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Resumo

Este trabalho apresenta um estudo sobre séries temporais financeiras, em alta-frequência,

na tentativa de identificar as características do seu fenômeno gerador e, baseado neste estudo,

propor um modelo, composto por uma combinação balanceada entre operadores lineares e ope-

radores não-lineares crescentes e decrescentes, capaz de prever este tipo particular de série

temporal. Para o processo de aprendizagem, é proposto um método baseado em gradiente des-

cendente, utilizando ideias do algoritmo de retropropagação do erro (back propagation, BP) e

uma abordagem alternativa para superar o problema da não-diferenciabilidade dos operadores

não-lineares.

Uma análise experimental é conduzida com o modelo proposto, utilizando um conjunto

de séries temporais financeiras, em alta-frequência, do mercado de ações Brasileiro: Banco do

Brasil SA, Banco Bradesco SA, Brasil Foods SA, BR Malls Participações SA e Companhia

Energética Minas Gerais. Nestes experimentos, um conjunto relevante de medidas é utilizado

para avaliar o desempenho preditivo do modelo proposto, e os resultados alcançados superam

aqueles obtidos utilizando técnicas estatísticas, neurais e híbridas apresentadas na literatura.

Também, são realizadas simulações com um sistema de apoio à decisão, baseado em previsão,

para compra e venda de ações, tendo em vista demonstrar o desempenho econômico expressivo

do modelo proposto no mercado de ações, em alta-frequência.

Palavras-chave: Neurônio Artificial. Aprendizagem Baseada em Gradiente Descendente.

Mercado de Ações Brasileiro em Alta-Frequência. Previsão de Séries Temporais. Sistema de

Apoio a Decisão.





Abstract

This work presents a study about high-frequency financial time series to identify the

characteristics of their generator phenomenon and, based on such study, to propose a model,

composed of a balanced combination of linear operators and increasing and decreasing nonli-

near operators, able to predict this kind of time series. For the learning process, it is proposed

a descent gradient-based method, using ideas from the back propagation (BP) algorithm and a

systematic approach to overcome the problem of nondifferentiability of nonlinear operators.

An experimental analysis is conducted with the proposed model, using a set of high-

frequency financial time series of the Brazilian stock market: Banco do Brasil SA, Banco

Bradesco SA, Brasil Foods SA, BR Malls Participações SA and Companhia Energética Minas

Gerais. In these experiments, a relevant set of measures are used to assess the prediction perfor-

mance of the proposed model, and the achieved results overcome those obtained by statistical,

neural and hybrid techniques presented in the literature. Also, it is performed simulations with

a prediction-based decision support system, for buy and sale of stocks, to demonstrate the sig-

nificant economic performance of the proposed model in real high-frequency stock market.

Keywords: Artificial Neuron. Descent Gradient-based Learning. High-Frequency Brazilian

Stock Market. Time Series Prediction. Decision Support System.
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1
Introdução

Este capítulo apresenta o problema de previsão de séries temporais, bem como a moti-

vação, a justificativa e os objetivos deste trabalho. Ao final, é apresentada a estrutura dos seus

capítulos subsequentes.

1.1 Introdução

A necessidade pelo conhecimento sobre o futuro desperta um crescente interesse nos

pesquisadores da área de previsão de séries temporais (NEKOUKAR; BEHESHTI; TAGHI,

2010; ADEODATO et al., 2011; ASADI et al., 2012; ADHIKARI; AGRAWAL, 2013; GAM-

BOGI; COSTA, 2014). Prever o futuro é considerado um elemento chave para o sucesso ou

falha em processos de tomada de decisão (FERREIRA; VASCONCELOS; ADEODATO, 2008;

ARAÚJO, 2012a). Um preditor pode ser representado por um mapeamento capaz de prever as

observações, no tempo futuro, de um determinado fenômeno temporal utilizando observações

referentes ao tempo passado (FERREIRA; VASCONCELOS; ADEODATO, 2008; ARAÚJO,

2012a).

Entretanto, preditores possuem diversos tipos de imprecisões, seja por falhas em seus

processos de construção, seja pela complexidade do fenômeno temporal em questão. De acordo

com Ferreira et al. (FERREIRA; VASCONCELOS; ADEODATO, 2008), é possível verificar

que a imprecisão gerada no processo de previsão de um fenômeno temporal está fortemente

relacionada com a escolha da modelagem e de seu custo, em termos de recursos computaci-

onais, para sua construção. Na literatura, diversos pesquisadores discutem a impossibilidade

de minimizar completamente a má acurácia dos preditores, de forma a haver a necessidade de

incluir tal termo no processo de tomada de decisão. Portanto, uma determinada decisão em um

sistema de apoio à decisão (decision support system, DSS) pode ser definida por (FERREIRA;

VASCONCELOS; ADEODATO, 2008)

DEC = DECP + I,
�
�

�
�1.1

onde o termo DECP representa a decisão assumindo que o preditor está correto e o termo I é

definido como um fator compensador devido à má acurácia do preditor, sendo este dependente

da complexidade do problema abordado.
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Mesmo sendo um recurso indispensável para muitas aplicações, preditores possuem di-

versas limitações em seu uso prático, dentre as quais, vale mencionar, o custo para a geração

da previsão (SALGADO et al., 2010). Ferreira et al. (FERREIRA; VASCONCELOS; ADEO-

DATO, 2008) mostrou que a maximização do custo do preditor não necessariamente implica na

minimização da sua má acurácia em seu processo construtivo e, consequentemente, na minimi-

zação do fator risco em um processo de tomada de decisão, uma vez que o ganho no desempenho

preditivo não cresce na mesma escala dos custos.

Na literatura é possível encontrar classes de preditores, que podem ser divididos em

duas categorias principais (BOX; JENKINS; REINSEL, 1994): i) Automáticos: as observações

do tempo passado de um dado fenômeno temporal, organizadas como uma série temporal (time

series, TS), são utilizadas para construir automaticamente um mapeamento capaz de prever

as observações no tempo futuro do fenômeno temporal, e ii) Não-automáticos: a intervenção

humana de especialistas no problema é necessária para análise, construção e utilização prática

do preditor.

Desta forma, este trabalho objetiva o desenvolvimento de um modelo automático para

prever o comportamento futuro de fenômenos temporais.

1.2 Motivação e Justificativa

A previsão de séries temporais financeiras é um problema bastante difícil de ser so-

lucionado, uma vez que, nestas séries temporais, é possível encontrar diversas características

complexas em seu fenômeno gerador (NIU; WANG, 2014). Inicialmente, técnicas estatísticas

lineares e não-lineares foram desenvolvidas na tentativa de prever este tipo particular de fenô-

meno temporal (ENGLE, 1982; RAO; GABR, 1984; OZAKI, 1985; RUMELHART; MCCLE-

LAND, 1987; PRIESTLEY, 1988; BOX; JENKINS; REINSEL, 1994). Vale mencionar um

modelo pertencente a uma classe particular de preditores lineares, comumente utilizada para

previsão de séries temporais financeiras, conhecido como modelo autoregressivo integrado de

médias móveis (autoregressive integrated moving average, ARIMA) (BOX; JENKINS; REIN-

SEL, 1994).

Entretanto, mesmo sendo amplamente utilizado na prática, o modelo ARIMA é linear

e tal fato gera uma limitação em seu uso prático, uma vez que não existe justificativa para

suposição de linearidade no fenômeno gerador de séries temporais financeiras (CLEMENTS;

FRANSES; SWANSON, 2004). Também, de acordo com o trabalho de Clements et al. (CLE-

MENTS; FRANSES; SWANSON, 2004), a não-linearidade presente nos preditores estatísticos

não é capaz, na prática, de apresentar um ganho expressivo, em termos de desempenho predi-

tivo, quando comparado aos preditores lineares, uma vez que o alto custo para construção de

um preditor estatístico não-linear não é justificado, pois este pode alcançar um desempenho

preditivo similar a de um preditor linear (CLEMENTS; FRANSES; SWANSON, 2004).

Alternativamente, modelos de redes neurais artificiais (artificial neural networks, ANN)

(HAYKIN, 1998) do tipo perceptron multicamadas (multilayer perceptron, MLP) (ADEODATO
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et al., 2011; ASADI et al., 2012; GAMBOGI; COSTA, 2014), recorrentes (HAYKIN; PRIN-

CIPE, 1998; MENEZES; BARRETO, 2008; MENEZES; BARRETO; FREIRE, 2009; MENE-

ZES; BARRETO, 2013) e difusas (fuzzy) (AZNARTE et al., 2012; KHASHEI; BIJARI, 2014;

VELLA; NIG, 2014), de programação genética (genetic programming, GP) (MOUSAVI; ES-

FAHANIPOUR; ZARANDI, 2014) e do regressor de vetor de suporte (support vector regres-

sor, SVR) (ZHIQIANG; HUAIQING; QUAN, 2013; WANG; HUANG; WANG, 2013) têm sido

aplicados para solucionar o problema de previsão de séries temporais financeiras. Entretanto,

existe uma limitação destes modelos neste problema em particular, que é a necessidade de defi-

nição dos retardos temporais relevantes para uma correta caracterização do fenômeno temporal

(ARAÚJO, 2007; FERREIRA; VASCONCELOS; ADEODATO, 2008).

Vale mencionar a existência de uma classe particular de ANN proposta na literatura

para solucionar problemas de séries temporais financeiras, que são as redes neurais morfológi-

cas (morphological neural networks, MNN) (RITTER; SUSSNER, 1996; RITTER; SUSSNER;

HACKER, 1997; SUSSNER, 1998a). Uma MNN é uma rede neural baseada em conceitos fun-

damentais da morfologia matemática (mathematical morphology, MM) (SERRA, 1982; MA-

RAGOS, 1989). Na literatura, é possível verificar que as MNN têm apresentado desempenho

preditivo superior para o caso particular de previsão de séries temporais financeiras (ARAÚJO;

SUSNER, 2010; ARAÚJO, 2011a, 2012a; ARAÚJO; OLIVEIRA; MEIRA, 2015a,b,c,d,e,f).

Neste contexto, diversas metodologias híbridas baseadas em ANN (ARAÚJO, 2007;

FERREIRA; VASCONCELOS; ADEODATO, 2008; SALGADO et al., 2010; SHAHRABI;

HADAVANDI; ASADI, 2013; OUYANG; YIN, 2013; HUANG et al., 2013; MCDONALD

et al., 2013; KHASHEI; BIJARI, 2014; SALGADO et al., 2014; FIRMINO; SALGADO; FER-

REIRA, 2014, 2015) ou MNN (ARAÚJO; SUSNER, 2010; ARAÚJO, 2010a,b,c,d, 2011b;

ARAÚJO et al., 2012; ARAÚJO; FERREIRA, 2013) têm sido propostas na literatura. Esta

abordagem utiliza técnicas baseadas em gradiente descendente e técnicas evolucionárias para

escolha de parâmetros, estrutura e arquitetura subótimos dos modelos de previsão, bem como

os melhores retardos temporais para caracterizar corretamente o fenômeno gerador da série

temporal financeira.

Vale mencionar que a utilização prática da abordagem híbrida tem algumas limitações,

dentre as quais destaca-se o alto custo para construção do preditor, uma vez que este tipo de abor-

dagem utiliza uma grande quantidade de recursos computacionais para se alcançar desempenho

preditivo aceitável (ARAÚJO, 2012a). Também, de acordo com Araújo (ARAÚJO, 2012a),

os preditores construídos com técnicas híbridas nem sempre superam aqueles construídos com

técnicas convencionais, reforçando a ideia de que o aumento no custo para construção do predi-

tor nem sempre implica no aumento do desempenho preditivo (FERREIRA; VASCONCELOS;

ADEODATO, 2008).

Entretanto, mesmo com a alta diversidade de modelos recentemente apresentados na

literatura, uma limitação ocorre em todos estes preditores no caso particular de séries temporais

financeiras, conhecido como dilema do passeio aleatório (random walk, RW) (SITTE; SITTE,

2002). Este dilema ocorre quando tenta-se prever qualquer série temporal financeira utilizando
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um modelo de previsão de qualquer natureza que, na prática, resulta em previsões geradas com

um característico atraso de um passo a frente em relação aos valores reais da série temporal.

Devido a este fato, Sitte e Sitte (SITTE; SITTE, 2002) argumentaram que séries tem-

porais financeiras são geradas por processos aleatórios e não podem ser previstas. Entretanto,

Sitte e Sitte (SITTE; SITTE, 2002) não desenvolveram nenhuma prova matemática conclusiva

que dê suporte a tal afirmação, sendo esta fundamentada pelo fato de não existirem modelos de

previsão capazes de prever séries temporais financeiras sem o característico atraso de um passo

a frente (ARAÚJO, 2012a).

Neste contexo, Ferreira et al. (FERREIRA; VASCONCELOS; ADEODATO, 2008)

apresentou um procedimento, chamado de procedimento de ajuste de fase (phase adjustment

procedure, PAP), para modelos de ANN do tipo MLP construídas a partir de um processo

de treinamento híbrido composto por algoritmos genéticos (genetic algorithms, GA) (LEUNG

et al., 2003) e técnicas baseadas em gradiente descendente (RIEDMILLER; BRAUN, 1993;

HAGAN; MENHAJ, 1994; MOLLER, 1993; BATTITI, 1992), que soluciona, de forma prática,

o dilema do RW para o caso particular, em frequência diária, do problema de previsão de sé-

ries temporais financeiras. Considerando que o PAP é condicionado à aplicação de um teste

comportamental após o processo de aprendizagem da ANN, existe a necessidade de verificação

manual da utilização do PAP (FERREIRA; VASCONCELOS; ADEODATO, 2008).

A partir da introdução do conceito de ajuste de fase em séries temporais financeiras, em

frequência diária, é possível encontrar na literatura trabalhos que investigam a sua utilização em

diversos modelos de previsão (ARAÚJO, 2007; SALGADO et al., 2010; ARAÚJO; SUSNER,

2010; ARAÚJO, 2010a,b,c,d, 2011b,a, 2012a; ARAÚJO et al., 2012; ARAÚJO; FERREIRA,

2013; SALGADO et al., 2014; FIRMINO; SALGADO; FERREIRA, 2014, 2015). Note que o

desempenho preditivo do PAP foi investigado em termos de uma análise empírica, através de

um conjunto de séries temporais financeiras, em frequência diária. No entanto, de acordo com

Oh et al. (OH; KIM; EOM, 2008), as características do fenômeno gerador de séries financeiras

tendem a mudar com o aumento ou a diminuição da sua frequência, o que sugere um estudo

particular sobre as características do seu fenômeno gerador e a investigação do desempenho

preditivo do PAP, ambos em termos da frequência de destas séries.

Neste contexto, considerando o constante desenvolvimento das plataformas eletrônicas

de negociação, a frequência para realização de operações no mercado de ações tem aumentado

para frações de segundos (ORTEGA; KHASHANAH, 2014). Este tipo de operação é conhe-

cida como negociação em alta-frequência (high-frequency trading, HFT) (ALDRIDGE, 2013)

e tem como principal objetivo a operação no mercado de ações, em alta-frequência, sem inter-

venção humana (SILVA et al., 2014). Desde o ano de 2009 a BM&F Bovespa (bolsa de valores

brasileira) opera em alta-frequência e, de acordo com o relatório anual relativo a 2013 da comis-

são de valores mobiliários (CVM), o volume total negociado deste tipo de operação cresceu de

0,6% em 2009 para 12% em 2013, bem como o número de negócios cresceu de 2,5% em 2009

para 36,5% em 2013. Vale mencionar que, no mercado de ações americano, o volume total

negociado deste tipo de operação já se aproxima dos 80% (CHAVEZ-DEMOULIN; MCGILL,
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2012), o que leva a crer que o mercado de ações em alta-frequência (high-frequency stock mar-

ket, HFSM) seja uma tendência global (STROZZI; ZALDIVAR, 2005; SAZUKA, 2005; KIMA

et al., 2007; SATO, 2008; OH; KIM; EOM, 2008; QUORESHI, 2008; HAUTSCH, 2008; TO-

DOROV, 2009; GIAMPAOLI; NG; CONSTANTINOU, 2009; AIT-SAHALIA; MYKLANDB;

ZHANG, 2011; CHORTAREASA; JIANGB; NANKERVIS, 2011; TODOROVA; VOGT, 2011;

SUN; MEINL, 2012; CHAVEZ-DEMOULIN; MCGILL, 2012; CAPORALE; GIL-ALANA,

2013; ALDRIDGE, 2013; ZU; BOSWIJK, 2014; AGHAMOHAMMADI; EBRAHIMIAN; TAH-

MOORESI, 2014; HUTH; ABERGEL, 2014; TSE; DONG, 2014; ARAÚJO; OLIVEIRA; MEIRA,

2015a,b,c,d,e,f; BAUMEISTER; GUéRIN; KILIAN, 2015; ANAGNOSTIDIS; EMMANOUI-

LIDES, 2015; LEAN; MISHRA; SMYTH, 2015).

Diversos trabalhos foram propostos na literatura relacionados ao HFSM, dentre os quais

vale destacar: i) análise técnica (QUORESHI, 2008), ii) análise por erro multiplicativo esto-

cástico multivariado (HAUTSCH, 2008), iii) análise de volatilidade (TODOROV, 2009; AIT-

SAHALIA; MYKLANDB; ZHANG, 2011; CHORTAREASA; JIANGB; NANKERVIS, 2011;

WANG; HUANG; WANG, 2013; ZU; BOSWIJK, 2014; TSE; DONG, 2014; ANAGNOSTI-

DIS; EMMANOUILIDES, 2015), iv) mineração de dados financeiros (SUN; MEINL, 2012),

v) clusterização (OH; KIM; EOM, 2008; CHAVEZ-DEMOULIN; MCGILL, 2012), vi) análise

por estratégias de negociação (STROZZI; ZALDIVAR, 2005), vii) quantificação dos agentes

de mercado (SATO, 2008), viii) análise da hipótese da lei de potência (TODOROVA; VOGT,

2011), ix) análise de micro padrões (AGHAMOHAMMADI; EBRAHIMIAN; TAHMOORESI,

2014), x) análise de Fourier (GIAMPAOLI; NG; CONSTANTINOU, 2009), xi) análise de que-

bras estruturais (LEAN; MISHRA; SMYTH, 2015), e xii) análise e previsão de séries temporais

(ORTEGA; KHASHANAH, 2014; ARAÚJO; OLIVEIRA; MEIRA, 2015a,b,c,d,e,f).

No entanto, trabalhos recentes (CAPORALE; GIL-ALANA, 2013; ORTEGA; KHASHA-

NAH, 2014; AGHAMOHAMMADI; EBRAHIMIAN; TAHMOORESI, 2014; LEAN; MISHRA;

SMYTH, 2015) têm sugerido que séries temporais financeiras, em alta-frequência, tendem a

possuir características similares a um processo de RW. Entretanto, nenhum argumento satisfató-

rio foi desenvolvido para suportar tal afirmação, sendo este baseado apenas em análise empírica.

Desta forma, esforços ainda devem ser realizados para uma análise mais aprofundada do fenô-

meno gerador de séries temporais financeiras, em alta-frequência, e consequentemente para o

desenvolvimento de modelos para previsão deste tipo particular de série temporal.

1.3 Objetivos

Este trabalho concentra-se no estudo sobre as características do fenômeno gerador de

séries temporais financeiras, em alta-frequência e, baseado neste estudo, propõe um modelo de

previsão, composto por uma unidade de processamento definida em termos de uma combinação

balanceada entre operadores lineares e operadores não-lineares, tendo a capacidade de determi-

nar automaticamente o percentual balanceado de utilização de cada operador em questão.

Para o processo de aprendizagem do modelo proposto, é apresentado um método ba-
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seado em gradiente descendente utilizando ideias do algoritmo de retro-propagação do erro

(back-propagation, BP) (HAYKIN, 1998, 2007). Para superar o problema da não-diferenciação

dos operadores não-lineares empregados no modelo proposto, é utilizada uma abordagem alter-

nativa baseada no trabalho de Pessoa e Maragos (PESSOA; MARAGOS, 1998, 2000) e Sousa

(SOUSA et al., 2000).

Uma análise experimental é conduzida com o modelo proposto utilizando um conjunto

relevante de séries temporais financeiras, em alta-frequência, do mercado de ações brasileiro.

Nestes experimentos, são utilizadas seis medidas relevantes para avaliar o desempenho de pre-

visão: erro médio quadrático (mean squared error, MSE), erro médio percentual absoluto (mean

absolute percentage error, MAPE), estatística u de theil (u of theil statistics, THEIL), previsão

de mudança na direção (prediction of change in direction, POCID), variância relativa média

(average relative variance, ARV), e função de avaliação (evaluation function, EF).

Além disso, é apresentado um sistema de apoio à decisão (decision support system,

DSS), referido como sistema de negociação baseado em previsão (prediction-based trading

system, PTS), para realização de operações de compra e venda no mercado de ações, em alta-

frequência. Uma análise experimental é conduzida com o PTS utilizando um conjunto relevante

de séries temporais financeiras, em alta-frequência, provenientes do mercado de ações brasileiro.

Nestes experimentos, são utilizadas seis medidas relevantes para avaliar o desempenho econô-

mico: percentual de operações vencedoras (POV), percentual de operações perdedoras (POP),

retorno acumulado percentual (percentage accumulated return, PAR), retorno percentual mé-

dio das operações vencedoras (RPMOV), retorno percentual médio das operações perdedoras

(RPMOP) e maximum drawdown (MDD).

Portanto, os objetivos deste trabalho são realizar um estudo sobre séries temporais fi-

nanceiras, em alta-frequência, propor um modelo de previsão e um sistema de apoio à decisão,

utilizando as previsões geradas pelo modelo proposto, para realizar operações de compra e

venda no mercado de ações, em alta-frequência. Para alcançar estes objetivos, foi estabelecido

o seguinte conjunto de objetivos específicos:

1. Determinação de um conjunto diversificado de séries temporais financeiras, em alta-

frequência, referentes ao preço das ações:

� Banco do Brasil SA (BBAS3),

� Banco Bradesco SA (BBDC4),

� Brasil Foods SA (BRFS3),

� BR Malls Participacoes SA (BRML3),

� Companhia Energetica Minas Gerais (CMIG4);

2. Realização de um estudo sobre as características do fenômeno gerador das séries

temporais financeiras, em alta-frequência;

3. Análise dos modelos de previsão propostos na literatura para gerar um referêncial

teórico;
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4. Desenvolvimento do modelo proposto;

5. Desenvolvimento de um método para superar a não-diferenciabilidade dos operado-

res não-lineares utilizados no modelo proposto;

6. Desenvolvimento do algoritmo de treinamento para projetar o modelo proposto;

7. Desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão, utilizando as previsões geradas

pelo modelo proposto, para operar no mercado de ações, em alta-frequência;

8. Realização de uma análise experimental com o modelo proposto a partir de gráfi-

cos e de seis medidas consolidadas na literatura para determinação do desempenho

preditivo;

9. Realização de uma análise experimental com o sistema de apoio à decisão a partir

de gráficos e de seis medidas para avaliação do desempenho econômico;

1.4 Estrutura deste Trabalho

A estrutura deste trabalho é composta por seis capítulos descritos a seguir:

Capítulo 1 - Introdução: este capítulo apresenta uma introdução ao problema de previsão de

séries temporais financeiras, bem como apresenta os objetivos e motivações deste traba-

lho;

Capítulo 2 - Previsão de Séries Temporais: este capítulo define formalmente as séries tempo-

rais, e apresenta o problema de previsão de séries temporais financeiras abordado neste

trabalho;

Capítulo 3 - Análise das Séries Financeiras em Alta-Frequência: neste capítulo é realizado

um estudo sobre o fenômeno gerador das séries temporais financeiras, em alta-frequência,

utilizadas neste trabalho;

Capítulo 4 - O Modelo Proposto: este capítulo apresenta a definição formal do modelo pro-

posto e do seu algoritmo de treinamento, bem como do sistema de apoio à decisão para

operar no mercado de ações, em alta-frequência;

Capítulo 5 - Simulações e Resultados Experimentais: este capítulo descreve o procedimento

empregado para realização das simulações, define um conjunto de medidas para avaliação

da previsão e do sistema de apoio à decisão, e apresenta os resultados obtidos de forma a

pertimir uma comparação do modelo proposto com os modelos analisados neste trabalho.

Estes resultados foram analisados através de medidas de desempenho e gráficos, demons-

trando que o modelo proposto pode proporcionar aos investidores lucro expressivo no

mercado de ações, em alta-frequência;
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Capítulo 6 - Conclusões e Trabalhos Futuros: neste capítulo final são apresentadas as consi-

derações finais deste trabalho. Também, é feita uma discussão sobre o modelo desenvol-

vido, suas limitações e sugestões para trabalhos futuros.
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2
Previsão de Séries Temporais

Neste capítulo, são apresentados a definição formal de uma série temporal e o problema

de previsão de séries temporais abordado neste trabalho.

2.1 Introdução

De acordo com (BOX; JENKINS; REINSEL, 1994), uma série temporal representa uma

sequência de observações sobre um determinado fenômeno ou evento que evolui com o tempo.

Tais observações são pontos temporais discretos ou contínuos, sendo estes usualmente equi-

distantes. Portanto, uma série temporal pode ser formalmente definida por (BOX; JENKINS;

REINSEL, 1994)

X = {xt ∈ R | t = 1,2,3 . . .N},
�
�

�
�2.1

onde o termo t representa um índice temporal (tempo), que determina a granularidade das ob-

servações, e o termo N representa o número de observações ou pontos da série temporal.

Uma série temporal de qualquer natureza é composta, em termos da abordagem adi-

tiva, por três componentes (características) principais, e determinada por (MORETTIN; TOLOI,

2004)

xt = Tt +Ct +Rt ,
�
�

�
�2.2

onde Tt é uma componente de tendência (incremento ou decremento gradual sistemático das

observações do fenômeno temporal), Ct é uma componente cíclica (movimentações cíclicas na

observação do fenômeno temporal sem uma definição clara de sua frequência) ou sazonal (mo-

vimentações cíclicas na observação do fenômeno temporal com flutuações de caráter sazonal,

isto é, com frequência bem definida), e Rt é a componente aleatória ou ruído. Desta forma, a

análise de uma série temporal consiste na identificação e estimativa do grau de contribuição

de cada uma destas componentes (características) para que se tenha uma aproximação do fenô-

meno gerador da série temporal (MORETTIN; TOLOI, 2004).

2.2 O Problema de Previsão

O principal objetivo ao se aplicar uma técnica de previsão a uma dada série temporal

X é a construção de um mapeamento que seja capaz de estimar o futuro de um fenômeno
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temporal (FERREIRA; VASCONCELOS; ADEODATO, 2008). Em outras palavras, o objetivo

de qualquer técnica de previsão é criar um mercanismo que permita, com certa precisão, a

previsão dos valores futuros da série temporal, dados por xt+h, onde h representa o horizonte de

previsão de h passos a frente (MORETTIN; TOLOI, 2004).

Desta forma, para o desenvolvimento e construção de um modelo de previsão é neces-

sária a definição dos seguintes elementos (SALGADO et al., 2010): i) período de previsão:

representado pela unidade básica de tempo na qual as previsões são realizadas, ii) horizonte

de previsão: corresponde ao número de períodos cobertos, no futuro, pela previsão, e iii) in-

tervalo de previsão: representa a frequência com a qual novas previsões são construídas. Vale

mencionar que, de acordo com Salgado et al. (SALGADO et al., 2010), é importante consi-

derar a disponibilidade de dados históricos sobre o problema, a precisão e a representatividade

estatística de tais dados, sendo estas características essenciais para o sucesso no processo de

construção de um modelo de previsão.

Também, é possível notar que, dependendo do valor assumido para o horizonte de previ-

são h, as previsões dos valores futuros de uma série temporal podem ser classificadas como de

curto, médio ou longo prazo. Desta forma, uma caracterização dos modelos de previsão pode

ser definida em relação ao seu horizonte de previsão, como (MORETTIN; TOLOI, 2004): i)

um-passo-adiante: a previsão é feita apenas para o período de tempo imediatamente posterior

ao atual, ou seja, o parâmetro h = 1, e ii) k-passos-adiante: são adotadas valores de h > 1, onde

o objetivo é se identificar tendências gerais e pontos de inflexão relevantes na série temporal.

Vale mencionar que este trabalho tem foco apenas em previsões utilizando a abordagem de

previsão de um-passo-adiante.

Portanto, a ideia básica do problema de previsão é a definição de uma janela temporal,

que contém os pontos do passado da série temporal, para construção posterior de um modelo de

previsão com o objetivo de determinar as suas observações futuras. A janela temporal é consti-

tuída por um conjunto de observações do fenêmono temporal, trazendo consigo as informações

necessárias para a previsão das observações futuras do fenômeno gerador da série, onde tal

conjunto de observações ou pontos contidos na janela temporal são conhecidos como retardos

temporais (time lags, TL) (BOX; JENKINS; REINSEL, 1994).

Desta forma, o principal elemento que possibilita um desempenho acurado na previsão

do futuro de um fenômeno temporal é a escolha correta dos retardos temporais relevantes de

tal maneira a possibilitar a caracterização das leis que governam o fenômeno gerador da série

temporal (quando um determinado retardo temporal é relevante para a série, este irá gerar algum

tipo de relacionamento entre os dados históricos) (MORETTIN; TOLOI, 2004).

A identificação das dependências relevantes entre as observações, isto é, entre os retar-

dos temporais relevantes para representação correta da série temporal, pode ser realizada utili-

zando a função de autocorrelação (autocorrelation function, ACF) (BOX; JENKINS; REINSEL,

1994) e a função de autocorrelação parcial (partial autocorrelation function, PACF) (BOX; JEN-

KINS; REINSEL, 1994) apenas quando existe relacionamentos lineares entre as observações

do fenômeno temporal. Entretanto, quando se analisa séries temporais reais, ou mais especi-
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ficamente, séries temporais financeiras complexas com todas as suas dependências e variáveis

incontroláveis, o relacionamento que envolve os dados históricos da série temporal pode con-

ter algum tipo de não-linearidade. Tal fato torna a análise e definição dos retardos temporais

relevantes para uma correta caracterização do fenômento gerador da série temporal, via análise

ACF e PACF, um processo bastante complexo (BOX; JENKINS; REINSEL, 1994).

Neste contexto, vários métodos foram propostos na literatura para a definição de re-

tardos temporais relevantes em séries temporais, tendo maior destaque os métodos propostos

por Savit e Green (SAVIT; GREEN, 1991), Pi e Peterson (PI; PETERSON, 1994) e Tanaka et

al. (TANAKA; OKAMOTO; NAITO, 2001). Estes métodos consideram que uma determinada

série temporal de interesse seja representada por

xt = f (xt−1,xt−2, . . . ,xt−n)+ rt ,
�
�

�
�2.3

em que f : Rn → R representa o mapeamento entre os pontos do passado (xt−1,xt−2, . . . ,xt−n)

e do futuro (xt ). O termo rt representa um termo de ruído, que decresce com o incremento de

n, bem como se o sistema for completamente determinístico, este tende a zero quando n excede

a dimensão mínima necessária para uma correta caracterização do fenômeno gerador da série

temporal (SAVIT; GREEN, 1991; PI; PETERSON, 1994; TANAKA; OKAMOTO; NAITO,

2001).

Entretanto, vale mencionar a existência de uma metodologia bastante utilizada na lite-

ratura de previsão de séries temporais, conhecida como lagplot ou phase portrait (PERCIVAL;

WALDEN, 1998; KANTZ; SCHREIBER, 2003), que é aplicada para determinação e análise das

relações entre os retardos temporais relevantes de uma série temporal. O lagplot é um gráfico de

dispersão relacionado com os diferentes retardos temporais da série (xt × xt−1,xt × xt−2,. . .,xt ×
xt−n). Esta análise possibilita a caracterização da relevância de um determinado retardo tem-

poral em questão a partir da existência de alguma estrutura bem definida em seu lagplot. No

entanto, o lagplot é uma técnica bastante limitada, uma vez que esta depende de interpretação

humana dos gráficos, e nem sempre as relações não-lineares contidas nestes gráficos são huma-

namente passíveis de identificação (a medida que temos um incremento da dimensionalidade

n). Entretanto, Araújo (ARAÚJO, 2007), Ferreira et al. (FERREIRA; VASCONCELOS; ADE-

ODATO, 2008) e Salgado et al. (SALGADO et al., 2010) argumentam que sua simplicidade é

um forte argumento para sua utilização.

Alternativamente, a informação mútua média (mean mutual information, MMI) (FRA-

SER; SWINNEY, 1986; KRASKOV; STGBAUER; GRASSBERGER, 2004), tem sido utili-

zada para análise e definição dos retardos temporais relevantes de séries temporais (AMJADY;

KEYNIA, 2009; MENEZES; BARRETO, 2008; STOJANOVIC et al., 2014; TRAN; MUTTIL;

PERERA, 2015; CHEN; LEE, 2015), uma vez que MMI representa uma generalização das ACF

para sistemas não-lineares (STOJANOVIC et al., 2014), onde a informação não-linear relevante

em um determinado retardo temporal t em relação ao retardo temporal t−n pode ser mensurada

(AMJADY; KEYNIA, 2009; TRAN; MUTTIL; PERERA, 2015). Note que, a inexistência de

relacionamentos entre os retardos temporais implica em um valor nulo para a MMI (STOJANO-
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VIC et al., 2014).

2.2.1 O Dilema do Passeio Aleatório

De acordo com Sitte e Sitte (SITTE; SITTE, 2002) e Malkiel (MALKIEL, 2003), uma

observação no tempo futuro (xt ) de uma determinada série temporal financeira, em F-frequência

(F representa a frequência das observações da série), pode ser representada por

xt = xt−1 + rt ,
�
�

�
�2.4

onde xt−1 representa a observação da série temporal anterior a observação xt , e rt representa

um termo de ruído com distribuição gaussiana com média zero e desvio padrão dado por σ
(rt ∼ N(0,σ)), isto é, um ruído branco (white noise).

A partir da análise da Equação 2.4, é possível verificar que, como o conjunto de infor-

mações consiste nos dados passados da série temporal e o termo de ruído é um ruído branco, o

futuro é imprevisível, uma vez que o valor xt é induzido a ser o melhor valor de previsão de xt−1.

Este comportamento é característico em séries temporais financeiras, sendo formalmente conhe-

cido como dilema do passeio aleatório (SITTE; SITTE, 2002) ou hipótese do passeio aleatório

(MALKIEL, 2003).

Note que as leis que governam o fenômeno gerador de séries temporais financeiras são

bastante similares às leis que governam o fenômeno gerador de um passeio aleatório. Isto

implica que qualquer modelo de previsão aplicado a este tipo de série temporal terá, obrigato-

riamente, um atraso de um passo em relação aos valores reais da série, e tal afirmação está de

acordo com os resultados obtidos por (SITTE; SITTE, 2002; MALKIEL, 2003).

Neste contexto, o teste de razão de variância (variance ratio test, VRT) (LO; MACKIN-

LAY, 2001) pode ser utilizado para verificar, estatisticamente, se uma série temporal financeira

tende a um processo de passeio aleatório ou não. Também, o parâmetro de Hurst (Hurst para-

meter, HP) (HURST, 1951) pode ser utilizado para determinar se o fenômeno temporal de uma

série temporal financeira possui características de um passeio aleatório (HP= 0.5), ou possui

dependência não-linear de curto (0.5 <HP≤ 1) ou longo (0 ≤HP< 0.5) prazos (MENEZES;

BARRETO; FREIRE, 2009). Note que, no caso da dependência não-linear de curto prazo, a sé-

rie é persistente, ou seja, uma tendência positiva no tempo passado é mais provável de continuar

positiva no futuro, e vice-versa (DINIZ; LIMA; SILVA FILHO, 2012). De forma análoga, no

caso da dependência não-linear de longo prazo, a série é anti-persistente, ou seja, uma tendência

positiva no tempo passado é mais provável de se converter em uma tendência negativa, e vice

versa (DINIZ; LIMA; SILVA FILHO, 2012).

2.2.2 O Conceito de Ajuste de Fase Temporal

De acordo com a Seção 2.2.1, é possível verificar que superar o dilema do passeio

aleatório (random walk, RW) é uma tarefa bastante complexa, pois, como o fenômeno gerador

de séries temporais financeiras, em F-frequência, é bastante similar ao fenômeno gerador de um



2.3. RESUMO DO CAPÍTULO 29

passeio aleatório, qualquer modelo de previsão tenderá a ser guiado por esse comportamento

(SITTE; SITTE, 2002; MALKIEL, 2003).

Entretanto, Ferreira et al. (FERREIRA; VASCONCELOS; ADEODATO, 2008) apre-

sentou um procedimento, chamado de procedimento de ajuste de fase (phase adjustment proce-

dure, PAP), para modelos de ANNs do tipo MLP construídas a partir de um processo de trei-

namento híbrido composto por algoritmos genéticos (genetic algorithms, GA) (LEUNG et al.,

2003) e técnicas baseadas em gradiente descendente (RIEDMILLER; BRAUN, 1993; HAGAN;

MENHAJ, 1994; MOLLER, 1993; BATTITI, 1992), para superar o dilema do RW no caso par-

ticular do problema de previsão de séries temporais financeiras, em frequência diária.

O PAP possui dois passos: i) um padrão de entrada {x1,x2, . . . ,xn} (retardos temporais)

é apresentado ao modelo de previsão para geração de uma saída (y1), e ii) o padrão de entrada é

re-arranjado incluindo a saída gerada no passo (i), dado por {y1,x1,x2, . . . ,xn−1}, e apresentado

ao mesmo modelo de previsão, onde é gerada uma nova saída (y2). Vale mencionar que a saída

y2 representa a previsão com a fase ajustada, isto é, sem o atraso de um passo a frente em relação

aos valores reais da série temporal.

Entretanto, como o PAP foi desenvolvido para solucionar o problema de séries tempo-

rais financeiras, em frequência diária e, de acordo com Oh et al. (OH; KIM; EOM, 2008), o

aumento ou a diminuição da frequência de uma série temporal financeira implica na mudança

das características do seu fenômeno gerador, surge a necessidade de realização de um estudo

adicional sobre as características do fenômeno gerador de séries temporais financeiras, em alta-

frequência, visando o desenvolvimento de modelos de previsão, considerando a inclusão do

conceito de ajuste de fase em seus processos construtivos, para solucionar o dilema.

2.3 Resumo do Capítulo

Este capítulo apresentou os conceitos básicos de séries temporais, tendo foco principal

no problema de previsão de séries temporais financeiras. Também, foi apresentado o dilema do

passeio aleatório para previsão de séries temporais financeiras e o conceito de ajuste de fase.
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3
Análise das Séries Financeiras em Alta-Frequência

Este capítulo descreve as séries temporais financeiras, em alta-frequência, investigadas

neste trabalho.

3.1 Introdução

Um conjunto de séries temporais financeiras é utilizado para realizar uma análise com-

parativa entre os resultados obtidos com o modelo proposto e com os melhores modelos apresen-

tados na literatura (descritos no Apêndice A). Para tal, são investigadas cinco séries temporais

financeiras, em alta-frequência (com frequência de 1 segundo), que representam o valor de

abertura dos preço das ações de empresas pertencentes ao índice da Bolsa de Valores de São

Paulo (BOVESPA): Banco do Brasil SA (BBAS3), Banco Bradesco SA (BBDC4), Brasil Fo-

ods SA (BRFS3), BR Malls Participações SA (BRML3) e Companhia Energética Minas Gerais

(CMIG4).

3.2 Análise das Séries Temporais

Inicialmente, este trabalho considerou realizar a análise do fenômeno gerador das séries

temporais financeiras, em alta-frequência, a partir de seus gráficos, que podem ser ilustrados na

Figura 3.1. De acordo com a Figura 3.1, é possível verificar, a partir da análise gráfica destas

séries, a existência de componentes de tendência com comportamento crescente e decrescente.

No entanto, não é possível identificar, apenas com a análise gráfica, a presença de componentes

sazonais nestas séries.

Devido ao fato do principal problema na caracterização do fenômeno gerador de uma

série temporal financeira ser, naturalmente, a escolha dos retardos temporais relevantes (dimen-

sionalidade n), utiliza-se o gráfico lagplot (PERCIVAL; WALDEN, 1998; KANTZ; SCHREI-

BER, 2003) (apresentado na Figura 3.2) para determinar e analisar as relações entre os retardos

temporais das séries investigadas.

A partir da análise da Figura 3.2, foi possível identificar estruturas que caracterizam

a presença de um relacionamento dominante linear de curto prazo e um relacionamento sub-

dominante não-linear de longo prazo, ambos presentes em todas as séries investigadas. Neste

contexto, o relacionamento dominante linear foi caracterizado apenas em retardos temporais de
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Figura 3.1: Gráfico das séries temporais financeiras em alta-frequência.
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Fonte: Elaborada pelo autor.

baixa ordem (1 a 25). A partir do incremento da ordem dos retardos temporais (a partir do 50),

é possível verificar o aparecimento de uma estrutura não-linear complexa, o que caracteriza o

relacionamento sub-dominante não-linear. Note que este encontra-se embutido no relaciona-

mento dominante linear presente em retardos temporais de baixa ordem. Tal fato sugere que o

fenômeno gerador de séries temporais financeiras, em alta-frequência, não é construído a partir
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Figura 3.2: Lagplot das séries temporais financeiras em alta-frequência.
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Fonte: Elaborada pelo autor.

de um processo aleatório, mas por um processo gerado a partir de uma combinação balanceada

entre componentes dominantes lineares e componentes sub-dominantes não-lineares.

No entanto, como o lagplot é fortemente dependente da interpretação humana dos grá-

ficos e, em alguns casos, as relações contidas nestes gráficos podem não refletir claramente as

características do fenômeno gerador da série (a medida que a dimensionalidade n aumenta), ou-
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tras técnicas devem ser consideradas para confirmar a hipótese levantada pelo gráfico lagplot.

Desta forma, foi empregado o teste de razão de variância (variance ratio test, VRT) (LO; MAC-

KINLAY, 2001) na tentativa de confirmar a análise realizada com o lagplot, ou seja, para checar

se o fenômeno gerador destas séries tende a um processo de passeio aleatório ou não. A Tabela

3.1 apresenta os resultados obtidos do VRT.

Tabela 3.1: VRT das séries temporais financeiras em alta-frequência.

Séries Temporais Teste de Decisão (h)
BBAS3 1
BBDC4 1
BRFS3 1
BRML3 1
CMIG4 1

Os resultados apresentados na Tabela 3.1 mostram que, para todas as séries investigadas,

o teste de razão de variância rejeitou a hipótese nula de um processo de passeio aleatório, a

5% de nível de significância. Note que todos os testes de hipóteses h obtiveram o valor 1.

Este resultado está de acordo com a análise realizada com o gráfico lagplot, isto é, confirma

a suposição que o fenômeno gerador de séries temporais financeiras, em alta-frequência, não

tende a um processo de passeio aleatório.

Uma vez confirmada que este tipo particular de série temporal não é gerada por um

processo de passeio aleatório, surge a necessidade de analisar ambas as componentes, linear e

não-linear, encontradas no gráfico lagplot. Neste contexto, ambas as funções de autocorrelação

(autocorrelation function, ACF) (BOX; JENKINS; REINSEL, 1994) e de autocorrelação parcial

(partial autocorrelation function, PACF) (BOX; JENKINS; REINSEL, 1994), ilustradas nas

Figuras 3.3 e 3.4, respectivamente, são utilizadas para analisar o comportamento da componente

dominante linear.

Note que, de acordo com as Figuras 3.3 e 3.4, as ACF e PACF das séries apresentam

um característico decaimento hiperbólico, o que confirma a suposição da presença de uma forte

dependência linear de curto prazo (caracterizado pela componente dominante linear encontrado

no gráfico lagplot) no fenômeno gerador destas séries, uma vez que é possível verificar altas

correlações em retardos temporais de baixa ordem, bem como baixas correlações em retardos

temporais de alta ordem. Entretanto, nada se pode observar em relação a natureza da com-

ponente não-linear a partir da análise das ACF e PACF, uma vez que de acordo com (BOX;

JENKINS; REINSEL, 1994) estas funções só podem ser utilizadas para análise da dependência

linear presente no fenômeno gerador da série temporal.

Assim, a informação mútua média (mean mutual information, MMI) (FRASER; SWIN-

NEY, 1986), (KRASKOV; STGBAUER; GRASSBERGER, 2004), ilustrada na Figura 3.5, é

utilizada para analisar a componente sub-dominante não-linear, uma vez que a MMI representa

uma medida de dependência não-linear. De acordo com a Figura 3.5, é possível verificar a exis-

tência de dependência não-linear em todas as séries investigadas (MMI > 0), uma vez que a

curva do gráfico se estabiliza, para um valor próximo de 0.8 (para as séries BBDC4, BRFS3 e
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Figura 3.3: ACF das séries temporais financeiras em alta-frequência.
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Fonte: Elaborada pelo autor.

BRML3) e de 0.5 (para as séries BBAS3 e CMIG4). Note-se que a inexistência de dependência

não-linear implicaria em um valor nulo para a MMI.

Entretanto, vale mencionar que o gráfico da MMI não possibilita uma identificação acu-

rada de dependências não-lineares de curto ou longo prazo, isto é, a natureza da dependência

não-linear de uma série temporal. Neste contexto, investigou-se o parâmetro de Hurst (Hurst

parameter, HP) (HURST, 1951) para determinar se o fenômeno gerador das séries investigadas
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Figura 3.4: PACF das séries temporais financeiras em alta-frequência.
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Fonte: Elaborada pelo autor.

pode ser caracterizado por dependência de curto (0.5 <HP≤ 1) ou longo (0 ≤HP< 0.5) prazos

(MENEZES; BARRETO; FREIRE, 2009). Vale mencionar que o HP também pode ser utili-

zado para verificar se a série tende a um passeio aleatório (HP= 0.5) (MENEZES; BARRETO;

FREIRE, 2009). A Tabela 3.2 apresenta os resultados obtidos do HP para todas as séries inves-

tigadas.

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 3.2, é possível verificar que todas
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Figura 3.5: MMI das séries temporais financeiras em alta-frequência.
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Fonte: Elaborada pelo autor.

as séries investigadas possuem dependência não-linear de longo prazo (série anti-persistente),

confirmando, da mesma forma que os resultados obtidos pela análise do teste de razão de vari-

ância, que séries temporais financeiras, em alta-frequência, não são geradas por um processo de

passeio aleatório (neste caso, o valor para o parâmetro de Hurst deveria estar próximo de 0.5).
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Tabela 3.2: HP das séries temporais financeiras em alta-frequência.

Série Temporal Parâmetro de Hurst
BBAS3 0.1563
BBDC4 0.1308
BRFS3 0.3658
BRML3 0.2593
CMIG4 0.2899

3.3 Considerações

De acordo com as evidências encontradas a partir da análise apresentada na Seção 3.2,

podemos levantar a hipótese que, diferentemente de uma série temporal gerada por um processo

de passeio aleatório (dada pela Equação 2.4), uma série temporal financeira, em alta-frequência,

pode ser representada por uma combinação balanceada entre uma componente dominante linear

e uma componente sub-dominante não linear, e um termo de ruído, sendo definida por

xt = λ · xt−1 +(1−λ ) ·g(t)+ rt,
�
�

�
�3.1

em que g(t) representa um mapeamento sub-dominante não-linear e rt representa o termo de

ruído. O termo xt−1 representa a observação da série temporal anterior a observação xt .

Vale mencionar que, a partir da análise gráfica destas séries, foi possível constatar a

existência de componentes de tendência com comportamento crescente e decrescente. Tal fato,

sugere que o mapeamento sub-dominante não-linear g pode ser representado por uma combina-

ção balanceada (dada por θ ) entre mapeamentos não-lineares com comportamento crescente e

decrescente, sendo definido por

g(t) = θ ·u(t)+(1−θ) · v(t),
�
�

�
�3.2

em que u(t) representa um mapeamento não-linear crescente e v(t) representa um mapeamento

não-linear decrescente.

3.4 Resumo do Capítulo

Este capítulo apresentou um estudo sobre o fenômeno gerador de séries temporais finan-

ceiras, em alta-frequência. Este apresenta evidências sugerindo que este tipo particular de série

temporal financeira é gerada por um processo construído a partir de uma combinação balance-

ada entre uma componente dominante linear e uma componente sub-dominante não-linear com

comportamento crescente e decrescente.



393939

4
O Modelo Proposto

Este capítulo apresenta um modelo, chamado de neurônio crescente decrescente linear

(increasing decreasing linear neuron, IDLN), para previsão de séries temporais financeiras, em

alta-frequência. Posteriormente, um método baseado em gradiente descendente é apresentado

para treinamento do modelo proposto, utilizando ideias do algoritmo de retro-propagação do

erro. Por fim, é apresentado um sistema de apoio à decisão para realização de operações de

compra e venda de ações, na tentativa de mostrar a viabilidade do modelo proposto no mercado

de ações, em alta-frequência.

4.1 Introdução

De acordo com a análise das séries temporais financeiras, em alta-frequência, apresen-

tada no Capítulo 3, espera-se que um modelo de previsão acurado para este tipo particular de

série temporal seja capaz de estimar, de forma balanceada, ambas componentes linear e não-

linear (incluindo as componentes crescente e decrescente). Portanto, este capítulo descreve

um modelo de previsão para séries temporais financeiras, em alta-frequência, que atenda a

este requesito. O modelo proposto consistirá de uma combinação balanceada entre operadores

não-lineares crescentes e decrescentes e um operador linear, tendo a habilidade de determinar,

automaticamente, os percentuais de utilização das suas componentes.

Vale mencionar que, devido aos argumentos apresentados por Araújo (ARAÚJO, 2012a)

relacionados à inclusão de operadores morfológicos para otimização do desempenho de ANN

para previsão de séries temporais financeiras, bem como devido ao fato que os operadores mor-

fológicos de dilatação, erosão, anti-dilatação e anti-erosão possuem ambas características cres-

centes e decrecentes, estes operadores não-lineares serão utilizados como base para construção

do modelo proposto. Seus conceitos fundamentais são apresentados no Apêndice B.

4.2 Fundamentos

A partir da análise apresentada no Capítulo 3, assume-se que a componente sub-dominante

não-linear (g), presente em séries temporais financeiras, em alta-frequência, pode ser estimada

em termos de uma combinação de operadores não-lineares crescentes (u) e decrescentes (v).

Neste contexto, o Teorema B.1 apresentado no Apêndice B, proposto por Banon e Barrera (BA-
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NON; BARRERA, 1993) para operadores crescentes, revela que existem as matrizes Ai e Bj,

para um conjunto de índices I e J, de forma que

Ψ =
∧
i∈I

δAi ,
�
�

�
�4.1

e

Ψ =
∨
j∈J

εB j .
�
�

�
�4.2

Note que as Equações (4.1) e (4.2) sugerem que um operador crescente Ψ : Rn → R,

pode ser aproximado em termos dos vetores ai,b j ∈ R
n para um conjunto finito de índices Ī e

J̄:

Ψ �
∧
i∈I

δai ,
�
�

�
�4.3

e

Ψ �
∨
j∈J

εb j.
�
�

�
�4.4

No caso particular, quando o conjunto de índices Ī = 1 e J̄ = 1, um operador crescente

Ψ : Rn → R pode ser aproximado em termos dos vetores a,b ∈ R
n:

Ψ � δa,
�
�

�
�4.5

e

Ψ � εb.
�
�

�
�4.6

Da mesma forma, o Teorema B.2, proposto por Banon e Barrera (BANON; BARRERA,

1993) para operadores decrescentes, revela que existem as matrizes Ai e Bj, para um conjunto

de índices I e J, de forma que

Ψ =
∨
i∈I

δ Ai,
�
�

�
�4.7

e

Ψ =
∧
j∈J

εB j .
�
�

�
�4.8

Note que as Equações (4.7) e (4.8) sugerem que um operador decrescente Ψ : Rn → R,

pode ser aproximado em termos dos vetores ai,b j ∈ R
n para um conjunto finito de índices Ī e

J̄:

Ψ �
∨
i∈I

δ ai ,
�
�

�
�4.9

e

Ψ �
∧
j∈J

εb j .
�
�

�
�4.10

No caso particular, quando o conjunto de índices Ī = 1 e J̄ = 1, um operador decrescente



4.3. DEFINIÇÃO 41

Ψ : Rn → R pode ser aproximado em termos dos vetores a,b ∈ R
n:

Ψ � δ a,
�
�

�
�4.11

e

Ψ � εb.
�
�

�
�4.12

Portanto, as Equações 4.5, 4.6, 4.11 e 4.12 fornecem a base para aproximação da com-

ponente sub-dominante não-linear em termos de operadores crescentes (dilatação e erosão) e

decrescentes (anti-dilatação e anti-erosão).

4.3 Definição

O modelo de previsão proposto neste trabalho, referido como neurônio crescente decres-

cente linear (increasing decreasing linear neuron, IDLN), consiste de uma combinação entre

operadores não-lineares crescentes (dilatação e erosão), operadores não-lineares decrescentes

(anti-dilatação e anti-erosão) e um operador linear (do tipo resposta finita ao impulso). A seguir

será apresentada a definição formal do IDLN.

Definição 4.1. Seja x = (x1,x2, . . . ,xn) ∈R
n um padrão de entrada, representado pelos retardos

temporais de uma série temporal, sobre uma i-ézima janela deslizante, e seja y a saída, repre-

sentada pela previsão, do IDLN, que é um modelo morfológico-linear híbrido com regra de

transformação local do tipo x → y e formalmente definido por

y = λα +(1−λ )β , λ ∈ [0,1],
�
�

�
�4.13

onde

β =
n

∑
i=1

xi pi,
�
�

�
�4.14

e

α = θτ +(1−θ)κ , θ ∈ [0,1],
�
�

�
�4.15

em que

τ = ϕδ +(1−ϕ)ε, ϕ ∈ [0,1],
�
�

�
�4.16

e

κ = ωδ +(1−ω)ε, ω ∈ [0,1],
�
�

�
�4.17

com

δ = δa(x) =
n∨

i=1

(xi +ai),
�
�

�
�4.18

ε = εb(x) =
n∧

i=1

(xi +
′ bi),

�
�

�
�4.19
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δ = δ c(x) =
n∧

i=1

(x∗i +
′ ci),

�
�

�
�4.20

ε = εd(x) =
n∨

i=1

(x∗i +di),
�
�

�
�4.21

onde o termo n representa a dimensionalidade do padrão de entrada (x), os termos λ ,θ ,ϕ,ω ∈R,

e os termos a,b,c,d,p ∈ R
n. O vetor p representa os coeficientes (pesos) do operador linear.

O termo β representa o módulo linear. O termo α representa o módulo não-linear, dado pela

combinação linear (o termo de combinação é dado por θ ) entre o módulo não-linear crescente

(definido por τ) e o módulo não-linear decrescente (definido por κ). O termo τ representa a com-

binação linear (o termo de combinação é dado por ϕ) entre o operador morfológico de dilatação

(definido por δ ) e o operador morfológico de erosão (definido por ε). O termo κ representa a

combinação linear (o termo de combinação é dado por ω) entre o operador morfológico de anti-

dilatação (definido por δ ) e o operador morfológico de anti-erosão (definido por ε). Os vetores

a, b, c e d representam, respectivamente, os elementos estruturantes dos operadores de dilata-

ção (δa(x)) e erosão (εb(x)) (empregados no módulo não-linear crescente) e de anti-dilatação

(δ c(x)) e anti-erosão (εd(x)) (empregados no módulo não-linear decrescente). Note que a saída

y do IDLN é dada por uma combinação linear entre o modulo linear e o módulo não-linear (o

termo de combinação da saída do IDLN é dado por λ ). A diferença entre “+′” e “+” é definida

por (−∞)+(+∞) = (+∞)+(−∞) =−∞ e (−∞)+′ (+∞) = (+∞)+′ (−∞) = +∞, bem como

o conjugado do i-ézimo elemento do vetor x é definido por

x∗i =

⎧⎪⎨⎪⎩
−x∗i , se x∗i 	= {−∞,+∞}
+∞, se x∗i =−∞
−∞, se x∗i =+∞

.
�
�

�
�4.22

A Figura 4.1 ilustra a arquitetura do IDLN.

4.4 Fundamentos para o Processo de Aprendizagem

O modelo apresentado neste trabalho utiliza os operadores morfológicos de dilatação,

erosão, anti-dilatação e anti-erosão em sua definição. Entretanto, estes operadores não são dife-

renciáveis de maneira usual. A principal questão é como estimar seus gradientes. Na literatura,

é possível encontrar uma abordagem alternativa, baseada no conceito de vetor indicador de

posto, para estimar o gradiente de funções de posto, a partir do trabalho de Pessoa e Maragos

(PESSOA; MARAGOS, 1998, 2000) e posteriormente para estimar o gradiente de funções de

máximo e mínimo a partir do trabalho de Sousa (SOUSA et al., 2000). Vale mencionar que

Araújo (ARAÚJO, 2010c) e Araújo e Sussner (ARAÚJO; SUSNER, 2010) mostraram que o

conceito de vetor indicador de posto pode ser empregado no caso dos operadores morfológicos

de dilatação, erosão, anti-dilatação e anti-erosão, uma vez que é possível verificar que estes

operadores podem ser vistos como casos particulares da função de posto (Rr(x+a) =
∨

x+a
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Figura 4.1: Arquitetura do IDLN.

Fonte: Elaborada pelo autor.

quando r = 1 (operador de dilatação), Rr(x+′b) =
∧

x+′b quando r = n (operador de erosão),

Rr(x∗+′ c) =
∧

x∗+′ c quando r = n (operador de anti-dilatação), e Rr(x∗+ d) =
∨

x∗+ d

quando r = 1 (operador de anti-erosão) com x,a,b,c,d ∈ R
n). A seguir, serão apresentados os

conceitos fundamentais para desenvolvimento desta abordagem.

Definição 4.2. A r-ézima função de posto ( rank function) de um vetor x=(x1,x2, . . . ,xn)
T ∈Rn

é dada pelo r-ésimo elemento do vetor x ordenado de forma decrescente (x(1) ≥ x(2) ≥ . . .x(n)).

Portanto, a r-ézima função de posto do vetor x é definida por (PESSOA; MARAGOS, 2000)

Rr(x) = x(r), r = 1,2, . . . ,n.
�
�

�
�4.23

Definição 4.3. A função de impulso ( impulse function), q(x), é definida por (PESSOA; MA-

RAGOS, 2000)

q(x) =

{
1, se x = 0,

0, caso contrário.

�
�

�
�4.24

na qual x ∈R.

Ao se aplicar a função de impulso a um vetor x, esta retorna um vetor de funções de

impulso (Q(x)), dado por (PESSOA; MARAGOS, 2000)

Q(x) = [q(x1),q(x2), . . . ,q(xn)].
�
�

�
�4.25
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Definição 4.4. O r-ésimo vetor indicador de posto ( rank indicator vector) c de um vetor x é

definido por (PESSOA; MARAGOS, 2000)

c(x,r) =
Q(z ·1−x)

Q(z ·1−x) ·1T ,
�
�

�
�4.26

na qual z = Rr(x) e 1 = (1,1, . . . ,1).

Vale mencionar que o vetor indicador de posto marca as posições dos elementos do

vetor x onde o valor de z ocorre.

Proposição 4.1. Sejam x ∈ Rn, r ∈ {1,2, . . . ,n} e c = c(x,r). Então, tem-se que (PESSOA;

MARAGOS, 2000)

1. c ·1T = 1 (área unitária)

2. c ·xT = Rr(x) (representação via produto interno)

3. c · (z1−x)T = 0 onde z = Rr(x)

4. Se r é fixo, então c é uma função constante por partes do vetor x com 2n − 1 valores

possíveis. Além disso, para todos os pontos x0 ∈Rn dotados com componentes desiguais,

x0,i 	= x0, j∀i 	= j, é possível verificar uma vizinhança em torno delas, de modo que

‖x−x0‖∞ <
1
2

min
i	= j

|x0,i− x0, j|,
�
�

�
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onde o termo c é constante e dado por c(x,r) = c(x0,r).

Proposição 4.2. Seja c = c(x,r). Para um dado valor de r fixo, se c é constante em uma

vizinhança de algum x0, então a r-ézima função de posto Rr(x) é diferenciável em x0 (PESSOA;

MARAGOS, 2000):

∂Rr(x)
∂x

∣∣∣∣
x=x0

=
∂

∂x
(c(x0,r) ·xT )

∣∣∣∣
x=x0

= c(x0,r).
�
�

�
�4.28

Caso contrário, a função de posto Rr(x) não é diferenciável (PESSOA; MARAGOS,

2000). Para torná-la diferenciável, é necessário atribuir ao vetor c um valor unilateral da des-

continuidade ∂ z
∂x . Portanto, o vetor indicador de posto pode ser utilizado para estimar gradientes

da função de posto. No entanto, Araújo (ARAÚJO, 2010c) e Araújo e Sussner (ARAÚJO;

SUSNER, 2010) argumentam que utilizar apenas o vetor indicador de posto para estimar os

gradientes dos operadores morfológicos de dilatação, erosão, anti-dilatação e anti-erosão pode

levar a mudanças abruptas na estimativa do gradiente e, consequentemente, comprometer a

convergência do processo de aprendizagem.

Portanto, para superar este problema, substitui-se a função de impulso por uma função

de impulso suave, qσ (x), que depende de um fator de escala σ ≥ 0. Note que utilizar a função
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de impulso suave leva à aproximação da função de posto (e, consequentemente, dos operadores

morfológicos de dilatação, erosão, anti-dilatação e anti-erosão) em termos de funções diferen-

ciáveis para o cálculo de seus gradientes. A função de impulso suave deve ter pelo menos as

seguintes propriedades:
qσ (x) = qσ (−x) (simetria)

qσ (x)→ q(x) ∀x com σ → 0,

qσ (x)→ 1 ∀x com σ → ∞.

�
�

�
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Da mesma forma que a função de impulso de um vetor Q(x), a função de impulso suave

(smoothed impulse function) de um vetor é dada por

Qσ (x) = [qσ (x1),qσ(x2), . . . ,qσ (xn)].
�
�

�
�4.30

Definição 4.5. Se qσ (x) é uma função de impulso suave que satisfaz as condições impostas na

Equação (4.29), então a r-ézima função de posto suave é definida por

Rr,σ (x) = cσ ·xT ,
�
�

�
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onde

cσ (x,r) =
Qσ (z ·1−x)

Qσ (z ·1−x) ·1T , z = Rr(x),
�
�

�
�4.32

em que cσ representa o vetor indicador de posto suave (smoothed rank indicator vector).

Note-se que o vetor indicador de posto suave cσ representa uma aproximação do vetor

indicador de posto c. A seguir serão apresentadas algumas de suas propriedades.

Proposição 4.3. Sejam x ∈ Rn, r ∈ {1,2, . . . ,n}, cσ = cσ (x,r), z = Rr(x) e zσ = Rr,σ (x).

Então, tem-se que

1. cσ ·1T = 1 (área unitária);

2. lim
σ→0

cσ = c;

3. lim
σ→0

zσ = z;

4. lim
σ→∞

cσ = 1
n ;

5. lim
σ→∞

zσ = 1
n

n
∑
j=1

t j.

Portanto, é possível verificar que uma aproximação diferenciável dos operadores morfo-

lógicos de dilatação, erosão, anti-dilatação e anti-erosão podem ser definidos por Rr,σ (x+a)≈∨
x+a quando r = 1 (operador de dilatação), Rr,σ (x+′b)≈∧

x+′b quando r = n (operador de

erosão), Rr,σ (x∗+′ c) ≈∧
x∗+′ c quando r = n (operador de anti-dilatação), e Rr,σ (x∗+d) ≈
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∨
x∗+d quando r = 1 (operador de anti-erosão). Esta será, desta forma, a metodologia adotada

para superar o problema da não diferenciabilidade dos operadores morfológicos empregados no

modelo proposto.

4.5 Processo de Aprendizagem

A partir da definição do modelo IDLN, é possível verificar que este requer o ajuste dos

parâmetros λ ,θ ,ϕ,ω ∈R e a,b,c,d,p ∈R
n. Portanto, o vetor de pesos w (note que w ∈R

5n+4)

do modelo IDLN é definido por

w = (λ ,θ ,ϕ,ω,p,a,b,c,d).
�
�

�
�4.33

Na fase de treinamento, os pesos do modelo IDLN são ajustados de acordo com um

critério de erro até a convergência, isto é, até o critério de parada ser alcançado. Portanto, é

necessário definir uma função objetivo, em termos dos pesos J(w), a ser minimizada durante a

fase de treinamento (representada pelo erro de previsão do modelo IDLN utilizando o vetor de

pesos w), sendo definida por

J(w) =
1
M

M

∑
m=1

e2(m),
�
�

�
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onde M representa a quantidade de padrões de treinamento e e(m) representa o erro instantâneo

do modelo para o m-ésimo padrão de treinamento, sendo definido por

e(m) = t(m)− y(m),
�
�

�
�4.35

em que t(m) e y(m) representam a saída desejada e a saída do modelo, respectivamente.

Vale mencionar que a função objetivo gera uma superfície de erro que reside no espaço

R
5n+4. O principal problema na minimização da função objetivo J(w) é encontrar um ponto de

ótimo neste espaço que minimiza o erro entre a saída gerada pelo modelo e a saída desejada,

isto é, determinar w que obtenha argmin[J(w)]. Como o processo de aprendizagem do modelo

proposto é do tipo supervisionado, este será equivalente a um problema de otimização não-linear

irrestrito, onde a superfície de erro será minimizada a partir do ajuste iterativo do vetor de pesos

do modelo. Neste trabalho, um método de gradiente descendente utilizando ideias do algoritmo

de retro-propagação do erro (back-propagation, BP) (HAYKIN, 1998, 2007) é proposto para

ajustar o vetor de pesos do modelo.

Portanto, o processo de aprendizagem do modelo IDLN consiste na atualização iterativa

do vetor de pesos w baseada no método do gradiente descendente. O ajuste do vetor de pesos

w para o m-ésimo padrão de treinamento é dado por:

w(i+1) = w(i)−μ∇J(w),
�
�

�
�4.36

em que i ∈ {1,2, . . .} e o termo μ representa o tamanho do passo de aprendizagem ou taxa de
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aprendizagem, sendo responsável por regular o equilíbrio entre a estabilidade e velocidade de

convergência do processo de aprendizagem do modelo. Note-se que a partir de uma condição

inicial w(0), esta é iterativamente atualizada pela Equação (4.36), utilizando informações de

direção local de primeira ordem. O termo ∇J(w) é dado pelo gradiente de J em relação a w e

dado por

∇J(w) =
∂J
∂y

∂y
∂w

=−2e(m)
∂y
∂w

,
�
�

�
�4.37

em que
∂y
∂w

=

(
∂y
∂λ

,
∂y
∂θ

,
∂y
∂ϕ

,
∂y
∂ω

,
∂y
∂p

,
∂y
∂a

,
∂y
∂b

,
∂y
∂c

,
∂y
∂d

) �
�

�
�4.38

Desta forma, é possível verificar que a existência do gradiente de J em relação a w

depende da existência de ∂y
∂λ , ∂y

∂θ , ∂y
∂ϕ , ∂y

∂ω , ∂y
∂p , ∂y

∂a , ∂y
∂b , ∂y

∂c e ∂y
∂d . As Equações a seguir apresentam

as fórmulas para o cálculo destes termos.

O termo ∂y
∂λ é calculado por

∂y
∂λ

= α −β .
�
�

�
�4.39

O termo ∂y
∂θ é calculado por

∂y
∂θ

=
∂y
∂α

∂α
∂θ

,
�
�

�
�4.40

em que
∂y
∂α

= λ ,
�
�

�
�4.41

e
∂α
∂θ

= τ −κ .
�
�

�
�4.42

O termo ∂y
∂ϕ é calculado por

∂y
∂ϕ

=
∂y
∂α

∂α
∂τ

∂τ
∂ϕ

= λ
∂α
∂τ

∂τ
∂ϕ

,
�
�

�
�4.43

em que
∂α
∂τ

= θ ,
�
�

�
�4.44

e
∂τ
∂ϕ

= δ − ε.
�
�

�
�4.45

O termo ∂y
∂ω é calculado por

∂y
∂ω

=
∂y
∂α

∂α
∂κ

∂κ
∂ω

= λ
∂α
∂κ

∂κ
∂ω

,
�
�

�
�4.46

em que
∂α
∂κ

= 1−θ ,
�
�

�
�4.47
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e
∂κ
∂ω

= δ − ε .
�
�

�
�4.48

O termo ∂y
∂p é calculado por

∂y
∂p

=
∂y
∂β

∂β
∂p

,
�
�

�
�4.49

onde
∂y
∂β

= 1−λ ,
�
�

�
�4.50

e
∂β
∂p

= x,
�
�

�
�4.51

em que x representa o m-ésimo padrão de treinamento.

Vale mencionar que os termos ∂y
∂a , ∂y

∂b , ∂y
∂c e ∂y

∂d são estimados utilizando o conceito de ve-

tor indicador de posto suave, apresentado na Seção 4.4, devido à não-diferenciabilidade dos ope-

radores morfológicos de dilatação, erosão, anti-dilatação e anti-erosão empregados no modelo

proposto, tendo-se escolhida a função de impulso suave Qσ (x) = [qσ (x1),qσ(x2), . . . ,qσ (xn)],

uma vez que esta satisfaz as propriedades definidas na Equação (4.29), em que

qσ (xi) = exp

[
1
2

(xi

σ

)2
]
, ∀ i = 1, . . . ,n .

�
�

�
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Também, é possível verificar que a escolha do fator de escala σ afeta diretamente a esti-

mação e interpolação dos gradientes ∂y
∂a , ∂y

∂b , ∂y
∂c e ∂y

∂d . Entrentanto, o processo de aprendizagem

do modelo IDLN funciona definindo o fator de escala σ → 0, uma vez que, neste caso particular,

o gradiente será estimado em termos do vetor indicador de posto usual. As Equações a seguir

apresentam as fórmulas para cálculo dos termos acima.

O termo ∂y
∂a pode ser calculado por:

∂y
∂a

=
∂y
∂α

∂α
∂τ

∂τ
∂δ

∂δ
∂a

= λθ
∂τ
∂δ

∂δ
∂a

,
�
�

�
�4.53

em que
∂τ
∂δ

= ϕ,
�
�

�
�4.54

e
∂δ
∂a

=
Qσ (δ ·1− (x+a))

Qσ (δ ·1− (x+a)) ·1T .
�
�

�
�4.55

O termo ∂y
∂b pode ser calculado por:

∂y
∂b

=
∂y
∂α

∂α
∂τ

∂τ
∂ε

∂ε
∂b

= λθ
∂τ
∂ε

∂ε
∂b

,
�
�

�
�4.56
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em que
∂τ
∂ε

= 1−ϕ,
�
�

�
�4.57

e
∂ε
∂b

=
Qσ (ε ·1− (x+′ b))

Qσ (ε ·1− (x+′ b)) ·1T .
�
�

�
�4.58

O termo ∂y
∂c pode ser calculado por:

∂y
∂c

=
∂y
∂α

∂α
∂κ

∂κ
∂δ

∂δ
∂c

= λ (1−θ)
∂κ
∂δ

∂δ
∂c

,
�
�

�
�4.59

em que
∂κ
∂δ

= ω,
�
�

�
�4.60

e

∂δ
∂c

=
Qσ

(
δ ·1− (x∗+′ c)

)
Qσ

(
δ ·1− (x∗+′ c)

)
·1T

.
�
�

�
�4.61

O termo ∂y
∂d pode ser calculado por:

∂y
∂d

=
∂y
∂α

∂α
∂κ

∂κ
∂ε

∂ε
∂d

= λ (1−θ)
∂κ
∂ε

∂ε
∂d

,
�
�

�
�4.62

em que
∂κ
∂ε

= 1−ω,
�
�

�
�4.63

e
∂ε
∂d

=
Qσ (ε ·1− (x∗+d))

Qσ (ε ·1− (x∗+d)) ·1T .
�
�

�
�4.64

Por fim, os passos do algoritmo de treinamento do modelo IDNL se encontram ilustra-

dos na Figura 4.2. De acordo com o algoritmo de treinamento apresentado na Figura 4.2, é

necessário definir a condição de parada. Para tal, são utilizadas três condições (PRECHELT,

1994):

1. Quantidade máxima de épocas de treinamento,

2. Diminuição do erro de treinamento (process training, Pt),

3. Aumento do erro de validação (generalization loss, Gl).

4.6 Sistema de Apoio à Decisão para Compra e Venda de Ações

Um sistema de apoio à decisão (decision support system, DSS) para o mercado de ações,

conhecido como sistema de negociação (trading system, TrS), consiste em um conjunto de
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begin Algoritmo de Treinamento
inicializar parâmetros (μ , σ , w e a condição de parada);
epoca = 0;
while not condição de parada do

epoca = epoca+1;
for i = 1 to M do

calcular y utilizando o i-ésimo padrão de treinamento;
calcular o erro instantâneo e(i);
calcular a função objetivo J(w);
calcular o gradiente ∇J(w);
atualizar o vetor de pesos w;

end
end

end

Figura 4.2: Algoritmo de treinamento do modelo proposto.

regras, construídas através do uso de estratégias de negociação, capazes de definir sistema-

ticamente os melhores momentos para realização de operações de compra e venda de ações

(BRASILEIRO et al., 2013; GAMBOGI; COSTA, 2014). O interesse por este tipo de sistema

tem aumentado expressivamente na comunidade financeira nos últimos anos, uma vez que es-

tes podem proporcionar retornos significativos sem a necessidade de interpretação humana de

informações micro e macro econômicas, eliminando a componente subjetiva (emocional) no

processo de análise para realização das operações (GAMBOGI; COSTA, 2014). Um TrS tem

três funções principais (VANSTONE; FINNIE, 2009; VANSTONE; FINNIE; HAHN, 2010;

VANSTONE; FINNIE, 2010; KROLLNER; VANSTONE; FINNIE, 2012; VANSTONE; FIN-

NIE; HAHN, 2012; BRASILEIRO et al., 2013; GAMBOGI; COSTA, 2014): i) regras de com-

pra e venda de ações, ii) controle de risco, e iii) gerenciamento de capital de investimento.

As regras de compra e venda de ações são baseadas em técnicas capazes de estimar

os movimentos futuros dos preços (momentos de reversão na tendência) de forma a permitir a

determinação dos melhores momentos para comprar e vender ações. Na literatura, é possível

encontrar as mais diversas abordagens para construir regras de compra e venda de ações (VANS-

TONE; FINNIE, 2009; TEIXEIRA; OLIVEIRA, 2009, 2010; VANSTONE; FINNIE; HAHN,

2010; VANSTONE; FINNIE, 2010; BRITO; OLIVEIRA, 2012a,b; KROLLNER; VANSTONE;

FINNIE, 2012; VANSTONE; FINNIE; HAHN, 2012; BRASILEIRO et al., 2013; NOBREGA;

OLIVEIRA, 2013; PHAM et al., 2014; MOUSAVI; ESFAHANIPOUR; ZARANDI, 2014; VELLA;

NIG, 2014). Entretanto, como os investidores concentram parte de suas preocupações nos riscos

relacionados à queda nos preços das ações, técnicas de controle de risco, que empregam o con-

ceito de parada por ganho (stop gain) ou parada por perda (stop loss), têm sido apresentadas na

literatura (VANSTONE; FINNIE, 2009; VANSTONE; FINNIE; HAHN, 2010; VANSTONE;

FINNIE, 2010). Este tipo de controle de risco tem como objetivo impor limites, de forma a

gerenciar perdas e controlar ganhos nas operações, seguindo a ideia de “obter lucros lentamente

e eliminar perdas rapidamente”. No entanto, Krollner e Vanstone (KROLLNER; VANSTONE;
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FINNIE, 2012; VANSTONE; FINNIE; HAHN, 2012) mostraram que a utilização desse tipo de

estratégia não é recomendada em TrS, uma vez que limitar perdas e ganhos pode gerar confli-

tos com as regras de compra e venda de ações e, no caso particular do mercado de ações, em

alta-frequência, estes conflitos podem gerar perdas expressivas, uma vez que a movimentação

dos preços é modificada em segundos (ARAÚJO; OLIVEIRA; MEIRA, 2015a,b,c,d,e,f).

O gerenciamento de capital de investimento é um processo bastante complexo, uma

vez que, para cada operação em uma determinada ação, existe a necessidade de alocar um de-

terminado percentual do capital (BRASILEIRO et al., 2013; GAMBOGI; COSTA, 2014). É

possível encontrar, na literatura, diversas técnicas para gereciamento de capital (VANSTONE;

FINNIE, 2009; VANSTONE; FINNIE; HAHN, 2010; VANSTONE; FINNIE, 2010; KROLL-

NER; VANSTONE; FINNIE, 2012; VANSTONE; FINNIE; HAHN, 2012; BRASILEIRO et al.,

2013). De acordo com Vanstone (VANSTONE; FINNIE; HAHN, 2012), é possível simplificar

este processo através do particionamento do capital em percentuais fixos entre as ações perten-

centes a uma carteira de investimento.

Este trabalho, na tentativa de verificar o desempenho do modelo proposto no mercado de

ações, em alta-frequência, apresenta um TrS para realização de operações de compra e venda de

ações, uma vez que, de acordo com Brasileiro (BRASILEIRO et al., 2013) e Gambogi (GAM-

BOGI; COSTA, 2014), o principal desafio na construção de um modelo para previsão do mer-

cado de ações, além de seu desempenho preditivo, é a sua capacidade de gerar lucro consistente

e expressivo. Vale mencionar que a inclusão de modelos de previsão baseados em técnicas da

inteligência artificial (artificial intelligence, AI) otimizam o desempenho de TrS, uma vez que

a previsão do cenário futuro do mercado de ações direciona a corretude das operações realiza-

das (VANSTONE; FINNIE; HAHN, 2012; BRASILEIRO et al., 2013; GAMBOGI; COSTA,

2014).

A seguir será apresentado um tipo particular de TrS, um sistema de negociação base-

ado em previsão, para realizar operações de compra e venda no mercado de ações, em alta-

frequência, utilizando modelos para previsão de séries temporais financeiras.

4.6.1 Prediction-based Trading System

O sistema de negociação, baseado em previsão (prediction-based trading system, PTS)

e apresentado neste trabalho, realiza operações de compra e venda no mercado brasileiro de

ações em alta-frequência (bolsa de valores de São Paulo, BOVESPA), a partir de modelos de

previsão. Como o principal objetivo do PTS é gerar lucro, a tomada de decisão das operações

deve ser realizada apenas em regiões seguras de investimento. Para tal, é necessário definir o

conceito de região segura.

Definição 4.6. Sejam x̂t e x̂t+1 os valores previstos de xt e xt+1 nos tempos t e t +1, respecti-

vamente, e seja MAPE o erro médio percentual absoluto (mean absolute percentage error) do

modelo de previsão calculado utilizando o conjunto de treinamento. Uma região entre os tem-

pos t e t+1 é segura se e somente se o intervalo inferior de x̂t+1 é maior que o intervalo superior
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de x̂t , isto é,

x̂t+1 − x̂t+1 ∗MAPE
100

> x̂t +
x̂t ∗MAPE

100
.

�
�

�
�4.65

Note que uma região segura considera x̂t como referência para x̂t+1 devido à suposição

que um modelo de previsão, capaz de prever séries temporais financeiras, tem um acerto na

tendência da série superior a 50%, quando a referência da previsão futura (no tempo t +1) é a

previsão passada (no tempo t) (ARAÚJO, 2007, 2012a). Definido o conceito de região segura,

é necessário definir a regra para compra e venda de ações, que, no caso particular do PTS, é

baseada apenas em modelos de previsão.

Definição 4.7. Seja a região entre os tempos t e t+1 segura. Sejam CUSTOCOMPRA(PREÇO,L)

e CUSTOVENDA(PREÇO,L) o custo total de uma operação de compra e venda, respectivamente,

de L lotes da ação pelo valor PREÇO. A operação é de compra no tempo t e de venda no tempo

t +1 se e somente se o custo total previsto de uma operação de venda no tempo t +1, é maior

que o custo total previsto de uma operação de compra no tempo t, isto é

CUSTOVENDA(x̂t+1,L) > CUSTOCOMPRA(x̂t ,L).
�
�

�
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De acordo com a Definição 4.7, é possível calcular os termos L (quantidade de lotes da

ação), CUSTOCOMPRA(PREÇO,L) e CUSTOVENDA(PREÇO,L) (custos totais das operações de

compra e venda, respectivamente), a partir das equações a seguir.

L =
round

(
CAPITAL
PREÇO

)
−mod

[
round

(
CAPITAL
PREÇO

)
,100

]
100

,
�
�

�
�4.67

em que round(·) representa a operação de arredondamento usual, mod(·, ·) representa a opera-

ção de resto de divisão do primeiro argumento pelo segundo argumento e CAPITAL representa

o montante disponível para investimento.

CUSTOCOMPRA(PREÇO,L) = VALOROP+(LIQ+EMOL+CORR+ ISS),
�
�

�
�4.68

e

CUSTOVENDA(PREÇO,L) = VALOROP− (LIQ+EMOL+CORR+ ISS),
�
�

�
�4.69

onde

VALOROP = PREÇO ·L ·100,
�
�

�
�4.70

LIQ = VALOROP ·0.0002,
�
�

�
�4.71

EMOL = VALOROP ·0.00005,
�
�

�
�4.72

CORR = 5,
�
�

�
�4.73

ISS = CORR ·0.02.
�
�

�
�4.74

Note-se que os custos das operações de compra e venda estão de acordo com os valores

aplicados para pessoa física no mercado de ações, em alta-frequência, da BOVESPA: LIQ =
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0.02% (taxa de liquidação), EMOL = 0.005% (emolumentos), CORR = R$ 5,00 (corretagem

assumindo CAPITAL ≤ R$ 25.000,00) e ISS = 2% (imposto sobre serviço). A inclusão dos

custos operacionais da BOVESPA no PTS visa tornar a simulação mais próxima possível de

uma operação real no mercado de ações, em alta-frequência.

Vale mencionar que a frequência entre as observações relacionadas ao valor de abertura

das séries temporais financeiras, em alta-frequência, apresentada no Capítulo 3, é de 01 (hum)

segundo, e este será definido como o intervalo entre as operações de compra e venda do PTS.

Portanto, caso a regra de compra seja ativada, o PTS considera o valor de abertura no tempo t

para realização da operação de compra, e o valor de abertura no tempo t +1 para realização da

operação de venda.

De acordo com as regras apresentadas nas Definições 4.6 e 4.7, é possível verificar que

o PTS pode realizar operações de compra e venda a cada instante de tempo dado pela frequência

da série, ou não realizar nenhuma operação (caso as regras não sejam ativadas). Por fim, para

realização das simulações o algoritmo do PTS é ilustrado na Figura 4.3.

begin prediction-based trading system
t = 1;
CAPITAL(t) = CAPITALINICIAL;
while t < tamanhoCon juntoTeste do

if
(

x̂t+1 − x̂t+1∗MAPE
100

)
>

(
x̂t +

x̂t∗MAPE
100

)
then

L =
round

(
CAPITAL(t)

x̂t

)
−mod

[
round

(
CAPITAL(t)

x̂t

)
,100

]
100 ;

if
(
CUSTOVENDA(x̂t+1,L) > CUSTOCOMPRA(x̂t ,L)

)
then

VALORCOMPRA = CUSTOCOMPRA(xt ,L);
CAPITAL(t+1) = CAPITAL(t)−VALORCOMPRA;
VALORVENDA = CUSTOVENDA(xt+1,L);
CAPITAL(t+1) = CAPITAL(t+1) +VALORVENDA;

end
end
t = t +1;

end
end

Figura 4.3: Algoritmo do sistema de apoio à decisão proposto.

De acordo com a Figura 4.3, é possível verificar que o PTS pode realizar operações

de compra e venda em apenas uma ação, uma vez que o processo para alocar capital em uma

carteira de ações é caracterizado por um problema de otimização complexo (BRASILEIRO

et al., 2013) e, portanto, está fora do escopo deste trabalho. Note-se que como o PTS limita as

operações em apenas uma ação, não é necessário a utilização de técnicas para gerenciamento

de capital para investimento. Também, note-se que não foi empregada nenhuma estratégia de

controle de risco (stop gain ou stop loss) no PTS, uma vez que o foco principal deste trabalho

é mostrar o desempenho de um preditor no mercado de ações, em alta-frequência, e a inclusão
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de estratégias para prevenção de perdas e limitação de ganhos altera o desempenho do PTS

(KROLLNER; VANSTONE; FINNIE, 2012; VANSTONE; FINNIE; HAHN, 2012). Por fim,

note-se que o PTS assume a existência de volume para realização das operações de compra e

venda, uma vez que o PTS foi projetado para o pequeno investidor (capital máximo de inves-

timento de R$ 25.000,00). Também, vale mencionar que o PTS assume que a operação estará

na primeira posição na fila do book de ofertas, isto é, ao enviar a ordem ao mercado ela será

executada imediatamente.

4.7 Resumo do Capítulo

Neste capítulo, um modelo de previsão foi proposto para solucionar o problema de

previsão de séries temporais financeiras, em alta-frequência. Posteriormente, foi apresentado

um método de gradiente descendente para treinamento do modelo proposto, baseado em ideias

do algoritmo de retro-propagação do erro, bem como foi apresentado um sistema de negociação

baseado em previsão capaz de realizar operações de compra e venda no mercado Brasileiro de

ações, em alta-frequência.
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5
Simulações e Resultados Experimentais

Este capítulo apresenta o processo utilizado para realização dos experimentos com o

modelo proposto, bem como apresenta as medidas utilizadas para sua avaliação de desempe-

nho. Por fim, os resultados alcançados pelo modelo proposto serão analisados, discutidos e

comparados com aqueles encontrados utilizando técnicas consolidadas na literatura.

5.1 Metodologia

Todas as séries temporais investigadas neste trabalho devem passar por um processo

de normalização (etapa de pré-processamento (ZHANG; PATUWO; HU, 1998)). O principal

objetivo da etapa de normalização é prover conformidade, em termos de domínio, entre os

valores da série temporal e os valores gerados pelo modelo de previsão.

De acordo com Zhang (ZHANG; PATUWO; HU, 1998), é possível encontrar diversas

maneiras para realizar a normalização dos dados, tais como normalização simples, normaliza-

ção linear para o intervalo [0,1], normalização linear para o intervalo [A,B] e normalização

estatística. A escolha de qual processo de normalização utilizar é dependente do tipo do pro-

blema em questão. Neste trabalho, utilizou-se a normalização linear para o intervalo [0,1], uma

vez que torna possível a utilização de todo o domínio de atuação do modelo proposto, sendo

definida por

xni =
xi −min(x)

max(x)−min(x)
.

�
�

�
�5.1

em que os termos xi e xni com i = 1,2, . . . , I representam os valores reais e normalizados, respec-

tivamente, da série temporal, e os termos min(·) e max(·) representam as operações de mínimo

e máximo, respectivamente, de um arranjo de elementos.

Após a etapa de normalização, cada uma das séries temporais foi dividida em três con-

juntos, de acordo com Prechelt (PRECHELT, 1994) (padronização da divisão do conjunto de

dados em problemas de classificação e previsão): i) conjunto de treinamento (utilizado no pro-

cesso de aprendizagem do modelo de previsão), ii) conjunto de validação (utilizado para validar

o processo de aprendizagem do modelo de previsão), e iii) conjunto de teste (utilizado para con-

firmar o desempenho prático do modelo de previsão). Para definição da cardinalidade de cada

um destes conjuntos, também foi utilizado o conjunto de regras apresentado em (PRECHELT,

1994), onde foi definido 50% dos dados para o conjunto de treinamento, 25% dos dados para o
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conjunto de validação e 25% dos dados para o conjunto de teste.

Tendo em vista comparar o desempenho preditivo do modelo proposto, foram eleitos os

melhores representantes das diversas abordagens apresentadas na literatura de previsão de séries

temporais financeiras, baseado na análise comparativa apresentada nos trabalhos de Clements et

al. (CLEMENTS; FRANSES; SWANSON, 2004), Araújo (ARAÚJO, 2007, 2012a; ARAÚJO;

OLIVEIRA; MEIRA, 2015a,b,c,d,e,f), Menezes e Barreto (MENEZES; BARRETO, 2008), Fer-

reira et al. (FERREIRA; VASCONCELOS; ADEODATO, 2008) e Salgado et al. (SALGADO

et al., 2010): i) modelo RW (SITTE; SITTE, 2002) (passeio aleatório), ii) modelo ARIMA

(BOX; JENKINS; REINSEL, 1994) (estatístico), iii) modelo MLP (HAYKIN, 1998, 2007)

(rede neural artificial), iv) modelo NARX (HAYKIN, 1998, 2007) (rede neural artificial), v)

modelo IMP (ARAÚJO, 2012a) (rede neural morfológica), vi) modelo SHIF (ARAÚJO, 2007)

(híbrido). Vale mencionar que o procedimento de ajuste de fase, apresentado no Capítulo 2,

foi aplicado diretamente no processo construtivo de todos os modelos de previsão investigados

neste trabalho, de forma a garantir uma comparação justa entre eles.

Para realização dos experimentos com o modelo ARIMA(p;q;d) foi utilizado o termo

de diferenciação d = 1 como sugerido por Box (BOX; JENKINS; REINSEL, 1994). Para re-

alização dos experimentos com o modelo MLP, foi necessário definir uma arquitetura básica

para todos os experimentos, que consiste em uma MLP de três camadas (uma camada de en-

trada, uma camada intermediária e uma camada de saída), formalmente descrita utilizando a

notação MLP(I;H;O), onde I representa a camada de entrada, H representa a quantidade de

unidades de processamento na camada intermediária, e O representa a quantidade de unidades

de processamento na camada de saída.

A camada de entrada é definida pela quantidade de retardos temporais utilizados para

a descrição da série temporal. Para a definição dos retardos temporais foi utilizada uma me-

todologia empírica sugerida por Ferreira et al. (FERREIRA; VASCONCELOS; ADEODATO,

2008), a partir dos quais foram escolhidos os valores 1, 3, 5 e 10. A quantidade de unidades

de processamento na camada escondida foi determinada empiricamente através de uma série de

experimentos, a partir dos quais foram escolhidos os valores 1, 5, 10, 25 e 50. A quantidade de

unidades de processamento na camada de saída foi fixada em 1, uma vez que este trabalho foca

apenas em previsões de um-passo-adiante, isto é, com horizonte de previsão unitário (h = 1).

Em termos de arquitetura do modelo MLP, foi utilizada função de ativação sigmóide lo-

gística para todas as unidades de processamento escondidas, e para unidade de processamento

de saída foi utilizada a função de ativação linear, com seu bias passando por função sigmóide lo-

gística (Equação A.10), uma vez que esta arquitetura possui o melhor desempenho para previsão

de séries temporais financeiras (ARAÚJO, 2007; FERREIRA; VASCONCELOS; ADEODATO,

2008; SALGADO et al., 2010).

Para treinamento da rede, foi utilizado o algoritmo de levenberg-marquardt (HAGAN;

MENHAJ, 1994) como sugerido por Araújo (ARAÚJO, 2007, 2012a), Ferreira et al. (FER-

REIRA; VASCONCELOS; ADEODATO, 2008) e Salgado et al. (SALGADO et al., 2010), uti-

lizando os seguintes critérios de parada (PRECHELT, 1994): i) A quantidade máxima de épocas
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de treinamento (104), ii) O aumento no erro de validação ou generalization loss (Gl > 5%), e iii)

A queda no erro de treinamento ou process training (Pt ≤ 10−6). Foram realizadas cinquenta

execuções distintas para cada configuração investigada, tendo em vista se obter um comporta-

mento médio do modelo MLP. O experimento que obtiver o melhor desempenho no conjunto

de treinamento será eleito como representante do modelo MLP.

Para realização dos experimentos com o modelo NARX, foi necessário definir uma ar-

quitetura básica para todos os experimentos, que consiste em uma rede NARX, formalmente

descrita utilizando a notação NARX(Dy;τ;De;H). A escolha dos parâmetros Dy, τ e De foi

baseada na análise apresentada no Capítulo 3, onde foi determinado Dy = 50 devido ao relacio-

namento dominante linear encontrando nos primeiros cinquenta retardos temporais analisados

via lagplot, τ = 5 devido ao fato que multiplos deste valor permitiram a identificação de estru-

turas complexas no gráfico lagplot, caracterizadas pela dependência não-linear de longo prazo

entre os retardos temporais. Além disso, o parâmetro De pode ser calculado por D
τ , onde D re-

presenta a dimensionalidade máxima utilizada na análise do lagplot. Portanto foi determinado

De = 200.

Para a definição da quantidade de unidades de processamento na camada escondida (H)

da rede NARX, foi empregada uma metodologia empírica através de uma série de experimen-

tos, a partir dos quais foram escolhidos os valores 1, 5, 10, 25 e 50. Para treinamento da rede

NARX, foi utilizado o algoritmo de levenberg-marquardt (HAGAN; MENHAJ, 1994) utili-

zando os seguintes critérios de parada (PRECHELT, 1994): i) A quantidade máxima de épocas

de treinamento (104), ii) O aumento no erro de validação ou generalization loss (Gl > 5%), e

iii) A queda no erro de treinamento ou process training (Pt ≤ 10−6). Vale mencionar que o

modelo NARX foi treinado utilizado o modo série-paralelo, uma vez que, de acordo com Me-

nezes e Barreto (MENEZES; BARRETO, 2008; MENEZES; BARRETO; FREIRE, 2009; ME-

NEZES; BARRETO, 2013), este apresenta melhor desempenho preditivo em relação ao modo

puramente paralelo. Foram realizadas cinquenta execuções distintas para cada configuração in-

vestigada, tendo em vista se obter um comportamento médio do modelo NARX. O experimento

que obtiver o melhor desempenho no conjunto de treinamento será eleito como representante

do modelo NARX.

Para realização dos experimentos com o modelo IMP, foi necessário definir uma ar-

quitetura básica para todos os experimentos, sendo formalmente descrita utilizando a notação

IMP(lags;k), onde lags representa os retardos temporais utilizados para a descrição da série

temporal, e k representa a quantidade de módulos das decomposições morfológicas. A escolha

dos retardos temporais foi baseada na análise de Araújo (ARAÚJO, 2012a), onde foram fixados

os retardos temporais 2 até 151 (lags = 2−151).

A quantidade de módulos das decomposições morfológicas também foi determinada

baseado na análise de Araújo (ARAÚJO, 2012a), a partir dos quais foram escolhidos os valores

1, 5, 10, 25 e 50. Para treinamento do IMP, foi utilizado o algoritmo de retro-propagação do

erro (back-propagation) como sugerido por Araújo (ARAÚJO, 2012a), utilizando os seguintes

critérios de parada: i) quantidade máxima de épocas de treinamento (104), ii) Pt ≤ 10−6, e iii)
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Gl ≥ 5%. Foram realizadas cinquenta execuções distintas para cada configuração investigada,

tendo em vista se obter um comportamento médio do modelo IMP. O experimento que obtiver

o melhor desempenho no conjunto de treinamento será eleito como representante do modelo

IMP.

Para realização dos experimentos com o modelo híbrido SHIF, foram fixados os parâme-

tros a seguir como sugerido por (ARAÚJO, 2007): valor da função de fitness mínima aceitável

(40), quantidade de iterações do método (10), quantidade máxima de retardos temporais (10),

quantidade máxima de unidades de processamento na camada escondida da rede MLP (20). Os

parâmetros do PSO também foram fixados como sugerido por (ARAÚJO, 2007): quantidade

máxima de iterações do PSO (104), coeficientes de aceleração (2,05), peso de inércia (0,9), ve-

locidade máxima (2,048) e o enxame possuindo dez (10) partículas, onde cada partícula possui

uma arquitetura de rede MLP máxima (10-20-1), que denota uma dimensionalidade máxima de

dez componentes na camada de entrada, um máximo de vinte unidades de processamento na

camada escondida e uma unidade na camada de saída (previsão de um passo).

Vale mencionar que cada partícula do PSO representa uma rede MLP, que é adicional-

mente treinada por um dos seguintes algoritmos: resilient backpropagation (RIEDMILLER;

BRAUN, 1993), levenberg marquardt (HAGAN; MENHAJ, 1994), scaled conjugate gradi-

ent (MOLLER, 1993) e one step secant conjugate gradient (BATTITI, 1992), por um período

máximo de 104 épocas de treinamento. Três condições de parada são utilizadas para parar o

treinamento da rede: i) quantidade máxima de épocas de treinamento (104), ii) Pt ≤ 10−6, e iii)

Gl ≥ 5%. Foram realizadas cinquenta execuções distintas, tendo em vista se obter um compor-

tamento médio do modelo SHIF. O experimento que obtiver o melhor desempenho no conjunto

de treinamento será eleito como representante do modelo SHIF.

Para realização dos experimentos com o modelo proposto, é necessário definir uma ar-

quitetura básica, dada pela notação IDLN (lags;μ;σ ), em que lags define os retardos temporais

utilizados para representar o fenômeno temporal de interesse, μ representa a taxa de aprendi-

zagem, e σ representa o fator de escala da função de impulso suave. A escolha dos retardos

temporais foi baseada na análise das séries temporais financeiras em alta-frequência, apresen-

tada no Capítulo 3, onde foram fixados os retardos temporais 2 até 1001 (lags = 2−1001) para

todos os experimentos.

Note-se que a escolha destes retardos temporais se deu pela análise do lagplot, onde foi

possível identificar que o relacionamento não-linear se apresenta melhor caracterizado (onde a

estrutura aparece mais claramente no gráfico) quando a dimensionalidade dos retardos tempo-

rais é 1000. Também, vale mencionar que o primeiro retardo temporal não é utilizado porque

é necessário se criar uma estrutura de passeio aleatório para a utilização do procedimento de

ajuste de fase, utilizado no algoritmo de treinamento do modelo IDLN, uma vez que a etapa

chave deste procedimento é a previsão de dois passos para o ajuste do atraso temporal das

previsões.

O valor de μ é determinado empiricamente através de uma série de experimentos, a

partir dos quais foram escolhidas as quantidades 0,001, 0,01 e 0,1. O valor de σ também
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é determinado empiricamente através de uma série de experimentos, a partir dos quais foram

eleitas as quantidades 0,005, 0,05 e 0,5. Os valores iniciais do vetor de pesos do modelo IDLN

são: a,b,c,d,p ∈ [−1,1] e λ ,θ ,ϕ,ω ∈ [0,1].

No processo de treinamento do modelo IDLN três condições de parada são utilizadas:

i) quantidade máxima de épocas de treinamento (104), ii) Pt ≤ 10−6, e iii) Gl ≥ 5%. Vale

mencionar que o modelo é treinado utilizando o procedimento de ajuste de fase diretamente no

processo de aprendizagem. O objetivo desta análise é verificar a contribuição do ajuste de fase

no mapeamento gerado pelo modelo proposto para previsão de séries temporais financeiras, em

alta-frequência.

Por fim, para cada arquitetura investigada, são realizados cinquenta experimentos, onde

são calculadas as estatísticas básicas: média (MEAN), raiz do erro quadrático médio (RMS),

mediana (MEDIAN) e percentis 2,5% (PERC25) e 97,5% (PERC975). O experimento que obti-

ver o melhor desempenho, a partir da estatística RMS da medida EF no conjunto de treinamento,

será eleito como representante do modelo IDLN. Definidos os representantes dos modelos in-

vestigados neste trabalho, serão apresentados os resultados obtidos no conjunto de teste para

a realização da análise comparativa entre os modelos, e para realização das simulações com o

sistema de apoio à decisão.

Para realização dos experimentos com o PTS, é necessário definir um representante

para cada modelo de previsão investigado neste trabalho. Para cada modelo de previsão, o

experimento com melhor desempenho no conjunto de validação será o eleito para realização

das simulações em relação ao conjunto do teste. Como a ideia do PTS é ser utilizado para

pequenos investidores, foi utilizado um capital inicial de R$ 15.000,00.

5.2 Medidas para Desempenho de Previsão

A principal e mais utilizada medida para avaliação da previsão é o erro médio quadrático

(mean squared error, MSE), dada por (CLEMENTS; HENDRY, 1993)

MSE =
1
N

N

∑
j=1

(e j)
2,

�
�

�
�5.2

onde N é a quantidade de padrões, e e j é o erro instantâneo para o padrão j, que é definido por

e j = x j − x̂ j

�
�

�
�5.3

em que x j e x̂ j representam, respectivamente, o valor real e previsto da série temporal no tempo

j. Note que, em um modelo de previsão ideal, MSE → 0.

Vale mencionar que a medida MSE é frequentemente utilizada no processo de apren-

dizagem de modelos de previsão. Entretanto, esta não pode ser considerada como uma me-

dida conclusiva em uma análise comparativa entre diversos modelos de previsão (CLEMENTS;

HENDRY, 1993). Por esta razão, outras medidas devem ser consideradas para permitir uma
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avaliação do desempenho de previsão.

O erro médio percentual absoluto (mean absolute percentage error, MAPE) é uma me-

dida que permite identificar precisamente os desvios percentuais do modelo de previsão, dada

por (CLEMENTS; HENDRY, 1993)

MAPE =
1
N

N

∑
j=1

∣∣∣∣∣e j

x j

∣∣∣∣∣. �
�

�
�5.4

Vale mencionar que em um modelo de previsão ideal, MAPE → 0.

Uma forma de avaliar o modelo de previsão em relação ao dilema do passeio aleatório

é utilizando a medida estatística u de theil (u of theil statistic, THEIL), dada por (HANN;

STEURER, 1996)

THEIL =

N−1
∑

j=1
(e j)

2

N−1
∑
j=1

(x j − x j+1)2

.
�
�

�
�5.5

Note que, em um modelo de previsão ideal, THEIL → 0. Vale mencionar que se

THEIL ≥ 1, o modelo de previsão tem desempenho igual ou pior que um passeio aleatório.

Caso contrário, se THEIL < 1, o modelo de previsão tem desempenho melhor que um passeio

aleatório.

A medida previsão de mudança na direção (prediction of change in direction, POCID)

mapeia o acerto percentual na previsão da direção futura da série temporal, isto é, a capacidade

do modelo de previsão prever se o valor futuro da série temporal vai subir ou cair em relação ao

valor previsto para o passado da série, dada por (YAO; TAN, 2000)

POCID =
100
N

N

∑
j=1

D j,
�
�

�
�5.6

em que

D j =

{
1, se (x j − x j−1)(x̂ j − x̂ j−1)> 0

0, caso contrário

�
�

�
�5.7

Note que, em um modelo de previsão ideal, POCID → 100.

A medida variância relativa média (average relative variance, ARV) associa o desempe-

nho do modelo de previsão em relação à média da série temporal, dada por (HANN; STEURER,

1996)

ARV =

N
∑
j=1

(e j)
2

N
∑

j=1
(x̂ j − x)2

,
�
�

�
�5.8

onde x representa o valor médio da série temporal. Note que, em um modelo de previsão ideal,

ARV → 0. Vale mencionar que se ARV ≥ 1, o modelo de previsão tem desempenho igual ou
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pior que a previsão da média da série. Caso contrário, se ARV < 1, o modelo de previsão tem

desempenho melhor que a previsão da média da série.

Na tentativa de avaliar globalmente o desempenho preditivo do modelo, foi utilizada a

função de avaliação (evaluation function, EF) proposta por (ARAÚJO, 2007, 2012a), que repre-

senta uma combinação das medidas apresentadas anteriormente, e sendo formalmente definida

por

EF =
POCID

1+MSE+MAPE+THEIL+ARV
.

�
�

�
�5.9

Vale mencionar que a EF varia no intervalo [0,100]. Portanto, em um modelo de previ-

são ideal, EF → 100.

5.3 Medidas para Desempenho Econômico

De acordo com Teixeira e Brasileiro (TEIXEIRA; OLIVEIRA, 2009, 2010; BRASI-

LEIRO et al., 2013), como o principal objetivo do PTS está relacionado com a produção de

lucro e a minimização de perdas, duas medidas que avaliam ambas estas questões devem ser

consideradas para avaliação do desempenho do PTS, e são apresentadas a seguir.

O retorno acumulado percentual (percentage accumulated return, PAR) é dado por

PAR =
CF−CI

CI
∗100,

�
�

�
�5.10

onde CI representa o capital inicial de investimento, e CF representa o capital final após a re-

alização das operações e acumulando o retorno de cada operação no capital disponível para

investimento. Vale mencionar que o PTS deduz automaticamente do valor bruto de cada opera-

ção todos os custos para sua realização. Portanto, a medida PAR representa o retorno acumulado

percentual líquido.

O maximum drawdown (MDD) representa o valor máximo de drawdown (percentual

total de perda até que se alcance um novo valor de máximo) em todo o período de tempo, sendo

um meio de avaliar o risco associado as decisões do sistema de apoio à decisão, e dado por

MDD = argmax(DD),
�
�

�
�5.11

com

DD = (DD1,DD2, . . . ,DDt)
�
�

�
�5.12

onde

DDt =

{
1− xt

xt−1/DDt−1
se xt − xt−1 < 0

0 caso contrário
,

�
�

�
�5.13

em que DDt, DDt−1, xt e xt−1 representam o drawdown e o valor da série temporal, respectiva-

mente, nos tempos t e t −1.

Entretanto, Vanstorn (VANSTONE; FINNIE; HAHN, 2012) argumenta que outras me-

didas devem ser consideradas para uma avaliação completa de um sistema de apoio a decisão
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para o mercado de ações. Estas medidas são apresentadas a seguir.

O percentual de operações vencedoras (POV) é dado por

POV =
QOV∗100

QTO
,

�
�

�
�5.14

em que QOV representa a quantidade de operações vencedoras (operações com retorno percen-

tual positivo), e QTO representa a quantidade total de operações.

Analogamente, o percentual de operações perdedoras (POP) é dado por

POP =
QOP∗100

QTO
,

�
�

�
�5.15

em que QOP representa a quantidade de operações perdedoras (operações com retorno percen-

tual negativo).

O retorno percentual médio das operações vencedoras (RPMOV) é dado por

RPMOV =
∑QOV

i=1 ROVi

QOV
,

�
�

�
�5.16

em que ROVi representa o retorno percentual da i-ézima operação vencedora.

Analogamente, o retorno percentual médio das operações perdedoras (RPMOP) é dado

por

RPMOP =
∑QOP

i=1 ROPi

QOP
,

�
�

�
�5.17

em que ROPi representa o retorno percentual da i-ézima operação perdedora.

5.4 Resultados

Nesta seção, é apresentada uma análise comparativa, para cada uma das séries temporais

financeiras, em alta-frequência, investigadas, comentando o desempenho de todos os modelos

de previsão e sistemas analisados a partir das medidas definidas nas Seções 5.2 e 5.3. Tam-

bém será apresentada uma análise gráfica, tendo em vista uma análise subjetiva dos resultados

experimentais.

5.4.1 Banco do Brasil SA (BBAS3)

A Tabela 5.1 apresenta os resultados obtidos por todos os experimentos realizados com

a série temporal Banco do Brasil SA (BBAS3) (em relação ao conjunto de treinamento), utili-

zando o modelo IDLN e variando o valor de μ e σ .

Note-se que, de acordo com a Tabela 5.1, os valores de μ e σ que otimizam o desem-

penho de previsão do modelo IDLN para a série temporal BBAS3 são 0,1 e 0,500, respecti-

vamente, uma vez que esta arquitetura apresentou os melhores resultados das estatísticas anali-
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Tabela 5.1: Desempenho de previsão do modelo IDLN para a série temporal BBAS3 (conjunto
de treinamento)

Medida
Modelo Estatística ARV MAPE MSE POCID THEIL EF

IDLN(2–1001;0,100;0,500) MEAN 5,4576e-06 7,8901e-04 6,9352e-08 100,00 3,2088e-04 99,8887
RMS 1,0465e-05 9,6391e-04 1,3298e-07 100,00 6,1528e-04 99,8888

MEDIAN 2,2410e-06 6,1714e-04 2,8478e-08 100,00 1,3176e-04 99,9249
PERC25 6,7641e-08 1,0728e-04 8,5954e-10 100,00 3,9770e-06 99,6520

PERC975 2,5532e-05 1,9689e-03 3,2445e-07 100,00 1,5011e-03 99,9889
IDLN(2–1001;0,100;0,050) MEAN 5,5859e-06 8,8561e-04 7,0983e-08 100,00 3,2842e-04 99,8782

RMS 7,4450e-06 9,7518e-04 9,4607e-08 100,00 4,3773e-04 99,8783
MEDIAN 3,4231e-06 7,6356e-04 4,3498e-08 100,00 2,0126e-04 99,9033
PERC25 9,2984e-07 3,9749e-04 1,1816e-08 100,00 5,4669e-05 99,7561

PERC975 1,4561e-05 1,5740e-03 1,8503e-07 100,00 8,5610e-04 99,9547
IDLN(2–1001;0,100;0,005) MEAN 5,3991e-06 8,6959e-04 6,8609e-08 100,00 3,1744e-04 99,8809

RMS 7,2739e-06 9,5871e-04 9,2433e-08 100,00 4,2767e-04 99,8810
MEDIAN 3,4231e-06 7,6356e-04 4,3498e-08 100,00 2,0126e-04 99,9033
PERC25 9,2984e-07 3,9749e-04 1,1816e-08 100,00 5,4669e-05 99,7561

PERC975 1,4561e-05 1,5740e-03 1,8503e-07 100,00 8,5610e-04 99,9547
IDLN(2–1001;0,010;0,500) MEAN 2,4920e-05 1,7674e-03 3,1667e-07 100,00 1,4652e-03 99,6762

RMS 4,1329e-05 2,0658e-03 5,2518e-07 100,00 2,4299e-03 99,6766
MEDIAN 1,2136e-05 1,4430e-03 1,5422e-07 100,00 7,1357e-04 99,7836
PERC25 3,4609e-06 7,7447e-04 4,3979e-08 100,00 2,0348e-04 98,9604

PERC975 1,0486e-04 4,2337e-03 1,3325e-06 100,00 6,1653e-03 99,9020
IDLN(2–1001;0,010;0,050) MEAN 2,4817e-05 1,7605e-03 3,1536e-07 100,00 1,4591e-03 99,6775

RMS 4,1305e-05 2,0616e-03 5,2488e-07 100,00 2,4285e-03 99,6779
MEDIAN 1,2136e-05 1,4430e-03 1,5422e-07 100,00 7,1357e-04 99,7836
PERC25 3,4609e-06 7,7447e-04 4,3979e-08 100,00 2,0348e-04 98,9604

PERC975 1,0486e-04 4,2337e-03 1,3325e-06 100,00 6,1653e-03 99,9020
IDLN(2–1001;0,010;0,005) MEAN 2,4746e-05 1,7540e-03 3,1446e-07 100,00 1,4550e-03 99,6785

RMS 4,1296e-05 2,0586e-03 5,2477e-07 100,00 2,4280e-03 99,6790
MEDIAN 1,2136e-05 1,4430e-03 1,5422e-07 100,00 7,1357e-04 99,7836
PERC25 3,4609e-06 7,7447e-04 4,3979e-08 100,00 2,0348e-04 98,9604

PERC975 1,0486e-04 4,2337e-03 1,3325e-06 100,00 6,1653e-03 99,9020
IDLN(2–1001;0,001;0,500) MEAN 4,0773e-05 2,4188e-03 5,1812e-07 100,00 2,3972e-03 99,5177

RMS 5,6633e-05 2,6351e-03 7,1966e-07 100,00 3,3297e-03 99,5183
MEDIAN 2,1906e-05 1,9401e-03 2,7837e-07 100,00 1,2880e-03 99,6760
PERC25 1,4539e-05 1,5685e-03 1,8475e-07 100,00 8,5480e-04 98,7361

PERC975 1,3395e-04 4,7889e-03 1,7022e-06 100,00 7,8759e-03 99,7568
IDLN(2–1001;0,001;0,050) MEAN 4,3014e-05 2,4758e-03 5,4659e-07 100,00 2,5290e-03 99,4989

RMS 5,9637e-05 2,7068e-03 7,5783e-07 100,00 3,5063e-03 99,4996
MEDIAN 2,1906e-05 1,9401e-03 2,7837e-07 100,00 1,2880e-03 99,6760
PERC25 1,4539e-05 1,5685e-03 1,8475e-07 100,00 8,5480e-04 98,7361

PERC975 1,3395e-04 4,7889e-03 1,7022e-06 100,00 7,8759e-03 99,7568
IDLN(2–1001;0,001;0,005) MEAN 4,1374e-05 2,4395e-03 5,2576e-07 100,00 2,4326e-03 99,5121

RMS 5,7024e-05 2,6542e-03 7,2462e-07 100,00 3,3527e-03 99,5127
MEDIAN 2,1906e-05 1,9401e-03 2,7837e-07 100,00 1,2880e-03 99,6760
PERC25 1,4539e-05 1,5685e-03 1,8475e-07 100,00 8,5480e-04 98,7361

PERC975 1,3395e-04 4,7889e-03 1,7022e-06 100,00 7,8759e-03 99,7568

sadas em relação a função de avaliação global (EF). Portanto, escolheu-se o modelo IDLN(2–

1001;0,100;0,500) para representar o modelo proposto.

Dentre as diversas configurações dos modelos aqui consideradas, aquelas com melhor

resultado das estatísticas analisadas em relação a medida EF no conjunto de treinamento, são

escolhidas para representar cada modelo: i) modelo ARIMA com a configuração (6,5,1), ii)

modelo MLP com a configuração 5-10-1, iii) modelo NARX com configuração (50, 5, 200, 25),

iv) modelo IMP com a configuração (2–151,25), e v) modelo SHIF com os retardos temporais

(1, 3, 4, 5, 6 e 9) e rede MLP com a configuração 6-9-1, arquitetura definida pela Equação

(A.28) e o algoritmo levenberg-marquardt para o processo de treinamento da rede.

A Tabela 5.2 apresenta o desempenho de previsão dos representantes de cada modelo

para série temporal BBAS3 (conjunto de teste).
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Tabela 5.2: Desempenho de previsão dos representantes dos modelos para a série temporal
BBAS3 (conjunto de teste)

Medida
Modelo Estatística ARV MAPE MSE POCID THEIL EF

RW - 9,0837e-02 2,2223e-02 9,2336e-05 82,62 1,0000e+00 39,1188
ARIMA - 2,7140e-01 5,6732e-02 2,7615e-04 82,64 2,9895e+00 19,1391

MLP MEAN 1,5764e+00 9,0536e-02 1,6039e-03 84,80 1,7377e+01 24,3463
RMS 4,0852e+00 1,5418e-01 4,1567e-03 84,93 4,5031e+01 26,8871

MEDIAN 1,7088e-01 4,2087e-02 1,7387e-04 82,64 1,8837e+00 26,6958
PERC25 9,4785e-02 2,5212e-02 9,6444e-05 82,64 1,0446e+00 0,5766

PERC975 1,3680e+01 4,6845e-01 1,3920e-02 94,64 1,5079e+02 38,1776
NARX MEAN 1,3502e-01 2,6053e-02 8,7116e-05 85,27 7,9194e-01 44,4949

RMS 1,3930e-01 2,6842e-02 8,9879e-05 85,38 8,1668e-01 45,0839
MEDIAN 1,2929e-01 2,5960e-02 8,3422e-05 84,33 7,5990e-01 43,6988
PERC25 6,4960e-02 1,2559e-02 4,1913e-05 80,03 3,8160e-01 32,8996

PERC975 2,0751e-01 3,8167e-02 1,3389e-04 93,67 1,2095e+00 64,1514
IMP MEAN 9,5021e-02 2,7178e-02 9,6684e-05 82,64 1,0474e+00 38,0882

RMS 9,5021e-02 2,7178e-02 9,6684e-05 82,64 1,0474e+00 38,0882
MEDIAN 9,5018e-02 2,7177e-02 9,6681e-05 82,64 1,0474e+00 38,0889
PERC25 9,4891e-02 2,7102e-02 9,6552e-05 82,64 1,0460e+00 38,0597

PERC975 9,5150e-02 2,7253e-02 9,6815e-05 82,64 1,0488e+00 38,1172
SHIF MEAN 9,0770e-02 2,4383e-02 9,2359e-05 82,64 1,0000e+00 39,0688

RMS 9,0771e-02 2,4387e-02 9,2360e-05 82,64 1,0000e+00 39,0689
MEDIAN 9,0890e-02 2,4570e-02 9,2481e-05 82,64 1,0013e+00 39,0390
PERC25 8,9813e-02 2,2707e-02 9,1385e-05 82,64 9,8972e-01 39,0358

PERC975 9,0903e-02 2,4591e-02 9,2494e-05 82,64 1,0015e+00 39,3026
IDLN MEAN 2,8046e-05 5,1424e-04 2,8537e-08 100,00 3,0908e-04 99,9150

RMS 4,2269e-05 5,7842e-04 4,3009e-08 100,00 4,6574e-04 99,9150
MEDIAN 1,9423e-05 4,7496e-04 1,9763e-08 100,00 2,1422e-04 99,9292
PERC25 5,7397e-06 2,5347e-04 5,8402e-09 100,00 6,3269e-05 99,7620

PERC975 1,0475e-04 1,1270e-03 1,0658e-07 100,00 1,1541e-03 99,9678

A Tabela 5.3 apresenta o teste de decisão (h), para todas as medidas investigadas, do

teste não-paramétrico de Wilcoxon, para a série tempral BBAS3 (conjunto de teste), para verifi-

car, estatisticamente, se o modelo proposto obtém desempenho preditivo superior aos modelos

investigados neste trabalho.

Tabela 5.3: Resultados do teste de decisão de Wilcoxon para a série temporal BBAS3 (conjunto
de teste)

Teste de Decisão (h)
Modelo Proposto / Modelo Investigado ARV MAPE MSE POCID THEIL EF

IDLN / RW 1 1 1 1 1 1
IDLN / ARIMA 1 1 1 1 1 1

IDLN / MLP 1 1 1 1 1 1
IDLN / NARX 1 1 1 1 1 1

IDLN / IMP 1 1 1 1 1 1
IDLN / SHIF 1 1 1 1 1 1

A Tabela 5.4 apresenta o desempenho do melhor experimento (aquele com a maior

medida EF no conjunto de validação) do representante de cada modelo investigado para série

temporal BBAS3 (conjunto de teste).

Vale mencionar que, no melhor experimento do representante do modelo IDLN, o termo

de combinação λ determinado foi 0,0269, significando que o modelo proposto utilizou 2,69%

da componente não-linear e 97,31% da componente linear. O termo de combinação da com-

ponente não-linear θ foi 0,4515, isto é, utilização de 45,15% do módulo não-linear crescente

e 54,85% do módulo não-linear decrescente. A Figura 5.1 apresenta um gráfico comparativo

entre os valores reais da série e os valores preditos pelo melhor experimento do representante
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Tabela 5.4: Desempenho de previsão do melhor experimento do representante dos modelos
investigados para a série temporal BBAS3 (conjunto de teste)

Melhor Medida
Experimento ARV MAPE MSE POCID THEIL EF

RW 9,0837e-02 2,2223e-02 9,2336e-05 82,62 1,0000e+00 39,1188
ARIMA 2,7140e-01 5,6732e-02 2,7615e-04 82,64 2,9895e+00 19,1391

MLP 9,5570e-02 2,7404e-02 9,7242e-05 82,64 1,0536e+00 37,9660
NARX 1,0713e-01 1,5295e-02 6,9118e-05 92,17 6,3044e-01 52,5790

IMP 9,4891e-02 2,7101e-02 9,6551e-05 82,64 1,0460e+00 38,1173
SHIF 9,0847e-02 2,4453e-02 9,2436e-05 82,64 1,0008e+00 39,0508
IDLN 5,7397e-06 2,5347e-04 5,8402e-09 100,00 6,3269e-05 99,9678

dos modelos investigados, considerando os últimos dez pontos do conjunto de teste da série

temporal BBAS3.

Figura 5.1: Previsão da série temporal BBAS3 gerada pelos modelos RW, ARIMA, MLP,
NARX, IMP, SHIF e IDLN (últimos dez pontos do conjunto de teste).
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Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 5.2 (a), (b) e (c) apresentam o histograma, a função de autocorrelação e a fun-

ção de autocorrelação parcial, respectivamente, dos resíduos gerados pelo melhor experimento

do modelo IDLN para a série temporal BBAS3 (conjunto de teste).

A Tabela 5.5 apresenta os resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov e do teste Q de

Ljung-Box, a 5% de nível de significância, dos resíduos gerados pelo modelo IDLN, para a

série temporal BBAS3, para verificar, estatísticamente, se os resíduos são gerados a partir de

uma distribuição normal padrão e não são autocorrelacionados.

Por fim, a Tabela 5.6 apresenta o desempenho do prediction-based trading system utili-

zando o melhor experimento do representante de cada modelo investigado para série temporal
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Figura 5.2: (a) Histograma, (b) ACF e (c) PACF dos resíduos gerados pelo modelo IDLN para a
série temporal BBAS3 (conjunto de teste).
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Tabela 5.5: Resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov e do teste Q de Ljung-Box para os
resíduos gerados utilizando a série temporal BBAS3.

Teste de Decisão (h)
Kolmogorov-Smirnov 1

Q de Ljung-Box 1

BBAS3 (conjunto de teste). Vale mencionar que o PAR e MDD da ação BBAS3, considerando o

mesmo período da simulação realizada com o PTS, foram de 0,1913 e 0,0045, respectivamente.

5.4.2 Banco Bradesco SA (BBDC4)

A Tabela 5.7 apresenta os resultados obtidos por todos os experimentos realizados com

a série temporal Banco Bradesco SA (BBDC4) (em relação ao conjunto de treinamento), utili-

zando o modelo IDLN e variando o valor de μ e σ .

Note-se que, de acordo com a Tabela 5.7, os valores de μ e σ que otimizam o desem-
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Tabela 5.6: Desempenho do prediction-based trading system para a série temporal BBAS3
(conjunto de teste)

prediction-based trading system
Medida PTS(RW) PTS(ARIMA) PTS(MLP) PTS(NARX) PTS(IMP) PTS(SHIF) PTS(IDLN)

QTO 46 112 46 44 46 46 46
POV 6,5217 3,5714 6,5217 25,0000 6,5217 6,5217 100,0000
POP 93,4783 96,4286 93,4783 75,0000 93,4783 93,4783 0,0000
PAR -3,5350 -8,3140 -3,5350 -0,9690 -3,5350 -3,5350 2,1278

RPMOV 0,0394 0,0478 0,0394 0,0597 0,0394 0,0394 0,0458
RPMOP -0,0864 -0,0821 -0,0864 -0,0494 -0,0864 -0,0864 0,0000

MDD 0,0353 0,0831 0,0353 0,0124 0,0353 0,0353 0,0000

Tabela 5.7: Desempenho de previsão do modelo IDLN para a série temporal BBDC4 (conjunto
de treinamento)

Medida
Modelo Estatística ARV MAPE MSE POCID THEIL EF

IDLN(2–1001;0,100;0,500) MEAN 5,7130e-05 1,7754e-03 8,7655e-07 100,00 1,3839e-02 98,5364
RMS 1,3534e-04 2,1926e-03 2,0765e-06 100,00 3,2784e-02 98,5707

MEDIAN 2,3449e-05 1,4048e-03 3,5978e-07 100,00 5,6801e-03 99,2941
PERC25 2,6618e-06 4,7409e-04 4,0840e-08 100,00 6,4478e-04 90,9690

PERC975 3,9982e-04 5,5486e-03 6,1345e-06 100,00 9,6852e-02 99,8880
IDLN(2–1001;0,100;0,050) MEAN 6,3204e-05 2,0819e-03 9,6974e-07 100,00 1,5310e-02 98,3090

RMS 8,9480e-05 2,3074e-03 1,3729e-06 100,00 2,1675e-02 98,3210
MEDIAN 4,8399e-05 2,0208e-03 7,4259e-07 100,00 1,1724e-02 98,6394
PERC25 2,6164e-06 4,6410e-04 4,0143e-08 100,00 6,3378e-04 94,0256

PERC975 2,4282e-04 4,5134e-03 3,7256e-06 100,00 5,8820e-02 99,8901
IDLN(2–1001;0,100;0,005) MEAN 9,6462e-05 2,7235e-03 1,4800e-06 100,00 2,3367e-02 97,4722

RMS 1,1557e-04 2,8499e-03 1,7731e-06 100,00 2,7994e-02 97,4841
MEDIAN 6,2470e-05 2,2989e-03 9,5848e-07 100,00 1,5132e-02 98,2806
PERC25 4,4740e-05 1,9449e-03 6,8645e-07 100,00 1,0838e-02 94,3533

PERC975 2,2803e-04 4,3776e-03 3,4987e-06 100,00 5,5237e-02 98,7335
IDLN(2–1001;0,010;0,500) MEAN 1,8472e-04 3,5777e-03 2,8342e-06 100,00 4,4747e-02 95,5508

RMS 2,6224e-04 3,9370e-03 4,0235e-06 100,00 6,3523e-02 95,6332
MEDIAN 9,6353e-05 2,8385e-03 1,4783e-06 100,00 2,3340e-02 97,4396
PERC25 4,7036e-05 1,9767e-03 7,2167e-07 100,00 1,1394e-02 86,2320

PERC975 6,2650e-04 7,2645e-03 9,6125e-06 100,00 1,5176e-01 98,6759
IDLN(2–1001;0,010;0,050) MEAN 1,8663e-04 3,6073e-03 2,8634e-06 100,00 4,5208e-02 95,5039

RMS 2,6292e-04 3,9574e-03 4,0340e-06 100,00 6,3689e-02 95,5855
MEDIAN 9,6353e-05 2,8385e-03 1,4783e-06 100,00 2,3340e-02 97,4396
PERC25 4,7036e-05 1,9767e-03 7,2167e-07 100,00 1,1394e-02 86,2320

PERC975 6,2650e-04 7,2645e-03 9,6125e-06 100,00 1,5176e-01 98,6759
IDLN(2–1001;0,010;0,005) MEAN 1,9631e-04 3,6834e-03 3,0121e-06 100,00 4,7554e-02 95,3019

RMS 2,7672e-04 4,0592e-03 4,2457e-06 100,00 6,7032e-02 95,3923
MEDIAN 9,6353e-05 2,8385e-03 1,4783e-06 100,00 2,3340e-02 97,4396
PERC25 4,7036e-05 1,9767e-03 7,2167e-07 100,00 1,1394e-02 86,2320

PERC975 6,2650e-04 7,2645e-03 9,6125e-06 100,00 1,5176e-01 98,6759
IDLN(2–1001;0,001;0,500) MEAN 2,3624e-04 4,0121e-03 3,6247e-06 100,00 5,7226e-02 94,4341

RMS 3,2061e-04 4,3284e-03 4,9192e-06 100,00 7,7664e-02 94,5372
MEDIAN 1,2904e-04 3,1733e-03 1,9799e-06 100,00 3,1258e-02 96,6593
PERC25 1,1322e-04 2,9435e-03 1,7371e-06 100,00 2,7425e-02 83,8271

PERC975 7,6092e-04 7,8368e-03 1,1675e-05 100,00 1,8432e-01 97,0418
IDLN(2–1001;0,001;0,050) MEAN 2,3384e-04 3,9872e-03 3,5878e-06 100,00 5,6644e-02 94,4894

RMS 3,1919e-04 4,3065e-03 4,8974e-06 100,00 7,7320e-02 94,5929
MEDIAN 1,2904e-04 3,1733e-03 1,9799e-06 100,00 3,1258e-02 96,6593
PERC25 1,1322e-04 2,9435e-03 1,7371e-06 100,00 2,7425e-02 83,8271

PERC975 7,6092e-04 7,8368e-03 1,1675e-05 100,00 1,8432e-01 97,0418
IDLN(2–1001;0,001;0,005) MEAN 2,3362e-04 3,9844e-03 3,5844e-06 100,00 5,6591e-02 94,4947

RMS 3,1911e-04 4,3045e-03 4,8961e-06 100,00 7,7299e-02 94,5983
MEDIAN 1,2904e-04 3,1733e-03 1,9799e-06 100,00 3,1258e-02 96,6593
PERC25 1,1322e-04 2,9435e-03 1,7371e-06 100,00 2,7425e-02 83,8271

PERC975 7,6092e-04 7,8368e-03 1,1675e-05 100,00 1,8432e-01 97,0418

penho de previsão do modelo IDLN para a série temporal BBDC4 são 0,1 e 0,500, respectiva-

mente. Portanto, escolheu-se o modelo IDLN(2–1001;0,100;0,500) para representar o modelo

proposto.

Dentre as diversas configurações dos modelos aqui consideradas, aquelas com melhor
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resultado das estatísticas analisadas em relação a medida EF no conjunto de treinamento, são

escolhidas para representar cada modelo: i) modelo ARIMA com a configuração (6,1,1), ii)

modelo MLP com a configuração 10-10-1, iii) modelo NARX com configuração (50, 5, 200, 10),

iv) modelo IMP com a configuração (2–151,5), e v) modelo SHIF com os retardos temporais (1,

3, 6, 9 e 10) e rede MLP com a configuração 5-10-1, arquitetura definida pela Equação (A.26)

e o algoritmo levenberg-marquardt para o processo de treinamento da rede.

A Tabela 5.8 apresenta o desempenho de previsão dos representantes de cada modelo

para série temporal BBDC4 (conjunto de teste).

Tabela 5.8: Desempenho de previsão dos representantes dos modelos para a série temporal
BBDC4 (conjunto de teste)

Medida
Modelo Estatística ARV MAPE MSE POCID THEIL EF

RW - 3,2573e-02 1,7489e-02 1,3514e-04 78,34 1,0000e+00 38,2020
ARIMA - 7,9157e-02 3,8473e-02 3,2839e-04 78,30 2,4305e+00 22,0645

MLP MEAN 6,1632e-01 7,6039e-02 2,5568e-03 80,37 1,8910e+01 21,2876
RMS 1,5489e+00 1,1941e-01 6,4257e-03 80,57 4,7519e+01 24,1307

MEDIAN 6,2184e-02 3,4127e-02 2,5798e-04 78,30 1,9099e+00 26,0440
PERC25 3,7492e-02 2,3042e-02 1,5554e-04 78,30 1,1514e+00 0,5077

PERC975 5,9196e+00 3,5488e-01 2,4558e-02 95,59 1,8152e+02 35,4004
NARX MEAN 2,2246e-02 1,8296e-02 1,0019e-04 81,74 6,1891e-01 49,3307

RMS 2,2321e-02 1,8316e-02 1,0052e-04 81,77 6,2099e-01 49,3998
MEDIAN 2,2216e-02 1,8274e-02 1,0005e-04 81,25 6,1814e-01 49,2458
PERC25 1,8405e-02 1,6600e-02 8,2889e-05 77,57 5,1222e-01 44,4745

PERC975 2,5819e-02 2,0326e-02 1,1628e-04 86,67 7,1839e-01 55,2483
IMP MEAN 3,2664e-02 1,8521e-02 1,3551e-04 78,30 1,0032e+00 38,1090

RMS 3,2664e-02 1,8522e-02 1,3551e-04 78,30 1,0032e+00 38,1090
MEDIAN 3,2656e-02 1,8513e-02 1,3548e-04 78,30 1,0030e+00 38,1134
PERC25 3,2603e-02 1,8180e-02 1,3526e-04 78,30 1,0014e+00 38,0605

PERC975 3,2736e-02 1,8852e-02 1,3581e-04 78,30 1,0054e+00 38,1510
SHIF MEAN 3,2525e-02 1,7849e-02 1,3493e-04 78,30 9,9895e-01 38,2033

RMS 3,2525e-02 1,7849e-02 1,3493e-04 78,30 9,9895e-01 38,2033
MEDIAN 3,2523e-02 1,7887e-02 1,3492e-04 78,30 9,9890e-01 38,2036
PERC25 3,2515e-02 1,7680e-02 1,3489e-04 78,30 9,9866e-01 38,1917

PERC975 3,2550e-02 1,7888e-02 1,3503e-04 78,30 9,9971e-01 38,2118
IDLN MEAN 1,1553e-04 1,6335e-03 4,7930e-07 100,00 3,5437e-03 99,4744

RMS 1,4131e-04 1,7033e-03 5,8622e-07 100,00 4,3334e-03 99,4748
MEDIAN 7,9482e-05 1,4245e-03 3,2974e-07 100,00 2,4394e-03 99,6072
PERC25 6,3780e-05 1,2813e-03 2,6460e-07 100,00 1,9567e-03 98,7563

PERC975 3,1077e-04 2,7540e-03 1,2893e-06 100,00 9,5281e-03 99,6709

A Tabela 5.9 apresenta o teste de decisão (h), para todas as medidas investigadas, do

teste não-paramétrico de Wilcoxon, para a série tempral BBDC4 (conjunto de teste).

Tabela 5.9: Resultados do teste de decisão de Wilcoxon para a série temporal BBDC4 (conjunto
de teste)

Teste de Decisão (h)
Modelo Proposto / Modelo Investigado ARV MAPE MSE POCID THEIL EF

IDLN / RW 1 1 1 1 1 1
IDLN / ARIMA 1 1 1 1 1 1

IDLN / MLP 1 1 1 1 1 1
IDLN / NARX 1 1 1 1 1 1

IDLN / IMP 1 1 1 1 1 1
IDLN / SHIF 1 1 1 1 1 1

A Tabela 5.10 apresenta o desempenho do melhor experimento (aquele com a maior

medida EF no conjunto de validação) do representante de cada modelo investigado para série

temporal BBDC4 (conjunto de teste).



5.4. RESULTADOS 69

Tabela 5.10: Desempenho de previsão do melhor experimento do representante dos modelos
investigados para a série temporal BBDC4 (conjunto de teste)

Melhor Medida
Experimento ARV MAPE MSE POCID THEIL EF

RW 3,2573e-02 1,7489e-02 1,3514e-04 78,34 1,0000e+00 38,2020
ARIMA 7,9157e-02 3,8473e-02 3,2839e-04 78,30 2,4305e+00 22,0645

MLP 3,7949e-02 2,3664e-02 1,5743e-04 78,30 1,1655e+00 35,1539
NARX 2,1714e-02 1,8169e-02 9,7789e-05 84,43 6,0429e-01 51,3503

IMP 3,2602e-02 1,8173e-02 1,3525e-04 78,30 1,0013e+00 38,1516
SHIF 3,2527e-02 1,7781e-02 1,3494e-04 78,30 9,9901e-01 38,2034
IDLN 8,8649e-05 1,5026e-03 3,6777e-07 100,00 2,7210e-03 99,5706

Vale mencionar que no melhor experimento do representante do modelo IDLN, o termo

de combinação λ determinado foi 0,0121, significando que o modelo proposto utilizou 1,21%

da componente não-linear e 98,79% da componente linear. O termo de combinação da com-

ponente não-linear θ foi 0,4720, isto é, utilização de 47,20% do módulo não-linear crescente

e 52,80% do módulo não-linear decrescente. A Figura 5.3 apresenta um gráfico comparativo

entre os valores reais da série e os valores preditos pelo melhor experimento do representante

dos modelos investigados, considerando os últimos dez pontos do conjunto de teste da série

temporal BBDC4.

Figura 5.3: Previsão da série temporal BBDC4 gerada pelos modelos RW, ARIMA, MLP,
NARX, IMP, SHIF e IDLN (últimos dez pontos do conjunto de teste).
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Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 5.4 (a), (b) e (c) apresentam o histograma, a função de autocorrelação e a fun-

ção de autocorrelação parcial, respectivamente, dos resíduos gerados pelo melhor experimento

do modelo IDLN para a série temporal BBDC4 (conjunto de teste).
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Figura 5.4: (a) Histograma, (b) ACF e (c) PACF dos resíduos gerados pelo modelo IDLN para a
série temporal BBDC4 (conjunto de teste).
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Fonte: Elaborada pelo autor.

A Tabela 5.11 apresenta os resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov e do teste Q

de Ljung-Box, a 5% de nível de significância, dos resíduos gerados pelo modelo IDLN, para a

série temporal BBDC4.

Tabela 5.11: Resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov e do teste Q de Ljung-Box para os
resíduos gerados utilizando a série temporal BBDC4.

Teste de Decisão (h)
Kolmogorov-Smirnov 1

Q de Ljung-Box 1

Por fim, a Tabela 5.12 apresenta o desempenho do prediction-based trading system uti-

lizando o melhor experimento do representante de cada modelo investigado para série temporal

BBDC4 (conjunto de teste). Vale mencionar que o PAR e MDD da ação BBDC4, considerando

o mesmo período da simulação realizada com o PTS, foram de 0,2417 e 0,0047, respectiva-

mente.
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Tabela 5.12: Desempenho do prediction-based trading system para a série temporal BBDC4
(conjunto de teste)

prediction-based trading system
Medida PTS(RW) PTS(ARIMA) PTS(MLP) PTS(NARX) PTS(IMP) PTS(SHIF) PTS(IDLN)

QTO 39 62 57 18 39 39 39
POV 2,5641 4,8387 5,2632 44,4444 2,5641 2,5641 100,0000
POP 97,4359 95,1613 94,7368 55,5556 97,4359 97,4359 0,0000
PAR -4,3052 -5,8741 -5,4037 0,2136 -4,3052 -4,3052 2,3920

RPMOV 0,0546 0,0364 0,0360 0,0733 0,0546 0,0546 0,0606
RPMOP -0,1171 -0,1044 -0,1048 -0,0373 -0,1171 -0,1171 0,0000

MDD 0,0431 0,0587 0,0540 0,0017 0,0431 0,0431 0,0000

5.4.3 Brasil Foods SA (BRFS3)

A Tabela 5.13 apresenta os resultados obtidos por todos os experimentos realizados com

a série temporal Brasil Foods SA (BRFS3) (em relação ao conjunto de treinamento), utilizando

o modelo IDLN e variando o valor de μ e σ .

Note-se que, de acordo com a Tabela 5.13, os valores de μ e σ que otimizam o desem-

penho de previsão do modelo IDLN para a série temporal BRFS3 são 0,1 e 0,500, respectiva-

mente. Portanto, escolheu-se o modelo IDLN(2–1001;0,100;0,500) para representar o modelo

proposto.

Dentre as diversas configurações dos modelos aqui consideradas, aquelas com melhor

resultado das estatísticas analisadas em relação a medida EF no conjunto de treinamento, são

escolhidas para representar cada modelo: i) modelo ARIMA com a configuração (3,2,1), ii)

modelo MLP com a configuração 5-10-1, iii) modelo NARX com configuração (50, 5, 200, 10),

iv) modelo IMP com a configuração (2–151,10), e v) modelo SHIF com os retardos temporais

(1 e 7) e rede MLP com a configuração 2-5-1, arquitetura definida pela Equação (A.28) e o

algoritmo levenberg-marquardt para o processo de treinamento da rede.

A Tabela 5.14 apresenta o desempenho de previsão dos representantes de cada modelo

para série temporal BRFS3 (conjunto de teste).

A Tabela 5.15 apresenta o teste de decisão (h), para todas as medidas investigadas, do

teste não-paramétrico de Wilcoxon, para a série tempral BRFS3 (conjunto de teste).

A Tabela 5.16 apresenta o desempenho do melhor experimento (aquele com a maior

medida EF no conjunto de validação) do representante de cada modelo investigado para série

temporal BRFS3 (conjunto de teste).

Vale mencionar que no melhor experimento do representante do modelo IDLN, o termo

de combinação λ determinado foi 0,0104, significando que o modelo proposto utilizou 1,04%

da componente não-linear e 98,96% da componente linear. O termo de combinação da com-

ponente não-linear θ foi 0,4202, isto é, utilização de 42,02% do módulo não-linear crescente

e 57,98% do módulo não-linear decrescente. A Figura 5.5 apresenta um gráfico comparativo

entre os valores reais da série e os valores preditos pelo melhor experimento do representante

dos modelos investigados, considerando os últimos dez pontos do conjunto de teste da série

temporal BRFS3.

A Figura 5.6 (a), (b) e (c) apresentam o histograma, a função de autocorrelação e a fun-

ção de autocorrelação parcial, respectivamente, dos resíduos gerados pelo melhor experimento
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Tabela 5.13: Desempenho de previsão do modelo IDLN para a série temporal BRFS3 (conjunto
de treinamento)

Medida
Modelo Estatística ARV MAPE MSE POCID THEIL EF

IDLN(2–1001;0,100;0,500) MEAN 7,3427e-06 1,2180e-03 1,2737e-06 100,00 4,1931e-03 99,4914
RMS 3,0640e-05 2,0513e-03 5,3150e-06 100,00 1,7497e-02 99,5051

MEDIAN 1,2876e-06 8,5763e-04 2,2336e-07 100,00 7,3531e-04 99,8408
PERC25 6,1275e-12 1,7837e-06 1,0629e-12 100,00 3,4992e-09 94,9924

PERC975 8,3977e-05 6,4240e-03 1,4567e-05 100,00 4,7956e-02 99,9998
IDLN(2–1001;0,100;0,050) MEAN 6,2548e-06 1,6004e-03 1,0850e-06 100,00 3,5718e-03 99,4876

RMS 1,0036e-05 1,8931e-03 1,7410e-06 100,00 5,7314e-03 99,4890
MEDIAN 3,9508e-06 1,5043e-03 6,8533e-07 100,00 2,2562e-03 99,6249
PERC25 1,0135e-08 6,6318e-05 1,7580e-09 100,00 5,7874e-06 98,0626

PERC975 2,7663e-05 3,9494e-03 4,7986e-06 100,00 1,5797e-02 99,9928
IDLN(2–1001;0,100;0,005) MEAN 9,5027e-06 2,1408e-03 1,6484e-06 100,00 5,4266e-03 99,2504

RMS 1,2011e-05 2,3334e-03 2,0835e-06 100,00 6,8591e-03 99,2517
MEDIAN 6,4059e-06 1,9159e-03 1,1112e-06 100,00 3,6582e-03 99,4449
PERC25 7,6787e-07 6,6287e-04 1,3320e-07 100,00 4,3850e-04 98,3292

PERC975 2,3307e-05 3,6552e-03 4,0429e-06 100,00 1,3309e-02 99,8899
IDLN(2–1001;0,010;0,500) MEAN 2,4601e-05 3,1996e-03 4,2673e-06 100,00 1,4048e-02 98,3377

RMS 3,9728e-05 3,7640e-03 6,8915e-06 100,00 2,2687e-02 98,3551
MEDIAN 1,0482e-05 2,4596e-03 1,8182e-06 100,00 5,9856e-03 99,1613
PERC25 2,3780e-06 1,1801e-03 4,1250e-07 100,00 1,3580e-03 93,9811

PERC975 9,8753e-05 7,5341e-03 1,7130e-05 100,00 5,6394e-02 99,7466
IDLN(2–1001;0,010;0,050) MEAN 2,4977e-05 3,2457e-03 4,3327e-06 100,00 1,4263e-02 98,3120

RMS 3,9840e-05 3,7925e-03 6,9108e-06 100,00 2,2751e-02 98,3292
MEDIAN 1,0482e-05 2,4596e-03 1,8182e-06 100,00 5,9856e-03 99,1613
PERC25 2,3780e-06 1,1801e-03 4,1250e-07 100,00 1,3580e-03 93,9811

PERC975 9,8753e-05 7,5341e-03 1,7130e-05 100,00 5,6394e-02 99,7466
IDLN(2–1001;0,010;0,005) MEAN 2,6528e-05 3,3267e-03 4,6017e-06 100,00 1,5149e-02 98,2224

RMS 4,2110e-05 3,9083e-03 7,3046e-06 100,00 2,4047e-02 98,2415
MEDIAN 1,0482e-05 2,4596e-03 1,8182e-06 100,00 5,9856e-03 99,1613
PERC25 2,3780e-06 1,1801e-03 4,1250e-07 100,00 1,3580e-03 93,9811

PERC975 9,8753e-05 7,5341e-03 1,7130e-05 100,00 5,6394e-02 99,7466
IDLN(2–1001;0,001;0,500) MEAN 3,2266e-05 3,8677e-03 5,5971e-06 100,00 1,8426e-02 97,8564

RMS 4,6868e-05 4,2681e-03 8,1299e-06 100,00 2,6764e-02 97,8760
MEDIAN 1,8030e-05 3,2120e-03 3,1275e-06 100,00 1,0296e-02 98,6652
PERC25 1,0857e-05 2,4825e-03 1,8834e-06 100,00 6,1997e-03 93,1738

PERC975 1,1398e-04 8,0401e-03 1,9772e-05 100,00 6,5089e-02 99,1380
IDLN(2–1001;0,001;0,050) MEAN 3,1822e-05 3,8338e-03 5,5200e-06 100,00 1,8172e-02 97,8842

RMS 4,6626e-05 4,2388e-03 8,0880e-06 100,00 2,6626e-02 97,9039
MEDIAN 1,8030e-05 3,2120e-03 3,1275e-06 100,00 1,0296e-02 98,6652
PERC25 1,0857e-05 2,4825e-03 1,8834e-06 100,00 6,1997e-03 93,1738

PERC975 1,1398e-04 8,0401e-03 1,9772e-05 100,00 6,5089e-02 99,1380
IDLN(2–1001;0,001;0,005) MEAN 3,1776e-05 3,8293e-03 5,5121e-06 100,00 1,8146e-02 97,8872

RMS 4,6613e-05 4,2359e-03 8,0858e-06 100,00 2,6619e-02 97,9069
MEDIAN 1,8030e-05 3,2120e-03 3,1275e-06 100,00 1,0296e-02 98,6652
PERC25 1,0857e-05 2,4825e-03 1,8834e-06 100,00 6,1997e-03 93,1738

PERC975 1,1398e-04 8,0401e-03 1,9772e-05 100,00 6,5089e-02 99,1380

do modelo IDLN para a série temporal BRFS3 (conjunto de teste).

A Tabela 5.17 apresenta os resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov e do teste Q

de Ljung-Box, a 5% de nível de significância, dos resíduos gerados pelo modelo IDLN, para a

série temporal BRFS3.

Por fim, a Tabela 5.18 apresenta o desempenho do prediction-based trading system uti-

lizando o melhor experimento do representante de cada modelo investigado para série temporal

BRFS3 (conjunto de teste). Vale mencionar que o PAR e MDD da ação BRFS3, considerando o

mesmo período da simulação realizada com o PTS, foram de 0,2235 e 0,0070, respectivamente.
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Tabela 5.14: Desempenho de previsão dos representantes dos modelos para a série temporal
BRFS3 (conjunto de teste)

Medida
Modelo Estatística ARV MAPE MSE POCID THEIL EF

RW - 4,3917e-02 1,5686e-02 2,0613e-04 87,72 1,0000e+00 42,5883
ARIMA - 1,6895e-01 5,6430e-02 7,9313e-04 87,74 3,8474e+00 17,2936

MLP MEAN 2,6135e-01 6,7017e-02 1,2269e-03 87,92 5,9545e+00 17,2616
RMS 3,9223e-01 7,3481e-02 1,8413e-03 87,92 8,9403e+00 18,9387

MEDIAN 1,8098e-01 6,1303e-02 8,4959e-04 87,74 4,1213e+00 16,3568
PERC25 7,0066e-02 3,0836e-02 3,2893e-04 87,74 1,5970e+00 2,6951
PERC975 1,3645e+00 1,6327e-01 6,4055e-03 90,68 3,1111e+01 32,5174

NARX MEAN 9,0248e-02 2,7944e-02 4,5992e-04 83,83 4,0622e-01 55,8128
RMS 9,4965e-02 2,9025e-02 4,8396e-04 83,95 4,2749e-01 56,3971

MEDIAN 8,8970e-02 2,7742e-02 4,5341e-04 83,73 4,0351e-01 54,1099
PERC25 4,1249e-02 1,4608e-02 2,1021e-04 75,60 1,7829e-01 39,6558
PERC975 1,5724e-01 4,3577e-02 8,0135e-04 91,87 7,1176e-01 73,0345

IMP MEAN 4,3899e-02 1,6107e-02 2,0608e-04 87,74 1,0011e+00 42,5658
RMS 4,3899e-02 1,6107e-02 2,0608e-04 87,74 1,0011e+00 42,5658

MEDIAN 4,3901e-02 1,6124e-02 2,0610e-04 87,74 1,0011e+00 42,5643
PERC25 4,3882e-02 1,5993e-02 2,0600e-04 87,74 1,0007e+00 42,5593
PERC975 4,3909e-02 1,6173e-02 2,0613e-04 87,74 1,0013e+00 42,5765

SHIF MEAN 1,4350e-01 2,2285e-02 6,7366e-04 87,80 3,2681e+00 41,7541
RMS 7,1218e-01 4,8157e-02 3,3434e-03 87,80 1,6211e+01 42,1630

MEDIAN 4,3846e-02 1,6197e-02 2,0584e-04 87,74 9,9984e-01 42,5901
PERC25 4,3829e-02 1,6040e-02 2,0576e-04 87,74 9,9947e-01 32,1302
PERC975 1,2895e+00 9,2427e-02 6,0537e-03 88,47 2,9353e+01 42,6015

IDLN MEAN 1,3502e-04 1,4421e-03 6,3386e-07 100,00 3,0737e-03 99,5398
RMS 2,2902e-04 1,7634e-03 1,0752e-06 100,00 5,2136e-03 99,5413

MEDIAN 4,8577e-05 1,0517e-03 2,2805e-07 100,00 1,1058e-03 99,7799
PERC25 1,2188e-05 4,2272e-04 5,7218e-08 100,00 2,7745e-04 98,2776
PERC975 5,8145e-04 3,7047e-03 2,7297e-06 100,00 1,3237e-02 99,9288

Tabela 5.15: Resultados do teste de decisão de Wilcoxon para a série temporal BRFS3
(conjunto de teste)

Teste de Decisão (h)
Modelo Proposto / Modelo Investigado ARV MAPE MSE POCID THEIL EF

IDLN / RW 1 1 1 1 1 1
IDLN / ARIMA 1 1 1 1 1 1

IDLN / MLP 1 1 1 1 1 1
IDLN / NARX 1 1 1 1 1 1

IDLN / IMP 1 1 1 1 1 1
IDLN / SHIF 1 1 1 1 1 1

Tabela 5.16: Desempenho de previsão do melhor experimento do representante dos modelos
investigados para a série temporal BRFS3 (conjunto de teste)

Melhor Medida
Experimento ARV MAPE MSE POCID THEIL EF

RW 4,3917e-02 1,5686e-02 2,0613e-04 87,72 1,0000e+00 42,5883
ARIMA 1,6895e-01 5,6430e-02 7,9313e-04 87,74 3,8474e+00 17,2936

MLP 8,1518e-02 3,5609e-02 3,8269e-04 87,74 1,8576e+00 29,4909
NARX 4,3049e-02 2,1039e-02 2,1939e-04 92,77 1,8347e-01 74,3491

IMP 4,3909e-02 1,6173e-02 2,0613e-04 87,74 1,0013e+00 42,5593
SHIF 4,3819e-02 1,6015e-02 2,0571e-04 87,74 9,9923e-01 42,6072
IDLN 2,5341e-05 6,2908e-04 1,1896e-07 100,00 5,7682e-04 99,8770

Tabela 5.17: Resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov e do teste Q de Ljung-Box para os
resíduos gerados utilizando a série temporal BRFS3.

Teste de Decisão (h)
Kolmogorov-Smirnov 1

Q de Ljung-Box 1
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Figura 5.5: Previsão da série temporal BRFS3 gerada pelos modelos RW, ARIMA, MLP,
NARX, IMP, SHIF e IDLN (últimos dez pontos do conjunto de teste).
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Fonte: Elaborada pelo autor.

Tabela 5.18: Desempenho do prediction-based trading system para a série temporal BRFS3
(conjunto de teste)

prediction-based trading system
Medida PTS(RW) PTS(ARIMA) PTS(MLP) PTS(NARX) PTS(IMP) PTS(SHIF) PTS(IDLN)

QTO 26 36 26 9 26 26 26
POV 11,5385 11,1111 11,5385 66,6667 11,5385 11,5385 100,0000
POP 88,4615 88,8889 88,4615 33,3333 88,4615 88,4615 0,0000
PAR -1,4484 -1,9904 -1,4484 0,3307 -1,4484 -1,4484 1,2823

RPMOV 0,0371 0,0431 0,0371 0,0872 0,0371 0,0371 0,0490
RPMOP -0,0682 -0,0682 -0,0682 -0,0642 -0,0682 -0,0682 0,0000

MDD 0,0145 0,0199 0,0145 0,0015 0,0145 0,0145 0,0000

5.4.4 BR Malls Participacoes SA (BRML3)

A Tabela 5.19 apresenta os resultados obtidos por todos os experimentos realizados com

a série temporal BR Malls Participacoes SA (BRML3) (em relação ao conjunto de treinamento),

utilizando o modelo IDLN e variando o valor de μ e σ .

Note-se que, de acordo com a Tabela 5.19, os valores de μ e σ que otimizam o desem-

penho de previsão do modelo IDLN para a série temporal BRML3 são 0,1 e 0,500, respectiva-

mente. Portanto, escolheu-se o modelo IDLN(2–1001;0,100;0,500) para representar o modelo

proposto.

Dentre as diversas configurações dos modelos aqui consideradas, aquelas com melhor

resultado das estatísticas analisadas em relação a medida EF no conjunto de treinamento, são

escolhidas para representar cada modelo: i) modelo ARIMA com a configuração (3,2,1), ii)
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Figura 5.6: (a) Histograma, (b) ACF e (c) PACF dos resíduos gerados pelo modelo IDLN para a
série temporal BRFS3 (conjunto de teste).
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Fonte: Elaborada pelo autor.

modelo MLP com a configuração 10-10-1, iii) modelo NARX com configuração (50, 5, 200, 5),

iv) modelo IMP com a configuração (2–151,50), e v) modelo SHIF com os retardos temporais

(1, 3, 4, 6, 8 e 10) e rede MLP com a configuração 6-10-1, arquitetura definida pela Equação

(A.26) e o algoritmo scaled conjugate gradient para o processo de treinamento da rede.

A Tabela 5.20 apresenta o desempenho de previsão dos representantes de cada modelo

para série temporal BRML3 (conjunto de teste).

A Tabela 5.21 apresenta o teste de decisão (h), para todas as medidas investigadas, do

teste não-paramétrico de Wilcoxon, para a série tempral BRML3 (conjunto de teste).

A Tabela 5.22 apresenta o desempenho do melhor experimento (aquele com a maior

medida EF no conjunto de validação) do representante de cada modelo investigado para série

temporal BRML3 (conjunto de teste).

Vale mencionar que no melhor experimento do representante do modelo IDLN, o termo



76 CAPÍTULO 5. SIMULAÇÕES E RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Tabela 5.19: Desempenho de previsão do modelo IDLN para a série temporal BRML3
(conjunto de treinamento)

Medida
Modelo Estatística ARV MAPE MSE POCID THEIL EF

IDLN(2–1001;0,100;0,500) MEAN 8,3457e-05 2,7320e-03 1,8869e-06 100,00 1,7045e-02 98,1941
RMS 2,1398e-04 3,5152e-03 4,8379e-06 100,00 4,3703e-02 98,2532

MEDIAN 3,2817e-05 2,2054e-03 7,4196e-07 100,00 6,7025e-03 99,1138
PERC25 2,3516e-06 5,9134e-04 5,3169e-08 100,00 4,8030e-04 86,4741

PERC975 7,3240e-04 1,0168e-02 1,6559e-05 100,00 1,4959e-01 99,8927
IDLN(2–1001;0,100;0,050) MEAN 7,7874e-05 2,9725e-03 1,7607e-06 100,00 1,5905e-02 98,1784

RMS 1,2166e-04 3,3915e-03 2,7508e-06 100,00 2,4849e-02 98,1969
MEDIAN 5,2744e-05 2,7915e-03 1,1925e-06 100,00 1,0772e-02 98,6565
PERC25 3,6801e-06 7,3127e-04 8,3206e-08 100,00 7,5163e-04 92,6871

PERC975 3,5077e-04 7,1549e-03 7,9308e-06 100,00 7,1642e-02 99,8516
IDLN(2–1001;0,100;0,005) MEAN 1,1322e-04 3,7538e-03 2,5598e-06 100,00 2,3124e-02 97,4096

RMS 1,4599e-04 4,0872e-03 3,3007e-06 100,00 2,9816e-02 97,4282
MEDIAN 8,0310e-05 3,4426e-03 1,8158e-06 100,00 1,6403e-02 98,0462
PERC25 1,0304e-05 1,2347e-03 2,3298e-07 100,00 2,1046e-03 93,5056

PERC975 3,0567e-04 6,7127e-03 6,9110e-06 100,00 6,2430e-02 99,6661
IDLN(2–1001;0,010;0,500) MEAN 1,7657e-04 4,6031e-03 3,9922e-06 100,00 3,6063e-02 96,2061

RMS 2,5293e-04 5,1498e-03 5,7186e-06 100,00 5,1658e-02 96,2678
MEDIAN 8,4472e-05 3,5624e-03 1,9099e-06 100,00 1,7253e-02 97,9527
PERC25 2,2597e-05 1,8364e-03 5,1091e-07 100,00 4,6152e-03 88,3441

PERC975 5,9665e-04 9,4672e-03 1,3490e-05 100,00 1,2186e-01 99,3567
IDLN(2–1001;0,010;0,050) MEAN 1,7945e-04 4,6665e-03 4,0573e-06 100,00 3,6651e-02 96,1435

RMS 2,5400e-04 5,1918e-03 5,7429e-06 100,00 5,1878e-02 96,2042
MEDIAN 8,4472e-05 3,5624e-03 1,9099e-06 100,00 1,7253e-02 97,9527
PERC25 2,2597e-05 1,8364e-03 5,1091e-07 100,00 4,6152e-03 88,3441

PERC975 5,9665e-04 9,4672e-03 1,3490e-05 100,00 1,2186e-01 99,3567
IDLN(2–1001;0,010;0,005) MEAN 1,8805e-04 4,7557e-03 4,2518e-06 100,00 3,8408e-02 95,9859

RMS 2,6661e-04 5,3146e-03 6,0280e-06 100,00 5,4453e-02 96,0528
MEDIAN 8,4472e-05 3,5624e-03 1,9099e-06 100,00 1,7253e-02 97,9527
PERC25 2,2597e-05 1,8364e-03 5,1091e-07 100,00 4,6152e-03 88,3441

PERC975 5,9665e-04 9,4672e-03 1,3490e-05 100,00 1,2186e-01 99,3567
IDLN(2–1001;0,001;0,500) MEAN 3,5659e-04 6,6057e-03 8,0623e-06 100,00 7,2830e-02 92,8769

RMS 4,5498e-04 7,0500e-03 1,0287e-05 100,00 9,2926e-02 92,9996
MEDIAN 2,1648e-04 5,4349e-03 4,8946e-06 100,00 4,4214e-02 95,2498
PERC25 1,1834e-04 3,9772e-03 2,6756e-06 100,00 2,4170e-02 81,9229

PERC975 1,0162e-03 1,2076e-02 2,2975e-05 100,00 2,0754e-01 97,2509
IDLN(2–1001;0,001;0,050) MEAN 3,5201e-04 6,5581e-03 7,9587e-06 100,00 7,1894e-02 92,9626

RMS 4,5165e-04 7,0051e-03 1,0212e-05 100,00 9,2246e-02 93,0854
MEDIAN 2,1648e-04 5,4349e-03 4,8946e-06 100,00 4,4214e-02 95,2498
PERC25 1,1834e-04 3,9772e-03 2,6756e-06 100,00 2,4170e-02 81,9229

PERC975 1,0162e-03 1,2076e-02 2,2975e-05 100,00 2,0754e-01 97,2509
IDLN(2–1001;0,001;0,005) MEAN 3,5204e-04 6,5584e-03 7,9595e-06 100,00 7,1901e-02 92,9619

RMS 4,5167e-04 7,0054e-03 1,0212e-05 100,00 9,2250e-02 93,0847
MEDIAN 2,1648e-04 5,4349e-03 4,8946e-06 100,00 4,4214e-02 95,2498
PERC25 1,1834e-04 3,9772e-03 2,6756e-06 100,00 2,4170e-02 81,9229

PERC975 1,0162e-03 1,2076e-02 2,2975e-05 100,00 2,0754e-01 97,2509

de combinação λ determinado foi 0,0143, significando que o modelo proposto utilizou 1,43%

da componente não-linear e 98,57% da componente linear. O termo de combinação da com-

ponente não-linear θ foi 0,4883, isto é, utilização de 48,83% do módulo não-linear crescente

e 51,17% do módulo não-linear decrescente. A Figura 5.7 apresenta um gráfico comparativo

entre os valores reais da série e os valores preditos pelo melhor experimento do representante

dos modelos investigados, considerando os últimos dez pontos do conjunto de teste da série

temporal BRML3.

A Figura 5.8 (a), (b) e (c) apresentam o histograma, a função de autocorrelação e a fun-

ção de autocorrelação parcial, respectivamente, dos resíduos gerados pelo melhor experimento

do modelo IDLN para a série temporal BRML3 (conjunto de teste).

A Tabela 5.23 apresenta os resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov e do teste Q
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Tabela 5.20: Desempenho de previsão dos representantes dos modelos para a série temporal
BRML3 (conjunto de teste)

Medida
Modelo Estatística ARV MAPE MSE POCID THEIL EF

RW - 4,9179e-02 1,9662e-02 9,4326e-05 82,73 1,0000e+00 39,9700
ARIMA - 7,4441e-02 3,4319e-02 1,4278e-04 82,74 1,5121e+00 31,5685

MLP MEAN 4,3042e+00 1,6123e-01 8,2556e-03 84,56 8,7392e+01 31,9422
RMS 1,0375e+01 3,3246e-01 1,9899e-02 84,68 2,1067e+02 35,6555

MEDIAN 4,9504e-02 2,1543e-02 9,4952e-05 82,74 1,0074e+00 39,8074
PERC25 4,9058e-02 1,9913e-02 9,4095e-05 82,74 9,9833e-01 0,1274
PERC975 3,5212e+01 9,6005e-01 6,7538e-02 95,74 7,1510e+02 40,0229

NARX MEAN 8,2075e-02 2,3839e-02 9,2603e-05 84,86 7,6876e-01 46,4599
RMS 8,7879e-02 2,4545e-02 9,9151e-05 84,93 8,2230e-01 47,0329

MEDIAN 7,3759e-02 2,1843e-02 8,3220e-05 84,09 6,8447e-01 47,4189
PERC25 4,5303e-02 1,6840e-02 5,1114e-05 78,21 4,2645e-01 30,9004
PERC975 1,7070e-01 4,1601e-02 1,9259e-04 91,17 1,6041e+00 59,2804

IMP MEAN 4,9134e-02 2,0194e-02 9,4241e-05 82,74 9,9988e-01 39,9856
RMS 4,9134e-02 2,0194e-02 9,4241e-05 82,74 9,9988e-01 39,9856

MEDIAN 4,9134e-02 2,0197e-02 9,4241e-05 82,74 9,9988e-01 39,9856
PERC25 4,9130e-02 2,0105e-02 9,4233e-05 82,74 9,9980e-01 39,9825
PERC975 4,9138e-02 2,0269e-02 9,4249e-05 82,74 9,9996e-01 39,9889

SHIF MEAN 4,9464e-02 2,1387e-02 9,4874e-05 82,74 1,0066e+00 39,8273
RMS 4,9464e-02 2,1392e-02 9,4875e-05 82,74 1,0066e+00 39,8274

MEDIAN 4,9530e-02 2,1590e-02 9,5001e-05 82,74 1,0079e+00 39,7962
PERC25 4,9047e-02 1,9991e-02 9,4075e-05 82,74 9,9812e-01 39,7956
PERC975 4,9532e-02 2,1593e-02 9,5004e-05 82,74 1,0080e+00 40,0253

IDLN MEAN 2,8023e-03 7,8650e-03 5,3750e-06 100,00 5,6910e-02 93,8804
RMS 3,6108e-03 8,5629e-03 6,9258e-06 100,00 7,3329e-02 93,9809

MEDIAN 1,9882e-03 7,2126e-03 3,8134e-06 100,00 4,0376e-02 95,2761
PERC25 2,5595e-04 2,5879e-03 4,9092e-07 100,00 5,1978e-03 85,0999
PERC975 7,5565e-03 1,4061e-02 1,4494e-05 100,00 1,5346e-01 99,2022

Tabela 5.21: Resultados do teste de decisão de Wilcoxon para a série temporal BRML3
(conjunto de teste)

Teste de Decisão (h)
Modelo Proposto / Modelo Investigado ARV MAPE MSE POCID THEIL EF

IDLN / RW 1 1 1 1 1 1
IDLN / ARIMA 1 1 1 1 1 1

IDLN / MLP 1 1 1 1 1 1
IDLN / NARX 1 1 1 1 1 1

IDLN / IMP 1 1 1 1 1 1
IDLN / SHIF 1 1 1 1 1 1

Tabela 5.22: Desempenho de previsão do melhor experimento do representante dos modelos
investigados para a série temporal BRML3 (conjunto de teste)

Melhor Medida
Experimento ARV MAPE MSE POCID THEIL EF

RW 4,9179e-02 1,9662e-02 9,4326e-05 82,73 1,0000e+00 39,9700
ARIMA 7,4441e-02 3,4319e-02 1,4278e-04 82,74 1,5121e+00 31,5685

MLP 4,9375e-02 2,1190e-02 9,4703e-05 82,74 1,0048e+00 39,8675
NARX 4,2623e-02 1,6760e-02 4,8090e-05 89,46 4,0090e-01 61,2568

IMP 4,9130e-02 2,0103e-02 9,4233e-05 82,74 9,9980e-01 39,9890
SHIF 4,9460e-02 2,1424e-02 9,4867e-05 82,74 1,0065e+00 39,8280
IDLN 2,5595e-04 2,5879e-03 4,9092e-07 100,00 5,1978e-03 99,2022

de Ljung-Box, a 5% de nível de significância, dos resíduos gerados pelo modelo IDLN, para a

série temporal BRML3.

Tabela 5.23: Resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov e do teste Q de Ljung-Box para os
resíduos gerados utilizando a série temporal BRML3.

Teste de Decisão (h)
Kolmogorov-Smirnov 1

Q de Ljung-Box 1
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Figura 5.7: Previsão da série temporal BRML3 gerada pelos modelos RW, ARIMA, MLP,
NARX, IMP, SHIF e IDLN (últimos dez pontos do conjunto de teste).
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Fonte: Elaborada pelo autor.

Por fim, a Tabela 5.24 apresenta o desempenho do prediction-based trading system uti-

lizando o melhor experimento do representante de cada modelo investigado para série temporal

BRML3 (conjunto de teste). Vale mencionar que o PAR e MDD da ação BRML3, considerando

o mesmo período da simulação realizada com o PTS, foram de 0,4280 e 0,0052, respectiva-

mente.

Tabela 5.24: Desempenho do prediction-based trading system para a série temporal BRML3
(conjunto de teste)

prediction-based trading system
Medida PTS(RW) PTS(ARIMA) PTS(MLP) PTS(NARX) PTS(IMP) PTS(SHIF) PTS(IDLN)

QTO 39 39 39 23 39 39 39
POV 2,5641 2,5641 2,5641 39,1304 2,5641 2,5641 100,0000
POP 97,4359 97,4359 97,4359 60,8696 97,4359 97,4359 0,0000
PAR -3,5075 -3,5075 -3,5075 -0,0299 -3,5075 -3,5075 1,9065

RPMOV 0,1730 0,1730 0,1730 0,0848 0,1730 0,1730 0,0485
RPMOP -0,0984 -0,0984 -0,0984 -0,0566 -0,0984 -0,0984 0,0000

MDD 0,0351 0,0351 0,0351 0,0062 0,0351 0,0351 0,0000

5.4.5 Companhia Energetica Minas Gerais (CMIG4)

A Tabela 5.25 apresenta os resultados obtidos por todos os experimentos realizados com

a série temporal BR Malls Participacoes SA (CMIG4) (em relação ao conjunto de treinamento),

utilizando o modelo IDLN e variando o valor de μ e σ .
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Figura 5.8: (a) Histograma, (b) ACF e (c) PACF dos resíduos gerados pelo modelo IDLN para a
série temporal BRML3 (conjunto de teste).
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Fonte: Elaborada pelo autor.

Note-se que, de acordo com a Tabela 5.25, os valores de μ e σ que otimizam o desem-

penho de previsão do modelo IDLN para a série temporal CMIG4 são 0,1 e 0,500, respectiva-

mente. Portanto, escolheu-se o modelo IDLN(2–1001;0,100;0,500) para representar o modelo

proposto.

Dentre as diversas configurações dos modelos aqui consideradas, aquelas com melhor

resultado das estatísticas analisadas em relação a medida EF no conjunto de treinamento, são

escolhidas para representar cada modelo: i) modelo ARIMA com a configuração (3,2,1), ii)

modelo MLP com a configuração 10-25-1, iii) modelo NARX com configuração (50, 5, 200, 10),

iv) modelo IMP com a configuração (2–151,25), e v) modelo SHIF com os retardos temporais

(1, 2, 3, 6, 7, 8 e 10) e rede MLP com a configuração 7-3-1, arquitetura definida pela Equação

(A.28) e o algoritmo scaled conjugate gradient para o processo de treinamento da rede.

A Tabela 5.26 apresenta o desempenho de previsão dos representantes de cada modelo
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Tabela 5.25: Desempenho de previsão do modelo IDLN para a série temporal CMIG4 (conjunto
de treinamento)

Medida
Modelo Estatística ARV MAPE MSE POCID THEIL EF

IDLN(2–1001;0,100;0,500) MEAN 2,4878e-05 1,2963e-03 2,5027e-07 100,00 2,0061e-03 99,6731
RMS 7,4677e-05 1,8800e-03 7,5125e-07 100,00 6,0218e-03 99,6753

MEDIAN 5,7817e-06 9,0214e-04 5,8164e-08 100,00 4,6622e-04 99,8628
PERC25 3,1660e-07 1,8759e-04 3,1850e-09 100,00 2,5530e-05 97,6841

PERC975 2,2604e-04 5,4332e-03 2,2739e-06 100,00 1,8227e-02 99,9787
IDLN(2–1001;0,100;0,050) MEAN 2,2151e-05 1,5166e-03 2,2284e-07 100,00 1,7862e-03 99,6696

RMS 3,6127e-05 1,7770e-03 3,6344e-07 100,00 2,9132e-03 99,6701
MEDIAN 1,5303e-05 1,4739e-03 1,5395e-07 100,00 1,2340e-03 99,7284
PERC25 2,2544e-07 1,7028e-04 2,2680e-09 100,00 1,8179e-05 98,8549

PERC975 9,7136e-05 3,6661e-03 9,7719e-07 100,00 7,8328e-03 99,9811
IDLN(2–1001;0,100;0,005) MEAN 3,3129e-05 2,0319e-03 3,3328e-07 100,00 2,6714e-03 99,5293

RMS 4,1153e-05 2,1740e-03 4,1400e-07 100,00 3,3185e-03 99,5297
MEDIAN 2,2302e-05 1,7807e-03 2,2436e-07 100,00 1,7984e-03 99,6411
PERC25 6,4746e-06 9,6069e-04 6,5135e-08 100,00 5,2210e-04 99,0582

PERC975 7,6085e-05 3,2957e-03 7,6542e-07 100,00 6,1353e-03 99,8513
IDLN(2–1001;0,010;0,500) MEAN 9,5077e-05 3,0395e-03 9,5648e-07 100,00 7,6666e-03 98,9429

RMS 1,4723e-04 3,5816e-03 1,4811e-06 100,00 1,1872e-02 98,9485
MEDIAN 4,6030e-05 2,4568e-03 4,6306e-07 100,00 3,7115e-03 99,3824
PERC25 1,6297e-06 4,5948e-04 1,6395e-08 100,00 1,3141e-04 96,4576

PERC975 3,6319e-04 7,0713e-03 3,6537e-06 100,00 2,9286e-02 99,9408
IDLN(2–1001;0,010;0,050) MEAN 9,6478e-05 3,0925e-03 9,7057e-07 100,00 7,7795e-03 98,9263

RMS 1,4758e-04 3,6079e-03 1,4847e-06 100,00 1,1900e-02 98,9319
MEDIAN 4,6030e-05 2,4568e-03 4,6306e-07 100,00 3,7115e-03 99,3824
PERC25 1,6297e-06 4,5948e-04 1,6395e-08 100,00 1,3141e-04 96,4576

PERC975 3,6319e-04 7,0713e-03 3,6537e-06 100,00 2,9286e-02 99,9408
IDLN(2–1001;0,010;0,005) MEAN 1,0231e-04 3,1718e-03 1,0292e-06 100,00 8,2497e-03 98,8732

RMS 1,5593e-04 3,7180e-03 1,5687e-06 100,00 1,2574e-02 98,8794
MEDIAN 4,6030e-05 2,4568e-03 4,6306e-07 100,00 3,7115e-03 99,3824
PERC25 1,6297e-06 4,5948e-04 1,6395e-08 100,00 1,3141e-04 96,4576

PERC975 3,6319e-04 7,0713e-03 3,6537e-06 100,00 2,9286e-02 99,9408
IDLN(2–1001;0,001;0,500) MEAN 2,5149e-04 5,2982e-03 2,5300e-06 100,00 2,0278e-02 97,5130

RMS 3,2394e-04 5,6283e-03 3,2589e-06 100,00 2,6120e-02 97,5279
MEDIAN 1,4861e-04 4,3571e-03 1,4950e-06 100,00 1,1982e-02 98,3778
PERC25 1,3782e-04 4,0552e-03 1,3865e-06 100,00 1,1112e-02 93,4405

PERC975 7,4083e-04 9,7174e-03 7,4528e-06 100,00 5,9734e-02 98,4924
IDLN(2–1001;0,001;0,050) MEAN 2,4883e-04 5,2661e-03 2,5033e-06 100,00 2,0063e-02 97,5368

RMS 3,2212e-04 5,5984e-03 3,2405e-06 100,00 2,5972e-02 97,5518
MEDIAN 1,4861e-04 4,3571e-03 1,4950e-06 100,00 1,1982e-02 98,3778
PERC25 1,3782e-04 4,0552e-03 1,3865e-06 100,00 1,1112e-02 93,4405

PERC975 7,4083e-04 9,7174e-03 7,4528e-06 100,00 5,9734e-02 98,4924
IDLN(2–1001;0,001;0,005) MEAN 2,4850e-04 5,2612e-03 2,4999e-06 100,00 2,0037e-02 97,5399

RMS 3,2196e-04 5,5946e-03 3,2390e-06 100,00 2,5960e-02 97,5549
MEDIAN 1,4861e-04 4,3571e-03 1,4950e-06 100,00 1,1982e-02 98,3778
PERC25 1,3782e-04 4,0552e-03 1,3865e-06 100,00 1,1112e-02 93,4405

PERC975 7,4083e-04 9,7174e-03 7,4528e-06 100,00 5,9734e-02 98,4924

para série temporal CMIG4 (conjunto de teste).

A Tabela 5.27 apresenta o teste de decisão (h), para todas as medidas investigadas, do

teste não-paramétrico de Wilcoxon, para a série tempral CMIG4 (conjunto de teste).

A Tabela 5.28 apresenta o desempenho do melhor experimento (aquele com a maior

medida EF no conjunto de validação) do representante de cada modelo investigado para série

temporal CMIG4 (conjunto de teste).

Vale mencionar que no melhor experimento do representante do modelo IDLN, o termo

de combinação λ determinado foi 0,0108, significando que o modelo proposto utilizou 1,08%

da componente não-linear e 98,92% da componente linear. O termo de combinação da com-

ponente não-linear θ foi 0,4960, isto é, utilização de 49,60% do módulo não-linear crescente

e 50,40% do módulo não-linear decrescente. A Figura 5.9 apresenta um gráfico comparativo
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Tabela 5.26: Desempenho de previsão dos representantes dos modelos para a série temporal
CMIG4 (conjunto de teste)

Medida
Modelo Estatística ARV MAPE MSE POCID THEIL EF

RW - 2,8882e-02 2,1244e-02 7,3913e-05 86,51 1,0000e+00 42,1642
ARIMA - 8,5110e-02 5,5737e-02 2,1765e-04 86,52 2,9474e+00 21,1626

MLP MEAN 3,7523e-02 3,1771e-02 9,5957e-05 86,52 1,2991e+00 36,6407
RMS 3,7698e-02 3,1873e-02 9,6403e-05 86,52 1,3052e+00 36,6956

MEDIAN 3,8142e-02 3,1735e-02 9,7540e-05 86,52 1,3208e+00 36,1825
PERC25 3,2444e-02 2,7736e-02 8,2968e-05 86,52 1,1237e+00 32,9374

PERC975 4,4628e-02 3,6896e-02 1,1413e-04 86,52 1,5456e+00 39,6014
NARX MEAN 1,9009e-02 3,3445e-02 1,3593e-04 86,88 8,0455e-01 50,3199

RMS 2,2949e-02 3,6041e-02 1,6411e-04 87,01 9,7041e-01 51,9099
MEDIAN 1,4954e-02 3,0228e-02 1,0693e-04 87,73 6,3485e-01 50,7571
PERC25 6,8720e-03 1,2560e-02 4,9140e-05 78,18 2,9193e-01 24,5945

PERC975 5,6368e-02 6,5794e-02 4,0307e-04 94,09 2,3717e+00 71,0141
IMP MEAN 3,1606e-02 2,8000e-02 8,0824e-05 86,52 1,0946e+00 40,1627

RMS 3,1606e-02 2,8000e-02 8,0824e-05 86,52 1,0946e+00 40,1627
MEDIAN 3,1628e-02 2,8031e-02 8,0882e-05 86,52 1,0954e+00 40,1470
PERC25 3,1454e-02 2,7799e-02 8,0435e-05 86,52 1,0893e+00 40,1017

PERC975 3,1694e-02 2,8116e-02 8,1051e-05 86,52 1,0977e+00 40,2675
SHIF MEAN 2,9022e-02 2,3553e-02 7,4216e-05 86,52 1,0052e+00 42,0452

RMS 2,9022e-02 2,3561e-02 7,4217e-05 86,52 1,0052e+00 42,0453
MEDIAN 2,9081e-02 2,3899e-02 7,4369e-05 86,52 1,0073e+00 41,9946
PERC25 2,8794e-02 2,1941e-02 7,3634e-05 86,52 9,9726e-01 41,9933

PERC975 2,9083e-02 2,3905e-02 7,4373e-05 86,52 1,0073e+00 42,2458
IDLN MEAN 1,4232e-03 7,6173e-03 3,6396e-06 100,00 4,9285e-02 94,6276

RMS 1,8035e-03 8,0282e-03 4,6121e-06 100,00 6,2452e-02 94,6924
MEDIAN 9,0117e-04 6,3967e-03 2,3045e-06 100,00 3,1210e-02 96,2889
PERC25 8,1066e-04 6,0331e-03 2,0731e-06 100,00 2,8072e-02 86,2810

PERC975 4,0825e-03 1,3548e-02 1,0440e-05 100,00 1,4136e-01 96,6252

Tabela 5.27: Resultados do teste de decisão de Wilcoxon para a série temporal CMIG4
(conjunto de teste)

Teste de Decisão (h)
Modelo Proposto / Modelo Investigado ARV MAPE MSE POCID THEIL EF

IDLN / RW 1 1 1 1 1 1
IDLN / ARIMA 1 1 1 1 1 1

IDLN / MLP 1 1 1 1 1 1
IDLN / NARX 1 1 1 1 1 1

IDLN / IMP 1 1 1 1 1 1
IDLN / SHIF 1 1 1 1 1 1

Tabela 5.28: Desempenho de previsão do melhor experimento do representante dos modelos
investigados para a série temporal CMIG4 (conjunto de teste)

Melhor Medida
Experimento ARV MAPE MSE POCID THEIL EF

RW 2,8882e-02 2,1244e-02 7,3913e-05 86,51 1,0000e+00 42,1642
ARIMA 8,5110e-02 5,5737e-02 2,1765e-04 86,52 2,9474e+00 21,1626

MLP 4,1870e-02 3,6204e-02 1,0707e-04 86,52 1,4498e+00 34,2257
NARX 1,1861e-02 2,7200e-02 8,4813e-05 83,18 5,0384e-01 53,9098

IMP 3,1447e-02 2,7790e-02 8,0418e-05 86,52 1,0891e+00 40,2722
SHIF 2,9018e-02 2,3638e-02 7,4206e-05 86,52 1,0050e+00 42,0462
IDLN 9,0117e-04 6,4661e-03 2,3045e-06 100,00 3,1210e-02 96,2854

entre os valores reais da série e os valores preditos pelo melhor experimento do representante

dos modelos investigados, considerando os últimos dez pontos do conjunto de teste da série

temporal CMIG4.

A Figura 5.10 (a), (b) e (c) apresentam o histograma, a função de autocorrelação e a fun-

ção de autocorrelação parcial, respectivamente, dos resíduos gerados pelo melhor experimento

do modelo IDLN para a série temporal CMIG4 (conjunto de teste).
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Figura 5.9: Previsão da série temporal CMIG4 gerada pelos modelos RW, ARIMA, MLP,
NARX, IMP, SHIF e IDLN (últimos dez pontos do conjunto de teste).
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Fonte: Elaborada pelo autor.

A Tabela 5.29 apresenta os resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov e do teste Q

de Ljung-Box, a 5% de nível de significância, dos resíduos gerados pelo modelo IDLN, para a

série temporal CMIG4.

Tabela 5.29: Resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov e do teste Q de Ljung-Box para os
resíduos gerados utilizando a série temporal CMIG4.

Teste de Decisão (h)
Kolmogorov-Smirnov 1

Q de Ljung-Box 1

Por fim, a Tabela 5.30 apresenta o desempenho do prediction-based trading system uti-

lizando o melhor experimento do representante de cada modelo investigado para série temporal

CMIG4 (conjunto de teste). Vale mencionar que o PAR e MDD da ação CMIG4, considerando o

mesmo período da simulação realizada com o PTS, foram de 0,2235 e 0,0070, respectivamente.

5.4.6 Considerações

A partir dos resultados obtidos, é possível observar que, independente do valor esco-

lhido para a taxa de aprendizagem (μ) e para o termo de suavização (σ ) da função de posto

suave, o processo de aprendizagem para ajuste dos parâmetros do modelo proposto foi capaz de

convergir para pontos de ótimo da função de custo, uma vez que, no conjunto de treinamento,

as medidas ARV, MAPE, MSE e THEIL obtiveram valores próximos de 0, e as medidas POCID
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Figura 5.10: (a) Histograma, (b) ACF e (c) PACF dos resíduos gerados pelo modelo IDLN para
a série temporal CMIG4 (conjunto de teste).
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Fonte: Elaborada pelo autor.

Tabela 5.30: Desempenho do prediction-based trading system para a série temporal CMIG4
(conjunto de teste)

prediction-based trading system
Medida PTS(RW) PTS(ARIMA) PTS(MLP) PTS(NARX) PTS(IMP) PTS(SHIF) PTS(IDLN)

QTO 22 68 20 7 22 22 22
POV 9,0909 2,9412 10,0000 100,0000 9,0909 9,0909 100,0000
POP 90,9091 97,0588 90,0000 0,0000 90,9091 90,9091 0,0000
PAR -1,1501 -4,4970 -1,0368 0,5332 -1,1501 -1,1501 1,5838

RPMOV 0,0784 0,0811 0,0783 0,0760 0,0784 0,0784 0,0715
RPMOP -0,0656 -0,0721 -0,0666 0,0000 -0,0656 -0,0656 0,0000

MDD 0,0115 0,0450 0,0104 0,0000 0,0115 0,0115 0,0000

e EF obtiveram valores iguais e próximos de 100, respectivamente. Tal fato sugere que o pro-

cesso de aprendizagem proposto tem comportamento estável, tendo em vista a baixa dispersão

dos valores obtidos para as medidas de desempenho investigadas neste trabalho. Neste contexto,

vale mencionar que o modelo proposto apresentou o melhor desempenho preditivo quando os

parâmetros μ e σ são definidos por 0,1 e 0,500, respectivamente.
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De acordo com os resultados obtidos no conjunto de teste, é possível observar que não

houve overfitting, uma vez que as ordens de grandeza, em relação as medidas de desempe-

nho, estão bastante próximas tanto no conjunto de treinamento quanto no conjunto de teste,

caracterizando a capacidade de generalização do modelo proposto. Também, considerando os

resultados obtidos no conjunto de teste, observa-se que o modelo proposto alcançou desempe-

nho preditivo superior em relação aos modelos RW, ARIMA, MLP, NARX, IMP e SHIF, sob

as mesmas condições de experimentação. Na tentativa de confirmar, estatísticamente, este re-

sultado, aplicou-se o teste não-paramétrico de Wilcoxon, que revelou, para todas as medidas de

desempenho investigadas, que o modelo proposto tem desempenho preditivo estatísticamente

superior em relação aos modelos investigados neste trabalho. Tal fato evidencia que o modelo

proposto é uma opção de alto desempenho preditivo, que pode ser utilizada, na prática, para

prever séries temporais financeiras, em alta-frequência.

Neste contexto, é possível constatar que o modelo proposto superou, de forma prática,

o dilema do passeio aleatório que ocorre nas séries temporais financeiras, em alta-frequência,

investigadas neste trabalho, uma vez que, em todos os experimentos, o valor para a medida

THEIL tende a 0. Note-se, através dos gráficos de previsão do modelo proposto, que não é

possível identificar a presença do característico atraso de um passo a frente em relação aos

valores reais da série temporal. No entanto, é possível observar que os modelos ARIMA, MLP,

IMP e SHIF não foram capazes de superar o dilema, uma vez que o valor para a medida THEIL

tende a 1, isto é, obtiveram desempenho aproximado àquele obtido pelo modelo RW.

O motivo da incapacidade dos modelos ARIMA, MLP, IMP e SHIF superarem o dilema

do passeio aleatório para este tipo particular de série temporal pode estar associado a uma falha

no processo de construção do mapeamento utilizado para prevê-las, o que na prática leva o mo-

delo a ter um comportamento similar ao modelo RW, ou seja, a previsão gerada apresenta um

característico atraso de um passo a frente em relação aos valores reais da série temporal. No en-

tanto, como fora demonstrado no Capítulo 3, uma série temporal financeira, em alta-frequência,

pode ser gerada por xt = λ · xt−1 + (1− λ ) · g(t)+ rt . Neste contexto, o valor esperado da

diferença entre x̂t e λ · xt−1 +(1−λ ) ·g(t)+ rt deve tender a zero, então

E[x̂t − (λ · xt−1 +(1−λ ) ·g(t)+ rt)]→ 0,
�
�

�
�5.18

E[x̂t ]−E[λ · xt−1]−E[(1−λ ) ·g(t)]−E[rt]→ 0,
�
�

�
�5.19

E[x̂t ]→ E[λ · xt−1]−E[(1−λ ) ·g(t)]−E[rt].
�
�

�
�5.20

Desta forma, é possível verificar que o valor esperado do termo de ruído deve tender a

zero (E[rt ]→ 0) e, de acordo com a análise apresentada no Capítulo 3, como a componente não-

linear é subdominante em relação a componente dominante linear, então a magnitude do termo

de combinação deve tender a hum λ → 1, e consequentemente E[(1−λ ) ·g(t)]→ 0, portanto

E[x̂t ]→ E[xt−1].
�
�

�
�5.21
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Esse fato justifica o motivo pelo qual as previsões geradas por estes modelos apresenta-

rem o característico atraso de um passo a frente em relação aos valores reais da série, embora

este comportamento não seja esperado, uma vez que a análise apresentada no Capítulo 3 apre-

sentou as evidências necessárias que séries temporais financeiras, em alta-frequência, não são

geradas por um processo de passeio aleatório.

No entanto, diferentemente dos modelos ARIMA, MLP, IMP e SHIF, vale mencionar

que o modelo NARX foi capaz de superar o dilema do passeio aleatório. Tal fato sugere que

o sucesso para superar o dilema é condicionado ao tipo do mapeamento gerado pelo modelo

em análise (que deve ser capaz de estimar as dependências linear e não-linear características

do fenômeno gerador deste tipo particular de série temporal), bem como à inclusão do procedi-

mento de ajuste de fase no processo de aprendizagem. Embora capaz de superar o dilema do

passeio aleatório, vale mencionar que o modelo NARX obteve desempenho preditivo inferior

ao modelo proposto.

Note-se que a análise do histograma dos resíduos gerados com o modelo proposto su-

geriu que estes não seguem uma distribuição normal padrão. Para confirmar esta suposição, foi

aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov, que rejeitou a hipótese nula dos resíduos serem gera-

dos por uma distribuição normal padrão, a 5% de nível de significância. Também, a análise das

funções de autocorrelação e autocorrelação parcial dos resíduos gerados com o modelo proposto

sugeriram que estes não são autocorrelacionados. Para confirmar esta suposição, foi aplicado o

teste Q de Ljung-Box, que rejeitou a hipótese nula dos resíduos não serem autocorrelacionados,

a 5% de nível de significância.

Por fim, a partir dos valores obtidos para os termos de combinação λ e θ do modelo pro-

posto, foi possível confirmar a hipótese que séries temporais financeiras, em alta-frequência, po-

dem ser geradas por componentes lineares dominantes e componentes não-lineares sub-dominantes

(note-se que, para o modelo proposto, são utilizados aproximadamente 1.5% da componente

não-linear e 98.5% da componente linear). Em relação ao comportamento da componente não-

linear, também foi possível confirmar a hipótese desta ter comportamento crescente e decres-

cente (note que, para o modelo proposto, são utilizados aproximadamente 47% da componente

crescente e 53% da componente decrescente).

Portanto, analisando os resultados alcançados, é possível encontrar evidências que jus-

tificam o fato do modelo proposto ter alcançado desempenho preditivo bastante superior como

solução do dilema do passeio aleatório para séries temporais financeiras, em alta frequência: i)

a hipótese, confirmada pela análise apresentada no Capítulo 3 e pelos termos de combinação

do modelo proposto, deste tipo particular de série temporal poder ser gerada por uma combina-

ção de componentes lineares e não-lineares com comportamento crescente e decrescente, ii) a

habilidade do modelo proposto selecionar, através de uma estimativa balanceada, o percentual

de utilização das componentes linear e não-linear, bem como do percentual de utilização das

componentes crescente e decrescente, e iii) a aplicação do processo de aprendizagem, incluindo

o procedimento de ajuste de fase temporal.

Por fim, é possível observar que o modelo proposto apresentou o melhor desempenho
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no prediction-based trading system (PTS) dentre os modelos investigados neste trabalho. Note

que mesmo sendo capaz de superar o dilema do passeio aleatório, o modelo NARX, quando

empregado no PTS, apresenta desempenho inferior ao modelo proposto. Vale mencionar que

em todos os experimentos o modelo proposto foi o único dos modelos investigados a obter

PAR > 0 no PTS, ou seja, a produzir lucro líquido no investimento. Note que o modelo NARX

foi capaz de produzir lucro em apenas três experimentos (BBDC4, BRML3 e CMIG4). Como

consequência do uso do PTS com modelos incapazes de superar o dilema (neste caso os modelos

RW, ARIMA, MLP, IMP e SHIF), tem-se uma estimativa do comportamento futuro dos preços

com atraso de uma unidade de tempo, o que implica, na maioria das vezes, em operações com

retorno negativo devido a ocorrência de mudanças bruscas na variação do preço observado na

frequência de 1 segundo, isto é, o atraso em uma unidade de tempo do preditor compromete a

corretude da previsão e consequentemente do desempenho do PTS.

5.5 Resumo do Capítulo

Este Capítulo apresentou uma análise comparativa entre os resultados obtidos pelos mo-

delos investigados neste trabalho. Inicialmente foi apresentada a metodologia empregada para

realização dos experimentos, para posterior análise do desempenho preditivo e do sistema de

apoio a decisão, através de um conjunto de medidas consolidadas na literatura e de uma série de

gráficos, onde foi possível verificar que o dilema do passeio aleatório (comportamento caracteri-

zado por um atraso de um passo da previsão em relação aos valores reais da série) foi superado

pelo modelo proposto. Além disso, foi possível confimar, a partir da análise dos termos de

combinação do modelo proposto, que séries temporais financeiras, em alta-frequência, podem

ser geradas através uma combinação de processos lineares dominantes e processos não-lineares

sub-dominantes com comportamento crescente e decrescente, sendo, desta forma, passíveis de

previsão. Por fim, foi constatado que o modelo proposto obteve desempenho superior aos mo-

delos investigados neste trabalho.



878787

6
Conclusões e Trabalhos Futuros

Este Capítulo apresenta as considerações finais sobre o desenvolvimento deste trabalho.

Além disso, são apresentadas as limitações e algumas sugestões para trabalhos futuros, tendo

em vista contribuir para a evolução do modelo proposto e para um melhor entendimento do

problema de previsão de séries temporais financeiras, em alta-frequência.

6.1 Conclusões

Este trabalho apresentou um estudo sobre o fenômeno gerador de séries temporais finan-

ceiras, em alta-frequência, provenientes do mercado de ações Brasileiro. Estas séries temporais

financeiras são compostas por observações em alta-frequência (com frequência de um segundo)

dos preços de abertura das ações das empresas Banco do Brasil SA (BBAS3), Banco Bradesco

SA (BBDC4), Brasil Foods SA (BRFS3), BR Malls Participações SA (BRML3) e Companhia

Energética Minas Gerais (CMIG4), negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA).

A análise do lagplot destas séries permitiu a identificação de estruturas que caracteriza-

ram a presença de um relacionamento dominante linear em retardos temporais de baixa ordem.

Além disso, foi possível observar o aparecimento de uma estrutura complexa, com o aumento

da ordem dos retardos temporais analisados, sugerindo a existência de um relacionamento sub-

dominante não-linear presente em retardos temporais de alta ordem. Desta forma, a análise do

lagplot levantou a hipótese que o fenômeno gerador de séries temporais financeiras, em alta-

frequência, é construído a partir de uma combinação entre componentes dominantes lineares e

componentes sub-dominantes não-lineares.

No entanto, devido ao fato do lagplot ser fortemente dependente da interpretação hu-

mana, uma vez que as relações contidas nestes gráficos podem não refletir claramente as ca-

racterísticas do fenômeno gerador da série, foi empregado o teste de razão de variância, que

rejeitou, a 5% de nível de significância, a possibilidade destas séries temporais serem geradas a

partir de um processo de passeio aleatório, confirmando, estatísticamente, a hipótese levantada

pela análise do lagplot. Considerando as evidências deste tipo particular de série temporal não

ser gerado por um processo de passeio aleatório, surge a necessidade de confirmar a hipótese

da presença do relacionamento dominante linear e do relacionamento sub-dominante não-linear

observado na análise do lagplot.

Desta forma, ambas as funções de autocorrelação e de autocorrelação parcial confir-
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maram uma forte dependência linear presente no fenômeno gerador destas séries temporais,

considerando o característico decaimento hiperbólico encontrado nos gráficos, isto é, altos ín-

dices de correlação em retardos temporais de baixa ordem e baixos índices de correlação em

retardos temporais de alta ordem. De maneira análoga, a informação mútua média pôde confir-

mar a presença de dependência não-linear no fenômeno gerador destas séries, considerando que

a curva do gráfico se estabilizou para valores próximos de 0.8, para as séries BBDC4, BRFS3 e

BRML3, e próximo de 0.5, para as séries BBAS3 e CMIG4.

No entanto, mesmo confirmada a hipótese da existência de ambas as componentes, surge

a necessidade de identificação da natureza da dependência não-linear de uma série temporal.

Neste contexto, o parâmetro de Hurst pôde confirmar a existência de dependência não-linear

de longo prazo com comportamento auto-similar (anti-persistente) neste tipo particular de fenô-

meno gerador. Além disso, a análise gráfica destas séries temporais revelaram a presença de

componentes de tendência com comportamento crescente e decrescente. No entanto, não foi

possível identificar a presença de componentes sazonais, o que reforça o a hipótese de um com-

portamento auto-similar sugerida pela análise do parâmetro de Hurst. Portanto, diferentemente

de uma série temporal gerada por um processo de passeio aleatório, este trabalho assumiu que

uma série temporal financeira, em alta-frequência, pode ser representada por uma combinação

balanceada entre uma componente dominante linear e uma componente sub-dominante não li-

near (com comportamento crescente e decrescente), e um termo de ruído.

Neste contexto, baseado nas evidências encontradas na análise do fenômeno gerador

destas séries temporais, este trabalho apresentou um modelo de previsão, referido como neurô-

nio crescente decrescente linear, sendo composto por uma combinação de operadores não-

lineares crescentes e decrescentes (advindos da morfologia matemática) e um operador linear

(do tipo resposta finita ao impulso). A escolha por operadores morfológicos foi baseada em

estudos que demonstraram a capacidade acurada deste tipo particular de operador aproximar re-

lacionamentos não-lineares crescentes e decrescentes, que é o caso da característica do relacio-

namento sub-dominante não-linear encontrado nas séries temporais investigadas neste trabalho.

Para o projeto do modelo proposto, foi apresentado um método baseado em gradiente

descendente utilizando ideias do algoritmo de retropropagação do erro e de uma abordagem

sistemática para superar o problema da não-diferenciabilidade das operações morfológicas, uma

vez que estes não são diferenciáveis de forma usual. Vale mencionar que o procedimento de

ajuste de fase foi aplicado diretamente no processo de aprendizagem do modelo proposto na

tentativa de se ajustar automaticamente distorções de fase temporais. Por fim, foi apresentado

um sistema de apoio a decisão, para realização de operações de compra e venda de ações,

visando analisar a capacidade do modelo proposto de gerar lucro consistente e expressivo no

mercado em alta frequência.

Para se estabelecer um nível de referência para o desempenho preditivo do modelo pro-

posto, foram realizados experimentos com quatro classes de modelos de previsão: i) passeio ale-

atório (modelo RW), ii) estatístico (modelo ARIMA), iii) rede neural artificial (modelos MLP,

NARX e IMP), iv) híbrido (modelo SHIF). Vale mencionar que o procedimento de ajuste de
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fase também foi aplicado diretamente no processo construtivo de todos os modelos de previsão

investigados neste trabalho. Além disso, para avaliação do desempenho preditivo, foi investi-

gado um conjunto de medidas de desempenho com características diversas (ARV, MAPE, MSE,

POCID, THEIL e EF). Para cada configuração estudada com os modelos investigados neste tra-

balho foram realizados 50 experimentos e, para cada medida de desempenho, foram calculadas

cinco estatísticas relevantes (MEAN, RMS, MEDIAN, PERC25 e PERC975).

A análise dos resultados obtidos com o modelo proposto, no conjunto de treinamento,

revelou que o processo de aprendizagem teve comportamento estável e, no conjunto de teste,

revelou que não houve perda significativa na ordem de grandeza dos resultados obtidos para as

medidas de desempenho em relação ao conjunto de treinamento. Note que o modelo proposto

obteve desempenho preditivo estatísticamente superior a todos os modelos de previsão investi-

gados neste trabalho, sob as mesmas condições de experimentação, para todas as medidas de

desempenho analisadas.

Neste contexto, observou-se que o modelo proposto superou, de forma prática, o dilema

do passeio aleatório para as séries temporais financeiras, em alta-frequência (uma vez que não

ocorreu o característico atraso de um passo a frente da previsão em relação ao valor real da sé-

rie), enquanto os modelos ARIMA, MLP, IMP e SHIF não foram capazes de superá-lo, mesmo

com a inclusão do procedimento de ajuste de fase. Este comportamento pode ser reflexo da in-

capacidade destes modelos de previsão estimarem as dependências linear e não-linear presentes

no fenômeno gerador de séries temporais financeiras, em alta-frequência.

Entretanto, observou-se que o modelo NARX, além do modelo proposto, também foi

capaz de solucionar o dilema. Neste contexto, acredita-se que o sucesso para um modelo de

previsão superar o dilema do passeio aleatório é condicionado ao tipo do mapeamento utili-

zado para estimar a componente dominante linear e a componente sub-dominante não-linear

presente no fenômeno gerador deste tipo particular de série temporal, associado à inclusão do

procedimento de ajuste de fase no processo construtivo do modelo. Note que mesmo tendo a

capacidade de solucionar o dilema do passeio aleatório, o modelo NARX foi menos eficiente,

em termos de qualidade de previsão, em relação ao modelo proposto.

Uma explicação mais detalhada de tal comportamento é devido ao fato do modelo pro-

posto ter sido construído com características similares as que regem o fenômeno gerador de

séries temporais financeiras, em alta-frequência, o que reduz o espaço de busca por um modelo

ótimo de previsão. Tal fato associado a inclusão do procedimento de ajuste de fase no processo

construtivo do modelo proposto leva a um ajuste mais preciso das distorções de fase temporais,

uma vez que a complexidade da informação contida nas séries financeiras, em alta-frequência,

é mapeada diretamente nas equações do modelo proposto.

Além do desempenho preditivo mais acurado, uma vantagem do modelo proposto é a

sua capacidade de reproduzir, em termos estruturais, as características encontradas no fenômeno

gerador de séries temporais financeiras, em alta-frequência, uma vez que o modelo proposto tem

a habilidade de estimar, de forma balanceada, os percentuais de utilização das componentes li-

near e não-linear. Desta forma, foi possível comprovar, a partir dos valores obtidos para o termo
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de combinação λ , que o fenômeno gerador uma série temporal financeira, em alta-frequência,

pode ser representado em termos de uma combinação balanceada entre uma componente do-

minante linear e uma componente sub-dominante não-linear, bem como a partir dos valores

obtidos para o termo de combinação θ , que a componente sub-dominante não-linear pode ser

estimada em termos de uma combinação balanceada entre operadores crescentes e decrescentes.

Vale mencionar que a análise residual do modelo proposto sugeriu que os resíduos gera-

dos não seguem uma distribuição normal padrão e não são autocorrelacionados. Neste contexto,

mesmo tendo alto desempenho preditivo e a capacidade de superar o dilema do passeio aleató-

rio, é possível assumir a possibilidade do modelo proposto não ter sido capaz de extrair toda a

informação relevante do fenômeno gerador das séries temporais financeiras, em alta-frequência,

uma vez que os resíduos obtidos não possuem características de um ruído branco.

Por fim, constatou-se que o modelo proposto obteve desempenho econômico superior,

para todas as medidas de desempenho analisadas (PAR, MDD, POV, POP, RPMOV, RPMOP),

em relação aos modelos investigados neste trabalho, quando aplicados ao sistema de negociação

proposto. Também, observou-se que, mesmo sendo capaz de superar o dilema do passeio aleató-

rio, o modelo NARX obteve desempenho econômico inferior ao modelo proposto, produzindo

lucro líquido em apenas três simulações (BBDC4, BRML3 e CMIG4), enquanto que o modelo

proposto produziu lucro líquido em todas as simulações. Neste cotexto, nas simulações onde

o modelo NARX produziu lucro líquido, este foi inferior àquele obtido utilizando o modelo

proposto.

Note que, como consequência dos modelos incapazes de superar o dilema do passeio

aleatório (RW, ARIMA, MLP, IMP e SHIF), não houve a produção de lucro líquido em nenhuma

simulação, uma vez que nestes tem-se uma estimativa do comportamento futuro dos preços com

atraso de uma unidade de tempo, comprometendo a corretude da previsão e consequentemente

o desempenho do sistema de negociação proposto.

Desta forma, pode-se concluir que o modelo proposto é viável, em termos de desem-

penho preditivo, para solucionar o dilema do passeio aleatório em séries temporais financeiras,

em alta-frequência, bem como em termos de desempenho econômico, para produção de lucro

líquido em investimentos no mercado de ações.

6.2 Trabalhos Futuros

Embora o modelo proposto neste trabalho tenha alcançado desempenho preditivo e

econômico expressivos, ainda existem algumas questões que devem ser investigadas como tra-

balhos futuros.

A formalização e uma investigação mais detalhada sobre as propriedades do modelo

proposto deve ser realizada visando determinar as suas limitações práticas e teóricas em outras

séries temporais financeiras, em alta-frequência, provenientes de outros mercados de ações.

A investigação de métodos de segunda ordem deve ser realizada visando a aceleração

da convergência do processo de aprendizagem do modelo proposto. Também, processos de
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aprendizagem evolucionários devem ser investigados para ajuste dos parâmetros do modelo

proposto.

Considerando o fato que operadores morfológicos não são diferenciáveis de maneira

usual, deve-se investigar técnicas alternativas para se estimar o gradiente destes operadores.

A investigação de sistemas híbridos utilizando o modelo proposto como base para gera-

ção das previsões deve ser feita, uma vez que um ponto importante a se considerar é a otimização

do processo de determinação dos retardos temporais relevantes e parâmetros iniciais utilizados

no modelo proposto.

Também, considerando o fato dos resíduos gerados pelo modelo proposto não apresenta-

rem características similares a um ruído branco, um estudo adicional relacionado a modelagem

dos resíduos, através da utilização de técnicas para correção do erro de previsão, deve ser reali-

zada na tentativa de modelar possíveis informações relevantes presentes no fenômeno gerador

das séries temporais financeiras, em alta-frequência, não capturadas pelo modelo proposto.

Uma análise particular sobre a complexidade computacional do modelo proposto e de

seu processo de aprendizagem deve ser realizada para estabelecer sua avaliação completa em

termos de custo-desempenho. De acordo com esta investigação, será possível determinar o

tempo necessário para se construir um modelo subótimo de previsão.

Outra questão importante a ser investigada é a justificativa matemática do motivo pelo

qual alguns modelos de previsão não conseguirem superar o dilema do passeio aleatório para

previsão de séries temporais financeiras, em alta-frequência, mesmo aplicando o procedimento

de ajuste de fase.

Também, a realização de um estudo adicional visando a otimização dos parâmetros

do modelo NARX para previsão de séries temporais financeiras, em alta-frequência, deve ser

realizado, uma vez que, mesmo não sendo construído para prever este tipo particular de série

temporal, o modelo apresentou resultados bastante promissores como solução para o dilema do

passeio aleatório.

Por fim, a investigação de técnicas para alocação e gerenciamento capital visando esten-

der as operações do sistema de apoio a decisão para uma carteira de ações, bem como o uso de

estratégias de controle de risco (stop loss) para limitar perdas no caso de falha dos preditores

devem ser feitas, uma vez que esta é a forma mais tradicional e conservadora que investidores

operam no mercado de ações.
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A
Modelos para Previsão de Séries Temporais

Este apêndice descreve modelos de previsão lineares e não-lineares comumente encon-

trados na literatura de previsão de séries temporais financeiras.

A.1 Introdução

Na literatura é possível encontrar três classes de modelos para previsão de séries tem-

porais (SALGADO et al., 2010): i) Univariados: são os largamente utilizados para solucionar

o problema de previsão de séries temporais, uma vez que estes consideram apenas a utilização

das observações de um único fenômeno gerador de interesse para realizar previsões, ii) Função

de Transferência: são os que consideram a utilização das observações de mais de um fenômeno

gerador de interesse para realizar previsões, onde vale mencionar que os fenômenos geradores

incluídos no processo devem, obrigatoriamente, ser não-correlacionados entre si, e iii) Multi-

variados: são os que também consideram o uso de mais de um fenômeno gerador de interesse

para realizar previsões, com a diferença que estes não são necessariamente relacionadas, ou

seja, sem qualquer imposição em relação à causalidade entre eles.

Apesar da quantidade significativa de modelos encontrados na literatura de previsão

de séries temporais, a escolha do modelo mais adequado para descrever o comportamento de

uma série temporal é dependente de diversos fatores, tais como o comportamento do fenômeno

ou o conhecimento a priori da sua natureza e do objetivo da análise temporal (KHASHEI;

BIJARI, 2014; CHENG; WEI, 2014). Neste sentido, os modelos clássicos de previsão são

baseados em funções temporais, podendo ser representados de forma geral por (FERREIRA;

VASCONCELOS; ADEODATO, 2008; SALGADO et al., 2010)

xt = b1 f1(t)+b2 f2(t)+ · · ·+bi fi(t)+ rt,
�
�

�
�A.1

onde bi e fi(t) com i = 1,2, . . . , I representam, respectivamente, os parâmetros constantes e

funções matemáticas de t. O termo rt representa uma componente aleatória ou ruído.

Entretanto, existem formas alternativas para modelagem de uma série temporal, dentre

as quais vale destacar a modelagem proposta por Box et al. (BOX; JENKINS; REINSEL,

1994), onde X é modelada como uma função das componentes aleatórias (rt ,rt−1,rt−2, . . .).

Esta forma de representação é conhecida como “operador linear de resposta finita ao impulso”,
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sendo amplamente aplicado para prever séries temporais financeiras, sendo definido por (BOX;

JENKINS; REINSEL, 1994)

xt = m+ y0rt + y1rt−1 + y2rt−2 + · · ·+ yirt−i,
�
�

�
�A.2

onde m e yi (i = 1,2, . . . , I) são termos constantes.

Assim, apresentamos a seguir os modelos para previsão de séries temporais financei-

ras escolhidos para análise comparativa apresentada neste trabalho. Vale mecionar a existên-

cia de uma quantidade expressiva de modelos de previsão encontrados na literatura (ENGLE,

1982; RAO; GABR, 1984; OZAKI, 1985; RUMELHART; MCCLELAND, 1987; PRIESTLEY,

1988; BOX; JENKINS; REINSEL, 1994; SITTE; SITTE, 2002; SEIXAS; CALOBA; GUEDE-

LHA, 2003; CLEMENTS; FRANSES; SWANSON, 2004; ARAÚJO, 2007; FERREIRA; VAS-

CONCELOS; ADEODATO, 2008; MENEZES; BARRETO, 2008; MENEZES; BARRETO;

FREIRE, 2009; SALGADO et al., 2010; ARAÚJO; SUSNER, 2010; ARAÚJO, 2010c,a,d,b;

ADEODATO et al., 2011; ARAÚJO, 2011b,a; ARAÚJO et al., 2012; ARAÚJO, 2012a; ASADI

et al., 2012; AZNARTE et al., 2012; ARAÚJO; FERREIRA, 2013; SHAHRABI; HADAVANDI;

ASADI, 2013; OUYANG; YIN, 2013; HUANG et al., 2013; MCDONALD et al., 2013; MENE-

ZES; BARRETO, 2013; ZHIQIANG; HUAIQING; QUAN, 2013; WANG; HUANG; WANG,

2013; KHASHEI; BIJARI, 2014; VELLA; NIG, 2014; MOUSAVI; ESFAHANIPOUR; ZA-

RANDI, 2014; GAMBOGI; COSTA, 2014). Entretanto, foram utilizados os trabalhos de Cle-

ments et al. (CLEMENTS; FRANSES; SWANSON, 2004), Araújo (ARAÚJO, 2007, 2012a;

ARAÚJO; OLIVEIRA; MEIRA, 2015a,b,c,d,e,f), Menezes e Barreto (MENEZES; BARRETO,

2008), Ferreira et al. (FERREIRA; VASCONCELOS; ADEODATO, 2008) e Salgado et al.

(SALGADO et al., 2010), que realizaram uma análise comparativa entre diversas abordagens

aplicadas à previsão de séries temporais (modelos estatísticos, neurais e híbridos), para escolha

das técnicas de previsão utilizadas na análise comparativa apresentada neste trabalho.

A.2 Modelos Estatísticos

Na literatura é possível encontrar uma série de modelos estatísticos para solucionar o

problema de previsão de séries temporais (CLEMENTS; FRANSES; SWANSON, 2004). Entre-

tanto, o modelo de Box et al. (BOX; JENKINS; REINSEL, 1994) recebe um destaque especial,

haja vista que é o mais popular e comumente utilizado para resolução de situações reais de

previsão de séries temporais financeiras. Entretanto, antes de definir formalmente o modelo

de proposto por Box et al. (BOX; JENKINS; REINSEL, 1994), é necessário a definição dos

modelos estatísticos lineares autorregressivos e de médias móveis.

O modelo autorregressivo (autoregressive, AR) é definido por (BOX; JENKINS; REIN-

SEL, 1994)

x̃t = φ1x̃t−1 +φ2x̃t−2 + · · ·+φpx̃t−p + rt ,
�
�

�
�A.3

onde x̃i = xi − μ , sendo o termo μ definido como o nível médio da série. Os termos φi (i =
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1,2, . . . , p) representam os coeficientes autorregressivos.

O modelo de médias móveis (moving average, MA) é definido por (BOX; JENKINS;

REINSEL, 1994)

xt = μ + rt −θ1rt−1 −θ2rt−2 −·· ·−θqrt−q.
�
�

�
�A.4

Como x̃i = xi −μ , então (BOX; JENKINS; REINSEL, 1994)

x̃ = (1−θ1B−θ2B2 −·· ·−θqBq)rt = Θ(B)at

�
�

�
�A.5

onde Θ(B) = 1−θ1B−θ2B2 −·· ·−θqBq representa o operador de médias móveis.

Na tentativa de se construir um modelo de previsão compacto, foi proposto o modelo

autorregressivo de médias móveis (autoregressive moving average, ARMA), que é composto

da combinação de ambos os modelos AR e MA, e definido por (BOX; JENKINS; REINSEL,

1994)

x̃t = φ1x̃t−1 + · · ·+φpx̃t−p + rt −θ1rt−1 −·· ·−θqrt−q,
�
�

�
�A.6

onde p representa o número de termos autorregressivos e q representa o número de termos da

média móvel.

A.2.1 Autorregressivo Integrado de Médias Móveis

Box et al. (BOX; JENKINS; REINSEL, 1994) propuseram um modelo, baseado no mo-

delo ARMA, referido como modelo autorregressivo integrado de médias móveis (autoregressive

integrated moving average, ARIMA), que consiste na aplicação de um filtro passa-alta (high-

pass filter) (BOX; JENKINS; REINSEL, 1994) nos dados históricos da série temporal para que

estes sejam aplicados a um modelo ARMA. Este procedimento, conhecido como diferenças

entre dados, é utilizado para tornar a série temporal um processo estacionário.

O processo de diferenciação é empregado pelo fato de algumas séries temporais quando

não-estacionárias se tornam estacionárias quando aplicadas a um processo de diferenciação

(FERREIRA; VASCONCELOS; ADEODATO, 2008). Portanto, considerando uma série tem-

poral estacionária, esta pode ser representado por um modelo ARMA(p,q). Como a série é

representada por uma diferença, esta é uma integral da série, e é representada pela letra “I” (in-

tegrated) na notação do modelo ARIMA(p,q,d), em que os termos p e q representam as ordens

dos operador AR e MA, respectivamente, e o termo d representa a ordem das diferenças.

De acordo com Ferreira et al. (FERREIRA; VASCONCELOS; ADEODATO, 2008),

Box et al. (BOX; JENKINS; REINSEL, 1994) propuseram um procedimento capaz de encon-

trar o modelo com melhor desempenho para solucionar o problema de previsão de séries tempo-

rais para cada situação em particular. Este procedimento é dividido em três passos: i) utiliza-se

um mecanismo para medir a correlação entre as observações dentro de um conjunto de dados da

série temporal. Este mecanismo é representado pela função de autocorrelação (autocorrelation

function, ACF) e a função de autocorrelação parcial (partial autocorrelation function, PACF),

ambas formalmente definidas em (BOX; JENKINS; REINSEL, 1994), ii) estimam-se os coefi-
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cientes do modelo escolhido no passo (i), e iii) procedimentos de validação são empregados a

fim de determinar a adequação do modelo candidato como solução para o problema em questão.

A.2.2 Considerações

O modelo ARIMA (BOX; JENKINS; REINSEL, 1994), apesar de ser uma das escolhas

mais comuns dentre as técnicas apresentadas na literatura de previsão de séries temporais fi-

nanceiras, é um modelo linear. Entretanto, o fenômeno gerador de séries temporais financeiras

possui componentes não-lineares e tal fato introduz uma limitação na precisão das previsões ge-

radas, uma vez que estes modelos assumem que tais séries temporais são geradas por processos

puramente lineares, de forma que podem ser representadas por modelos lineares (FERREIRA;

VASCONCELOS; ADEODATO, 2008). No entanto, não existem motivos pelo qual deve-se

generalizar a suposição de linearidade de séries temporais financeiras, haja vista que devido à

natureza não-linear que forma o cenário de um fenômeno temporal financeiro, é possível veri-

ficar a existência de relacionamentos não-lineares nos dados históricos deste tipo particular de

série temporal (ARAÚJO, 2007; ARAÚJO et al., 2012).

Entretanto, uma quantidade expressiva modelos estatísticos não-lineares foram propos-

tos para superar as limitações do modelo ARIMA, como os modelos bilineares (bilinear models)

(RAO; GABR, 1984), os modelos de limiar autorregressivo (threshold autoregressive models)

(OZAKI, 1985), os modelos de estados gerais dependentes (general state dependent models)

(RUMELHART; MCCLELAND, 1987), os modelos autorregressivos exponenciais (exponen-

tial autoregressive models) (PRIESTLEY, 1988), dentre outros. Entretanto, de acordo com Cle-

ments et al. (CLEMENTS; FRANSES; SWANSON, 2004), Araújo (ARAÚJO, 2007, 2012a),

Ferreira et al. (FERREIRA; VASCONCELOS; ADEODATO, 2008) e Salgado et al. (SAL-

GADO et al., 2010), não se encontram evidências, em termos de desempenho preditivo, a favor

dos modelos estatísticos não-lineares, mesmo com a inclusão de alta complexidade matemática

e computacional, quando comparados ao modelo ARIMA. Por este motivo o modelo ARIMA

foi escolhido para representar a classe dos modelos estatísticos.

A.3 Modelos de Redes Neurais Artificiais

As redes neurais artificiais (artificial neural networks, ANN) (HAYKIN, 1998, 2007)

são consideradas uma alternativa para superar as limitações dos modelos estatísticos lineares

e não-lineares, uma vez que ANN são modelos não-lineares com baixo grau de complexidade

matemática e computacional, quando comparadas aos modelos estatísticos.

Em uma ANN, a unidade fundamental de processamento da informação é conhecida

como neurônio (HAYKIN, 1998, 2007). Matemáticamente, a saída de um neurônio de uma

ANN é dada por

y = f (u),
�
�

�
�A.7
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com

u =
J

∑
j=1

wjx j +b,
�
�

�
�A.8

em que J representa a dimensionalidade do sinal de entrada, x j com j = 1,2, . . . ,J representa

o sinal de entrada, w j representa os pesos sinápticos, u representa o nível de ativação interna,

f (·) representa a função de ativação, b representa o bias, e y representa a ativação da saída do

neurônio.

Alternativamente, o neurônio pode ser definido em função da notação vetorial. Seja

x = (x1,x2, . . . ,xJ) o vetor que representa o sinal de entrada, w = (w1,w2, . . . ,wJ) o vetor que

representa os pesos sinápticos do neurônio e b um escalar (bias). Portanto, a saída do neurônio

é definida por (HAYKIN, 1998, 2007)

y(w,x,b) = f (wT x+b),
�
�

�
�A.9

em que ·T representa uma operação de transposição.

De acordo com Ferreira et al. (FERREIRA; VASCONCELOS; ADEODATO, 2008) e

Salgado et al. (SALGADO et al., 2010), ANN são capazes de aproximar o fenômeno gerador

de séries temporais. Entretanto, para que a qualidade desta aproximação seja satisfatória, a

ANN deve ser condicionada a um processo aprendizagem, isto é, a determinação e o ajuste

dos valores relacionados aos pesos sinápticos de cada neurônio pertencente a estrutura da ANN.

Vale mencionar que este processo realiza o ajuste fino dos pesos das conexões na tentativa de

generalizar o fenômeno temporal em questão.

Neste contexto, é possível encontrar uma série de ANN propostas na literatura para

solucionar o problema de previsão de séries temporais (CROTTEL et al., 1995; ZHANG; PA-

TUWO; HU, 1998; SITTE; SITTE, 2002; ZHANG; KLINE, Nov. 2007; ARAÚJO, 2007; FER-

REIRA; VASCONCELOS; ADEODATO, 2008; MENEZES; BARRETO, 2008; SALGADO

et al., 2010; ARAÚJO, 2010e; HADAVANDI; SHAVANDI; GHANBARI, 2010; NEKOUKAR;

BEHESHTI; TAGHI, 2010; TARSAULIYA et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2011; AZNARTE

et al., 2012; CAI; MA; LV, 2012; CARPINTEIRO et al., 2012; CHUNSHIEN; CHIANG,

2012; PARK, 2013; OUYANG; YIN, 2013; ZHIQIANG; HUAIQING; QUAN, 2013; WANG;

HUANG; WANG, 2013; ADHIKARI; AGRAWAL, 2013; JINA; SUA; ULLAHB, 2013; AL-

JUMEILY; HUSSAIN; ALASKAR, 2013; REID; HUSSAIN; TAWFIK, 2013; ROUT; BISWAL;

DASH, 2014; MARSZALEKA; BURCZYNSKIB, 2014; NIU; WANG, 2014; KHASHEI; BI-

JARI, 2014; CHENG; WEI, 2014). Dentre elas, vale destacar que o modelo mais difundido é

o perceptron multicamadas (multilayer perceptron, MLP) (HAYKIN, 1998, 2007). Entretanto,

os modelos que obteviveram o melhor desempenho são: i) rede neural autoregressiva não-linear

com entradas exógenas (nonlinear autoregressive with exogenous input, NARX) (MENEZES;

BARRETO, 2008), e ii) um tipo particular de ANN pertencente a classe das redes neurais mor-

fológicas (morphological neural networks, MNN), conhecido como perceptron morfológico

crescente (increasing morphological perceptron, IMP) (ARAÚJO, 2012a).
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A.3.1 Perceptron Multicamadas

O perceptron multicamadas (multilayer perceptron, MLP) (HAYKIN, 1998, 2007), é

uma rede neural com arquitetura em camadas, isto é, os neurônios são organizados em uma

ou mais camadas de processamento, sendo a ANN mais frequentemente encontrada na litera-

tura de previsão de séries temporais financeiras (CLEMENTS; FRANSES; SWANSON, 2004;

ARAÚJO, 2007; FERREIRA; VASCONCELOS; ADEODATO, 2008; SALGADO et al., 2010;

ARAÚJO, 2012a).

De acordo com Araújo (ARAÚJO, 2007, 2012a; ARAÚJO; OLIVEIRA; MEIRA, 2015a,b,c),

Ferreira et al. (FERREIRA; VASCONCELOS; ADEODATO, 2008) e Salgado et al. (SAL-

GADO et al., 2010) o modelo de rede MLP com melhor desempenho para previsão de séries

temporais financeiras utiliza função de ativação sigmóide logística para todas as unidades de

processamento escondidas. A unidade de processamento de saída utiliza função de ativação

linear com seu bias passando por função sigmóide logística. Portanto, a saída da rede MLP é

dada por:

yk(t) =
nh

∑
j=1

WjkSig

[ nin

∑
i=1

Wi jxi(t)+b1
j

]
+Sig(b2

k),
�
�

�
�A.10

onde xi(t) (i = 1,2, . . . ,nin) representa os valores de entrada da rede MLP (retardos tempo-

rais), nin e nh denotam a quantidade de entradas da rede MLP e a quantidade de unidades de

processamento na camada escondida, respectivamente. Como a previsão pretendida é de um-

passo-adiante, utiliza-se apenas uma unidade de processamento na camada de saída (k = 1). O

termo Sig(·) é uma função sigmóide logística definida por:

Sig(x) =
1

1+ exp(−x)
.

�
�

�
�A.11

De acordo com Haykin (HAYKIN, 1998, 2007), a propriedade mais relevante de uma

rede MLP é sua capacidade de aprendizagem através de um processo iterativo de ajustes apli-

cados aos seus pesos sinápticos e bias. O processo de aprendizagem de uma rede MLP é do

tipo supervisionado. Este tipo de aprendizado é caracterizado pela presença de um agente ex-

terno que induz a rede MLP a uma resposta desejada a um determinado estímulo apresentado

pelo ambiente, de forma a conseguir realizar o mapeamento entre a entrada e saída desejada,

através da minimização de uma função de custo f , de modo que a resposta observada se apro-

xime da resposta desejada a cada iteração, definida como época, no processo de aprendizagem

(HAYKIN, 1998, 2007).

Note que uma função de custo f define uma superfície de erro sobre o espaço de pe-

sos (HAYKIN, 1998, 2007). Se P representa a dimensionalidade dos vetor de pesos ajustá-

veis na rede neural e N representa a dimensionalidade do padrão de saída do problema, então

f : RP → R
N . Nesta superfície, tipicamente tem-se a presença de mínimos locais e globais

(HAYKIN, 1998, 2007). Os métodos de otimização tipicamente utilizados para minimizar a

função f utilizam informações do gradiente descendente do erro para ajustar os parâmetros

da rede. Teoricamente tais métodos sempre encontram pontos de mínimo (local ou global) na
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superfície de erro a partir de uma condição inicial arbitrária (HAYKIN, 1998, 2007).

O método clássico utilizado no processo de aprendizagem de redes neurais MLP, que

utiliza informações do gradiente descendente do erro, é o algoritmo de retro-propagação do erro

(back-propagation, BP) (HAYKIN, 1998, 2007). No entanto, outros algoritmos de aprendiza-

gem têm sido utilizados com sucesso para treinamento de redes MLP, tais como métodos adap-

tativos (PACK; EL-SHARKAWI; II, 1991; JACOBS, 1998), quick-propagation (QUICKPROP)

(FAHLMAN, 1988, 1989), o resilient back-propagation (RPROP) (RIEDMILLER; BRAUN,

1993), levenberg-marquardt (LM) (HAGAN; MENHAJ, 1994), gradiente conjugado escalar

(scaled conjugate gradient, SCG) (MOLLER, 1993), gradiente conjugado de um passo secante

(one step secant conjugate gradient, OSSCG) (BATTITI, 1992), etc.

A.3.2 Rede Autoregressiva Não-Linear com Entradas Exógenas

A rede neural autoregressiva não-linear com entradas exógenas (nonlinear autoregres-

sive with exogenous input, NARX) (HAYKIN, 1998, 2007) representa uma classe de arquitetura

de redes neurais dinâmicas utilizadas para modelagem entrada-saída de systemas dinâmicos não-

lineares (MENEZES; BARRETO, 2008). Este tipo particular de rede neural pode ser utilizada

eficientemente para prever séries temporais caracterizadas por dependências temporais de curto

ou longo prazo (MENEZES; BARRETO, 2008). Uma rede NARX pode ser matematicamente

representada por

y(t +1) = f [y(t), . . .,y(t −Dy +1);u(t − k),u(t − k+1), . . . ,u(t −Du − k+1)],
�
�

�
�A.12

em que u(t),y(t)∈R representam a entrada e a saída do modelo, respectivamente. Vale menci-

onar que Dy ≥ 1 e Du ≥ 1, com Du ≤ Dy, representam as ordens da memória de entrada e saída,

respectivamente. O parâmetro k representa um termo de atraso.

Usuamente, a literatura emprega o termo k = 0. Desta forma, uma rede NARX pode ser

representada por

y(t +1) = f [y(t), . . .,y(t −Dy +1);u(t),u(t−1), . . . ,u(t −Du +1)].
�
�

�
�A.13

No que diz respeito ao processo de aprendizagem das redes NARX, este pode ser reali-

zado em dois modos:

1. série-paralelo: a saída do regressor é definida apenas em termos dos valores de saída

do sistema, isto é,

ŷ(t +1) = f̂ [y(t), . . . ,y(t −Dy +1);u(t),u(t−1), . . . ,u(t −Du +1)],
�
�

�
�A.14

onde o termo ∧ é utilizado para denotar valores estimados (ou funções).

2. paralelo: a saída do regressor é definida em termos dos valores de saída do sistema
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e das saídas estimadas, isto é,

ŷ(t +1) = f̂ [ŷ(t), . . ., ŷ(t −Dy +1);u(t),u(t−1), . . . ,u(t −Du +1)].
�
�

�
�A.15

No entanto, a maneira que a rede NARX vem sendo empregada na literatura não permite

a utilização de toda a sua capacidade como ferramenta não-linear para modelagem e previsão

de séries temporais, sendo esta reduzida a uma rede neural com atrasos de tempo (time delay

neural network, TDNN) (HAYKIN; PRINCIPE, 1998). Neste contexto, o termo Dy = 0, e a

rede NARX é então representada por

y(t +1) = f [u(t),u(t−1), . . . ,u(t −Du +1)].
�
�

�
�A.16

Vale mencionar que esta formulação simplificada de uma rede NARX elimina uma por-

ção considerável de sua capacidade de representação como uma rede dinâmica, uma vez que

o conhecimento da dinâmica do sistema que poderia ser assimilado das memórias passadas

da saída são descartadas (MENEZES; BARRETO, 2008). Neste contexto, Menezes e Barreto

(MENEZES; BARRETO, 2008) propuseram uma estratégia baseada no Teorema de Takens

(TAKENS, 1980) na tentativa de superar a limitação prática do uso simplificado da rede NARX,

de forma a explorar toda a sua capacidade para modelagem e previsão de fenômenos temporais

não-lineares. Desta forma, a rede NARX no modo série-paralelo apresentada por Menezes e

Barreto (MENEZES; BARRETO, 2008) pode ser representada por

y(t +1) = f [y(t), . . . ,y(t −Dy +1);u(t),u(t− τ), . . . ,u(t − (De −1)τ)],
�
�

�
�A.17

em que De = Du. Note que o vetor u representa as observações da série temporal separados

por τ espaços de tempo. De forma análoga, a rede NARX no modo paralelo apresentada por

Menezes e Barreto (MENEZES; BARRETO, 2008) pode ser representada por

y(t +1) = f [ŷ(t), . . . , ŷ(t −Dy +1);u(t),u(t− τ), . . . ,u(t − (De −1)τ)].
�
�

�
�A.18

Vale mencionar que, de acordo com Menezes e Barreto (MENEZES; BARRETO, 2008),

a arquitetura que apresenta melhor desempenho preditivo é a rede NARX com modo série-

paralelo. Desta forma, este será o modo escolhido para representar a rede NARX neste trabalho.

Para o processo de aprendizagem da rede NARX, independentemente do modo, o algoritmo de

retropropagação do erro (backpropagation) clássico para treinamento de redes MLP pode ser

utilizado para ajuste dos parâmetros da rede NARX. No entanto, existe uma série de algoritmos

mais eficientes para treinamento de redes neurais. Neste contexto, foi escolhido o método

de levenberg-marquardt (LM) (HAGAN; MENHAJ, 1994), para treinamento da rede NARX,

baseado na argumentação apresentada em Araújo (ARAÚJO, 2007).
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A.3.3 Perceptron Morfológico Crescente

A partir do trabalho de Ritter (RITTER; LI; WILSON, 1989; RITTER; WILSON; DA-

VIDSON, 1990; RITTER; WILSON, 2001), surgiram diversos modelos de redes neurais mor-

fológicas (morphological neural networks, MNN) (DAVIDSON; RITTER, 1990; DAVIDSON,

1991; DAVIDSON; TALUKDER, 1993; RITTER; SUSSNER, 1996; PESSOA; MARAGOS,

1996; RITTER; SUSSNER, 1997; SUSSNER, 1998b; RITTER; SUSSNER; LEON, 1998; SOUSA

et al., 2000; PESSOA; MARAGOS, 2000; SUSSNER; VALLE, 2007; SUSSNER; ESMI, 2009;

SUSSNER et al., 2009; SUSSNER; ESMI, 2011a), que representam um tipo particular de ANN

que realiza operações morfológicas elementares entre reticulados completos, uma vez que a

teoria de reticulados (lattice theory, LT) (BIRKHOFF, 1993) fornece o framework algébrico

apropriado para a MM (SERRA, 1988; RONSE, 1990; HEIJMANS, 1994). Note que os ele-

mentos estruturantes (structuring elements, SE) dos operadores morfológicos são representados

pelos pesos sinápticos nas MNN (WON; GADER; COFFIELD, 1997).

O modelo perceptron morfológico crescente (increasing morphological perceptron, IMP)

(ARAÚJO, 2012a), consiste de uma combinação linear entre uma decomposição morfológica

por dilatações e uma decomposição morfológica por erosões. Este modelo foi baseado nos fun-

damentos e teorias apresentadas no trabalho de Sousa (SOUSA et al., 2000), definido a seguir.

Definição A.1. Seja x = (x1,x2, . . . ,xn) ∈ R
n um padrão de entrada sobre uma i-ézima janela

deslizante, a saída y do IMP é dada por

y = λα +(1−λ )β ,
�
�

�
�A.19

onde

α = min(w),
�
�

�
�A.20

β = max(v),
�
�

�
�A.21

em que

w = (w1,w2, . . . ,wk),
�
�

�
�A.22

e

v = (v1,v2, . . . ,vk),
�
�

�
�A.23

com

wk = max(x+ak),
�
�

�
�A.24

e

vk = min(x+bk),
�
�

�
�A.25

onde n representa a dimensionalidade do padrão de entrada. Os termos α e β representam a

decomposição morfológica crescente por dilatações e erosões, respectivamente. O termo wk re-

presenta a k-ézima dilatação do módulo da decomposição morfológica crescente por dilatações.

O termo vk representa a k-ézima erosão do módulo da decomposição morfológica crescente
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por erosões. Os vetores ak = (ak
1,a

k
2, . . . ,a

k
n) ∈ R

n e bk = (bk
1,b

k
2, . . . ,b

k
n) ∈ R

n representam os

elementos estruturantes dos operadores de dilatação e erosão, respectivamente, utilizadas em

ambas as decomposições morfológicas crescentes.

De acordo com Araújo (ARAÚJO, 2012a), o processo de aprendizagem do IMP é do

tipo supervisionado. O algoritmo de retro-propagação do erro (back-propagation, BP) (HAY-

KIN, 1998, 2007) é utilizado para ajustar o vetor de pesos do IMP. No algoritmo de treinamento

do IMP é utilizada uma abordagem alternativa (SOUSA et al., 2000) para superar o problema da

não-diferenciabilidade das operações de máximo (dilatação) e mínimo (erosão) empregadas nas

equações do IMP. Também, Araújo (ARAÚJO, 2012a) mostrou que, diferentemente das redes

MLP, o IMP tem a capacidade de ajustar distorções de fase temporais para previsão de séries

financeiras com frequência diária sem o uso de procedimentos híbridos para determinação dos

parâmetros subótimos do modelo e dos retardos temporais relevantes para caracterização da

série temporal em análise. A justificativa para tal comportamento é devido ao fato do modelo

utilizar operadores crescentes em suas equações, sendo o comportamento crescente uma ca-

racterística fundamental do relacionamento não-linear presente em séries temporais financeiras

com frequência diária (ARAÚJO, 2012a).

A.3.4 Considerações

A fim de se definir uma solução a um dado problema de previsão de séries temporais, as

ANNs requerem a definição de um conjunto de parâmetros que são bastante difíceis de determi-

nar, sendo esta escolha de fundamental importância para a capacidade de ajuste de fase tempo-

ral. Assim, a grande questão para otimizar o desempenho de uma rede neural para problemas

de previsão é como determinar os valores subótimos destes parâmetros, bem como determinar

os retardos temporais relevantes para caracterizar o fenômeno gerador da série temporal.

Apesar da rede neural ser capaz de aproximar fenômenos temporais, estas possuem

um custo computacional bastante elevado para determinar um conjunto de parâmetros (como a

quantidade de neurônios na camada escondida, os pesos sinápticos, a arquitetura, o algoritmo

de treinamento e seus respectivos parâmetros, dentre outros (HAYKIN, 1998, 2007)) que so-

lucione o problema de previsão financeira com desempenho aceitável. De acordo com Araújo

(ARAÚJO, 2007), a definição incorreta destes parâmetros afeta diretamente a eficiência do pro-

cesso de aprendizagem da rede e consequentemente implica na incapacidade de ajuste de fase

temporal das redes neurais.

O modelo morfológico, que detém o melhor desempenho preditivo na literatura de pre-

visão de séries temporais financeiras de acordo com (ARAÚJO, 2012a), possui custo computa-

cional inferior às redes neurais e não necessita de procedimentos adicionais para determinação

do conjunto subótimo de parâmetros. O modelo morfológico foi construído com operadores

crescentes, característica do relacionamento não-linear presente em séries temporais financei-

ras com frequência diária, o que garante o ajuste de fase temporal bastate eficaz para este tipo

particular de série. No entanto, devido ao fato da rede NARX ser capaz de estimar relaciona-

mentos de curto e longo prazo, espera-se que o mesmo tenha desempenho acurado para prever
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séries temporais financeiras, uma vez que de acordo trabalhos recentemente publicados na lite-

ratura, séries temporais financeiras possuem componentes de curto e longo prazo. Portanto, são

os modelos a serem superados na literatura de previsão de séries temporais financeiras.

A.4 Modelos Híbridos

A hibridização de sistemas computacionais tem produzido resultados interessantes em

tipos particulares de problemas complexos que não podem ser solucionados por apenas uma

única técnica (GOONATILAKE; KHEBBAL, 1995). Considerando que uma única técnica tem

propriedades particulares que não são suficientes para a resolução completa de um determinado

problema, é necessário combinar técnicas com propriedades complementares de forma a resol-

ver completamente o problema, e esta tem sido a grande motivação para o estudo de modelos

híbridos (hybrid models, HM) (GOONATILAKE; KHEBBAL, 1995).

De acordo com Goonatilake e Khebbal (GOONATILAKE; KHEBBAL, 1995) existe

uma variedade de combinações entre diversas técnicas apresentadas na literatura para constru-

ção de soluções híbridas para previsão de séries temporais. Entretanto, de acordo com o traba-

lho de Clements et al. (CLEMENTS; FRANSES; SWANSON, 2004), Araújo (ARAÚJO, 2007,

2012a; ARAÚJO; OLIVEIRA; MEIRA, 2015a,b,c), Ferreira et al. (FERREIRA; VASCONCE-

LOS; ADEODATO, 2008) e Salgado et al. (SALGADO et al., 2010), as redes MLP, que detém

o segundo melhor desempenho na classe de ANN para previsão de séries temporais financeiras,

não são capazes de ajustar as distorções de fase temporais quando ajustadas com procedimentos

manuais, o que caracteriza um caso típico onde há a necessidade do desenvolvimento de HM.

Desta forma, os algoritmos evolucionários (evolutionary algorithms, EA) (EIBEN; SMITH,

2003) podem ser uma alternativa viável para ajuste dos parametros das ANN do tipo MLP, uma

vez estes são algoritmos de otimização estocásticos com alto poder de busca em espaços de

estados. Na literatura, é possível encontrar uma quantidade expressiva de EA (STORN, 1999;

EBERHART; HU, 1999; LEUNG et al., 2003; VANDENBERGH; ENGELBRECHT, 2004;

VESTERSTROEM; THOMSEN, 2004; TSAI; LIU; CHOU, 2004; LIU; LAMPINEN, 2005;

SUN; ZHANG; TSANG, 2005; CRUZ; VELLASCO; PACHECO, 2006; HANSEN, 2006; BREST

et al., 2006). Embora se tenha uma grande quantidade de EA, os mais difundidos e utiliza-

dos na literatura são: i) algoritmos genéticos (genetic algorithms, GA) (HOLLAND, 1975;

GOLDBERG, 1989; HOLLAND, 1992; GEN; CHENG, 1997; MITCHELL, 1999; PHAM;

KARABOGA, 2000; LEUNG et al., 2003), e ii) otimizador de enxame de partículas (parti-

cle swarm optimizer, PSO) (EBERHART; KENNEDY, 1995; SHI; EBERHART, 1998, 1999;

EBERHART; HU, 1999; VANDENBERGH; ENGELBRECHT, 2000, 2004; VESTERSTROEM;

THOMSEN, 2004).

Neste contexto, podemos encontrar na literatura uma classe simples de HM, que se li-

mita a combinação de um modelo conexionista com um modelo evolucionário para realizar o

ajuste dos parâmetros, configuração e arquitetura da MLP (ARAÚJO et al., 2006; SALGADO

et al., 2007). A vantagem desse tipo de modelo é a capacidade de escolha automática dos pa-
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râmetros, arquitetura e configuração da MLP, alcançando pontos de ótimo dentro deste espaço

de busca. Nesta classe os modelos MGA–MLP (ARAÚJO et al., 2006) e o PSO–MLP (SAL-

GADO et al., 2007) (representados pela combinação de ANN MLP com um GA modificado

e com um PSO, respectivamente) apresentam o melhor desempenho preditivo para esta classe

simples de HM.

Esta abordagem deveria otimizar o desempenho da MLP, uma vez que o EA busca por

uma configuração subótima para o problema em questão. Entretanto, mesmo utilizando um

procedimento automático de ajuste de parâmetros, ambos os HM não são capazes de ajustar

as distorções de fase temporais. Indicações deste comportamento são fornecidas por Araújo

(ARAÚJO, 2007) e Ferreira et al. (FERREIRA; VASCONCELOS; ADEODATO, 2008), que

argumentam que EA não são capazes de ajustar e treinar, simultaneamente, ANN do tipo MLP

para ajustar distorções de fase temporais em séries temporais financeiras, pois, no caso particu-

lar de ambos os HM, estes não abordam o meio convencional de aprendizagem de redes MLP,

que é aprendizagem supervisionada baseada no método do gradiente descendente (HAYKIN,

1998, 2007). Araújo (ARAÚJO, 2007) e Ferreira et al. (FERREIRA; VASCONCELOS; ADE-

ODATO, 2008) mostraram que ANN do tipo MLP são capazes de ajustar distorções de fase

temporais apenas quando incorporarem ambas as técnicas de busca global (EA) e local (algo-

ritmos baseado em gradiente descendente) em seu processo de aprendizagem, uma vez que a

técnica global atua sobre todo o espaço de busca e a técnica local refina esta busca sobre uma

região específica deste espaço.

Desta forma, é possível encontrar na literatura a classe de HM otimizados, que empre-

gam técnicas de busca global (EA) e local (algoritmos baseado em gradiente descendente) para

realizar o ajuste dos parâmetros, configuração e arquitetura da ANN (ARAÚJO, 2007; FER-

REIRA; VASCONCELOS; ADEODATO, 2008; SALGADO et al., 2010; ARAÚJO, 2012b;

ASADIA et al., 2013; ARAÚJO, 2013; SHAHRABI; HADAVANDI; ASADI, 2013; OUYANG;

YIN, 2013; HUANG et al., 2013; MCDONALD et al., 2013; KHASHEI; BIJARI, 2014). Vale

mencionar que apenas as ANN do tipo MLP percentences a classe de HM otimizados são capa-

zes de ajustar distorções de fase temporais. A escolha para o modelo representante desta classe

foi baseada em análise comparativa apresentada em (CLEMENTS; FRANSES; SWANSON,

2004; ARAÚJO, 2007, 2012a; ARAÚJO; OLIVEIRA; MEIRA, 2015a,b,c; FERREIRA; VAS-

CONCELOS; ADEODATO, 2008; SALGADO et al., 2010), bem como a partir dos resultados

alcançados utilizando HM recentemente propostos na literatura (ARAÚJO, 2012b; ASADIA

et al., 2013; ARAÚJO, 2013; SHAHRABI; HADAVANDI; ASADI, 2013; OUYANG; YIN,

2013; HUANG et al., 2013; MCDONALD et al., 2013; KHASHEI; BIJARI, 2014). Desta forma

foi possível verificar que o HM swarm-based hybrid intelligent forecasting (SHIF) (ARAÚJO,

2007) obteve o melhor desempenho de previsão para ANN do tipo MLP, e será portanto o HM

a ser investigado neste trabalho.
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A.4.1 Swarm-based hybrid intelligent forecasting

O modelo de previsão híbrido inteligente baseado em enxame (swarm-based hybrid

intelligent forecasting model, SHIF) (ARAÚJO, 2007) incorpora duas técnicas de busca, uma

global para definição dos retardos temporais, modelo e algoritmo de treinamento da rede MLP,

e outra local para treinar a rede MLP. A ideia principal do modelo SHIF é reconstruir o espaço

de fase de uma série temporal realizando uma busca pela mínima dimensionalidade necessária

para reproduzir o fenômeno da série temporal financeira em questão. O modelo SHIF é um HM

baseado em arquiteturas de rede MLP treinadas e ajustadas por um otimizador de enxame de

partículas (PSO) que determina os parâmetros da rede MLP como também a dimensão mínima

adequada para representar a série temporal.

Portanto, os parâmetros relevantes que modelo SHIF determina são (ARAÚJO, 2007):

1. A quantidade mínima de (e seus específicos) retardos temporais relevantes para re-

presentar a série temporal – inicialmente a quantidade máxima de retardos temporais

(MaxLags) é previamente definida e o PSO pode escolher qualquer valor no inter-

valo [1,MaxLags];

2. A quantidade de unidades de processamento na camada intermediária da rede MLP –

inicialmente a quantidade máxima de unidades de processamento é previamente defi-

nida (MaxHidden) e o PSO pode escolher qualquer valor no intervalo [1,MaxHidden];

3. O modelo e arquitetura da rede MLP (Equações A.26–A.29);

4. Os pesos, bias e chaves das conexões (procedimento de poda) da rede MLP;

5. O algoritmo de treinamento da rede MLP (resilient back-propagation (RIEDMIL-

LER; BRAUN, 1993), levenberg-marquardt (HAGAN; MENHAJ, 1994), scaled

conjugate gradient (MOLLER, 1993) e one step secant conjugate gradient (BAT-

TITI, 1992));

A Figura A.1 ilustra o esquema do modelo SHIF (ARAÚJO, 2007).

De acordo com a Figura A.1, o modelo SHIF executa iterativamente o processo do PSO

para determinar os parâmetros ótimos do modelo de previsão. Inicialmente, em cada iteração

do modelo, os parâmetros do PSO são inicializados. Após este procedimento, o enxame do PSO

é criado, isto é, um conjunto de redes MLP candidatas a solução do problema. Cada partícula

(rede MLP) é então treinada por um método baseado em gradiente descendente (definido distin-

tamente para cada partícula do enxame do PSO). Posteriormente, cada partícula do enxame do

PSO é avaliada. A posição e a velocidade de cada partícula são atualizados. A melhor posição

individual e global são então atualizadas. Tem-se então um novo enxame, que é treinado por

um método baseado em gradiente descendente (definido individualmente para cada partícula do

enxame do PSO). A condição de parada do PSO é então verificada. Todo este procedimento é
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Figura A.1: Esquema do modelo híbrido otimizado SHIF.

iterativamente repetido até que uma condição de parada do PSO seja encontrada. Após o tér-

mino do processo do PSO, os parâmetros do modelo SHIF são atualizados e este procedimento

é iterativamente repetido até que uma condição de parada do modelo SHIF seja encontrada.

No modelo SHIF, como cada partícula do enxame do PSO representa uma rede MLP, a

codificação de cada partícula consiste nos seguintes parâmetros (ARAÚJO, 2007):

� MlpMod: modelo da MLP;

� MlpHiddenUnit: quantidade de unidades de processamento na camada escondida

da rede MLP;

� Wi j: matriz com os pesos das conexões da camada de entrada i para a camada

intermediária j da rede MLP;

� Si j: matriz com as chaves das conexões da camada de entrada i para a camada

intermediária j da rede MLP;

� W jk: matriz com os pesos das conexões da camada intermediária j para a camada

de saída k da rede MLP;

� S jk: matriz com as chaves das conexões da camada intermediária j para a camada

de saída k da rede MLP;
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� b j: vetor com os bias das unidades de processamento da camada intermediária j da

rede MLP;

� S1
j : vetor com os bias das unidades de processamento da camada intermediária j da

rede MLP;

� bk: vetor com os bias das unidades de processamento da camada de saída k da rede

MLP;

� S2
k : vetor com os bias das unidades de processamento da camada de saída k da rede

MLP;

� MlpTrain: algoritmo de treinamento da rede MLP;

� lag: vetor contendo no máximo MaxLags elementos, onde cada um destes é utili-

zado para determinar se um retardo temporal específico será utilizado (lagi ≥ 0) ou

não (lagi < 0).

Três formas distintas (MlpMod = 1,2,3) para modelagem da MLP são utilizadas neste

método, e são descritas formalmente a seguir. Note que o modelo SHIF usa uma procedimento

de poda na modelagem da MLP, incluindo chaves entre as conexões da rede. Tais chaves podem

estar ligadas ou desligadas, representando a atividade ou inatividade de uma determinada cone-

xão na rede. Este procedimento de poda oferece uma capacidade efetiva para determinação da

rede MLP mais compacta, reduzindo o custo computacional e a probabilidade de overfitting da

rede.

A primeira arquitetura para modelagem da MLP (MlpMod = 1) utiliza função de ati-

vação sigmóide logística para todas as unidades de processamento escondidas. A unidade de

processamento de saída utiliza função de ativação linar com seu bias passando por função sig-

móide logística. Como a previsão pretendida é de um passo, utiliza-se apenas uma unidade de

processamento na camada de saída (k = 1). A saída da MLP é dada por:

yk =
nh

∑
j=1

step(S2
jk)WjkSig

[ nin

∑
i=1

(step(S1
i j)Wi jxi(t)− step(S1

j)b
1
j)

]
− step(S2

k)Sig(b2
k),

�
�

�
�A.26

onde o termo step é uma função degrau definida por

step(x) =

{
1, se x ≥ 0,

0, caso contrário.
.

�
�

�
�A.27

O segundo modelo (MlpMod = 2) consiste em utilizar função de ativação sigmóide

logística nas unidades de processamento na camada escondida e utilizar função de ativação

linear na unidade de processamento na camada de saída. A saída da MLP é dada por:

yk =
nh

∑
j=1

step(S2
jk)WjkSig

[ nin

∑
i=1

(step(S1
i j)Wi jxi(t)− step(S1

j)b
1
j)

]
− step(S2

k)(b
2
k).

�
�

�
�A.28
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A terceira arquitetura (MlpMod = 3) aplica a função de ativação sigmóide logística em

todas as unidades de processamento. A saída da MLP é dada por:

yk = Sig

{ nh

∑
j=1

step(S2
jk)WjkSig

[ nin

∑
i=1

(step(S1
i j)Wi jxi(t)− step(S1

j)b
1
j)

]
− step(S2

k)(b
2
k)

}
.
�
�

�
�A.29

No modelo SHIF, cada partícula do enxame do PSO é avaliada através de uma função

de avaliação, definida por (ARAÚJO, 2007):

Fitness =
POCID

1+MSE+MAPE+THEIL+ARV
,

�
�

�
�A.30

onde POCID é a previsão na mudança de direção (prediction of change in direction, POCID),

MAPE é o erro percentual absoluto médio (mean absolute percentage error, MAPE), MAPE

é a estatística U de Theil (u of theil statistics, THEIL), e a variância relativa média (average

relative variance, ARV), formalmente definidos no Capítulo 5.

A.4.2 Considerações

Como pode ser visto na literatura de previsão de séries temporais financeiras, o desempe-

nho da rede MLP otimizado para o ajuste de fase temporal é possível apenas com a utilização de

HM otimizados. Entretanto, é possível verificar que esse tipo particular de modelo híbrido pos-

sui um custo bastante significativo, caracterizado em termos de tempo computacional, uma vez

que utilizam técnicas que necessitam de quantidades significativas de recursos computacionais

para geração de um modelo de previsão capaz de ajustar distorções de fase temporais, gerando

assim uma limitação para a utilização prática deste tipo de modelo. Vale mencionar que apesar

da rede MLP não ter sido projetada com a característica do relacionamento presente em séries

temporais financeiras com frequência diária, o seu projeto automático via modelagem híbrida

garantiu o ajuste de fase temporal com desempenho expressivo, mas ainda inferior ao desempe-

nho alcançado por modelos morfológicos (que possui custo computacional significativamente

inferior a modelagem híbrida) de acordo com Araújo (ARAÚJO, 2012a).
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B
Fundamentos sobre Morfologia Matemática

Este apêndice apresenta os conceitos e teorias fundamentais sobre morfologia matemá-

tica para desenvolvimento das redes neurais morfológicas.

B.1 Introdução

A morfologia matemática (mathematical morphology, MM) (MATHERON, 1975; SERRA,

1982) representa uma teoria aplicada inicialmente para processamento e análise de imagens

(SERRA, 1982, 1988; HEIJMANS, 1994; SOILLE, 1999) utilizando elementos estruturantes

(structuring elements, SE). A teoria da MM foi inicialmente desenvolvida por Matheron e Serra

(MATHERON, 1975; SERRA, 1982) sendo baseada nos trabalhos de Minkowski e Hadwi-

ger (MINKOWSKI, 1911; HADWIGER, 1957), e abrangendo áreas de pesquisa como filtra-

gem, segmentação e reconstrução de imagens (SALEMBIER, 1992a,b; DOUGHERTY; LOCE,

1993; HARVEY; MARSHALL, 1996; PESSOA; MARAGOS, 1998; VARGAS-VÀZQUEZ;

CRESPO; MAOJO, 2003; TEROL-VILLALOBOS; MENDIOLA-SANTIBAÑEZ, 2005; KIM,

2005; ARAÚJO et al., 2006,?), reconhecimento de padrões (KABURLASOS; PETRIDIS, 2000),

reconhecimento automático de alvos (KHABOU; GADER, 2000; KHABOU; GADER; KEL-

LER, 2000), reconhecimento de caracteres manuscritos (PESSOA; MARAGOS, 1996, 1998,

2000), detecção de minas terrestres (GADER; KHABOU; KOLDOBSKY, 2000), autolocali-

zação (RADUCANU; GRAÑA; SUSSNER, 2001a,b), reconhecimento de características (SO-

BANIA; EVANS; PAUL, 2005), análise hiper-espectral de imagens (GRAÑA et al., 2003; RA-

DUCANU; GRAÑA; ALBIZURI, 2003; RITTER; URCID; SCHMALZ, 2009), decomposição

de sinais (BRAGA-NETO; GOUTSIAS, 2004), e, mais recentemente, em estimativa de custo

para desenvolvimento de software (ARAÚJO; OLIVEIRA; SOARES, 2011; ARAÚJO, 2012c)

e previsão de séries temporais (ARAÚJO, 2010c,a,d,b; ARAÚJO; SUSNER, 2010; ARAÚJO,

2011b,a; ARAÚJO et al., 2012; ARAÚJO, 2012a; ARAÚJO; FERREIRA, 2013).

Ritter (RITTER; LI; WILSON, 1989; RITTER; WILSON; DAVIDSON, 1990; RIT-

TER; WILSON, 2001) mostrou que a álgebra de imagens (image algebra) (STERNBERG,

1985) representa uma teoria matemática relacionada com a transformação e análise de ima-

gens, podendo ser utilizada para o desenvolvimento das bem conhecidas ANN (HAYKIN, 1998,

2007). A partir desta observação, iniciou-se o desenvolvimento de um modelo particular de

ANN, referido como rede neural morfológica (morphological neural network, MNN) (DAVID-
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SON; RITTER, 1990; DAVIDSON, 1991; DAVIDSON; TALUKDER, 1993; RITTER; SUSS-

NER, 1996).

Uma MNN pode ser definida como um tipo particular de ANN cujas operações elemen-

tares da MM entre reticulados completos são realizadas em cada unidade de processamento

da rede (SERRA, 1988; RONSE, 1990; BANON; BARRERA, 1993; HEIJMANS, 1994). A

função de ativação das ANNs clássicas é opcional nas unidades de processamento das MNNs

(VALLE; SUSSNER, 2008). Note que os elementos estruturantes dos operadores morfológicos

são representados em termos dos pesos sinápticos da rede neural (SUSSNER; ESMI, 2011a,b).

A teoria de reticulados (lattice theory, LT) surgiu a partir do trabalho de Dedekind

(DEDEKIND, 1987), e posteriormente desenvolvida por Birkhoff (BIRKHOFF, 1993). As

MNN são baseados na teoria de reticulados completos (RITTER; SUSSNER; HACKER, 1997;

RITTER; SUSSNER, 1997; PETRIDIS; KABURLASOS, 1998; KABURLASOS; PETRIDIS,

2000; RITTER; URCID, 2003; RITTER; IANCU; SCHMALZ, 2004; SUSSNER; ESMI, 2011a),

uma vez que esta forma a base da MM (SERRA, 1988; RONSE, 1990; BANON; BARRERA,

1993; HEIJMANS, 1994). A seguir serão apresentados apenas os conceitos necessários para o

desenvolvimento do modelo proposto neste trabalho.

Definição B.1. Seja A um conjunto não vazio, e seja ≤ uma relação binária em A. Então ≤
é uma ordem parcial se e somente se as seguintes propriedades sejam válidas (∀ a, b, c ∈ A)

(SUSSNER; ESMI, 2011a,b):

1. a ≤ a (reflexividade);

2. a ≤ b e b ≤ a ⇒ a = b (anti-simetria);

3. a ≤ b e b ≤ c ⇒ a ≤ c (transitividade)

Portanto, (A,≤) pode ser denotado como um conjunto parcialmente ordenado (partially

ordered set) e não vazio (SUSSNER; ESMI, 2011a,b). Se a ≤ b ou b ≤ a ∀ a, b ∈ A, então A é

dito ser um conjunto totalmente ordenado (totally ordered set).

De acordo com Sussner e Esmi (SUSSNER; ESMI, 2011a,b), seja (A,≤) um conjunto

parcialmente ordenado e seja B um subconjunto de A (B ⊆ A). O elemento a ∈ A é chamado

de limitante superior de B se b ≤ a, ∀ b ∈ B. O menor limitante superior de B, quando existir,

é referido de supremo de B e denotado por
∨

B. Mais precisamente, a ∈ A é supremo de B se

a é um limitante superior de B e, dado c ∈ A outro limitante superior de B, tem-se que a ≤ c.

Denota-se o supremo de B por
∨

i∈I bi em vez de
∨

B quando B = {bi, i∈ I} para um conjunto de

índices I. Analogamente, o elemento a é chamado de limitante inferior de B se a ≤ b, ∀ b ∈ B.

O maior limitante inferior de B, quando existir, é definido como ínfimo de B e denotado por
∧

B.

Portanto, a é ínfimo de B se a é um limitante inferior de B e, dado c outro limitante inferior de

B, tem-se que c ≤ a. Denota-se o ínfimo de B por
∧

i∈I bi em vez de
∧

B quando B = {bi, i ∈ I}.

Definição B.2. Um conjunto parcialmente ordenado A é chamado de reticulado ( lattice) se e

somente se todo subconjunto finito de A admite um supremo e um ínfimo em A, isto é, ∀ B ⊆ A

finito tem-se que
∨

B ∈ A e
∧

B ∈ A (SUSSNER; ESMI, 2011a,b).
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Um reticulado A é dito limitado (bounded lattice) se e somente se tiver um menor ele-

mento denotado por 0A e um maior elemento denotado por 1A (SUSSNER; ESMI, 2011a,b).

Um reticulado A é dito condicionalmente completo (conditionally complete lattice) se e so-

mente se cada subconjunto limitado não vazio tenha um supremo e ínfimo em A (SUSSNER;

ESMI, 2011a,b). Um exemplo de um reticulado condicionalmente completo é o conjunto dos

números reais R.

Definição B.3. Um reticulado A é dito completo (complete lattice) se e somente se todo subcon-

junto finito ou infinito, possui um supremo e um ínfimo em A, isto é, ∀ B ⊆ A finito ou infinito

tem-se que
∨

B ∈ A e
∧

B ∈ A (SUSSNER; ESMI, 2011a,b).

De acordo com Birkhoff (BIRKHOFF, 1993), o conjunto de números reais estendidos

R±∞ e o intervalo unitário [0,1] representam exemplos específicos de reticulados completos.

Definição B.4. Sejam A e B reticulados. Um operador Ψ : A → B é chamado de crescente

( increasing) se e somente se a seguinte condição seja verdadeira (∀a,b ∈ A) (BANON; BAR-

RERA, 1993):

a ≤ b ⇒ Ψ(a)≤ Ψ(b).
�
�

�
�B.1

Definição B.5. Similarmente, um operador Ψ : A→B é definido como decrescente (decreasing)

se e somente se a seguinte condição seja verdadeira (∀a,b ∈ A) (BANON; BARRERA, 1993):

a ≤ b ⇒ Ψ(b)≤ Ψ(a).
�
�

�
�B.2

A teoria de reticulados completos tem sido aceita como framework teórico apropriado

para os operadores fundamentais da morfologia matemática (SERRA, 1988; RONSE, 1990;

BANON; BARRERA, 1993; HEIJMANS, 1994).

Definição B.6. Seja A e B reticulados completos, seja δ (dilatação) e ε (erosão) operadores do

reticulado completo A para o reticulado completo B, e seja X ⊆A. Então tem-se que (SUSSNER;

ESMI, 2011a,b)

1. O operador δ é dito ser uma dilatação algébrica se e somente se

δ (
∨

X) =
∨
x∈X

δ (x).
�
�

�
�B.3

2. O operador ε é dito ser uma erosão algébrica se e somente se

ε(
∧

X) =
∧
x∈X

ε(x).
�
�

�
�B.4

Definição B.7. Seja A e B reticulados completos, seja δ (anti-dilatação) e ε (anti-erosão) ope-

radores do reticulado completo A para o reticulado completo B, e seja X ⊆ A. Então tem-se que

(SUSSNER; ESMI, 2011a,b)
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1. O operador δ é dito ser uma anti-dilatação algébrica se e somente se

δ (
∨

X) =
∧
x∈X

δ (x).
�
�

�
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2. O operador ε é dito ser uma anti-erosão algébrica se e somente se

ε(
∧

X) =
∨
x∈X

ε(x).
�
�

�
�B.6

Note que os operadores δ (dilatação) e ε (erosão) são crescentes e os operadores δ
(anti-dilatação) e ε (anti-erosão) são decrescentes (BANON; BARRERA, 1993).

De acordo com Banon e Barrera (BANON; BARRERA, 1993), a questão central neste

cenário é a decomposição de mapeamentos entre reticulados completos em termos de opera-

dores elementares, onde foram desenvolvidos diversos teoremas. Dentre estes teoremas, será

abordada a decomposição de operadores crescentes e decrescentes, uma vez que de acordo com

a análise apresentada no Capítulo 3 a componente não-linear presente em séries temporais fi-

nanceiras, em alta-frequência, tem comportamento crescente e decrescente.

A decomposição proposta por Banon e Barrera (BANON; BARRERA, 1993) para ope-

radores morfológicos crescentes leva ao seguinte teorema:

Teorema B.1. Seja Ψ : A → B um mapeamento crescente entre os reticulados completos A e B.

Então tem-se que

1. existem dilatações δ i para um conjunto de índices I de forma que

Ψ =
∧
i∈I

δ i.
�
�

�
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2. existem erosões ε i para um conjunto de índices I de forma que

Ψ =
∨
i∈I

ε i.
�
�

�
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A decomposição proposta por Banon e Barrera (BANON; BARRERA, 1993) para ope-

radores morfológicos decrescentes leva ao seguinte teorema:

Teorema B.2. Seja Ψ : A → B um mapeamento decrescente entre os reticulados completos A e

B. Então tem-se que

1. existem anti-dilatações δ i
para um conjunto de índices I de forma que

Ψ =
∨
i∈I

δ i
.

�
�

�
�B.9



B.1. INTRODUÇÃO 131

2. existem anti-erosões ε i para um conjunto de índices I de forma que

Ψ =
∧
i∈I

ε i.
�
�

�
�B.10

Ambos os teoremas propostos por Banon e Barrera (BANON; BARRERA, 1993) serão

utilizados para construção do modelo proposto, uma vez que um modelo baseado nos Teoremas

B.1 e B.2 seria capaz de estimar, mais precisamente, o relacionamento não-linear de séries tem-

porais financeiras, em alta-frequência, devido ao seu comportamento inerentemente crescente

e decrescente. Entretanto, para o desenvolvimento do modelo proposto, os operadores morfo-

lógicos elementares de dilatação, erosão, anti-dilatação e anti-erosão requerem uma estrutura

algébrica adicional, além da estrutura de reticulados completos. Esta estrutura algébrica adicio-

nal é conhecida como álgebra minimax (CUNINGHAME-GREEN, 1995). A abordagem utili-

zada neste trabalho foi uma extensão para matrizes e vetores proposta por Cuninghame-Green

(CUNINGHAME-GREEN, 1995) e utilizada por Sussner e Esmi (SUSSNER; ESMI, 2011a,b).

A seguir serão apresentados alguns conceitos fundamentais para o entendimento desta aborda-

gem.

Definição B.8. Seja A um conjunto não vazio, e seja ≤ uma relação de ordem parcial. Então A

é definido como um grupo se satisfizer as seguintes condições (SUSSNER; ESMI, 2011a,b):

1. A for um reticulado.

2. ∀a,b,x,y ∈ A, tem-se que a ≤ b ⇒ xay ≤ xby.

Vale mencionar que R, o conjunto dos elementos finitos de R±∞, forma um grupo com

a operação de adição convencional (SUSSNER; ESMI, 2011a,b).

Definição B.9. Seja A um reticulado que também seja um grupo, e seja “+” uma operação de

soma entre grupos. Então, o grupo A constitui um grupo ordenado de reticulado ( lattice ordered

group) se toda translação de grupo utilizando a operação entre grupos “+” for isótona, isto é, se

satisfizer a seguinte condição (∀ a, b ∈ A de forma que a ≤ b) (SUSSNER; ESMI, 2011a,b):

x+a+ y ≤ x+b+ y, ∀x,y ∈ A.
�
�

�
�B.11

Neste contexto, uma operação adicional “+′” necessita ser definida, que é bastante simi-

lar a operação “+” sobre (A×A)\{(+∞,−∞),(−∞,+∞)}, e distintas como segue (SUSSNER;

ESMI, 2011a,b):

(−∞)+(+∞) = (+∞)+(−∞) =−∞,
�
�

�
�B.12

e

(−∞)+′ (+∞) = (+∞)+′ (−∞) = +∞.
�
�

�
�B.13

De acordo com Sussner e Esmi (SUSSNER; ESMI, 2011a,b), de forma geral, um grupo

é dito ser um grupo parcialmente ordenado (partially ordered group) se este constitui um con-

junto parcialmente ordenado. De acordo com Cuninghame-Green (CUNINGHAME-GREEN,
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1979, 1995), a algebra minimax considera grupos ordenados de reticulado limitado (bounded

lattice ordered group, BLOG). Note que um BLOG é dado por um reticulado limitado A cujo

conjunto de elementos finitos B forma um grupo, definido por A\{+∞,−∞} cujos termos +∞
e −∞ denotam

∨
A (o maior elemento de A) e

∧
A (o menor elemento de A), respectivamente

(SUSSNER; ESMI, 2011a,b). No caso especial onde A é um reticulado completo cujo conjunto

de elementos finitos formam um grupo, A é definido como um grupo ordenado de reticulado

completo (complete lattice ordered group) (SUSSNER; ESMI, 2011a,b).

Definição B.10. Seja A um grupo ordenado de reticulado completo. O conjugado de um ele-

mento a ∈ A, dado por a∗, é definido por (SUSSNER; ESMI, 2011a,b)

a∗ =

⎧⎪⎨⎪⎩
−a, se a ∈ A\{−∞,+∞}
+∞, se a =−∞
−∞, se a =+∞

,
�
�

�
�B.14

em que −a, em um determinado grupo, representa o inverso de a.

De acordo com Cuninghame-Green (CUNINGHAME-GREEN, 1979, 1995), os opera-

dores fundamentais da morfologia matemática do tipo An → Am podem ser definidos por produ-

tos matriciais de máximo e mínimo da algebra minimax. A seguir serão definidos os produtos

matriciais da algebra minimax (SUSSNER; ESMI, 2011a,b).

Definição B.11. Seja A um grupo ordenado de reticulado completo. Seja a matriz X ∈ Am×p

e a matriz Y ∈ Ap×n, então tem-se que o produto máximo (max product) de X e Y é dado por

(SUSSNER; ESMI, 2011a,b)

B = X ∨Y.
�
�

�
�B.15

Um elemento da matriz B é dado por (SUSSNER; ESMI, 2011a,b)

bi j =
p∨

k=1

(xik + yk j).
�
�

�
�B.16

Analogamente, o produto mínimo (min product) de X e Y é dado por (SUSSNER; ESMI,

2011a,b)

C = X ∧Y.
�
�

�
�B.17

Um elemento da matriz C é dado por (SUSSNER; ESMI, 2011a,b)

ci j =
p∧

k=1

(xik +
′ yk j).

�
�

�
�B.18

Definição B.12. Seja A um grupo ordenado de reticulado completo. Sejam os operadores

δX ,εX ,δ X ,εX : An → Am para X ,Y ∈ An×m. Então, tem-se que (SUSSNER; ESMI, 2011a,b)

δX(Y ) = Y T ∨ X ,
�
�

�
�B.19
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εX(Y ) =Y T ∧ X ,
�
�

�
�B.20

δ X(Y ) = Y ∗T ∧ X ,
�
�

�
�B.21

εX(Y ) =Y ∗T ∨ X ,
�
�

�
�B.22

onde o termo “T ” representa a operação de transposição, e o termo “∗” representa a operação de

conjugação.

Os operadores δX , εX , δ X e εX representam, respectivamente, uma dilatação, uma ero-

são, uma anti-dilatação e uma anti-erosão de An para Am (SUSSNER; ESMI, 2011a,b).
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