Início Fim 

Período Treino Inicial 2012-01-01 22:00 2016-10-14 20:58 

Período Teste 2016-10-14 20:59 2018-12-03 11:18 

 

Em seguida, de modo a perceber qual a estratégia mais vantajosa dentro das três estratégias de 

investimento, dentro dos Períodos Nervosos, fora dos Períodos Nervosos e Buy&Hold, estas estratégias 

foram avaliadas neste caso de estudo, de acordo com as métricas de avaliação Retorno Acumulado , Retorno 

Acumulado por minuto e Drawdown. 

Primeiramente, estas estratégias foram testadas no caso particular do par de moedas USD/TRY quanto 

às métricas de avaliação RA, RAPM e Drawdown, estando estes três testes, representados respetivamente, 

nas Figuras 28, 29 e 30.  
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Figura 28: Retorno Acumulado das estratégias dentro dos Períodos Nervosos com treino pequeno, fora dos 

Períodos Nervosos com treino pequeno e Buy&Hold, para o par de moedas USD/TRY. 

 

 
Figura 29: Retorno Acumulado por minuto das estratégias dentro dos Períodos Nervosos com treino 

pequeno, fora dos Períodos Nervosos com treino pequeno e Buy&Hold, para o par de moedas USD/TRY. 
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Figura 30: Drawdown das estratégias dentro dos Períodos Nervosos com treino pequeno, fora dos Períodos 

Nervosos com treino pequeno e Buy&Hold, para o par de moedas USD/TRY. 

 

Através da Figura 28, foi possível verificar que a melhor estratégia de acordo com a métrica de avaliação 

RA, é a estratégia fora dos Períodos Nervosos com treino pequeno, seguida da estratégia Buy&Hold e por 

fim, a estratégia dentro dos Períodos Nervosos com treino pequeno. Este maior RA das duas primeiras 

estratégias, em relação à estratégia dentro dos Períodos Nervosos com treino pequeno, deve-se sobretudo 

ao facto de estas se encontrarem bastante mais tempo no mercado, envolvendo assim um maior risco para 

o investidor. De modo a perceber qual seria mais rentável, não só em termos de lucro mas tendo em conta 

também o risco que cada estratégia incorria, estas estratégias foram novamente testadas, mas desta vez de 

acordo com a métrica RAPM. 

Na Figura 29, foi possível verificar que a estratégia dentro dos Períodos Nervosos com treino pequeno, é 

a que possui o maior RAPM, seguindo-se a estratégia fora dos Períodos Nervosos com treino pequeno, e por 

fim a estratégia Buy&Hold. Relativamente ao Drawdown, tanto a estratégia dentro dos Períodos Nervosos 

com treino pequeno como a estratégia fora dos Períodos Nervosos com treino pequeno são as mais 

favoráveis em diferentes períodos do teste, não sendo possível concluir qual destas é a mais favorável. 

Com base na análise das Figuras 28, 29 e 30 foi ,portanto, possível concluir, que a estratégia dentro dos 

Períodos Nervosos com treino pequeno, apesar de não ser a mais rentável, é a que possibilita um menor 

risco, uma vez que está muito menos tempo no mercado em relação às outras duas estratégias. É ainda 

possível constatar, que o menor tempo no mercado advém de esta estratégia utilizar a regra de investimento 

associada ao indicador Períodos Nervosos, que permite uma escolha mais sensata dos melhores momentos 

para estar no mercado, assim como de utilizar a regra de investimento relativa ao indicador Tamanho, 

resultando assim num maior custo de oportunidade em relação às restantes estratégias. 

A respeito do par de moedas USD/MXN, é possível visualizar na Figura 31, 32 e 33, o Retorno Acumulado, 

Retorno Acumulado por minuto e o Drawdown respetivamente, das estratégias Buy&Hold, dentro dos 

Períodos Nervosos com treino pequeno e fora dos Períodos Nervosos com treino pequeno. 
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Figura 31: Retorno Acumulado das estratégias dentro dos Períodos Nervosos com treino pequeno, fora dos 

Períodos Nervosos com treino pequeno e Buy&Hold, para o par de moedas USD/MXN. 

 

 
Figura 32: Retorno Acumulado por minuto das estratégias dentro dos Períodos Nervosos com treino 

pequeno, fora dos Períodos Nervosos com treino pequeno e Buy&Hold, para o par de moedas USD/MXN. 
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Figura 33: Drawdown das estratégias dentro dos Períodos Nervosos com treino pequeno, fora dos Períodos 

Nervosos com treino pequeno e Buy&Hold, para o par de moedas USD/MXN. 

 

Após a análise da Figura 31, foi possível aferir que a melhor estratégia tendo em conta a métrica de 

avaliação RA, é a estratégia dentro dos Períodos Nervosos com treino pequeno, seguindo-se a estratégia 

fora dos Períodos Nervosos com treino pequeno, e por fim a estratégia Buy&Hold que é bastante menos 

lucrativa em relação as duas anteriores estratégias. 

Semelhante à conclusão no que diz respeito à métrica de avaliação RA, também é possível aferir através 

da Figura 32 que a melhor estratégia para a métrica de avaliação RAPM é a dentro dos Períodos Nervosos 

com treino pequeno. No entanto, é percetível que a estratégia dentro dos Períodos Nervosos com treino 

pequeno difere bastante mais em relação à estratégia fora dos Períodos Nervosos com treino pequeno, em 

relação ao teste anterior relativo à métrica de avaliação RA. Esta disparidade deve-se sobretudo ao facto de 

a estratégia fora dos Períodos Nervosos com treino pequeno, estar mais tempo no mercado em relação à 

estratégia dentro dos Períodos Nervosos com treino pequeno, resultando, portanto, num fator de risco maior. 

No que diz respeito à métrica de avaliação Drawdown foi notório através da analise da Figura 33, que o 

Drawdown é mais baixo em quase todo o teste na estratégia dentro dos Períodos Nervosos com treino 

pequeno em relação as outras duas estratégias, assim como o valor do MDD. 

Em resumo, foi, portanto, possível concluir através das Figuras 31, 32 e 33, que tanto em termos da métrica 

de RA, que representa o lucro, como em termos de risco, representado pela métrica RAPM e pelo Drawdown, 

a melhor estratégia no caso do par de moedas USD/MXN é a estratégia dentro dos Períodos Nervosos com 

treino pequeno. É interessante constatar a influência positiva que teve tanto a inclusão da regra de 

investimento associada aos Períodos Nervosos como a associada ao indicador Tamanho, tal como já tinha 

acontecido no par de moedas USD/TRY. Sendo que no caso particular do par de moedas USD/MXN, essa 

influência positiva, não se traduz só em termos risco, mas também em termos de lucro, visto que a estratégia 

dentro dos Períodos Nervosos com treino pequeno é capaz de ter maior lucro em relação às estratégias fora 

dos Períodos Nervosos com treino pequeno e Buy&Hold, mesmo estando menos tempo no mercado, algo 

que não tinha sido possível no par de moedas USD/TRY.  
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Por último, estão representados nas Figuras 34, 35 e 36, os testes realizados quanto às métricas de 

avaliação Retorno Acumulado, Retorno Acumulado por minuto e Drawdown respetivamente, para o par de 

moedas USD/ZAR. 

 

 
Figura 34: Retorno Acumulado das estratégias dentro dos Períodos Nervosos com treino grande, fora dos 

Períodos Nervosos com treino grande e Buy&Hold, para o par de moedas USD/ZAR. 

 

 
Figura 35: Retorno Acumulado por minuto das estratégias dentro dos Períodos Nervosos com treino grande, 

fora dos Períodos Nervosos com treino grande e Buy&Hold, para o par de moedas USD/ZAR. 



	 62 

 
Figura 36: Drawdown das estratégias dentro dos Períodos Nervosos com treino grande, fora dos Períodos 

Nervosos com treino grande e Buy&Hold, para o par de moedas USD/ZAR. 

 
Depois da análise das Figuras 34 e 35, foi possível concluir que a melhor estratégia quanto ao par de 

moedas USD/ZAR para as métricas de avaliação RA e RAPM é a estratégia dentro dos Períodos Nervosos 

com treino grande. Sendo, no entanto, importante realçar que a vantagem é bastante superior, quando esta 

estratégia foi avaliada de acordo com o RAPM comparativamente a quando foi avaliada com a métrica de 

avaliação RA.  

Relativamente ao Drawdown, na Figura 36, foi possível verificar que a estratégia dentro dos Períodos 

Nervosos com treino grande tem um Drawdown inferior em praticamente todo o período de teste, assim como 

um menor MDD, relativamente às restantes estratégias analisadas.  

Com esta análise em vista, foi, portanto, possível aferir como já tinha acontecido no caso do par de moedas 

USD/MXN, que a implementação da regra de investimento associada ao indicador Períodos Nervosos, para 

limitar os períodos onde podem ser feitas transações, assim como a utilização da regra de investimento 

referente ao indicador Tamanho, para decidir os momentos onde estabelecer posições sobre o mercado, é 

bastante positiva, resultando em maiores lucros e num decréscimo do risco a que o investidor está sujeito, no 

caso particular do par de moedas USD/ZAR. Esta conclusão deve-se ao facto de a adição destas regras de 

investimento na estratégia dentro dos Períodos nervosos com treino grande, resultarem num maior RA e por 

isso num maior lucro, apesar de estar menos tempo no mercado, assim como num maior RAPM, e menor 

Drawdown e MDD, incorrendo esta estratégia, portanto, num menor risco relativamente às restantes 

estratégias. 
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4.5. 3º Caso de estudo - Inclusão da regra de investimento 
associada ao indicador Percentagem dentro dos 
Períodos Nervosos. 

 

Em seguida neste caso de estudo, foi adicionado à estratégia testada anteriormente, intitulada de dentro 

dos Períodos Nervosos, a regra de investimento referente ao indicador Percentagem, regra essa que passou 

a ter, portanto, influência na decisão de efetuar posições Long sobre o mercado, assim como as outras regras 

já existentes nesta estratégia, como foi explicado anteriormente. Pretendia-se perceber neste caso de estudo, 

a influência que tinha a inclusão da regra de investimento relativa ao indicador Percentagem, e tal como já 

tinha sido feito no segundo caso de estudo, foram testados 10 Algoritmos Genéticos, e em seguida foi 

escolhido o teste que tinha os valores de percentagem de ganhos mais próximo da média entre os 10 

Algoritmos Genéticos testados. O teste mais próximo foi então denominado de dentro Final dos Períodos 

Nervosos com treino grande ou dentro Final dos Períodos Nervosos com treino pequeno, dependendo do 

treino que tinha sido utilizado nesta estratégia.  

Posteriormente, este teste irá ser comparado com as estratégias anteriormente referidas nos casos de 

estudo anteriores, fora dos Períodos Nervosos, Buy&Hold e dentro dos Períodos Nervosos, de acordo com a 

métricas de RA, RAPM e Drawdown, de modo a perceber qual a mais rentável, assim como qual é a estratégia 

que possui menor risco.  

Na Figuras 37, 38 e 39, é possível visualizar o Retorno Acumulado, Retorno Acumulado por minuto e o 

Drawdown respetivamente, das quatro estratégias anteriormente referidas, para o par de moedas USD/TRY 

no período de teste. 

 

 
Figura 37: Retorno Acumulado das estratégias dentro Final dos Períodos Nervosos com treino pequeno, 
dentro dos Períodos Nervosos com treino pequeno, fora dos Períodos Nervosos com treino pequeno e 

Buy&Hold, para o par de moedas USD/TRY. 
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Figura 38: Retorno Acumulado por minuto das estratégias dentro Final dos Períodos Nervosos com treino 

pequeno, dentro dos Períodos Nervosos com treino pequeno, fora dos Períodos Nervosos com treino pequeno 
e Buy&Hold, para o par de moedas USD/TRY. 

 

 
Figura 39: Drawdown das estratégias dentro Final dos Períodos Nervosos com treino pequeno, dentro dos 

Períodos Nervosos com treino pequeno, fora dos Períodos Nervosos com treino pequeno e Buy&Hold, para 
o par de moedas USD/TRY. 

 

Através da Figura 37, foi possível visualizar que, tal como tinha acontecido no segundo caso de estudo 

em relação à estratégia do dentro dos Períodos Nervosos com treino pequeno, também a estratégia dentro 

Final dos Períodos Nervosos com treino pequeno é a pior em termos da métrica de avaliação RA comparada 

com as estratégias fora dos Períodos Nervosos com treino pequeno e Buy&Hold. Uma vez que, tal como a 

estratégia dentro dos Períodos Nervosos com treino pequeno, a estratégia dentro Final dos Períodos 

Nervosos com treino pequeno também se encontrou pouco tempo no mercado, foram novamente comparadas 

as quatro estratégias, mas desta vez foram avaliadas de acordo com a métrica de avaliação RAPM, de modo 

a perceber o retorno que estas permitiam, tendo em conta o tempo que estiveram no mercado. Após esta 
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avaliação, que está representada na Figura 38, foi possível verificar que a estratégia dentro Final dos Períodos 

Nervosos é a estratégia que permite um maior RAPM. Este resultado era previsível, uma vez que esta é a 

estratégia que se encontra menos tempo no mercado, possibilitando assim um menor risco em relação às 

restantes três estratégias, apesar de a estratégia dentro dos Períodos Nervosos com treino pequeno se 

encontrar também muito pouco tempo no mercado. 

Quanto ao Drawdown, apresentado na Figura 39, não foi possível tirar ilações acerca da estratégia que 

tem menos risco ao longo do tempo, uma vez que as estratégias fora dos Períodos Nervosos com treino 

pequeno, dentro Final dos Períodos Nervosos com treino pequeno e dentro dos Períodos Nervosos com treino 

pequeno tiram vantagem umas das outras em diferentes períodos do teste, sendo, no entanto, possível 

destacar que as três estratégias mencionadas acima contêm menos risco do que a estratégia Buy&Hold.  

Foi, portanto, possível concluir, no caso do par de moedas USD/TRY, que a inclusão da regra de 

investimento associada ao indicador Percentagem juntamente com as regras de investimento relativas ao 

indicador Tamanho e Indicador de Períodos Nervosos já incluídas no segundo caso de estudo, têm uma 

intervenção positiva em termos de risco, visto que permitem que haja um maior lucro tendo em conta o tempo 

que estiveram no mercado, e por isso um maior custo de oportunidade. 

Na Figura 40 é possível visualizar os parâmetros otimizados pelo Algoritmo Genético para o primeiro teste, 

no caso do par de moedas USD/TRY. 

 

 
Figura 40: Cromossoma relativo ao primeiro teste, no caso do par de moedas USD/TRY. 

 

É interessante realçar que o Algoritmo Genético gerou um valor para o gene da constante H do indicador 

Períodos Nervosos fora dos limites estabelecidos inicialmente quando foi criada a população, ao contrário 

dos restantes genes. Também foi interessante perceber, que no caso deste teste, o GA atribuí-o pesos de 

0.4 e 0.12 respetivamente, às regras de investimento associadas aos indicadores Tamanho e Percentagem, 

o que demonstra que estes indicadores tiveram um papel fundamental na decisão de estabelecer posições 

Long sobre o par de moedas USD/TRY durante o período do primeiro teste. Em contrapartida, atribui-o um 

peso de 0.08 à regra de investimento associada ao indicador RSI, permitindo concluir que o RSI não é o 

melhor indicador Técnico para decidir quando estabelecer posições Long. 
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No que diz respeito ao par de moedas USD/ZAR, estão representadas respetivamente nas Figuras 41,42 

e 43, os testes realizados quanto às métricas de avaliação Retorno Acumulado, Retorno Acumulado por 

minuto e Drawdown. 

 

 
Figura 41: Retorno Acumulado das estratégias dentro Final dos Períodos Nervosos com treino grande, dentro 
dos Períodos Nervosos com treino grande, fora dos Períodos Nervosos com treino grande e Buy&Hold, para 

o par de moedas USD/ZAR. 

 

 
Figura 42: Retorno Acumulado por minuto das estratégias dentro Final dos Períodos Nervosos com treino 
grande, dentro dos Períodos Nervosos com treino grande, fora dos Períodos Nervosos com treino grande e 

Buy&Hold, para o par de moedas USD/ZAR. 
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Figura 43: Drawdown das estratégias dentro Final dos Períodos Nervosos com treino grande, dentro dos 

Períodos Nervosos com treino grande, fora dos Períodos Nervosos com treino grande e Buy&Hold, para o 
par de moedas USD/ZAR. 

 

Com recurso às Figuras 41 e 42, foi possível verificar que tanto no caso da métrica de avaliação RA como 

para a métrica de avaliação RAPM, a melhor estratégia é a dentro Final dos Períodos Nervosos com treino 

grande, seguida das estratégias dentro dos Períodos Nervosos com treino grande, fora dos Períodos 

Nervosos com treino grande e Buy&Hold. É ainda importante realçar que a estratégia dentro Final dos 

Períodos Nervosos com treino grande tem uma vantagem bastante maior em relação às restantes estratégias 

quando avaliada por a métrica de avaliação RAPM comparativamente a quando avaliada por a métrica de 

avaliação RA. Esta maior vantagem advém de, para além de ser a estratégia mais vantajosa em termos de 

lucros, ser também a estratégia que permite ao investidor estar menos tempo no mercado, e por isso incorrer 

em menos riscos. Esta conclusão relativamente ao risco, é ainda sustentada ao verificar através da  

Figura 43, que a estratégia dentro Final dos Períodos Nervosos com treino grande, tem muito menor 

Drawdown ao longo do teste, assim como um menor MDD em relação às restantes estratégias.  

Com todos os testes feitos tidos em conta, foi então possível concluir que a inclusão da regra de 

investimento associada ao indicador Percentagem juntamente como as regras de investimento relativas aos 

indicadores Tamanho e Períodos Nervosos, na estratégia dentro Final dos Períodos Nervosos com treino 

grande tem resultados positivos no caso do par de moedas USD/ZAR. Estes resultados positivos advêm de 

dois fatores importantes, um maior lucro e ao mesmo tempo menor risco. Quanto ao menor risco, este verifica-

se devido a esta estratégia estar muito menos tempo no mercado, ter um Drawdown menor em praticamente 

todo o período de teste e ter um MDD menor. No que diz respeito ao lucro, foi possível verificar que esta 

estratégia, mesmo tendo estado menos tempo no mercado, deu origem a um maior RA em relação às 

restantes estratégias analisadas neste caso de estudo.  

Na figura 44, é possível visualizar os valores que o Algoritmo Genético atribuiu a cada gene, durante o 

período do segundo teste, no caso do par de moedas USD/ZAR. 
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Figura 44: Cromossoma relativo ao segundo teste, no caso do par de moedas USD/ZAR. 

 

Após analisar a Figura 44, foi possível perceber que neste caso, os valores finais dos genes estão todos 

dentro dos limites estabelecidos aquando da criação da população inicial. É possível ainda verificar que tal 

como tinha acontecido no primeiro teste do par de moedas USD/TRY, também no segundo teste do par de 

moedas USD/ZAR, foi atribuído um grande peso às regras de investimento dos indicadores Tamanho e 

Percentagem (0.18 e 0.23), enquanto que para o peso da regra de investimento associada ao indicador RSI, 

foi novamente atribuído um peso praticamente nulo (0.01). 

Por fim, foram novamente usadas as métricas de avaliação Retorno Acumulado, Retorno Acumulado por 

minuto e Drawdown, mas desta vez foram utilizadas para avaliar o par de moedas USD/MXN, estando estes 

testes representados respetivamente nas Figuras 45, 46 e 47. 

 

 
Figura 45: Retorno Acumulado das estratégias dentro Final dos Períodos Nervosos com treino pequeno, 
dentro dos Períodos Nervosos com treino pequeno, fora dos Períodos Nervosos com treino pequeno e 

Buy&Hold, para o par de moedas USD/MXN. 
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Figura 46: Retorno Acumulado por minuto das estratégias dentro Final dos Períodos Nervosos com treino 

pequeno, dentro dos Períodos Nervosos com treino pequeno, fora dos Períodos Nervosos com treino pequeno 
e Buy&Hold, para o par de moedas USD/MXN. 

 

 
Figura 47: Drawdown das estratégias dentro Final dos Períodos Nervosos com treino pequeno, dentro dos 

Períodos Nervosos com treino pequeno, fora dos Períodos Nervosos com treino pequeno e Buy&Hold, para 
o par de moedas USD/MXN. 

 
Em consequência da análise das Figuras 45 e 46, ficou claro que a melhor estratégia é a dentro Final dos 

Períodos Nervosos com treino pequeno, tendo em conta as métricas de avaliação RA e RAPM. Tal como 

tinha acontecido com o par de moedas USD/ZAR, foi possível verificar ainda que no par de moedas USD/MXN 

a diferença entre as estratégias dentro Final dos Períodos Nervosos com treino pequeno em relação às 

restantes três estratégias avaliadas, aumenta quando avaliadas por a métrica de avaliação RAPM 

comparativamente a quando avaliadas por a métrica de avaliação RA. Esta diferença deve-se mais uma vez, 
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ao facto de estratégia dentro Final dos Períodos Nervosos com treino pequeno ser a que está menos tempo 

no mercado.  

No que diz respeito à métrica de avaliação Drawdown, foi possível verificar através da Figura 47, que a 

estratégia dentro Final dos Períodos Nervosos com treino pequeno tem praticamente sempre menos 

Drawdown do que as restantes estratégias durante o período de teste, sendo ainda possível constatar, que é 

a estratégia com o MDD menor.  

A conclusão retirada deste par de moedas USD/MXN, quanto à inclusão da regra de investimento 

associada ao indicador Percentagem juntamente com as regras de investimento referentes aos indicadores 

Tamanho e Períodos Nervosos, já incluídas no segundo caso de estudo, é semelhante à conclusão retirada 

para o par de moedas USD/ZAR, em termos de lucro e risco. Esta semelhança deve-se ao facto, de 

relativamente ao risco, a estratégia dentro Final dos Períodos Nervosos com treino pequeno ser capaz de 

estar menos tempo no mercado, conseguir ter um Drawdown menor em praticamente todo o teste e de ter 

MDD menor, tal como já tinha sido conseguido no par de moedas USD/ZAR, em relação às restantes 

estratégias. Quanto ao lucro, esta estratégia similarmente ao que tinha acontecido no par de moedas 

USD/ZAR, foi capaz de atingir valores de lucro superiores mesmo estando menos tempo no mercado, em 

relação às restantes estratégias testadas neste caso de estudo.  

Na Figura 48, está representado os genes otimizados pelo GA, no terceiro teste, no caso do par de moedas 

USD/MXN. 

 

 
Figura 48: Cromossoma relativo ao terceiro teste, no caso do par de moedas USD/MXN. 

 

É possível visualizar que o cromossoma otimizado para o terceiro teste referente ao par de moedas 

USD/MXN, tem os valores dos genes todos dentro dos limites estabelecidos a cada gene, estipulados quando 

foi inicialmente criada a população, apesar do GA não estar restringido a valores dentro destes limites, no 

caso dos genes dos indicadores Períodos Nervosos, SMA, DCM, RSI E ROC. É ainda importante realçar que 

mais uma vez, foram atribuídos pelo Algoritmo Genético, pesos significativos às regras de investimento 

associadas aos indicadores Percentagem e Tamanho, enquanto que a regra de investimento associada ao 

indicador RSI voltou a ser atribuído um peso praticamente nulo pelo GA na decisão de estabelecer posições 

Long. De destacar por fim, o peso de 0,54 atribuído pelo GA à regra de investimento relativa ao indicador 

DCM neste terceiro teste no par de moedas USD/MXN, que foi bastante elevado. 

 



	 71 

4.6. Resultados finais dos vários casos de estudo 
 

Após os três casos de estudo, depois de avaliadas em termos qualitativos qual era a melhor estratégia, 

era ainda necessário avaliar cada estratégia individualmente em termos quantitativos. Com este objetivo em 

vista, foram então comparadas neste subcapítulo todas as estratégias em termos quantitativos, tendo em 

conta as métricas de avaliação RA, RAPM nos três pares de moedas avaliados nos três casos de estudo. É 

ainda importante realçar que, de modo a poder comparar quantitativamente cada estratégia quanto ao risco, 

foi considerado o MDD de cada estratégia em vez do Drawdown. Ainda neste subcapítulo foram ainda 

comparadas em cada par de moedas, as percentagens que cada estratégia esteve no mercado em relação 

ao período de teste, assim como o número de transações incorridos por cada estratégia. A razão pelo qual 

se teve em conta a percentagem de tempo que cada estratégia esteve no mercado, foi devido a este fator 

estar relacionado diretamente com o risco, como já foi explicado anteriormente. Já o número de transações, 

foi incluído pois era interessante perceber qual a estratégia que iria incorrer em menos custos transacionais, 

apesar de esta tese não ter tido em conta estes custos. 

Na Tabela 10, é possível verificar os resultados finais quanto às métricas Retorno Acumulado, Retorno 

Acumulado por minuto e Maximum Drawdown e ainda relativamente à percentagem de tempo no mercado e 

ao número de transações, das diferentes estratégias utilizadas no par de moedas USD/TRY. 
 

Tabela 10: Resultados finais das estratégias incluídas nos vários casos de estudo, referentes ao par de moedas 
USD/TRY. 

USD/TRY 

Retorno 

Acumulado 

(%) 

Retorno 

Acumulado por 

minuto (%) 

Maximum 

Drawdown (%) 

Minutos no 

mercado (%) 

Nº de 

Transações 

Buy&Hold 69.83 8.729 E-05 62.86 100 1 

fora dos Períodos 

Nervosos com treino 

grande 

75.99 1.854 E-04 21.71 51.24 158 

fora dos Períodos 

Nervosos com treino 

pequeno 

77.20  2.077 E-04 22.56 46.47 351 

dentro dos Períodos 

Nervosos 
60.67 2.685 E-04 37.03 28.24 201 

dentro Final dos 

Períodos Nervosos  
57.60 2.765 E-04 37.84 26.04 27 

 

Com base na Tabela 10, foi possível concluir que a estratégia que conseguiu alcançar a maior 

percentagem de RA no par de moedas USD/TRY foi a fora do Períodos Nervosos com treino pequeno com 

77.20% ao fim dos cerca de 2 anos testados. Já quanto ao RAPM, a melhor estratégia foi a dentro Final dos 
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Períodos Nervosos com 2.765 E-04%. Tendo em conta a percentagem de MDD, a estratégia fora dos 

Períodos Nervosos com treino grande, foi a que conseguiu ter a menor percentagem ao fim do período de 

teste total, tendo atingido um valor de 21.71%. Relativamente o tempo do mercado e ao número de 

transações, a estratégia dentro Final dos Períodos Nervosos conseguiu estar menos tempo no mercado e 

incorreu em menos transações (sem ter em conta a estratégia Buy&Hold que faz sempre só 1 transação), 

tendo estado 26.04% do tempo no mercado em relação ao período de teste total, e tendo feito apenas 27 

transações. Realçar ainda que a inclusão da regra de investimento associada ao indicador Percentagem no 

caso do par de moedas USD/TRY, resultou num decréscimo de 201 transações para apenas 27 e ainda 

permitiu juntamente com a inclusão das regras de investimento associadas aos indicadores Períodos 

Nervosos e Tamanho, estar menos cerca de 20% no mercado, em relação as estratégias que não utilizaram 

nenhuma das três regras de investimento mencionadas acima. 

Na Tabela 11, estão representados os resultados finais quanto às métricas Retorno Acumulado, Retorno 

Acumulado por minuto e Maximum Drawdown e ainda quanto à percentagem de tempo no mercado e ao 

número de transações, das diferentes estratégias utilizadas no par de moedas USD/MXN. 

 

Tabela 11: Resultados finais das estratégias incluídas nos vários casos de estudo, relativamente ao par 
de moedas USD/MXN. 

USD/MXN 

Retorno 

Acumulado 

(%) 

Retorno 

Acumulado por 

minuto (%) 

Maximum 

Drawdown (%) 

Minutos no 

mercado (%) 

Nº de 

Transações 

Buy&Hold 5.69 7.107 E-06 24.12 100 1 

fora dos Períodos 

Nervosos com treino 

grande 

2.78 9.014 E-06 11.58 38.60 362 

fora dos Períodos 

Nervosos treino 

pequeno 

15.25 4.766 E-05 10.27 39.99 1078 

dentro dos Períodos 

Nervosos 
16.20 5.932 E-05 6.46 34.13 385 

dentro Final dos 

Períodos Nervosos 
17.25 7.691 E-05 6.17 28.04 31 

 

No par de moedas USD/MXN, a estratégia dentro Final dos Períodos Nervosos foi a melhor estratégia das 

5 estratégias utilizadas nos vários estudos de caso. Esta conclusão é suportada por o facto, de esta mesma 

estratégia ter tido a maior percentagem de RA e RAPM, com 17,25% de RA e 7.691 E-05 % de RAPM. Esta 

estratégia foi ainda capaz de atingir a menor percentagem de MDD com 6.17%, que corresponde a uma 

percentagem cerca de 4 vezes menor em relação à percentagem de MDD do Buy&Hold, e de estar o menor 

tempo no mercado de entre as 5 estratégias analisadas na Tabela 11 com 28.04% de tempo no mercado em 

relação ao período de teste. Por fim, a estratégia dentro Final dos Períodos Nervosos foi ainda capaz de ser 
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a estratégia que incorre em menos transações, sem ter em conta a estratégia Buy&Hold, tendo sido capaz de 

fazer apenas 31 transações nos cerca de dois anos de período de teste. É interessante realçar ainda que a 

inclusão da regra de investimento do indicador Percentagem fez com que o número de transações no caso 

par de moedas USD/MXN, fosse de 385 para apenas 31 transações, algo que em termos de custos 

transacionais já se torna significativo, apesar de estes custos não ter sido considerados nesta tese. É ainda 

importante verificar que a estratégia que inclui as regras de investimento associadas aos indicadores 

Tamanho, Percentagem e Períodos Nervosos, conseguiu estar menos 10% do tempo no mercado, que as 

restantes estratégias que não utilizam nenhuma destas regras de investimento. 

Na Tabela 12, encontram-se os resultados finais quanto às métricas Retorno Acumulado, Retorno 

Acumulado por minuto e Maximum Drawdown e ainda relativamente à percentagem de tempo no mercado e 

ao número de transações, das diferentes estratégias utilizadas no par de moedas USD/ZAR. 

 

Tabela 12: Resultados finais das estratégias incluídas nos vários casos de estudo, quanto ao par de moedas 
USD/ZAR. 

USD/ZAR 

Retorno 

Acumulado 

(%) 

Retorno 

Acumulado por 

minuto (%) 

Maximum 

Drawdown (%) 

Minutos no 

mercado (%) 

Nº de 

Transações 

Buy&Hold -4.73 -5.908 E-06 21.80 100 1 

fora dos Períodos 

Nervosos com treino 

grande 

8.95 2.674 E-05 14.82 41.86 263 

fora dos Períodos 

Nervosos treino 

pequeno 

-3.34 -1.105 E-05 15.67 37.81 1097 

dentro dos Períodos 

Nervosos 
12.80 5.019 E-05 12.73 27.72 316 

dentro Final dos 

Períodos Nervosos 
13.53 6.305 E-05 10.70 26.82 43 

 

No caso do par de moedas USD/ZAR, a melhor estratégia quanto ao RA foi a dentro Final dos Períodos 

Nervosos, tendo atingido uma percentagem de RA de 13.53%. Este resultado foi ainda mais satisfatório ao 

analisar que a percentagem de RA da estratégia Buy&Hold no mesmo período de teste foi negativa. Quanto 

à percentagem de RAPM a estratégia dentro Final dos Períodos Nervosos foi também a que tem melhores 

resultados, tendo obtido uma percentagem de 6.305 E-05%. Tendo em conta a percentagem de MDD, o 

tempo no mercado e o número de transações, a estratégia dentro Final dos Períodos nervosos foi também a 

mais favorável. Foi possível tirar esta ilação, uma vez que esta foi a estratégia com menor percentagem de 

MDD, com 10.70%, menor tempo no mercado com 26.82% de tempo no mercado em relação ao período de 

teste, e ainda com menor número de transações com apenas 43 transações (sem ter em conta com a 

estratégia Buy&Hold). É ainda importante destacar que a inclusão das regras de investimentos associadas 
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aos indicadores Períodos Nervosos, Tamanho e Percentagem fizeram com que esta estratégia estivesse 

cerca de 10% menos tempo no mercado, em relação às estratégias criadas que não utilizam nenhuma destas 

regras de investimento. Por fim, é interessante realçar que a inclusão da regra de investimento do indicador 

Percentagem na estratégia dentro Final dos Períodos Nervosos permitiu que o número de transações fosse 

de 316 para apenas 43 transações. 
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5. Conclusões 
 

Por fim, neste último capítulo, seguem-se as conclusões finais que foram possíveis retirar do trabalho 

realizado, assim como algumas sugestões e limitações encontradas aquando do desenvolvido da tese. 

 

5.1. Conclusões Finais 
 

Neste trabalho foi possível perceber que o Algoritmo Genético teve um papel muito importante na 

otimização dos parâmetros necessários que advinham das regras de investimento associadas aos vários 

indicadores Técnicos, tendo sido capaz de valorizar em termos de peso os indicadores criados em relação 

aos outros indicadores Técnicos já existentes. No caso particular do indicador RSI, que se chegou à conclusão 

que não seria o mais indicado, uma vez que nunca atinge valores menores que 30 com os períodos 

pretendidos, o Algoritmo Genético é capaz de dar pesos praticamente nulos, percebendo que este indicador 

não traz nada de positivo em termos de lucro e risco. Foi ainda possível constatar através do primeiro caso 

de estudo, que dependendo do par de moedas, é importante a escolha de um conjunto de treino maior ou 

menor, fruto de em vários pares de moedas, o mercado ter mudado completamente, como por exemplo os 

pares de moedas USD/MXN e USD/TRY, onde o mercado 2 anos atrás, não é nada similar ao mercado atual. 

É portanto, crucial nestes casos utilizar um conjunto de treino mais recente para treinar o GA, pois este 

algoritmo não tem tão bons resultados quando treina em mercados diferentes de onde vai ser testado 

posteriormente. 

Nesta tese foi possível também aferir em consequência do segundo e terceiro caso de estudo, os 

resultados positivos tanto em termos de lucro como de risco que advêm de escolher períodos específicos, 

com maior volatilidade e onde é possível ao mesmo tempo identificar uma tendência. Relativamente à regra 

de investimento do indicador Períodos Nervosos, esta teve uma influência essencial para os resultados serem 

tão positivos, visto que permitiu que o lucro se mantivesse semelhante ou em alguns casos até maior, 

relativamente a estratégias que não têm limitações nos períodos onde podem estabelecer posições de 

compra, tais como a estratégia Buy&Hold e a estratégia fora dos Períodos Nervosos. Para além das 

vantagens em termos de lucro, foi possível atingir valores em termos de riscos muito menores, visto que esta 

estratégia permitia ao investidor estar muito menos tempo no mercado, tendo, portanto, um maior custo de 

oportunidade, assim como um Drawdown menor em quase todo o conjunto de teste.  

No que diz respeito à inclusão das regras de investimento associadas aos indicadores Tamanho e 

Percentagem juntamente com as regras de investimento já utilizadas noutras estratégias, estas permitiram 

uma escolha mais vantajosa em termos dos momentos onde seriam mais aconselhados efetuar posições 

Long. Por fim, foi ainda percetível que a inclusão da regra de investimento associada ao indicador 

Percentagem na estratégia dentro Final dos Períodos Nervosos, que incluía todos os indicadores 

desenvolvidos assim como outros indicadores Técnicos já desenvolvidos por outros autores, deu origem a 

muito menos transações. Ao ter menos transações esta estratégia teria muito menos custos transacionais, 

que apesar de não terem sido considerados nesta tese, caso tivessem sido, daria uma vantagem ainda 

superior a esta estratégia em relação às restantes estratégias, analisadas. 
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Em conclusão, foi possível criar um sistema adaptativo capaz de transacionar nos pares de moedas 

USD/TRY, USD/MXN e USD/ZAR, com diversas regras de investimentos associadas a diferentes indicadores 

Técnicos, tendo sido capaz de atingir 57.60% de RA no par de moedas USD/TRY, estando apenas 26.04% 

do tempo no mercado em relação ao período de teste total, o que corresponde a cerca de 6 meses. Este 

sistema conseguiu ainda nos casos dos pares de moedas USD/ZAR e USD/MXN resultados bastante 

positivos, com um RA de 13.53% em 26,82% do tempo no mercado, no caso do par de moedas USD/ZAR e 

17.25% de RA em 28.04%, no caso do par de moedas USD/MXN. 

 

5.2. Trabalho futuro e possíveis melhorias 
 

Este trabalho teve resultados bastantes positivos e inovadores como foi já dito, apesar de não terem sido 

considerados os custos transacionais como o spread. No entanto, seria interessante perceber se estes 

resultados se mantinham positivos em outros pares de moedas, e até experimentar as estratégias de 

investimento implementadas, noutros mercados diferentes do mercado Forex. Estas estratégias podiam ser 

implementadas por exemplo nas criptomoedas como a Bitcoin ou até no mercado de ações, desde que estes 

mercados tivessem alguma volatilidade.  

Seria ainda interessante, incluir um maior número de indicadores Técnicos, e assim criar mais regras de 

investimento associadas a estes indicadores, algo que não foi possível pois quanto maior fosse o número de 

indicadores Técnicos maior seria o número de parâmetros que o Algoritmo Genético teria de otimizar. Seria, 

portanto, inviável, uma vez que existiam algumas limitações em termos computacionais, visto que o sistema 

desenvolvido demorava cerca de 15 dias a otimizar os parâmetros, com os atuais indicadores Técnicos. 

Por fim, sugeriria, a implementação de um Principal Component Analysis (PCA), para decidir quais os 

melhores indicadores Técnicos, assim como um aumento da população, algo que não foi feito devido também 

a limitações computacionais. 
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