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na predição de tendência das ações nas bolsas de
valores
Lorran Ferreira Maroco Sutter

MONOGRAFIA SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DA FACULDADE DE ENGENHARIA/INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
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Resumo
O mercado de capitais é um grande agente que movimenta e auxilia o crescimento da
economia. As ações presentes nas bolsas de valores são uma das principais partes desse
mercado e alvo de interesse de investidores e analistas. Atualmente, as clássicas análises
financeiras fundamentalista e técnica já não surtem tanto efeito nas grandes quantidades
de informações em meio ao advento do Big Data. As técnicas computacionais de aprendizado de máquina, entretanto, ganham espaço ao lidar com o fluxo de dados nas bolsas
de valores. Este trabalho emprega técnicas com o objetivo de predizer as oscilações das
ações nas bolsas de valores, tais como seleção de atributos, clusterização, classificação e
validação e ajuste de parâmetros. Foram utilizadas as informações das cotações de 5 ativos financeiros para realização dos testes que resultaram em acurácias de até 87%. Tanto
os resultados quanto os métodos utilizados foram analisados a fim de identificar possı́veis
melhorias no modelo desenvolvido neste trabalho.

Palavras-chave: Aprendizado de máquina, bolsa de valores, SVM, predição de tendência
de ações.

Abstract
Capital market is a great agent what moves and improve economy growth. Stocks, present
in stock exchanges, are one of the main capital market parts and target of interest of
investidors and analysts. Currently, the classicals fundamentalist and technical financial
analysis no longer have as much effect in big information quantities in the middle of Big
Data advent. The machine learning techniques, however, has won a place in dealing with
stock exchanges data flow. This work employs techniques for purposes of predict stocks
oscillations in stock exchanges, such as feature selection, clusterization, classification and
validation and parameters tuning. Five stock quotations were used for tests which resulted
in acuracy up to 87%. Both of results and methods were analysed so as to identify possible
model improvements developed in this work.

Keywords: Machine learning, stock exchange, SVM, stock trend prediction.
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pelas palavras de motivação e engajamento que sempre ajudaram os alunos de Engenharia Computacional; ao professor Heder Bernardino, por sempre ter transparecido ser uma
boa pessoa, com mente aberta e que incentiva os alunos em novos caminhos.
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“If a machine is expected to be infallible,
it cannot also be intelligent.”
Alan Turing
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1 Introdução
Uma das principais formas de crescimento econômico ocorre através do mercado de capitais, pois é constituı́do de mecanismos eficientes que incentivam a formação de poupança,
possibilitam sua intermediação1 e são de fácil acesso a quem deseja investir (LIMA, 2016).
Esse mercado também é constituı́do por bolsas de valores que disponibilizam a negociação
de ações e outros ativos financeiros a qualquer investidor interessado.
Nesse contexto, a predição das oscilações da bolsa de valores é um desafio que
pode ter alta rentabilidade para aqueles que o alcançarem. As consolidadas análises
financeiras fundamentalista e técnica protagonizam no cenário de ferramentas de predição.
Entretanto, nos últimos anos, outras formas mais tecnológicas ganharam espaço como
meio de melhorar as predições das tendências das ações em bolsas de valores.
A automatização de processos é algo muito presente e rotineiro na sociedade
atualmente, tanto que pode ser considerado essencial para o funcionamento de diversos
serviços de um paı́s: mercado, escolas, redes de transporte, entre outros. Com o setor
financeiro isso não poderia ser diferente. A informatização dos bancos e outras instituições financeiras, trouxe muito mais segurança, facilidade e velocidade às transações
que ocorrem diariamente no mundo todo.
A análise de dados por computador já é algo presente na sociedade há muitas
décadas, entretanto a informatização dos setores da economia tornou essa prática cada
vez mais presente no cotidiano. A relação do mercado de capitais e da análise de dados
por computador se fez-se muito mais sólida na era do Big Data, tornando os processos automatizados inerentes às rotinas desse setor da economia. Além das atividades habituais
de transações financeiras, o avanço dos campos da computação, como o aprendizado de
máquina, propiciaram novas formas de aplicação desse conhecimento. Dentre os exemplos
de aplicação na área de finanças que podem ser citados estão o gerenciamento de portfólio
(GU; KELLY; XIU, 2018), onde um robo-advisor 2 fica responsável por minimizar a in1
2

Captação de recursos por instituições financeiras.
Sistema que provê recomendações financeiras
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tervenção humana quando se trata de sugestões de investimentos; detecção de fraude
(TUYLS; MAES; VANSCHOENWINKEL, 2018), que combina o fluxo de informações
em uma instituição financeira com fatores de risco a fim de prever possı́veis falsificações;
e o trading algorı́tmico (PRASANNA; DEVARASAN, 2013), relacionado à predição das
oscilações do mercado de capitais e automatização de negociações nas bolsas de valores
ou corretoras.
O último exemplo supracitado, o trading algorı́tmico, é relacionado ao foco deste
trabalho. Muitas técnicas de aprendizado de máquina podem ser aplicadas quando se
trata de predição de oscilações do mercado de capitais. As Support Vector Machines são
um bom exemplo de abordagem para isso (VO; LUO; VO, 2016), funcionando com forma
de predição tanto de oscilações de subida e descida quanto de valores numéricos de ações
em bolsas de valores.
A análise técnica, utilizada por muitos investidores, emprega uma infinidade de
indicadores técnicos, o que pode dificultar a dinâmica das negociações. Os métodos de
Random Forests e Extremely Randomized Trees, por exemplo, são técnicas de ensemble
learning 3 baseados em árvore (PAPADOPOULOS et al., 2018), que se apresentam como
boas ferramentas para filtragem e seleção dos indicadores utilizados (XU; LI; LUO, 2013),
possibilitando também a agregação dessas técnicas à outras metodologias de aprendizado
de máquina voltadas para predição.
Os métodos de agrupamento ou clusterização também estão bem presentes no
ramo de aprendizado de máquina para finanças. O grande volume de dados pode dificultar as análises de predição dos ativos financeiros em função da volatilidade e valores
discrepantes. Com os algoritmos de clusterização, tais como K-Means (MARTI et al.,
2016) ou métodos baseados em densidade (CAI; LE-KHAC; KECHADI, 2016), é possı́vel
estabelecer relações de proximidade e semelhança de atributos entre bases dados distintas. Essa abordagem pode melhorar a acurácia do modelo de predição se utilizado com
SVM (VO; LUO; VO, 2016), ou determinar correlações entre ações de diferentes empresas
(WITTMAN, 2002).
3

Combinação de algoritmos para melhor performance de predição

1.1 Problema
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Problema

Os ativos financeiros presentes nas bolsas de valores são de grande importância para o desenvolvimento econômico da sociedade, no entanto, entender e predizer o comportamento
de seus valores ao longo do tempo ainda é uma tarefa desafiadora, envolvendo grandes
riscos de perda de capital (LIMA, 2016). As conhecidas análises fundamentalista e técnica
têm papel importante na tentativa de predição de ações entre investidores conservadores
e arrojados, mas que não têm demonstrado tanta eficiência quanto em anos passados.
O crescimento da economia, conhecimento sobre investimentos e informatização
dos processos em instituições financeiras trouxeram grande volume de dados para o mercado de capitais. Quanto mais informações temos, mais difı́cil é lidar de forma manual
com as oscilações do mercado de forma geral, o que implica em grande potencial de risco
de perda de capital ou investimentos inadequados.

1.2

Justificativa

A aplicação de técnicas de aprendizado de máquina têm se apresentado muito eficientes
no que diz respeito à tentativas de predição no comportamento de ações (ATSALAKIS;
VALAVANIS, 2013) e apresentam vantagens em relação às análises tradicionais.
Ao olharmos para gráficos de cotações de qualquer ação possivelmente julgarı́amos
seu comportamento oscilatório como randômico. Os analistas fundamentalistas e técnicos
há muitos anos tentam encontrar padrões nessas oscilações a fim de prever valores futuros.
As técnicas de aprendizado de máquina, por sua vez, são moldadas com o intuito de
encontrar padrões em grandes massas de dados, desmistificando a hipótese de completa
aleatoriedade e melhorando a taxa de assertividade de predições.
O mercado de capitais é uma via de mão dupla entre os investidores e as empresas
que disponibilizam as ações nas bolsas de valores. Ambos objetivam maximizar seus lucros
e ambos estão expostos aos riscos das oscilações do mercado. Claramente temos uma
situação conhecida como win-win na Teoria dos Jogos (NEUMANN; MORGENSTERN,
1947), onde todos os participantes podem se beneficiar se alguma forma se cooperarem4 .
4

Disponı́vel em hhttps://www.negotiations.com/articles/win-win-settlements/i. Acesso: 28/06/2018
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Visto isso, a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina na predição das oscilações
do mercado de capitais tem potencial de beneficiar ambos os lados. Os investidores, que
podem obter retorno financeiro das ações corretamente escolhidas, e as empresas que
utilizam os investimentos para expansão e desenvolvimento da economia.

1.3

Objetivos

Este trabalho objetiva contextualizar a tarefa de prever o comportamento do mercado de
capitais e demonstrar a aplicação de métodos de aprendizado de máquina nas predição
das oscilações das ações nas bolsas de valores. Serão utilizadas diferentes técnicas a fim
de estruturar um modelo mais robusto que possa melhorar a acurácia das predições.

1.4

Estrutura do trabalho

Este trabalho está dividido em 6 capı́tulos, sendo o primeiro esta introdução. O capı́tulo
2 introduz noções a respeito do mercado financeiro de forma geral, a fim de familiarizar o
leitor a respeito do funcionamento do fluxo de capital em determinados nichos financeiros
como bolsas de valores e corretoras. Além disso, são enunciados conceitos técnicos que
serão relevantes ao longo do trabalho. O capı́tulo 3 se trata dos conceitos e métodos de
aprendizado de máquina utilizados para resolução do problema proposto. Nesse capı́tulo,
são listados e descritos os algorı́timos de seleção de atributos, agrupamento, classificação
e validação de resultados. O capı́tulo 4 detalha os procedimentos empregados durante a
pesquisa e de que forma foram utilizados para alcançar os objetivos. O capı́tulo 5 mostra
e analisa os resultados obtidos. Os dados utilizados são descritos e discussões pertinentes
são levantadas. Já o capı́tulo 6 sintetiza e apresenta as considerações finais a respeito deste
trabalho. São apontadas as conclusões e implicações da pesquisa, assim como as vantagens
e desvantagens do modelo desenvolvido. Por fim, são sugeridos trabalhos futuros a fim de
melhorar o modelo e amenizar as barreiras encontradas.
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2 Fundamentação teórica
Este capı́tulo introduz noções a respeito do mercado financeiro para ambientar o leitor
sobre o tema do trabalho. Também são apresentadas as diferenças das análises financeiras
conhecidas, assim como os indicadores técnicos amplamente utilizados nas predições das
tendências das ações nas bolsas de valores.

2.1

Mercado financeiro

Desde o princı́pio da humanidade, o ser humano foi exposto à ideia de propriedade. Cada
pessoa, devido aos próprios feitos, de forma ilegal ou por sorte, alcançou a possibilidade
de ser dono de algo que vê valor. Entretanto, por interesse em posses de outras pessoas,
foi introduzido o conceito de comercialização baseado em escambo5 , inicialmente focada
na sub existência. Não obstante o avanço da civilização trouxe o comércio de bens de
consumo valorados de forma diferente, o que culminou no surgimento da moeda.
De acordo com Kiyosaki e Lechter (2000), bens de consumo de uma pessoa,
famı́lia ou instituição financeira podem ser classificados em duas categorias: ativos e
passivos. Um ativo é tudo aquilo que pode ser adquirido com o potencial de retornar
lucros ou dividendos6 , aumentando o poder aquisitivo do comprador. A tı́tulo de exemplo
é possı́vel citar cotas de um fundo de investimento, um imóvel alugado ou até mesmo uma
conta poupança. Por outro lado, tudo aquilo que é adquirido e não gera renda ou futura
valorização é chamado de bem passivo. Tais como eletrodomésticos, carros ou imóveis
não utilizados para locação.
O mercado financeiro representa uma parte do mercado que permite compra
e venda de ativos financeiros, com preços preestabelecidos, entre agentes econômicos7
através de negociações. O que é de grande importância para o desenvolvimento da economia, permitindo elevação de taxas de poupança e investimentos que englobam qualquer
5

Simples troca de mercadoria por mercadoria, sem equivalência de valor.
Distribuição de parcela de lucros.
7
Exemplos incluem indivı́duos, governo, empresas ou organizações.
6

2.2 Bolsas de valores
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operação financeira nas mais diversas formas (LIMA, 2016).
Segundo Andreso e Lima (2007), o mercado financeiro, está segmentado da seguinte maneira:
• Mercado monetário: composto por operações de curto e curtı́ssimo prazos que
visam suprir as necessidades de liquidez8 imediatas dos agentes econômicos (LIMA,
2016).
• Mercado de crédito: visa suprir as necessidades de caixa de curto e médio prazo
dos agentes econômicos, seja por meio da concessão de crédito à pessoa fı́sica ou ao
financiamento de pessoa jurı́dica (CARVALHO, 2014).
• Mercado cambial: abrange as operações de compra e venda de moedas internacionais.
• Mercado de capitais: compreende um conjunto de instituições financeiras que
negociam ativos financeiros, geralmente em médio, longo e indeterminado prazos, a
fim de disponibilizar captação de recursos de forma mais direta com os investidores.
Os referidos ativos envolem, por exemplo, cotas de fundos imobiliários, debêntures9
e ações.
O mercado de capitais é o sistema que disponibiliza a negociação de um dos
focos deste trabalho: as ações. A seguir serão apresentados alguns conceitos para melhor
compreensão da dinâmica de transação desse ativo financeiro.

2.2

Bolsas de valores

As bolsas de valores são instituições financeiras que disponibilizam sistemas para a realização de negociação de compra e venda dos ativos financeiros comumente presentes
no mercado de capitais de forma transparente e regulamentada. Dentre as mais famosas
estão a New York Stock Exchange (NYSE); a National Association of Securities Dealers
Automated Quotations (NASDAQ), um mercado de ações automatizado norte-americano;
8
9

Facilidade de um ativo ser transformado em dinheiro sem perdas significativas em seu valor
Tı́tulo de dı́vidas em que o investimento é um empréstimo para determinada instituição.
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e a Bolsa de Valores de Tóquio (TSE). O Brasil conta com sua única bolsa de valores a
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBovespa).
De acordo com Pinheiro (2008), existem três figuras que participam ativamente
do mercado de negociação das bolsas de valores: os especuladores, que visam lucrar
explorando a liquidez e a volatilidade do mercado de ações; os gestores financeiros, que
gerenciam empresas, captando recursos a baixo custo e realizando investimentos sem
riscos; e os investidores, os quais se utilizam do mercado visando lucro a longo prazo,
através das operações de compra e venda de tı́tulos ou dividendos (LIMA, 2016).
Os gestores financeiros se encaixam bem ao esteriótipo de bolsa de valores, com diversas pessoas falando alto em seus respectivos telefones tentando ver qual a melhor oferta
para as ações que estão tentando vender. Esse era um cenário comum há algumas poucas
décadas, mas com a modernização dos centros financeiros e divulgação de informação,
novas formas de negociação puderam ser introduzidas no mercado de capitais.

2.2.1

Ações

A ação é um tı́tulo de renda variável que representa a menor parcela do capital de uma
empresa e que têm potencial retorno financeiro para seus investidores. Ao comprar uma
ação, o investidor se torna coproprietário de uma empresa e tem a possibilidade de ter remuneração dependendo da compacidade da empresa em gerar lucro. O retorno financeiro
para o investidor pode ocorrer a médio e longo prazo através dos dividendos da empresa,
ou através da venda da ação por um preço mais elevado do que a época da compra.
Mais recentemente, foi introduzido o mercado de ações automatizado - o trading
algorı́tmico, também chamado trading automático - que utiliza plataformas eletrônicas
para a entrada de ordens de compra ou de venda. Dessa forma, um algoritmo executa
instruções de negociação pré-programadas a fim de melhorar o fluxo no mercado de capitais.
Visando explorar a volatilidade das ações na bolsa de valores, os especuladores se
tornaram agentes muito importantes, trazendo liquidez ao mercado em momentos em que
não há10 . Com o avanço da tecnologia, esses mesmos especuladores puderam melhorar
10

Disponı́vel
em
hhttp://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/2368011/
especulador-principal-vilao-mercado-mal-necessarioi. Acessado em 14/05/2018
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suas estratégias de compra e venda de ativos financeiros, seja munidos de ferramentas
prontas disponibilizadas pelas instituições financeiras, ou por conta própria utilizando
conhecimentos computacionais como o aprendizado de máquina.
A forma mais conhecida de se ter acesso às cotações das bolsas de valores é
através de homebrokers disponibilizados por corretoras. Estes são sistemas que conectam
as corretoras às informações das bolsas de valores disponı́veis. Para que as ações possam
ser identificadas nas bolsas de valores e homebrokers, estas recebem um código composto
por letras e/ou números, também denominado ticker. Na tabela 2.1 é possı́vel visualizar
exemplos de cotações.
Tabela 2.1: Modelo de tabela de cotação do homebroker
COD
ULT MIN MED MAX VOL
OC
OV
PETR4
16,55 16,06 16,54
16,98 68,47K 16,53 16,55
ITUB4
38,48 38,35 39,07
39,75 27,83K 38,45 39,40
BBDC4
25,60 25,33 25,76
26,20 23,17K 25,45 25,59
GGBR4
13,54 13,09 13,44
13,78 21,18K 13,27 13,70
MGLU3 120,70 120,70 122,92 124,50 4,71K 120,53 123,84
Fonte: Adaptado de hhttps://rico.com.vci. Acesso 27/06/2018.
Onde:
• COD: código (ticker ) do ativo.
• UTL: valor da última negociação.
• MIN: preço mais baixo negociado nas últimas 24h.
• MED: preço médio negociado nas últimas 24h.
• MAX: preço mais alto negociado nas últimas 24h.
• VOL: quantidade de tı́tulos negociados nas últimas 24h.
• OC: Maior oferta de compra no momento.
• OV: Menor oferta de venda no momento.
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Métodos para análise do mercado de capitais

A capacidade de prever o futuro apuradamente é fundamental para muitos processos de
decisões em planejamento, programação e formulação de estratégia (LIMA, 2016). No
mercado financeiro não é diferente. A utilização de boas ferramentas que auxiliem a
tomada de decisão é indispensável e pode representar o sucesso ou o fracasso em uma
negociação. Segundo (LIMEIRA, 2003), existem dois modelos que propõem estratégias
de compra e venda de ações: a análise fundamentalista e análise técnica.

2.3.1

Análise fundamentalista

A análise fundamentalista procura avaliar a situação financeira das empresas focando em
seus aspectos contábeis e econômicos. Essa análise emprega modelos matemáticos que utilizam taxas de juros, balanços contábeis, risco-paı́s11 , projeções macro e microeconômicas,
dı́vida, faturamento anual, entre outros aspectos para determinar o fluxo de caixa futuro
da empresa e projetar a valorização de suas ações (LEMOS, 2015).
Um problema na utilização desse tipo de análise está em não levar em consideração outros tarders 12 como variáveis, sendo que grande parte da atividade gerada nas
negociações se deve à resposta de fatores emocionais e expectativas das pessoas (LEMOS,
2015).

2.3.2

Análise técnica

Também conhecida como análise gráfica, a análise técnica utiliza dados históricos das
ações para construir ferramentas gráficas que buscam prever as oscilações do mercado.
De uma forma geral, a análise técnica parte do princı́pio de que o comportamento do
mercado tende a mostrar comportamentos semelhantes no futuro, baseado na repetição
de padrões do passado (LIMA, 2016).
Os gráficos são elementos muito presentes na análise técnica, podendo ter diversas
formas de representação. Dentre elas podemos citar os gráficos de linhas, barras, ponto e
11

Conceito econômico-financeiro que mede a possibilidade das mudanças em um paı́s impactarem os
ativos financeiros
12
Pessoas que negociam no mercado de capitais
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figura e, principalmente, os candlesticks ou gráfico de velas. Este último é o mais antigo
e consolidado da análise técnica, já utilizado no século XVII por japoneses na Bolsa de
Arroz de Osaka e Dojima (LEMOS, 2015). Utilizam quatro dados básicos: preços de
abertura, de máxima, de mı́nima e de fechamento. A área entre o preço de abertura e
o preço de fechamento é interligada, criando um corpo, ou uma vela. Se no final de um
perı́odo de negociação o valor do fechamento for maior que o da abertura, o corpo do
candlestick será branco, verde ou vazio; se o fechamento for menor que a abertura, esse
corpo deverá ser preto, vermelho ou preenchido. Os dados representados pela máxima
e pela mı́nima do candlestick, acima e abaixo do corpo, são chamados de sombra. Vide
figura 2.1.

Figura 2.1: Candlesticks de baixa e de alta, respectivamente

Diferentemente da análise fundamentalista, que busca mensurar os aspectos econômicos
e financeiros da empresa, a análise técnica baseia-se em seus indicadores gráficos para determinar um padrão de crescimento histórico que possa caracterizar uma tendência nos
preços dos seus ativos (LIMA, 2016). Esses indicadores técnicos tentem a captar de forma
mais eficiente as oscilações e tendências do mercado de capitais em espaços de tempo significativamente menores do que os métodos da análise fundamentalista.
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Indicadores técnicos

Segundo Lemos (2015), um indicador técnico é uma série de dados que são modificados
através de algum tipo de fórmula com o intuito de mostrar nuances nas oscilações das ações
não perceptı́veis em um primeiro momento. Os dados utilizados envolvem a combinação
dos preços de abertura, máxima, mı́nima ou fechamento de um perı́odo de tempo. Alguns
indicadores podem utilizar somente os preços de fechamento, enquanto outros o volume
das negociações em determinado perı́odo.
Para qualquer indicador temos a entrada dos dados utilizados e a saı́da de um
único ponto, como uma média aritmética, a saber. Entretanto um único ponto não trás
informações relevantes para ser caracterizado como um indicador. Uma série de pontos
deve ser levada em consideração para propiciar uma análise mais adequada.
Com o intuito de análise técnica, os indicadores costumam ser exibidos nos
gráficos de preços do ativo financeiro correspondente, seja acima, abaixo ou sobrepondo
as linhas dos valores de cotação. Nas análises financeiras, existem vários indicadores diferentes (apêndice A) que podem apontar comportamentos distintos nas oscilações de um
ativo financeiro. A figura 2.2 mostra um gráfico do tipo candlestick com as cotações da
ação TSLA espaçadas em perı́odos de 4 horas. A imagem exemplifica dois indicadores
técnicos muito utilizados, o Bollinger Bands em azul em volta dos candlesticks e o RSI em
roxo na região inferior da imagem. O primeiro é utilizado para identificar especialmente
áreas de compra e venda da ação. Já o segundo tem como função informar a força da
ação comparando ganhos e perdas no perı́odo especificado.
Um indicador técnico oferece uma perspectiva diferente na análise técnica, podendo dar alertas para se atentar melhor ao preço de uma ação, confirmar outras ferramentas de análise e antecipar a direção futura dos preços (LEMOS, 2015). Assim, os
indicadores podem ser caracterizados como ferramentas essenciais na predição das oscilações dos ativos financeiros.
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3 Aprendizado de máquina
O processo de aprendizagem é algo que está presente desde os primeiros momentos de
vida de cada pessoa, que se dá ao assimilar os mais diversos estı́mulos externos. Segundo
Moura e Ribas (2002), para os bebês, o prazer do contato visual, do toque e da fala da mãe
estabelecem uma intersubjetividade, ou seja, a capacidade do ser humano de se relacionar
com o seu semelhante. Se o bebê enxerga a mãe como seu semelhante, ele tende a imitar
seus comportamentos e aprender com eles, propiciando entendimento de suas capacidade
cognitivas.
Certamente a imitação é fortemente associada ao aprendizado, porém ter um
único contato com alguma ação muito possivelmente não fará que o observador consiga
imitar ou entender o que foi visto. Geralmente há a necessidade de certa repetição a fim de
identificar padrões de comportamento no que está sendo observado. O computador é uma
máquina capaz de acelerar esse processo significativamente. Ao obter boa quantidade de
informações sobre determinado assunto é plausı́vel que a máquina seja capaz de reproduzir
formas de inteligência.
Um dos pioneiros no campo da inteligência artificial, Arthur Samuel definiu aprendizado de máquina como o campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de
aprender sem serem explicitamente programados (SIMON, 2013), de forma a explorar o
estudo e a construção de algoritmos para otimizar um critério de performance utilizando
dados de exemplo ou experiência passada (ALPAYDIN, 2010).

3.1

Tipos de aprendizado

Visto que o aprendizado de máquina tende a aproximar o computador da capacidade de
resolução de problemas do ser humano, naturalmente essa área do conhecimento pode
ser empregada de muitas formas diferentes. No aprendizado de máquina existem tipos
diferentes de aprendizado, definidos por categorias de problemas. Essas categorias são
apresentadas a seguir:
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• Aprendizado supervisionado: a grande maioria dos problemas solucionados por
aprendizado de máquina utilizam essa abordagem, que consiste em dispor de exemplos de entrada e saı́da de dados desejadas, objetivando reconhecer padrões nas
entradas que levem às saı́das. Para Han, Pei e Kamber (2011), aprendizado supervisionado pode ser visto basicamente como um sinônimo para classificação, ou seja,
atribuir rótulos aos dados do problema. Entretanto, os rótulos que se deseja atribuir
podem ser variáveis contı́nuas, o que caracteriza o problema como regressão (TAN;
STEINBACH; KUMAR, 2006). A tı́tulo de exemplo é possı́vel citar o reconhecimento de números escritos à mão, o correto ou errôneo diagnóstico de uma doença,
ou mesmo a decisão de tendência de subida ou descida de um ativo financeiro.
• Aprendizado não supervisionado: utilizado, tipicamente, para descobrir classes
ou padrões somente com entradas fornecidas sem rotulação. Ao pensar no problema
de reconhecimento de dı́gitos, os algoritmos não supervisionados seriam capazes de
separar cada dı́gito em uma classe, porém não saberiam dizer o significado semântico
de cada uma (HAN; PEI; KAMBER, 2011). Dessa forma, o aprendizado não supervisionado é basicamente um sinônimo de clusterização, ou seja, uma tentativa
de criar agrupamentos ou associações entre os dados de entrada.
• Aprendizado semi-supervisionado: Segundo Han, Pei e Kamber (2011), é uma
classe de técnicas de aprendizado de máquina que utiliza tanto exemplos rotulados
quanto não rotulados. Com base nos dados de entrada rotulados é possı́vel criar
os modelos de classificação, enquanto os dados não rotulados ajudam a ajustar as
fronteiras entre as classes.
• Aprendizado por reforço: uma das melhores formas para ilustrar o aprendizado
por reforço é através de jogos, onde um único movimento não é tão importante,
mas sim uma sequência de movimentos corretos. Um jogo de xadrez, por exemplo,
possui poucas regras, mas se torna complexo ao nos atentarmos para a infinidade
de possı́veis movimentos e combinações de posições das peças (ALPAYDIN, 2010).
Um algoritmo de aprendizado por reforço seria capaz escolher a melhor sequência
de movimentações, através de recompensas e punições por cada uma de suas ações,
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a fim de gerar uma polı́tica que teria mais chances de vencer o jogo.

3.2

Métodos utilizados

Dependendo da complexidade e objetivo de um problema, vários métodos de aprendizado
de máquina podem ser utilizados. A seguir são apresentados métodos supervisionados e
não supervisionados utilizados para resolver o problema proposto deste trabalho.

3.2.1

Extremely Randomized Trees

Dentre a comunidade de aprendizado de máquina e inteligência artificial, ensemble learning é uma popular técnica que combina de forma inteligente diferentes métodos para
obter melhor acurácia13 nos modelos desenvolvidos (ZHANG; MA, 2012). Dentre essas
técnicas, os métodos baseados em árvores são uma abordagem bem conhecida que combinam técnicas estatı́sticas e de aprendizado de máquina (ELITH; LEATHWICK; HASTIE,
2008) capazes de, além de atingir bons nı́veis de acurácia, interpretar a importância de
atributos usados em predições (ZHANG; HAGHANI, 2015).
O algoritmo Extremely Randomized Trees (ET) foi proposto por Geurts, Ernst
e Wehenkel (2006) como um método supervisionado para problemas de classificação e
regressão. É um algoritmo que compartilha muitas semelhanças com o Random Forests
(RF), mas com algumas variações que serão explicadas mais a diante. O RF será descrito
a seguir devido a sua forte semelhança ao ET.
O RF desenvolvido por Breiman (2001) é um algoritmo de aprendizagem supervisionada que cria uma combinação (ensemble) de árvores de decisão a fim de tornar o
modelo desenvolvido mais estável e com maior acurácia. Como qualquer algoritmo supervisionado, o método recebe atributos e rótulos de entrada a fim de estabelecer uma
relação entre esses parâmetros. As várias árvores de decisão criadas constroem suas estratégias individuais para que haja uma ”votação”subsequentemente a fim de minimizar
a variância14 do modelo, vide figura 3.1.
O ET, por sua vez, adiciona maior aleatoriedade em relação às árvores de de13
14

Taxa de predições corretas ou incorretas.
Variabilidade das predições. Está relacionada a habilidade do modelo se ajustar a novos dados
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Figura 3.1: Decisão do Random Forests
Fonte: Adaptado de hhttps://medium.comi. Acesso 28/06/2018

cisão. Isto é, a partição dos nós das árvores de decisão é completamente aleatória, ao
contrário do RF que procura a melhor opção de separação. Dessa forma o ET objetiva ter
maior redução da variância em relação à outros modelos menos randomizados (GEURTS;
ERNST; WEHENKEL, 2006).
Outra notável diferença seria o fato do ET utilizar o mesmo conjunto de treinamento para treinar todas as árvores de decisão, enquanto o RF utiliza o método bagging 15
para tal. Utilizando todo o conjunto de treinamento para cada árvore de decisão, o ET
tem maior chance de reduzir o bias 16 do modelo (GEURTS; ERNST; WEHENKEL, 2006).
As modificações do ET em relação ao RF que reduzem o bias e a variância do
modelo se propõem a amenizar os problemas de underfitting e overfitting, respectivamente.
A tı́tulo de exemplo vamos considerar o ajuste de um polinômio à um conjunto de pontos
com determinado grau. Caso o polinômio que tentarmos ajustar aos pontos tenha grau
menor do que os dados, nos deparamos com o problema de underfitting, ou seja, o modelo
tem pouca capacidade de se ajustar aos dados (alto bias). Por outro lado, caso o polinômio
tenha grau maior do que os dados, temos o problema de overfitting, o que causa alta
variância do modelo (ALPAYDIN, 2010).
15

Utiliza subamostras do conjunto de treinamento
Diferença entre o valor esperado da predição do modelo e o valor real esperado. Ou seja, está
relacionado à habilidade do modelo em se ajustar aos dados.
16
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Alternativamente, o ET pode ser utilizado como um método de seleção de atributos, medindo-se a importância de cada um para a predição. A importância é dada
analisando-se quantos nós das árvores de decisão, que utilizam determinado atributo, melhoram os resultado da predição17 . Dessa forma, basta selecionar os atributos de maior
importância para que possam ser utilizados ou não no modelo desenvolvido. Reduzindose a quantidade de atributos utilizados pode reduzir significativamente o problema de
overfitting.

3.2.2

K-Means

O algoritmo K-Means é um método não supervisionado de particionamento ou clusterização, o qual organiza os elementos de um conjunto em grupos (clusters) de forma que
os elementos se assemelhem. A quantidade de clusters deve ser definida inicialmente e
esta torna-se o ponto de partida do método (HAN; PEI; KAMBER, 2011).
O método é inicializado com um conjunto de dados X e o número de clusters K.
O centroide de cada cluster é definido, inicialmente, de forma aleatória ou arbitrária. A
cada iteração, o método recalcula os centroides procurando minimizar a variação ”intracluster”, definida pelo erro quadrático entre os elementos de cada grupo, como mostra a
expressão 3.1.

E=

K X
X

dist(x, ci )2

(3.1)

i=1 x∈Ci

onde x é o ponto no espaço multidimensional representado por cada elemento do
conjunto de entrada X; ci é o centroide do cluster Ci ; e dist(x, ci ) é a distância entre
x e ci , sendo distância Euclidiana a forma padrão utilizada. O critério de parada do
algoritmo será satisfeito quando nenhuma alteração nos centroides seja captada ou ao
atingir o número máximo de iterações preestabelecidas.
Vale ressaltar que o algoritmo K-Means não se limita ao espaço bidimensional
ou tridimensional, facilmente passı́vel de visualização. O método suporta argumentos
multidimensionais, o que permite a sua utilização em problemas de agrupamento com
17

Disponı́vel
em
Acesso: 15/07/2018

hhttps://towardsdatascience.com/the-random-forest-algorithm-d457d499ffcdi.
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variáveis de grandes dimensões.
A principal barreira deste algoritmo está em sua inicialização. Ao definirmos
previamente a quantidade de clusters e suas respectivas localizações, é possı́vel que o
algoritmo convirja para um ótimo local.

3.2.3

Support Vector Machines

Support Vector Machines (SVM) é um método de aprendizado de máquina supervisionado proposto por Vapnik (1998) voltado para resolução de problemas de classificação
e regressão com dados lineares ou não lineares. O método objetiva encontrar um hiperplano18 que separe as amostras de treinamento do problema em suas respectivas classes
(HAN; PEI; KAMBER, 2011).
Dados o conjunto de amostras de treinamento {(x1 , y1 ), . . . , (xN , yN )}, sendo xi ∈
X ⊆ Rn e yi ∈ Y ⊆ R, onde Rn é o espaço dos dados de entrada; R o espaço dos dados
de saı́da, com yi ∈ {−1, +1}, e N o total de amostras de treinamento. O hiperplano pode
ser definido pela seguinte equação:

f (x) = wT · φ(x) + b

(3.2)

onde wT é o vetor normal ao hiperplano, φ(x) o vetor multidimensional de amostras de entrada mapeado em um espaço de mais alta dimensionalidade Φ(x) (SMOLA et
al., 2000) e b é um limiar entre o hiperplano e a origem. As SVM procuram minimizar os
pesos w e o limiar b de acordo com a seguinte expressão:

N

min
w,b,ξ

X
1 T T
w w +C
ξi
2
i=1

s.a. yi (wT φ(xi ) + b) ≥ 1 − ξi ,

(3.3)

ξi ≥ 0, ∀i ∈ [1, N ],
onde C > 0 é um fator de penalização e ξi é uma variável de relaxação utilizada
18

Generalização do conhecido plano bidimensional para qualquer dimensão, sendo que deve ser uma
dimensão menor do que o espaço vetorial em que se encontra.
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para suavizar as margens do hiperplano. A equação 3.3 pode ser vista como um problema clássico de programação quadrática (MA; HUANG, 2008) que pode ser resolvido
pelo método dos multiplicadores de Lagrange. Após algumas manipulações algébricas o
problema pode ser reescrito na forma:

max
α

N
X

αi −

i=1

1X
αi αj yi yj φ(xi )T · φ(xj ),
2 i,j

s.a. 0 ≤ αi ≤ C,
N
X

(3.4)

∀i ∈ [1, N ],

αi y i = 0

i=1

onde αi e αj são os multiplicadores de Lagrange. Resolvendo a equação 3.4 e
obtendo os valores ótimos w∗ e b∗ para o hiperplano, é necessária uma equação sinal a fim
de rotular as amostras de treinamento:

f (x) = sgn

X
N

T

αi yi φ(xi ) · φ(xi ) + b

∗


(3.5)

i=1

O espaço de mais alta dimensionalidade anteriormente citado é necessário para
que seja possı́vel ajustar um hiperplano em amostras não linearmente separáveis. Uma
função kernel é utilizada para aumentar a dimensão das amostras de treinamento e permitir o ajuste do hiperplano, vide figura 3.2. A função kernel recebe os dados de entrada
xi e yi e calcula seu produto interno:

K(xi , yi ) = Φ(xi ) · Φ(yi )

(3.6)

Existem algumas funções kernel que podem ser utilizadas para satisfazer a equação 3.6.
De acordo com (VO; LUO; VO, 2016), para séries temporais de ativos financeiros, uma
função não linear Gaussiana (RBF - Radial Basis Function) é uma boa escolha:

K(xi , yi ) = exp (−γ||xi − yi ||2 )
onde γ é um valor especificado pelo usuário.

(3.7)
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Figura 3.2: Função kernel
Fonte: Adaptado de hhttps://www.hackerearth.comi. Acesso 26/06/2018

As SVM foram propostas inicialmente como ferramenta de classificação binária.
Entretanto é possı́vel estender para casos multiclasses. Nesses casos, alguns métodos que
se destacam são o ”Um-Contra-Todos”e o ”Um-Contra-Um”. No primeiro caso é feito o
treinamento de um classificador para cada classe, enquanto no segundo caso são criados
classificadores para cada par de classes.

3.2.4

K-Fold Cross-validation

Para avaliar os modelos de aprendizado de máquina é comum empregar dados de teste
não utilizados durante a fase de treinamento. O uso desses dados permite a validação e
ajuste de parâmetros do modelo.
Um método bastante utilizado para tal é o K-Fold Cross-validation. Essa abordagem divide aleatoriamente o conjunto de dados a ser testado em K subconjuntos de
igual tamanho. A cada iteração um dos subconjuntos é utilizado para teste e os outros
K − 1 são empregados para treinamento (ALPAYDIN, 2010). Dessa forma, é possı́vel
medir a acurácia e ajustar parâmetros do modelo.
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4 Desenvolvimento
Neste capı́tulo é apresentada a metodologia utilizada para solução do problema proposto
deste trabalho. A linguagem de programação Python 3.6.4 (ROSSUM, 1995) e algumas
de suas bibliotecas foram utilizadas para efetuar a coleta de dados, cálculos e realizar os
testes necessários.
O desenvolvimento do modelo está representado no fluxo de execução da figura 4.1, onde, inicialmente, há a coleta dos dados a serem utilizados e sua preparação
para remoção de registros com dados faltantes; em seguida os indicadores técnicos são
aplicados às amostras; os atributos obtidos são filtrados pelo ET; as amostras são divididas em agrupamentos pelo K-Means; e, por fim, há o treinamento das a SVMs e ajuste
dos parâmetros utilizados.

Figura 4.1: Fluxo de execução

4.1

Coleta e preparação dos dados

Para a coleta de dados, foi utilizada a lista de ativos da Standard & Poor’s 500 (S&P500)19 ,
um ı́ndice composto pelas 500 ações mais bem cotadas na NYSE ou na NASDAQ, qualificadas devido ao seu tamanho no mercado, liquidez e representação na indústria.
A biblioteca Pandas 0.22.0 (MCKINNEY, 2011) - uma ferramenta de visualização, manipulação e análise de dados - possui métodos que permitem a obtenção dos
dados de determinado ativo financeiro simplesmente informando o ticker do mesmo.
Os dados coletados consistem em informações diárias de cada ativo financeiro,
sendo elas a data - utilizada como forma de indexação - valores de abertura, fechamento,
19

hhttps://en.wikipedia.org/wiki/List of S%26P 500 companiesi. Acessado em 03/05/2018
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mais alto, mais baixo e volume de negociações do respectivo dia. Para manipulação computacional, os dados foram armazenados em estruturas denominadas dataframes, objetos
bidimensionais heterogêneos presentes em muitas linguagens de programação.
Na análise de dados, é comum a obtenção de conteúdo incompleto ou contendo
erros. Para os dados de ativos financeiros, muitas vezes podem haver registros nulos ou
zerados, principalmente em relação ao atributo de volume de negociações. Para contornar
esse problema, todos os registros que possuı́ssem valores nulos ou zerados foram desconsiderados. Os registros restantes foram indexados através de suas respectivas datas e
consideradas como dias subsequentes em uma série temporal.

4.1.1

Aplicação de indicadores técnicos

Como visto na subseção 2.3.3, os indicadores técnicos são calculados com os dados da
cotação e volume dos ativos financeiros. Entretanto, alguns indicadores recebem parâmetros
extras, geralmente definidos pelo perı́odo analisado na tentativa de predição, tais quais
SMA, KELCH, OBV, entre outros, vide apêndice A. Foi objetivado estabelecer a tendência
dos ativos financeiros para diferentes perı́odos de n dias a frente de um valor registrado t.
Aplicando esses perı́odos à todos os indicadores, obtemos uma matriz X(t) de atributos.
Cada um deles utilizado como atributo individual dos ativos financeiros.
Dependendo de qual perı́odo de tempo queremos predizer, os dados são rotulados
por um vetor y(t) com valores +1, −1 indicando se o valor da ação daquele dia t é superior
ou inferior ao perı́odo de tempo anterior n. Para estabelecer esses dados a seguinte
expressão foi utilizada:

y(t) =




1

se SMA(t + n) > SMA(t)



−1

caso contrário

(4.1)

onde SMA é o indicador Simple Moving Average.
A aplicação dos indicadores acaba gerando alguns dados nulos na matriz de atributos X(t) devido aos perı́odos de tempo n. Novamente os registros inconsistentes são
removidos para evitar futuros problemas.
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Filtragem de atributos

Um grande dilema na análise técnica e também na predição das oscilações dos ativos
financeiros em aprendizado de máquina, é a escolha de quantos e quais indicadores utilizar
para construção do modelo (XU; LI; LUO, 2013). Na subseção 3.2.1, o método ET foi
explicitado como tendo uma de suas funções a capacidade de determinar a importância de
atributos de uma amostra de dados, minimizando o problema de overfitting. A biblioteca
scikit-learn 0.19.1 (BUITINCK et al., 2013) dispõe de uma infinidade de ferramentas de
aprendizado de máquina, dentre elas o método ET, utilizado para filtrar os indicadores
calculados para cada ação.
O método ET recebe por padrão dois parâmetros: uma matriz de atributos X e
uma lista de classes y relacionadas aos atributos. O algoritmo é executado e gera uma
lista de importâncias em forma de porcentagem relacionadas aos atributos. Essa lista,
então, é ordenada para que somente um determinado número de atributos mais relevantes
sejam utilizados para construir o modelo de predição.
A quantidade de atributos a ser escolhida é também uma questão pertinente. Nos
trabalhos de Xu, Li e Luo (2013) e Liu et al. (2011), foi feita a análise de precisão de seus
respectivos modelos para quantidades diferentes de atributos. Os resultados mostraram
que estabelecer um número ideal de atributos não é uma tarefa trivial, o que torna a
escolha arbitrária ou baseada em resultados anteriores.

4.3

Clusterização

Antes de aplicarmos as SVM, é interessante pensarmos no custo computacional do método.
Dependendo da quantidade de dados e do computador que disponibilizamos, o modelo
pode se tornar inviável de ser executado. Uma proposta para resolução desse problema é
a introdução de uma etapa de clusterização com potencial de reduzir o número de vetores
de suporte e aumentar a resposta das SVM (VO; LUO; VO, 2016).
Com os atributos e classes já definidos e devidamente filtrados, chega a etapa de
clusterização dos dados. Mas nos deparamos com o problema de definir quantos clusters
são necessários. Segundo Marti et al. (2016), o número de grupos não pode ser tão grande
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a ponto de não haver dados o suficiente para uma boa predição em cada cluster. Mas
também não deve ser pequeno demais a ponto de não mostrar diferença em relação ao
cálculo tradicional.

4.4

Treinamento e ajuste de parâmetros

Com os dados devidamente separados em seus respectivos clusters, uma SVM é criada
para cada conjunto para que seja treinada, vide figura 4.2. A biblioteca scikit-learn dispõe
de um classificador que recebe como dados de entrada a matriz de atributos X e o vetor
de classes y. Dentre os parâmetros opcionais estão o fator de penalização C e a variável
γ da função kernel RBF citados na subseção 3.2.3.

Figura 4.2: Treinamento das SVM
Fonte: Adaptado de Vo, Luo e Vo (2016)

A biblioteca scikit-learn disponibiliza, ainda, uma função de Grid Search Crossvalidation, onde é possı́vel testar todas as combinações dos parâmetros desejados com
o método K-Fold. De acordo com Lee (2009), essa metodologia é vantajosa devido às
seguintes razões: o procedimento também ajuda a prevenir o problema de overfitting; o
custo computacional não é tão significativamente maior comparado a outros métodos; e é
um método facilmente paralelizável, considerando que os parâmetros podem ser testados
independentemente.
Após o treinamento e teste de parâmetros, o método de validação retorna o melhor
par de parâmetros a serem utilizados pelos classificadores a fim de possibilitar melhores
predições. A acurácia do modelo foi medida de acordo com a expressão 4.2, onde o rótulo
obtido pelo classificador deve ser igual ao rótulo das amostras de teste para ser considerado
correto (VO; LUO; VO, 2016).
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Acurácia(%) =

número de amostras corretamente classificadas
número total de amostras
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5 Resultados e análises
Neste capı́tulo, são mostrados os dados utilizados para efetuar os testes e os resultados
obtidos. Para validação do modelo, as amostras foram separadas em um conjunto de
treinamento e um conjunto para testes, com a proporção de 80% e 20%, respectivamente.

5.1

Conjunto de dados utilizados

A fim de minimizar a possibilidade de ações com comportamentos semelhantes, 5 ativos
financeiros de ramos diferentes foram escolhidos aleatoriamente para este trabalho. A tabela 5.1 mostra os perı́odos dos conjuntos de treinamento e teste, assim como a quantidade
de amostras de dados pra cada conjunto.
• ABBV: AbbVie Inc.20 ; ramo farmacêutico.
• AMZN: Amazon.com21 ; comércio eletrônico.
• GOOGL: Alphabet Inc.22 ; conglomerado vinculado à Google.
• TSLA: Tesla Motors23 ; setor automotivo e de energia.
• ZTS: Zoetis24 ; saúde animal.
Inicialmente foram considerados 29 indicadores técnicos, vide apêndice A, e amostras de treinamento para quatro perı́odos de tempo diferentes: 3, 5, 7 e 10 dias de predição.
Segundo Lemos (2015), muitos indicadores utilizam o perı́odo n como parâmetro, além
de outros perı́odos relevantes para determinados indicadores. Dessa forma, para cálculo
dos indicadores foram utilizados os perı́odos {1, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 20}, obtento-se o total de 165 atributos para cada conjunto de treinamento. A tı́tulo de exemplo podemos
20

hhttps://www.abbvie.com/i. Acessado em 25/06/2018
hhttps://www.amazon.com/i. Acessado em 25/06/2018
22
hhttps://abc.xyz/i. Acessado em 25/06/2018
23
hhttps://www.tesla.com/i. Acessado em 25/06/2018
24
hhttps://www.zoetis.com.br/i. Acessado em 25/06/2018
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Tabela 5.1: Descrição das amostras de treinamento e teste
ABBV
AMZN
GOOGL
TSLA
ZTS
Conjunto
04/03/2013 07/08/1997 05/11/2004 16/09/2010 23/04/2013
de
a
a
a
a
a
treinamento 02/05/2017 15/04/2014 17/09/2015 17/11/2016 19/05/2017
Conjunto
03/05/2017 16/04/2014 18/09/2015 18/11/2016 22/05/2017
de
a
a
a
a
a
teste
23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018
Amostras
de
882
3605
2388
1324
889
treinamento
Amostras
de
221
902
598
332
223
teste
citar EMA5, Exponential Moving Average para o perı́odo de 5 dias, ou RSI10, Relative
Strength Index para o perı́odo de 10 dias.
Durante a etapa de filtragem de atributos, foram analisados valores encontrados
nos trabalhos de Xu, Li e Luo (2013) e Liu et al. (2011). Baseando-se nessa análise
foi arbitrado que 20% dos dados calculados seriam utilizados no modelo, totalizando 33
atributos.
Em Vo, Luo e Vo (2016) os testes são efetuados com 2, 3, 4 e 5 clusters, onde os
conjuntos com menor quantidade de grupos obteve melhores resultados. Baseado nesses
resultados e por motivos de redução de custo computacional, os números de 2 e 3 clusters
foram escolhidos para realização dos testes.
Na etapa de treinamento das SVM e ajuste de parâmetros, baseando-se em Lee
(2009), os valores para o par de parâmetros (C, γ) foi atribuı́do de forma que C =
2−5 , 2−3 , . . . , 211 e γ = 2−15 , 2−13 , . . . , 2−1 , utilizando 5 subconjuntos para o método de
K-Fold Cross-validation.
Na subseção 3.2.2, foi dito que o principal problema do método K-Means ocorre
durante a inicialização randômica das coordenadas dos centroides. Para minimizar essa
barreira, foram realizados 50 testes com sementes de randomização diferentes para cada
amostra de treinamento. 25 testes para cada número clusters pré-estabelecidos.
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Análise dos resultados

As tabelas 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 mostram os piores e os melhores resultados encontrados de
acurácia (equação 4.2) do modelo para cada perı́odo de predição: 3, 5, 7 e 10 dias, respectivamente, considerando 2 e 3 clusters para cada conjunto de amostras. Já as figuras 5.1
e 5.2, dão outra visão para análise dos melhores e piores resultados, respectivamente, e
comparação entre 2 e 3 clusters. Nas duas representações vale destacar a dispersão dos
resultados obtidos e grande diferença entre os melhores e piores resultados.
A figura 5.2 mostra os piores resultados encontrados na tentativa de predição.
Salvo alguns casos como ABBV para 10 dias, TSLA e ZTS para 5 e 7 dias, todas os
resultados estão abaixo de 50% de acurácia, o que, em termos de compra e venda de
ações, retornaria prejuı́zo para o investidor. Devido à instabilidade observada, não é
possı́vel garantir que obteremos resultados com boa acurácia ao executarmos o modelo
com qualquer semente de randomização. Se faz necessária o treinamento de vários modelos
para alcançarmos bons resultados como vistos na figura 5.1.
Nas tabelas e gráficos de resultados é possı́vel ver certa proximidade dos valores
para as diferentes quantidades de clusters utilizadas, principalmente para os melhores
resultados. Para 2 clusters os melhores resultados foram obtidos nas amostras ABBV,
TSLA e ZTS; enquanto para 3 clusters as amostras AMZN e GOOGL obtiveram os
melhores resultados. Essa distinção está de acordo com Vo, Luo e Vo (2016), que obteve
resultados melhores com 2 clusters para amostras menores e com 3 clusters para suas
amostras maiores. Esse fato reforça a ideia de Marti et al. (2016) a respeito da escolha
da quantidade de clusters.
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Tabela 5.2: Melhores e piores resultados para 3 dias de predição
Piores resultados
Melhores resultados
ticker
2 clusters 3 clusters 2 clusters 3 clusters
ABBV 49,31507 49,77169 79,45205 78,53881
AMZN 41,44444 47,66667
79,88889 81,55556
GOOGL 41,94631 39,09396 73,65772 78,52349
TSLA
46,96970 41,81818 82,72727 81,51515
ZTS
39,81900 46,15385 83,71041 82,35294

Tabela 5.3: Melhores e piores resultados para 5 dias de predição
Piores resultados
Melhores resultados
ticker
2 clusters 3 clusters 2 clusters 3 clusters
ABBV
45,16129 31,33641 77,88018 72,81106
AMZN 36,41425 39,86637 78,06236 78,06236
GOOGL 37,20539 35,01684 75,75758 76,93603
TSLA
51,82927 43,29268 83,84146 83,53659
ZTS
52,51142 47,03196 80,36530 79,90868

Tabela 5.4: Melhores e piores resultados para 7 dias de predição
Piores resultados
Melhores resultados
ticker
2 clusters 3 clusters 2 clusters 3 clusters
ABBV 26,97674 29,30233 80,00000 79,53488
AMZN
35,82589 33,37054 80,58036 81,13839
GOOGL 36,14865 32,26351 73,81757 78,71622
TSLA
48,15951 52,76074 81,90184 81,59509
ZTS
45,62212 50,23041 86,63594 82,48848

Tabela 5.5: Melhores e piores resultados para 10 dias de predição
Piores resultados
Melhores resultados
ticker
2 clusters 3 clusters 2 clusters 3 clusters
ABBV
54,71698 17,92453 87,73585 85,37736
AMZN 29,45129 30,34714
82,41881 84,77044
GOOGL 28,86248 32,59762 73,00509 73,68421
TSLA
49,22601 42,72446 77,08978 75,54180
ZTS
49,53271 32,24299 83,64486 82,24299
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Figura 5.1: Melhores resultados da predição

Figura 5.2: Piores resultados da predição
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As figuras 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 são gráficos do tipo boxplot que mostram a dispersão
dos resultados de acurácia para cada conjunto de amostras. Em sua grande maioria
podemos observar que a mediana está acima dos 60% de acurácia, salvo a amostra da
GOOGL para 3 dias de predição que se encontra em torno de 59%. Ao mesmo tempo, o
intervalo interquartil, onde há a maioria dos dados, quase todas as amostras também se
encontram acima da faixa dos 60%. Além dos mais, em todos os casos o mesmo intervalo
interquartil está em sua totalidade acima da faixa dos 50% de acurácia.
Em um cenário hipotético em que um investidor confiasse no modelo sem fazer qualquer alteração durante seus investimentos, observando-se um prazo mais longo é
possı́vel obter lucro nas operações financeiras. Mesmo com a dispersão observada, o fato
da maioria dos resultados estar localizado acima de 50% e, muitas vezes, acima de 60%,
caracteriza, em termos de mercado de capitais, uma garantia de lucro para o investidor
de longo prazo.
Apesar dos bons resultados de acurácia, a execução de 50 testes para cada amostra de treinamento possibilitou observarmos certa instabilidade no modelo. Sem exceções
podemos observar grande dispersão nos resultados de todas as amostras, principalmente
em relação à ABBV e AMZN, salvo para 3 dias de predição, o que reforça o problema
mencionado na subseção 3.2.2 a respeito da inicialização do método K-Means. O procedimento de executarmos boa quantidade de testes acabamos encontramos parâmetros que
geram resultados bem satisfatórios, mas torna o ajuste desses parâmetros dispendioso.
Outra observação pertinente seria em relação à pluralidade das amostras. Quase
todos os conjuntos de treinamento se mostraram bem dispersos. Entretanto, a amostra da
GOOGL se distingue das outras em função de sua amplitude interquartil, que se mostra
bem menor nas predições de 5, 7 e 10 dias. Apesar de ainda possuir certa quantidade
de outliers 25 , essa amostra apresentou boa precisão26 mesmo para diversas sementes de
randomização utilizadas.
Em contrapartida, para 3 dias de predição da mesma amostra GOOGL, temos
uma das maiores amplitudes de todos os boxplots. O que mostra que o modelo, além
de depender dos dados e da clusterização inicial, é bem afetado em relação ao perı́odo
25
26

Valores discrepantes.
Grau de variação de resultados de uma medida.
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em que se está realizando a predição. Essa mesma diferença de amplitudes para dias de
predição diferentes também pode ser observada, de forma mais sutil, nas amostras ABBV e
AMZN para 3 dias de predição. As amostras restantes, TSLA e ZTS, se mostraram menos
instáveis em relação às outras citadas, o que reforça o fato do modelo ser influenciado pelo
tipo de dado utilizado.
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Figura 5.3: Boxplot de acurácia para 3 dias de predição
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Figura 5.4: Boxplot de acurácia para 5 dias de predição
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Figura 5.5: Boxplot de acurácia para 7 dias de predição
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Figura 5.6: Boxplot de acurácia para 10 dias de predição

5.3

Análise comparativa

Inicialmente este trabalho foi baseado, majoritariamente, em Vo, Luo e Vo (2016) com o
intuito de fazer algumas adaptações e simplificações a fim de obter resultados próximos
ao trabalho citado. Ao longo do desenvolvimento, foram encontradas outras referências
que enriqueceram a metodologia utilizada e proporcionaram melhores resultados. De
forma geral a acurácia do modelo se mostra satisfatória, atingindo valores similares ou
até melhores do que outros autores que utilizam técnicas semelhantes a este trabalho.
Dentre os trabalhos a serem comparados, inicialmente, com aplicação direta de
SVM utilizando indicadores técnicos podemos citar (HAN; CHEN, 2007), que utilizou
indicadores contábeis da análise fundamentalista; e também (KIM, 2003), que utilizou
indicadores técnicos semelhantes à este trabalho. Empregando seleção de atributos, é
possı́vel citar Xu, Li e Luo (2013), que utiliza métodos baseados em Random Forests e
em SVM; e também, utilizando uma forma hı́brida e mais robusta de seleção de atributos
temos Lee (2009). Por fim, podemos citar Vo, Luo e Vo (2016) que faz a combinação da
clusterização por uma variação do método K-Means com a predição através de SVM.
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Tabela 5.6: Comparativo dos melhores resultados dos trabalhos
Trabalho
Amplitude da acurácia (%) Diferença (%)
Este trabalho
73.68 ∼ 87.73
14.05
Indicadores
Han e Chen (2007)
74.91 ∼ 86.00
11.09
Kim (2003)
52.83 ∼ 57.83
5.00
técnicos
Seleção de
Xu, Li e Luo (2013)
54.35 ∼ 60.98
6.63
Lee (2009)
85.50 ∼ 88.50
3.00
atributos
Clusterização Vo, Luo e Vo (2016)
71.20 ∼ 82.50
11.30
A tabela 5.6 sumariza e permite a comparação dos melhores resultados obtidos
por este trabalho e pelos autores supracitados. Como pode ser observaod, este trabalho
teve bom desempenho em relação à literatura, onde superou em quase todos os autores,
salvo Lee (2009) que apresentou as melhores acurácias e também a melhor precisão, as
acurácias dos modelos desenvolvidos. Apesar dos bons resultados, a tabela 5.6 também
possibilita enxergarmos a instabilidade do modelo deste trabalho. Na coluna de diferença,
vemos que todos os outros autores possuem maior estabilidade em seus resultados. Por
fim, a pluralidade de técnicas empregadas pelos autores citados e a acurácia dos resultados
deste trabalho, mostram que, para o tema de predição de ativos financeiros, a combinação
de técnicas diferentes de aprendizado de máquina corroboram para o desenvolvimento de
um modelo mais preciso.
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6 Considerações finais
Neste trabalho foram introduzidos conceitos necessários para melhor compressão do funcionamento do mercado financeiro e suas vertentes que podem ser utilizadas como aplicação
de técnicas de aprendizado de máquina.
Foram descritas os métodos de aprendizado de máquina utilizados para tentar
prever as oscilações de 5 amostras de ações do mercado de capitais. Inicialmente nos
deparamos com o problemas de escolher quais e quantos atributos seriam necessários para
treinamento do modelo e vimos que o método de ET é uma escolha bem utilizada para
tal. Em seguida partimos para o agrupamento dos dados em subgrupos com elementos
semelhantes a fim de melhorar a performance das SVM empregadas subsequentemente.
Por fim, validamos os parâmetros do modelo para obtenção de melhores resultados
Foi possı́vel observar que o modelo possui boa acurácia em comparação com
outros modelos semelhantes da literatura. Entretanto, foi observada certa instabilidade
no modelo desenvolvido, o que pode ser justificado com o problema de inicialização dos
centroides no método de clusterização K-Means e o tamanho das amostras utilizadas, o
que modifica os resultados finais dependendo da semente de randomização e da quantidade
de clusters pré-determinada. Apesar de instáveis, os resultados se mostraram satisfatórios
para aplicação no mercado de capitais para negociações de longo prazo.
Os problemas encontrados em relação à etapa de clusterização pretendem ser
resolvidos futuramente. Utilizando ainda o método K-Means, Marti et al. (2016) tem
boas propostas em relação a escolha da quantidade de clusters para o modelo.
Outros algoritmos de agrupamentos podem ser testados, principalmente aqueles
que não são baseados em centroide. Cai, Le-Khac e Kechadi (2016) faz várias análises
de métodos de agrupamento que podem ser úteis para refinamento do trabalho. Em seu
trabalho, já vemos, por exemplo, que métodos baseados em densidade, como DBSCAN,
não se adéquam bem à análise financeira.
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A Lista de indicadores
• SMA: Simple Moving Average
• EMA: Exponential Moving Average
• MOM: Momentum
• ROC: Rate of Change
• ATR: Average True Range
• BBANDS: Bollinger Bands
• PPSR: Pivot Points, Supports and Resistances
• PPSRFIBO: Pivot Points, Supports and Resistances Fibonacci
• STOK: Stochastic oscillator %K
• STO: Stochastic oscillator %D
• TRIX: Trix
• ADX: Average Directional Movement Index
• MACD: Moving Average Convergence/Divergence Oscillator
• MASS: Mass Index
• VORTEX: Vortex Indicator
• KST: Know Sure Thing Oscillator
• RSI: Relative Strength Index
• TSI: True Strength Index
• ACCDIST: Accumulation/Distribution

A Lista de indicadores
• CHAIKIN: Chaikin Oscillator
• MFI: Money Flow Index and Ratio
• OBV: On-balance Volume
• FORCE: Force Index
• EOM: Ease of Movement
• CCI: Commodity Channel Index
• COPP: Coppock Curve
• KELCH: Keltner Channel
• ULTOSC: Ultimate Oscillator
• DONCH: Donchian Channel
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