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RESUMO 

Este trabalho propõe a utilização das redes neurais na previsão do comportamento 

do mercado financeiro para a construção de uma estratégia de compra e venda 

de ações. A combinação dos indicativos fornecidos pela rede com o histórico de 

dados permite ao investidor tomar decisões com uma maior probabilidade de ser 

ben't-sucedido. 

INTRODUÇÃO 

Na década de 1980, a área financeira sofreu uma revolução tecnológica que resultou no 

relacionamento dos mercados globais e intensificou a necessidade de uma perspectiva global 

de negociação. 

A tendência em torno da globalização interconectando os mercados resultou da 

convergência de dois fatores principais: o avanço das telecomunicações e das tecnologias 

computacionais. 
Métodos dinâmicos analíticos adaptativos, capazes de determinar padrões e 

relacionamentos nos dados globais do mercado, mostram-se importantes na identificação 

das oportunidades mercantis. 

Uma metodologia alternativa beneficia-se do uso da tecnologia da inteligência artificial e 

várias outras ferramentas computacionais apropriadas. Através destas técnicas, relaciona-
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mentos não-lineares e padrões complexos dos mercados globais podem ser identificados e 

quantificados. Isto é feito através da captura de informações que reflitam a dinâmica do mercado. 

Existem aplicações interessantes de redes neurais encontradas na área de finanças, recursos 

humanos, marketing, médica, engenharia e muitas outras. Essa tecnologia de informação é baseada 

no funcionamento do cérebro humano. Ela propõe o uso de um enorme volume de dados dis

poníveis que, muitas vezes, são pouco ou mal utilizados, transformando-os em informação útil 

à tomada de decisões . 

As Redes Neurais Artificiais são sistemas não-lineares que imitam o mecanismo de proces

samento do cérebro humano. A sua habilidade em formar mapeamentos não-lineares tem tomado 

as RNAs prósperas na modelagem e previsão de sistemas complexos. 

Em geral, as observações do passado são utilizadas para produzir conhecimento a respeito da 

dinâmica do sistema representado pelo modelo de rede. Desta forma, pode-se prever o 

comportamento futuro do sistema modelado. 

As Redes Neurais Artificiais utilizam o processamento distribuído, onde muitos elementos 

chamados neurônios ou unidades de processamento comunicam-se através de arestas exibindo um 

peso associado a cada uma destas. Cada uma dessas unidades efetua um certo número de operações 

e transmite seus resultados às unidades vizinhas. Estas operações consistem na multiplicação do 

valor de cada entrada pelo respectivo peso associado e na posterior soma para resultar em um 

valor. Geralmente este valor é passado através de uma função de ativação. 

De forma similar ao ser humano, as Redes Neurais Artificiais são capazes de aprender 

comportamentos através de exposição de exemplos dos mesmos. Este processo é denominado 

treinamento da rede. A informação é armazenada na rede e é incorporada à mesma durante a fase 

de treinamento. 

Se os dados podem ser representados numericamente, eles podem ser utilizados como entradas 

para as Redes Neurais AItificiais. POltanto, as informações técnicas e fundamentais relacionadas a 

um mercado específico podem ser incorporadas como entradas às redes neurais .  

METODOLOGIA 

Este trabalho propõe a utilização das redes neurais na previsão do compOltamento do mercado 

financeiro para a construção de uma estratégia de compra e venda de ações. A combinação dos 

indicativos fornecidos pela rede com o histórico de dados permitirá ao investidor tomar decisões 

baseadas na probabilidade de ser bem-sucedido. 

O conjunto de dados, que servirá de alimentação para as Redes Neurais Artificiais, deverá 

conter informações que forneçam condições de aprendizado. As variáveis que precisam ser 

determinadas são: 
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• Parâmetros de saída que permitam a previsão do comportamento do mercado acionário. 
• Entradas que possuam um relacionamento direto com as saídas desejadas. 
Como o objetivo do problema em questão é a previsão do comportamento do mercado 

acionário, primeiramente identificou-se as infOlmações a serem previstas: as cotações de fechamento 
e volumes negociados. 

Os parâmetros de entrada tradicionalmente utilizados para a previsão do mercado acionáIio 
são as cotações e os volumes negociados passados. 

A Rede Neural Artificial é exposta aos dados de entrada, que podem conter ruídos, e utiliza o 
algoritmo de treinamento para criar um modelo que estará habilitado a determinar a saída atual 

utilizando os valores passados e os anteliormente previstos. 

TERMINOLOGIA UTILIZADA 

A seguir é apresentada a terminologia utilizada para os diversos parâmetros de entrada testados: 
p(t) - cotação do dia corrente. 
p(t-n) - cotação do dia (t-n). 
v(t) - volume do dia corrente. 
v(t-n) - volume do dia (t-n). 
m(t) - média móvel das cotações dos dez dias anteriores ao dia corrente. 

m(t-n) - média móvel das cotações de dez dias anteriores a (t-n). 

As médias móveis são calculadas da seguinte forma: 

m(t)= O.75*m(t- l )  + 0.25 *p(t) 

o objetivo da utilização das médias móveis das cotações é a filtragem das variações bruscas 
das mesmas. Desta forma, a curva que representa as cotações é suavizada. 

PMAX (t), PMfN (t) - cotações máximas e mínimas normalizadas do dia t. 
Tr(t) Tendência do Mercado. 
A Tendência do Mercado é dada por: 
1 (tendência de alta) - Se no fechamento do pregão havia compradores oferecendo mais do 

que o valor do último negócio efetuado. 

O (tendência de baixa) - Se no fechamento do pregão havia vendedores oferecendo a ação por 
um valor abaixo do último valor negociado. 

Y2 (neutro) - Em caso contráI·io. 

Descreveremos a seguir os diversos conjuntos de entradas utilizados. 

(�1í i Vol. XVIII - 1 Q Quadrimestre de 2001 27 



APLICAÇÃO DAS REDES NEURAIS NA PREVISÃO DO COMPORTAMENTO DE MERCADOS FINANCEIROS 

Conjunto Entradas Total de Entradas 

1 p(t) p(t- l )  . . .  p(t- l O) 20 
v(t) v(t- l )  '" v(t- l O) 

2 p(t) p(t- l )  . . .  p(t- l O) 1 0  

3 m(t) m(t- l )  . . .  m(t- l O) 1 0  

p(t) p(t- l )  . . .  p(t- l O) 23 
4 v(t) v(t- l )  . . .  v(t- l O) 

PMAX(t), PMIN(t), Tr(t) 

Tabela 1 :  Conjuntos elaborados 

Descreveremos agora as arquiteturas empregadas: 
MD - Modelo. 
TC - Total de Camadas. 
CE - Total de elementos na camada de entrada. 
CI - Total de elementos na camada intelmediária. 
CS - Total de elementos na camada de saída. 
FACI -Função de ativação na camada intermediária. 
FACS - Função de ativação na camada de saída. 
AA - AlgOlitmo de aprendizagem. 
TA - Taxa de aprendizado. 
M - Momentum. 

MO 1C CE a cs FACI FACS 

Chenoweth 3 1) 6 2 Hiperbólica Linear 

Chung 3 10 8 1 Hiperbólica Linear 

Chung 3 10 5 1 Hiperbólica Logística 

Shimshoni 3 23 8 2 Hiperbólica Logística 

Tabela 2: Modelos construídos 

Saídas Total de Saídas 

p(t+l )  2 
v(t+ 1 )  

p(t+ 1 )  1 

p(t+ 1 )  1 

p(t+ l )  2 
v(t+l) 

AA 

Backpropagation 
Randomized 

Backpropagation 

Batch 
Backpropagation 

Batch 
Backpropagation 

TA M 

03 O 

1.0 05 

05 0.7 

05 O 

28 Vol.  XVI I I - 1 Q Quadrimestre de 2001 r�1 i 



APLICAÇÃO DAS REDES NEURAIS NA PREVISÃO DO COMPORTAMENTO DE MERCADOS FINANCEIROS 

Primeiro modelo, construído por CHENOWETH et ali. 26 

Segundo modelo, elaborado por CHUNG. J 
Terceiro modelo, estudado por CHUNG. I 
Quarto modelo, implementado por SHIMSHONI e INTRACTOR.27 

A partir dos dados informativos das ações escolhidas (cotações de fechamento, volumes 
negociados, médias móveis, cotação máxima, cotação mínima, tendência do mercado etc.), constrói
se os conjuntos de entradas mencionados anteriormente. 

Durante esta fase, os dados de teste foram aplicados às arquiteturas já  treinadas de forma a 
validar as mesmas. O conjunto de teste consistiu de dados extraídos da Bolsa de Valores de São 
Paulo (BOVESPA) referentes à cada ação (Telebrás, Banco de Brasil, Petrobras e Bradesco) em 
um período de tempo diferente daquele usado durante o treinamento. 

Cada um dos padrões de entrada foi fornecido à rede e o resultado obtido realimentando à 
entrada da mesma de modo a obter a previsão para um determinado número de dias no futuro. O 
mecanismo de realimentação (multi-step) se dá deslocando-se os valores mais antigos das cotações 
e volumes e inserindo-se os valores gerados pela rede no novo padrão de entrada conente, 
ocupando a posição daqueles mais recentes. 

O procedimento anterior é repetido até que dez valores sejam gerados pela rede. Desta 
forma, a partir de cada padrão individual, constrói-se a curva composta por dez valores previstos 
pela rede - uma previsão de cotações com dez dias em avanço. 

A estratégia de mercado elaborada leva em consideração a curva traçada a partir do processo 
descrito anteriormente (uma janela temporal contendo dez dias de cotações). 

A curva relaciona os dias com as cotações previstas, isto é, o eixo das ordenadas representa 
os dias, e o das abscissas representa as cotações previstas. A partir daí, é possível fazer uma 
estimativa de curto prazo e consegue-se visualizar a tendência do mercado (se o preço da ação 
sofre alta, baixa ou mantém-se constante). Dessa forma, a cada dia é fornecido um indicativo de 
compra, venda ou de não-operação. 

ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO 

A estratégia de negociação utilizada parte do princípio de que o investidor só pode realizar uma 
operação de compra de ações se anteriormente foi realizada uma operação de venda. Isto significa 
que não é permitido efetuar operações parciais, isto é, ao comprar, o investidor utiliza todo o seu 
capital, ficando sem disponibilidade para realizar nova operação de compra. O mesmo raciocínio 
é aplicado no caso das operações de venda. Ao realizar uma operação de venda, o investidor 
negocia a totalidade de suas ações. 

Os indicativos de compra e venda levam em consideração o pelfil do investidor: conservador, 
moderado ou agressivo. Alguns testes foram efetuados de modo a garantir um número de negócios 
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razoável por ano aos três pelfis de investidor. Os pedis foram, então, quantificados da seguinte 
forma: 

a) O investidor agressivo é aquele que aceita correr o risco de negociar em troca de um lucro 
real no período (máximo de dez dias) de um por cento ( 1  %). 

b) O investidor moderado aceita o risco apenas se o investimento no período conferir um 
retorno real de ao menos dois por cento (2%). 

c) O investidor conservador é aquele que concorda em aplicar em bolsas de valores se o 
retorno previsto, for de, ao menos, três por cento (3%) no período. 

O lucro obtido a cada operação é calculado através da diferença entre o preço de compra e o 
de venda. O indicativo da operação a ser proposta é baseado na seguinte filosofia: 

a) Fornecimento do indicativo de compra (o usuário não te11't as ações): 

A pergunta que estará buscando-se responder é a seguinte: 
"Se eu comprar as ações hoje, consigo vendê-las em um período de dez dias com lucro 

compensador?" 
Seja o dia corrente chamado dia "T". Verifica-se, no intervalo contendo os dez dias previstos 

pela rede, qual o dia em que o valor da ação é o máximo - este seria, por hipótese, o dia de venda 
chamado dia "D". Calcula-se o lucro através da diferença entre o valor da ação no dia corrente 
"T" e o valor desta no dia "D", retirando-se o custo de operação pago à corretora (taxa de 
corretagem). 

Em seguida, calcula-se quanto o investidor obte11a se, em vez de operar, mantivesse este capital 
em um fundo de renda fixa até o dia "D". 

Os dois valores são então comparados, obtendo o lucro real (LR) da operação. Baseado 
neste valor, e de acordo com o pedil do investidor, é fornecido ou não o indicativo de compra. 

b) Fornecimento do indicativo de venda (o usuário detém as ações): 

A pergunta que estará buscando-se responder é a seguinte: 
"Devo vender as ações hoje ou haverá um momento melhor nos próximos dez dias?" 
Seja o dia corrente chamado "T". Verifica-se, a partir da curva traçada pela rede, qual o dia 

em que o valor da ação é máximo - seja este o dia "D". Em seguida, calcula-se quanto o investidor 
obteria caso vendesse a ação no dia corrente (descontada a taxa paga à corretora) e colocasse o 
capital em um fundo de renda fixa até o dia "D". Este valor é então comparado àquele obtido se a 
operação fosse efetuada no dia "D". Da diferença entre os dois valores obtém-se, então, o lucro 
real (LR). Baseado neste valor, e de acordo com a definição do pedil do investidor, é fornecido ou 
não o indicativo de venda. 

RESULTADOS 

Após o treinamento dos modelos de Redes Neurais Artificiais com os conjuntos de entradas 
previamente elaborados, houve o fornecimento dos conjuntos de entradas reais para a avaliação 
do desempenho do método. 
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Este procedimento foi realizado para todas as ações escolhidas levando-se em conta os diversos 
peIfis de investidores (conservador, moderado e agressivo) . 

Foi feito um histórico de cada ação, onde, a cada mês, operações de compra ou venda eram 
realizadas baseadas na emissão dos indicativos fornecidos pelo sistema. De maneira a validar os 
resultados obtidos, estes foram comparados à rentabilidade da ação no período de Janeiro de 
1 997 a Dezembro de 1997. 

Este trabalho compreendeu um estudo experimental detalhado de Redes Neurais aplicadas à 
previsão do comportamento do mercado acionário. Para fim de avaliação dos resultados obtidos, 
foram estudados os compOltamentos de algumas blue-chips integrantes do índice BOVESPA. 

Diversas arquiteturas, provenientes de extensa pesquisa literária, foram experimentadas e algumas 
modificações sobre essas arquiteturas foram introduzidas. 

Testes comparativos exaustivos indicaram um melhor desempenho da rede com as seguintes 
características: 

• Algoritmo de treinamento: Backpropagation Randonúzed. 

• Uma camada intermediária contendo seis neurônios. 
• Camada de entrada composta por vinte neurônios (cotações e volumes nos dez dias anteriores 

ao dia de análise). 
• Camada de saída composta por dois neurônios (cotação e volume no dia posterior ao da 

análise). 
• Função de ativação hiperbólica entre a camada de entrada e a intermediária. 
• Função de ativação linear entre a camada intermediária e a de saída. 
• Learning rate: 0,3 .  

CONCLUSÃO 

• As redes obtiveram bons resultados financeiros .  No entanto, uma análise mais detalhada 
mostra que, em geral, os bons resultados foram flUtO do aproveitamento de fOltes movimentos de 
alta ou baixa. A grande maioria dos movimentos de compra ou venda foi equivocada, resultando 
sempre em pequenos prejuízos ao investidor. Há que se considerar o fator psicológico dos 
investidores, potenciais usuários desta ferramenta computacional . Se a rede erra a maioria dos 
movimentos, o investidor perde a confiança nas previsões e não aceita correr o risco de um provável 
lucro futuro. 

• Os movimentos equivocados propostos pela rede são, em nossa opinião, decorrentes do 
curto intervalo de tempo utilizado (dez dias). Este pequeno intervalo de observação não permite à 
rede uma percepção de movimentos consistentes de alta ou baixa de longa duração. Por exemplo, 
é possível pensar-se em um movimento consistente de alta composto, na maior parte do tempo, 
por pequenas quedas. rn:J 
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Viver é nascer lentamente. 
Antoine de Saint-Exupéry 

A vida é em parte aquilo que fazemos dela, 
em parte aquilo que é feito pelos amigos que escolhemos. 

Tehyi Hseih 

Pensar é fácil. Agir é diflcil. 
Agir segundo os próprios pensamentos é mais diflcil ainda. 

Goethe 

Saber ouvir constitui uma forma de influência tão poderosa 
quanto saber falar. 

Provérbio chinês 

Deus nos dá as nozes, mas não as quebra. 
Provérbio alemão 
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