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Resumo

O objetivo desta dissertação é apresentar um modelo de infe:

locação de carteira baseado em redes neurais multicamada.

A primeira parte do modelo concentra-w na predição dos retemos dos ativos. As

redes neurais utilizam os preços de mercado observados para extrair informações sobre

as expectativas dos participantes do mercado ou sobre a (bstribuição implícita dos

q . 1 1 z jn ...n -A,]AHnaA /]Alr\
retornos ou o mecanismo de ap

de predição dosretornos.

Com base nos retomos esperados, a alocução das proporções de investimentos é

feita por um algoritmo de otimização com controle do risco implícito.

Para implementação do modelo é utilizada uma carteira contendo ações negociadas

na Bolsa de Valores de São Paulo e os resultados são comparados oom o tradicional

dolo de média-variância elaborado por Markowitz (1952)

ência não linear paral

reçamenLO



Abstract

Tais work proposes & non-linear inference modem for optimal asset allocation bases

on multilayer neutral networks .

The h'st pari focuses on the expected assets retums prediction modem. Based on

the historical market preces, the neural networks extract valuable information about

the participant's expectation or the implicit retuJ'ns distributions or even the market

pricing mechanism, becorning a powerful prediction model.

An optimization algorithm makes the investment

plicit risk control based on the expected returns.

The modem is implemented ushg a portfolio made by stocks traded at the São Paulo

Stock Exchange and the resulta are compared against the tradicional mean-variance

del written by Markowitz (1952)

proportiond allocations with iml l00
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(l:apítulo l

Introdução

O problema básico ao gerenciar uma carteira de ativos é conseguir otimizar o

retorno sem incorrer em riscos excessivos. A primeira solução para este problema foi

o modelo de média-variância proposto por Markowitz em 1952, considerado a base

da ta)ria de otimização de carteiras. O objetivo desta dissertação é apresentar um

modelo de inferência não linear para alocação de cai'tetra. O modelo implementado

neste trabalho é uma vmiação do modelo inicialmente proposto por Ziminerman et

d (2002). A locação das proporções de investimentos é feita por um algoritmo de

otimização, e a previsão dos retornos por uma rede neural.

A otimização é implementada de modo que as alocuções estejam de acordo com

as condições iniciais requeridas pelo investidor e o risco possa ser controlado. As

decisões para investimentos são derivadas de previsões estimada por redes neurais

multicamada, e o risco da(nrteira é implicitamente controlado por uma tarefa de

otimização através do tempo.

Inicitllmente, o modelo utiLIza redes neurais para construção de modelos de pre

para todos os ativos da carteira. Baseado nu previsões, os excess(n de retemos dos

btivos são calculados para meda' o lucro de um ativo em relação aos outros. Por último

visão

!



com base nos excessos de retorno e nas restrições impostas pelo investidor, os ativos

são alocados através de um algoritmo de otimização para escolha da carteira ótima

com risco implícito.

O modelo de previsão do comportamento futuro dos retornos dos ativos por re'

des neurais é descrito no segundo capítulo da dissertação. Discute-se o que são redes

neurais, suas principais características, tipos de arquiteturas e o modelo de rede .feed-

/07ward multicamada utilizado. A aplicação do modelo para previsão dos retemos

da.s séries temporais é explicado a seguir, bem como a seleção dos falares que inâuen-

ciam na formação do preço dos ativos. A comparação com o modelo de Markowitz e

um exemplo com a previsão dos retomou de um dos ativos da carteira estudada são

explicados para melhor entendimento do proc«se.

O cálculo dos excessos de retorno entre os ativos e o algoritmo de otimização são

mostrados no terceiro capítulo. Posteriormente, a proposta de otiinização da proporção

de investimentos dos ativos é comparada com a tleoria de otimização de carteiras elab-

orada por Markowitz, e os conceitos são ilustrados através de um pari/oZÜ contendo

diversa ações.

A aph(nção dos conceitos descritos do capítulo anterior e os resul

uma série de seis ações são apresentados no quarto capítulo. Os resultados obtidos

pelo modelo, o benchmar'k utilizado e a comparação com o modelo de Markowitz são

discutidos detaljladamente.

O resumo da dissertação e as conclusões são discutidas no quinto capítulo. As

vantagens do modelo em relação ao modelo de Ma'kowitz e o desempenho do modelo

também são apresentados.

Lados obtidos com]Q
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(capítulo 2

Modelo de Inferência Não Linear

As séries temporais pertencem, na sua maioria, a um tipo de conjunto de dados

onde os seus valores passados podem inliuir em valores futuros, por fatores determinís-

ticos como tendências ou ciclos. Devido à não linearidade e não estacionaridade das

séries temporais encontrada no mercado financeiro, os modelos lineares de previsão,

como os modelos autc-regressivos, não são capazes de detectar paíirões recorrentes

aparentemente aleatórios.

Estas desvantagens apresentadas pelos modelos lineares levaram à utilização de

modelos não lineares, como as redes neurais, que podem ser treinada para mapear

dados passados de uma série temporal para extrair estruturas ocultas e relações que

governam os dados.

2.1 Redes Neurais

As redes neurais são modelos de inferência multidimensionais e não lineares que

podem representa praticamente qualquer função não linear(VIGente, 2002) .

Alguma tuefas de processamento podem ser realizadas por métodos tradicionais,

3



Goma regressão linear, por exemplo. Porém, nenhuma

pacidade8 que as redes neurais possuem, entre elas:

- Generalização: as redes neurais conseguem produzir saídas

em entrada que não estavam presentles em seu treinamento.

- Flexibilidade: A variedade de tarefas em que redes neurais podem ser aphcadu

excedem qualquer outro método tradicional.

- Modelagem não linear: o processo de mapeamento da rede envolve funções não

lineares que podem cobrir um alto grau de complexidade.

rl rY /q/v\d {lrl\ } l J

Segundo H

adoptiva:

" Uma v'üe neuml é um procwsador maciçamente di.sthbuído constituído de unidades

de processamento simples, que lêm a propensão matar pam arz7zazenar conhecimento

e:zpehmentaZ e t07ná-Zo disponíueZ pam o uso "

Apesm' de algumas estruturas das redes neurais não serem similares ou não pos-

suírem uma relação com o cérebro, os seus componentes básicos foram modelados com

base na estrutura do cérebro, emprestando grande parte da sua terminologia. Além

deste fato, outra semelhança notada é a sua capacidade de aprendizagem e a adapt

abilidade a mudanças no seu meio ambiente.

As redes neurais são constituídas por unidades chamadas neurónios, que se conec-

tam entre si pelos pesos sinópticos, que são ajustáveis e detemunam a força de cada

conexão. O aprendizado da rede neuras é alcançado através do ajuste nas forças entre

as conexões pa.ra que a rede produza o resultado desejado.

O modelo não linear de um neurónio, t,ambém chamado de

Haykin (1994, p.36) pode ser visto na ilustração a seguir:

consegue alar as diversas ca

adequadas com base

ser vista como unm máquinaSay n ) P )

pemeptron, baseado eme
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JmÇão Funçãode
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Modelo não linear de um neurónio (perceptron)

O modelo é composto basicamente de três elementos: um conjunto de sinapses, um

domador e uma função de ativação.

Um somador (ph) soma os sinais de entrada, ponderados por pesos sinápticos (whJ).

O peso sináptico é um fator multiplicador de um sina na entrada m conectada ao

neurónio k. O aprendizado da rede neural é alcançado através do ajuste nm forças

entre as conexões para que a rede produza o resultado desdado.

A função de ativação (g (e)) restringe a amplitude de saída de cada neurónio dentro

de um intervalo pré-detenninado. O boas (bk) é um parâmetro externo ao neurónio,

modificando & relação entre o campo local induzido (uk) e a saída do neurónio (3/k).

O comportamento de um neurónio pode ser descrito segundo a seguinte equação:

y. (2.1)

Sendo que

pt + bk e ph = >1: ukJJçJ (2.2)
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2.1.1 F'unções de ativação ou funções de transferência

A função de transferência é um meio de introdução de não linearidade à rede

neural, porque mapeia a soma dos dados ponderados, sinais de entrada na saída do

neurónio. Uma variedade de ilunções podem ser utilizadas, sendo que a única condição

é que elas sejam diferenciáveis. Coada neurónio pode ter a sua própria função de

transferência, mas geralmente é utilizada apenas um tipo para toda a rede.

O tipo mais simples de função de transferência é a função limiar, cuja saída de

um neurónio assume o valor 1, se o campo local induzido é não negativo, e 0 caso

contrário. A não linearidade das redes neurais é uma das virtudes mais desejadas

pelos seus usuários, minimizando a utilização desta hmção. Ela pode ser expressa da

seguinte forma:

P(u.) 1, se u ? 0

0, caso contrário

(2.3)

Excetuando m hmções lineares, as funções de transferência possuem um papel

importantíssimo na restrição do possível resultado do neurónio, diminuindo o intervalo

de entrada de l--oo, +ool para na maioria dos casos, 10, 11 ou j--l, 11. Uma função não

linear pode representar os seus dados de entrada em uma série de diferentes potências,

proporcionando a generalização das redes neurais.

A função sigmoidal, pelo seu balanceamento entre comportamento linear e não

linear(gráfico em 6omla de s) e sua diferenciabilidade, é a função de tranderência mais

utilizada. Esta função minimiza o intervalo de entrada pwa 10,11. A inclinação desta

(2.4)
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curva(a) depende do seu ganho, sendo que para valores altos ela se assemelha a uma

função limiar. Esta função é expressa pela seguinte equação

p (-'.) - í-;-=;;1'z:=,~ (2.5)

Portanto, o fluxo de informação de um neurónio se inicia com os dados de entrada

multiplicados pelos pews sinápticos, e a soma dos seus dados ponderados é introduzida

na função de transferência, cuja saída representa o valor de saída do neurónio.

2.1.2 Arquiteturas de Rede

Os neurónios, também chamados de nós, podem ser organizados em conjuntos que

possuem as mesmas características, as camadas, que são conectados entre si, variando o

tipo de conexão. Alguns neulrânios recebem os dados de entrada e os demais produzem

a saída da rede. Os demais neurónios formam a camada oculta. A arquitetura básica

(com apenas uma camada oculta) pode ser vista abaixo:

Camada de
entrada

Camada
oculta

Camada de
saída

Rede neura com camada oculta

A camada de entrada comece os elementos do padrão de ativação, captados no meio

ambiente externo à rede. A camada oculta contém as unidades computacionais da rede

7



neura, e normalmente mantém-se entre a camada de entrada e a camada de saída. A

n.3n ,ip .,ÍHn enrn-.p ', r.ulllt.n.8o geral da r(de neuras Dará o oadrão de ativação(amada de saí

escoillido.

A camada de entrada recebe os dados do meio externo e produz dados de saída, que

se tomam os dados de entrada para a próxima camada da rede. Este processo continua

até que a condição inicial seja satisfeita ou a camada de saída produza o seu resultado

para o meio externo. O número de neurónios na camada interna detennlna a precisão

do sistema. Quanto maior o número de neurónios na camada oculta, maior será a

precisão d& resposta, porém menor a sua generalidade e maior o tempo de cálculo.

A determinação do número ótimo de neurónios na camada oculta será mostrada num

exemplo ma.is adiante.

Existem dois tipos fundamentais de arquiteturas de rede: ./'m/07"ward (divididas

em camada única e multicamada) e recorrent«. As redes podem ser totalmente conec-

tada, quando todos os neurónios estão conectados entre si. ou parcialmente conectadas

quando pelo menos dois neuiânios não se conectam entre si(Haykin, 1994). O modelo

de inferência não linear proposto utiliza perceptrons multicamada

Redes .fêedFmard ou Perceptrons multicamada

Esta arquitetura de rede apresenta uma ou mais camadas ocultas, que intervém

entre a(nmad8 de entrada e saída para melhoria do resultado. Assim como as redes

/eedfoT"warü com camada única, ela pode ser chamada de acíclica, porque as informações

da camada anterior projetam-se na camada posterior, mas não vice-versa. Este foi o

tipo de arquitetura utilizado neste estudo e será melhor detalhado adiante.

8



2.i..3 .processo ae xprenaazagem.

A importância primordial para as redes neurais é a habilidade de aprender a

partir dos seus ambientes e de melhorar o seu desempenho através do treinamento.

Uma rede neuras aprende acerca do seu ambiente através de um processo interativo

de ajustes, aplicados a seus pesos sinápticos e níveis de boas. Utiliza-se uma definição

de aprendizagem adaptada de Haykin (1994): " 4preTMázagem é um processo pelo

qual os pa7ümetms Záwes de uma ride neuruZ são (captados atmués de um processo

de estimulação rezo ambiente no qual a rede estd {nseàda ". O tipo de aprendizagem

é determinado pela maneira pela qual a modiâcação dos parâmetros ocorre. Esta

definição do processo de aprendizagem implica a seguinte seqüência de eventos:

1. a rede neuras é estimulada por um ambiente;

2. a rede nelud sofre modi6cações nos seus parâmetros livres (i.e. pesos sinápticos

e pias) como resultado desta estimulação;

3. a rede neuras responde de uma maneira nova ao ambiente, devido à$ modificações

corridas na sua estrutura interna.

Não enste um algoritmo de aprendizagem único pua o projeto de redes

Em vez disso, tem-se um conjunto de ferramentas representado por uma variedade

de algoritmos de aprendizagem, cada qual oferecendo vantagens específica. Basica-

mente, os algoritmos diferem entre si pela forma como são formulados os ajustes dos

pesos sinópticos do neurónio. Outro falar a ser considerado é a maneira pela qual

uma rede neuras se relaciona com seu ambiente, que pode

supervisionado, que será visto na seção mais adiante.

e

0

neilrais

sersupervisionado ou não-

9



Modelos de Aprendizagem em Re]ação ao Ajuste de ]l)eso

Em 1949, Hebb propôs o princípio em que o aprendizado em sistemas nervosos

comp[exos poderia ser reduzido a um processo ]oca], em que a intensidade dm conexões

sinápticw é alterada apenas em função dos ecos detectáveis localmente; isto signi6ca

que u) apresentar o n-.ésimo exemplo o ajuste de w{ depende unicamente do produto da

i-ésima entrada pelo erro de saída. O padrão de treinamento(exemplo) é apresentado

à rede, como na equação abaixo:

'.,:"' ?''"' + q(d: - d.)«. (2.6)

Ewa é uma regra local na medida em que não depende dos valores das demais

va.dáveis espalhadas pelo sistema.

O modelo de aprendizas:m utilizado neste trabalho é modelo de aprendizagem por

(nrreção ao erro.

Aprendizagem por Correção de Erro A rede é estimulada por um vetor de

entrada e sua saída demlada. A regra de ajuste consiste em achar o erro subtraindo

a resposta desejada com a resposta da rede, calculando o gradiente descendente da

ÇI.npãn dn prrn

Mlodelos de Rel

é o aprendizado supervisionado ou comISIZn

acionamento da Rede Neuras com o seu Ambiente

De acordo com Oliveira(2003) , o objetivo do processo de aprendizado é encontrar

o valor do ajuste do vetor de pesos w, podendo ser classificado basicamente em três

paradigma distintos: aprendizado supervisionado, aprendizado não-supervisionado e

aprendizado por reforço.

O apren(azado utilizado neste trabalho

l l l



professor, que ocorre quando o vetar de padrão possui as características e o rótulo

da classe a que o objeto pertence. Frequentemente, as saídas são fornecidas por um

supervisor humano.

Em termos conceituais, pode--se considerar o professor como tendo conhecimento

abre o ambiente, com este conhecimento sendo representado por um conjuntos de

entrada-saída. Entretanto, o ambiente é desconhecido pela rede neuras de interesse.

Suponha agora que o professor e a rede neura sejam expostos a um vetor de treina-

mento retirado do ambiente. Em virtude de seu conhecimento prévio, o professor é

capaz de fornecer à rede neura uma resposta desejada para aquele vedor de treina-

mento.

Os parâmetros da rede são ajustados sob a influência combinada do vetor de treina-

mento e do sinal do eno. O sinal de erro é a diferença entre a resposta desdada e a

resposta real da rede. Esta forma de aprendizagem é usada na aprendizagem por cor'

reção de erro. Tarefas típicas que utilizam aprendizado supervisionado são aproximação

de funções e reconhecimento de padrões;

'lbrefas de Aprendizagem

A escolha de um algoritmo de aprendizagem particular é influenciada pela tarefa

de aprendizagem que uma rede neuras deve executar. Nesse contexto, identi6cam-se

tarefas de aprendizagem que se aplicam ao uso de redes neurais de uma forma ou de

outra.

Reconhecimento de Padrões O reconhecimento de pa(pões é o processo que,

por meio das ca.rmterísticas do objeto, reconhece a qual classe o objeto pertence em

um númem predeterminado de classes. Uma rede neuras realiza o reconhecimento



de padrões passando inicialmente por uma seção de treinamento, durante o qual se

apresenta repetidamente à rede um conjunto de características do objeto. Mais tarde

apresenta-se à rede um novo objeto que não foi visto antes, e a rede será capaz de

identi6cm a classe daquele objeto particular por causa das informações, que ela extraiu

dos dados de treinamento. Nessa tarefa utiliza-se normalmente a aprendizagem por

oorreção do erro.

Aproximação de Funções Considere um mapeamento de entrada-saída não

linear descrito pela relação funcional d = ./(z), onde o vetor z é a entrada e d é

a saída. Supõe-se que a função /(e) sda desconhecida. Para compensar a falta de

(nnhecimento sobre a função /(e), é fornecido um conjunto de exemplos rotulados:

r ,di)}::, (2.7)

O objetivo é projetar uma rede neural que aproxime a função desconhecida .f(e) de

forma que a função F(e) que descreve o mapeamento de entrada-saída reaHzado pela

rede esteja su6cientemente próxima a /(e), sobre todas m entradas, como:

llF'(z) -- /(n) 1 < c p,ra todo z (2.8)

Onde c (margem de erro) é um número positivo pequeno Contando (lue o tamanho

n do conjunto de treinamento wla suficientemente grande e que a rede esteja equipada

com um número adequado de parâmetros livres, então pode-se fazer o erro su6ciente-

mente pequeno para a tarefa. Nessa tarefa também costuma-se utilizar a aprendizas:m

porcorreção do erra.
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2.2 Multilayer Perceptron (MLP)

Os perceptrons de múltiplas camadas, ou MLP, são redes newais ./eedF07"waní con-

stituídas por uma camada de entrada, pelo menos uma camada oculta e uma camada

de saída. Uma dm diferenças entre as MLPs e os perceptrons de camada única é a

presença das camadas ocultas na rede. Como estes conjuntos de neurâúos não partici-

pam nem do conjunto de entradas da rede nem do de saídas, são chamados de ocultos.

Estes neurónios são responsáveis pela aprendizagem das tarefas mais complexas da

rede, extraindo progressivamente as características mais significativas da série tempo-

ral. Outra característica importante das MLPs é que seus neurónios possuem uma

função de ativação não hnea.r suave, diferenciável em qualquer ponto

Na representação gráfica seguinte, podemos visualizar o grato arquitetural de uma

MLP:

Ü

Ü

B

Ü
H

Camada dc varada
wji Camüocttlta vtj Cam,üdcmüa

Grato arquitetural de um MLP

Neste exemplo acima, temos unm rede neural /e(d/o wa IZ multicamada com lO

neurónios de entrada í (i = 1, ..., 10), enquanto a camada oculta é oonstituída por 4
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neurónios .j (.j = 1, ..., 4) e a camada de saída possui 2 neurónios de saída k (h = 1, 2).

As setas indicam as conexões/eeajf0710ard entre as diferentes camadas. Esta rede

neuras é chamada totalmente conectada porque todos os neurónios de uma determinada

camada são «)nectados(Dm os neurónios da camada subseqüente. Como o buxo é

estritamente/eec!/07ward, não existem Zoops de retroalimentação ou conexões entre

neurónios da mama camada.

Os pesos sinápticos são parâmetros ajustáveis de uma rede neural. No exemplo

descrito, os pesos são chamados w.f. e uÊJ Um pem sinóptico wj. colecta um neurónio

de entrada i(nm um neurõúo oculto .j, enquanto um peso sináptico utj colecta um

neurâúo oculto J com um neurónio de saída k. As funções de transferência da camada

oculta são (camadas de pi, ..., p. e a função de transferência da camada de saída é

chamada de g.

O resultado y (k, W) da rede neural é estimado com base na seguinte equação:

r M /' x \ l

y (k, n') - g l }: «,...p« 1 }: '".«", + «. 1 + «,S" l .
Lm=1 \.j=i / J

O exemplo proposto por Vigente (2002) facilita a compreensão da utilização du

MLPs. Sd, «m «,"j"nto de dados O = {(z("), t(«))}:.:, com t(") = ./' (z(")) + c«,

c.'$ e <c.eç> = 0, onde © é uma densidade de probabilidade arbitrária (ruído do

mo dela) .

O objetivo da rede neuras é treinar o conjunto de dados D para minimizar a difer-

ença entre y (k, H'') e a função .f pelos ajustes dos parâmetros W. Isto é feito através

da maximização da função verossimilhança sobre o conjunto D, definida pela segwnte

equação:

n7:'g
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z,(w) - n p (t('' 1 «("), w)
Jt:; ].

A função erro pode ser definida como:

P
(2.10)

E(W) It(") l =(n), W' (2.11)

Modelo de ruído gaussiano

«'' ", -,'*-«'«;«« - a;:;«. l '' ",

Substituindo a equação 2. 12 em 2.11, temos que a função de erro é de6lüda por:

x(w) - li >1: 1w("'"'; w) - t'"'l' (2.i3)

A maior vantangem dm MLPs é o seu treinamento feito de forma supervision-

ada, onde os dados usados para treinamento da rede são comparados com a resposta

dewJada da rede. O conhecimento da resposta desejada na sua fase de treinamento

proporciona um ponto inicial para modificação iterativo da rede, comparando as re-

sposta estimadas com as respostas demJadu e usando esta diferença para ajustar

os parâmetros da rede para mininimizar o erro dos dados da série de treinamento.

Esta é a premissa do algoritmo de retropropagação de erro (Z)ac@ropagation meÍhod),

desenvolvido por Rumelhart, Hinton and Wilhams(1986). Este dgortimo aumentou

consideravelmente a utilização das MLPs porque facilita o cálculo do gradiente da

função erro, passo necessário para otimização da rede neural.



2.2.1 Algoritmo .BacÊpT'olmgatdon

O algoritmo óacXpropagatáon é um algoritmo de aprendizado supervisionado pro-

posto para o treinamento de redes MLP. Neste algoritmo, um conjunto de padrões

de treinamento deve ser apresentado à rede na fomla de pares IX(n); Z-)(n)l onde o

primeiro é um vedor que descreve o padrão de entrada n e o segundo é o vetar de saída

desejada para o padrão n. Os pesos das conexões devem ser iniciahzados(geralmente

com valores aleatórios) e iterativamente adaptados em um processo supervisionado

para apren(azado das cm'acterísticas mais importantes dos padrões de treinamento.

O processamento das informações é efetuado em dois pasK)s: no primeiro passo,

para cada padrão apresentado à rede, as informações fluem a partir da camada de

entrada, pelas camada intermediárias até a camada de saída, na qual é produzida a

resposta para o padrão. No segundo passo, a resposta da rede é comparada com a

resposta desejada para o padrão, sendo calculado o erro. Este erro é retropropagado a

partir da camada de saída até a camada de entrada, e os pesos das conexões da rede

são ajustados utilizando a regra delta generalizada(uma adaptação da regra delta

elaborado por Widrow e Hoíf (1960) para redes com mais de uma camada).

Ao treinar redes MLP com o algoritmo bacÉp70pagatÍon, os parâmetros da rede(pe-

«)s e [hmshoZds) são inicia]izados com valores aleatórios não muito altos, geralmente

pertencentes ao intervalo 10; ]1 . Posteriormente, os pa(iões são apresentados iterativa-

mente até concluir o treinamento, que ocorre quando o erro da rede for considerado

aoeitavelmente baixo, ou após um certo número de iterações ou ciclos. A seguir sãn

apresentados os passos efetuados para o treinamento de um dado padrão n em uma

;tnrnpãn-

1. Dado um padrão denotado por IX(n); D(m)l, o vetorX(n) será apresentado à
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camada de entrada e o vetor D(n) à camada de saída;

2. A partir da primeira camada após a camada de entrada efetuar a propagação do

sina, camada por camada, computando a entrada total de cada neurónio .j da camada

Z de acordo com a equação descrita abaixo:

.etSO (") - >11:"11) (") yl''n (") (2.14)

Onde, yli':)(n) é a saída do neurónio { conectada à entrada do neurónio .j na

camada Z -- l para o padrão n e w,.(n) é o peso da conexão do neurónio { na camada

Z--l para o neurónio .j na camada Z. As saídas dos neurónios das camadas intermediárias

e de saída serão definidas aplicando a cada miar net(t)(n) a função sigmóide descrita

por 3/j ' ii:l::Tiq' Particularmente, se o neurónio .j está na camada de saída, então,

deve ser também computado o erro.

3. Efetuar a retropropagação do sinal, computando os gradientes õ,(n) dos neurónios

a partir da camada de saída até a primeira camada intermediária. Para os neurónios

da camada de saída é utilizada a seguinte equação:

t

ãj (n) - yJ (n) ' li -- z/, (")l

Para os das camadas intermediárias, se utiliza esta equação

(2.15)

40(n) - Z/lO(") ' ll - yJ(")l ' >1:ÕÍl-'n(") ' "B'n(")(2 16)

O próximo pa.sso é ajustar os pesos das conexões existentes em cada camada, de

acordo com a regra delta generalizada:

k

«IÍ' (« + 1) - "SI' («) + « l«Si) («) - «SI) (« - 1)j + osSO («) . Ü' :' («)
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Onde, ?7 é a taxa de aprendizado e a é a taxa de mome7ztum, que são variáveis

definida antes de inicia' o treinamento e podem ser alteradas durante o processo para

otimizar o mesmo.

Este algoritmo utiliza uma técnica de gradiente descendente, e que a rede ajusta

seus pesos em busca do va.lor mínimo da função que computa o erro.

Duas variáveis podem ser utilizadas para otiínizar o desempenho da rede durante

o treinamento, a taxa de aprendizado e o termo momentun7zp Se a taxa de aprendizado

utilizada é inicializada com um valor alto, pode-se aârmar que a rede aprenderá mais

rapidamente, uma vez que as mudanças nos pesos serão mais drástica.s. No entanto, se

ela for mato alta, ocorrerá uma grande oscilação nos pesos, diâcultando a convergência.

O ideal é ter a maior taxa de aprendizado possível sem que ocorra esta oscilação. O

conceito de momentum está relacionado com a ideia de que as mudanças anteriores

nos pesos têm influência na direção do ajuste atual. Com momentunl. uma vez que

os pesos começam a ir para uma determinada direção, incentiva-se que eles continuem

indo na mesma direção. Ele pode ajudar a rede a não cair em mínimos locais, msim

como pode aumentar a velocidade do aprendizado .

O algoritmo bacXpropagatíon é praticamente padrão para treinar redes MLP, em-

bora hoje existam algumas derivações. Segundo Haykin (1994) o seu poder computa-

cional se baseia nos seguintes pontos: o uso de um método local para adaptar seus

parâmetros e de um método e6ciente para calcular as derivadas parciais da função de

custo em relação a esses parâmetros.
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2.3 Séries Temporais

2.3.1 Modelo de Markowitz

O tradicional modelo de média-val:iância elaborado por Markowitz assume que as

taxas de retorno de um ativo são determinadas por uma variável aleatória gaussiana,

e que a incerteza do seu retomo pode ser obtida pela análise do seu valor esperado

(média dos preços históricos), da sua variância e da sua correlação com outros ativos

de interesse da própria carteira(Luenberger, 1998). A hipótese de que o mercado é

governado puramente por variáveis aleatórias leva-nos à hipót,ese de mercado e6ciente

e conseqüentemente inviabiliza predição de preç(n como uma atividade aceitável.

A hipótese de mercado eficiente, na sua forma mais restrita, assume que o preço real

de um ativo é o seu preço observado se operadores agem racionalmente, possuem todas

as informações relevantes e que todos participam do mercado (Freedman, 1991). En-

tretanto, os desvios de mercado existentes entre os preços reais e os preços de mercado

são causados porque nem todos os operadores possuem todas as informações ou real)m

racionalmente. Portanto, qualquer modelo que constantemente apresentar resultados

maiores do que média implica em uma falha nesta teoria e que possíveis mecanismos

detemunísticos subjacentes possam inâuencim' o comportamento dos preços dos ativos.

2.3.2 Modelo de Inferência Proposto

O modelo de inferência aqui proposto leva em consideração esses possíveis mecan-

ismos determinísticos para predição dos retornou dos ativos. Para análise do comporta-

mento dos preços de mercado do ativos e consequente previsão, é necessário um estudo

minucioso dos componentes de mercado que possam inâuenciar na formação do seu

preço. Esta análise pode ser feita através de uma análise puramente técnica, com o



estudo dos preços históricos ou uma análise fundament;alista, através dos estudos de

variáveis económicas, desempenho da empresa e do selar, entre outros.

O objetivo deste trabalho é somar estes contitos pma predição dos retomou futuros

dos ativos estudados, com a análise dos preços históricos do ativo e dos principal

fatores que possam intuir no seu preço O comportamento dinâmico dos preços de um

determinado ativo negociado na bolsa de va.fores é influenciado por diversos falares, que

podem ser variáveis económicas, como a variação do câmbio, ou outros fatores, como

o desempenho de um detemiinado índice setorid ou variação de uma determinada

commoddty.

Para cada ativo apresentado neste trabalho, foi feito um estudo prévio dos possívei

componentes que pudessem influenciar no seu preço O estudo foi feito com diver-

sas variáveis econâmicu, como taxas de juros, variação cambial de diversas moedas,

análises do desempenho de empresas do mesmo setor e variação de preços das com-

modáÉím produzidas pela empresa.

As empresa estão expostas a diversos riscos de mercado devido às características

dos seus negócios. Para cada ativo da carteira é necessária uma análise minuciow dos

potenciais riscos que a empresa se expõe(composição da dívida cambial, gerenciamento

do risco de mercado dm taxas de juros, dos preços dm commodíties que produz, etc)

e adicionar as séries temporais destes favores à rede neural de inferência do ativo.

Para a inferência dos retornos dos preços de um dos ativos estudados(Petrobrás -

PETR4) foram considerados, entre outros falares, a variação dos retornou dos preços do

petróleo e da variação da paridade do Red contra o Dólm Americano. A adição dessa

séries temporais no treinamento da rede neura foram determinantes para predição do

retorno e o resultado estimado pela rede neuras multicamada pode ser considerado

bastante satisfatório. Para melhor ilustrar este conceito, os grá6cos seguintes apre-

S
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sentam a vmiação do preço da ação da Petmbrás durante o período estudado, dém

de algumas du séries temporais utilizadas para treinamento da rede neuras, a)mo o

preço do Petróleo negociado nos Eüados Unidos e a cotação da paridade Real x Dólar

Americano.

S em aras

Séries utilizadas para treinamento da rede neural

Validação das séries temporais

A integridade das séries temporais que serão utilizadas para treinamento da rede

neural é vital para o seu bom funcionamento. Primeiramente, é necessária a validação

dos dados coletados, através de uma conferência de todos os valores disponíveis nas

séries temporais. Esta validação pode ser feita através dos seguintes passos(Azoíf,

1994):

1) Desenhar um gráfico da série temporal para obter uma visão global dos dados.

Qualquer ponto errado que seja exageradamente diferente da tendência do grá6co pode
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ser notado visualmente, como um preço igual a zero an feriados regionais.

2) Cálculo do desvio padrão de intervalos da série temporal e compunção mm

outros intervalos. Este procedimento possibilita um moMtoramento quantitativo dos

.,ib..,;. })anfJ-w pn-rn deRvinn }naiot ÉS do aue 5a ll)ere(x31D. uln. olival' maisdesvios d!

atento.

3) As datas das séries temporais(quando disponíveis) podem ser Davam'

facadas para assegurar se não existe nenhuma data fkütando ou duplicada.

4) Caso os dados utilizados sejam de diferentes fontes, convém amparar segmentos

de dadas de outras fontes para comparação oom a fonte original.

nte verá

2.4 Implementação da Rede Neural

Após a seleção e validação das séries temporais que serão utilizadas para predição

dos retornos dos ativos, é necessário desenvolver a estrutura da rede neura que será

implementada e todos os seus aspectos, como o tipo de arquitetura a ser escolhido, a

função de transferência, o dgoritmo de otimização, entre outros.

2.4.1 Cole\junto de treinamento

O conjunto de treinamento da rede deve enter amostras representativa de um

possível intervalo de valores que o ativo pode assumir, como movimentações direcionais,

crises e estabMdade. Os dados de treinamento da rede são montados em forma de ve-

tores ou matrizes, um conjunto de valores discreto. Cada elemento de entrada na rede

possui um neurónio de entrada correspondente na rede neural. Para séries temporais,

os velares de entrada são implementados através de janelas móveis, deslocando um

período através da série. As séries temporais contínuas necessitam de uma série de
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dados discretos, que podem ser produzidos por urna série de exemplos da função con-

tínua, em intervalos iguais. Para assegurar que a solução da rede não está presa em

um ponto local mínimo, convém treinar as redes diversas vezes com pesos sinápticos

aleatórios diferentes. Para previsões de um período futuro, o resulttldo buscado pela

rede neural, para uma janela móvel de comprimento n, é o elemento n + l da série

temporal discreta.

No modelo implementado, a fase de treinamento da rede corresponde a metade do

intervalo de tempo estudado. A validação do treinamento utilizou 25% do intervalo de

tempo considerado e o restante do tempo foi utilizado para testes. A divisão entre os

conjuntos de treinamento, validação e teste para o caso da Petrobrás pode ser vista na

figura seguinte:

PETR4
T esteValidacao

Semanas

l\:einamento x Villidação x Tente
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2.4.2 F\inções de custo

O método de bacÃpropagation explicado anteriormente é uma técnica de ajuste dos

pesos sinópticos para minimizar a função de custo da rede neural. A função de custo

escolhida deve pepr«enter da melhor maneira possível o problema 8 ser resolvido. A

função de custo mais usual é a chamada de meia w)ma de erro quadrático, que tende

a realizar o treinamento mais rapidamente. Esta função quadrático é extremamente

sensível aos outZiers da amostra, que geralmente são causados por erro na medição dos

dados e portanto, devem ser ignorados.

2.4.3 Inicialização dos pesos

A influência da iniciabzação dos pesos dur

alisando as seguintes situações extremas:

Se os pesos da rede são inicializados (aleatoriamente ou não) de forma que uma

solução adequada ao problema seja encontrada, dispensando a necessidade de treinar

a rede.

Se os pesos da rede levam a uma solução que cai em um mínimo local, impossibil-

itando ao algoritmo Z)mlWropagatÍon de encontrar a solução desejada(encontrar um

mínimo global).

Além destas situações extremas, em alguns casos, mesmo com diferentes inicializa

ções uma rede seja capaz de encontrar a solução para o problema apenas com algumas

delas. Por este motivo, muitas vezes, torna-se necessário treinar a rede várias vezes

((nm diferentes iniciabzações) para conseguir encontrar a solução desejada. A ampli-

tude do intervalo de onde os pesos são selecionados aleatoriamente, também tem uma

certa inÊuência no aprendizado da rede. Segundo alguns autores, bons valores são

ante o treinamento pode ser ilustradare] n

an
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Wueles que est;ão dentro do intervalo l--0.5; 0.SI , os quais pert;ecoem à parte dinâmica

da função sigmóide. Esta amplitude pode ser reduzida, pwa que a inicialização t,enha

uma inâuência menor no treinamento, mas pode resultar também em uma longa fase

de treinamento até encontra a solução.

2.4.4 Estrutura da rede neuras

Complexidade x generalização

O primeiro tópico que deve ser levando em conta para construção da rede neuras

é a sua complexidade. Entre duas redes que produzem resultados similares durante

a fase de treinamento, a escolha óbvia recai sobre a rede mds simples. A rede mais

simples possui um menor número de parâmetros e tende a ter uma capacidade maior

de generalização. A menor quantidade de pesos sináptioos inibe que o Quer-tm níng

da rede resulte em ajuste do ruído dos dados.

Comumente, redes mais complexas apresentam um melhor desempenho na fase

de treinamento do que as redes mais simples e o inverso pode ocorrer em relação ao

conjunto de treinamento. O balanceamento entre o desempenho na fase de treinamento

e a complexidade de rede é um dos pontos vitais na construção das redes neurais,

cujo objetivo é o desempenho ótimo da generalização (Azoíf, 1994). O conceito de

menor comprimento para descrição(mãnímum deschptíon Zetzgth - MDL) elaborado

por Rissanen é utilizar a rede que consegue descrever o conjunto de treinamento com

o menor número de parâmetros. Este conceito pode ser aplicado adicionando termos

na função de custo que penaliza a complexidade da rede. Além da m«lida de erro, um

favor que também deve ser considerado é o número de pesos:
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Função de custo = Medida de erro+ Número de pesos (2.18)

Chamadas da Rede Neuras

O segundo tópico considerado é o desenho da.s camadas da rede neuras. Cada

camada deve ser analisada separadamente:

Camada de entrada: como o número de neurónios na camada de entrada é igual

ao número de dados de entrada, deve-se usar o mínimo de pontos necessários para

previsão do resultado desqado.(quanto menor o número de neu'anjos, menor será a

complexidade da rede.

Camada oculta: estudo de Lippman(1987) recomenda que redes neurais com

apenas uma camada oculta são su6cientes para resolver complexos mapeamentos de

entrada - saída, normalmente no máximo com três vezes mais neurónios na camada

oculta do que na camada de entrada. Baseado nas equações de Kolmogorov, Hecht-

Nielsen ( 1990) e Lippman( 1987) apresentam um teorema com uma rede de três camadas

com 2n + l neurónios na camada interna que consegue, utilizando uma função de

transferência não linear contínua, calcular qualquer função de entrada oom n neurónios

na camada de entrada.

O número ótimo de n(5s na camada oculta depende muito do problema a ser anal-

isado, normalmente encontrado com uma série de testes de minimização do erm x

número de nós. Em alguns casos, a rede tem um desempenho melhor(Dm um número

menor de nós na camada oculta do que na camada de entrada.

Normalmente, as redes são treinadas com uma estrutura mínima que vai aumen.

bando o número de nós na camada oculta. Recomenda-se também que o número

máximo de nós seja no máximo 10% do tamanho do vetar de entrada para redes com
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uma quantidade suÊcientemente grande de dados.

A 6gura seguinte mostra o erro de treinamento médio x número de nós na camada

oculta do estudo feito para a ação da Embraer(EMBR4) após diversas iterações da

rede neuras. O gana de eno mostra o desvio ptldrão do erro da rede neuras para cada

n6 na camada oculta. O número de n(5s na camada escondida é estimado pela melhor

combinação entre simplicidade, erro médio e desvio padrão .
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Camada de saída: como na camada de entrada, deve ser utilizado o menor número

possível de neurónios para satisfazer as necessidades do problema. Em séries temporais

em 6nanças, onde geralmente a saída é um valor absoluto, como uma previsão de

retorno ou preço de ativo, di6cilmente se usa mais do que um neurâúo na camada de

saída.

Funções de transferência

O cálculo do grandiente local para cada neurónio da MLP requer o conhecimento

da derivada da sua função de ativação. A úúca condição necessária é que ela deve ser
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diferenciável. A função de transferência mais utilizada em séries temporais em 6nanças

é função sigmoidal tangente hiperbólica, que é de6nida segundo a seguinte equação(a

e b são termos constantes):

P («j (n)) (2.19)

2.4.5 '1\ei )nto da Rede Neuras

Após a de6nição da arquitetura da rede a ser utilizada, o próximo passo é o seu

treinamento.

O treinamento por redes neurais de um conjunto de dados D - {(=("), t(«)) }' :

equivale à uma escolha de falha de funções Z/(z; w) que estime a densidade con(hcional

de probabilidade p (t l z; w) para um ajuste ao conjunto 1). Quanto melhor esse ajuste,

melhor será a previsão das possíveis saídas do conjunto de treinamento(Vicente, 2002).

O vetar w é encontrado através da otimização de uma função de verossimilhança:

(t" l z"; ««)P('") (2.20)

Alternativamente, uma minimização de uma função erro pode ser usada para o

apren(azado:

E(w) - - hz.(«') - - >1: i«p(t" l «";«,)
n-],

P

(2.21)

Otimização

O treinamento da rede neural visa minimizar o erro E(w) bmeado no conjunto de

treinamento Z) e a densidade condicional p (t l z; w). A aproximação quadrático em
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tomo de tD possibilita obter mais informações sobre a geometria da superfície de6nida

pe:a f":ção eno E(«,):

E('D) +(t" --ú) '7E(ú) + !('u -'D)H(w-ú) , 'nd'(2.22)

Supondo que ú = to' sda um extremo de E, então:

E(w)

E('") = x(«'*) + :l(w - w*)H('" - w')

Os autovetores do Hessiano são calculados:

(2.24)

/7.. = Àkuh, onde: (2.25)

ujuh = 'iJÊ (2.26)

A expansão do vetar w w* na base dos autovetores de H é escrita da seguinte

maneira

(2.27)

Com base nas esquações anteriores, encontramos a função de erro E(w). Para que

w* sda mínimo é necessário que todos os autovalores sejam positivos.

.E(w) = E('"*) + li )l: À*«Z (2 28)

Entre as técnicas de otimização dos dados de treinamento se destacam Qumi-

Newton, Gradient Descent, Gradient (bnjugado e o Gradiente Conjugado Escalado.



Gradiente Conjugado Escalado

Criado por Mõller, é o algoritmo de otimização uudo no modelo de inferência deste

trabalho e está detalhado no apêndice A. Este algoritmo utiliza uma aproximação

numéri(» para o termo envolvendo a Hessiana na equação que estima a amplitude do

passo de otimização de uma superfície quadrático:

«, -

Onde o parâmetro "y regula a escala(originando o nome gradiente conjugado es-

calado) de cada passo e é iniciabzado como 7i = 1 . Quanto maior o parâmetro de

escala, menor é a amplitude do passo de otimização. (]om base neste parâmetro de

comparação são feitas escolhas heurísticu para o parâmetro de escala a cada passo da

otirúzação até uma resposta satisfatória.

O gráfico seguinte ilustra a convergência do erro de treinamento da MLP após uma

série de iterações. O exemplo foi extraído do modelo de inferência implementado para

a Petrobrás

N úm .e ro d e ite 1'8çóe 8

(lbnvergência do erro de treinamento
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2.4.6 Validação da Rede Neuras Multicanlada

Após o carreto treinamento, a MLP passa a fornecer dados «)nÊáveis, utilizando-=

de estimativas. Pode-se entrar oom novos dados para se veri6cu'(Dmo certa alteração

teria efeito sobre detemiinada função, ou qualquer outro resultado pw'a o qud a rede

tenha sido treinada. O funcionamento da MLP pode ser observado no gráfico abaixo,

que(nntém um exemplo da previsão do comportamento dos petomos do Bradesco

(BBDC4), comparado com os retomou reais de mercado:

0.3

0.2

0.1

0

.-o.l

-0.2

-0.3

-0.4
0

Sem õn as

Retorno Previsto (INL) x Retorno Red (BBDC4)

Caso os retornou previstos sejam um retomo ao acaso e não uma inferência do

modelo da rede neuras, a probabilidade de acerto do sentido(ou sinal) do retorno seria

de 50%. Para comprovar a e6cácia do modelo, é feito um teste de hipótese nula, onde

o valor da probabilidade de acerto é de 50%.

Para um grau de confiança de 95%, temos que:
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', õs * ve.-.xr O.")

Onde p é a probabilidade de acerto do sinal e N o número de componente da

amostra. No caso da BBD(]4, temos que a probablidade de acerto do sinal é 63% l:

7, 9%. Para um nível de confiança de 95%, a probabilidade de acerto do sinal é incom-

patíve! com o retorno ao acaso, rqeitando-se a hipótese nula inicialmente proposta e

comprovando que a inferência é feita de maneira satisfatória.

2.4.7 Manutenção da Rede Neuras Multicamada

A partir de grandes mudanças de ambiente, ou mesmo de variáveis de alta relevân-

cia, a rede deve receber certa manutenção para que os pesos das conexões não àquem

desatualizados. Esse processo deve ser sempre atuabzado, caso contrário a rede corre

o risco de fornecer dados e previsões incorretns para os quais estava treinada.
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Capítulo 3

Modelo de ,A.locação de Carteira

O objetivo do algortimo de otiiúzação é saber quanto deve ser a proporção de

investimento entre os ativos de urna carteira. Desde o modelo originalmente proposto

por Markowitz em 1952, os modelos de alocução de carteira ótima foram se desenvol-

vendo cam o passar do tempo. Antes da definição do algoritmo de otimização proposto,

deíiniremos o modelo mais utilizado pelos gestores de carteira, o modelo de Markowitz.

3.1 Modelo de Markowitz

De acordo com a teoria de otimização de carteiras proposta por Markowitz em

1952, os investidores podem determinar todas as carteiras (5timas, através de uma

combinação de risco e retorno para formal' a fronteira eficiente. A fronteira eficiente

pode ser descrita como o melhor conjunto possível de carteira.s, isto é, toda m carteiras

têm o mínimo nível de risco para dado nível de retorno. Os investidores se concen-

trariam na seleção de uma melhor carteira na h'onteira e6ciente e ignorariam as demais

considerada inferior«.

A relação entre risco e retorno pode ser trabalhada para redução de risco da carteira
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a patamares menores, em alguns casos, do que o risco do investimento mais seguro que

participa da carteira, dependendo da correlação entre os seus oomponent;es. Através da

diversi6cação do investimento pode-se aumentar o retomo esper1ldo mantendo o risco

a níveis iguais du menores que o risco individual de cllld8 ativo.

3.1.1 Risco da cart Ü

Ma.rkowitz (1952) de6niu o risco na área financeira como sendo a variância ou o

desvio em relação a uma média. Sharpe(1964) apresentou os contitos do Capataz

,4sseí Phcing Mudez (CAEM), onde o risco de um ativo para um investidor é o risco

que este ativo acrescenta à carteira de mercado.

Anualmente, o conceito de risco é utilizado diariamente na maioria das operações

financeiras. Uma de6nição simples de risco dada por Weston e Brigham (2000) con-

sidera o risco como uma possibilidade de que algum acont,ecimento desfavorável venha

acontecer. O risco de um investimento está baseado na probabilidade de se ganhar

menos que o esperado. O risco no mercado financeiro pode ser conceitualmente divi-

dido em dois tipos bási(ns segundo Damodaran (1996), o riam diversi6cável e o risco

não diversi6cável. O primeiro refere-se aos riscos que túetam um número pequeno de

empresa. Por exemplo, o investimento de um projeto por unm empresa, inicialmente

previsto como viável, e «)m o decorrer do tempo toma-se inviável financeiramente,

afetando o valor da empresa mas não afetando um número significativo de outras em-

presas. O segundo tipo de risco, o não(Lversificável, refere-se a acontecimentos que

lúetam o mercado como um todo, como uma diminuição ou aumento inesperado da

taxa dejuros.

Como o próprio nome diz, a(üversificação reduz apenw o ris«) diversificável.

Quando se diversiâca um investimento, o capital total pode sofrer baixa relativa a

34



acontecimentos que IJetam apenas um dos ativos da carteira. Porém o mesmo pode

acontecer quando uma boa notícia afeta positivamente o valor de somente um ativo, os

outros, não sendo afetados, impedirão que os ganhos aumentem na mesma proporção

que aumentarão para o ativo que foi afetado pela boa notícia. A programação linear

do modelo de Markowitz pode auxilia apenas na redução do risco diversiâcável.

3.1.2 Seleção de Carteiras

Seleção de carteiras é um processo para compensar o risco e o retomo esperado

para encontrar a melhor carteira de ativos e passivos (Zvi Bodie, 1999)

A composição de uma carteira pode variar muito devido ao fato de existirem difer-

entes tipos de investidores que desejam assumir diferentes riscos e retornou. Markowitz

(1952) e Sharpe (1964) desenvolveram metodologias de avaliação e compensação do

risco através da diversificação de investimentos.

Combinação do ativo sem risco com o ativo com risco

Ativo sem risco segundo Zvi Bodie (1999) é um ativo que oferece uma taxa de

retorno previsível ao longo da duração do horizonte de transição.

Supondo um investimento z, quanto deve ser investido no ativo sem risco .4J' com

retomo R/ e quanto no ativo com risco 4, com retorno &. (/Z, > R/) e desvio-plbdrão

a,? Considerando to a proporção do investimento total a ser alocada ao ativo com

risco, a proporção remanescente (] -- w) deverá ser alocada ao ativo sem risco, como

mostrado na equação seguinte:
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E(,) w x J?,. + (1 -- «,) x R.r

a,r XIO

(3.1)

(3.2)

Onde E(r) é o retorno de esperado da carteira e a o desvio padrão da carteira.

Retorno Esperado e Vuiância de uma Carteira

como visto anteriormente, o retorno esperado de uma cm'Leira é dado pela seguinte

equação:

E (,) - }' w, x E(«,)
-1

(3.3)

Onde to, é a proporção do ativo na carteira.

Portanto, a variância de uma caJ-'teira (a2) é calculada pela expressão

(3.4)

Onde a.j é a covariância de um ativo í em relação a um ativo .j (a« - au)

O modelo de Markowitz tem como base a análise de média e variância dos retornou

históricos dos ativos 6nanceiros. A medida de risco é dada pela variância dos ativos

da carteira. O objetivo do modelo é detenmnar uma proporção para cada ativo para
fne 1 + p J ...Zj:n.n.Hnq.,:A4An malaformar uma ca.rteir

dve} de variância.

O modelo consiste de um problema de programação linear em que a função obje:-

tivo é maximizar o retorno esperado da carteira (E (r)), variando os pesos dos ativos

(wi...w«) para uma certa variância (a'). Também pode ser modelado para minimizar

o risco da carteira obra um certo retomo

.clen' ) quea;
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Mlinimização da variância:

Miiúmizar ;É«,",',,
' t,.]=l

>:w.x E('.)-f
i-l

S-jeito a

Mlaximização do retorno

M-i«üz~' .E (,) E(,.)

Sujeito a zoÍtlya{.i ;: ã2

l

E

Segundo Bernstein (1997) , o objetivo de Markowitz foi utilizar a noção de risco para

compor carteiras para investidores que consideram o retorno esperado algo desejável e &

variância do retorno algo indesejável. O modelo mostra que enquanto o retorno de uma

carteira diversificada equivale à média ponderada dos retemos de seus componentes

individuais, sua volatilidade será inferior à volatilidade mé(Ua de seus componentes

in(Lviduais. Embora o retorno esperado de uma carteira seja & média ponderada

dos retornos individuais, o mesmo não pode ser dito para a variância ou risco da

carteira. De acordo com o modelo de Markowitz, a variância da carteira depende da

oovariância entre os pães de ativos, que depende da correlação entre os ativos. Assim,

quando dois ou mais ativos pouco relacionados compõem uma carteira de investimentos

«)nsegue-se um risco menor que a média ponderada dos riscos individuais. A figura

seguinte apresenta a honteira e6ciente, que mostra o risco e o retomo para as diversas
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composições possíveis entre os ativos estudados nesta dissertação

0.016

0.014

0.012

0.00B

0,006

0.004

o.ooz P-

DL-O.Q2

0

}

j
:..À.

'q+

'q' .pJ'

P

0.03 0.035 0-04 0.045

DeSvIo peót+o

r'

0.025 0.05 0.055 0.06

Fronteira Eficiente de Média-Variância

3.2 Algoritmo de Otiinização Proposto

Conforme apresentado no capítulo 2, a previsão do comportamento dos preços

dos ativos é realizada pela rede neural multicamada. Após a previsão dos retornos

dos ativos da carteiras, o próximo passo é a locação dos investimentos visando a

maximização do retorno da carteira. Baseado nas previsões, o desempenho de um

ativo é comparado em relação aos demais ativos, atribuindo-lhe uma proporção do

investimento total (a, , sendo que )ll::::i a. = 1). O algoritmo de otimização apresentado

possui um controle de risco implícito para adequar o portfolio às restrições impostas

pelo investidor.
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3.2.1 Retornos excedentes

Para tratamento das incertezas das previsões do ativos (/,), o modelo utiliza o

conceito de excesso de retorno. Um excesso de retorno e., é definido como a(Híerença

entre os retarnos esperados /. e /j de dois ativos á e J. Portanto:

e., :; /. - /J (3.5)

O retomo excedente de um ativo é a soma ponderada dos retomos excedentes de

um ativo { sobre todos os outros ativos J.

k

)l.: «,.j (/. .fJ) , sendo u..'., 2: 0 (3.6)

3.2.2 Peso de um ativo na carteira

Uma das restrições é que a soma dos proporções (ou pesos) dos ativos na carteira

seja igual a l (>::::i u., = 1). Esta restrição pode ser resolvida pela seguinte transfor-

mação:

"p\F?'J .fi, ...,./'k)

E exp(.j)

3.2.3 Alocação de mercado

A locação do bencà7zmrk é dada pelo gestor da carteira em forma de intervalos,

que possuem um valor médio de m,. Um desvio admissível em relação ao bencÀmark

define quanto a alocução a. pode variar em relação a m,

(3.7)

a. -A.,m,+ Aíl (3.8)
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(1)omo temos que nivelar o retomo excedente ao redor da média dos intervalos, a

equação 3.6 é ajustada por vedor de viés u = lui, .-., uà,l correspondente à alocução do

bemchmaf#:

e. =t,,+ l:wij (/ --/1) (3.9)

O vetar de viés força o sistema a colocar fundos no ativo { mesmo se o seu retomo

excedente não wla o mais indicado. O vedor u pode resolvido e então inserido no

sistema. A sua resolução é feita por um sistema de equações não lineares, colocando

os retomos excedentes iguais a zero:

k

mi := aÍ{.'Di} ...] 'uÀ)

(3.10)

«* - «*(«-, ..., «*)

Como a alocução (m] , ..., mk) representa o portfolio do ómchmark, a pré"con(Hção

>l,:::. m. = 1 leva a uma solução não única do último sistema mostrado (Eq. 3.10 ):

«, (m.) + c

Com c C R, normalmente é utilizado c = 0.

3.2.4 'l.breca de otimização

O intervalo jmi -- A., m* + ,híl de6ne as restrições para os parâmetros wi,i, .-., wt,h,

porque o sistema mostrado em 3.10 determina o desvio de a. em relação ao bencAmart

A tarefa de maximização do retomo da carteira pode ser classificado como um

problema de otimização com restrições, sendo r.,t 10 retomo real do ativo { no tempo



f )ll: }:'.,..: .: (/:,', -.., /.,., w) ----- my 1 «. € ["'. - 6.., m. + Ai] VÍ (3.11)

Este problema pode ser resolvido como uma ta'efa de maximização oom penaliza-

; >1: }: 1,.,. :.. (/:,', -.., /k,.,.«) - À I'. - m.ll.,..l (3.12)t-l i-}

Sendo l . ll.h: definida como a segullnte função de erro:

o, «; I'l < 'x (3.i3)
lzl -- A, caso contrário

Resumindo, a construção da a.locação dos investimentos consiste basicamente de

dois passos:

1. Treinamento das redes neurais multicamada para cálculo dos retomos excedentes

2. Otimização dos parâmetros de alocução w.J utilizando modelos de previsão, re-

speitando as restrições de mercado impostas pelo gestor da carteira (mi , Ai , ..., mk, Ak):

3.3 Comparação entre os modelos

Nas tabela abaixo, o Modelo de Inferência Não Linear para Alocução de Carteira

apresentado neste trabalho é comparado com o tradicional modelo de média-variância

de Markowitz.

4 1

(.

---.--, mm (3.14)ÊÊ ,,,,-:«.

k

, l«(m.) + }: '"..(/-,., ..., ./),.), ..-



Dados de entrada:
Mlarkowitz

Paracada decisão

Estima ./:, a.j, V.,.j

Exposição ao risco a

Inferência Não Linear

Modelo de previsão de /.

AJocação de mercado m.

Intervalo de desvio 6.,, VI k

Otimização:

Mlarkowitz

E=:, «,. x E(" ) - mwF

>l.tJ-t tolHIa.J ::: ã2

Inferência Não Linear

EL: EL: '.,. «.(/:,,, ..., Â,.,") - mp

(]om controle de risco implícito

Resultado:
Markowitz

Cada decisão

Vetor («., ..., «*)

].n$erêncía Não Linear

k esquemas de decisão

«. (.f:,...,.fK,«,)

Uma diferença notável entre os dois modelos encontra-se no tratamento do risco

da carteira. O dgoritmo do modelo de Markowitz otirniza o risco esperado por pro-

gramação quadrático.(como o modelo assume que não é possível prever retemos dos

ativos(mercado comporta como um passeio aleatório), as previsões ./l são determinadas

por uma média dos últimos retornos observados, e a matriz de risco - covariância é

estimada pela volatilidade histórica dos ativos. Conclui-se então que o risco da carteira

é determinado pela volatilidade da série temporal dos ativos.

O modelo implementado propõe que a matriz de covariância seja derivada dos mod-

elos de previsão dos retornou, ou sqa, a matriz de risco é determinada pelas covanâncias

dos erros do modelo. O risco da carteira é devido apenas a não previsão dos ativos.
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Se m previsões dos retornos excedentes(/, -- /J) são mnfiáveis, então os pesos w'J são

maores do que zero, porque o algoritmo de otimização prefere o ativo em particular

em comparação aos outros ativos com previsão menos ooníiáveis. As previsões nào

coníiáveis sofrem o processo oposto, são rdeitadas e pesos associados tendem a zero.
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Capítulo 4

Result ados

Para aplicação dos conceitos descritos nos capítulos anteriores, utilizamos um

portfollo contendo 6 ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, entre Janeiro

de 1996 e Novembro de 2003, uma janela de aproximadamente 2.000 dim úteis

4.1 Ativos escolhidos

Os ativos escolhidos foram as ações negociadas das seguinte empresas: Bradesco

(BBDC4), ltau (ITAU4), Embrmr (EMBR4), Petrobrás (PETR4), Vale do Rio Doce

(VALES) e Usiminas (USIM5). A escolha das empresas foi baseada na quantidade

de informações disponíveis e volume de negociação, procurando abranger diferentes

setores da economia.

Para cada ativo, foi feita um análise minuciosa dos dados para certiâcar que não

houvesse neiüum problem:

distorções na análise.

Após a cometa dos preços das ações e dos demais parâmetros de entrada da rede

neuras, como taxa de câmbio e de juros, preços de commodátíes, etc. , a$ séries temporiais

de falta de dados ou dados incorretos que pudessem causart a
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diárias foram condensadas pwa séries semanais, mudando o número de amostras para

400 observações semanais e posterior cálculo do log-retorno semanal dos preços dos

ativos pela seguinte fórmula:

,. - "-Q:r-) (4.1)

4.2 Implementação da rede neural

A implementação das redes neurais utilizadas neste trabalho foi feita no programa

MatLab, com o auxílio de uma toolboz para red« neurais (NetLab) fornecida pelo

Neural Clomputing Rmearch Group da Uúverisdade de Aston.

A função de transferência utilizada nas séries temporais deste trabalho foi a função

sigmoidal tangente hiperbólica (p (u, (n)) = a tanh (h, (n))) e o treinamento dos MLPs

foi feito uti]izando o Gradiente (conjugado Escalado (explicado no capítulo 2 e apêndice

Cada conjunto de ativos (e seus

para implementação dos MLPs:

'l)einamento: Janeiro de 1996 a.novembro de 1999 (200 observações);

Validação: Novembro de 1999 a outubro de 2001 (100 observações);

Teste: Novembro de 2001 a novembro de 2003 (100 observações).

A)

favores de estudo) foi dividido em 3 subconjuntosa

4.2.1 Arquitetura do N4LP

Para cada um dos seis ativos estudados, foi daenhada uma rede neura específica

derivada de uma m'quitetua padrão.
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A camada de entrada possui n x .j nós, ou seja n parâmetros (l ativo + (n -- l)

falares de inferência do preço) vezes a janela de tempo escolhida J. O valor de .j foi

6xo em 4 para todos os casos. Os dados de entrada para uma r-:de com l ativo(a),

2 fatores para inferência do preço (variação cambial BRL x USD (/1) e petróleo (./'2),

por exemplo) e uma janela de tempo igual a 4 teria o seguinte aspecto:

aÉ+n at+n+l at+nJ-2 ./'lt+n .fllt+,}+l ./'lt.kn+2 /2t-Fn ./'2t+,14.i ./'2Ê+,}+2

Deve ser ressalvado que, para o treinamento do MLP, é extraído da base o vetou que

contém as informações mais recentes dos dados, para que o MLP não utilize informações

futuras no seu treinamento.

Como explicado no capítulo 2, o número de nós na camada oculta foi determinado

através de uma combinação entre simplicidade, erro médio da diferença entre a retorno

previsto pela MLP e o retomo real e desvio padrão desta diferença. O MLP é treinado

várias vezes com um detemnnado número de nós na camada.

O gráfico da diferença entre o resultado previsto e o red(com as barras de erro

retratando o desvio padrão) gerado para cada ativo pode ser visto a seguir.
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Como pode ser observado no gráfico anterior, o número de nós ideal na camada

oculta varia para cada ativo. A tabela seguinte mostra o número de nós na camada

oculta escolhido para cada ativo:

Ativo Nós Ativo N'ós

BBDG4 15 PETR4 24

EÀ/BR4 23 U$/À/5 ]2

/TÁU4 12 VÁLE5 23

Como comumente é feito para séries temporais em 6nanças, a camada de saída

possui apenas um neurónio, que contém o retorno do ativo escolhido para o horizonte

desejado.
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Portanto, a arquitetura genérica dos MLPs utilizados pode ser vista na ilustração

«eg«int':

flt
fl !

fl.}

f2i

'f21

f2s

f24

vkj

'"""!PX..'.F ., Camada Camada de
Camada de w.j i oculta Brida
entmdü

Arquitetura genérica do MLP implementado

4.2.2 Pr.evasão dos Retornos

Após o treinamento da rede neural multicamada de cada ativo, o modelo treinado

armazenado foi utilizado pm'a pre(lição dos retornou. O retorno previsto de cada ativo

foi comparado com o retorno real em um intervalo de tempo de 100 semanas. O gráfico

seguinte mostra a previsão dos retomou de três ativos estudados.
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4.2.3 Cálculo da rentabilidade dos ativos

(]om base nos retornos previstos, foi estimado o cálculo de rentabilidade de cada ativo

em relação a dois be7zcàmarÉ= de mercado, o retomo acumulado do CDI Cetip no

período e o retorno real acumulado (buy © /mZd) do ativo.

A estratégia de negociação foi bmeada na seguinte escolha:

1. Se CZ)/t < RPt, compra o ativo.

2. Se RPt < --(CD/t), realiza uma venda do ativ

3. Se --(C'Z.).rt) < RPt < (:D/t, investe em CDI

C'])/.: CD] (]etip acumulado no período

r) r} . In.-- J A nn n-A .IA n+BxrA
t
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A estratégia também completa os custios de transição das operaçoes- Pm'a oper'

ações envolvendo ações, foi descontado o custo de corretagem, sendo que para vendas

descobertas também foi descontado o custo de linha do aluguel da ação Para todas

as operações foi descontado o imposto sobre o lucro. Devido aos custos de transição e

de liquidez de mercado, a estratégia de negociação é feita semuialmente.

Esta estratégia permitiu um ganho substancial em relação ao buy & hold do ativo

ou CDI acumulado do período, como podemos ver nos gráficos seguintes:
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Estratégia de negociação dos ativos
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4.3 Alocução ótitna da carteira

A exemplo da implementação da rede neural, a otimização da carteira apresentada

utilizou o programa MatLab, com o auxílio de uma fooZboz de maximização chamado

Matrix Computation Toolbox elaborado peia Manchester (centre for Computacional

Mathematics da Man(hester University.

Para implementação do algoritmo de otimização nos ativos estudados neste tra-

balho, é necessário inicialmente o cálculo do benchmark de mercado.

O benchmark de mercado foi estimado com base nas proporções dos ativos estudados

em relação ao índice lbovespa para o mesmo período, sendo que >1:f.l m. = ].

4.3.1 Desempenho da carteira

A comparação da alocução ótima da carteira com a carteira de mercado e com o

GDI foi baseada no retomo acumulado do investimento. Partindo de um investimento

inicial de $100, foi estimado quanto seria o ganho acumulado da carteira, com as

proporções de alocação de mercado e quanto seria o ganho do algoritmo de otimização.

O resultado pode ser visto no gráfico seguinte:
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Com base nas proporções de investimento indicadas pelo algortimo de otimização, o

lucro da carteira foi aproximadamente 125% em um intervalo de 50 semanas, enquanto

que a carteira de mercado teve um lucro acumulado de aproximadamente 28% no

mesmo período e o CEDI acumulou um ganho de aproximadamente 20% no mesmo

período. O risco da carteira foi parecido nos dois casos: o desvio padrão da carteira

ótima de 2,89% e o desvio padrão da carteira de mercado foi 3,20%.

4.4 Comparação com Markowitz

A comparação mm o modelo de Markowitz foi feita através do cálculo da fronteira

e6ciente da carteira. baseado nos dados de mercado dos ativos estudados.

A fronteira eficente do modelo de média-variância pode ser visualizada no grá6co

seguinte. Também podemos ver no gráfico o ponto referente ao retorno e risco médio
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da carteira utilizando o algorimo de otimização proposto
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Comparação com o Modelo de Markowitz

Como podemos observar, para um certo nível de risco, o retomo da carteira baseada

no modelo proposto possui um desempenho melhor do que o modelo proposto por

Markowitz (1952). O desempenho pode ser comprovado pela tabela seguinte, que

mostra a índice Sbarpe e resultado da carteira baseado em % do ativo sem risco, CDl:

INL Média -- variância

%CD/ acumulado 190% ]07%

Retro'no médio semanal 1, 63% 0, 8%

/71dim de S/mrpe 0, 58% 0, 22%
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Capítulo 5

Conclusões

Este trabalho propõe um modelo de inferência não linear para alocaçao de carteira,

baseado em redes neurais multicamada para previsão do comportamento dos retornou

dos ativos da carteira e em um algoritmo de otimização para alocução dm proporçoes de

investimento, segundo as restrições impostas pelo investidor. O modelo implementado

é uma variação do modelo inicialmente proposto por Zimmerman et al(2002)

Inicialmente, é feito um estudo dos favores de influência na formação dos preços

dos ativos para posterior aph(nção destes favores em uma rede neuras multicamada. A

rede neuras é utilizada como um modelo de predição de futuros retornos dos ativos que

compõem a carteira negociada, diferentemente do modelo de Markowitz, que assume

que o retorno esperado é uma média dos retornos observados e que não é possível

t.ornar dos ativos. iá aue o comportamento do preço do ativo é um passeioprever os reto

aleatório.

Após a previsão dos retornou, o desempenho de cada ativo é comparado em relação

aos demais. Com base neste desempenho, um algoritmo de otimização com controle

de risco implícito é utilizado para alocar as proporções de investimento na carteira.

A exposição ao risco do modelo é baseado na incerteza do modelo de previsão

osa
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por redes neurais multicamada. Diferentement,e do modelo apresentado, no modelo de

média variância de Markowitz, a exposição ao ris(x) da carteira é baseada na volatilidade

das séries temporais dos seus ativos.

O modelo de inferência não linear introduzido nesta dissertação apresenta um de'--

sempenho superior ao modelo de média-variância, com maior índice de Sharpe e um

rmultado de 190% CDI contra 107% CDI para o mesmo nível de risco.
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Apêndice A

Gradiente Conjugado Escalado

Este algoritmo utiliza uma aproximação numérica pa'a o termo envolvendo a

Hessiana na equação que estima a amplitude do penso de otimização de uma superfície

quadrática:

"'' ''ai'iü,

Suponha que E :: IÍh-, onde co é quantidade pequena positiva, temos que:

(A.l)

'VE (wj +- ed,) -- 'VE (w,'l + cHdj

Portanto uma aproximação numérica para aJ é:

(A.2)

VE r««. + cd;) - VE (wj) (A.3)

Esta aproximção funciona se a função sendo minimizada for quadrático e se a

Hessiana for positiva definida. Para superfícies genéricas nada garantirá que a Hessiana

é positiva de6nida e um passo de otimização utilizando aJ poderá aumentar o valor da

função em algumas direções. Para usarmos a aproximação numérica e minimizar esses

C
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efeit,os, a equação é corrigida para:

!iY .gÇ11z2.
"' ' '&zã;i';i;# ' '

O parâmetro ' regula a escala(originando o nome gradiente mnjugado escalado)

de cada passo e é inicializado como 'i = 1 . Quanto maior o parâmetro de escala,

menor será a amplitude do passo de otimização. A escala apropriada depende do

quanto a função sendo otimizada é localmente diferente de uma superfície quadrático.

,].z+;,. .., n .. . hlnnÃn for distante de uma função
Se a função for exatamente qua

quadrático "y deve aumentar.

Uma medida do grau de similaridad

foi introduzida por Fletcher, sendo:

A, - ii;lS:il.:;:i:lÍ=lj-li-iilj(z;) , onde:

EQ(«,. +a,d,) - E('".) + '-.a.a.x('".) + à'-3d . ~

(A.5)

(A.6)

A equação Aj pode ser simplificada utilizando clJ

.,.

Com base neste pmâmetro de comparação são feitas escolhas heurísticas para o

parâmetro de escala a cada passo da otimização. As escolhas podem descrita da

seguinte forma:

1. Se Aj > 0,75 então 7,+i = #;

2. Se 0,25 < Aj < 0,75 então 'y,+i = "yJ;

3. Se Aj < 0,25 então ''r,+i = 4'y,l
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4. Se AJ < 0 então 7,+l = --4'y, e o passo de otimizaçao nao ê eletuaQO

O algoritmo de gradientes conjugados escalados adquire então a seguinte form

1. 111scolha de um ponto inicial no espaço dos parâmetros w] ;

2. Inicializaçao do parâmetro de escala em "ri = 1;

3. Cálculo do gradiente no ponto inicial e faça a primeira direção de otimização ser

d: - -VE (w:);

4. Para descobrir a amplitude do passo na direção dl utilizar as equações aJ e Hd; ;

5. Cálculo de w2 " w] + clidi;

6. Parar se os critérios de convergência foram satisfeitos;

7. Cálculo do parâmetro de comparação A;

8. Atualização do parâmetro de escala ' de

9. Cálculo de VE (w2) ;

10. A nova direção é dada por dp = --VE (we) + /3ldi , com ÕI definido pela relação

de Polak-Ribiere;

1 1. Repetir o passo 3 para novo d e para o novo parâmetro de escala '.

a

acordo com as condições acima;Ccor
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