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1. Introdução

No mercado financeiro futuro ocorrem negociações de contratos com vencimentos definidos

em datas futuras, isto é, as partes envolvidas assumem dívidas ou garantem ressarcimentos a

serem honrados em um determinado prazo. Por exemplo, o dólar futuro é um contrato futuro

(de compra ou venda) do dólar comercial no qual se está negociando a expectativa futura do

valor da relação do câmbio entre a moeda real e o dólar. Nesse caso, a parte envolvida

(investidor) se compromete a comprar ou vender uma determinada quantia da moeda em uma

data futura, podendo obter lucro ou prejuízo de acordo com a variação de preço da moeda entre

o momento da abertura e do fechamento do contrato.

O mercado futuro desenvolve um papel chave no funcionamento do comércio, incluindo

negociações de moedas (e.g., dólar), commodities (e.g., boi gordo, soja, milho, café, ferro e
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ouro) e títulos privados e públicos. Neste mercado, os chamados “robôs de operação” podem

atuar de forma autônoma na negociação de compra e venda desses ativos. Há diversas

estratégias de operações de liquidação diária que esses sistemas de software podem

implementar [1,2]. O fluxo de negociação entre as partes envolvidas nas operações usualmente

geram pontos de relevância, níveis de preços específicos de um determinado ativo que podem

ser utilizados para estimar o seu comportamento. A detecção desses pontos e a operação de

robôs automatizados com base neles não é uma tarefa trivial [2].

Esta investigação tem como objetivo implementar um robô de operação que detecte e

avalie a confiabilidade dos pontos de interesse através de técnicas de mineração de dados. O

objetivo é que o robô de operação atue de forma autônoma e efetiva nas negociações do

mercado financeiro futuro.

2. Metodologia

1º Revisão exploratória da literatura. As principais tarefas desta etapa foram a de

introduzir em nossa pesquisa as técnicas e conceitos básicos utilizados nas negociações do

mercado financeiro futuro e fazer um levantamento das aplicações de mineração de dados nesta

área. A partir disso pode-se estabelecer como se daria a implementação das primeiras versões

do robô de operação e onde se deveria chegar para que fosse possível aplicar modelos de

mineração de dados. Os referências estudadas foram Improving forecasting accuracy for stock

market data using EMD-HW bagging [1], Multi-DQN: An ensemble of Deep Q-learning agents

for stock market forecasting [2], Wiley CandleStick and Pivot Point Trading Triggers [3],

Ebook Pontos Pivot Plus [4].

2º Implementação do robô de operações. O robô de operações foi implementado na

linguagem MQL5, linguagem integrada à plataforma de negociação MetaTrader 5 e que possui

especificidades para implementação de códigos que auxiliam nas negociações. Ele simula uma

estratégia conhecida por scalper trader que consiste em realizar operações rápidas e lucrar com

as pequenas variações do mercado. Para determinar o momento em que essa estratégia pode ser

aplicada de forma vitoriosa, pretende-se tirar vantagem da potencial previsibilidade do

comportamento dos preços em torno dos pontos de interesse. Como resultado da revisão

exploratória da literatura, foi decidido utilizar pontos de interesse predeterminados através de

técnicas conhecidas, mais especificamente as técnicas descritas em Ebook Pontos Pivot Plus

[4]. Agir dessa forma possibilitou que estudássemos a plataforma MetaTrader 5 e
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adiantássemos a realização de testes e a pré-seleção dos dados sobre os quais modelos de

mineração são aplicados.

3º Elaboração do modelo de mineração de dados. O modelo proposto para a

mineração de dados utiliza métodos de classificação supervisionada. Para esse método um

conjunto predeterminado de dados que possam ser representados em um plano cartesiano são

divididos em classes que, por sua vez, são resumidas em exemplares ideias, os protótipos ou

centróides das classes. Quando uma nova instância desse conjunto de dados é analisada, o

modelo faz uma predição para determinar a qual classe pertence essa nova instância de acordo

com o distância entre sua representação no plano cartesiano e os centróides das classes. No

modelo em questão, o grupo de dados pré-selecionados são os ticks, registros das características

do mercado em um determinado instante. Os ticks analisados pelo modelo são aqueles que

ocorrem a uma distância mínima de um ponto de interesse e imediatamente antes da tomada de

decisão do robô. Esses ticks formam sequências que são um histórico de um determinado

movimento do mercado e que são classificadas de duas formas, aquelas que implicam ganhos,

caso seja aberta uma posição no final dessa sequência, e aquelas que implicam em perdas. Os

centróides dessas classes são sequências compostas por ticks cujos os valores são as médias dos

valores dos outros elementos da classe. Enfim, para determinar a qual grupo pertence uma

nova instância ele compara o somatório das distâncias entre os ticks dessa nova instância e os

ticks dos centróides.

3. Resultados e Discussão

A seguir descrevemos testes do robô de operação aplicando a estratégia Scalper que

foi descrita anteriormente. Para melhor compreender os termos usados em Parâmetros de

Entrada consulte a referência [4]

Experimento 1

Configurações Parâmetros de Entrada Resultados

Expert Advisor
(Robô):

ScalperWIN Distância (DX): 5 Lucro Líquido Total: -5 862,00

Ativo: WINQ22 Stop de Perda: 15 Lucro Bruto: 1 142,00

Período: 2022.06.01 -
2022.06.30

Stop de Ganho: 10 Perda Bruta: -7 004,00
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Corretora: XP
Investimentos
CCTVM S/A

Tamanho do
Lote:

2 Total de
Negociações:

443

Moeda: BRL Posições Vendidas
(% de ganhos):

33 (27.27%)

Depósito Inicial: 3 000,00 Posições
Compradas (% de
ganhos):

410
(37.07%)

Alavancagem: 1:1 Negociações com
Lucro (% of total):

161
(36.34%)

Tabela 1 - Resultados do Experimento 1

Experimento 2

Configurações Parâmetros de Entrada Resultados

Expert Advisor
(Robô):

ScalperWIN Distância (dx): 5 Lucro Líquido Total: -2 692,00

Ativo: WINQ22 Stop de Perda: 150 Lucro Bruto: 3 264,00

Período: 2022.06.01 -
2022.06.30

Stop de Ganho: 100 Perda Bruta: -5 956,00

Corretora: XP
Investimentos
CCTVM S/A

Tamanho do
Lote:

2 Total de
Negociações:

150

Moeda: BRL Posições Vendidas
(% de ganhos):

9 (88.89%)

Depósito Inicial: 3 000,00 Posições
Compradas (% de
ganhos):

141 (48.94%)

Alavancagem: 1:1 Negociações com
Lucro (% of total):

77 (51.33%)

Tabela 2 - Resultados do Experimento 2

Como pode ser observado comparando os resultados, o robô tem um melhor

desempenho com parâmetros maiores de Stop de Perda e Stop de Ganho. Isso ocorre porque

o Spread do Mini Ibovespa é consideravelmente maior que a variação do Bid e Ask deste

ativo após cada Tick (A relação entre ele é em média de 24:1). No teste com a

parametrização mais adequada, é interessante notar que, apesar do robô entrar em poucas

Posições Vendidas, estas correspondem a 88.89% dos lucros.
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4. Conclusão

Foi implementado um robô de operações que aplica a estratégia Scalper sobre o ativo Mini

índice, no entanto ele ainda não apresenta, de forma consistente, um fluxo caixa positivo. Um

dos motivos que pudemos reconhecer para este comportamento é que o Mini Índice não é um

ativo ideal para a aplicação da estratégia escolhida, dado que esta pretende realizar ganhos

em poucos Ticks, o que raramente é possível neste ativo em função do valor médio de seu

spread em relação a como seus preços variam. O Mini Dollar, ativo no qual pretendemos

realizar os testes de agora em diante, certamente é mais adequado para a nossa pesquisa,

pois as suas variações de Bid e Ask superam, muitas vezes, o próprio Spread de um Tick

para o outro, tornando mais viável a realização de operações rápidas e lucrativas. Esperamos

que a mudança de ativo e a aplicação do modelo de mineração de dados melhorem

significativamente os resultados do robô de operação.
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