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Resumo:

A aplicação da análise técnica em âtnanças ainda é um tema polêmico quando o foco é a

performance ao longo do tempo. Neste sentido, este trabalho objetiva verificar

estatisticamente o real conteúdo preditivo deste tipo de estratégia, tomando como

ambiente o mercado futuro do índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo

(lbovespa Futuro), sob o prisma temporal intradiário. A base de dados varre o período

que vai de Fevereiro de 2000 a Outubro de 2001, fomecendo uma série de mais de

30.000 amostras após um pré-tratamento da informação original.

A avaliação da performance se dará em duas linhas: uma individual, onde cada regra é

testada e contrastada estatisticamente com relação às demais e com relação a modelos

estatísticos, e outra conjunta, onde as regras são agrupadas confomle a semelhança de

comportamento ao longo do tempo. As técnicas aplicadas para a avaliação individual

serão baseadas em simulações via óoo/s#'ap, inspiradas no procedimento adotado no

trabalho de Sullivan, Timmermann e White (1997), que usa o }P%í/e 's .Rea//Q CBeck

Z?coiso'ap para a averiguação de dependência entre as regras, e no utilizado por Brock,

Lakonishok e LeBaron (1 992), que simula modelos estatísticos para a investigação da

existência de propriedades estocásticas na série financeira, que possam justiülcar a

perfomiance superior. A metodologia sugerida na avaliação conjunta é a análise de

agrupamentos, onde as regras são segregadas conforme os resultados em alguns dos

subperíodos estudados, sendo testadas em períodos subseqüentes.

Em última instância, este trabalho também é um ensaio sobre o comportamento do

mercado futuro intradiário, investigando características fundamentais como volume,

liquidez, volatilidade e tendência. Adicionalmente, o /imí/zg de compra e venda, a taxa

de amostragem e os custos de transação surgem como questões importantes, podendo

alterar substancialmente a análise confomie as hipóteses adotadas.



Abstract:

The use of Technical Analysis tools, when applied to Finance, is very controversial as

Ca' as quantitative and consistent measures ofperformance âom the trading practice are

considered. The purpose of this work is to finther investigate whether, how and when,

âom a statistical standpoint, the validity of such strategies hold trufa to the Brazilian

futures markets. Particularly, this research is interested in careftilly analyzing the series

of individual quotas of the stock füture contract, negotiated at the Brazilian Futures

Exchange ("Bolsa Brasileira de Mercadorias e Futuros -- BM&F"), âom February 2000
to October 200 1 .

Suco investigation is carTied out Êollowing two diHerent approaches: an individual one,

in which statistical tules are tested and compared against themselves and pre-deíined

statistical modems, and a more comprehensive one, in which the game rules are grouped

in families according to their similar perfonnance behavior. The first was implemented

through óooísü'ap simulation, based in the work of 5'u//ivan, 77mmerma/zn and %ife

é7PP79, se as to investigate the interdependence of rules; and it also followed the work

of .Broca, Za#onlsão# and ZeBaron í7PP2y, simulating statistical modela to investigate

the presence of stochastic properties in íinancial series that may account for superior

perÊomtance. The methodology applied to group the rules under the second approach

was the clustering analysis, in which Tules are grouped according to similar performance

veriíied along subsequent intervala oftime.

Last, tais work also brings in new insights into comprehending the behavior of futures

markets âom an intraday perspective, se fürther investigating aspects such as volume,

liquidity, volatility and trends. Factors such as buy and self timittg, sampling âequency

and transaction costa emerged as critical variables, potentially leading to different
results depending on the hypotheses assumed.



Índice:
r

1-Introdução

Parte 1: Desenvolvimento Teórico

11 -- Aplicação de Simulação via Bootstrap na Análise de Performance 5

11.1 - Análise do Efeito Da/a-Snoop/ng .......................................................... 6

11.2 -- Análise das Propriedades Estocásticas dos Retemos............................. ll

111 -- Regras de Zradíng da Análise Técnica

111.1 Filtro......---'''. ---..''- '.-''. ''-' .-'--'..-'-. - '.

111.2 -- Médias Nlóveis...,.................................
111.3 -- Suporte e Resistência ...........................
111.4 -- Canal

111.5 -- Resumo Comparativo dos Parâmetros .

19

21

33

45

56

67

Parte 11: Aplicação Prática

IV - Levantamento de Dados....................
rV.l -- Contratos Futuros

IV.2 -- Mercado Futuro do Índice Bovespa.

IV.3 - Subperíodos utilizados

69

69

70

71

V -- Análise, Tratamento e Amostragem da Base de Dados .

V. 1 -- Avaliação preliminar dos dador .

V.2 -- Amostragem

V.3 -- Adaptação das regras à realidade operacional

73

73

78

81



VI -- Avaliação do Efeito .Da/a-Snoop/ng .

VI. 1 -- Considerações iniciais

VI.2 -- Perfomiance nos Subperíodos de Análise ..

VI.3 -- Perfomiance nos Subperíodos de Teste.........

VI.4 -- Avaliação Geral da Perfomtance das Regras.

85

85

87

91

94

Vll -- Avaliação das Propriedades Estocásticas dos Retomos

VII. 1 -- Modelagem Estatística dos Retomos ....... ....

VII.2 -- Performance das Regras para os Modelos Simulados.......

98

98

105

Vlll -- Avaliação de Perfomlance por Famílias C/z/s/eri/zg

VIII. 1 -- Considerações iniciais ...........

VIII.2 -- Análise de Agrupamentos (C7zzs/e/"//zg) -- Análise e Teste..

VIII.3 -- Avaliação de performance por Famílias -- Análise e Teste.

132

133

135

152

Parte 111: Resultados Adicionais e Conclusões

IX - Resultados Adicionais..................

IX.l -- Sensibilidade às taxas de amostragem e ao //m/ng.

IX.2 -- Sensibilidade às características do mercado no subperíodo

IX.3 -- Sensibilidade aos custos de transação (corretagem) ............

167

167

178

182

186X - Comentários Finais

XI -- BibliograHía 196



Apêndice

Apêndice l

.Apêndice 2

.Apêndice 3

Apêndice 4

.Apêndice 5

Apêndice 6 .

199

212

.216

244

259



l

1--1ntroducão

Este trabalho tem como objetivo básico a análise da performance de regras da análise

técnica no mercado de futuros brasileiro, mais especiâcamente no contrato de lbovespa

Futuro, partindo-se dos preços intradiários, ou sda, daqueles resultantes dos negócios

ocorridos durante o dia. Para se atingir este objetivo, são feitas três abordagens:

1. análise do efeito da/a-s/zooplng na performance das regras, ao longo do tempo,
individualmente;

2. avaliação das propriedades estocásticas dos retemos da série Hlnanceira utilizada,

que poderiam estar sendo capturadas pelas regras de melhor performance;

3. avaliação da perfomlance em grupos, através da análise de agrupamentos para os

quatro tipos de regras utilizados (âltros, médias móveis, suportes e resistências,

canais), verificando a existência de famílias de regras de melhor desempenho médio.

Na primeira análise, o objetivo é medir o efeito da/a-snoop/ng na aferição da
performance de ferramentas da análise técnica (regras), para verificar se a razão da

perfomiance superior é auto de melhor conteúdo técnico ou de "pura sorte". A

metodologia para mensuração do da/a-s/zoar/ng é o }1%/fe's Rea/ÍQ C&ec# Z)Dois/rap

(referenciado neste trabalho simplesmente como WRC), baseado no trabalho de Pbífe

O chamado efeito da/a-inooping ocorre quando um conjunto de dados é usado mais de

uma vez, com o propósito de seleção de modelo (no caso, escolha de regra com melhor

performance), podendo a perfomiance acima da média ser auto da repetição de padrões

que são capturados por várias regras, tal que a "sorte" se sobrepõe à existência de um

conteúdo inÊormacional preditivo. Para sua avaliação, segundo a metodologia WRC, são

criadas amostras óoo/süap para determinar a significância estatística da medida de

performance, sendo importante usar um universo largo de regras técnicas, pois há

interdependência entre estas(efeito da/cz-i/zoopi/zg).
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A abordagem do WRC foi primeiramente utilizada no estudo de .Sw//lvaa,

71mmermamm e }P%;fe (7997) -- referenciado neste trabalho como STW --, que Êoi uma

extensão dF égtüdã dê .B)Üàçl.ii.kójifs&iir Z'Z:êB2iro)i (799.O -- referenciado neste

trabalho como BLL --, onde 26 regras de üadl/zg coram aplicadas à série de retemos

diários do índice norte-americano de ações Dow Jones (DJIA), no período de 1 897 a

1986 (aproximadamente 90 anos). O estudo de STW expandiu a série até 1996 (mais lO

anos) e utilizou também o índice íiituro de ações S&P, agregando a metodologia do

WRC para a avaliação do efeito da/a-snooping, que não havia sido utilizada no estudo
deBLL

O resultado obtido por STW foi que a regra com melhor performance, de 1 897 a 1986,

teve signiâcância adequada mesmo com a mensuração do efeito da/a-snooping;

entretanto, no período subsequente, além da melhor regra ter sido outra, a significância

referida Êoi ruim para os padrões de aceitabilidade (12% de probabilidade da melhor

técnica não ter apresentado performance superior à do be/zcÀmar#, ou referência de

mercado, neste período). O estudo de STW, no intuito de medir o efeito da/a-snoopi/zg,

utilizou um número bem maior de regras do que BLL (7.846 contra 26 regras), mas

menor do que o utilizado neste trabalho (1 8.228 regras).

A segunda análise também faz uso de simulações, seguindo o procedimento adotado por

BLL que se inspira na metodologia óoo/sü'ap utilizada por Eõon (1979), Freedman e

Peters (1984a, 1 984b), e Eõon e Tibshirani(1986).

A idéia é comparar os resultados obtidos pelas regras aplicadas à série financeira

original, com aqueles obtidos quando aplicadas às distribuições empíricas de modelos

estatísticos simulados. Assim, além de ser avaliada a performance das regras, no que diz

respeito à influência de certas propriedades do mercado(por exemplo, determinada

regra pode estar capturando um comportamento heteroscedástico do mercado), será feito

um teste de especificação de modelos altemativos.

No estudo de BLL os retomos durante os períodos de compra foram maiores e menos

voláteis do que aqueles nos períodos de venda, mas não coram consistentes com os

modelos de passeio aleatório, AR(1) (modelo auto-regressivo de ordem 1), GARCH-M

(modelo de heteroscedasticidade condicional auto-regressiva generalizada na média),
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além do E-GARCH (modelo de heteroscedasticidade condicional auto-regressiva

generalizada exponencial).

Na última análise, as regras são avaliadas em conjunto, já que muitas delas se
diferenciam pela calibragem de alguns parâmetros. Assim, são formadas famílias de

regras de comportamento semelhante ao longo do tempo, para se veriâcar a existência

de performance acima da média para algumas delas.

A técnica estatística utilizada para a identificação das famílias é a análise de

agrupamentos, onde a semelhança de comportamento é medida pelos resultados nos

9dgdos de análise. Após a identiâcação das famílias, estas são observadas nos

sdeçlQE.dg..!ç$@, para a verificação da persistência da perfomlance acima da média,
quando boro caso.

Ao final do trabalho, é possível obter uma visão da performance das regras, tanto sob o

prisma individual como conlunto, quando estas são aplicadas a uma série de preços
intradiários, que apresenta algumas peculiaridades como a amostragem de dados, o

estabelecimento dos preços de compra e venda, entre outros. Assim, um objetivo

adicional deste estudo é estabelecer uma abordagem para dados intradiários, que ainda

são pouco explorados no mundo e menos ainda no Brasil.

O texto foi dividido em quatro partes, sendo estas o Desenvolvimento Teórico, a

Aplicação Prática, Resultados Adicionais e Conclusões e, por último, o Apêndice.

Na primeira parte, são consideradas as teorias que dão subsídio às análises de

performance via óoo/sü'ap(efeito da/a-snoop//zg e propriedades estocásticas dos

retemos financeiros -- seção 11), além do equacionamento lógico-matemático das regras

de üadíng da análise técnica (seção lll).

Na segunda parte, é explicado o procedimento de levantamento (seção IV), tratamento e

amostragem da base de dados (seção V), assim como feita a avaliação prática das três

abordagens sugeridas para a análise de performance: a aferição do efeito da/a-inoop/ng

das regras individualmente (seção VI), a avaliação da influência de propriedades

estatísticas dos retomou (seção VII) e a análise da peüomiance de famílias via
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agrupamentos -- c/usreri/zg (seção Vlll). Adicionalmente à explanação sobre os dados

utilizados, é feita uma análise do mercado em questão, no que diz respeito às suas

pfiiiêijiaiitãmiltétÍsti(seção IV).

Na terceira parte, são apresentados alguns resultados adicionais, peculiares à análise de

sensibilidade dos resultados a algumas variáveis relevantes, como taxa de amostragem,

características do mercado e custos de transação (seção IX), e também elencadas as

principais conclusões do trabalho (seção X).

Concluindo, ao anal há um apêndice técnico que, além de ser referenciado ao longo do

texto para auxílio nas diversas análises, registra detalhes mais especíâcos dos dados
financeiros, performances das técnicas e estatísticas das análises.



Parte 1: Desenvolvimento Teórico
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)

Esta seção apresenta os conceitos envolvidos nas duas abordagens de simulação, via

boo/s/rap, utilizadas neste trabalho. Ambas focam na perfomlance individual das regras,

porém com a possibilidade de avalia-las e compara-las conjuntamente, ainda que com

objetivos distintos.

A primeira análise busca medir o efeito da/cz-snoop//zg na aíêrição de perfomlance,

através da metodologia proposta por WRC. O objetivo é veriHlcar se o motivo da

performance superior de algumas regras é auto de melhor conteúdo técnico ou do acaso

(mercado favorável).

A segunda análise também utiliza simulações, tendo sido um trabalho de BLL anterior

ao de STW e uma referência para este último. O procedimento se baseia na comparação

dos resultados obtidos pelas regras .aplicadas à série financeira original, com aqueles

obtidos quando estas são aplicadas a novas séries 6nanceiras, geradas a partir das
disüibuições empíricas de modelos estatísticos simulados.

Assim, neste último caso, o objetivo passa a ser duplo: além de ser avaliado se a

performance superior de algumas das regras tem sua origem em certas propriedades

estocásticas do mercado, é feito um teste de especificação de modelos estatísticos que

possam ser adequados para rebatá-lo.

A explanação teórica desta seção, portanto, será dividida em duas análises

8 efeito dará-snoop/ng;

e propriedades estocásticas dos retemos da série financeira estudada
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11.1 Análise do Efeito .Dela-Snoap;zzg

O efeito dafcz-snooping é de suma importância em estudos financeiros na avaliação da

performance de modelos de predição. Muitas vezes a performance acima da média é

motivada por fatores que não estão efetivamente relacionados a um conteúdo

informacional com poder preditivo estatisticamente aceito. Um contra-exemplo clássico

de poder genuinamente preditivo é o fato de que, historicamente, o melhor preditor para

o S&P-500 ter sido a "produção de manteiga em Bangladesh".

Merton (1987) já alertava para a suscetibilidade das análises ao efeito da/a-s/zoom/ng,

sugerindo que as pessoas têm uma tendência a focar a atenção, desproporcionalmente,

em retomou não usuais. Ainda segundo o autor, este fato, aliado ao pouco controle sobre

o número de testes estatísticos realizados com os modelos, faz com que haja um
ambiente propício para uma seleção de regras de maneira viesada.

Apesar de não ter efetuado um.teste na linha adotada por STW, BLL tentou contomar o

efeito da/a-snoopl/zg mitigando o problema de três formas básicas:

l divulgando os resultados encontrados para a análise técnica;

2. fazendo uso de uma série financeira longa (90 anos para o índice Dow Jones);

3. enfatizando a robustez dos resultados através da inferência estatística de subperíodos

que não se sobreponham.

Neste estudo, além da utilização da metodologia sugerida por STW para a aferição do

efeito da/a-inoop/ng, também são tomadas algumas precauções, como fizeram BLL,

pelo menos de duas Êomias: a série intradiária é longa (são mais de 30.000 observações

de 4 minutos, sendo que, nos 90 anos da série ânanceira do índice Dow Jones, o número

de observações gua em tomo de 25.000) e é dividida em subperíodos adjacentes, porém

diguntos. Acerca da divulgação dos resultados, no contexto brasileiro são raras as

publicações sobre análise técnica que dão uma roupagem mais estatística ao assunto,

através da realização de testes de performance.
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A metodologia proposta por STW para a verificação da performance, levando em

consideração o efeito da/a-snoop//zg, é o .Rea//Q CBeck óoo/s»ap de White, tratado

]iégte texto êótiiã áoo/s/za/í WRC a brocedíiiiéiitã di \À7hite, construída ;i;i;re o

trabalho de Diebold e Marçano (1995) e West (1996), tem como idéia central avaliar a

distribuição da medida de performance, que pode ser o retomo acima do óencÀmark

(referência para avaliação do retomo) ou a razão de Sharpe (relação que mede o excesso

de retomo médio por unidade de risco total), considerando o conjunto total de regras de

ü'adfng da análise técnica. O desenvolvimento a ser apresentado segue a mesma linha de

STW, sendo adotado como medida de performance o retomo acima do óenc.hmark.

A estatística de teste é o vetor .,( Lxl, dado por (nesta subseção os estimadores terão

notação em itánco):

/ .É*. (É, ) (2.1)

onde:

e L - número de regras da análise técnica;

e P - número de períodos de predição, indexado de R a T (T = R + P -- l);

l3t ' vetor de parâmetros estimados;

. .Á..../( É, ) =./'(Zt, É, ) = função estimadora de peúormance;

8 Zt = vetor de variáveis dependentes e de variáveis preditoras, sendo consistente com

as hipóteses de Diebold e Marçano (1995) e West (1 996).

Na aplicação não existem parâmetros estimados, mas medidas de performance -- no caso

retomos -- geradas diretamente das parametrizações f3k (k - l, ...,L) das regras de

aadfng. Com relação às demais variáveis, a Tabela 11.1 compara os valores utilizados

por STW (dados diários) com os utilizados neste estudo (intradiário).
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Tabela 11.1 : Comparação entre os valores utilizados na Análise de .Z)afa-Snoop;ng

R - P '' Si ./.*. (B'. ),P«,«'"«'«.,«á"**'.".~«-'."-R-'-'-D
r

O valor de R é escolhido de tal fomla que seja avaliado o mesmo número de retomos

para todas as regras -- a memória mais longa requerida para se ativar um sinal, nos dois

casos, foi de 250 observações passadas (l ano para o caso diário, como esUdado em

STW, e entre 2 e 4 dias para o caso intradiário, com amostragem entre 3 e 5 minutos).

A escolha deákr+/, onde k indexa a regra de ü'ad2ng, baseia-se no cálculo dos retomos

(da aplicação da regra e do óencAmar#) como o logaritmo neperiano da razão de preços,

que pode ser escrito da seguinte forma:

/.,,....(P) +.y,....S*(X,,]3*)]-ln]l+.y,....-S'.GC,,B.)], A .,/ (2.2)

onde x , : {x ,.. }:. (2.3)

e

e

e

Xt é a série de preços original;

yt--i = (Xt--l - Xt) / Xt = retomo entre observações;

sk(.) e So(.) são funções "sinal", que convertem as informações da série de preços

Xt em posições de mercado (l - compra; 0 - neutro; -l = venda), partindo-se das

parametrizações f3k e Po(k-ésima regra de »adfng e óencÀmar#, respectivamente).

Parâmetro STW Intradiário
L 7.846 18.228

P 27.069 36.733

R 251 251

T 27.320 36.983
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Para se avaliar a existência de regra da análise técnica com performance superior, a

hipótese nula é aquela que testa se a performance da melhor regra não é melhor que a
per6ormancd ão óenc/zmã %;

Ho - .ma*ÍE(Á)} g 0k;l,.../ (2.4)

cuja rejeição leva a aceitar que a melhor regra da análise técnica possui perfomlance
superior ao Z)encÃmark.

A hipótese nula, segundo White (1997), pode ser avaliada através da aplicação do

booís/rap estacionário de Politis e Romano (1994) para os valores observados átr, ou

sqa, reamostrando os retomou das diversas regras consideradas. O algoritmo para testar
a hipótese nula pode ser descrito como:

l Calcular os retemos médios á# para as k regras avaliadas

2. Reamostrar os P retomou observados átí para as k regras avaliadas, gerando B

amostras óoo/s/rap dos k retemos médios á# (no caso, B = 500).

3. Construir as seguintes estatísticas

max '(/: )}k :l ) ' ' ' }
(2.5)

r* -nnbF((; - .# )l (2.6)

4. Comparar p'com os quantas de K* para se obter o p-valor de WRC (PI'%//e J?ea//Q

C/zec#) da hipótese nula.
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No intuito de não se repetir o desenvolvimento teórico de White (1997) que subsidia o

algoritmo apresentado, pois este já .Êoi devidamente detalhado no trabalho de STW.

pode ser feita a seguinte htefprêtãçãã'dãtécnicf

e
para cada regra k, os retomos médios á#.j* das B amostras booísaap (geradas a

partir dos retemos observadosákr) têm distribuição em tomo da média á#' (que, no

caso, é igual a á#), por isto a estatística }'l* é gerada conforme a Equação 2.6,

medindo o quanto as médias das amostras óoo/sü'ap estão "espalhadas" em tomo da

média Z#;

8 por outro lado, os retomos médios á# das regras não têm, a priori, uma distribuição

conjunta conhecida, mas caso a hipótese nula sqa aceita, estes estão ''espalhados"

em tomo de zero, daí na Equação 2.5 o tempo á& não ser ''subtraído" de nenhum
outro;

e no passo 4, portanto, é comparado quanto o retomo médio da melhor regra está

distante do centro da dista.ibuição de todas as regras avaliadas conjuntamente (zero),

com relação ao espalhamento dos retomos, que foram simulados para as regras
individualmente, em tomo das respectivas médias.

Através da utilização do valor máximo de retomo entre todas as regras, para cada uma

das amostras óoozsb'ap, o p-valor de WRC passa a incorporar o efeito dará-snoop/ng, já
quetodo o conjunto é considerado.

Um último comentário pode ser feito a respeito do tratamento dos retemos para as

regras avaliadas. Como ressaltado por BLL, enquanto os preços de ações não parecem

ser originados de uma disüibuição estacionária, o retomo contínuo da série de preços (o

logaritmo neperiano da razão de preços) possui comportamento satisfatório do ponto de

vista estatístico, tal que as condições de dependência da série soam suficientes para que

a aplicação da técnica de Z)oo/s/rap leve a resultados válidos. Entretanto, no caso de

persistir a dependência em momentos maiores na série analisada, haveria uma violação

nas condições de White (1997).
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11.2 Análise das Propriedades Estocásticas dos Retornos

A=evidêiíêiããêêstudoiãntéãores, como o de BLL, acerca da previsibilidade do retomo

de séries financeiras a partir do passado, contrasta com estudos recentes que dão suporte

à hipótese de passeio aleatório, concluindo que tal previsibilidade é económica e

estatisticamente muito pequena.

Segundo BLL, são levantadas duas possíveis explicações para a presença de

previsibilidade no retomo de séries financeiras, não havendo evidência de que ambas

possam ser distinguidas sem ambiguidade. A primeira diz respeito à iDçâciênc a do

!nÊrçade, onde os preços oscilam a partir de seus valores fundamentalistas(aqueles

advindos da análise tradicional dos fi)ndamentos económicos da empresa e/ou do

mercado). A outra diz respeito à ,

onde a hipótese de eficiência do mercado não é refiitada, havendo oscilações no tempo

que permitem a previsibilidade.

Neste estudo, para a inferência estatística da adequação de modelos à série ânanceira

estudada, como em BLL é utilizada a metodologia óooZsüap inspirada por Eâon (1979),

Freedman e Peters (1984a, 1984b), e Eüon e Tibshirani(1986). A idéia é gerar séries

financeiras a partir da original, com base em modelos estatísticos que possam explicar o

comportamento do mercado, para então testar as regras de análise técnica e proceder à

verificação das propriedades estocásticas obtidas nos retomos. Assim, será testada a

adequação de modelos estatísticos para a série ânanceira estudada (lbovespa Futuro

intradiário), de forma que estes modelos poderiam explicar os retomos acima do

esperado de algumas das regras de análise técnica empregadas.

O objetivo, então, é verificar se os padrões capturados pelas regras de análise técnica

podem ser explicados por autocorrelações de primeira ou segunda ordem, ou ainda por

mudanças na volatilidade da série. Em outras palavras, é avaliada a consistência dos

retomos obtidos (sejam estes nas operações de compra, venda ou ambas) pela aplicação

das regras a amostras geradas por modelos estatísticos.



12

Entre as vantagens do uso da metodologia boo/sü'ap para teste das regras, sob a
condição dos modelos estatísticos utilizados, podem ser citadas :

e

e

e

possibilita a avaliação das regras conjuntamente, através do uso das distribuições

geradas pela metodologia óoo/sbap a ser apresentada;

características como leptocurtose, autocorrelação, heteroscedasticidade condicional

e média condicional variável podem ser avaliadas por modelos simulados via

bootstrap\

viabiliza o exame de retomou médios e de desvios-padrão durante períodos de

compra e de venda separadamente.

As simulações realizadas para capturar as propriedades dos vários modelos são feitas

através do Z)oo/s//"ap de Freedman e Peters (1984a, 1984b). O algoritmo de simulação,

para cada modelo estatístico utilizado, com exceção do passeio aleatório, pode ser
descrito da seguinte forma:

1. Estimar os parâmetros e os resíduos do modelo a ser testado para a série financeira

original.

2. Reamostrar os resíduos do modelo, gerando B amostras boo/sü'ap (no caso, B = 500

- segundo BLL, não há mudança significativa nos resultados e nas conclusões

advindas destes, caso seja aumentado o número de replicações).

3. Construir as B novas séries ânanceiras com as amostras óoo/süap dos resíduos,

utilizando os parâmetros estimados do modelo (através destas séries, é possível

obter uma boa aproximação da disüibuição dos retomou da série financeira, sob a

condição do modelo estatístico utilizado).

4 A blpélÊ$e..alÜ

) é rdeitada

a um nível de confiança de cl por cento, caso os retomou obtidos pela regras na série

original soam maiores do que um percentual a dos retomou obtidos nas B séries
simuladas.
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No estudo de BLL foi testada a consistência dos retomos obtidos pela aplicação de 26

regras ao índice Dow Jones com o passeio aleatório, o AR(1) (modelo auto-regressivo

ãaõidéiiíl); ã GÃ.RCH=M. (iiiliiãêíããa:iiãeroscedasticidade condicional auto-regressiva

generalizada na média) e o E-GARCH (modelo de heteroscedasticidade condicional

auto-regressiva generalizada exponencial). A idéia era veriâcar se algum destes

modelos explicava o comportamento da média e da volatilidade dos retomos (por
exemplo, o uso do E-GARCH visou capturar a característica dos retemos durante os

períodos de compra serem maiores e menos voláteis do que aqueles nos períodos de

venda), porém não coram encontradas evidências estatísticas, a partir dos modelos

utilizados, que justiâcassem tal comportamento.

Neste estudo serão utilizados modelos como o passeio aleatório, o auto-regressivo e o

de média móvel na estrutura da média, além de modelos ARCH na estrutura da

volatilidade (GARCH, TARCH e E-GARCH). Entre as razões para também se modelar

a volatilidade, estão o fato de que os intervalos de conâança podem variar no tempo, tal

que intervalos mais apurados podem ser obtidos modelando-se a variância dos erros, e o

fato de que estimadores mais eficientes podem ser encontrados quando se considera a
heteroscedasticidade.

O passeio aleatório com dreó/ (média diferente de zero) será simulado pelo

"embaralhamento" dos retemos da série original, ou sqa, as B amostras são geradas

diretamente pelo processo óoo/sü'ap usual. As séries geradas terão a mesma média

(área/), a mesma volatilidade e a mesma distübuição não condicional dos retomou.

O modelo auto-regressivo de ordem 2 -- AR(p) -- com dre/t, a ser adaptado para a

estrutura da média, é dado pela Equação 2.7:

6 + P.-,rp +Z) + PtrÍ.t + P2rÍ.2 + 8. (2.7)

onde:

B /"r é o retomo;

e 8Í é independente e igualmente distribuído (série de erros);
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e os parâmetros (Ó, p.r, pZ, ..., PP) são estimados da série original via NLS (método

dos mínimos quadrados não linear).

A razão para se tentar ajustar um modelo auto-regressivo à série original é que, no caso

de existir autocorrelação positiva, poderiam ser produzidos retomou anómalos pelas

regras, já que indicaria uma persistência de comportamento entre retomou adjacentes,

sendo assim uma explicação para a performance superior. A obtenção de autocorrelação

positiva no primeiro /ag (P/) é reportada em vários trabalhos sobre séries de ativos

financeiros, como em Conrad e Kaul (1989), que apontaram para uma autocorrelação de

primeira ordem de 0,20, no período entre 1962 e 1985, para um portiíólio de grandes
empresas americanas.

Também será adaptado um modelo de médias móveis de ordem g MA(q) -- com área/

para a estrutura da média, dado pela Equação 2.8:

Ç Z) + Oic,.i + 0 28,.2 + + 0,-qcq + 8 (2.8)

onde:

B rr é o retomo;

e 8r são os erros, que serão assumidos independentes e igualmente distribuídos;

e os parâmetros (Z), 0/, 0Z, ..., OP) são estimados da série original via NLS (método

dos mínimos quadrados não linear).

Como, sob a condição de invertibilidade, os modelos auto-regressivos podem ser

transformados em modelos de médias móveis, estes últimos também poderiam explicar

o comportamento da série original. No trabalho de BLL, apesar da adaptação de um
modelo auto-regressivo de ordem 1, também foram testados modelos ARCH com

estrutura de média móvel na média condicional dos retomou.

O terceiro modelo a ser ajustado para a simulação será o GARCH (modelo de

heteroscedasticidade condicional auto-regressiva generalizada), introduzido por
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Bollerslev (1986), com uma estrutura de média móvel na média condicional dos

retomou, conforme demonstrado nas Equações 2.9:

C

Ã,

8,

Z) +0c,.i + ef
cl. +c*eZ.: + f3À,.,

H'z. z.
(2.9)

N7(0,1)

onde:

8 rr é o retomo;

©

©

©

8Í são os erros, com distribuição normal condicional e não correlacionadas

serialmente;

À/ é a variância condicional, sendo uma fiinção linear do quadrado do erro no

instante anterior e da variância condicional, também defasada de um período;

os liarâmetros (Ó, 0, clo, a, l3) são estimados da série 'original via ML-ARCA

(método de máxima verossimilhança).

Pela especiâcação da variância condicional nas Equações 2.9, há uma dependência com

relação à variância prevista no período anterior (termo /zí..r) e à inovação da volatilidade

do período anterior (medida como o quadrado do resíduo da equação da média

condicional), o que implica em períodos de alta/baixa volatilidade serem também

seguidos por períodos de alta/baixa volatilidade. A especiâcação do processo de

geração do retomo, por sua vez, leva em conta os retomos passados, já que, pela
condição de invertibilidade, um processo de média móvel de ordem l equivale a um

auto-regressivo de ordem inânita.

Nos modelos ARCA em geral, a soma dos parâmetros cl e li indica o grau de

persistência dos choques de volatilidade, sendo estes tanto maiores quanto mais próxima
a soma de l.
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Os dois últimos modelos a serem adaptados para a simulação serão o TARCH (modelo

de heteroscedasticidade condicional auto-regressiva com dois regimes para a/o

variância/desvio-padrão) e o E-GARCH (modelo de heteroscedasticidade condicional

auto-regressiva generalizada com regime exponencial para a/o variância/desvio-padrão),

com uma estrutura de média móvel na média dos retomos observados. Tais modelos se

caracterizam por especiüicarem choques assimétricos na volatilidade, propriedade cuja

consideração é importante dada a observação de que, em séries de ativos ânanceiros, os

movimentos de baixa do mercado são acompanhados de volatilidade mais alta do que os

movimentos de alta com mesma magnitude, conforme evidenciado por Black (1 967).

O modelo TARCH foi introduzido por Zakoian (1990) e Glosten, Jaganathan e Runkle

(1993), sendo especificado com uma estrutura de média móvel na média dos retomou

observados, confomle as Equações 2.10:

6 = b+0c,..+c,
/z, -clo +ctcZi +qe2:8,.: + l3ãí-i (2.10)

;, - 4':', ., - x7(0,i)

onde

e rr é o retomo;

e

e

8

e

8f são os erros, com distribuição nomlal condicional e não correlacionadas

serialmente;

õ, é uma função binária, sendo igual a l quando 8f <0 e igual a 0 quando 8r >0;

Àr é a variância condicional, sendo uma filnção linear do quadrado do erro, cuja

assimetria é governada por Õr, e da variância condicional, ambos do período

anterior;

os parâmetros (b, 0, clo, a, 'n, l3) são estimados da série original via ML-ARCH

(método de máxima verossimilhança).
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Pela especificação da variância condicional da equação anterior, as boas notícias, ou

inovações positivas(8r >0), têm um impacto na volatilidade meBgl (ç!) 4a gyg ê$=

notícias ruins (a + Í3), ou inovações negativas (Cí <0). Se o parâmetro n for diferente

de zero com um grau de signiâcância estatística aceitável, pode-se dizer que a
assimetria de impacto na volatilidade existe, sendo esperado um valor positivo para as
séries de ativos financeiros.

O outro modelo de impactos assimétricos na volatilidade é o E-GARCH, introduzido

por Nelson (1991), sendo especificado com uma estrutura de média m(5vel na média dos

retomos observados, conÉonne as Equações 2.11:

ç = Z) +ye&' +0€,.. +e,
", -a. -.- g(z,.,)-.- P&,.,

g'(.,)- À,,, +o( ., -(2,
8, :: é?(i/2)À'Z, Z,

(2.11)

'« }':)
N7(0,1)

onde:

8 rr é o retomo;

e

e

e

e

8r são os erros, com distribuição normal condicional e não correlacionados

serialmente;

gézí) é uma filnção que captura a razão entre o erro e a log-variância, ambos

defasados de um período, de comia assiméüíca conforme o sinal de zr ou 8r;

À, é a variância condicional, sendo uma fiação linear da função géz,) e da variância

condicional, ambos relacionados à observação anterior;

os parâmetros (ó, ', 0, cla, À, o, l3) são estimados da série original via ML-ARCH

(método de máxima verossimilhança).
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A especiâcação da variância condicional se diferencia do caso anterior (TARCH) em

pelo menos um aspecto: o logaritmo da variância, e não mais a variância, segue um

processo auto-recessivo. Assim, o impacto assimétrico na volatilidade é exponencial,

em vez de quadrático, com o parâmetro À diferente de zero, em um grau de
significância estatística aceitável, implicando na existência do efeito de assimetria(neste

caso, é esperado um valor negativo para este parâmetro em séries de ativos financeiros).

Neste caso, Êoi considerada a influência da variância ou do desvio-padrão condicionais

na média do retomo observado, cuja utilização em finanças resulta do fato do retomo

esperado estar relacionado ao risco (volatilidade) esperado, sendo o parâmetro ' uma

estimativa da relação risco-retomo.
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A Análise Técnica foi desenvolvida na tentativa de se prever preços futuros através do

estudo de padrões passados, partindo do pressuposto que deslocamentos na oferta e na

demanda podem ser detectados pela dinâmica do mercado. Por exemplo, no caso da

regra de média móvel, o cruzamento da média lenta pela rápida é considerado indicativo

de início de tendência, enquanto o inverso, indicativo de término da mesma.

Um outro exemplo acontece para os suportes e resistências, que são uma das
construções técnicas mais utilizadas. O sinal de compra/venda é ativado quando existe o

rompimento de resistência/suporte que, em última instância, é um máximo/mínimo

local, onde existem investidores querendo vender/comprar. Assim, o seu cruzamento

pode significar a quebra de um "paradigma'' de resistência/suporte, levando vários

participantes a reverterem suas posições, acelerando mais ainda o processo, ao reforçar
e/ou iniciar uma tendência.

A mais antiga técnica é atribuída a Charles Dow, datando do fim do século XIX. A idéia

original para as regras de canal e de suporte e resistência pode ser encontrada no

trabalho de Wyckoff (1910). Já a regra de média móvel Êoi discutida pela primeira vez

no trabalho de Gartley (1 930).

Antes da descrição das regras de análise técnica utilizadas, é importante tecer algumas

considerações acerca do uso das mesmas nos estudos anteriores (BLL e STW) e neste
trabalho.

Um primeiro ponto diz respeito à magnitude do efeito dela-snoopíng, que é

determinada pela dependência entre as regras de fradílzg. Em outras palavras,

quanto mais as performances das regras estiverem correlacionadas, mais as indicações

das regras possuem conteúdo informacional acima da média devido '''a sorte" -- ou sqa,

obtêm resultados positivos nos períodos analisados, mas não necessariamente o terão

em períodos futuros. É aconselhável, portanto, o uso de uma grande gama de regras,

para que a existência desta dependência possa ser investigada -- no caso estudado por

BLL foram apenas 26 regras, por STW foram 7.846 e, neste trabalho, são 1 8.228 regras.
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Uma segunda consideração no estudo de BLL e de STW foi feita com relação ao uso

anterior das regras de üadíng, tal que estas deviam ter estado em uso pelo mercado na

maior parte do tempo, para que apeidormance não fosse devida ao desconhecimento

por parte dos participantes e tivesse poder de previsão ex-a/z/e. No caso intradiário, tal

condição não pode ser esüitamente garantida, já que não há evidências do uso das regras

de forma generalizada e sistemática pelo mercado(apesar de, intuitivamente, os üaders

utilizarem os conceitos envolvidos nas regras, tal procedimento não é constante no que

se refere à parametrização dos valores e à assiduidade da aplicação).

Um outro ponto a ser levado em conta é com relação à parametrização das regras, que

deve ser norteada pela parcimónia, evitando subjetividade. Foi utilizado o mesmo

tipo de parametrização de STW, agregando-se somente a possibilidade de se liquidar a

posição sumariamente no fechamento do dia, além de se adaptar a ordem de grandeza

dos argumentos das técnicas (descrito na Aplicação Prática), já que os retomou entre

observações distintas, durante o mesmo dia, têm em média valores bem menores do que
entre dias consecutivos.

Dentro do universo de regras de /radí/zg, como no estudo de STW, foram utilizados

Filtros, Médias Móveis, Suportes e Resistências, além de Canais; medidas de volume

não foram exploradas já que a base intradiária usada não possuía as informações

necessárias. A seguir serão descritas as regras que foram aplicadas.
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111.1 - Filtro

As regras de filtro foram utilizadas em Alexander (1961) para verificar a eHlciência nos

movimentos de preços no mercado acionário. Baseando-se na explicação de Fama e
Blume (1 966) para a regra no caso diário, obtém-se:

"um Filtro de g por cento é tal que, se o preço se mover acima de pelo menos x por

cento do preço atual, deve-se comprar e manter até que se mova abaixo de uma alta

subseqüente de pelo menos ir por cento; a posição vendida assumida é mantida até que

se mova pelo menos x por cento acima de uma baixa subseqüente. Movimentos de

menos de x por cento em quaisquer das direções são ignorados."

Existem duas altemativas para a deânição de altas e baixas subseqüentes

1) é a maior alta ou baixa atingida enquanto mantendo a posição comprada ou vendida,

respectivamente;

2) alta (baixa) é o preço mais recente que é maior (menor) que os g preços que o
antecedem.

Alguns parâmetros adicionais podem ser agregados à definição original

e .Z : assume a possibilidade de posição neutra (pela definição havia só dois estados:

comprado ou vendido), tal que a posição, comprada ou vendida, é liquidada quando

o preço diminui ou aumenta, respectivamente, em pelo menos .Z por cento com
relação à alta ou à baixa anterior;

8 É: número fixo de observações para a manutenção da posição, comprada ou
vendida, independente dos sinais gerados durante o período (&a/dlng.per;od).

A Tabela 111.1.1 resume a operação da regra (espaço de estados), juntamente com os

parâmetros adicionais e a deânição escolhida de alta/baixa subsequente (altemativa 2),

descrevendo todos os estados possíveis (compra, neutro e venda) e a dinâmica
envolvida.
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Tabela 111.1.1: Espaço de Estados para a regra "Filtro"

B.0t4ção :

1. P = preço da observação;

2. x+ = banda(s) de percentagem fixa;

3. A/B (alta/baixa): preço mais recente que é maior/menor do que os g preços que o
antecedem;

4. c - período de manutenção mínima da posição ( "Ào/dí/zg.pe/"/od");

5. "desativar compra/venda": mudar do estado de compra/venda para neutro.

Espaço de

Estados
Anual (t)

Compra Neutro l Venda

 
Compra Não desativar (b/nora

Sinal:

P (t) < A (t-l) (*)

Condições para (*):

exceder em y %

e

mais de c observações

na compra

Sinal:

P (t) < B (t-l) (*)

Condição para (+):
exceder em x %

e

mais de c observações

na compra

  Neutro

Sinal:

P (t) > A (t-l) (*)

Condição para (+):
exceder em x %

Não ativar (bmpra ou

7'enda

Sinal:

P (t) < B (t-l) (+)

Condição para (*):
exceder em x %

 
Venda

Sinal:

P (t) > A (t-l ) (*)

Condição para ("):
exceder em x %

g

mais de c observações

navenda

Sinal:

P (t) > B (t-l) (*)

Condições para (*):

exceder em .p %

e

mais de c observações
navenda

Não desativar He/zda
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Para exempliâcar o fiincionamento das regras de filtro, estão apresentados a

operacionalização (evolução do preço, fomiação da banda superior e inferior do filtro,

além dos estados indicados pelas ordens acionadas compra, venda ou neutro) e os

ganhos e as perdas resultantes (potenciais, efetivos e acumulados), quando são alterados

os principais parâmetros das regras, nos Gráficos lll.l (la) a (le).

A amostra de dados foi selecionada da base intradiária do lbovespa Futuro com

vencimento em Outubro de 2001 (uma descrição dos contratos futuros, particulamlente

do lbovespa Futuro, será feita na seção IV), no dia 20/08/01, tendo taxa de amostragem

de 4 minutos (o procedimento de amostragem será detalhado na seção V). Assim, em

todos os exemplos foi tomada a mesma base de tempo, sendo que os 50 pontos

amostrados equivalem a um intervalo de 3 horas e 20 minutos(50 x 4 minutos) no início
do dia.

A Tabela 111.1.2 descreve as grandezas apresentadas nos gráâcos

Tabela 111.1.2: Descrição das grandezas apresentadas nos Gráficos lll.l (la) a (le)

indica qual escala do gráfico mede a grandeza, se a da esquerda ou a da direita

Grandeza Descrição Escala (*)

Preço preço observado do lbovespa Futuro. esquerda

Banda Superior
banda superior do filtro, cujo rompimento acima indica

"compra"
esquerda

Banda Inferior banda inferior do Êlltro, cujo rompimento abaixo indica
"venda" esquerda

:N estado atual: compra (C), venda (V) ou neutralidade (N). direita

G/P Potencial
ganho(perda) realizado(a), caso a posição sda finalizada

(s/a/us passaria a ser neutro).
esquerda

G/P Efetivo (a)
ganho(perda) efetivamente realizado(a) ao se ânalizar a

posição (s/a/ui passou a ser neutro).
esquerda

G/P Acumulado (a) ganho(perda) acumulado(a) ao longo do tempo. esquerda
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As grandezas descritas na Tabela 111.1.2 têm o objetivo de demonstrar como a regra de

filtro é acionada ao longo do tempo, conforme o preço observado evolui e,

eventualmente, rompe as bandas definidas pelo filtro. Aquelas que dizem respeito aos

resultados mostram como o ganho ou a perda deixam de ser potenciais (ganho ou perda

que surge na comparação com o preço atual, quando já foi deita uma compra ou uma

venda) e passam a ser efetivos (quando a compra ou a venda realizada é desfeita), assim

como estes últimos vão se acumulando ao longo do tempo.

A Tabela 111.1.3 apresenta a definição dos parâmetros de cada filtro

Tabela 111.1.3: Parâmetros selecionados nos Gráficos lll.l (la) a (le)

(parâmetros deHmidos conforme a Tabela lll.l.l)

Os parâmetros escolhidos para os âlltros dos exemplos são sempre variações do primeiro

caso (exemplo la), sendo que o único não alterado foi o.É pois a sua única influência é

no fechamento, ou não, da posição ao anal do dia.

Para o exemplo la, no gráfico de "operacionalização'' da regra, observa-se a formação

das bandas superior e inferior do filtro, assim como o nível de preços, com o respectivo

sinal de ativação, cujo sfa/ui pode ser de compra (C), venda (V) ou neutralidade (N). As

linhas indicativas das bandas coincidem, pois a janela passada, para consideração de

máximo e mínimo, é de l observação (É É com relação ao valor destas bandas que

é deita a filtragem para ativação bx = 0,12%) ou desativação (E = 0,00%) do sinal.

Exemplo
Parâmetro

x(%) y(%) e c f
la 0,12 0,00 l l 0

lb 0,20 0,00 l l 0

lc 0,12 0,10 l l 0

Id 0,12 0,00 5 l 0

le 0,12 0,00 l 10 0
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Gráficos 111.1: Exemplos de regras para diferentes parâmetros Filtro
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No período avaliado, há mais ordens de compra do que de venda, .o que advém do fato

da tendência ser de alta. Além disto, o período de pemianência em cada um dos estados

de ativação, em média, foi menor do que no estado neutro, já que a nlltragem de
desativação do sinal é nula (Z = 0,00%).

Ainda para o exemplo la, no gráfico de "ganho/perda (G/PF', são apresentadas três

visões do desempenho da regra:

e ganho/perda potencial, que indica quanto seria o resultado da operação atual se esta

fosse ânalizada;

© ganho/perda efetivo(a), que é diferente de zero somente quando a operação é
Hlnalizada;

e ganho/perda acumulado(a), que é o acúmulo dos resultados efetivos ao longo do

tempo.

Para o exemplo la, somente em uma ocasião houve perda potencial e efetiva, sendo sua

duração curta (l observação), indicando a eficiência da regra no período analisado: a

filtragem para desativação do sinal evita a continuidade em uma posição que seria

perdedora. Um outro ponto importante é o fato de que os ganhos efetivos são

subsequentes e próximos aos ganhos potenciais, também indicando a eficiência da regra

no período analisado: a Hlltragem é sensibilizada pela passagem por um ponto de ganho
máximo.

Os ganhos efetivos oscilaram entre 30 e 60 pontos do lbovespa Futuro para cada

operação individualmente(linha de ganho efetivo), de tal tonta que o ganho

acumulado, no período em questão (3 horas e 20 minutos), ficou em tomo de 200
pontosdo lbovespaFuturo.

No exemplo lb, apenas o parâmetro de Hlltragem para ativação do sinal foi alterado

(aumento de X = 0, 12% para X = 0,20%).
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brancos ni.i: Exemplos de regras para diferentes parâmetros
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Neste caso, continuam prevalecendo mais ordens de compra do que de venda, porém

ambas em menor quantidade, pois a maior banda de filtragem para ativação do sinal

toma a regra mais seletiva. Como no exemplo anterior, o período de permanência em

cada um dos estados de ativação, em média, foi menor do que no estado neutro, já que a

filtragem para desativação do sinal não foi alterada.

Com relação aos resultados, no exemplo lb, em nenhuma ocasião houve perda potencial

e efetiva, também como consequência da maior filtragem (seletividade). Novamente os

ganhos efetivos coram subsequentes e próximos aos ganhos potenciais, também

indicando a eficiência da regra no período analisado. Além disto, os ganhos efetivos

coram semelhantes aos do exemplo la, mas o menor número de operações levou a um

ganho acumulado menor, em tomo de 130 pontos do lbovespa Futuro.

Já no exemplo lc, apenas o parâmetro de filtragem para desativação do sinal foi alterado

(aumento de.Z - 0,00% para.Z

Da mesma forma que no exemplo anterior, continuou havendo mais ordens de compra

do que de venda, entretanto, além de ser em menor quantidade do que no exemplo-base

(exemplo la), o período de pemlanência em cada um dos estados de ativação, em

média, foi maior do que nos casos anteriores e do que no estado neutro, já que a
filtragem para desativação do sinal foi alterada.

Em termos de resultados, como no exemplo lb, em nenhuma ocasião houve perda

potencial e efetiva, também como consequência da maior âltragem (seletividade), só

que desta vez foi a de desativação do sinal. Os ganhos efetivos também foram

subsequentes e próximos aos ganhos potenciais, mostrando a eâciência da regra no

período analisado. Já o ganho acumulado 6oi maior do que nos casos anteriores, acima

de200 pontosdo lbovespaFuturo.
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brancos lu.l: Exemplos de regras para diferentes parâmetros
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No exemplo Id, o parâmetro alterado foi a janela do período observado usada para a

identificação de máximos e mínimos (aumento de g = 1 para g = 5).

Neste caso, as bandas superior e inferior foram distintas entre si e com relação aos

preços observados, tal que os máximos e mínimos são tomados em uma janela de 5

observações, fazendo com que houvesse a eliminação das três operações de compra de

menor duração do exemplo-base. Como nos exemplos anteriores, houve um maior

número de ordens de compra do que de venda, porém a diferença com relação ao

exemplo-base foi menor, sendo semelhante, em média, o período de permanência em

cada um dos estados de ativação.

Acerca dos resultados, como nos exemplos lb e lc, em nenhuma ocasião houve perda

potencial e efetiva, só que a razão foi a maior janela do período observado(suavização

das observações originais, eliminando indicações falsas). Os ganhos efetivos também

foram subsequentes e próximos aos ganhos potenciais, sendo que o ganho acumulado

Êoi intermediário com relação aos casos anteriores, âcando levemente abaixo de 160

pontosdo lbovespa Futuro.

No último exemplo, caso le, o parâmetro alterado foi o número de observações para

manutenção da posição, o /zo/d//zg.perlod (aumento de É = 1 para ç = lO).

Como nos exemplos anteriores, houve mais ordens de compra do que de venda. O

período de permanência em cada um dos estados de ativação, em média, foi maior do

que em todos os exemplos anteriores e do que no estado neutro, pois, após assumida a

posição (compra ou venda), esta é mantida no mínimo por 10 observações.

Os resultados, como nos exemplos lb, lc e Id, não apresentaram perda potencial e

efetiva em nenhum momento do período analisado, pois a manutenção da posição de

compra evitou a venda que ocasionava perda no exemplo-base. Neste caso, em virtude

do /zo/di/zg .Ferida, os ganhos efetivos não foram, simultaneamente, subsequentes e

próximos aos ganhos potenciais. O ganho acumulado, por sua vez, foi o maior de todos,

em tomo de 260 pontos do lbovespa Futuro, já que a tendência do período foi de alta e

houve uma filtragem das sinalizações de venda (com exceção da primeira) devido à

manutenção de compra por 10 observações.
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Gráficos 111.1: Exemplos de regras para diferentes parâmetros Filtro
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Gráficos 111.1: Exemplos de regras para diferentes parâmetros - Filtro 
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111.2 -- Médias Móveis

A rega de médias móveis é uma das mais populares e uma das mais discutidas na

literatura da análise técnica. Partindo-se da definição de Gartley (1935), que se baseia

nos sinais gerados pelos preços e nas suas diversas médias móveis, tem-se:

"comprar (vender) quando a média móvel rápida (parâmetro m. pequeno) cruza de

baixo para cima (cima para baixo) a média móvel lenta (parâmetro E grande),
mantendo-se o estado enquanto a rápida estiver acima (abaixo) da lenta."

A média móvel é calculada como a média aritmética dos preços, incluindo a observação

corrente, sendo que existem dois tipos de filtros impostos (estes filtros permitem filtrar

falsos sinais, evitando &'ad!/zgs excessivos), sendo utilizado um tipo de cada vez:

B banda de percentagem fixa, onde o sinal é dado, e mantido, quando a média móvel

é ' eí#da" por uma percentagem fixa é;

e atraso de tempo -- fome de/ay, onde o sinal é aceito após decorrido um número

preestabelecido de observações(4).

Novamente, o parâmetro adicional de &o/(#ngperiod, É, pode ser agregado à deânição
original.

A Tabela 111.2.1 resume a operação da regra (espaço de estados), juntamente com os

parâmetros adicionais, descrevendo todos os estados possíveis(compra, neutro e venda)
e a dinâmica envolvida.
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Tabela 111.2.1: Espaço de Estados para a regra "Média Móvel"

Notação:

1 . Mr = média móvel rápida (a. pequeno);

2. MI - média móvel lenta (E grande);

3. ó = banda de percentagem fixa e d - atraso de tempo ( "/íme de/ay '');

4. c - período de manutenção mínima da posição ( "Ão/c#ng.per/od");

5. "desativar compra/venda": mudar do estado de compra/venda para neutra

 
Espaço de

Estados
Atual (t)

Compra l Neutro l Venda

 
Compra

Sinal:

Mr (t) > MI (t) (*)

Condição para (*):

exceder em ó % (*)

(*) falso em menos de

c observ. na compra

Desativar Co/nora

Sinal:

Mr (t) < MI (t) (*)

Condição para (*):
ó = 0% e d = 0 e

mais de c observações

na compra em (t- l)

 
Neutro

Sinal:

Mr (t-l ) < MI (t- l )

Mr (t) > MI (t) (*)

Condição para (+):

exceder em ó %

persistir por d observ.

Não ativar Co/nprcz ou

renda

Sinal:

Mr (t-l) > MI (t-l)

Mr (t) < MI (t) (*)

Condição para (+):

exceder em ó %

persistir por d observ.

 
Venda

Sinal:

W' (t) > MI (t) (*)

Condição para(+):
b = O% e d = 0 e

:naif de c observações

la venda em (t-l)

Desativar Renda

Sinal:

Mr (t) < MI (t) (")

Condição para (+):

exceder em ó % (*)

(''') falso em menos de c

observaçõesnavenda
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Para exemplificar o funcionamento das regras de média móvel, estão apresentados a

operacionalização (evolução do preço, formação das médias móveis rápida e lenta, além

dos estados indicados pelas ordens acionadas -- compra, venda ou neutro) e os ganhos e

as perdas resultantes (potenciais, efetivos e acumulados), quando são alterados os

principais parâmetros das regras, nos Gráficos 111.2 (2a) a (2f).

A amostra de dados e a taxa de amostragem são as mesmas utilizadas na exemplificação

das regras de filtro, assim como a comia de apresentação dos gráâcos. As Tabelas

111.2.2 e 111.2.3 mostram, respectivamente, a descrição das grandezas apresentadas nos

gráâcos e a deânição dos parâmetros de cada média móvel, que têm os mesmos
objetivos já citados anteriormente.

Tabela 111.2.2: Descrição das grandezas apresentadas nos Gráficos 111.2 (2a) a (2f)

indica qual escala do gráfico mede a grandeza, se a da esquerda ou a da direita

Grandeza Descrição Escala (*)

Preço preço observado do lbovespa Futuro. esquerda

Média Rápida média móvel com parâmetro a. pequeno . esquerda

Média Lenta média móvel com parâmetro E grande. esquerda

:N s/a/ui atual: compra (C), venda (V) ou neutralidade (N). direita

G/P Potencial ganho(perda) realizado(a), caso a posição seja ânalizada

(xrczfus passaria a ser neutro).
esquerda

G/P Efetivo (a)
ganho(perda) efetivamente realizado(a) ao se finalizar a

posição (s/arz/x passou a ser neutro).
esquerda

G/P Acumulado (a) ganho(perda) acumulado(a) ao longo do tempo. esquerda
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Os parâmetros escolhidos para as médias móveis dos exemplos são sempre variações do

primeiro caso(exemplo 2a), sendo que o único não alterado Êoi o.r

Tabela 111.2.3: Parâmetros selecionados nos Gráficos 111.2 (2a) a (2f)

(parâmetros de6midos conforme a Tabela 111.2.1)

Para o exemplo 2a, no gráfico de "operacionalização" da regra, observa-se a fomtação

das médias móveis rápida (m - 5) e lenta (E - 20), assim como o nível de preços, com o

respectivo sinal de ativação, cujo .9/a/us pode ser de compra (C), venda (V) ou
neutralidade (N).

Quando há o cruzamento da média móvel rápida acima (abaixo) da lenta, há indicação

de compra (venda), como pode-se observar pela linha do sinal de ativação. Como neste

exemplo não há banda de filtragem (é = 0,00%), os dois únicos estados possíveis são

compra e venda.

Assim, no período avaliado, há o mesmo número de ordens de compra e de venda (2

compras e 2 vendas), sendo que o período de pemianência em cada um dos estados de

ativação, em média, foi semelhante. O aproveitamento da tendência de alta pelas médias

móveis Êoi superior ao dos filtros no período em questão, sendo que o ganho acumulado

ficou próximo de 300 pontos do lbovespa Futuro.

Um outro ponto é o fato de que os ganhos efetivos não são, simultaneamente,

subseqüentes e próximos aos ganhos potenciais, sendo que o ganho foi elevado devido a

uma única venda, cuja operação já tinha sido inicializada antes do período em análise.

Exemplo
Parâmetro

2a 20 5 0,00 l l 0

2b 50 5 0,00 l l 0

2c 20 10 0,00 l l 0

2d 20 5 0,15 l l 0

2e 20 5 0,00 50 l 0

2f 20 5 0,00 l 3 0
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Gráficos 111.2: Exemplos de regras para diferentes parâmetros Média Móvel
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No exemplo 2b, apenas o parâmetro da média lenta teve alteração (aumento de E = 20

para B ' 50). Comparativamente ao exemplo anterior, a linha da média móvel lenta

ficou mais suave, modiâcando-se mais "lentamente" à medida em que os preços
observados evoluem no tempo. Desta forma, diminuiu o número de cruzamentos das

duas médias, fazendo com que houvesse apenas uma operação de compra e uma de
venda no período.

Com relação aos resultados, no exemplo 2b, em nenhuma ocasião houve perda potencial

e efetiva, sendo que das duas operações realizadas, apenas uma apresentou ganho
efetivo(como no exemplo anterior, esta era uma operação inicializada antes do período

analisado), enquanto a outra apresentava ganho potencial ao final do período. Assim, o

ganho acumulado Êoi menor do que no exemplo 2b, em tomo de 170 pontos do
lbovespaFuturo.

Já no exemplo 2c, o parâmetro alterado foi o da média móvel rápida(aumento de a. = 5

para e! ' 10), o que não implicou em modificação no número de cruzamentos das

médias com relação ao exemplo 2a.

Assim, manteve-se o número de ordens de compra e de venda, âcando as demais curvas

levemente defasadas com relação ao primeiro caso. O ganho acumulado total,

entretanto, ficou abaixo do exemplo 2a, em tomo de 220 pontos do lbovespa Futuro.

No exemplo 2d, o parâmetro alterado foi a banda de filtragem para a ativação do sinal,

quando do cruzamento das médias móveis (aumento de é = 0,00% para é = 0,15%).

Com a presença de uma banda de âlltragem, o estado neutro foi possível nas transições

de compra/venda para venda/compra, chegando a eliminar uma operação de compra

quando em comparação ao exemplo 2a. Porém, no período avaliado, tal estratégia não

6oi eficiente, já que os ganhos efetivos foram menores e pelo menos um negativo.

Como nos exemplos anteriores, os ganhos efetivos também não foram,

simultaneamente, subsequentes e próximos aos ganhos potenciais, sendo que o ganho

acumulado foi mais baixo, âcando em tomo de 60 pontos do lbovespa Futuro.
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Média MóvelGráficos 111.2: Exemplos de regras para diferentes parâmetros -
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Gráficos 111.2: Exemplos de regras para diferentes parâmetros -: Média Móvel
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No exemplo 2e, o parâmetro alterado foi o número de observações de manutenção da

posição, o Ão/ding.per/od (aumento de É = 1 para g = 50).

Ao contrário dos exemplos anteriores, houve apenas uma ordem de compra após a de

venda(operação inicializada antes do período analisado). Tal fato decorreu do /zo/díng

per/od ser elevado, levando a ''ignorar' as demais sinalizações das regras.

Os resultados não apresentaram perda potencial e efetiva em nenhum momento do

período analisado, havendo um único ganho e6etivo elevado. Neste caso, a estratégia de

estabelecimento do Ão/dingperíod foi vencedora, implicando em um ganho acumulado

total ligeiramente acima do exemplo 2a, em tomo de 300 pontos do lbovespa Futuro.

No último exemplo, caso 2f. o parâmetro alterado foi o atraso de tempo(fine de/ay)

para ativação da regra(aumento de 4 = 1 para d = 3), filncionando como um mecanismo

de filtragem.

Como no exemplo 2d, a presença de um mecanismo de filtragem fez com que o estado

neutro fosse possível nas transições de compra/venda para venda/compra, sem no

entanto eliminar algumas das ordens de compra e venda. Neste caso, tal estratégia foi

eficiente, pois os ganhos efetivos foram maiores que a média dos exemplo anteriores.

Além disto, os ganhos efetivos não foram, simultaneamente, subseqüentes e próximos

aos ganhos potenciais. O ganho acumulado, por sua vez, foi um dos maiores, em tomo

de240 pontosdolbovespa Futuro.
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Gráficos 111.2: Exemplos de regras para diferentes parâmetros -- Média Móvel
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Gráficos 111.2: Exemplos de regras para diferentes parâmetros Média Móvel
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111.3 -- Suporte e Resistência

A regra de suporte e resistência foi inicialmente discutida em Wyckoff (1910), sendo

descrita como se segue:

"comprar (vender) quando o preço exceder (estiver menor do que) o preço máximo

(mínimo) dos a períodos anteriores."

Novamente, existem dois tipos de filtros impostos (evitando ü'adlngs excessivos), sendo

utilizado um tipo de cada vez:

e banda de percentagem fixa, onde o sinal é dado, e mantido, quando o
suporte/resistência é ''biee@&Z" por uma percentagem fixa é;

8 atraso de tempo "f/me de/ay"(sinal é aceito após decomdo um número

preestabelecida de observações d).

Além do parâmetro adicional É(&o/d7Pzgper;olO, pode-se definir também o parâmetro g

como altemativa de rompimento de máximo/mínimo: máximo(mínimo) é o preço mais

recente que é maior(menor) do que os g preços que o antecedem. Ao contrário da regra

de âlltro, onde foi utilizada uma única definição para alta/baixa subsequente, no caso do

suporte e resistência serão testadas duas (definição por E e por g).

A Tabela 111.3.1 resume a operação da regra (espaço de estados), juntamente com os

parâmetros adicionais, descrevendo todos os estados possíveis (compra, neutro e venda)
e a dinâmica envolvida.
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Tabela 111.3.1: Espaço de Estados para a regra "Suporte e Resistêncif9

Notação:

1. P = preço da observação;

2. Máx/Mín = máximo/mínimo das a observações anteriores ou preço mais recente

que é maior/menor do que os g preços anteriores;

3. ó = banda de percentagem âxa e d = atraso de tempo ( "/ime de/ay ");

4. c - período de manutenção mínima da posição ( "Ào/dfng.Ferida");

5. ''desativar compra/venda": mudar do estado de compra/venda Para neutro

 
Espaço de

Estados
Atual (t)

CompraNeutroVenda

 
Compra

Sinal:

P (t) > Máx (t-l) (*)

Condição para (*):

exceder em ó % (*)

(*) falso em menos de

c observ. na compra

Desativar Cb/nora

Sinal:

P (t) < Mín (t-l) (*)

Condição para (*):

exceder em ó % (+)

e

d = 0 e mais de c

observações na compra

em (t-l )

 
Neutro

Sinal:

P (t) > Máx (t-l) (*)

Condição para (y'):

exceder em ó %

persistir por d observ.

Não ativar (b/nora ou

renda

Sinal:

P (t) < Mín (t-l) (*)

Condição para (+):
exceder em ó %

persistir por d observ.

 
Venda

Sinal:

P (t) > Máx (t-l) (*)

Condição para (d'):

exceder em ó % (*)

g

d = 0 e mais de c

)bservações na venda

nn (t- l)

Desativar He/zda

Sinal:

P (t) < Mín (t-l) (*)

Condição para (+):

exceder em ó % (*)

(*) falso em menos de c

observaçõesnavenda
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Para exempliâcar o funcionamento das regras de suporte e resistência, estão

apresentados a operacionalização (evolução do preço, formação dos suportes e

resistências, além dos estados indicados pelas ordens acionadas -- compra, venda ou

neutro) e os ganhos e as perdas resultantes (potenciais, efetivos e acumulados), quando

são alterados os principais parâmetros das regras, nos Gráficos 111.3 (3a) a (3e).

A amostra de dados e a taxa de amostragem são as mesmas utilizadas na exemplificação

das regras anteriores, assim como a forma de apresentação dos gráâcos. As Tabelas

111.3.2 e 111.3.3 mostram, respectivamente, a descrição das grandezas apresentadas nos

gráficos e a deânição dos parâmetros de cada suporte e resistência, que têm os mesmos

objetivos já citados anteriormente.

Tabela 111.3.2: Descrição das grandezas apresentadas nos Gráficos 111.3 (3a) a (3e)

indica qual escala do gráfico mede a gra

Grandeza Descrição Escala (*)

Preço preço observado do lbovespa Futuro. esquerda

Suporte suporte, cujo rompimento abaixo indica "venda" esquerda

Resistência resistência, cujo rompimento acima indica "compra" esquerda

  s/a/us atual: compra (C), venda (V) ou neutralidade (N). direita

G/P Potencial ganho(perda) realizado(a), caso a posição sda ânalizada

(s/a/us passaria a ser neutro).
esquerda

G/P Efetivo (a)
ganho(perda) efetivamente realizado(a) ao se ânalizar a

posição (s/a/us passou a ser neutro).
esquerda

G/P Acumulado (a) ganho(perda) acumulado(a) ao longo do tempo. esquerda
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Os parâmetros escolhidos para os suportes e resistências dos exemplos são sempre

variações do primeiro caso (exemplo 3a), sendo que o único não alterado Êoi o.r

Tabela 111.3.3: Parâmetros selecionados nos Gráficos 111.3 (3a) a (3e)

(parâmetros deâmidos conforme a Tabela 111.3.1)

Para o exemplo 3a, no gráülco de "operacionalização'' da regra, observa-se a fomlação

dos suportes (linha inferior) e das resistências (linha superior) da regra, assim como o

nível de preços, com o respectivo sinal de ativação, cujo s/a/u.ç pode ser de compra(C),

venda (V) ou neutralidade (N). A janela utilizada para a formação dos suportes e

resistências é fixa, de 10 observações (E - 10), sendo que as linhas não são
necessariamente paralelas e, como nas bandas da regra de filtro, o rompimento acima da

resistência é indicativo de compra, enquanto abaixo do suporte é indicativo de venda.

No período avaliado, há mais ordens de compra do que de venda, em virtude da

tendência ser de alta. Além disto, o período de permanência em cada um dos estados de

ativação, em média, foi pequeno, havendo grande instabilidade da regra nos momentos

de compra.

Houve perdas potenciais e efetivas em mais de um momento, concentradas ao final do

período, onde a instabilidade da regra foi maior. Por outro lado, como nos filtros sem

;zo/díng .Ferida, os ganhos efetivos foram subseqüentes e próximos aos ganhos

potenciais, indicando a sensibilização da regra pela passagem por um ponto de ganho

máximo. O ganho acumulado no período em questão ficou bem aquém da média dos

filtros, em tomo de 80 pontos do lbovespa Futuro.

Exemplo
Parâmetro

3a 10 0 0,00 l l 0

3b 0 10 0,00 l l 0

3c 10 0 0,10 l l 0

3d 10 0 0,00 5 l 0

3e 10 0 0,00 l 4 0
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No exemplo 3b, é alterada a janela para a definição dos máximos e mínimos da regra,

que passaram a ser locais em vez de globais (mudança de E = 10 para g = lO).

Neste caso, coram Êomiados platâs com os suportes e resistências, já que a definição de

máximos e mínimos locais para as resistências e suportes, respectivamente, toma os

mesmos mais duradouros -- a janela local, por ser lande (lO observações), diÊlculta a

formação de novos máximos e mínimos. As ordens de compra e de venda são

praticamente as mesmas do caso anterior, porém com alguns deslocamentos suâcientes

para alterar o total de ganho, além de permanecer a instabilidade das ordens de compra e
venda.

Novamente os ganhos efetivos foram subsequentes e próximos aos ganhos potenciais,

também indicando a eficiência da regra no período analisado. O ganho acumulado Êoi

menor, em tomo de apenas 30 pontos do lbovespa Futuro.

No exemplo 3c, o parâmetro alterado Êoi a banda de âltragem para a ativação do sinal,

quando do rompimento dos suportes e resistências (aumento de é = 0,00% para é =
0,10o%o).

Com a presença de uma banda de âltragem, coram eliminadas algumas operações que

geravam instabilidade, comparativamente ao exemplo 3a. No período avaliado, tal

estratégia foi eficiente, já que os ganhos efetivos foram maiores.

Como nos exemplos anteriores, os ganhos efetivos também coram, simultaneamente,

subsequentes e próximos aos ganhos potenciais, sendo que o ganho acumulado 6oi mais

alto com relação aos casos anteriores de suporte e resistência, ficando em tomo de 120

pontosdo lbovespa Futuro.
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Gráficos 111.3: Exemplos de regras para diferentes parâmetros Sup. e Resistência
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No exemplo 3d, o parâmetro alterado foi o número de observações para manutenção da

posição, o Ào/dfng.per/od (aumento de É ara É = 5).

O período de permanência em cada um dos estados de ativação, em média, foi maior do

que em todos os exemplos anteriores e do que no estado neutro, pois, após assumida a

posição (compra ou venda), esta é mantida no mínimo por 5 observações.

Consequentemente, também foi diminuída a instabilidade da regra, sem no entanto
aumentar a eficiência em termos de resultado.

O ganho acumulado ficou em tomo de 40 pontos do lbovespa Futuro, havendo uma

perda efetiva alta em virtude da estratégia de "posicionar e manter por 5 observações".

No último exemplo, caso 3e, o parâmetro alterado foi o atraso de tempo(fine de/ay)
para ativação da regra(aumento de 4 = 1 para 4 = 4), filncionando como um mecanismo

de filtragem.

Neste caso, tal estratégia 6oi mais eficiente na eliminação de momentos de instabilidade

da regra, porém só houve uma operação de compra. O ganho acumulado ficou em tomo

de 25 pontos do lbovespa Futuro, sem que houvesse perdas efetivas ao longo do período
analisado.
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111.4 -- Canal

A regra aã õãnat iene sua origéã ii ;i6i;ria de Dow, baseada nos estudos de Charles

Dow na virada do século -- Hamilton (1922) e Rhea (1932) explicam em detalhe o
assunto --, podendo ser descrita da seguinte forma:

''comprar (vender) quando o preço exceder (estiver menor do que) o canal formado

pelos a períodos anteriores, considerando-se a existência de um canal de "largura" X e

janela a, quando o máximo dos E períodos anteriores estiver X por cento acima do
mínimo do mesmo range."

Neste caso, somente um tipo de âltro é imposto para evitar falsos sinais

8 banda de percentagem fixa, onde o sinal é dado, e mantido, quando o canal é
"êKed&&!" por uma percentagem lixa é.

Também é considerado o parâmetro adicional de &o/díizg.per/od É

A Tabela 111.4.1 resume a operação da regra (espaço de estados), juntamente com os

parâmetros adicionais, descrevendo todos os estados possíveis (compra, neutro e venda)
e a dinâmica envolvida.
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Tabela 111.4.1: Espaço de Estados para a regra "Canal"

Notação:

1 . P = preço da observação;

2. Bs/Bi = banda superior/inÊérior do canal de "largura" X, das E observações

anteriores(máximo das E observações anteriores até g por cento acima do mínimo);

3. ó = banda de percentagem fixa;

4. c - período de manutenção mínima da posição ( "Ào/d/ng.Ferida");

5. "desativar compra/venda": mudar do estado de compra/venda para neutro

Espaço de

Estados

Atual (t)

Compra Neutro Venda

 
Compra

Sinal:

P (t) > Bs (LI ) (g)

Condição para (+):
exceder em ó %

menos de c observ.

Desativar Cb/nora

Sinal:

P(t)KBI (b-L) (Ê)

Condição para (''):
exceder em ó %

e

mais de c observações

na compra em (t- l)

  Neutro

Sinal:

P (t) > Bs (t-l) (*)

Condição para (+):
exceder em ó %

Não ativar Co/nora ou

/enda

Sinal:

P (t) < Bi (t-l) (*)

Condição para (+):

exceder em ó %

 
Venda

Sinal:

P (t) > Bs (t-l ) (*)

Condição para (*):
exceder em ó %

e

mais de c observações

na venda em (t- l)

Desativar renda

Sinal:

P (t) < Bi (t-l) (*)

Condição para (+):
exceder em ó %

menos de c observações
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Para exemplificar o filncionamento das regras de canal, estão apresentados a

operacionalização (evolução do preço, Êomlação dos valores máximos e mínimos dos

canais, além dos estados indicados pelas ordens acionadas -- compra, venda ou neutro) e

os ganhos e as perdas resultantes (potenciais, efetivos e acumulados), quando são

alterados os principais parâmetros das regras, nos Gráficos 111.4 (4a) a (4e).

A amostra de dados e a taxa de amostragem são as mesmas utilizadas na exemplificação

das regras anteriores, assim como a forma de apresentação dos gráâcos. As Tabelas

111.4.2 e 111.4.3 mostram, respectivamente, a descrição das grandezas apresentadas nos

gráâcos e a deânição dos parâmetros de cada canal, que têm os mesmos objetivos já
citados anteriormente.

Tabela 111.4.2: Descrição das grandezas apresentadas nos Gráficos 111.4 (4a) a (4e)

(+) indica qual escala do gráfico mede a grandeza, se a da esquerda ou a da direita

Grandeza Descrição Escala (*)

Preço preço observado do lbovespa Futuro. esquerda

Máx. Canal máximo do canal, cujo rompimento acima indica
"compra"

esquerda

Mín. Canal mínimo do banal, cujo rompimento abaixo indica
"venda" esquerda

=N s/a/ui atual: compra (C), venda (V) ou neutralidade (N). direita

G/P Potencial ganho(perda) realizado(a), caso a posição sda finalizada

(s/a/z./s passaria a ser neutro).
esquerda

G/P Efetivo (a)
ganho(perda) efetivamente realizado(a) ao se finalizar a

posição (sfa/us passou a ser neutro).
esquerda

G/P Acumulado (a) ganho(perda) acumulado(a) ao longo do tempo. esquerda
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Os parâmetros escolhidos para os canais dos exemplos são sempre variações do

primeiro caso(exemplo 4a), sendo que o único não alterado foi o.r

labelal11.4.3: Parâmetros selecionados nos Gráficos 111.4 (4a) a (4e)

(parâmetros deHmidos conforme a Tabela 111.4.1)

Para o exemplo 4a, o gráfico de "operacionalização" da regra apresenta a formação do

canal(banda máxima e mínima), assim como o nível de preços, com o respectivo sinal

de ativação, cujo sfafz/s pode ser de compra (C), venda (V) ou neutralidade (N). A janela

utilizada para a formação dos canais é fixa, de 15 observações (E = 15), sendo a largura

do canal no mínimo de 0,20%(distância do máximo com relação ao mínimo). Neste
caso, ao contrário dos suportes e resistências, há um maior paralelismo entre as bandas

do canal, sendo que o cruzamento acima do canal é indicativo de compra e abaixo de
venda.

No período avaliado, também há mais ordens de compra do que de venda, pois a
tendência foi de alta. O tempo de permanência em cada um dos estados de ativação, em

média, foi pequeno, havendo menos instabilidade da regra do que no caso dos suportes e
resistências.

Houve perdas potenciais e efetivas em mais de um momento, mas os ganhos efetivos

são subseqüentes e próximos aos ganhos potenciais, indicando a sensibilização da regra

pela passagem por um ponto de ganho máximo. O ganho acumulado no período âcou

aquém da média dos filtros, em tomo de 45 pontos do lbovespa Futuro.

Exemplo
Parâmetro

f
4a 0,20 15 0,00 l 0

4b 0,75 15 0,00 l 0

4c 0,20 25 0,00 l 0

4d 0,20 15 0,10 l 0

4e 0,20 15 0,00 10 0
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Gráficos 111.4: Exemplos de regras para diferentes parâmetros Canal
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No exemplo 4b, Éoi alterada a largura do canal (aumento de :l = 0,20% para & = 0,75%)

que, por ser bem maior, fez com que não houvesse formação do mesmo em alguns

momentos (vida linhas verticais seguidas de ausência de pontos).

.l.aml)ém há mais ordens de compra-do que de.venda, pois a tendência Êoi dealt%'sendo

o tempo de permanência em cada um dos estados de ativação, em média, pequeno.

Houve perdas potenciais e efetivas em mais de um momento, mas os ganhos efetivos

são subsequentes e próximos aos ganhos potenciais, indicando a sensibilização da regra

pela passagem por um ponto de ganho máximo.

No período analisado, a banda do canal mais larga não aumentou a eficiência da regra,

com o ganho acumulado ficando menor ainda, em tomo de 20 pontos do lbovespa
Futuro.

No exemplo 4c, o parâmetro alterado Êoi a janela do período observado usada para a

identiâcação das bandas máxima e mínima do canal (aumento de E = 1 5 para E = 25).

As bandas do canal Êcaram mais distantes entre si, com relação ao exemplo-base (4a),

pois à largura definida é o valor mínimo da distância entro as mesmas, havendo um

período maior para o surgimento de valores máximos e mínimos. Como nos exemplos

anteriores, houve um maior número de ordens de compra do que de venda, porém a

diferença com relação ao exemplo-base Êoi pequena, havendo uma operação de venda a
menos.

Acerca dos resultados, houve perda potencial e efetiva, com os ganhos efetivos

subsequentes e próximos aos ganhos potenciais. O ganho acumulado Êoi pequeno,
picando levemente acima de 50 pontos do lbovespa Futuro.
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Gráficos 111.4: Exemplos de regras para diferentes parâmetros -- Clanal
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Gráficos 111.4: Exemplos de regras para diferentes parâmetros Canal
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No exemplo 4d, o parâmetro alterado foi a banda de âltragem para a ativação do sinal,

quando do rompimento do canal (aumento de é = 0,00% para é = 0,10%).

Com a presença de uma banda de filtragem, coram eliminadas algumas operações que

geravam instabilidade.sendo que tal estratégia âoi mais eâeienteíjá que os ganhos

efetivos foram um pouco maiores em média. Como nos exemplos anteriores, os ganhos

efetivos também foram, simultaneamente, subsequentes e próximos aos ganhos
potenciais.

O ganho acumulado Êoi mais alto com relação aos casos anteriores, ficando em tomo de

65 pontosdolbovespa Futuro.

Por último, no exemplo 4e, o parâmetro alterado 6oi o número de observações para

manutenção da posição, o /zo/dl/zg.pe/"/od (aumento de É - l para ç = IO).

O período de pemtanência em cada um dos estados de ativação, em média, Êoi maior do

que em todos os exemplos anteriores, pois, após assumida a posição (compra ou venda),

esta é mantida no mínimo por 10 observações. Assim, houve maior estabilidade da

regra, sem no entanto aumentar a eâciência em termos'de resultado.

O ganho acumulado foi negativo, havendo uma perda em tomo de 75 pontos do

lbovespa Futuro, havendo uma perda efetiva alta em virtude da estratégia de "posicionar

e manter por 10 observações"
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Gráficos 111.4: Exemplos de regras para diferentes parâmetros Canal
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Gráficos 111.4: Exemplos de regras para diferentes parâmetros Canal
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111.5 Resumo Comparativo dos Parâmetros

Considerando-se as quatro regras descritas (âltro, média móvel, suporte e resistência,

canal), é necessária a utilização de 8 parâmetros, que estão resumidos na Tabela 111.5.1.

Estes foram os mesmos. parâmetros utilizados popa'l:W:

Tabela 111.5.1: Descrição dos parâmetros

Uma comparação entre o número de parâmetros utilizados em STW e neste estudo está

apresentada na Tabela 111.5.2, sendo que as diferenças se devem à inclusão de um

parâmetro a mais (D, além do aumento de possibilidades para o Ao/dlhg per/od (para
melhor adequação à amostragem realizada, como descrito adiante).

O parâmetro .fpode assumir os estados 0 e 1, indicando se o fechamento da posição é

obrigatório na virada de um dia para o outro ou não, possibilidade que não existia no

estudo de BLL e STW (dados diários e não intradiários).

Na Tabela A.l do Apêndice l estão descritos todos os valores utilizados para os
parâmetros das regras.

Parâmetros Descrição
X mudança necessária no preço para iniciar a posição.

y mudança necessária no preço para liquidar a posição.
e número de observações passadas na deânição alternativa de máximo/mínimo
C número de observações para manutenção da posição, independente do sinal.
n número de observações para o cálculo da regra.

  número de combinações de médias rápidas e lentas(estas com jane a a)
b  
d i
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Tabela 111.5.2: Número de possibilidades para os parâmetros de cada regra

('k) Inclusão de:

1 . parâmetro adicional.É para fechamento da posição ao anal do dia

2. mais 4 valores de Ào/d!/zg.period (50, 75, 100 e 150).

Parâmetros         Média de

Volume
X          

           
é 8   1 1    
C 5 5 5 5 5

n   15   1 ! 15

    15     15

b   9 9 9 9

d   5 5    
H

s'l'w 497 2.049 1.220 2.040 2.040

g Intradíário 1.090 ('':) 4.818 (*) 4.160 (*) 8.160 (*) -x -
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!y mento de Dados

Para um entendimento da cometa e do tipo de dados envolvidos neste trabalho, este
capítulo está dividido em trêsrseções:

e breve explicação sobre os contratos futuros;

e resumo do funcionamento do contrato de filturo do Índice Bovespa;

e descrição dos subperíodos utilizados

IV.l -- Contratos Futuros

Um contrato fiituro nada mais é do que um compromisso de comprar ou vender certo

ativo em uma data específica, no futuro, por um preço previamente detemiinado. Os

contratos futuros surgiram originalmente para atender às necessidades de produtores e

comerciantes que, por estarem expostos às variações de preços de seus produtos,
necessitavam de um meio para reduzirem seus riscos.

Hoje, os investidores que negociam contratos futuros estão divididos em

Àedgers, investidores que, como no surgimento dos contratos fiituros, desejam

proteção com relação às oscilações de preços;

8 especu/adoras, investidores que se expõem aos movimentos adversos dos preços a

Êm de obter lucros, tendo como importante função dar liquidez ao mercado
financeiro;

e aró/a'odores, investidores que "travam'' um lucro sem exposição ao risco, sendo
eles que regulam os preços no mercado ânanceiro.
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No mercado brasileiro a BM&F é a bolsa onde são negociados os principais contratos

futuros, entre estes: dólar, juros, bolsa (Índice Bovespa - lbovespa), algumas
co«-«-od///es (como café e soja), etc..

IV.2 Mercado Futuro do Índice Bovespa

O Contrato Futuro do lbovespa surgiu em 14 de fevereiro de 1986, tendo como

referência de negociação o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Índice Bovespa),

sendo cotado por pontos e cada ponto equivalendo a um valor em reais estabelecido pela

BM&F (anualmente, cada ponto equivale a R$ 3,00).

O vencimento do Contrato Futuro de lbovespa ocorre na quarta-feira mais próxima do

dia 15 do mês de vencimento, sendo que estes ocorrem nos meses pares. Caso esse dia

seja feriado, a data de vencimento será o dia útil subseqüente.

As posições em aberto, ao anal de cada pregão, são ajustadas com base no preço de

ajuste do dia. Esse preço de ajuste é detemlinado pela média ponderada das cotações

dos negócios realizados nos últimos 30 minutos do pregão, com mov:imentação

financeira em D+l (dia seguinte), sendo que o ajuste diário realizado no dia é calculado

pela diferença do preço (em pontos) de ajuste do dia e do preço da operação,

multiplicando o número de contratos e o valor(em reais) de cada ponto do índice. O

cálculo do ajuste das posições em aberto do dia anterior considera o preço (an pontos)
de ajuste do dia anterior.

A margem de garantia do Contrato Futuro de lbovespa consiste em um valor eixo por

contrato, estabelecido com base na volatilidade (oscilação) do índice de referência. A

margem de garantia é devida no dia seguinte ao da operação, com redução de 20% para

os Ãedgers. São acentos como margem: dinheiro, ouro, cotas de FIF, títulos públicos e

privados, cartas de fiança, apólices de seguro, ações e cotas de filndos fechados de

investimentos em ações.

A oscilação diária máxima permitida do índice é de 15% sobre o valor do terceiro

vencimento dos contratos futuros em aberto, calculado sobre o preço de ajuste do
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pregão anterior. Os dois primeiros vencimentos dos contratos futuros abertos à
negociação não estão sujeitos a limites de oscilação.

Para a liquidação do Contrato Futuro de lbovespa na data de vencimento, as posições

em «betJQ sãaJigllidada& financeiramente n(L último pregão, mediante-04egistro de

operação de natureza inversa à da posição (compra ou venda), na mesma quantidade de

contratos, sendo utilizada a média do valor do lbovespa à vista desta data, observada nas

últimas duas horas e trinta minutos de negócios da sessão do pregão de "viva voz". A

esta média multiplica-se o valor (em reais) de cada ponto do índice estabelecido pela

BM&F, sendo os resultados financeiros da liquidação movimentados no dia útil
subseqüente à data de vencimento.

IV.3 -- Subperíodos utilizados

Foram utilizados os contratos cujos vencimentos estão descritos na Tabela IV.3.1,

juntamente com o período em que os dados foram coletados. A base de dados de cada

contrato foi considerada como um subperíodo distinto, sendo os subperíodos divididos
em

8 : onde são analisadas as melhores performances,

individual ou conjuntamente (para este último caso, os subperíodos de análise são

aqueles utilizados para a análise de agrupamento em íàmílias -- c/zz.yfer//zg);

B é verificada a continuidade da performance das

diversasregras.

Desta forma, são 5 subperíodos de análise, divididos entre os anos 2000 e 2001,

enquanto os subperíodos de teste totalizam 3, apenas no ano 2001.
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Tabela IV.3.1: Contratos Futuros usados para análise e teste das regras

A coleta de dados intradiários baseou-se em negócios g&!!](êlDg11@ realizados, sendo

que a série de preços é assíncrona, ou sda, os dados nãQ são igualmente espaçados no

tempo. Cada dia de negociação tem, em média (não há, necessariamente, negócios nos

primeiros minutos nem nos últimos), 6 horas de pregão, podendo haver vários negócios

no mesmo minuto e nenhum nos seguintes.

Por questões operacionais, os dados coletados foram o momento de negociação (hora e

minuto) e a cotação do contrato futuro de lbovespa, já que o dado de volume por
negócio não tinha sua captura possível nos períodos de roleta.

  Período de Coleta

Início l Fim Subperíodo

Abr/00 04/02/00 12/04/00 Análise
JuiM00 05©4/00 25/05/00 Análise
Dez/00 20/10/00 14/12/00 Análise
Fev/0] 04/12/00 12/02/01 Análise
Abr/01 17/01/01 18/04/01 Análise
Jun/01 09/04/01 13/06/01 Teste
Ago/01 01/06/01 15/08/01 Teste
Out/01   17/10/01 Teste
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X

A análise e o tratamento feitos, visando a amostragem da base de dados, podem ser

segmentados conforme será apresentado nas seções seguintes:

e , onde são avaliadas as estatísticas básicas dos dados,

como número total de negócios, média e desvio-padrão das cotações das operações
intradiárias, como também o volume financeiro, o número de cona'atou em aberto e

de contratos negociados diariamente;

e êQQ$!11êggn, onde são estabelecidas as condições de amostragem dos dados;

e , onde são levadas em consideração questões como

a reparametrização de alguns valores que escalonam as regras de análise técnica

utilizadas por STW.

Todo o tratamento dos dados citado nesta seção, assim como a implementação e a

aferição de performance das regras de análise técnica nos subperíodos avaliados (exceto

o ajuste de modelos e a análise de agrupamento, apresentados nas seções Vll e Vlll

respectivamente), Êoi feito utilizando-se o aplicativo "Excel"(C2@ce do M7ndows 98).

v.l Avaliação preliminar dos dados

A primeira questão que surge, no tratamento de dados intradiários, é como estes estão

distribuídos no tempo, tanto no que diz respeito ao número de operações e aos preços de

cotação intradiária, como ao volume financeiro envolvido no canegamento(número de

contratos em aberto, que indica o tamanho potencial do mercado de negociação) e no

giro de posições (número de contratos e volume ânanceiro negociados) diariamente.

No Apêndice 2, estão plotados os Gráficos A.2.1 a A.2.3, que mostram a evolução,

para os contratos avaliados, do número total de operações intradiárias (em todos os
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gráficos, a abscissa indica o número de dias úteis a partir do início do subperíodo em

questão). Observa-se que, de forma geral, o número de operações intradiárias é menor

nos subperíodos de teste (últimos) do que nos de análise (primeiros).

Comcl.aa de se esperar, após um detemlinado número dedias4paüh.do pHmeiro dia

de negociação do contrato(variável conforme o contrato) é que o número total de

operações atinge um valor acima de 500 negócios, assim como às vésperas do

vencimento este número se reduz. Logo, não seria razoável utilizar toda a base coletada

para se aplicar as regras; para que haja um mínimo de liquidez dos negócios, tal que a

amostragem possa ser feita indistintamente durante todo os intervalos dos subperíodos
avaliados, foi arbitrada uma regra para a determinação da !2ê$gDtilizada:

b o início da série de cada contratojoi considerado no dia do vencimento do contrato

anterior, que é aquele que apresentava maior !iquidez até então; exceção .foi feita

quando o çiig:.gnlgrlerjá tinha mais de 500 operações ao dia(entre le 2 negócios
por minuto), comojoi o caso do contrato de .Abril de 2001.

Partindo-se das !!ê$çg..141illzêda$, foram plotados os Gráficos V.l.l a V.1.3, que
mostram a evolução da média das cotações intradiãrias para os subperíodos avaliados

(também, nestes gráficos, a abscissa indica o número de dias úteis a partir do início do

subperíodo em questão), todos em pontos do contrato do lbovespa Futuro. No Apêndice

2, os Gráficos A.2.4 a A.2.6 mostram a evolução do desvio-padrão destas mesmas
cotações.
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Gráfico V.l.l
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rácico V.1.3: Média diária do lbovespa Futuro -- Jun/01, Ago/01 e Out/01

Média --.+-- jun/01 ---n-- ago/OI out/0 1
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DU = dia útil.

Comparando-se os gráâcos de evolução da média de cotações, é razoável afimiar que:

SubDeríodos de Análise:

percebe-se uma tendência de baixa do ín

recuo de 19.000 para 14.000 pontos;

um mercado "de lado" (sem tendência definida), entre 13.500 e 15.500 pontos, no

contrato de Dezembro de 2000;

e uma recuperação para o nível de 17.500 pontos até Fevereiro de 2001;

e queda mais forte durante o contrato de Abril de 2001, com recuo para o níve

14.000 pontos

G

l

rdoce para Abril e Junho de 2000, com

l de

11 21 31 DU
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Subperíodos de Teste

8 mercado "de lado", oscilando entre 13.500 e 15.500 pontos nos subperíodos dos

contratos de Junho e Agosto de 2001;

e um recuo mais forte, do nível de 13.500 para 9.500 pontos (ataques terroristas nos

Estados Unidos), com uma recuperação rápida para o nível de 1 1.500 pontos, no
contrato de Outubro de 2001.

No Apêndice 2, as Tabelas A.2.1 e A.2.2 apresentam um resumo estatístico do número

total de operações e dos preços intradiários, nos subperíodos de análise e de teste, das

cotaçõesdo lbovespa Futuro.

Com relação ao desvio-padrão (medida da volatilidade, ou "nervosismo" do mercado)

das cotações intradiárias, apesar dos gráâcos do Apêndice 2 sugerirem uma maior

volatilidade intradiária no ano de 2000, pelas tabelas observa-se que, na realidade, no

subperíodo de análise houve maior volatilidade intradiária do que no subperíodo
de teste. Observa-se ainda a diminuição da média de operações intradiárias do
subperíodo de análise para o de teste, o que já tinha sido avaliado nos Gráficos A.2.1 a

A.2.3 do Apêndice 2.

Um outro tipo de análise dos subperíodos estudados envolve a consideração do volume

de operações intradiárias, onde as variáveis de observação relevantes são o volume

financeiro negociado, o número de contratos negociados e de contratos em aberto.

No Apêndice 2, as Tabelas A.2.3 e A.2.4 apresentam um resumo estatístico, em valores

diários do contrato do lbovespa Futuro, do volume financeiro negociado e dos contratos
negociados e em aberto.

Para o volume ânanceiro e para o número de contratos negociados, assim como foi

observado anteriomiente para o número de operações, percebe-se novamente um valor

médio maior nos subperíodos de análise do que nos de teste. Por outro lado, o valor

médio do número de contratos em aberto foi maior quando o mercado teve um

comportamento "de lado" ou de recuperação de perdas anteriores. A evolução das
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variáveis indicativas do volume e da liquidez das operações(volume. ânanceiro,

contratos em aberto e contratos negociados) está demonstrada nos Gráficos A.2.7 a

A.2.15 do Apêndice 2.

V.2 -- Amostragem

Algumas questões surgem na adaptação das regras para a realidade de dados

intradiários, sendo que, entre as mais relevantes, encontram-se(neste item serão

estabelecidas somente as definições para as duas primeiras questões, âlcando as

restantes para o item seguinte):

1. estabelecer um intervalo de tempo para a amostragem (taxa de amostragem), assim

como um de/ay a partir do primeiro negócio(fase inicial para a contagem);

2. estabelecer uma regra para se definir a cotação da amostra;

3. estabelecer uma regra para se deãnir a cotação de compra ou venda, após a
sinalização do modelo;

4. considerar, ou não, a hipótese de fechamento da posição ao final do dia e/ou
"zeragem" da memória no início de cada dia;

5. adaptação dos valores dos parâmetros das regras do caso diário para o intradiário

Os dados utilizados são originalmente assíncronos, devido à liquidez de negócios não

ser uniforme, dificultando a aplicação dos modelos (quando se verifica a existência de

um "canal", por exemplo, espera-se que os pontos estejam igualmente espaçados, como

no caso de dados diários). Uma solução possível é amostrar os dados a uma taxa

constante, tal que todos os pontos passem a ser igualmente espaçados, $ç!!de atribuído à

$i!!!plsD. No caso de lacuna (nenhum negócio) em determinada amostra, usou-se o
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preço médio da amostra anterior -- este tipo de ocorrência aconteceu por falta de
liquidez em alguns momentos, sendo apresentada na Tabela V.2.1 adiante.

Para se estabelecer a taxa de amostragem, coram considerados como referência dois
fatos:

8 no estudo de STW, utilizaram-se 5 subperíodos com aproximadamente 5.000

observações (pouco mais de 20 anos cada um, incluindo o de teste das regras);

e OS subperíodos utilizados para a aplicação ao intradiário (5 para análise e 3 para

teste da peúormance das regras) têm cada um em tomo de 40.000 //c#exs (negócios).

Como cada vencimento do lbovespa Futuro tem maior liquidez num período por volta

de 40 a 50 dias úteis (2 meses é a distância temporal média entre os vencimentos, sendo

que o mercado tem por prática se concentrar em um por vez), tendo l dia útil 6 horas de

pregão (360 minutos), para se obter de 3.000 a 5.000 observações a taxa de amostragem

deveria estar entre 3 e 5 minutos por amostra. Por outro lado, com 40.000 negócios por

subperíodo, são entre 800 e 1.000 negócios por dia, necessitando de uma taxa de

amostragem entre 3 e 5 minutos para que, em média, haja entre 6 e 14 negócios por

amostra, garantindo uma liquidez mínima para se precificar o contrato num intervalo de

tempo.

Assim, foi aditada a taxa de amostragem de 4 minutos de intervalo entre amostras,

denotada por "4m". Entretanto, com o intuito de se fazer uma análise da sensibilidade

dos resultados à taxa de amostragem, foram analisados os resultados para taxas de

amostragem de 3 e 5 minutos("3JB" e "ãln", respectivamente) na seção IX.

Com relação ao início da contagem do tempo, foi adotado como critério o primeiro

negócio, independente do momento em que este ocorra -- pode acontecer que, em

determinado dia, por motivo de menor liquidez, o primeiro negócio sda após ]0

minutos do início do pregão ou da negociação eletrânica. Neste caso, não foi deita uma

análise de sensibilidade a esta variável (fase da série do tempo).

A Tabela V.2.1 apresenta um resumo das estatísticas do número de operações

(negócios) após os diversos tipos de amostragem.
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l aDeJa v.z.i: Estatísticas do número de operações após a amostragem

Número de Operações Dor amostra

Mínimo Máximo Desüo-

o 1 4ê

o l ?i
o l õj
0 77

0 4ã

0 51

o l 59

o l 57

o 1 6i
o l jÓ

o l 54

o l 74

o l s5

o l 7:i

o l 78

Subperíodo/taxa de l N' de
amostragem l amostras l Média

3m l 4.583 l 9,9
4m l 3.463 l 13,1

5m l 2.765 l iÉlli

3m l 3.637 l 12,5

4m 2.734 16,7

5m l 2.192 20,8

3m l 6.796 7,8

4m l 5.099 l l0,4

5m 4.085 l 13,0

3m l 7.794 l 6,1

4m l 5.850 l 8,2

5m l 4.685 l l0,2

3m l lO.118 l 7,6
4m l 7.594 l l0,2
5m 6.078 l 12,7

3m 5.861 l 7,6
4m l 4.403 l lO,l

5m l 3.533 l iãli
3m l 5.179 l ;i,0

4m 3.888 9,4

5m 3.116 l ]1,7

4m

5m

3m

4m

5m

l

cidrão
5,6

% zeros
.alunas
0,8%

0;5%

0,4%

1,5%

1,2%

1,0%

8,0%

5,4%

3,9%

16,0%

13,2%

11,1%

14,2%

11,7%

l0,2%

11,6%

lO,o%

9,3%

3,2%

],8%

1,2%

Abr/00

8,7

7,3

9,4

11,5

5,4

7,0

8,5

5,2

6,7

8,2

6,1

7,8

9,6

5,7

7,3

8,9

4,7

5,9

7,1

5,0

6,4

7,7

5,3

6,8

8,3

Jun/00

Dez/00

Fev/01

Abr/01

Jun/01

/\ PI)/ l l l

4.923

3.702

2.949

48.891

36.733

29.403

0

()

0

0

0

0

38

43

59

74

77

78

3,5%

2,7%

1,7%

8,9%

7,1%

5,9%

Out/01 l0,8

13,5

Mlédia

Geral

8,3

11,1

13,9

Para a taxa de amostragem adotada (4 minutos -- 4m), a média de operações por amostra

oscila entre 8,2 e 16,7 para os diversos subperíodos, possuindo um valor médio geral de
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11,1 operações por amostra. Em todos os subperíodos, sem exceção, existe um

percentual de lacunas (amostras sem nenhuma operação) difaente de zero, variando de

0,5 a 13,2%, sendo a média geral de 7,1%. A disüibuição do número de operações por

amostra é claramente assimétrica à direita, já que o mínimo de operações por amostra,

çll! !1111Qg Qg ÇHsas. éO.enquantuo máxima.variaLde 51X7.operações por amostra,

A medida em que se aumenta a taxa de amostragem (5 minutos - 5m), naturalmente cai

o percentual de lacunas, porém esta queda não é muito significativa, além do que o

número anal de amostras também cai, diminuindo a probabilidade de sinalização de

compra ou de venda pelas regras. Podem ser deitas análises semelhantes para uma taxa

de amostragem menor (3 minutos -- 3m), estando comparados, na seção IX, os

resultados das regras para as três amostragens.

Ao longo da Aplicação Prática, a

V.3 -- Adaptação das regras à realidade operacional

Algumas adaptações foram feitas no sentido de aproximar o estudo dá realidade

operacional, podendo estas ser divididas nos seguintes grupos:

e definição e utilização das regras de análise técnica;

e reparametrização dos argumentos das regras;

e estabelecimento de critérios operacionais

> Dentição e utilização das regras

O indicador de volume, como referência para outra regra de análise técnica para

intradiário, teria que ser adaptado, já que os dados não estão disponíveis, até mesmo por

uma questão operacional (nem todos os negócios acontecem eletronicamente). Uma
altemativa seria usar o número de negócios como .pro.W.
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Foi adotado para a definição de máximos e mínimos, na regra de filtro, o uso do

parâmetro g (altemativa 2 na seção 111.1), que se baseia numa aferição de máximos e

mínimos locais (extremos num intervalo âxo anterior a estes) e não globais (extremos
num intervalo fixo anterior à observação em questão).

> Reparametrização das regras

Nos trabalhos de BLL e de STW, a parametrização foi feita sob o prisma de variações

diárias, o que certamente não pode ser válido para o intradiário, onde os percentuais de

variação entre uma amostra e outra são bem menores (serão consideradas amostras com

duração de alguns minutos).

Como já foi dito anteriomlente, foi criado um parâmetro adicional.apara o fechamento,

ou não, da posição ao final do dia. A justificativa é que o foco da utilização das regras,

para o horizonte de tempo do intradiário, não exige, necessariamente, que as operações

soam encerradas no mesmo dia. Por outro lado, o fechamento arbitrário de posições ao

final do dia pode propiciar resultados distintos, já que há o período notumo separando

um dia de operações do outro, ocorrendo negócios em outros pontos do globo e uma

diversidade de notícias novas que podem influenciar o mercado, sela que este possa
reagir imediatamente.

Ainda com relação à mudança de um dia para o outro, há de se considerar se o efeito

memória das regras deve ser preservado ou não. Por exemplo, uma média móvel de 250

amostras terá muito menos indicações do que uma de 2 amostras, caso haja uma
"zeragem" de valores ao final de cada dia. Neste caso, por uma questão até de
manutenção de condições idênticas para todas as regras (caso contrário seria maculada a

verificação de resultados do ponto de vista estatístico), é considerado o efeito memória

para todas elas.

Alguns argumentos das regras coram reparametrizados para serem condizentes com uma

variação intradiária: g e .Z, que foram divididos por 25, e é, que foi dividido por lO.

Como os três parâmetros se referem a percentuais de variação, a divisão por um fator é

fundamental para que não soam perdidas oportunidades de negócio.
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Foram considerados também outros valores para o parâmetro É, já que, no caso

intradiário, o valor máximo de 50 pode ser pequeno. Por exemplo, a amostragem de 4

minutos equivale a 90 negócios, na média, em um dia, enquanto a amostragem de l

minuto equivale a 360 negócios. Assim, no caso intradiário foram inseridos os valores

da75,100 LISO.

Como no estudo de STW (caso diário), coram usadas 9 combinações adicionais para a

média móvel, sendo que a filtragem de banda de 1% foi reparameüizada, aplicando-se

a divisão por um fator de 25. No caso diário, estas combinações advêm da aplicação de

um âltro de 1% de banda e com &o/dfng .per/od de 10 observações a todas as médias

móveis, com a média:.!.ácida de 1, 2 e 5 observações e a média lenta de 50, 150 e 200

observações.

> Critérios operacionais

Uma questão importante, ainda com relação ao ponto de vista operacional, gira em tomo

dos critérios e restrições estipulados para se determinar os preços de compra e venda, a

partir do momento em que um sinal é acionado pela regra. Novamente, a ausência de

dados de Volume restringe as altemativas possíveis.

A regra adotada para a determinação do preço de compra ou venda, sob a condição de

amostragem dos dados, Êoi a de usar a média ponderada (o peso é o número de

operações) entre a amostra atual e a seguinte. A notação usada para se referir a este

critério no texto é "lg!"(tempo médio) -- no caso da amostragem de 4 minutos de

intervalo, a notação anal será "4nlm"

Adicionalmente, para se medir a influência desta questão nos resultados, também foram

medidas as performances sob um critério menos realista(como referência para se obter

a magnitude das diferenças de resultado), onde é considerado como preço de compra ou

venda o valor da amostra anual (aquela em que o sinal 6oi acionado pelo modelo). A

notação usada para se referir a este critério no texto é "tQ"(instante atual, com de/ay

zero) -- no caso da amostragem de 4 minutos de intervalo, a notação anal será «4n..!Q".
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Uma outra peculiaridade surge do fato de ter havido intervalo de almoço durante o dia

para alguns vencimentos, paralisando os negócios no pregão (mesmo na negociação

eletrânica, a liquidez bica bastante comprometida), assim como algumas vezes houve

negócios registrados após o término do mesmo (esta é uma questão puramente

operacional,inotivadapopacertos entre alguns participantes do mercadiO:-Nestes casosi

foi dado um tratamento específico para cada subperíodo, variando conforme a época,

como está apresentado na Tabela A.2.5, no Apêndice 2.

Finalizando a explicação dos critérios operacionais adotados, a Tabela V.3.1 apresenta

os valores médios de corretagem praticados no mercado do lbovespa Futuro. Os

percentuais estão segregados conforme o tipo de investidor, sendo que os grandes e

médios investidores geralmente são instituições financeiras, diferenciadas pelo volume

movimentado diariamente (a tabela já considera o fato de que são negócios intradiários,

ou sqa, que não há carregamento de posições para o dia seguinte).

Tabela V.3.1: Percentuais médios de corretagem segundo o tipo de investidor

Durante toda a :ÂpliçaçãQ...!Eáliçê, será considerada como custo de transação 4

ares.

Tipo de investidor % por negócio

Grande 0,010%

Médio 0,060%

Pequeno 0, 150%
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Avaliação do Efeito .adia.Szzoopizz.e

Para efeito do estudo, os períodos dos diversos contratos de lbovespa Futuro coram

íeparadoí+mdois subperíõdõi: ãtiálise, ohdí3ã(íidentificãdas as melhores retrai, e

!ç$!ç, onde as regras que se destacaram no subperíodo anterior são avaliadas.

Após algumas considerações iniciais, serão analisadas as performances nos subperíodos

de análise e de teste e no período geral (análise e teste).

VI.l -- Considerações iniciais

Antes de se avaliar os resultados dos subperíodos, são necessárias algumas

considerações acerca das medidas utilizadas e dos cálculos realizados.

Primeiramente, para fins de obtenção de propriedades estatísticas interessantes(vida

seção 11), o retomo entre dois instantes de tempo foi calculado pelo logaritmo neperiano

da razão dos preços dos mesmos. Para variações pequenas de preços, que é o caso do

intradiário, o valor obtido se aproxima da taxa de crescimento dos preços, que é o

retomo financeiro simples. Assim, os retomos apresentados nesta seção, além de

preencherem mais adequadamente os requisitos teóricos da técnica de boo/s//up

utilizada, estão bem próximos do retomo financeiro calculado no seu sentido estrito.

No estudo de BLL e de STW, foram medidos retomou para o índice Dow Jones que,

apesar de não ser transacionado, representa uma cesta de ações, enquanto no caso do

lbovespa Futuro, este é um derivativo que não exige imobilização de capital (apenas

depósito de garantias, que em geral é um valor bem menor do que o valor ânanceiro

referenciado na negociação), ganhando-se ou perdendo-se na diferença entre a compra e

a venda e não na rentabilização de um capital.

Ainda com relação aos retemos, são apresentados os retomou das observações (para um

intervalo de 4 minutos) e não os usuais (mensais, bimestrais, anuais), já que o prisma de

avaliação é o intradiário. Desta comia, a unidade de retomo é bem pequena, da ordem de

1 0'', servindo apenas de medida comparativa de perfomlance.
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Um último comentário acerca do retorno médio observado das regras é sobre a

corretagem, que foi considerada e calculada conÉomie explicado na seção V.3.

Na seção ll Êoi feito o desenvolvimento teórico da metodologia óoozsüap utilizada,

onde o p-valor de White é a medidaistatística que captura o defeito da/a-.ç/zooping.

Entretanto, para se obter a ordem de grandeza deste efeito, é necessária a comparação

com o p-valor nominal. O p=)(alar..np!!!i!!a!, para determinada regra, é aquele que resulta

da aplicação da metodologia bootstrap somente para a regra em questão, e não ao

conjunto de todas as regras. Assim, a diferença entre os dois valores de p-valor

representa a magnitude do efeito da/a-snoopi/zg na medida de performance.

Uma outra questão diz respeito à eliminação das primeiras 250 amostras, já que algumas

regras, para ativar o sinal de compra ou venda, demandam até 250 pontos iniciais. Para

que se possa analisar o efeito da/a-snooping em todas as regras, é necessário que estas

sejam comparáveis e possuam o mesmo número de amostras g a mesma possibilidade
de ativar compra ou venda.

Finalizando, durante o texto, sempre que âor citado um subperíodo como um

determinado mês, a referência estará sendo feita ao período do contrato de lbovespa

Futuro que vence naquele mês. Além disto, a notação de parâmetros que se seguirá no

texto, com relação às regras de melhor perfomtance, será a mesma da seção 111.5.

VI.2 Performance nos Subperíodos de Análise

A Tabela VI.2.1 apresenta as regras que tiveram a melhor perfomiance por $!112período

4g..análiêÊ, tanto por tipo de regras(filtro, média móvel, suporte e resistência, canal),
como no conjunto destas.

De fonna geral, para cada subperíodo de análise houve uma regra diferente com a

melhor performance, sendo que em Abril e Junho de 2000 a melhor regra Êoi um filtro,

em Dezembro de 2000 Êoi um suporte e resistência e em Fevereiro e Abril de 2001 foi

uma média móvel. Mesmo para cada tipo de regras (filtro, média móvel, suporte e
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resistência, canal), em todos os subperíodos as regras de melhor performance foram
distintas.

Tabela VI.2.1: Melhores Regras de TrazíZng -- Subperíodos de Análise

Considerando-se todo o subperíodo de análise, a melhor regra Êoi um âltro (banda de

ativação de O,12% e banda de desativação de 0,02%), que não Êoi a melhor regra em
nenhum dos subperíodos individualmente.

Adicionalmente, a partir de Dezembro de 2000, uma característica comum a todas as

melhores regras foi um valor alto para o parâmetro de /zo/dfng per/od(É), chegando a

150 observações em Abril de 2001 (em média, 90 observações equivalem a l dia).

Reportando a análise à seção V.l, as características comuns aos subperíodos Abril e

Junho de 2000 foram o volume diário elevado, em comparação aos demais, e a
tendência bem definida (mercado não ficou ''de lado"). Assim, a ausência destas duas

características, $iln!!!!a119ams!!@ nos subperíodos de Dezembro de 2000 a Abril de 2001.

Subperíodo Filtro Média Móvel
Suporte e

Resistência
Canal Geral

Abr/00 x=0,04%
y-0,02% e=]

c=1 F:0

c=1 n=2 m=l
b-O,OO% d-l

ho

E=2c=ln=0
b-O,Ol% d-l

FO

x=0,05% c=l
n=5 b-0,01%

ho

Filtro
x=0,04%

y-0,02% e=l

Jun/00 x=0,20%
y-0,10% e-l

c=1 FO

c=150 n=15
m=10 b-0,00%

d-l FO

E=2c=ln=0
b-O,OO% d- l

FO

x=0,10% c=l
n=10 b::0.00%

FO

Filtro
x=0,20%

y-0, 10% e=l

Dez/00 x=0,24%
y-0,00% e=l

c=150 F::0

c=75n=25
m=20 b-0,00%

d-lhl

e-4 c=50 n=0
b-0.05% d- ]

FO

x=0,30% c=75
n=25 b-0,15%

ho

Sup.Resistência
e::4c=50 n=0
b-0.05% d-]

Fev/O] x=0,40%
y-0,00% e=l

c=150 Ê:l

c=100 n::40
m=20 b=0,00%

d-l HO

e=0 c=150
n=10 b-0, 10%

d-l FO

x=0,30% c=75
n=25 b-0,00%

bl

Mlédia Móvel
c=100 n-40

m=20 b:::0,00%

Abr/01 x=0,06%
y-0,00% e=l

c=5 ÊI

c=150n=20
m=5 b-0.00%

d-l FO

e-4 c=100 n=0
b-0,05% d-l

FO

x=1 ,00% c=150
n=50 b=0,05%

ho

Média Móvel
c=150 n=20

m=5 b-0,00%

Análise
x=0.12%

y-0,02% e=l
c=1 F:0

c=1 n=10 m=l
b-0,20% d- l

FI

e=0c=ln=10
b-O,OO% d-l

EO

x=0.05% c= l
n=10 b-0,00%

ho

Filtro
x=0,12%

y-0,02% e=l
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levou ao melhor desempenho de regras que demandam um maior "tempo de maturação
doresultado"

Na Tabela VI.2.2 estão as principais grandezas que medem a performance das regras

queiiveram ctmelhor desempenho em cada um dos subperíodos d&análise-(elencadas

na última coluna da Tabela VI.2.1).

Tabela VI.2.2: Performance das melhores Regras de Zral#ng Análise

(2) Unidade do Ganho Líquido: pontos do índice filturo(líquido da corretagem)

O retomo médio nos dois primeiros subperíodos de análise (Abril e Junho de 2000) Êoi

sensivelmente maior do que nos dois últimos (Fevereiro e Abril de 2001), tendo

desempenho mediano no subperíodo intermediário(Dezembro de 2000). E importante

notar que o ganho líquido em pontos não cresceu ou decresceu na mesma proporção do

retomo médio (por exemplo, em Abril e Junho de 2000), basicamente por dois motivos:

1) na avaliação de retomo coram retiradas as 250 primeiras amostras;

2) o valor médio do lbovespa Futuro, em pontos, é diferente nos subperíodos

avaliados, enquanto o retomo é uma medida relativa.

Pode-se ainda comparar o p-valor de White (leva em conta o efeito da/a-inoop/ng) e o

p-valor nominal nos subperíodos de análise. Obtém-se que, em todos os subperíodos de

análise, inclusive no conjunto deles, o segundo é sempre 0, o que indicaria a presença de

perfomiance superior ao óencÀmark (neutralidade), enquanto o primeiro apresenta

Subperíodo Retomo médio (1) p-valor de White p-valor nominal Ganho Líquido (2)
Abd00 1.531 0,00 0,00 8.483
Jun/00 1.989 0,00 0,00 8.268
Dez/00 915 0,30 0,00 7.170
Fev/01 679 2,70 0,00 6.499
AbdOI 526 44,90 0,00 6.233
Análise 572 14,70 0,00 22.567
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alguns valores diferentes de 0, mas aceitáveis (Dezembro de 2000 e Fevereiro de 2001)

e até mesmo valores excessivos (Abril de 2001 e no conjunto dos subperíodos de

análise), aceitando a hipótese nula de não ocorrência de melhor performance quando se

consideram todas as regras. Este tipo de resultado destaca a importância do método para

aJerificaçãude melhotperfomiance,devido a.conteúdainfomlaeional acima da média

e não a particularidades do mercado (ou sqa, devido à sorte, pois várias regras

possuiriam perfomiance similar do ponto de vista estatístico).

A Tabela VI.2.3 é semelhante à tabela anterior, só que a avaliação de performance é da

melhor regra durante todo o conjunto de subperíodos de análise(âltro com banda de

ativação de 0,12% e banda de desativação de 0,02%).

Tabela VI.2.3: Performance da melhor R.egra Subperíodos de Análise

(2) Unidade do Ganho Líquido: pontos do índice futuro(líquido da corretagem)

Para a melhor regra, em todos os subperíodos, tanto o retomo médio como o ganho
líquido em pontos coram positivos. Além disto, os resultados de Abril e Junho de 2000

foram, como na avaliação das melhores regras por subperíodo, em média, superiores aos
demais.

Na comparação do p-valor de White com o p-valor nominal, novamente percebe-se a

utilidade da metodologia aplicada. Avaliando-se a performance pelo p-valor nominal,

apenas o subperíodo de Fevereiro de 2001 aceitaria a hipótese de não ocorrência de

performance acima do óe/zcÀmczrk, enquanto, segundo o p-valor de White, apenas nos

subperíodos de Abril e Junho de 2000 tal hipótese seria rejeitada.

Subperíodo Retomo médio (1) p-valor de White p-valor nominal Ganho Líquido (2)
Abd00 1.396 0,10 0,00 7.637
Jun/00 1.702 1,00 0,00 7.357
Dez/00 230 100,00 6,70 1.938
Fev/OI 85 100,00 23,10 781
AbdOI 431 89,40 0,00 4.854
Análise 572 14,70 0,00 22.567
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No Apêndice 3, estão os sumários estatísticos das melhores regras (Tabela A.3.1) e da

melhor regra (Tabela A.3.2) nos subperíodos de análise. Analisando-se estas tabelas,

pode-se ressaltar que:

© para as melhores regras,nos subperíodos düAbtiLeJunho de4000ío ©úDçro de

nçgéçjp$ Êoi sensivelmente maior do que nos demais, sugerindo um paralelismo com

a presença de alto volume diário e de tendência deânida; por outro lado, esta

aârmação é falsa quando se considera a melhor regra, que teve o número de

negócios menor exatamente nestes subperíodos (este talvez sqa o motivo da

performance pior da melhor regra após Dezembro de 2000, pois esta não tem um

Ão/díng.per/od elevado para "isola-la" de subperíodos pouco suscetíveis a ganhos no

intradiário -- que parece ser o caso daqueles que não possuem, simultaneamente,

volume diário elevado e tendência deânida);

© com exceção dos subperíodos de Dezembro de 2000 a Abril de 2001 para as
melhores regras, o foi menor do que o nlâlnçW..dS

nçgéçjeg.ÇQm:.pçlda para as melhores regras por subperíodo e para a melhor regra, o

que implica num maior valor médio nas situações de ganho do que nas de perda,

além de reforçar al idéia de que o número de acertos não é diretamente pmporcional

ao ganho(pode-se acertar poucas vezes, ganhando-se muito, e errar muitas,

perdendo-se pouco, resultando em ganho líquido bem acima do óencÀmark);

e nas duas análises(melhores regras por subperíodo e melhor regra), a !nédia..ds

Dçgéçjgg..por dia indica que as regras são implementáveis do ponto de vista

operacional, já que o maior valor não passou de 25 negócios por dia (neste caso

seria, em média, um negócio a cada 14 minutos), enquanto o menor valor 6oi de 0,9

negócios por dia (o que não foge de um horizonte de tempo operacional do
intradiário, em que se espera pelo menos uma operação a cada 2 ou 3 dias);

e comparando-seo , no caso das

melhores regras houve um maior número de negócios com ganho na venda do que

na compra, enquanto para a melhor regra prevaleceu um maior equilíbrio entre os
dois números.
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VI.3 Performance nos Subperíodos de Teste

A Tabela VI.3.1 apresenta as regras que obtiveram a melhor performance por
$ubpçliíede..dg.ê!!é!;l$ç, tanto por tipo de regras como no geral.

Tabela VI.3.1: Melhores Regras de Traí#lzg -- Subperíodos de Teste

Como na Análise, tanto por tipo de regras como no geral, houve uma regra diferente

com a melhor performance para cada subperíodo de teste. Considerando-se os
subperíodos individualmente, as melhores regras coram suporte e resistência para Junho

e Outubro de 2001 e média móvel para Agosto de 2001.

Avaliando-se todo o período de teste, a melhor rega Êoi, como na análise, um filtro

(banda de ativação de 0,20% e ;zo/díng.Ferida de 75 amostras). Contudo, esta regra não

apresentou o melhor desempenho nos subperíodos de análise como um todo nem
individualmente.

Novamente, uma característica comum a todas as melhores regras, só que desta vez em

todos os subperíodos de teste, foi o valor elevado para o parâmetro de Ào/dlng .Ferida,

Subperíodo Filtro Média Móvel
Suporte e

Resistência
Canal Geral

JuiVO ] x=0,08%
y-0,00% e=l

c=10 F::l

c=10 n=200
m=1 b::0,00%

d-l FO

e=10c=100
n=0 b::;0,00%

d-2 FO

x=0.20% c=75
n=50 b-0,01%

FO

Sup.Resistência
e=10c=100n=0
b-O,OO% d-2

Ago/01
x=0,20%

y-0,00% e=l
c=100 f:l

c=150 n=10
m=1 b-0,00%

d-1 >0

e=5 c=75 n=0
b-O,15% d-l

FO

x=0,20% c=25
n=15 b-0,00%

FO

Média Móvel
c=150 n=10

m=1 b:::0,00%

Out/01 x=0,20%
y-0,00% e=l

c=75 F::0

c=75n=30
m=15 b:::0,00%

d-l FO

e=2 c=75 n=0
b-O,15% d- l

FO

x=0.05% c=100
n=5 b::0,00%

EO

Sup.Resistência
e=2c=75n=0
b-O,15% d-]

Teste
x=0,20%

y-0,00% e=l
c=75 FO

c=75 n=30
m=15 b-0,00%

d-l FO

e-4c=50n=0
b-O,Ol% d-l

FO

x=0,20% c=75
n=20 b=0,10%

ÊO

Filtro
x=0,20%

y-0,00% e=l

Geral x=0,12%
y-0,02% e=l

c=1 F::0

C=1 n=2 m=]
b-O,Ol% d-l

e-0c=ln=10
b-O,OO% d-l

FO

x=0,05% c=l
n=10 b-0;00%

FI

Filtro
x=0,12%

y-0,02% e=l
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que variou de 75 a 150. A mesma análise feita para alguns subperíodos de análise é

válida para os de teste: na maioria destes, não houve tendência definida nem volume

diário elevado, demandando um maior "tempo de maturação do resultado". A exceção

Êoi em Outubro de 2001, em que a tendência foi de queda com recuperação no meio do

subpç1lí1ldQumaEque, em ÇQntrapartidaa melhor- regra. apresentou um .ho/dlng'perlod

menor do que nos outros casos (75).

Na Tabela VI.3.2 estão as principais grandezas que medem a performance das regras

que tiveram o melhor resultado em cada um dos subperíodos de teste (elencadas na
última coluna da Tabela VI.3.1).

Tabela VI.3.2: Performance das melhores Regras de Traí#ng - Teste

(2) Unidade do Ganho Líquido: pontos do índice filturo (líquido da corretagem)

O retomo médio das melhores regras nos subperíodos de teste, quando comparado ao

das regras nos subperíodos de análise, foi levemente abaixo (em tomo de 5%).

Comparando-se o p-valor de White e o p-valor nominal nos subperíodos de teste, o

efeito data-snooping não foi significativo na avaliação de perfomiance, rdeitando a

hipótese nula em todos os subperíodos de teste (ou seja, a performance é acima do

benc&mar#). Por outro lado, considerando-se todo o período de teste, a hipótese seria

aceita, assim como no período geral (análise e teste).

A Tabela VI.3.3, análoga à Tabela VI.2.3 anterior (subperíodos de análise), registra a

performance da regra que teve melhor desempenho durante todo o conjunto de

subperíodos de teste (âltro com banda de ativação de 0,20% e Ão/díng .per/od de 75
amostras).

Subperíodo Retomo médio (1) p-valor de White p-valor nominal Ganho Líquido(2)
Jud01 972 0,10 0,00 7.436
Ago/01 798 1,20 0,00 3.684
Out/01 1.955 0,00 0,00 7.086
Teste 765 100,00 9,90 l0.779
Geral 550 100,00 0,00 30.491
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Tabela VI.3.3: Performance da melhor Regra - Subperíodos de Teste

(2) Unidade do Ganho Líquido: pontos do índice futuro(líquido da corretagem)

Neste caso (teste), a melhor regra apresentou retomo médio positivo em todos os

subperíodos de teste, com destaque no subperíodo de Outubro de 2001. Na avaliação do

p-valor, excetuando-se Outubro de 2001, apenas o nominal, e mesmo assim em Agosto

de 2001 , apresentou nível estatístico satisfatório para a rqeição da hipótese nula.

No Apêndice 3, estão os sumários estatísticos das melhores regras (Tabela A.3.3) e da

melhor regra (Tabela A.3.4) nos subperíodos de teste. Os seguintes comentários podem
ser feitos acerca destas tabelas:

© para as melhores regras, nos subperíodos de Junho a Outubro de 2001, o !Úlnero de

negócios foi sensivelmente menor do que a média nos subperíodos de análise

(particulamiente nos subperíodos de Abril e Junho de 2000), novamente sugerindo

um paralelismo com a ausência de alto volume diário e de tendência deânida; por

outro lado, esta animtação é falsa quando se considera a melhor regra, que teve o

número de negócios grande, mesmo tendo um Ão/dingperlod elevado para "isolar" a

regra de subperíodos pouco suscetíveis a ganhos no intradiário;

e
para as melhores regras, o foi maior do que o

nos subperíodos de teste, ao contrário do que
ocorreu na análise, porém o número de negócios foi também menor; para a melhor

regra, no período de teste, a relação em pauta foi inversa, já que o número total de

negócios também foi maior;

Subperíodo Retomo médio (1) p-valor de White p-va]or nomina] Ganho Líquido (2)
Jun/01 232 100,00 9,90 889

Ago/01 319 100,00 3,80 2.452

Out/QI 1.9L2 0;00 0;00 2439
Teste 765 100,00 9,90 l0.779

Geral 395 100,00 0,00 22.147



94

©

como nos subperíodos de análise, em que nas duas avaliações (melhores regras por

subperíodo e melhor regra) as avam as regras

implementáveis do ponto de vista operacional, nos subperíodos de teste estas se

situaram no intervalo de 0,6 a 1,1 para as melhores regras por subperíodo (valores

lbaixos, mas aceitáveis)i ncLintervalo de 15,Sa 20,3 para &melhopregra}

e comparando-se o , como nos

subperíodos de análise, no caso das melhores regras houve um maior número de

negócios com ganho na venda, enquanto para a melhor regra houve um maior
equilíbrio entre os dois números.

VI.4 -- Avaliação Geral da Performance das Regras

A Tabela VI.4.1 mostra a performance da melhor regra no Teste nos subperíodos de

análise, além da melhor regra na Análise nos subperíodos de teste, enquanto a Tabela

VI.4.2 mostra a performance da melhor regra no geral (Análise e Teste) em todos os
subperíodos.

A melhor regra da Análise teve, no período de teste, praticamente o dobro do retomo

médio da melhor regra do Teste no período de análise. Além disto, o p-valor de White

leva a aceitar a hipótese nula, com 100% de confiança em todos os subperíodos de

análise, para a melhor regra do Teste. Para a melhor regra da Análise também houve

aceitação da hipótese nula no período de teste, porém com um nível de confiança mais

baixo, principalmente em Outubro de 2001 .

A melhor regra geral, que também 6oi a melhor regra no período de análise, teve uma

performance média semelhante na análise e no teste. Esta perfomaance, no entanto, não

âoi regular todo o tempo, apesar de positiva na maioria dos casos (exceção a Agosto de

2001). Com relação ao p-valor de White, somente em Abril e Junho de 2000 houve uma

significância suficiente para rqeitar a hipótese nula. Se esta análise fosse deita com o p-

valor nominal, a rejeição da hipótese nula se daria na maioria dos subperíodos, excito

em Fevereiro e em Agosto de 2001, e na maioria dos períodos gerais, excito o de teste.
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Tabela VI.4.1: Performance das melhores Regras (Análise/Teste) fora dos períodos

LiJ uniaaae ao retomo médio: IU por amostra de 4 minutos (líquido da corretagem)

(2) Unidade do Ganho Líquido: pontos do índice futuro (líquido da corretagem).

Análise (melhor regra nos subDeríodos de teste\
Subperíodo Retomo médio (1) p-valor de White l p-valor nominal l Ganho Líqu do(2)

Abd00 338 100.00 14,00 2.558
Jun/00 a8 LOO#O 30,80 2668
Dez/00 33 100,00 50,40 238
Fev/01 221 100.00 9,00 2.008
AbdOI 288 100,00 3,70 3.896
Análise 218 100,00 2,20 11.367

Teste (melhor regra nos subperíodos de análise'l
Subperíodo Retomo médio (1) p-valor de White l p-valor nominal l Ganho Líquido(2)

Jun/01 478 93.90 0,00 3.817
Ago/01 (5) 100.00 52,70 157
Out/01 1.09] 28.20 0,00 3.950
Teste 505 100,00 52,70 7.924
Geral 550 100,00 0,00 30.491

Análise
Subperíodo Retomo médio (1) p-valor de White p-valor nominal l Ganho Líqu do(2)

Abd00 1.396 0,10 0,00 7.637
Jun/00 1.702 1,00 0,00 7.357
Dez/00 230 100,00 6,70 1.938
Fev/OI 85 100.00 23,10 781
AbdOI 431 89.40 0,00 4.854
Análise 572 14,70 0,00 22.567

Teste
Subperíodo Retomo médio (1) p-valor de White l p-valor nominal l Ganho Líqu do(2)

Jun/0] 478 93,90 0,00 3.817
Ago/01   100,00 52,70 157
Out/01 1.091 28.20 0,00 3.950
Teste 505 100.00 52,70 7.924
Geral 550 100.00 0,00 30.491
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Assim, apesar de ter uma perfomlance geral satisfatória, a melhor regra tem em grande

parte o efeito de da/a-snoopí/zg em seus resultados, ou seja, há um grau de dependência

com as demais regras, o que sugere uma perfomlance superior conjunta e não individual

(este ponto será mais explorado na seção Vlll).

Em última análise, a Tabela VI.4.3 resume (página seguinte), de forma comparativa, os

resultados obtidos nos subperíodos de análise e de teste, assim como no conjunto geral.

A performance da melhor regra no período de teste só destoou dos demais por ter sido

esta um filtro distinto da análise e do caso geral, mesmo sendo os subperíodos de teste,

com exceção de Outubro de 2001, os piores em tempos de resultado (o Ão/d!/zg.Ferida

elevado 6oi eficiente neste intervalo de tempo). Novamente, o efeito da/a-inooping

ilustra bem a utilidade do método, porque em todos os períodos seria aceita a hipótese

nula (não há performance acima da média considerando-se o efeito conjunto das regras),

o que não seria verdade, à exceção do período de teste, se fosse usado o p-valor
nominal.

E interessante observar que o número médio de negócios por dia, para todos os

períodos, âcou na faixa de 17 a 22, o que dá um intervalo médio de 20 minutos entre

cada negócio. Além disto, o percentual de negócios com ganho, sda na compra ou na

venda, âcou em tomo de 42 a 43%, independente do período, mostrando que houve

menos acertos, mas os ganhos nos acertos foram bem maiores que as perdas nos erros.

Considerando-se o número de negócios com ganho, a participação da compra e da

venda Êoi, na média, a mesma (50%). Este último fato é curioso, dado que o período

total apresentou mais tendências de queda do que de alta, mostrando que as melhores

regras, na média, atavam a compra e a venda, independente da tendência, um igual
número de vezes com ganho.
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Tabela VI.4.3: Resumo comparativo dos resultados -- Análise, Teste e Geral

l.iJ umaaae ao retomo médio: 10 ' por amostra de 4 minutos (líquido da corretagem

(2) Ganho em pontos do lbovespa Futuro, líquido de conetagem.

Notação: (C) = na compra; (G)

Resultado Análise Teste Geral

Melhor regra
Filtro

x=0,12% y-0,02% e=l
c=1 FO

Filtro
x=0,20% y-0,00% e= l

c=75 fLO

Filtro
x=0,12% y-0,02% e= l

n=1 {Ln

Peúomance (1) 572 765 550

Efeito da/a-lnoopí/zg 0,00 para 14,7% 52,70 para 100% 0,00 para 100%

Média negócios/dia 21,5 17,5 20,0

Ganho médio/negócio (2) 6,7 5,1 6,1

% negócios c/ ganho 43,2% 41,8% 42,7%

% negócios de compra (G) 43,1% 41,8% 42,7%

% negócios de venda (G) 43,3% 41,8% 42,8%

% negócios c/ ganho (C) 50,5% 49,2% 50,1%
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Vll

Nesta seção será avaliada a consistência de alguns modelos estatísticos (passeio

aleatórioíauto-regressivos média móvel e modelos ARCA-na estrutura- davolatilidadê)

com os retomou obtidos quando as regras de análise técnica são aplicadas à série

ânanceira original (lbovespa Futuro). O objetivo é verificar se os padrões capturados

pelas regras podem ser resultado de propriedades estatísticas conhecidas que estalam

presentes na série estudada. Para tanto, a avaliação será dividida em duas etapas:

e modelagem estatística da série de retomos do lbovespa Futuro e

e comparação da performance das regras para a série original e para os modelos
simulados.

VII.l Modelagem Estatística dos Retornos

O primeiro passo para a modelagem dos retomou é fazer um levantamento das
estatísticas descritivas da série. A Tabela Vll.l.l traz as principais variáveis descritivas

para os períodos de análise e de teste, além do período total (geral).

A modelagem dos retomos será feita para o período geral, mas a observação dos

subperíodos que o compõem é importante para avaliar se o uso dos mesmos parâmetros

para toda a série é válido ou não. Caso sqa comprovada uma discrepância entre as

variáveis nos períodos envolvidos, a análise necessária passaria por quebras da série
ânanceira em trechos govemados por modelos distintos.

O maior número de observações no período de análise advém do fato deste compreender

5 vencimentos futuros, contra somente 3 no período de teste. Para as medidas de média,

mediana, máximo e mínimo, também foi utilizada a unidade de 10'7 por amostra de 4

minutos. O período de teste apresentou um retomo médio mais negativo do que os

demais, mas os valores máximos e mínimos ficaram próximos e os de mediana forma

idênticos (percentual de zeros elevado na série intradiária) aos dos demais períodos.
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Tabela Vll.l.l: Estatísticas descritivas para o retorno do lbov. Futuro intradiário

s.: p(i) (p'(i» indica a autocorrelação de ordem i para os (quadrados dos) retomos

  Variável descritiva
Período

AnáliseTesteGeral

  # observações 24.735 11.990 36.725

  MédíãljiTol -128,0 -244,8 -165.8

  Mediana (xlO'7) 0 0 0

  Máximo (x10'7) 575.822 577.550 577.550

  Mínimo (x10'7) -529.935 -500.773 -529.935

  Desvio-padrão (x10'') 19.588 20.180 19.783

  Assimetria
0,2874 0.4774 0,3531

  Curtose
107,2519 108.9893 107.9485

  P(1) 0,1393 0,1485 0,1425

P(2) 0.0013 -0.0112 -0.0030

P(3) 0,0028 0,0097 0.0052

P(4) -0,0119 0.0142 -0,0030
P(5) 0.0088 0,0042 0.0072

P(6) 0.0055 -0,0049 0,0020

P(12) -0,0027 -0,0032 -0,0028
P(24) -0.0007 -0,0005 -0,0006
P(36) -0,0063 -0.0077 -0,0067  
P (1) 0.007] 0,0123 0.0216  
P*(2) 0,0125 0.0115 0.0441  
P (3) 0,0050 0,0171 0.0085  
P'(4) 0,0019 0.0183 0.0072  
P*(5) 0,0043 0,0138 0.0070  
P (6) 0.0013 0.0040 0,0113  
P (12) 0,0033 0.0144 0.0066  
P'(24) o,oooo 0.0054 0.0017  
P (36) 0.0019 0,0036 0.0028  
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As volatilidades dos períodos foram semelhantes, assim como as curtoses, estas últimas

indicando leptocurtose acentuada em todos os períodos (fenómeno de "caudas" pesadas

na curva de distribuição dos retemos, muito comum em séries financeiras). Em termos

de assimetria, nos três períodos foi constatado um desvio moderado à direita (pouco
gçjpa4&zeroÜ

Por último, ao anal da tabela estão as autocorrelações para os 6 primeiros /ags, além dos

de ordem 12, 24 e 36. A autocorrelação de primeira ordem, para todos os períodos, Êoi

em tomo de 0,14, indicando a presença de característica auto-regressiva na série,

enquanto para as demais ordens (/ags) os valores coram pouco relevantes, assim como

para as autocorrelações dos quadrados dos retomou. De forma geral, parece razoável

utilizar um mesmo modelo para toda a série, não necessitando de quebras para melhor
aderência dos retemos simulados.

No caso do passeio aleatório, como já descrito na seção 11, a simulação óooísü'ap é feita

utilizando-se o método tradicional, através do sorteio com reposição dos retomos da

série original. Já para os modelos ARMA (estrutura auto-regressiva e de média móvel

na média dos retemos condicionais), inicialmente serão avaliadas as fiações de

autocorrelaçãó e de autocorrelação parcial (Gráficos Vll.l.l e Vl1.1.2, respecti-
vamente).

O gráfico da fiinção de autocorrelação apresenta um decaimento rápido para o intervalo

de conâança em tomo de zero, enquanto no gráfico da função de autoconelação parcial

existem dois /ags significativamente diferentes de zero. Neste último, alguns /ags mais

distantes e não adjacentes parecem romper modestamente o intervalo de conâança,

porém tal fato será desconsiderado pois foram retirados da amostra os intervalos de

almoço, que ocorrem durante o pregão da BM&F (vede seção V), introduzindo uma
certasazonalidade nos dados.

Desta forma, os Gráficos Vll.l.l e Vl1.1.2 sugerem que um modelo AR(2) (auto-

regressivo de ordem 2) seria o mais adequado para a série intradiária do lbovespa

Futuro. Como este é um critério julgamental, baseado na observação dos gráficos das

funções de autocorrelação e de autocorrelação parcial, foram estimados vários modelos

ARMA e ARCH para comparação segundo critérios técnicos quantitativos (AIC e BIC).
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Gráfico Vll.l.l: Função de Autocorrelação lbovespa Futuro intradiário

Lag

Gráfico Vl1.1.2: Função de Autocorrelação Parcial -- lbovespa Futuro intradiário

Lag
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A Tabela Vl1.1.2 apresenta o número de iterações .e os critérios de escolha AIC
(Akaike) e BIC (Schwartz) para os modelos estimados através do sc!/twczre E-Views
versão 3.1:

e -ARMAM.A.R(1),AR(2), AR(3),MA(1),MA(2) eARMAGL,l+

e ARCH (todos os modelos com estrutura MA(1) na média condicional): GARCH,
TARCHeE-GARCH.

Tabela Vl1.1.2: N' de iterações e critérios de escolha para os modelos estimados

Foi utilizada precisão de 0,000001

Entre os modelos ARMA, pelo critério AIC o escolhido seria o ARMA(1,1), enquanto

pelo critério BIC o escolhido seria o MA(1). Como o critério AIC é inconsistente, usou-

se o critério BIC e o modelo escolhido foi o MA(1). Por outro lado, as funções de

autocorrelação e de autocorrelação parcial indicavam o modelo AR(2), assim, este
também foi simulado no trabalho.

Modelos Estatísticos
Convergência Critérios de Escolha

# iterações (*) AIC BIC

AR(1) 2 -9,63362 -9,63316

AR(2) 3 -9,63415 -9,63345

AR(3) 4 -9,63417 -9,63325

MA(1) 6 -9,63417 -9,63370

MA(2) 7 -9,63414 -9,63344

ARMA(1,1) 7 -9,63418 -9,63348

GARCH 143 -9,71109 -9,70993
TARCH 149 -9,71221 -9,71082

E-GARCH 11.409 -9,71474 -9,71312
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Com relação aos modelos ARCH, foi utilizada uma estrutura de média móvel de ordem

l na média condicional, sendo considerados, para Êlns da simulação, todos os modelos

estimados: GARCH, TARCH e E-GARCH. E interessante notar como o número de

iterações necessárias para a convergência (precisão de 10'6) aumenta para os modelos

ARCH- padiçulamlentepara.aE:GARCH,quelambém apresentou os maioresFvalores

absolutos para AIC e BIC.

Na Tabela Vl1.1.3 estão os parâmetros estimados, com os respectivos p-valores, para os

modelos estatísticos escolhidos (a notação utilizada é a mesma da seção ll).

Em termos de significância estatística, o parâmetro menos significativo foi o dreÓ/(ó)

para todos os modelos com exceção do E-GARCH.

No modelo auto-regressivo estimado -- AR(2), a soma dos parâmetros auto-regressivos é

da ordem de 0,12, indicando um nível baixo de persistência dos retomou passados na

observação atual. Para o modelo MA(1), a persistência das inovações é medida pelo

parâmetro 0.r, sendo da ordem de 0,15.

Já para os modelos GARCH e TARCH, a persistência das inovações e das variâncias

passadas na observação atual (a+l3) foi moderada, da ordem de 0,90, enquanto para o

E-GARCH esta (13) foi mais alta, da ordem de 0,95. O parâmetro relativo ao impacto da

variância condicional no retomo condicional('), para o caso do E-GARCH, mostrou

uma relação negativa entre os dois(a estimativa deste parâmetro para o GARCH e para

o TARCH não apresentou significância estatística aceitável). Este último resultado se

contrapõe àquele obtido por French, Schwert, e Stambaugh (1987) e por BLL, que
estimaram um valor positivo para dados diários do mercado norte-americano.

Por último, o principal parâmetro que diferencia o E-GARCH, À,, foi levemente

negativo (-0,02), indicando uma relação inversa entre o retomo anual e a volatilidade
futura.
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Tabela Vl1.1.3: Parâmetros estimados e p-valores para os modelos estatísticos

 
Parâmetros

estimados

Modelos Estatísticos

AR(2) l MA(1) l GARCH TARCH l E-GARCH

á'(x 10's)
-1,639

(15 ,9o%o)

-1,659

(15,7o%o)

37,90

(57,2%)

-78,93

(36,7%)

23,29

(0,00o%o)

P.r 0.1458
(0,00a%o)        

Pz -0.02372
(0,00o%o)        

0.r   0,1468

(0,00o%o)

0,1741

(0,00o%o)

0,1717

(0,009 )

0,1600

(o,oo%)

Y         -43,89

(0,00o%o)

      4,081 x10'7

(o,oo%)

4,963 x10'7

(0,009 )

-1,422

(0,00o%o)

a     0,08973

(0,009 )

0,06574

(0,009 )  
B     0,8194

(o,oo%)

0,8226

(0,00o%o)

0,9548

(0,00o%o)

n       0,04381

(0,00o%o)  
À         -0,01538

(0,00o%o)

          0,0884]

(o,oo%)
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VII.2 Performance das Regras para os Modelos Simulados

Diante do número elevado de regras da análise técnica utilizadas neste trabalho (18.228

regras), a análise da perfomiance para os modelos simulados será resüita àquelas que

tiveram o me!!!gl4ç$empenhQBQg$!!bllçEí(}dQ93valiadosAtas regras(filtros, médias

móveis, suportes e resistências, canais) já tinham sido apresentadas na seção VI, sendo

reproduzidas na Tabela Vl1.2.1.

Nesta tabela, as regras foram codificadas de l a ll (primeira coluna) para futuras

referências ao longo desta seção, de uma mesma Êomla para filtros, médias móveis,

suportes e resistências, além de canais. Algumas das regras obtiveram melhor

performance em mais de um subperíodo, sendo que nestes casos a notação utilizada foi

a do período mais abrangente (exemplo: a melhor regra no período de Análise, é, foi

também a melhor no período Geral, jl, portanto a notação utilizada foi ]:D.

A idéia de não se utilizar a melhor regra em um detemiinado subperíodo, mas os

melhores Êltros, médias móveis, suportes e resistências e canais, advém do fato de que

as propriedades estatísticas a serem investigadas podem estar presentes em um tipo

especíâco de regra (por exemplo, nob âltros e não nos canais). É interessante notar

ainda que, até para um mesmo tipo de regra, há variações significativas dos parâmetros,

o que toma a análise a ser feita menos viesada (por exemplo, caso todos os filtros não

tivessem diferença em termos de Ão/dlng .perfod, a presença de alguma propriedade

estatística poderia estar sendo apontada erroneamente).

Antes de se investigar as propriedades estatísticas da série de lbovespa Futuro, através

dos modelos simulados, será feita uma análise das características dos retemos das regras

para osdados originais.
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Tabela Vl1.2.1: Notação para as Regras de Traz#hg utilizadas para a simulação

(+) casos em que uma mesma regra tem o melhor desempenho em outm(s)
subperíodo(s).

Para isto, as Tabelas Vl1.2.2 a Vl1.2.5 apresentam as performances para os melhores

tipos de regra, para o período geral (análise e teste). Os resultados para as mesmas

regras nos períodos de análise e de teste, separadamente, estão apresentados no
Apêndice 4, nas Tabelas A.4.1 a A.4.8.

 
Regra

(Subperíodo)
Filtro Média M(5vel

Suporte e

Resistência
Canal

  l (Abr/00) x=0,04%; y-0,02%;
e=1 N=LLFa0

c=1; n=2; m=1;
b;Q00%y-ltF0

e=2;c=1;n=0;
b-O;Ol%l d= ITFO

x=0,05%; c=1; n=5;
b-O;Ol%:F::0

  2 (Jun/00) x=0,20%; y-0,10%;
e=1; c=1; Ê:;0

c=150; n=15; m=10;
b-O,OO%; d-l; FO

e=2; c=1; n=0;
b-O,OO%; d-l; FO

x=0,10%; c=1;
n=10; b-0,00%; F::0

3 (Dez/00) x=0,24%; y-0,00%;
e=1; c=150; F::0

c=75; n=25; m=20;
b-O,OO%; d-l; FI

e:;4; c=50; n=0;
b-0,05%; d-l; FO

x=0,30%; c=75;
n=25; b=0,15%; F:::0

4 (Fev/01) x=0,40%; y=0,00%;
e=1; c=150; F::l

c=100; n::40; m=20;
b-O,OO%; d-l; FO

e=O; c=150; n=10;
b-O,10%; d-l; hO

x=0,30%; c=75;
n=25; b=0,00%; Ê::l

5 (Abr/01 ) x=0,06%; y=0,00%;
e-l; c=5; í;; l

c=150; n=20; m=5;
b-O,OO%; d-l; FO

e-4;c=100;n=O;
b-0,05%; d-l; ÊO

x=1,00%; c=150;
n=50; b=0,05%; F:0

6 (Análise) ll (*)
c=1; n= 10; m=1;

b-0,20%; d-l; bl ll (*)
x=0,05%; c=1;

n=10; b=0,00%; F:0

7 (}ud01) x=0,08%; y=0,00%;
e=1; c=10; F::l;

c=10; n=200 m=1 ;
b-O,OO%; d-l; FO

e=10;c=100;n=0;
b-O,OO%; d=2; Ê:O

x=0,20%; c=75;
n=50; b=0,01%; f:;0

8 (Ago/01) x=0,20%; y=0,00%;
e=1; c=100; F::l

c=150; n=10; m=1;
b-O,OO%; d-l; FO

e=5; c=75; n=0;
b-O,15%; d-l; ÊO

x=0,20%; c=25;
n=15; b=0,00%; Ê::0

9 (Out/01) lO (*) lO (*) e=2; c=75; n=0;
b-O,15%; d-l; PO

x=0,05%; c=100;
n=5; b-0,00%; F:0

lO (Teste) x=0,20%; y-0,00%;
e=1; c=75; F:0

c=75; n=30; m=15;
b-O,OO%; d-l; FO

e::4; c=50; n=0;
b-O,Ol%; d-l; Ê:O

x=0,20%; c=75;
n=20; b=0,10%; ÊO

l l (Geral) x=0,12%; y-0,02%;
e=1; c=1; F::O

c=1; n=2; m=1;
b-O,Ol%; d-l; hl

e=0; c=1; n=10;
b-O,OO%; d-l; ÊO

x=0,05%; c=1;
n=10; b=0,00%; F::l  
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Nestas tabelas, os resultados apresentados têm a seguinte notação:

e #.}!çgéçles número de operações realizadas, segundo as indicações de

çgmpra(C) ou de vendEI(]{) d&regrB;

e B:ÊIQne..Médio: retomo médio obtido nas operações de compra(C) ou de venda

(V) da regra, tendo como unidade a mesma utilizada na seção Vl;

e É.B:Sleme& número de retomou obtidos nas operações realizadas, segundo as

indicações de compra (C) ou de venda (V) da regra, maiores do que zero;

e Dç$)cie=nadlãe: desvio-padrão dos retomou obtidos nas operações de compra(C)
ou de venda (V) da regra, tendo como unidade a mesma utilizada na seção Vl;

e b4édb: média, para as regras discriminadas confomte o tipo (âltro, média

móvel, suporte e resistência, canal), das variáveis descritas.

Tabela Vl1.2.2: Performance das melhores regras -- Série original -- (;eral -- Filtro

    Retorno Médio
(x10'7)

# Retomos Desvio-padrão
/.d a-7x
(x10'')

c l vC V C V c>o  
  4.490   1.164 2.509 39,89% 40,52% 32.152 36.390

2 1.586 1.674 3.812 6.054 37,33% 40,26% 50.183 52.787
3 106 110 13.546 64.907 55,66% 60,00% 282.060 297.644

4 87 130 15.283 23.682 49,42% 58,46% 226.657 242.870

5 2.378 2.344 637 3.456 49,37% 50,22% 46.922 50.153

7 1.461 1.410 (786) 4.364 48,94% 49,50% 65.556 68.168
8 226 228 (7.878) 23.309 53,98% 56,58% 192.218 195.157

10 202 227 25.789 50.003 54,94% 61,23% 186.322 201.182

11 3.308 3.274 2.337 3.702 41,57% 41,69% 33.495 37.609
Média 1.538 1.533 5.989 20.221 47,90% 50,94% 123.952 131.329
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Tabela

Regra

Vl1.2.3: Performance das melhores regras -- Série original -- Geral--MMóvel

T"q@'
ç>o v>o l c T 'V

5.611 5.535 805 1.984 l4i,22%l42,29% 27.501 l 31.244

llzr] n8 ] trisr] s7:8so l 50,009 l 61,02o%o l 311.070 [3Õ5.É32=

293 302 (2.326) l 21.832 l50,i7% 56,62% 165.6621 168.662

151 153 6.450 42.995 49,00% 53,60%1257.5631234.685

116 113 1.976 l 59.448 51,72% 56,64% 299.856f313.823

2.032 2.008 1.574 3.839 37,25%l38,14% 43.398 l 46.831

265 272 763 l 11.369 l24,53%l2õ,47%li58.3ó9 201.215

111 123 l(64.693)1 (5.412) l 39,64% l 50,41% 316.568 296.269

208 210 (4.506) l 24.387 l 50,48% f 55,24% 208.499 230.449

5.623 5.541 947 2.049 l42,õ3%f43,ii%l 25.096 27.283

1.452 1.438 (5.785) l 22.034 l 43,66% l 48,35% l 181.358 185.629

l

2

3

4

5

6

7

8

10

11

Média

311.070

165.662

257.563

(2.326)

6.450

(64.693)

(4.506)

9475.541

1.438

Tabela Vl1.2.4: Performance das melhores regras -- Série original -- Geral -- S&R

Regra # Negócios
Retorno Médio

x10-l # Retornou

c>o l v>o

Desvio-padrão
/ +A-7\x10-7

c l vC V C V
l 4.384 4.331 901 2.345 40,35% 42,54% 27.668 31.591

2 4.350 4.317 886 2.212 39,88% 41,39% 29.002 33.505

3 322 354 (1.203) 12.062 49,69% 54,80% 152.360 160.831

4 109 119 (5.405) 44.220 44,95% 54,62% 294.007 286.306

5 167 183 (13.980) 16.177 53.30% 53,55% 256.566 216.310

7 155 174 (6.602) 18.959 49,03% 54,60% 247.973 226.109

8 199 224 (188) 18.759 49.75% 52,68% 191.705 219.196

9 204 234 (1.769) 16.521 48,04% 53,42% 205.661 206.297

10 340 347 (1.299) 17.066 48,82% 55,62% 148.440 165.395

11 2.814 2.84] 1.916 3.921 41,36% 43.26% 30.482 35.637
Média 1.304 1.312 (2.674) 15.224 46,52% 50,65% 158.386 158.118
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Tabela Vl1.2.5: Performance das melhores regras Série original -- Geral -- Canal

Analisando-se as tabelas anteriores, pode-se tecer os seguintes comentários

e o quando se avalia o período
geral (análise e teste), para os 4 tipos de regra;

e o na quasetotalidade dos

casos, o que advém do fato da tendência, no período geral, ter sido de queda(no

estudo de BLL por abranger um período em que o índice Dow Jones teve tendência

de alta, a relação obtida foi inversa);

8 na grande maioria dos casos, o

percentual maior na yçpda do que na compra (a única exceção foi uma regra de

canal, que além disso apresentou também o retomo médio na compra maior), fato

que também está ligado à tendência do período;

Regra
# Negócios

Retor'no Médio
(x10'7)

# Retornou Desvio-padrão
Íx10-7'l

c l vC V C V c>o v>o
l 3.857 3.816 1.188 2.726 40,99% 42,45%  32.459

2 2.772 2.813 1.902 3.839 41,34% 43,19% 30.264 34.908

3 179 215 (1.057) 20.973 51,96% 53,02% 204.060 225.289

4 282 303 (7.731) 7.753 47,17% 55,44% 153.005 164.897

5 123 167 26.163 18.150 63,41% 50,30% 205.891 259.655

6   2.826 1.869 3.854 41,33% 43,31% 30.360 34.90]

7 182 212 l0.202 17.452 48,90% 54,71% 188.989 205.147

8 610 601 1.899 9.602 50,82% 51,91% 99.517 119.419

9 279 258 (1.317) 21.505 50,90% 53,88% 179.848 196.241

10 215 209 (4.327) 26.86] 47,91% 55,98% 190.655 213.179

11 2.754 2.794 1.848 3.700 41,43% 43,31% 28.444 32.356
Média 1.277 1.292 2.785 12.401 47,83% 49,77% 121.728 138.041
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©
em termos de )(ela!!!idêds, esta foi , fato que
também 6oi observado no trabalho de BLL, porém agora a relação risco-retomo

ficou coerente com o que é esperado pela teoria clássica de ânanças (o desvio-

padrãados netomas é.uma medida. do risco-embutido nas operações,sendo queiras

operações de venda, tanto o retomo como o risco foram maiores, enquanto no
trabalho de BLL isto não aconteceu);

e por último, os comentários anteriores também são válidos para os períodos de

análise e de teste (vida Apêndice 4, Tabelas A.4.1 a A.4.8), mas nestes a tendência

também foi de queda.

A próxima etapa da análise é verificar se, para alguns dos modelos estatísticos

simulados, há evidências de que a performance superior das regras é devido a

propriedades especíãcas. Para isto, a avaliação será agrupada, para os 4 tipos de regra,
conforme o modelo estatístico :

e

©

e

e

e

e

passeio aleatório;

AR(2);

MA(1);

GARcn(*);
TARCn (*);

E-GARCn (*).

(*) com estrutura MA(1) na média condicional

Os resultados para os modelos serão apresentados em tabelas, onde os números

(percentuais) são fiações dos retomou/desvios-padrão das séries simuladas que são

maiores do que os originais (aqueles sobre a série financeira do lbovespa Futuro). Estas

orações serão calculadas para os retomou/desvios-padrão das operações de compra,

venda ou compra/venda("NET").



l l l

Até certo ponto, estas cações podem ser consideradas como "p-valores simulados", ou

sqa, quanto maiores os valores, maior a chance dos retomos da série original serem

devidos às propriedades inerentes ao modelo simulado. A medida em que estas cações

se distanciam de 0,50 e se aproximem de 1,00, os retomos originais se afastam do

çompoüamenta das simulações do =modelo, passandolambém aindicar.uma baixa

probabilidade das propriedades deste último serem explicativas da performance superior

das regras consideradas.

As três últimas linhas das tabelas apresentam os valores médios para as ú'ações,

amostra de 4 minutos), para compra, venda e compra/venda(NET). A notação

utilizada é a seguinte:

(1) - média do percentual de retomou/desvios-padrão simulados maiores do que os da

série original;

(2) média dos retomou/desvios-padrão simulados;

(3) = média dos retomos/desvios-padrão da série original

Os retemos médios apurados para a compra/venda(NET) da série original não

coincidem com aqueles apresentados na seção VI, pois os retomou calculados naquela

seção eram com base na amostra total, enquanto os retomou apresentados nas tabelas

seguintes são com base no número de operações de compra e/ou venda(diferença no

denominador, por isto os valores das próximas tabelas são maiores em valor absoluto).

Cabe comentar ainda que a ordem de grandeza utilizada para o desvio-padrão médio das

regras (de 10'' por amostra de 4 minutos) é a mesma do retomo médio, objetivando a
comparação entre ambos.
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Vl1.2.1 -- Passeio Aleatório

As Tabelas Vl1.2.6 a Vl1.2.9 apresentam a perfomance das regras, para o passeio
aleatório, na forma de cações de retomou/desvios-padrão acima daqueles oriundos da

série original,sumaíiando ao final a média simples para as regras consideradas;

Para os filtros, os retomou simulados mantiveram a coerência, em tempos relativos, com

relação aos resultados originais(o retomo e o desvio-padrão na venda foram maiores do

que os na compra), porém o p-valor foi abaixo de 1 0%, tanto para o retomo médio como

para o desvio-padrão, em todas as circunstâncias (compra, venda e /ze/) para a maioria

dos casos. Além disto, o retomo médio na compra, para a média das regras simuladas,

foi negativo, em contraposição à série original.

No caso das médias móveis, além da coerência, em termos relativos, com os resultados

originais, os retomos médios para a média das regras simuladas, tanto na compra como

na venda, tiveram o mesmo sinal daqueles da série original. No entanto, apesar dos

retemos apresentarem p-valores um pouco maiores (entre 14 e 19% na média geral, mas

ainda baixos em. termos de significância estatística), os dos desvios-padrão
permaneceram baixos.

Para os suportes e resistências, os resultados foram semelhantes ao caso das médias

móveis, sendo os valores de p-valor um pouco maiores, mas não o suâciente em tempos

estatísticos. Já os canais tiveram um comportamento dividido, aproximando-se dos

filtros em termos de coerência relativa(retomo médio na compra foi negativo, em

contraposição ao original) e dos suportes e resistências em tempos de valores de p-valor.

Os comentários anteriores também são válidos para os períodos de análise e de teste

(vida Apêndice 4, Tabelas A.4.9 a A.4.16), com a diferença de que os p-valores foram,

em média, maiores. De forma geral, portanto, o modelo de passeio aleatório não

explicou o comportamento dos retemos das regras, quando aplicadas à série original,

nem das suas volatilidades (desvios-padrão), levando a negar a hipótese do modelo de

passeio aleatório ser adequado para os retemos intradiários (amostra de 4 minutos) do
lbovespa Futuro.
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Tabela Vl1.2.6: Performance das regras Passeio Aleatório -- Geral -- Filtro

(1) [ Simulações
Retorno Médio

Venda l NET
D,o09c J a,oo%
o,oo%

4,00%

30,60%

o,oo%

4,00%

17,40%

o,oo%

o,oo%

6,22%

8.139

20.221

(2) > Original (3) ]

Desvio-padrão

Compra l Venda
ü40% ! Q,OO%

0,60% l o,oo%

s,40% l 2,40%

0,20%

Regra (3)
NETCompra

DDo%
o,oo%

4,40%

2,20%

l
2

3

4

5

7

8

10

11

Média

Média

Média

b l;oo%
o,oo%o,oo%

1,00% 1,20%

o,oo%

4,20%

3,40%

0,60%

2,40%

4,20%

o,oo%

5,80%

19,20%

o,oo%

o,oo%

3,36%
507

13.333

1,80%

25,20%3,20%

26,20%

35,40%

5,00%

4,40%18,40%

6,00%

18,00%

0,40%

8,80%

110.460

123.952

2,40%

1,60%

o,oo%

1,78%
110.575

131.329

o,oo%

o,oo%

7,93%

(7.137)
5.989

IM
1,31%

109.966

(1)

(2)

(3) 126.563

Tabela Vl1.2.7: Performance das regras Passeio Aleatório -- Geral -- Média Móvel

(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retomo Médio Desvio-padrão(3)Regra

Média (1)

Média (2)

Média (3) (5.785) 22.034 8.331 181.358 185.629 f 181.641

Compra Venda NET Compra Venda NET
o,oo% o,oo% o,oo% 0.20% o,oo% o,oo%
12,40% 7.00% 4,20% 0,60% 1,40% o.oo%
11.20% 6,60% 3,20% 9,00% 9,20% 3.60%
6,80% 7,00% 1,60% 0,80% 25.40% 2,00%
18,40% 11.80% 7,60% 4.20% 1,20% 0,60%
0.60% o,oo% o.oo% 0,20% o.oo% o.oo%
12,20% 39.40% 20,00% 8,20% 14,40% 9.40%
95,60% 93.40% 98,60% 0.40% 2.60% 0,20%
20,80% 18,20% 8,60% 4,20% 1,00% o,oo%
o.oo% o,oo% o,oo% 1,80% o,oo% o.oo%

17,80% 18,34% 14,38% 2.96% 5,52% 1,58%
(12.764) 13.290 359 153.065 159.563 155.590
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Tabela Vll 2.8: Performance das regras -- Passeio Aleatório -- Geral -- Sup. Resist.

(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão(3)
Compra l Venda l NET Compra l Venda l NET
D,0Q% ] D,0Q% ].D,Oo% ] J,20o%a ] D.oo% ] o.o09

o,oo% l o,oo% o,oo% 1,40% l o,oo% l o.oo%

15,80% l 28,80% 13,20% l 9,00% l 2,20% 1.20%

22,80% l 20,80% 14,20% 2,80% l 5,00% l i.40%

43,00% l 51,20% l 44,80% o,oo% 17,00% l 0.20%

31,60% l 49,80% l 33,00% l 0,20% l 6,60% o.oo%

15,40% 31,20% l 14,60% 6,80% l o,oo% o.oo%

19,40% 40,20% 16,40% 1,40% l 0,60% o.oo%

19,60% l 11,40% 6,00% l 17,40% l 0,60% 0.40%

o,oo% o,oo% f o,oo% 0,40% o,oo% l o.oo%

16,76% l 23,34% l 14,22% 3,96% f 3.20% 0.32%

(l0.997) l 9.162 475 l 136.268 l 136.662 135.779

(2.674) l 15.224 l 6.686 158.386 158.118 156.927

Regra

NET
Qoo%

o,oo%

13,20%

14,20%

44,80%

33,00%

14,60%

16,40%

6,00%

o,oo%

14,22%

475

6.686

Compra
0,20o%o

1,40%

9,00%

2,80%

o,oo%

0,20%

6,80%

1,40%

17,40%

0,40%

3,96%
136.268

158.386

!
2

3

4

5

7

8

9

10

11

Média (1)

(2)

(3)

Média

Média

Tabela Vl1.2.9: Performance das regras Passeio Aleatório -- Geral -- Canal

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Deus'io-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda l NET

l o,oo% o,oo% o,oo% 0.40% o.oo% o.oo%
2 o,oo% o,oo% o.oo% 0.40% o.oo% o.oo%
3 19,80% 26,60% 15,20% 2.20% o.oo% o.oo%
4 29.20% 42,80% 29,60% 31.40% 6.00% 7.20%
5 0.20% 52,20% 5,40% 40.00% o.oo% 1.40%
6 o,oo% o.oo% o.oo% 0.40% o.oo% o.oo%
7 3,20% 34,60% 5,80% 12.80% 0.40% 1.60%
8 lO,oo% 14,00% 5,60% 43.40% o.oo% 0.20%
9 22,20% 29.20% 21,60% 30.20% 16.60% 16.80%

10 28.80% 14,60% 13,00% 9.80% 0.20% 0.40%
11 o,oo% o,oo% o,oo% 3.00% o.oo% o.oo%

Média (1) l0,31% 19,45% 8,75% 15,82% 2,11% 2,51%
Média (2) (7.511) 7.334 642 113.779 114.904 113.841

Média (3) 2.785 12.401 7.618 121.728 138.041 129.556
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vn.2.2 - AR(2)

As Tabelas Vl1.2.10 a Vl1.2.13 apresentam a peüomance das regras, para o AR(2), na

fomta de fiações de retomos/desvios-padrão acima daqueles oriundos da série original,

!nédia si!!1llleEparalsíegras consideradas.

A utilização de um modelo auto-regressivo objetiva detectar se os resultados originais

das regras poderiam ter sido causados pelas correlações seriais presentes na série

financeira. Se os retomos são positivamente autocorrelacionados, é de se esperar que
retomos altos/baixos sejam seguidos de novos retomos altos/baixos.

Para os âltros, os retomos simulados, como no passeio aleatório, mantiveram a

coerência, em termos relativos, com relação aos resultados originais(o retomo e o

desvio-padrão na venda foram maiores do que os na compra), porém os p-valores para a

venda coram, em média, mais baixos do que para a compra. O contraponto foi que o

retomo médio na compra, para a média das regras simuladas, foi negativo, em
contraposição à série original, como ocorrido para o passeio aleatório. Já os desvios-

padrão das simulações obtiveram uma aderência maior (a média dos desvios-padrão

simulados, para compra, venda e'ne/, foi semelhante à da série original), apesar de não
ter havido modelagem da volatilidade.

No caso das médias móveis, também houve coerência com os resultados originais,

sendo que os retomou médios para a média das regras simuladas, tanto na compra como

na venda, tiveram o mesmo sinal daqueles da série original. Os p-valores dos retomou

coram, em média, acima de 25%, enquanto os dos desvios-padrão coram maiores (acima

de 30%), além de haver uma maior aderência de valores.

Para os suportes e resistências, os resultados foram semelhantes ao caso das médias

móveis, sendo os valores de p-valor um pouco maiores, além de haver aderência

também para os retemos na venda. Já os canais tiveram um comportamento próximo ao

dos filtros, com a vantagem de ter havido aderência de resultados para os retemos de

venda também (os retomos na compra permaneceram com sinal em contraposição ao da

série original).
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Os comentários anteriores também são válidos para os períodos de análise e de teste

(vede Apêndice 4, Tabelas A.4.17 a A.4.24), com a diferença de que a aderência média

para alguns desvios-padrão (particulannente no período de teste) piorou.

DQ&nnigei.al.ainodelcl.AR(2)explicou. o comportamento davolatilidadüdas regras

melhor do que o passeio aleatório, quando estas são aplicadas à série original, ao serem

considerados a aderência de resultados e os respectivos p-valores (em média, acima de

25%). Para os retomou, entretanto, continuou havendo incongruência na compra, no

caso dos filtros e dos canais (sinal trocado com relação à série original), mas houve

aderência para os retomos dos suportes e resistências, além dos canais, na venda.

É interessante observar que, apesar de não haver modelagem especíâca para a variância

no caso do AR(2), as volatilidades, para os 4 tipos de regra, tiveram uma aderência

muito boa, com a maioria dos p-valores na faixa de 30 a 50%. Exatamente os retomou,

que foram a motivação deste tipo de modelagem, apresentaram aderência em alguns

casos na venda, enquanto nas operações de compra o modelo AR(2) não refletiu a
realidade.
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Tabela Vl1.2.10: Performance das regras AR(2) Geral Filtro

Tabela Vl1.2.11: Performance das regras AR(2) Geral Média Móvel

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra l Venda . l NETCompra Venda NET

l 55JQ! 26.00% 33.20% 6Q.OO% 4.40% 15.80%

2 26,20% 18,20% 13,60% 16,80% 9,00% 5.80%
3 9,20% 9,60% 3.60% 50,80% 25.60% 36.40%
4 6,80% 41,40% 9,20% 19.00% 4,20% 3.80%
5 51,00% 27.80% 36.80% 99,40% 84,80% 99.60%
7 67,60% 42.80% 59.60% 97,00% 84,00% 98,40%
8 41,20% 27,40% 29,20% 52,20% 39,60% 45,60%

10 0.60% o,oo% o.oo% 80,40% 38,00% 63.80%
11 22,40% 7,80% 5,40% 46.60% 5.40% 12,80%

Média (1) 31 ,20% 22,33% 21,18% 58,02% 32,78% 42,44%
Média (2) (4.985) 11.772 3.386 124.606 125.078 124.226

Média (3) 5.989 20.221 13.333 123.952 131.329 126.563

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra l Venda l NETCompra Venda NET

l 46,40% 11,60% 17,80% 76.60% 7.20% 29.20%
2 13,60% l0,60% 4,40% 16.00% 21.00% 13,00%
3 17,60% 12.60% 6,00% 68,80% 71,60% 81,80%
4 8.60% 14,40% 4.80% 19,00% 74,00% 46,40%
5 12,40% 11,60% 5,40% 27.20% 16.00% 17.80%

6 70.60% 43.00% 61.60% 35,60% 17,20% 18,60%
7 21,20% 53,80% 33,60% 35,40% 36,60% 35.00%
8 93,60% 90,20% 96,60% 9,40% 32,00% 13.60%

10 23,80% 29,40% 17,40% 46,20% 14.40% 21,60%
11 30,60% 5.60% 7.20% 88.80% 49.20% 81 ,00%

Média (1) 33,84% 28,28% 25.48% 42.30% 33,92% 35,80%
Média (2) (13 .041 ) 15.685 1.435 172.616 179.644 175.272

Média (3) (5.785) 22.034 8.331 181.358 185.629 181.641
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Tabela Vl1.2.12: Performance das regras -- AR(2) -- Geral -- Suporte e Resistência

Tabela Vl1.2.13: Performance das regras AR(2) Geral Canal

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 62.60% 9.00% 25,80% 66,00o%ó 4,80% 21.80%
2 62,40% 20,60% 38,60% 66,00% 3,60% 15.80%
3 27.20% 42,40% 29,60% 74,80% 41.00% 63.40%
4 22.40% 26.60% 16.60% 31,60% 37,40% 33,00%
5 50.00% 59,20% 50,60% 3.00% 76,00% 23.80%
7 30.40% 53,60% 39,00% l0,40% 53,00% 24,00%
8 23,40% 43,60% 25,20% 65,40% 4,00% 16,40%
9 24.60% 48,00% 29,40% 21,40% 20,40% 15.20%

10 25,20% 21,80% 15,40% 88,00% 25,40% 64,40%
11 34,80% 0.20% 1,60% 45,60% 2,40% 5.80%

Média (1) 36,30% 32,50% 27,18% 47,22% 26,80% 28,36%
Média (2) (l0.030) 12.030 2.420 153.619 153.774 152.908

Média (3) (2.674) 15.224 6.686 158.386 158.118 156.927

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 59,40% 8,20% 21 ,00% 64,60% 4,00% 16.20%
2 36,40% 0.40% 2,40% 49,80% 4,80% ll,oo%
3 30,00% 41,20% 26,80% 31.60% 1.80% 2,80%
4 51 ,40% 66,20% 62,40% 89,40% 61,20% 87,60%
5 2,00% 60,60% 12.80% 94,40% 24,00% 61.60%
6 38,40% 0,40% 2,60% 47,20% 4,80% l0,60%
7 7.60% 46,00% 15,20% 66.80% 29.40% 47,40%
8 20.80% 27,80% 17,00% 98,40% 8.80% 68,40%
9 19.20% 34,00% 20.40% 97.00% 73,00% 96.40%
10 35,80% 22,40% 23,00% 63.40% l0,40% 28.80%
11 37.80% 1,00% 4.40% 80.60% 22.80% 50,80%

Média (1) 30,80% 28.02% 18,91% 71,20% 22,27% 43,78%
Média (2) (5.936) l0.269 2.884 130.321 131.038 130.082

Média (3) 2.785 12.401 7.618 121.728 138.04] 129.556
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Vl1.2.3 - MA(1)

As Tabelas Vl1.2.14 a Vl1.2.17 apresentam a peúomance das regras, para o MA(1), na

fomla de orações de retomos/desvios-padrão acima daqueles oriundos da série original,

sumqljandg Dg íinêl da&bela:a: médiasimples para as regras consideradas.

Na modelagem feita, o modelo MA(1) obteve melhores valores para AIC e BIC, apesar

da função de autocorrelação e de autocorrelação parcial sugerirem a modelagem AR(2)

para a média dos retomou condicionais. A utilização de um modelo de médias móveis,

por sua vez, objetiva detectar se os resultados originais das regras podem ter sido

causados pelas correlações seriais presentes nas inovações da série financeira (que

podem ser interpretadas como resultado das notícias, boas ou ruins, que impactam

continuamente o mercado).

De uma forma geral, os resultados foram bastante semelhantes àqueles obtidos para o
AR(2), com a vantagem de que os p-valores coram, em média, 5% maiores. Esta

conclusão também é válida para os períodos de análise e de teste (vede Apêndice 4,

Tabelas A.4.25 a A.4.32).

Pode-se dizer que o modelo MA(1) explicou o comportamento da série intradiária do

lbovespa Futuro um pouco melhor do que o AR(2), o que reforça a idéia de que a

metodologia óoo/sü'ap utilizada pode auxiliar na definição do modelo mais adequado

(neste caso, as indicações dos critérios AIC e BIC foram mais relevantes do que as

funções de autocorrelação e de autocorrelação parcial). Entretanto, para os retomos

continuou havendo incongruência, na compra, no caso dos filtros e dos canais (sinal

trocado com relação à série original), mas houve aderência para os retomos dos suportes

e resistências, além dos canais, na venda.

Desta comia, para o MA(1), as volatilidades dos 4 tipos de regra tiveram uma aderência

muito boa, com a maioria dos p-valores entre 40 e 50%, enquanto os retomou, nas

operações de compra, não refletiram o comportamento da série original.
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Tabela Vl1.2.14: Performance das regras -- MA(1) Geral -- Filtro

(1) [ Simulações
Retorno Médio

Venda NET
g9:$Q% L 54,20%

25,20% 24,60%

8,40% 3,00%

45,00% l 13,60%

30,00% l 46,60%

42,40% 67,00%

25,00% 33,80%

0,80% l o,oo%

13,00% l 15,80%

24,38% l 28,73%
11.551 3.986

20.221 13.333

(2) > Original (3) ]

Desvio-padrão

Compra l Venda
62.40% 1 6,6Q%

21,60% l 13,00%

56,80% 27,20%

18,20% l 4,20%

99,00% 89,40%

96,60% l 86,00%

56,80% l 43,20%

84,00% 45,00%

52,00% 6,40%

60,82% l 35,67%

125.670 l 125.912

123.952 131.329

Regra (3)
NET

20,80%

lO,oo%

41,40%

4,80%

99,60%

98,40%

52,60%

69,80%

16,20%

45,96%

125.070

126.563

Compra
68,20%

41,40%

12,00%

8,40%

63,00%

76,60%

49,60%

0,40%

34,40%

39,33%

(3.485)
5.989

l
2

3

4

5

7

8

10

11

Média (1)

(2)

(3)

Média

Média

Tabela Vl1.2.15: Performance das regras MA(1) -- Geral -- Média Móvel

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra l Venda l NETCompra Venda NET

l 53,80% 24.60% 37,20% 39.80% 46,60% 41,00%
2 20,20% o,oo% o,oo% 28,20% 7.80% 9,20%
3 23.60% 11,40% 8.40% 65,40% 84,80% 84.40%
4 8,20% 11,80% 4,00% 27,20% 76.00% 62,00%
5 16.60% 5.80% 2,60% 44,40% 11,60% 19.80%

6 74,80% 22.60% 49.60% 49,40% 27,80% 36.00%
7 31,60% 1,20% 1,00% 57,60% 33,80% 42,60%
8 93,60% 88,60% 96,00% 4,40% 38.00% 8,80%

10 25,20% 21,60% 16.80% 43.20% 17.00% 20,60%
11 44.40% 15,20% 22,40% 70,60% 46.00% 63,80%

Média (1) 39.20% 20,28% 23,80% 43.02% 38,94% 38,82%
Média (2) r11.298) 14.607 1.747 151.399 155.859 152.611

Média (3) (5.785) 22.034 8.331 181.358 185.629 181.641
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Tabela Vl1.2.17: Performance das regras MA(1) -- Geral -- Canal

Regra
(1) [ Simulações (2) > Original (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda l NET

l 76.20% 16.60% 479Q9 72,20% 9.00% 25.80%
2 76.60% 31 ,20% 59,20% 72,60% 6,60% 23.00%
3 27,60% 42.20% 27,60% 82.00% 46,40% 71,20%
4 27,40% 25,20% 17,00% 32,60% 48,20% 40.40%
5 52.20% 57,00% 56,80% 4,00% 81 ,20% 29.60%
7 34,40% 49,80% 37,80% 12,20% 61.00% 34.00%
8 25,60% 43,60% 27,40% 67,80% 5,20% 21.00%
9 29,40% 48,40% 33,00% 24,80% 26,80% 21.40%

10 32,00% 23,40% 19,40% 93,40% 30.40% 70.60%
11 49,80% 2,00% 7,00% 49,60% 3,80% 11,20%

Média (1) 43,12% 33,94% 33.22% 51.12% 31,86% 34.82%
Média (2) (8.304) 11.566 2.962 155.005 155.647 154.438

Média (3) (2.674) 15.224 6.685 158.386 158.118 156.927

Regra
(1) [ Simulações (2) > Original (3) ]

Retorno Médio Desço-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda l NET

l 75,60% 12.80% 38,20% 69,40% 5,40% 20.20%
2 51 ,00% 3,20% 8,40% 53,20% 5.80% 16.40%
3 31 ,20% 36,60% 26,20% 32,60% 3,60% 5.20%
4 53,80% 60.60% 63,00% 93,80% 67.80% 91.60%
5 2,80% 56,80% 13.60% 94,60% 24.60% 65.40%
6 53,00% 2,80% 8,60% 51,80% 5.80% 15.80%
7 8,40% 46.80% 16,80% 72.60% 32,00% 55.80%
8 19,60% 24,40% 17.60% 98,80% 12,00% 75.20%
9 22,80% 32,40% 20,00% 98.60% 80,40% 98.20%

10 39,40% 20.60% 23,40% 69,60% 13,00% 35.00%
11 53,40% 4,60% 11,80% 84,80% 27,60% 58.40%

Média (1) 37,36% 27.42% 22,51% 74,53% 25,27% 48.84%

Média (2) (4.777) 9.938 3.183 131.254 132.457 131.194

Média (3) 2.785 12.401 7.618 121.728 138.04] 129.556
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Vl1.2.4-GARCH

As Tabelas Vl1.2.18 a Vl1.2.21 apresentam a performance das regras, para o GARCH,

na forma de cações de retomos/desvios-padrão acima daqueles oriundos da série
original,nlmariando no anal da tabela a média simples para as regras consideradas.

Segundo este modelo, tanto a média como a variância condicional variam no tempo. No

caso da média condicional, a variação da mesma poderia potencialmente explicar a

diferença entre os retomos na compra e na venda. Além disto, o GARCH, assim como

os demais modelos ARCH, obteve valores para AIC e BIC melhores do que os modelos
ARMA testados.

Os resultados foram similares àqueles obtidos para o MA(1), havendo uma melhora nos

valores de p-valor, em média, de 10 a 15%, o que também aconteceu nos períodos de

análise e de teste (vida Apêndice 4, Tabelas A.4.33 a A.4.40). O modelo GARCH

explicou o comportamento da série intradiária do lbovespa Futuro um pouco melhor do

que o MA(1), particularmente no que diz respeito às volatilidades, que apresentaram

ótima aderência com relação àquelas da série original(além disto, os p-valores foram

próximos a 50%).

Novamente os retomou foram incongruentes, na compra, no caso dos âlltros e dos canais

(sinal trocado com relação à série original), havendo aderência para os retemos dos

suportes e canais na venda. Entretanto, a incongruência dos retomos na compra, para

filtros e canais, também pode ser vista sob outra ótica: a diferença entre a média dos

retomou simulados e a dos retemos originais permaneceu semelhante para os 4 tipos de

regra e, como para médias móveis e suportes e resistências os retomos originais foram
negativos, a troca de sinal não ocorreu.
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Tabela Vl1.2.18: Performance das regras GARCH Geral Filtro

Tabela Vl1.2.19: Performance das regras GARCH Geral Média Móvel

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra l Venda l NETCompra Venda NET

l 89,00% 68.40% 88,80olo 8á20% 18,40% 48.40%
2 66.80% 49,00% 59,60% 34,40% 24.20% 23.80%
3 9,00% 9.80% 3,80% 62.80% 41,00% 58.40%
4 lO.oo% 50.20% 16,60% 31.60% 8,60% 11.20%
5 71,40% 49,80% 64,80% 100.00% 97,00% 100.00%
7 78.80% 57,00% 76,20% 99.40% 96.00% 100.00%
8 47,40% 28,80% 33,60% 68,60% 59.00% 72.40%

10 0,80% 0,80% o,oo% 90,40% 57,40% 84.80%
11 65.60% 45.80% 59.40% 74,20% 19,20% 39.80%

Média (1) 48,76% 39,96% 44.76% 71.96% 46,76% 59.87%
Média (2) (3.595) 12.534 4.292 128.846 129.201 128.325

Média (3) 5.989 20.221 13.333 123.952 131.329 126.563

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra l Venda l NETCompra Venda NET

l 86.40% 50,60% 82,20% 95,40% 27,60% 73.60%
2 15,00% 13.20% 6,00% 23,80% 35.60% 26.80%
3 21.40% 12,20% 8.00% 83,60% 85,40% 93,00%
4 8,20% 11.60% 4,20% 32,40% 87,40% 70.20%
5 17.00% 11,80% 5,80% 46,60% 26,00% 34.60%
6 92,20% 76,60% 94,20% 56.00% 38.00% 46.80%
7 24,40% 56,80% 39.20% 46,80% 44,20% 48.00%
8 94,20% 88,80% 97,80% 16,40% 48.00% 28,00%
10 25,60% 24.40% 16,40% 65.80% 22,80% 41.00%
11 77,00% 39,80% 66,00% 98,60% 78,60% 98.40%

Média (1) 46.14% 38.58% 41,98% 56,54% 49,36% 56.04%
Média (2) (11.912) 15.294 1.813 178.961 185.510 181.216

Média (3) (5.785) 22.034 8.33] 181.358 185.629 181.641
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Tabela Vl1.2.20: Performance das regras -- GARCH -- Geral -- Sup. Resistência

Tabela Vl1.2.21: Performance das regras GARCH Geral Canal

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra l Venda l NETCompra Venda NET

l 94.20% 49.60% 85J0% 89.6Q% 21.6Q% 57.00%
2 93,60% 65,40% 91,20% 89,20% 16.60% 51.80%
3 28,60% 46.60% 32.00% 89.60% 62.00% 87.00%
4 28,40% 28,00% 19,60% 42.40% 60.00% 57.40%
5 51 ,20% 57.80% 55,60% 9,40% 88.40% 43.80%
7 30,40% 49,60% 35,00% 20,80% 73.80% 51.80%
8 28,00% 44,60% 26.60% 74.00% 13.60% 36.80%
9 28.40% 48,60% 34,00% 41.60% 35.20% 38.60%

10 27,40% 25,20% 17.80% 96.20% 43.80% 86.80%
11 75,60% 9,60% 35,00% 69,80% 8.60% 25.20%

Média (1) 48.58% 42,50% 43,22% 62,26% 42,36% 53.62%
Média (2) (9.074) 12.065 2.863 158.478 159.307 158.04]

Média (3) (2.674) 15.224 6.686 158.386 158.118 156.927

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra l Venda l NETCompra Venda NET

l 92,40% 45,20% 85.80% 87.80% 15.20% 48.60%
2 76.40% 13.20% 40,60% 74.80% 13.00% 36.80%
3 31 .20% 41.60% 29,60% 45.40% 7.80% 12.20%
4 51,80% 64,60% 60,40% 96.40% 79.60% 95.40%
5 3,60% 63,00% 16,80% 98.00% 41.00% 83.80%
6 77,80% 12,40% 40.60% 71.80% 13.00% 36.20%
7 7,80% 48.60% 15,20% 79.80% 48.20% 72.40%
8 25,80% 34.80% 22,60% 100.00% 26.00% 90.80%
9 22,80% 39.60% 27,20% 98.80% 87.80% 99.80%
10 37.00% 24,80% 25,80% 76.40% 19.00% 51.40%
11 78,60% 17,00% 47,20% 96.00% 46.20% 82.80%

Média (1) 45,93% 36,80% 37,44% 84,11% 36,07% 64.56%
Média (2) (4.730) l0.766 3.665 134.766 136.062 134.762

Média (3) 2.785 12.401 7.618 121.728 138.041 129.556
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Vl1.2.5-TARCH

As Tabelas Vl1.2.22 a Vl1.2.25 apresentam a performance das regras, para o TARCH,

11&jom!& ll& Ê'açõe} deietomQsüleswos-padrãcl acima. daqueles oriundos da série

original, sumariando no final da tabela a média simples para as regras consideradas.

No TARCH, tanto a média como a variância condicional variam no tempo, porém são

possíveis dois regimes para a variância: um na compra e outro na venda. Além da média

condicional, cuja variação poderia potencialmente explicar a diferença entre os retomou

na compra e na venda, a altemância da variância poderia explicar as diferenças entre as

volatilidades nos dois tipos de operação. Os valores para AIC e BIC do TARCH foram

melhores do que os dos modelos ARMA testados e do que o modelo anterior, o
GARCH.

Não houve praticamente diferença entre os resultados do TARCH e os do GARCH,
havendo um aumento pouco significativo dos valores de p-valor para retomo e
volatilidade, ora aumentando a aderência, ora diminuindo. Novamente, tal

comportamento também se deu nos períodos de análise e de teste (vede Apêndice 4,
Tabelas A.4.41 a A.4.48).

Assim, a modelagem da assimeüia entre compra e venda, nos choques de volatilidade,

não trouxe melhora signiâcativa para os resultados, pois o GARCH já tinha conseguido

explicar bem o comportamento da volatilidade. Por outro lado, a falta de aderência dos

retemos dos ãltros e dos canais, na compra, não foi resolvida.
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Tabela Vl1.2.22: Performance das regras TARCllt -- Geral -- Filtro

(1) [ Simulações
Retorno Médio

Venda NET
®,80% 1 87,6Q%

48,20% 57,60%

11,20% 4,20%

42,40% 13,00%

45,60% 66,00%

54,80% l 76,40%

25,60% l 28,40%

0,60% l o,oo%

43,20% l 56,00%

37,49% 43,24%
11.966 l 4.069

20.221 l 13.333

(2) > Original (3) ]

Desvio-padrão

Compra l Venda
86209 l i5,80%

36,60% f 24,60%

65,60% l 40,40%

29,60% l 9,00%

99,80% l 96,80%

99,40% l 96,60%

68,00% 60,20%

91,20% 55,80%

74,20% l 16,80%

72,29% l 46,22%
128.883 129.227

123.952 l 131.329

Regra

Compra
86,60%

64,40%

lO,oo%

8,80%

73,00%

80,40%

45,40%

0,40%

65,40%

48,27%

(3.705)
5.989

NET
U,80%
27,80%

58,60%

l0,40%

100,00%

100,00%

73,20%

86,60%

42,40%

61,20%
128.365

126.563

l
2

3

4

5

7

8

10

11

Média

Média

Média

(1)

(2)

(3)

Tabela Vl1.2.23: Performance das regras TARCH -- Geral -- Média Móvel

Regra
(1) ] Simulações (2) > Original (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão

Compra l Venda l NETCompra Venda NET
l 82,40% 51 ,40% 75,40% 95.00% 25,60% 75.60%
2 17.40% 13,40% 5,80% 23,60% 35,00% 23,80%
3 20,80% 14.20% l0,40% 83,60% 86.00% 94,80%
4 7,80% l0,20% 2,40% 32.00% 86,80% 70.20%
5 15,00% 14,00% 6,20% 44,00% 23,20% 33,40%
6 93,60% 73,00% 94,20% 61,00% 41.20% 54,00%
7 26.40% 53.80% 36,00% 46,20% 43,00% 46,60%
8 93,20% 89.20% 97,80% 14,60% 48,00% 26,20%

10 29,20% 26.20% 17,80% 65,40% 23,20% 42.60%
11 78,60% 35,00% 62,60% 98.60% 80.80% 99,00%

Média (1) 46,44% 38.04% 40.86% 56,40% 49,28% 56.62%
Média (2) Í11.649) 15.374 1.981 178.493 184.968 180.722

Média (3) (5.785) 22.034 8.331 181.358 185.629 181.641
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Tabela Vl1.2.24: Performance das regras TARCH Geral Sup. e Resistência

Tabela Vl1.2.25: Performance das regras TARCH Geral Canal

Regra
(1) ] Simulações (2) > Original (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 9 L80% 46,20% 84,40% 8t2Q% D,80% H20%
2 91,20% 63,80% 90,20% 89,40% 13,40% 52,80%
3 29.80% 45.80% 32,40% 89,20% 67.20% 89,40%
4 28,60% 29,20% 17,20% 43,40% 58.80% 56.80%
5 49.00% 58.60% 51,20% 8,60% 88,60% 45,00%
7 33,00% 50,20% 35,80% 21,00% 71,20% 51,00%
8 24,20% 41,20% 26,60% 80.60% 11.20% 38,20%
9 30,20% 46,00% 33,60% 39.20% 40.20% 37,80%

10 30,20% 22.80% 17,80% 94,60% 44,00% 86,00%
11 79,00% 9,80% 34,00% 70,00% 6,80% 26.40%

Média (1) 48,70% 41,36% 42.32% 62,32% 42,12% 54,06%
Média (2) (8.962) 11.886 2.810 158.739 159.164 158.093

Média (3) (2.674) 15.224 6.686 158.386 158.118 156.927

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão

Compra Venda NET Compra Venda NET
l 91,00% 42.80% 82.60% 86.80% 13.20% 47.40%
2 79.80% 12,60% 38.00% 74.60% 11.20% 36.60%
3 30,80% 43,20% 31 ,40% 42,20% 7.60% 12.60%
4 51,60% 63,60% 59,80% 95.20% 81.20% 97.20%
5 1,40% 60,00% 12.40% 98.00% 36.20% 82.20%
6 80.80% 11,80% 39.00% 72,40% 11.20% 35.80%
7 7,60% 45,00% 14.60% 83,20% 43.40% 74.20%
8 23,40% 30,40% 21,00% 99.60% 26.40% 90.20%
9 22,00% 33,40% 20.80% 98.60% 88.20% 99.80%

10 37,40% 24,80% 22.80% 79,60% 22.60% 55.40%
11 80,40% 16,00% 45.20% 95,40% 46.60% 82.80%

Média (1) 46.02% 34.87% 35,24% 84, 15% 35,25% 64.93%

Média (2) (5:007) l0.440 3.360 134.995 135.792 134.719

Média (3) 2.785 12.401 7.618 121.728 138.041 129.556
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Vl1.2.6-E-GARCH

Nas Tabelas Vl1.2.26 a Vl1.2.29 está apresentada a perfonnance das regras, para o
modelo E-GARCH, na forma de â'ações de retemos/desvios-padrão acima daqueles

nriundoxda série original,sumariando no.íinaLdatabela a média-simples para as regras
consideradas.

Como no TARCH, a diferença deste modelo com relação ao GARCH é que a variância

condicional reage de forma diferenciada a choques positivos e negativos na série de

retemos, o que poderia explicar volatilidades distintas entre os retomou de compra e de

venda. No E-GARCH, porém, o impacto na volatilidade é gradual (exponencial) e não

mais discreto (dois regimes).

Apesar dos valores para AIC e BIC do E-GARCH terem sido melhores, sugerindo que

este poderia ser o melhor modelo, os resultados da simulação negaram tal hipótese. Se

por um lado as volatilidades tiverem ótima aderência, como nos modelos ARCH

anteriores, por outro os retomou simulados de todas as 4 regras coram incongruentes,

sendo os de compra maiores do que os de venda, quando para a série original ocorre

justamente o oposto.

O motivo para a deterioração total do comportamento da média dos retomos

condicionais simulados, para o caso do E-GARCH, é que os retomou médios na venda

coram muito pouco significativos nos 4 tipos de regra, com o p-valor oscilando entre 6 e

13%. Apesar disto, a média do retomo /ze/ (valor líquido de compras e vendas) das

simulações, sob a condição da modelagem E-GARCH, aproximou-se mais daquele

resultante da aplicação das regras à série original, tendo melhor aderência do que nos
modelos anteriores.

Como nos casos anteriores, os resultados obtidos no período geral também se repetiram

nos períodos de análise e de teste (vida Apêndice 4, Tabelas A.4.49 a A.4.56).
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Tabela Vl1.2.26: Performance das regras E-GARCH Geral Filtro

Tabela Vl1.2.27: Performance das regras E-GARCH Geral Média Móvel

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão
Compra Venda NET Compra Venda NET

l !QQ,00% IÓ,60% 9Loo% 8â.609 20.00% 49.80%
2 92,60% 22.60% 66.60% 40.00% 29.20% 28,40%
3 60,60% o.oo% 4.60% 67.60% 49.00% 63.60%
4 39,00% 13,60% 16,00% 34,40% 12,40% 15,40%
5 98,80% 9,20% 73.20% 100.00% 96,80% 100.00%
7 99.40% 9,40% 80,80% 99.40% 96.20% 99,80%
8 93,20% 2,40% 37,20% 72,20% 66,20% 76,20%

10 16,60% o.oo% o.oo% 93,40% 69,80% 92.00%
11 95,40% 11,60% 59,40% 76,00% 19.40% 42,20%

Média (1) 77.29% 9,49% 47,64% 74,40% 51,00% 63,04%
Média (2) 8.448 671 4.375 129.589 131.035 129.331

Média (3) 5.989 20.221 13.333 123.952 131.329 126.563

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 99,60% 8,80% 83.60% 96,20% 29,40% 74,40%
2 74,60% o,oo% 6,60% 32,80% 37,00% 32,60%
3 81 ,80% 0.40% 7,80% 90.80% 84,80% 96,00%
4 61,80% 0,20% 3,20% 42,80% 79,80% 71,60%
5 71.40% 0,20% 5.40% 48,00% 31,60% 40,00%
6 99,40% 54,20% 97,20% 63,20% 45,40% 56.40%
7 87,40% 12,40% 45,00% 88,20% 14.40% 50.40%
8 100.00% 39,80% 96.60% 23,00% 49,40% 29,60%

10 83,80% 1,60% 17.00% 79,20% 23,00% 49,80%
11 99,20% 5,20% 68,80% 99,00% 77,80% 97,80%

Média (1) 85,90% 12,28% 43.12% 66,32% 47,26% 59,86%
Média (2) l0.952 (5.817) 2.654 185.018 183.053 182.536

Média (3) (5.785} 22.034 8.331 181.358 185.629 181.641
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Tabela Vl1.2.29: Performance das regras E-GARCH -- Geral -- Canal

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 99,8Q% U60% 9Q80% 89,40oZo 2160% 58,40%
2 100,00% 19,00% 95,20% 90,60% 17.60% 53.80%
3 87,40% 6,60% 34,00% 92.20% 71,80% 91,60%
4 83,40% 2,60% 20.40% 50.00% 64,20% 65,60%
5 95,20% 9,60% 58,00% 13,40% 89.40% 51 .20%
7 88,40% 8.20% 43,00% 25,00% 78,00% 57,40%
8 81 ,60% 8.80% 30.00% 81.20% 18,20% 43,60%
9 87,00% 9,40% 38,00% 44,00% 46,80% 44,80%

10 87,00% 1,40% 23,00% 97,80% 52,60% 91,80%
11 96,60% 2,80% 44,00% 71,20% 11,60% 29,40%

Média (1) 90,64% 8,10% 47.64% 65,48% 47.38% 58,76%
Média (2) 8.446 (3.706) 3.698 159.952 161.557 159.573

Média (3) (2.674) 15.224 6.686 158.386 158.118 156.927

Regra
(1) [ Simulações (2) $ Original (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão

Compra Venda NET Compra Venda NET
l 99,80% 11,20% 86,60% 88,00% 17,80% 49.40%
2 97,00% 3,80% 47.00% 75,80% 17,40% 38,40%
3 81.80% 5,40% 31,00% 52,00% 12,20% 18,60%
4 96,20% 16,60% 69,40% 97.60% 80,80% 98,80%
5 30,80% 15,60% 14,40% 98,60% 42,80% 84.40%
6 97.40% 3,40% 48,20% 73,80% 17.40% 37.80%
7 53.20% 9,00% 16.40% 86,40% 54.40% 79,80%
8 84.20% 4.00% 29,80% 99,80% 33,60% 94,20%
9 83,00% 2.20% 26,40% 99.20% 93,00% 99,60%
10 91.60% 0,80% 28,40% 83,20% 33.80% 61 ,40%
11 97.40% 4,80% 55.20% 94,80% 49.60% 85,00%

Média (1) 82,95% 6,98% 41,]6% 86,29% 41,16% 67.95%

Média (2) 7.947 (1.043) 4.122 135.912 137.878 135.949

Média (3) 2.785 12.401 7.618 121.728 138.041 129.556
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Algumas considerações anais podem ser feitas acerca das simulações realizadas

e
os modelos ARCH (GARCH, TARCH e E-GARCH), de uma maneira geral,

conseguiram explicar bem o comportamento da volatilidade (maior na venda do que

na. compra) para os.4 tipos dGregraoquü6oi comprovadepelos valores de:p-valor

próximos a 50%, com uma aderência grande entre os valores simulados e aqueles

advindos da série original;

e tanto os modelos ARMA como os ARCH falharam ao reproduzir o comportamento

dos retomou, o que pode ter sido motivado, com exceção do E-GARCH, pelo valor

relativamente alto do p-valor para o parâmetro de dre# estimado(ó);

© no caso do E-GARCH, mesmo com o p-valor favorável, em termos estatísticos, na

estimação de todos os parâmetros do modelo, o comportamento dos retomou não 6oi

reproduzido(era esperado que os retomos de compra fossem menores do que os de

venda, ocorrendo o contrário na simulação), sendo que somente os valores /zef destes

tiveram maior aderência (o que está relacionado aos maiores valores absolutos de

AIC e BIC para este modelo);

e ainda com relação ao E-GARCH, o parâmetro À, foi levemente negativo (-0,02),

indicando uma relação inversa entre o retomo atual e a volatilidade futura,

contrariando o comportamento da série original(maiores retomo e desvio-padrão na

venda), ainda que tenha havido uma aproximação entre os valores nef dos retomos

simulados e aqueles da série original.
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Vlll Avaliação de Performance oor Famílias

Nesta seção será avaliada a outra metodologia sugerida para medir a performance das

regras: Ao Contrário da seção VIÍonde cada regra era avaliada individualmente-(apesar

do efeito da/a-s/zoopíng medir a dependência entre as regras, a hipótese testada era se

ygB determinada regra possuía performance superior ao óencÀmark por "mérito

próprio''), agora a performance é medida conjuntamente, ou sda, são identiÊlcadas

famílias de regras de comportamento semelhante e é veriÊlcado se estas apresentam

desempenho superior.

De certa forma, a avaliação da perfomlance de famílias parte da idéia de que é pouco

provável que uma única regra, durante todo o tempo, sqa superior às demais, além do

que, pela própria construção dos modelos das regras, existem muitas delas "parecidas"

(por exemplo, a diferença entre dois filtros pode ser l amostra a mais de ;zo/díng

perloc/). Portanto, serão estabelecidos alguns subperíodos como parte da :Aoáliêç, onde

serão feitos os agrupamentos das diversas regras, que serão avaliados nos subperíodos

de .l!.ç$!ç -- adicionalmente, serão criadas ''famílias" de regras (do mesmo tipo e com

parâmetros muito próximos) dentro destes agrupamentos.

Esta seção estará dividida da seguinte forma

e algumas considerações iniciais, onde o procedimento é descrito em linhas gerais;

B análise de agrupamentos para os subperíodos de análise, assim como apresentação

dos resultados para os subperíodos de teste;

e determinação de famílias para os subperíodos de análise, além da avaliação de

perfomtance das mesmas nos subperíodos de análise e de teste;

O s(#Mare utilizado para se fazer a análise de agrupamentos citada(c/us/ering) foi o

SPSS 8.0.for Windows.
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VIII.l -- Considerações iniciais

A análise de agrupamentos(c/ui/ering), para a avaliação da performance das regras, tem

por objetivo estabelecer grupos com características semelhantes. Como o desempenho

{!a&Bgras !!otsubperíodos avahadosl éavariável mais importante,.foram-utilizados

como variáveis os 5 subperíodos de análise (em 2000, Abril, Junho e Dezembro, e em

2001, Fevereiro e Abril).

Foram feitos 4 tipos de agrupamento:

1 . para as regras de filtro: 1090 casos;

2. para as regras de média móvel: 48 1 8 casos;

3. para as regras de suporte e resistência: 41 60 casos;

4. para as regras de canal: 8 160 casos.

Optou-se pelo método das K-médias, em vez da análise hierárquica, pois o aplicativo

utilizado só conseguiu processar as regras de filtro (eram menos casos, 1090) neste

último método. Além disto, mesmo na análise hierárquica para as regras de filtro, a

avaliação do dendrograma (gráâco que possibilita a determinação de grupos pela

distância entre pontos que representam, no caso em. questão, as regras), ou de outras

saídas do aplicativo, é extremamente exaustiva e diâcultada pelo número elevado de

regras.

Assim, foi aplicado o método das k-médias iterativamente, de tal fobia que, para cada

tipo de agrupamento, foi sendo aumentado o número de c/usrers(grupos) para a

inicialização do método. Como não há um método específico para detemiinar o número

de c/us/ers máximo em que se pode separar os grupos, no caso das k-médias, foi feito

um acompanhamento do aumento do desempenho do melhor grupo, à medida em que se

aumentava o número de c/us/ers e, consequentemente, era diminuído o número de casos

(regras)de cada grupo.

Teoricamente, cada vez que se aumenta o número de c/zzi/ers, obtém-se maior

seletividade, resultando em grupos menores e mais semelhantes. Assim, o término de

iterações do método das k-médias foi estabelecido pela seguinte relação de

compromisso: por um lado, um número de c/us/ers grande o suficiente, de modo que a



134

seletividade aumentasse o desempenho médio do melhor grupo; de outro, um número de

c/usfexs limitado, tal que os grupos formados não tivessem um número muito reduzido

de casos (regras).

AI)ó&a.análisedeagrupamentos,que selecionou- o melhor-grupnparLcada um dos 4

tipos de regras, Êoi feita a detemlinação de famílias, conforme a $imilaridade entre as

regras. Em outras palavras, dentro de cada grupo encontraram-se famílias de regras com

poucos parâmetros distintos, formando ''cubos" no espaço n-dimensional das regras,

onde B é o número de parâmetros.

Uma questão importante a ser comentada é a possibilidade de se usar os retomou médios

dos subperíodos, como na análise do efeito da/a-snooping, ou o próprio ganho em

pontos do lbovespa Futuro, como medida de desempenho. Do ponto de vista estatístico,

o retomo médio seria mais apropriado, mas do ponto de vista de mercado, o ganho
financeiro está mais ligado ao número de pontos do índice, já que, por ser um produto

do mercado filturo (já explicado na seção VI.l), não depende de uma aplicação inicial

de capital(neste último caso, o retomo médio calculado através do logaritmo neperiano

da razão de preços seria o mais adequado).

Ootou-se, assim,.Dela ligada ganho líquido em oontos (já descontada a corretagem) para

a determinação dos grupos (c/ui/ering), porém, para fins de comparação com a seção

VI, os resultados apresentados nos itens seguintes já coram convertidos em retomo

médio observado, cuja ordem de grandeza é de 10'7 (todos os resultados apresentados

para o retomo observado estão também convertidos para pontos do lbovespa Futuro no

Apêndice 5).

Finalmente, ao contrário da análise do efeito da/a-snoop/ng, onde eram retiradas 250

amostras de todas as regras para compara-las do ponto de vista estatístico, nesta seção

este procedimento não Êoi realizado. O motivo reside no fato de que agora está se

objetivando agrupar regras semelhantes para se medir a performance, sendo a

"velocidade de ativação" da regra uma das características que são consideradas no
processo.
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VIII.2 Análise de Agrupamentos(C7KsferfPzg) Análise e Teste

Para os 4 tipos de regra (Êltro, média móvel, suporte e resistência, canal), o
agrupamento foi feito baseado nos subperíodos de análise, tomando como medida de

perfbmlance uganhíLJíquido em pontos do lbovespa-Futuro-Esta etapas composta dos

seguintes passos:

1. aplicação do método das k-médias na análise de agrupamentos iterativamente,

buscando parcimoniosamente um compromisso entre o retomo médio do grupo de

melhor performance e o número de casos que este possui, de forma a obter um

número de c/us/ers satisfatório;

2. após a obtenção do número c/u.ç/ers, avaliação dos grupos formados, tanto nos

subperíodos de análise como nos de teste.

Um comentário relevante diz respeito ao tipo de agrupamento que se espera obter: como

as regras serão agrupadas conforme a semelhança dos resultados nos subperíodos de

análise, não necessariamente haverá uma separação em regras melhores e piores. Por

exemplo, poder-se-ia obter 5 grupos, cada um tendo desempenho melhor em um

subperíodo, sem que a performance geral por grupo fosse satisfatória.

Entretanto, como será apresentado a seguir,

, o que reforça o argumento de que podem

ser obtidas famílias de perfomlance superior.
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Vl11.2.1 - Filtro

O Gráfico Vl11.2.1 mostra a evolução do número de casos e do retomo médio do

c/us/er com filtros de melhor performance. Até o agrupamento com 6 c/us/ers, o retomo

médio oscila na-faixa d&360 algo et tO:z)ixom o número:de casos entre 390 e'360;

dando um salto para um nível em tomo de 440(x 10'7) a partir do agrupamento com 7

c/us/ers, enquanto o número de casos cai para a faixa de 210. A partir daí, o retomo

médio do melhor grupo se estabiliza, motivando o fim das iterações em 10 c/asíers.

Gráfico Vl11.2.1: Evolução do Número de Casos vs. Retorno Médio (Filtro)

Casos 3 Casos n - Reto rno Médio (x 10's) %
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Evidentemente, prosseguindo-se com as iterações, retomos médios maiores podem ser

obtidos, limitados ao retomo médio do filtro de melhor desempenho em todo o

subperíodo de análise, que foi de 572 (x 10'7) por amostra de 4 minutos -- vida Tabela

VI.2.3 da seção VI. No entanto, a continuidade do processo iterativo diminuiria o

número de casos(regras) em todos os grupos, o que não é interessante na análise, sem

que houvesse uma melhora no retomo médio que justificasse tal procedimento.

A Tabela Vl11.2.1 apresenta os retomos médios para os 10 c/usfers obtidos, sendo estes

classiâcados em ordem decrescente do ganho líquido médio, em pontos do lbovespa

Futuro, obtido no período de análise, já que este ganho foi a medida de performance
utilizada na análise.



137

Tabela Vl11.2.1: Retorno médio (+) por CZwsfer Análise (Filtro)

Considerando-se todo o subperíodo de análise, até o sexto c/us/er o retomo médio é

positivo, sendo que a performance média do primeiro (melhor grupo) é 60% superior à

do terceiro c/ui/er. O grupo de melhor performance possui 208 regras (em tomo de 20%

do total de regras de filtro), com retomo médio positivo em todos os subperíodos de

análise, sendo o pior desempenho em Dezembro de 2000 e em Fevereiro de 2001 .

Na Tabela Vl11.2.2 há um sumário estatístico dos retomos médios do melhor grupo,

que revela a existência de regras que apresentam retomo negativo em Dezembro de

2000 e em Fevereiro de 2001. Isto, entretanto, não macula a perfomlance geral do

grupo, já que o menor retomo médio no período de análise é 33 1 (x 1 0'7), que é mais da

metade do retomo médio da melhor regra.

Cluster   Abr/00 Jun/00 Dez/00 Fev/0] Abr/01 Análise

      1.572   53 254 440
2 iÉI 649 983 (0) 79 204 274
3 22 763 401 166 (31) 84 200

4 155 144 534   114 75 115

5 19 59 (63) 443 (153) 36 69

6 423 42 79 (14) 30 (4) 17

7 2 544 (630) 105 112 (261) (25)
8 23 141 527 13 (74) (382) (60)
9 61 (231) (532) (146) 105 (62) (112)
10 14 179 (434) (8) (320) (269) (182)
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Tabela Vl11.2.2: Sumário Estatístico (+) do primeiro CZws/er -- Análise (Filtro)

O passo seguinte é avaliar se a perfomtance média nos subperíodos de análise é mantida

nos de teste. A Tabela Vl11.2.3 resume os retomos médios, no período de teste, dos
c/usfers obtidos na análise.

Tabela Vl11.2.3: Retorno médio (+) por CZwsíer Teste (Filtro)

Subperíodos
Retorno médio

MédioMínimoMáximo

[-". 1.108 669 1.531

Jui#00 1.572 582 1.989

Dez/00 153 (93) 344

Fev/01 53 (190) 315

Abr/0] 254 5 444

Análise 440 331 572

Cluster Casos Análise Jun/01 Ago/01 Out/01 Teste Total

  208 440 264 32 888 376 419
2 163 274 116 (4) 815 287 278

3 22 200 44 76 360 149 183

4 155 115 r4) (28') 457 126 119

5 19 69   190   34 58

6 423 17 (40) (20) 93 7 14

7 2 (25) 134 180 700 319 86

8 23 (60) 26   384 118 (3)
9 61 (1 12') (145) (174) 276 r28) (85) .

10 14 (182') (4) 113 295 124 r83)
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Observando-se o retomo médio em todo o período de teste, conclui-se que até o sexto

c/us/er a ordenação dos grupos por desempenho não mudou com relação ao período de

análise. O melhor grupo manteve um retomo médio elevado, 376 (x 10'7), porém menor

do que no período de análise.

A Tabela Vl11.2.4 apresenta o sumário estatístico do retomo médio do melhor grupo

para o período de teste, havendo, como na análise, regras com retomo médio negativo

em alguns subperíodos (Junho e Agosto de 2001). Entretanto, desta vez houve impacto

na perfomiance global do paíodo de teste, com um mínimo de -33 (x 10'7).

Tabela Vl11.2.4: Sumário Estatístico (+) do primeiro CZzzsfer -- Teste (Filtro)

A regra de melhor performance em todo o período de teste (vide Tabela VI.3.2) foi um

filtro, com retomo médio de 765 (x 10'7), que chega a ser pouco mais do que o dobro do

retomo médio do melhor grupo de âltros. Por outro lado, com relação ao período geral

(análise e teste), o retomo médio do melhor grupo foi de 419 (x 10'7), que é mais de

70% do retomo médio da melhor regra (também um filtro, mas com retomo de 550 (x
10-'»

Subperíodos
Retorno médio

Médio l Mínimo l Máximo

Análise 440 331 572

Jun/01 264 (165) 533

Ago/01 32 (363) 275

Out/01 888 108 1.196

Teste 376 (33) 548

Total 419 280 550
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Vl11.2.2 -- Média Móvel

O Gráfico Vl11.2.2 mostra a evolução do número de casos e do retomo médio do

c/z/s/er com médias móveis de melhor performance. Até o agrupamento com 4 c/us/exs,

nãrháestabilidade do retomo médioíque passa a oscilar nalãxa-dut30 at40 (x 10:z)

a partir de então, com o número de casos em tomo de 600. Após 7 c/us/ers, o retomo

médio dá um salto para um nível em tomo de 215 (x 10'7), âcando estável até 8 c/us/ers,

enquanto o número de casos cai para a faixa de 150. Como são 4818 regras de média

móvel, finalizou-se as iterações para que os grupos não õcassem muito reduzidos.

Gráfico Vl11.2.2: Evolução do Número de Casos vs. Retorno Médio (Média Móvel)
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Comparando com as regras de filtro, as regras de média móvel têm a estabilização do

retomo médio mais demorada, além de ser em um nível menor (em tomo de 50%) e

com um número de casos mais reduzido em tempos relativos (para os âltro Êoi em tomo

de 20% do total de regras, enquanto para as médias m(5veis foi em tomo de 3%).

A Tabela Vl11.2.5 apresenta os retomou médios para os 8 c/us/ers obtidos, sendo estes

também classificados em ordem decrescente do ganho líquido médio, em pontos do

lbovespa Futuro, obtido no período de análise (por esta ser uma medida absoluta de

ganho financeiro, e não relativa como o retomo, os retomou médios não estão todos em

ordem decrescente, como é o caso dos c/ui/ers 4 e 5).

1.. it j illllll üil lillililÍlll iiiÍ:l llli!::llllãliilâiã1 ..- ' 5 1::1 1'
; \;l=;lll:: : TTTllll ;llií liii:l:ill :l.. .:1111: ;ll:lili! i ii : l :
i::l $ $5iiliilii1191?!!i .:.T Elll:ilE :l
g!;i:l$$F;\i: l . ::; :ij:il ::i - : :,'' ' ''Tl: i?l :i:iilll l i ll$:il
: :T i:ll ijl:llllf. ,::' 11:1::? ilflllll :
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Tabela Vl11.2.5: Retorno médio (+) por C7zzsfer Análise (Média Móvel)

Ao contrário das regras de filtro, mesmo para o melhor grupo de médias móveis há

retomou médios negativos em alguns subperíodos da análise (Dezembro de 2000 e

Fevereiro de 2001). O pior desempenho do melhor grupo de médias móveis,

comparativamente ao dos filtros, é agravado pelo fato de que o número de regras é
menor (150 médias móveis contra 208 filtros) e, portanto, deveria ser mais seletivo. O

sumário estatístico. dos retomou médios do melhor grupo de médias móveis é
apresentado na Tabela Vl11.2.6.

Tabela Vl11.2.6: Sumário Estatístico (+) do primeiro CZwsfer -- Análise (M. Móvel)

CIÚiie;   Abr/00 Jun/00 Dez/00 Fev/01 Abr/01 Análise

l 150 763 961 (139)   99 215

2 677 187 263 (26') 93 29 87

3 1 023 92 50 22 66 (267) (67)
4 648 (320) 29 (47) 60 (98) (75)
5 584 (38) (758) 97   32 M7)
6 985 142 (471) 29 (98) (164) (110)
7 485 (187) (282) 50 2 (410) (196)
8 266 (194) (975) 244 12 (409) (209)

Subperíodos
Retorno médio

Médio Mínimo Máximo

Abr/00 763 174 1.329

Jun/00 961 (71) 1.754

Dez/00 r139) (659) 343

Fev/OI r54) 1358) 202

Abr/01 99 (529) 411

Análise 215 (175) 540
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Em todos os subperíodos de análise, com exceção de Abril de 2000, há regras com

retomo médio negativo(inclusive quando se considera todo o período), o que corrobora

para a tese de que, quando avaliadas em agrupamentos, as médias móveis têm

desempenho inferior aos filtros na aplicação intradiária. Entretanto, quando se avaliam

algumatiegras individualmente.as médias móveis. apresentam perfomlances tão

satisfatórias quanto as dos filtros, o que pode ser comprovado pela máxima performance

em todo o período de análise (para os filtros o retomo médio máximo é de 572 (x 10'7) --

vida Tabela Vl11.2.2 -- e para as médias móveis é de 540 (x 10'7».

O desempenho dos grupos no período de teste pode ser visto na Tabela Vl11.2.7

Tabela Vl11.2.7: Retorno médio (+) por CZwsfer Teste (Média Móvel)

Tomando-se todo o período de teste, nem a performance do melhor grupo na análise se

repetiu e nem para os demais grupos foi mantida a ordenação original. Além disso, a

performance de todos os grupos de média móvel foi bem aquém do melhor grupo de

filtros (menos de 40% do retomo médio) no período de teste, havendo muitos resultados

dispersos nos subperíodos (todos os grupos ganharam muito em Outubro de 2001, mas

perderam bastante em Agosto de 2001).

A Tabela Vl11.2.8 apresenta o sumário estatístico do retomo médio do melhor grupo,

para o período de teste, havendo regras com retomo médio negativo em todos os

subperíodos.

Cluster Casos A.nálise Jun/0] Ago/01 Out/01 Teste Total

l 150 215 (12) (181) 484 82 172

2   87 58 (138) 518 132 102

3 1.023 (67) 161 (197) 473 138  
4 648 (75) 106 (129) 417 123 ( ! 1 )
5 584 (67) (25) (203) 362 . 33 (35)
6 985 (110) 120 (137) 299 90 (45)
7 485 (196) 26 (203) 433 73 1109)

8 266 (209) (23) (292) 450 31 (131)
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Tabela Vl11.2.8: Sumário Estatístico (+) do primeiro CZwsfer -- Teste (Média Móvel)

O retomo médio do melhor grupo, em todo o período de teste, foi de 82 (x 10'7), bem

menor do que o resultado no período de análise, que foi de 215 (x 10'7). Assim, a

performance geral ficou comprometida, tendo o retomo médio geral do melhor grupo de

médias móveis um valor de 172 (x 10'7), enquanto o melhor grupo de filtros obteve

retomo de 419 (x 10'7).

Subperíodos
Retorno médio

l Médio l Mínimo Máximo

  215 (175) 540

Jun/01   (486) 459

Ago/01 (1 81) (602) 186

Out/01 484 (980) 1.201

Teste 82 (446) 512

Total 172 (210) 500
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Vl111.2.3 -- Suporte e Resistência

A evolução do número de casos e do retomo médio do c/us/er, com suportes e

resistências de melhor perfomiance, está apresentada no Gráfico Vl11.2.3. Como no

casada'média móvel;ãtfo agmpamento coar i z7üsferlí ãFhâegtabilldãdQ ão retoma

médio, que passa a oscilar na taxa de 220 a 240 (x 10'7) a partir de então, com o

número de casos em tomo de 370. Após 8 c/us/ers, o retomo médio dá um salto para um

nível em tomo de 300 (x 10'7), âcando estável até 12 c/mfers, enquanto o número de

casos cai para a fixa de 190. Como para a média móvel, o número total de regras é

elevado (são 4160 regras de suporte e resistência), finalizando-se as iterações para que

os grupos não ficassem muito reduzidos.

Gráfico Vl11.2.3: Evolução do Número de Casos vs. Retorno Médio (Sup. e Resist.)
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A estabilização do retomo médio foi mais demorada, estando em um nível intermediário

(retomo médio de 302 (x 10'7) e 8% do total de regras) entre o dos âltros (retomo médio

de 440 (x 10'7) e 20% do total de regras) e o das médias móveis (retomo médio de 215

(x 10'7) e 3% do total de regras).

A Tabela Vl11.2.9 apresenta os retemos médios para os 12 c/us/ers obtidos, que estão

classificados em ordem decrescente do ganho líquido médio, em pontos do lbovespa

Futuro, obtido no período de análise.
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Tabela Vl11.2.9: Retorno médio (+) por CZwsfer Análise(Suporte e Resistência)

amostra de 4 minutos(líquido da corretageml

O desempenho do melhor grupo também é intermediário entre o dos üíltros e o das

médias móveis: em todos os subperíodos o retorno médio é positivo, como no caso dos

61tros, mas, a partir do segundo c/usfer, já há retomos negativos em alguns subperíodos.

Os subperíodos com menor retomo médio, tanto para o melhor grupo de suportes e
resistências como para o de filtros, foram Dezembro de 2000 e Fevereiro de 2001 .

A Tabela Vl11.2.10 apresenta o sumário estatístico dos retomou médios do melhor

grupo, onde percebem-se retomos negativos nos subperíodos de Junho de 2000 a

Fevereiro de 2001. Apesar de apresentar um desempenho melhor do que o das médias

móveis, o melhor grupo de suportes e resistências teve, para o menor retomo médio em

todo o período de análise, um valor que foi praticamente a metade do equivalente ao dos
filtros.

Cluster Casos Abr/00 Jun/00 Dez/00 Fev/01 Abr/01 Análise
l 184 725 1.009 45 56 239 302

2 171 542 727 (233)   120 125

3 490 314 256 41 87 97 129

4 297 (143) 266 16 157 80 74

5 163 437 151 60 62 (136) 60

6 1.252 71 25 (64) 88 10 23

7 182 135 229 94 (284) (5) (6)
8 622 67 (428) 101 40 61 14

9 227 r184) (44) 123 76 (203) (50)
10 84 197 76 (97) (286) (306) (149)

11 190 (66) (460) 101 (337) (131) (156)

12 298 (537) (1 18) (129) (194) (71) (181)
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Na Tabela Vl11.2.11 estão os retomos médios, no período de testes, dos c/us/ers
obtidos na análise.

Tabela Vl11.2.11 : Retorno médio (+) por CZzis/er -- Teste (Suporte e Resistência)

por amostra de minutos(líquido da corretagem

Subperíodos
Retorno médio

  725 59 1.269

Jun/00 1.009 (227) 1.582

Dez/00 45 (250) 327

Fev/01 56 (265) 302

Abr/01 239 17 50]

Análise 302 173  

Cluster Casos Análise Jun/01 Ago/01 Out/01 Teste Total
l 184 302 76 18 625 204 271

2 171 125 4 (164) 433 83 112

3 490 129 26 (61) 420 117 125

4 297 74 (35) ( 1 1 1 ) 324 54 67

5 163 60 13 (50) 459 127 82

6 1.252 23 (40) (69) 281 50 32

7 182 Í6) (88) (108) 418 67 17

8 622 14 (55) (90) 312 55 27

9 227   (83) (120) 331 39  
10 84 (149) (1 ) (1 17) 493 l l l í65)

11 190 ( [56) (193) ( ]. 40') 135 (5{)) r'122)

12 298 (]81) (194) (213') 299 (7} r125)
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Ao contrário dos filtros, a ordenação dos grupos por desempenho mudou com relação ao

período de análise a partir do segundo c/z/s/er. Por outro lado, o melhor grupo continuou

apresentando o melhor desempenho, com retomo médio positivo em todos os

subperíodos de teste. Como nos casos anteriores, o desempenho geral no período de

teste foi pioLdoWueno período deanálise.com uma queda dequase.30% no retomo
médio.

A Tabela Vl11.2.12 apresenta o sumário estatístico do retomo médio do melhor grupo,

para o período de teste, havendo em todos os subperíodos regras com retomo médio

negativo.

Tabela Vl11.2.12: Sumário Estatístico (+) do primeiro CZz/sfer - Teste (Sup. Resist.)

O retomo médio geral (análise e teste) do melhor grupo foi de 271 (x 10'7), sendo

também intermediário entre o dos âltros, de 419 (x 10'7) , e o das médias móveis, de

172 (x 10'7).

'"'..:::::: Retorno médio

Médio Mínimo Máximo

Análise 302 173 451

Jun/01 76 (472) 554

Ago/01 18 (558) 319

Oul/01 625 (538) 1.034

Teste 204 (157) 414

Total 271 108 427
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Vl11.2.4 -- Canal

O Gráfico Vl11.2.4 apresenta a evolução do número de casos e do retomo médio do

c/us/er com canais de melhor performance. Ao contrário dos tipos de regra anteriores,

não háuma estabilizaçãupropdamente:ditado retomemédio at&ox/us/e/-de número

15, tendo sido finalizadas as iterações neste ponto porque o número de casos caiu abaixo

de 3% do total de regras (8160). Ao final, encontrou-se um retomo médio próximo de

300 (x 10'7) e número de casos na faixa de 190, como no caso dos suportes e
resistências.

Gráfico Vl11.2.4: Evolução do Número de Casos vs. Retomo Médio (Canal)
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A Tabela Vl11.2.13 apresenta os retemos médios para os 1 5 c/us/ers obtidos, que estão

classiâcados em ordem decrescente do ganho líquido médio, em pontos do lbovespa

Futuro, obtido no período de análise.
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Tabela Vl11.2.13: Retorno médio (+) por CZwsfer Análise (Canal)

por amostra de minutos(líquido da corretageml

O desempenho do melhor grupo, como no caso dos suportes e resistências, também é

intemiediário entre o dos filtros e o das médias móveis: em todos os subperíodos o

retomo médio é positivo, como no caso dos filtros, mas, a partir do segundo c/usfer, já

há retomos negativos em alguns subperíodos. Os subperíodos com menor retomo médio

para o melhor grupo de canais, assim como para os filtros e para os suportes e
resistências, foram Dezembro de 2000 e Fevereiro de 2001 .

A Tabela Vl11.2.14 apresenta o sumário estatístico dos retomos médios do melhor

grupo, onde percebem-se retomos negativos nos subperíodos de Dezembro de 2000 e

Fevereiro de 2001, como no caso dos Êlltros. Apesar de apresentar um desempenho

melhor do que o das médias móveis, o melhor grupo de canais teve para o menor

retorno médio, de forma análoga ao caso dos suportes e resistências, um valor que foi

praticamente a metade do equivalente ao dos filtros em todo o período de análise.

Clluster Casos Abr/00 Jun/00 Dez/00 Fev/0] Abr/0] Análise
l 192 721 1.006 4 60 273 304

2 409 505 711 (101) 64 107 171

3 1.207 301 181 31 85 89 114

4 107 508 (264) 154 (5) (14) 69

5 740 10 380 (56) 109 31 64

6 322 265 300 (1 9) 106 (146) 43

7 854 175 (482) 105 102 67 41

8 944 (199) (] 36) (52) 143 105 14

9 2.069 68 (34) (10) 65 (4) 18

10 84 497 81 (186) (278) 18 (22)
11 169 (87) (231) 73 (158) 96 (27)
12 391 118 (472) 48 (150) (115) (95)
13 83 202 73 (53) (107) (358) (114)
14 402 r530) (93) (140) (80) (152) (178)
15 187 (219) (615) (0) (376) (] 13) (218)
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Na Tabela Vl11.2.15 estão os retomou médios dos c/usfers obtidos no período de teste

Tabela Vl11.2.15: Retorno médio (+) por CZKsfer -- Teste (Canal)

.o médio por amostra de minutos(líquido da corretageml

Subperíodos
Retorno médio

Médio l Mínimo l Máximo

Abr/00 721 417 1.237

Jun/00 1.006 463 1.493

Dez/00   (414) 337

Fev/01 60 (301) 166

Abr/01 273 96 407

Análise 304 150 456

Cluster Casos Análise Juiü01 Ago/01 0ud01 Teste Total

l 192 304 91 (23) 713 240 283

2 409 171 3 (122) 539 123 155

3 1.207 114 45 (73) 429 122 117

4 107 69 (12) (1 1 1 ) 495 108 81

5 740 64 (14)   476 106 78

6 322 43 71 (40) 543 176 86

7 854 41   (124) 342 53 45

8 944 14 (102)   403 47 25

9 2.069 18 (26) (53) 306 65 33

10 84 (22) (125) (82) 606 108 20

11 169 (27) (73) (102) 465 79 7

12 391 (95) (28) (36) 464 118 (26)
13 83   3 (89) 422 99 Í45)

14 402 r178) ( ] 56) (237') 525 22 r ! J3)

15 187 (2] 8 )   (136} 394 49 1132)
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Ao contrário dos suportes e resistências, a ordenação dos grupos por desempenho não

mudou com relação ao período de análise até o sexto c/u.ç/er. O melhor grupo continuou

apresentando o melhor desempenho, mas teve retomo médio negativo no subperíodo de

Agosto de 2001. Como no casos anteriores, o desempenho geral no período de teste foi

pior:âqne ncLpei-iodo de análise, com uma queda dequase 20% no retomo médio;

Na Tabela Vl11.2.16 é apresentado o sumário estatístico do retomo médio do melhor

grupo, para o período de teste, havendo em todos os subperíodos regras com retomo

médio negativo.

Tabela Vl11.2.16: Sumário Estatístico (j') do primeiro CZzzsfer -- Teste (Canal)

O retomo médio geral do melhor grupo 6oi de 283 (x 10'7), próximo ao valor obtido

para o caso dos suportes e resistências, que foi de 271 (x 10'7).

Subperíodos
Retorno médio

Médio l Mínimo l Máximo

Análise 304 150 456

Jun/01 91 (757) 270

Ago/01 (23) (500) 213

Out/01 713 (34) 914

Teste 240 (161) 373

Total 283 50 429
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VIII.3 Avaliação de performance por Famílias Análise e Teste

A etapa seguinte à análise de agrupamentos dos 4 tipos de regra (âltro, média móvel,

suporte e resistência, canal), que resultou em alguns grupos de melhor perfomlance, será

a. determinação de.folias düregrag denü'o de mda um dos grupos escolhidos=Foi

utilizado o melhor grupo de cada tipo de regra, sendo que a formação das íàmílias é

baseada no grau de semelhança entre as regras (mudança de alguns parâmetros).

Um ponto importante a ser destacado é que algumas regras dos melhores grupos podem

ser desconsideradas, pois a idéia é formar "cubos" no espaço n-dimensional (E é o

número máximo de parâmetros do tipo de regra avaliada). O "acaso" pode ser a

justiÊlcativa para a presença de regras não-similares a outras dentro do mesmo grupo (se

fosse tomado um período de análise diferente, estas poderiam não estar juntas no
mesmo grupo).

Da mesma fomaa, na detemlinação das famílias podem ser incluídas regras que não

pertencem a detemlinado grupo inicialmente, já que a idéia é formar "cubos'' completos,

ou sqa, com todas as regras que pertencem a certos intervalos fechados de parâmetros.

A explicação é análoga à anterior: considerando-se outro período de análise, todas as

regras poderiam fazer parte do mesmo grupo.

Foi criada uma notação para designar as famílias encontradas, que se baseia nos

símbolos utilizados para os parâmetros das regras que têm intervalo de variação nos

cubos. Por exemplo, uma família formada pelos âltros com banda de ativação (IX) entre

0,08% e 0,12%, banda de desativação (.Ü entre 0,02% e 0,04%, com os demais

parâmetros constantes, será chamada de XY. Conforme os valores dos parâmetros

fixados, pode haver mais de uma destas famílias (XY-l, XY-2, etc.), que serão
designadas por subfamÍ1141.

Durante o texto serão destacadas as maiores subfamílias para cada caso, já que o maior

número de elementos, com um baixo grau de dispersão dos resultados, garante

"robustez'' para as famílias. Por um lado (grande número de elementos), a robustez

indica que alguns parâmetros podem variar bastante ou que muitos parâmetros podem

variar, o que pode ser interpretado como um maior poder de adaptação da íàmília de
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regras às alterações do mercado (flexibilidade). Por outro lado (baixo grau de dispersão

dos resultados), a robustez indica que a performance não se altera signiHlcativamenté se

forem escolhidas diferentes regras, dentro de uma mesma família, para a avaliação de
resultados.

Vl11.3.1 -- Filtro

A Tabela Vl11.3.1 resume as famílias encontradas para o grupo de filtros com o melhor

desempenho no período de análise (primeiro c/us/er), que também teve o melhor

desempenho no período de teste.

Tabela Vl11.3.1: Deümição das Famílias obtidas Filtro

Como o melhor grupo de âltros tinha, originalmente, 208 regras, houve a inclusão de

pelo menos 9, já que o total para as subíàmílias encontradas Êoi de 217 regras. As
maiores subfamílias foram:

XEF-l

Contém 40 regras, tendo variáveis os valores da banda de ativação (0,02% a 0,20%), o

número de amostras que define máximo/mínimo (l e 2) e o indicador de fechamento de

.;   Parâmetros

XEF-l 40 2 a 20 0   l  
XEF-2 36 2 a 18 0 3 e 4 l 0 e l

XEF-3 12 2 a 12 0 5 l 0 e l

XEF-4 6 2 a 6 0 10 l 0 e l

XF-l 12 12 a 24 0 l 5 0 e l

x-l 3 16 a 20 0 l 10 0

XYF-] 96 4 a 24 2 a 16 l l 0 e l

XYF-2 8 24 a32 20 a 30 l l 0 e l

XY-l 4 28 a 32 12 a 16 l l 0

Total 217  
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posição ao final do dia (0 e l). Os valores fixados foram a banda de desativação (0,00%)

e Q holdingperiod Ç\ ).

Nenhum dos filtros que tiveram melhor desempenho nos subperíodos de análise e de

leste(vidueção V.l).pertencia estalamília.

XEF-2

Contém 36 regras, sendo da mesma família da anterior, mudando apenas os intervalos

da banda de ativação (0,02% a 0,18%) e do número de amostras que deâne

máximo/mínimo (3 e 4).

Como na subfamília anterior, nenhum dos âlltros que tiveram melhor desempenho nos

subperíodos de análise e de teste pertence a esta família.

XYF-l

Contém 96 regras, tendo sido a maior subfamília encontrada. São variáveis os valores da

banda de ativação (0,04% a 0,24%), os valores da banda de desativação (0,02% a

0,16%) e o indicador de fechamento de posição ao anal do dia (0 e l). Os valores

fixados foram o número de amostras que define máximo/mínimo (1) e o Ào/díngperlod

(1)

Os Hlltros que tiveram melhor desempenho nos subperíodos de Abril e Junho de 2000 e

nos períodos de análise e de teste como um todo, além do caso geral (análise e teste),

pertencem a esta família, sendo, em todos os casos citados, as melhores regras quando

são incluídos os outros tipos (média móvel, suporte e resistência, canal).

A Tabela Vl11.3.2 apresenta os retomos médios das subfamílias de filtros encontradas

para o período de análise.
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Tabela Vl11.3.2: Retorno médio (+) por Família -- Análise (Filtro)

A subfamília que apresentou o melhor desempenho no período de análise foi uma das

três subfamílias mais robustas, a XYF-l, que também teve o melhor desempenho médio

nosubperíodo deJunho de2000.

A Tabela Vl11.3.3 apresenta os retemos médios das subfamílias de Hlltros encontradas

parao período deteste.

Tabela Vl11.3.3: Retorno médio (+) por Família - Teste (Filtro)

Família   Abr/00 Jun/00 Dez/00 Fév/01 Abr/01 Análise
XEF-l 40 1.090 1.542 214 13 271 443

XEF-2 36 1.026 1.524 105 23 258 408

XEF-3 12 r144 1.372 41 31 293 394

XEF-4 6 741 1.272 116 90 320 380

XF-l 12 1.177 858 226 159 183 392

x-l 3 1.078 869 233 222 144 384
XYF-l 96 1.159 1.713 160 62 247 463

XYF-2 8 953 1.561 166 162 246 443

XY-l 4 808 1.467 14 90 181 344

  Casos Análise Jun/01 Ago/01 Out/01 Teste Total
XEF-] 40 443 346 15 1.035 445 444

XEF-2 36 408 242 58 942 392 403

XEF-3 12 394 216 115 817 364 384

XEF-4 6 380 147 79 897 350 370

XF-l 12 392 137   546 209 333

x-l 3 384 (158) 144 926 266 346

XYF-l 96 463 279 31 853 371 433

XYF-2 8 443 34 6 729 233 375

XY-l 4 344 112 (63) 907 293 328
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A subíàmília que apresentou o melhor desempenho no período de teste como um todo

também Êoi uma das três subfàmílias mais robustas, a XEF-l, que também teve o

melhor desempenho médio nos subperíodos de Junho e de Outubro de 2001, além do
período geral envolvendo análise e teste.

A Tabela Vl11.3.4 apresenta a dispersão dos retomos médios das subíàmílias de filtros,

tanto no período de análise como no de teste, para avaliação da robustez das mesmas.

Tabela Vl11.3.4: Dispersão dos resultados (+) por Família -- Análise e Teste (Filtro)

Comparando-se os valores de máximo, mínimo e média, percebe-se que a dispersão é

baixa para a maioria das famílias nos dois períodos (exceção para XF-l e XYF-2 no

período de teste), sendo que para as maiores subfamílias a dispersão foi baixa em todos

os casos, indicando robustez para as mesmas.

    Análise

Média l Mínimo Máximo

Teste

Média l Mínimo l Máximo
XKP-i 40 443 378 495 445 349 548

  36 408 346 457 392 305 499

XEF-3 12 394 335 422 364 344 428

XEF-4 6 380 333 422 350 309 387

XF-l 12 392 313 490 209 29 464
x-l 3 384 364 399 266 212 318

XYF-l 96 463 347 572 371 286  
XYF-2 8 443 409 495 233 (33) 357

XY-l 4 344 295 368 293 260  
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Vl11.3.2 -- Média Móvel

A Tabela Vl11.3.5 resume as famílias encontradas para o grupo de médias móveis com

o melhor desempenho, no período de análise (primeiro c/ui/er) e no geral (análise e

teste), mas que nãaleve o melhor desempenho no pedodnd&testu

Tabela Vl11.3.5: Dentição das Famílias obtidas Média Móvel

Como o melhor grupo de médias móveis tinha, originalmente, 150 regras, houve a

eliminação de pelo menos 92 regras, já que o total para as subfamílias encontradas foi

de 68 regras. Este alto número de eliminação (mais de 60% do grupo original), é um

indicativo de que as médias móveis não formam um grupo coeso quando se avalia a
performance em conjunto.

As maiores subfamílias encontradas foram

NBF-l

Contém 40 regras, tendo variáveis os valores do parâmetro da média lenta (2 a 15), a

banda de filtragem de sinal (0,00% a 0,15%) e o indicador de fechamento de posição ao

final do dia (0 e l). Os valores fixados foram o Ão/di/zg pe/"iod (1), o parâmetro da

média rápida (l, resultando na própria série temporal) e o de/ay para ativação da regra

(1)

Pertencem a esta família as médias móveis que tiveram melhor performance nos
subperíodos de Abril de 2000, assim como nos períodos de análise e de teste como um

todo, quando são consideradas apenas as médias móveis e não os demais tipos de regra

(filtro, suporte e resistência, canal).

Família Casos
Parâmetros

NBF-l 40 l 2 a 15 l 0 a 15 l 0 e l

NBF-2 24 l 5 a 20 l 20 a 40 l 0 e l

NF-l 4 5 10 a 15 l 0 l 0 e l

Total 68  
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NBF-2

Contém 24 regras, sendo da mesma família da anterior, mudando apenas os intervalos

do parâmetro da média lenta (5 a 20) e da banda de nlltragem de sinal (0,20% a 0,40%).

Neste caso, nenhuma das médias móveis que tiveram melhor desempenho nos
subperíodos de análise e de teste pertence a esta família.

A Tabela Vl11.3.6 apresenta os retemos médios das subfamílias de médias móveis

encontradas para o período de análise.

Tabela Vl11.3.6: Retorno médio (+) por Família -- Análise (Média Móvel)

A subfamília que apresentou o melhor desempenho no período de análise foi uma das

duas subfamílias mais robustas, a NBF-2, que também teve o melhor desempenho

médio no subperíodo de Fevereiro de 2001 , ainda que com um retomo médio baixo.

A Tabela Vl11.3.7 apresenta os retomos médios das subfamílias de médias móveis

encontradas na análise, para o período de teste.

Tabela Vl11.3.7: Retorno médio (+) por Família Teste (Média Móvel)

Clluster Casos Abr/00 Jui#00 Dez/00 Fev/01 Abr/01 Análise
NBF-l 40 972 1.180 16 (23) 165 306

NBF-2 24 618 1.089 (47) 51 199 346

NF-l 4 708 568 (161) (6) 229 193

Cluster Casos Análise Jun/01 Ago/01 Out:/01 Teste Total
NBF-l 40 306 98 (91) 643 200 272

NBF-2 24 346 84 (13 1) 737 210 302

NF-l 4 193 (1 19) (190) 397 13 134
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A subfamília que apresentou o melhor desempenho no período de teste como um todo

continuou sendo a NBF-2, que também teve o melhor desempenho médio no subperíodo

de Outubro de 2001, além do período geral, envolvendo análise e teste.

AJ:abela.VIlLa.8 apresenta a dispersãcu dos retomou médios, daFsubfamíliapde

médias móveis, tanto no período de análise como no de teste, para a avaliação da
robustez das mesmas.

Tabela Vl11.3.8: Dispersão dos resultados (+) por Família -- Análise e Teste (M.M.)

Comparando-se os valores de máximo, mínimo e média, percebe-se que existe dispersão

nos resultados para a maioria das famílias nos dois períodos (exceção para NF-l no

período de análise), sendo que para as maiores subíàmílias a dispersão foi razoável em

todos os casos, não indicando robustez para as mesmas.

Cluster Casos
Análise Teste

Média Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo
NBF-l 40 306 99 508 200   512

NBF-2 24 346 167 540 210 129 325

NF-l 4 193 136 223 13 (63) 79
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Vl11.3.3 -- Suporte e Resistência

A Tabela Vl11.3.9 apresenta as famílias encontradas para o grupo de suportes e

resistências com o melhor desempenho no período de análise (primeiro c/us/er), que

lbmbém !çyeamelhordesempenha no4eríodo lie=teste.

Tabela Vl11.3.9: Dentição das Famílias obtidas --Suporte e Resistência

O melhor grupo de suportes e resistências tem 184 regras e o total para as subíàmílias

encontradas foi de 159 regras, logo houve a eliminação de pelo menos 25. As maiores

subfamílias foram:

NBF-l

Contém 60 regras, tendo variáveis o número de amostras passadas para a determinação

do nível do suporte e da resistência (5 a 25), a banda de Hlltragem de sinal (0,00% a

0,20%) e o indicador de fechamento de posição ao anal do dia (0 e l). Os valores

fixados foram o /zo/d//zg.períod (1) e o de/ay para ativação da regra (1).

Pertencem a esta família os suportes e resistências que tiveram melhor performance nos

períodos de análise e geral (análise e teste), quando são considerados apenas os suportes

e resistências e não os demais tipos de regra (filtro, média móvel, canal).

Família   Parâmetros

NBF-l 60 0 l 5 a 25 0 a 20 l 0 e l

B-l 3 0 150 5 0 a 5 l 0

EBF-l 12 2 a 4 5 0 10 a 15 l 0 e l

EBF-2 84 2 a 25 l 0 0 a 20 l 0 e l

Total 159  
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EBF-2

Contém 84 regras, sendo variáveis o número de amostras anteriores à amostra que

determina o nível do suporte e/ou da resistência (2 a 25), a banda de filtragem de sinal

(Q,00% a 0,20%) e o indicado!.mchamentcLdcposição ao final do dia. (ILe l).Os
valores âxados foram o Ào/d/ng.per/od (1) e o de/ay para a ativação da regra (1).

Pertencem a esta família os suportes e resistências que tiveram melhor perfomiance nos

períodos de Abril e Junho de 2000, quando são considerados apenas os suportes e
resistências e não os demais tipos de regra.

A Tabela Vl11.3.10 apresenta os retemos médios das subfamílias de suportes e

resistências encontradas para o período de análise.

Tabela Vl11.3.10: Retorno médio (+) por Família -- Análise (Suporte e Resistência)

A subfamília que apresentou o melhor desempenho, no período de análise como um

todo, foi uma das três subfamílias mais robustas, a NBF-l .

A Tabela Vl11.3.11 apresenta os retomou médios das subfamílias de suportes e

resistências encontradas para o período de teste.

Cluster Casos Abr/00 Jun/00 Dez/00 Fev/01 Abr/01 Análise
NBF-] 60 672 995 55 96 248 308

B-l 3 709 171 242 135 289 288

EBF-l 12 637 807 (53) 47 239 246

EBF-2 84 735 1.072 55 74 204 305
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Tabela Vl11.3.11: Retorno médio (+) por Família -- Teste (Suporte e Resistência)

A subfamília que apresentou o melhor desempenho no período de teste como um todo

também foi a NBF-l , que teve o melhor desempenho médio em todos os subperíodos de

teste, além do período geral envolvendo análise e teste.

E interessante observar que a outra família mais robusta, a EBF-2, teve desempenho

próximo à NBF-l em todos os subperíodos de análise e de teste, chegando a supera-la

em alguns(Abril e Junho de 2000), resultando num desempenho geral levemente

abaixo. A explicação para este comportamento reside no fato de que estas subfamílias

são muito parecidas, diferenciando apenas na definição do nível de suporte e resistência.

Na NBF-l, de6lne-se o número de amostras, anteriores à amostra anual, que são
necessárias para se determinar o suporte e a resistência; na EBF-2, deâlne-se o número

de amostras, anteriores à amostra que deternnna o nível do suporte e/ou da resistência,

que são necessárias para o estabelecimento dos mesmos (suporte e/ou resistência).

A Tabela Vl11.3.12 apresenta a dispersão dos retomou médios das subfàmílias de

suportes e resistências, tanto no período de análise como no de teste, para avaliação da
robustez das mesmas.

Tabela Vl11.3.12: Dispersão dos resultados (+) por Família -- Análise e Teste (S&R)

Cluster Casos Análise Jun/01 Ago/01 Out/01 Teste Total
NBF-l 60 308 145 58 721 272 296

B-l 3 288 60 (164) (202)   165

EBF4 12 246     397 39 179

EBF-2 84 305 130 40 711 251 288

Cluster Casos
AnáLIse Teste

Média l Mínimo l MáximoMlédia Mhimo Máximo
NBF-l 60 308 156 451 272 151 388

B-l 3 288 254 334 (92) r1 57) 34

EBF-l 12 246 195 283 39 (109) 190

EBF-2 84 305 148 417 251 144 384
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Comparando-se os valores de máximo, mínimo e média, percebe-se que existe dispersão

nos resultados exatamente para as maiores subfamílias nos dois períodos, não indicando

robustez para as mesmas.

Vl11.3.4 -- Canal

A Tabela Vl11.3.13 apresenta as íàmílias encontradas para o grupo de canais com o

melhor desempenho no período de análise (primeiro c/usfer), que também teve o melhor

desempenho no período de teste.

Tabela Vl11.3.13: Dentição das Famílias obtidas Canal

Como o grupo de canais com melhor desempenho tem 192 regras e o total para as
subfamílias encontradas foi de 200, houve a inclusão de pelo menos 8 regras. As
maiores subfamílias foram:

XNBF-l

Contém 50 regras, tendo variáveis a "largura" do canal (0,05% a 0,10%), o número de

amostras passadas para a detemninação do canal (5 a 25), a banda de filtragem de sinal

(0,00% a 0,05%) e o indicador de fechamento de posição ao anal do dia (0 e 1). 0 valor

fixado foi o /zo/d/ng.per/od (1).

Família Casos
Parâmetros

XNBF-l 50 5 a lO l 5 a 25 0 a 5 0 e l

XNBF-2 80 20 a 30 l 10 a 25 0 a 15 0 e l

XNBF-3 24 5 a 20 5 10 a 15 0 e l 0 e l

NBF-l 12 30 5 10 a 15 0 a 5 0 e ]

NBF-2 32 50 l 10 a 25 0 a lO 0 e l

F-l 2 20 10 10 0 0 e l

Total 200  
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Pertencem a esta família os canais que tiveram melhor perfomiance.nos subperíodós.de

Abril e Junho de 2000, além dos períodos de análise e geral (análise e teste) como um

todo, quando são considerados apenas os canais e não os demais tipos de regra (âltro,

média móvel, suporte e resistência).

XNBF-2e3

São da mesma família que a anterior, alterando os intervalos e os valores de alguns dos

parâmetros, contendo 80 e 24 regras, respectivamente. Na XNBF-2, são alterados os

intervalos da "largura" do canal (0,20% a 0,30%), do número de amostras passadas para

a determinação do canal (lO a 25) e da banda de filtragem de sinal (0,00% a 0,15%). Na

XNBF-3, são alterados os intervalos da "largura" do canal (0,05% a 0,20%), do número

de amostras passadas para a determinação do canal (lO a 15) e da banda de filtragem de

sinal (0,00% a 0,01%), além do valor fixado para o Ào/díng.Ferida (5).

Nenhum dos canais que tiveram melhor desempenho nos subperíodos de análise e de
teste pertence a estas subfamílias.

NBF-2

Contém 32 regras, tendo variáveis o número de amostras passadas para a detemlinação

do canal (lO a 25), a banda de âlltragem de sinal (0,00% a 0,10%) e o indicador de

fechamento de posição ao final do dia (0 e l). Os valores âxados foram a ''largura" do

canal (0,50%) e o Ão/d/ng.FerIDa (1).

Nenhum dos canais que tiveram melhor desempenho nos subperíodos de análise e de
teste pertence a esta família.

A Tabela Vl11.3.14 apresenta os retomos médios das subfamílias de canais encontradas

para o período de análise.
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Tabela Vl11.3.14: Retorno médio (+) por Família -- Análise (Canal)

A subfamília que apresentou o melhor desempenho no período de análise, como um

todo, Êoi uma das três subfamílias mais robustas, a XNBF-l .

A Tabela Vl11.3.15 apresenta os retemos médios das subfamílias de canais,

encontradas na análise, para o período de teste.

Tabela Vl11.3.15: Retorno médio (+) por Família -- Teste (Canal)

A subfamília que apresentou o melhor desempenho em todo o período de teste também

6oi a XNBF-l, que além disso teve o melhor desempenho médio em quase todos os

subperíodos de teste (exceção a Agosto de 2001), além do período geral, envolvendo
análise ateste.

Cluster Casos Abr/00 Jun/00 Dez/00 Fev/01 Abr/01 1 Análise
XNBF-l 50 774 1.169 53 94 306 357

XNBF-2 80 636 984 37 104 263 305

XNBF=3 24 839 729 (28) 8 310 284
NBF-l 12 750 773 (llo) 65 224 246

NBF-2 32 569 966   79 194 243

F-l 2 517 400 143 124 313 270

Cluster Casos Análise Jun/01 Ago/01 Out/01 Teste Total
XNBF-l 50 357 180 41 802 321 345

XNBF-2 80 305 129 17 711 267 293

XNBF-3 24 284 (37) ('67) 701 175 249

NBF-l 12 246 (9) (131) 614 138 211

NBF-2 32 243 82 (68) 686 215 234

F-l 2 270   72 576 175 239
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A Tabela Vl11.3.16 apresenta a dispersão dos retomos médios das subfamílias de

canais, tanto no período de análise como no de teste,. para avaliação da robustez das
mesmas.

].gbelay111.3.16IDíspersão dos resultados (9 por-Família -Análise e Teste-(Canal)

Comparando-se os valores de máximo, mínimo e média, percebe-se que as únicas

subfamílias em que não existe dispersão nos resultados, para os dois períodos avaliados,

são a XNBF-3 e a NBF-2, indicando robustez para as mesmas. Assim, apesar dos

resultados do melhor grupo de canais ter sido intermediário, como os do melhor grupo

de suportes e resistências, algumas subfãmílias de canais (XNBF-3 e NBF-2) poderiam

ser consideradas superiores, já que apresentam robustez, mas em contrapartida os
retomou médios são menores, assim como os valores máximos atingidos por algumas
regras.

Concluindo, as subíàmílias de Êlltro também foram superiores às demais na questão de

robustez (já eram superiores em termos de perfomlance média), enquanto as de média

móvel foram as de pior desempenho e robustez.



Parte 111: Resultados Adicionais e

Conclusões
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IX dos Adicionais

Os resultados obtidos na avaliação de perfomtance das 18.228 regras consideradas são

sensíveira uma sériüde Êatores: Entre estesipodem serzitados:

e

e

e

e

e

e

taxa de amostragem;

inicialização da contagem do tempo para cada dia de pregão;

regra para o preço de compra/venda;

inclusão e/ou exclusão de argumentos nas regras de análise técnica;

custos de transação(corretagem);

uso de outras regras (por exemplo, indicador de volume).

Além destes, como 6oi verificado que não há uma regra específica que tenha

desempenho melhor do que as outras em todos os subperíodos, a avaliação também é

sensível ao mercado de alguma forma (tendência, volume, volatilidade, etc.).

Esta seção tem por objetivo proporcionar resultados adicionais, oriundos da análise da

sensibilidade dos resultados a alguns destes fatores. Foram escolhidos:

1. taxa de amostragem e regra para o preço de compra/venda(/im//zg);

2. características do mercado;

3. custos de transação (corretagem).

lx.l Sensibilidade às taxas de amostragem e ao f miPzg

Como descrito nas seções V.2 e V.3, foi utilizada a taxa de amostragem de 4 minutos,

considerando-se o preço de compra/venda igual à média ponderada entre o preço da

amostra de ativação do sinal e o da amostra seguinte (os pesos são os respectivos

números de operações de cada amostra).

A Tabela IX.l.l descreve as 6 possibilidades utilizadas na análise de sensibilidade
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Tabela IX.l.l: Descrição das taxas de amostragem e dos //minas das operações

(1)

(2)

Taxa de amostragem e //mina utilizados no estudo

Peso - número de operações da amostra.

A análise será dividida em duas partes

e avaliação da correlação entre os ganhos dos casos estudados (6 combinações de

taxas e /imings) para os 4 tipos de regra;

e determinação do percentual de ganho/perda adicional, em função da mudança de

taxa de amostragem e/ou //mina da operação, para os melhores grupos de regras,

assim como para as subíàmílias geradas a partir destes.

> Correlação entre os ganhos

A aferição da correlação entre os ganhos objetiva verificar se haveria grandes mudanças

nos resultados das regras, especiâcamente no que conceme à formação de grupos.

Como a análise de agrupamentos foi guiada pelo grau de semelhança entre os ganhos

nos subperíodos avaliados, se a mudança de taxa de amostragem, por exemplo, alterar

Casos Taxa de Amostragem 77m;Pzg de compra/venda

4m tm (1) 4 minutos por amostra
média ponderada entre a amostra

atual ea seguinte(2-)

4m tO 4 minutos por amostra
preço de ativação do sinal (amostra

atual)

3mtm 3 minutos por amostra
média ponderada entre a amostra

atuale a seguinte

3m tO 3 minutos por amostra
preço de ativação do sinal(amostra

atual)

5mtm 5 minutos por amostra
média ponderada entre a amostra

atuale a seguinte

5m tO 5 minutos por amostra
preço de ativação do sinal (amostra

anual)
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de forma não linear os resultados das regras, a análise de agrupamentos não terá a
robustez que seria desdada.

As Tabelas IX.1.2 a IX.1.5 mostram as correlações entre os ganhos (medidos pelos

resultadQLem pontos dalbovespa Futurar das regras de üilüo,média móvelí suporte--e

resistência, além de canal, quando se variam a taxa de amostragem e/ou o /im//zg da

operação em tomo do caso central ("4m tm") e para o período geral (análise e teste).

Tabela IX.1.2: Correlação dos ganhos conforme taxas de amostragem e /;mflzg
;!;@pjç4; Filtro -- S!!bperíodo: Total (Abr/00 a Out/01

Tabela IX.1.3: Correlação dos ganhos conforme taxas de amostragem e ffming
.I'écnica: Média Móvel -- Subneríodo: Total (Abr/00 a Out/01

Correlação
Amostragem e f;m;ng

3m tO l,oooo 0,9523 0,9815 0,9195 0,9685  
3mtm 0,9523 l,oooo 0,9336 0,9224 0,9326 0,9068
4m tO 0,9815 0,9336 l,oooo 0,9682 0,9852 0,9316
4mtm 0,9195 0,9224 0,9682 l,oooo 0,9535 0,9412
5m tO 0,9685 0,9326 0,9852 0,9535 l,oooo 0,9701
5mtm Í).8983 0,9068 0,9316 0,9412 0,9701 l,oooo

Correlação
Amostragem e #;m;/zg

3m tO [,oooo 0.8849 o.850n 1),6781 [).7544 o.540]
3mtm r).8849 l,oooo 0,6761 0,6403 0,5267 0,4064
4m tO o.85of) 0.6761 l,oooo 0,9105 (}.8744 r } 7 1 .1t)

4mtm 0,6781 0.6403 0,9105 l,oooo [}.7373 [}.7{J
5m tO o.7544 0.5267 C).8744 t}.7373 l,oooo 0,911]
5mtm 0,5401 0.4064 [).7149 {).7022 0,91 1] l,oooo
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Tabela IX.1.4: Correlação dos ganhos conforme taxas de amostragem e f/mfzzg

!.éçBiça;.S!!PQ! tç e Resistência -- $!!bale!.íQde: Total (Abr/00 a Out/0 1

Tabela IX.1.5: Correlação dos ganhos conforme taxas de amostragem e f/m;/zg
.l éç!!ica: Canal -- Sgbperíodo: Total (Abr/00 a Out/01

Os filtros apresentaram os maiores valores de correlação, que estiveram abaixo de 90%

somente quando se correlacionaram os casos mais distantes ("3m t0" e "5m tm") e,

mesmo assim, a correlação foi muito próxima a 90%. Para os casos mais "vizinhos" ao

caso central ("3m tm'', ''5m tm" e "4m tO"), as correlações oscilaram entre 92 e 97%,

indicando que os grupos formados pelos âltros não se alterariam muito no caso de

mudança de amostragem e/ou /iming(robustez à taxa de amostragem e ao //mí/zg da

operação).

Conelação
Amostragem e fim;lzg

3m tO t;oooo     o3S92   o:6204
3mtm (}.8777 l,oooo 0,6917 0,6445 0,6950 0,6251
4m tO o.8728 0,6917 l,oooo (},8832 0,9023 0.6996
4mtm 0,6592 0,6445 o.8832 l,oooo [).7574 (}.74t15
5m tO Í).8583 0.6950 0,9023 0.7574 l,oooo !) X .'í

5mtm 0,6204 0,6251 0,6996 0,7465 o,8763 l,oooo

  Amostragem e flm;Pzg

3m tO l,oooo 0,9167 o.89]6 Í).7o1 9 o.845 i 0,6303
3mtm 0,9167 l,oooo   Í).7(}44 Í).7396 0,6402
4m tO r).8916 f) 777S l,oooo 0.8760 o.8846 0,6961
4mtm !).7{} 1 9 0.7044 {}.876f) l,oooo 0,7562 r),72 i {)
5m tO 0.8451 0.7396 0.8846 0.7562 l,oooo  
5mtm 0.6303 0,6402 0.6961 0.721{} r).8999 l,oooo
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Os canais também tiveram valores elevados para as correlações, porém mais baixos do

que para os filtros. Para os casos mais próximos do caso central, a correlações oscilaram

entre 70 e 88%, ainda indicando que os grupos formados pelos canais são robustos.

Uma análise semelhante pode ser feita para os suportes e resistências e para as médias

m(5vejs, !)a eDtaDtQ o&i11tewalos das. =orulações dos casos mais próximos ao caso

central foram, respectivamente, 64 a 89% e 64 a 91%.

Se forem considerados os períodos de análise e de teste separadamente (vede Apêndice

6, Tabelas A.6.1 a A.6.8), as correlações não variam muito no período de análise, mas

caem um pouco no período de teste, sem no entanto negar a robustez indicada nas
tabelas anteriores.

> Percentual de ganho/perda adicional

Após a verificação da robustez dos agrupamentos (sensibilidade em termos relativos),

pode-se avaliar se existe e quanto é o ganho ou a perda de resultado das regras, em

função da alteração da taxa de amostragem e/ou do f/míng das operações (sensibilidade

em termos absolutos).

As Tabelas IX.1.6 a IX.1.9 mostram os percentuais médios de ganho ou perda

adicional de resultado (medido pelo resultado em pontos do lbovespa Futuro) do melhor

grupo de regras de âltro, média móvel, suporte e resistência, além de canal, assim como

das respectivas subfamílias geradas, quando se variam a taxa de amostragem e/ou o

timing da operação em tomo do caso central ("4m tm") e para todo o período (análise e

teste)ste



172

Tabela IX.1.6: Percentual médio de ganho (+) adicional para demais amostragens

-- Fila o -- subfamílias do melhor grupo no período de Análise -- Total

Tabela IX.1.7: Percentual médio de ganho (+) adicional para demais amostragens

Média Móvel -- subfamílias do melhor grupo no período de Análise -- Total

Tabela IX.1.8: Percentual médio de ganho (+) adicional para demais amostragens

$112=.BÊlist. -- subfamílias do melhor grupo no período de Análise -- Total

(+) Ganho medido pelo resultado em pontos do lbovespa Futuro, já eliminada a
corretagem.

Subfamília Casos 3m tm (%) 5m tm (%) 4m tO (%)
XEF-]   (8) 5 157

XEF-2 36     147

XEF-3 12 (7) (3) 148

XEF-4 6 (7)   135

XCF-l 12 (40) (21) 91

XCF-2 3 (29) (21) 72

XYF-l 96 (2) 5 118

XYF-2 8 (33) r12) 53

XYF-3 4   l 74

Melhor Grupo 208 (8) l 128

Subfamília Casos 3m tm (%) 5m tm (o%o) 4m tO (%)

NBF-l 40   ( 1 ) 151

NBF-2 24 ' (4) l 113

NF-] 4 (49) (26) 86

Melhor Grupo 150 (22) (2) 141

Subfamília Casos 3m tm (%) 5m tm (%) 4m tO (%)
NBF-l 60 ( 1 ) (4) 130

B-l 3   40 7

EBF-l 12 (22) (25) 118

ECBF-l 84 (1 ) (4) 144

Melhor Grupo 184 Í10)   129
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Tabela IX.1.9: Percentual médio de ganho (+) adicional para demais amostragens

Canal -- subfamílias do melhor grupo no período de Análise -- Total

('p) Ganho medido pelo resultado em pontos do lbovespa Futuro, já eliminada a

corretagem.

Para as subfamílias de filtros, houve perda de resultado em todos os casos quando a taxa

de amostragem foi alterada para 3 minutos, mas somente em 3 subfamílias as perdas

foram superiores a 20%. Para o caso da amostragem de 5 minutos, houve perdas mas

também ganhos, todos dentro do intervalo de -21 a +5%. No entanto, quando se

considera o melhor grupo (origem das subfamílias), as flutuações estão numa faixa mais

estreita, entre 8 e +1%.

Para as médias móveis, suportes e resistências e canais, podem ser feitas considerações

análogas, havendo perda moderada de resultado na maioria dos casos (até 20%) para as

variações nas taxas de amostragem, ficando as exceções com as subfamílias formadas

por um menor número de regras (menos robustas, segundo conceito explicado na seção

Vlll).

Se por um lado pode-se inferir que há uma sensibilidade mediana dos resultados à taxa

de amostragem, o mesmo não se pode dizer com relação ao /iming da operação. Para

todas as regras houve um ganho significativo de retomo das subfamílias (âltros até

157%; médias móveis até 151%; suportes e resistências até 144%; canais até 103%) e

dos melhores grupos (filtros de 128%; médias móveis de 141%; suportes e resistências

de 129%; canais de 99%).

Subfamília Casos 3m tm (%) 5m tm (%) 4m tO (%)
XNBF-l 50 (14)   100

XNBFL2 80     94

XNBF-3 24 (17) (14) 86

NBF-l 12 ( 1 1 ) (9) 95

NBF-2 32 (1 1 ) (4) 103

F-l 2 (49) (78) 55

Melhor Grupo 192 (14) (1 1) 99
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A melhor subfamília de filtros (XEF-l) foi a que apresentou o maior ganho de resultado

na variação do /iml/zg da operação, sendo que, no geral, as melhores subfamílias de

regras também tiveram um maior ganho. Este fato indica que, se todo o estudo tivesse

sido feito sob as condições de fíming "tO'', as performances das melhores subfamílias

leriam ainda maisdi:6erenciadaapasitivamente.

Para uma avaliação dos períodos de análise e de teste separadamente, o Apêndice 6

apresenta as Tabelas A.6.9 a A.6.16 com os resultados para cada uma das subfamílias e

para os melhores gupos dos 4 tipos de regra.

Adicionalmente, não se pode perder de vista que o /imíng de compra/venda em "t0" é

idealizado, pois pressupõe a operação feita no momento de ativação da regra. Em

fiinção disto, a análise de /iming foi expandida para os casos que estão descritos na
Tabela IX.l.lO.

Tabela IX.1.10: Descrição das taxas de amostragem e dos /fmihgs das operações

Assim, foi considerado o caso em que a compra/venda é feita no preço da amostra

seguinte à de ativação ("4m tl"), que é diametralmente oposto ao caso ''4m t0'', sendo

também idealizado. Os outros casos são aqueles em que a compra/venda é feita no preço

do primeiro negócio ("4m nl") e na média dos dois ("4m n2") e três ("4m n3'')
negócios seguintes ao de ativação da regra, sendo situações mais próximas à realidade.

Casos Taxa de Amostragem 77mllzg de compra/venda

4mtl 4 minutos por amostra
preço da amostra seguinte à

amostra anual

4mnl 4 minutos por amostra
preço do primeiro negócio após a

ativação do sinal(amostra atual)

4m n2 4 minutos por amostra
preço médio dos dois negócios após

a ativação do sinal (amostra atual)

4m n3 4 minutos por amostra
preço médio dos três negócios após

a ativação do sinal(amostra anual)
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As Tabelas IX.l.ll a IX.1.14 mostram os percentuais médios de ganho ou perda

adicional de resultado (medido pelo resultado em pontos do lbovespa Futuro) do melhor

grupo de regras de Êlltro, média móvel, suporte e resistência, além de canal, assim como

das respectivas subfamílias geradas, quando se altera o momento de compra/venda com

tejêçãQ aQ çasQ ceníra1(::4m tm::)rparalo.daaperíadü(análise e teste).

Tabela IX.l.ll: Percentual médio de ganho (+) adicional para outros flmings
Filtro -- subfamílias do melhor grupo no período de Análise -- Total

Tabela IX.1.12: Percentual médio de ganho (+) adicional para outros f/minas
Média Móvel -- subfamílias do melhor grupo no período de Análise -- Total

(+) Ganho medido pelo resultado em pontos do lbovespa Futuro, já eliminada a
corretagem.

Subfamília   4m tl (%) 4m nl (%) 4m n2 (%) 4m n3 (%)
XEF-l 40 (141) (78) (87)  
XEF-2 36 (134) (70) (80) (87)
XEF-3 12 (134)     (79)
XEF-4 6 (124) (52) (65) (74)
XCF-l 12 (80) (31) (38) (44)
XCF-2 3 (62) (17) (25)  
XYF-l 96 (108)   (63) (70)
XYF-2 8 (54) (38) (32) (34)
XYF-3 4 (76) (43) (49) (52)

Melhor Grupo 208 (116) (60) (68) (75)

Subfamília Casos 4m tl (%) 4m nl (%) 4m n2 (%) 4m n3 (%)

NBF-l 40 (125) (37) (5 1) (59)
NBF-2 24 (ioi) H7) 155) (59)
NF-l 4 (57) 18 1 1 3

Melhor Grupo 150 ( 1 1 1 ) r20) (31)  
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Tabela IX.1.13: Percentual médio de ganho (+) adicional para outros f/mimos

$!!EL.BÊlist - subfamílias do melhor grupo no período de Análise -- Total

Tabela IX.1.14: Percentual médio de ganho (+) adicional para outros //míngs
Canal -- subfamüias do melhor grupo no período de Análise -- Total

(+) Ganho medido pelo resultado em pontos do lbovespa Futuro, já eliminada a
corretagem.

Para as subfamílias das regras analisadas (filtros, médias móveis, suportes e resistências

e canais), houve perda de resultado em todos os casos quando foi considerada a

compra/venda no preço da amostra seguinte à de ativação ("4m tl"), sendo em média

acima de 100% para os melhores grupos. Isto significa que o retomo médio passa a ser

negativo, com exceção de algumas subfãmílias (geralmente aquelas com menor número

de elementos), sendo praticamente uma antítese do caso "4m t0'' (o que é razoável, já

que o número de operações, que é o peso dado no cálculo da média no caso "4m tm''

estudado, não varia muito entre amostras adjacentes).

Subfamília Casos 4m tl (%) 4m nl (%) 4m n2 (%) 4m n3 (%)
NBF-l 60 (125) (62) (73)  

B-] 3 (5)     (©
EBF-l 12 (106) (26) (34)  

ECBF-l 84 (136) (66) (79) (85)
Melhor Grupo 184 (119) (50')   r68)

Subfamília Casos 4m tl (%) 4m nl (%) 4m n2 (%) 4m n3 (%)

XNBF-l 50 r126') (5Õ) (69')  
XNBF-2 80 (123) (60)    
XNBF-3 24   (5) (15) (24)
NBF-l 12 (94) (7) (1 8)  
NBF-2 32 (125)   (79) (86)

' F-l 2   4 ( 1 ) (7)
Melhor Grupo 192 (120) (49)   (69)
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Nas tabelas apresentadas também pode-se analisar os demais casos -- mais realistas --,

onde a compra/venda é considerada no preço do primeiro negócio ("4m nl") e na
média dos dois ("4m n2") e três ("4m n3") negócios seguintes ao de ativação da regra.

Nestes casos também !!ápçdaEdgEçtomo.congelação ao cas(Lcentral,mas os.valores

são menores, oscilando para o melhor grupo de regras de âltros entre 60 e 75%, de
médias móveis entre 20 e 39%, de suportes e resistências entre 50 e 68% e de canais
entre 49 e 69%.

Os resultados apresentados sugerem algumas conclusões

1 . Como para todas as subfamílias a perda de retomo Êoi crescente à medida em que se

evoluiu de "4m nl" para "4m n3'', percebe-se que na vizinhança seguinte à amostra

de ativação da regra os preços são monotonicamente crescentes ou decrescentes,

sempre de forma desfavorável ao tipo de ativação(compra/venda).

2. Da mesma forma que é idealizado considerar a compra/venda no momento de
ativação ("4m t0"), também o é considerar na amostra seguinte ("4m tl"); portanto,

o aumento ou diminuição em 100% dos retotnos, nestes casos, são limites extremos

do que seria factível na realidade.

3. Todo o estudo feito para o caso "4m tm'' levou a um resultado intermediário entre os

casos extremos (''4m t0" e "4m tm"), já que considerou o preço médio entre a

amostra de ativação e a seguinte ponderadas pelo número de operações, sendo que

estas não oscilam signiâcativamente, em média, entre amostras adjacentes.

4. O fato dos retomou diminuírem, à medida em que se afasta do caso ideal favorável

ao desempenho das regras ("4m t0"), mostra que ainda que haja momentos de

arbitragem com as regras estudadas no mercado intradiário do lbovespa Futuro,

estes têm duração curta no tempo, sugerindo a idéia de que o mercado seria ''quase-
eâciente"
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Para uma avaliação destes últimos casos ("4m tl'', "4m nl", "4m n2" e "4m n3") nos

períodos de análise e de teste separadamente, o Apêndice 6 apresenta as Tabelas

A.6.17 a A.6.24 com os resultados para cada uma das subfamíiias.

IX.2 Sensibilidade às características do mercado no subperíodo

Outra análise de sensibilidade pode ser feita quando se consideram as variáveis que

caracterizaram, nos subperíodos avaliados, o mercado do lbovespa Futuro. Uma

abordagem estritamente quantitativa, ou seja, com a mínima interferência julgamental e

o máximo uso de ferramental estatístico, só seria viável caso fossem muitos subperíodos

avaliados. Como não é esta a situação deste estudo, serão usadas técnicas quantitativas,

dosadas por um senso de observação e de crítica do mercado.

Assim, a análise de sensibilidade às características de mercado será dividida nas
seguintes etapas:

e deânição das variáveis de mercado e classificação das variáveis de medida

utilizadas (xco/"í/zg);

e agrupamento dos subperíodos por performance dos melhores grupos de regra;

e agrupamento dos subperíodos por características de mercado

A primeira etapa, apesar de usar procedimentos quantitativos, é direcionada pela

observação do mercado, enquanto as duas últimas têm uma "roupagem'' mais
quantitativa.

> Dentição e classificação das variáveis de mercado

As variáveis do mercado escolhidas para classiâcá-lo em cada subperíodo avaliado

estão desci.itas na Tabela IX.2.1 (a variável de medida da tendência é a que apresenta o

maior grau de intederênciajulgamental).
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Tabela IX.2.1: Variáveis de mercado utilizadas para classificação

A classificação das variáveis de medida também Êoi feita com base julgamental, sendo

estas quantiâcadas por scores de l a 5, com exceção da tendência, que possui apenas

três estados (mercado "de lado'', com tendência deÊmida e com tendência "mista" -- alta

e baixa no mesmo subperíodo). A Tabela IX.2.2 descreve os critérios de classificação.

Tabela IX.2.2: Scorfng das variáveis em faixas de percentuais do valor médio

A classiâcação final dos subperíodos avaliados, por variáveis de medida, está
apresentada na Tabela IX.2.3.

Variável de mercado Variável(is) de medida Quantificação da medida

 
Volume diário média diária

média diáriaContratos em Aberto

Liquidez
Contratos Negociados média diária

média diáriaNúmero de Operações

Volatilidade Volatilidade intradiária razão desvio-padrão/média

do preçointradiário

Tendência Tendência no subperíodo
inclinação média da linha de

preçosnosubperíodo

Volume, Liquidez e Volatilidade Tendência / Classificação
% do valor médio Classificação

De lado 1,25< 70% l

70% - 90% 2
Mista (+) 2,5090% - 110% 3

110% - 130% 4
DeHmida 3,75> 130% 5
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Tabela IX.2.3: Soar;ng das variáveis de medida para os subperíodos avaliados

Contrato
Volume

Volume Contratos
Diário em Ab erto

5 3

4 3

4 3

3 3

3 3

2 3

3

3

Volatilidade

DP / Média
Tendência

Abr/00

Juiü00

Dez/00

Fev/01

Abr/01

Juiü01

Ago/01

Out/01

A "idéia" da classificação, excito para o caso da tendência, Êoi verificar a posição da

variável de medida de cada subperíodo com relação à média, já que, a princípio, não há

óe/zcÀmark (ou pelo menos este varia conforme a conjuntura económico-financeira)

para a caracterização do mercado.

> Agrupamento dos subperíodos por performance dos melhores grupos

Para que sda feita a análise de sensibilidade dos resultados às alterações de mercado, é

necessária uma etapa para classificação dos subperíodos segundo a períomiance das

regras de análise técnica. Assim, serão utilizados os retomou médios dos melhores

grupos para os 4 tipos de regra (âltro, média móvel, suporte e resistência, canal).

A Tabela IX.2.4 apresenta o agrupamento dos subperíodos com base nos retomou

médios dos melhores grupos. Para isto, 6oi feita uma análise de agrupamento

hierárquica, com medida feita pela distância quadrática euclideana e através do método

de c/ui/er/ng "centróide". O dendrograma resultante está no Gráfico A.6.1, no

Apêndice 6, e foi utilizado para a classificação dos subperíodos.
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Tabela IX.2.4: Classificação dos subperíodos segundo as performances

O agrupamento dos subperíodos, segundo a perfomiance das regras, pode ser resumido
da seguinte forma:

e Grupo l:

Copo 2©

retomou médios elevados, positivos para todos os tipos de regra

retomou médios positivos para todos os tipos de regra, porém com
valores bem inferiores aos do Grupo l.

. Gruoo 3: retomou, no máximo (alguns casos), próximos ao do Grupo 2, mas já há

casos de valores negativos.

> Agrupamento dos subperíodos por características de mercado

Pelas Tabelas IX.2.3 e IX.2.4, pode-se construir a Tabela IX.2.5, que identifica as
variáveis de mercado através das variáveis de medida que "provavelmente"

influenciaram a melhor ou pior performance dos melhores grupos.

"-',.::::   Filtro
Média

Móvel
Suporte e

Resistência
Canal

L Abr/00 1.108 763 725

[009

721

[:006Jun/00 [572 9a

3
Dez/00 153 (139) 45

56

4

60Fev/01 53 (54)

2 AbdOI 254 99 239 273

3
Jun/01 264 (12) 76

18 C3)

91

Ago/01 32 (181)

l Out/01 888 484 625 713
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Tabela IX..2.5: Classificação dos subperíodos pelas variáveis de mercado

Agrupamento Contrato Tendência

Abr/00 deÊlnida
l

Jun/00 deülnida

Dez/00 delido
3

Fev/01 deânida

2 AbdOI deânida

JuiV01 delado
3

Ago/01 delado

Out/01l mista (*)

('p) Mista - apresentou duas tendências (alta e baixa)

Volume diário

alto

alto

alto

tnédio

mé(]io

baixo

baixo

baixo

seqüencialmente no

Volatilidade

média

alta

naédiit

baixa

média

Enédia

baixa

média

subperíodo

Desta forma, os subperíodos de melhor performance (Abril e Junho de 2000, além de

Outubro de 2001) se caracterizaram por tendência definida (a "mista" é ''duplamente''

deülnida), volume diário elevado ou muito baixo (caso de Outubro de 2001, onde

possivelmente a dupla tendência, em tão pouco tempo, pode ter "suprido" a falta de

volume) e volatilidade média ou alta. No subperíodo intermediário (Abril de 2001),
apesar da tendência ter sido definida, a volatilidade média e o volume diário foram

medianos e, talvez por isto, a performance tenha sido intermediária.

Já o último grupo (Dezembro de 2000 e Fevereiro, Junho e Agosto de 2001)

caracterizou-se pelo fato do mercado ter estado "de lado" ou ter tido baixa volatilidade.

IX.3 Sensibilidade aos custos de transação (corretagem)

A última análise de sensibilidade que será feita mede os efeitos da corretagem na

peüomlance dos grupos de regra (uma análise individual seria muito resüita). Os

valores de corretagem utilizados são aqueles já apresentados na seção V.3.

Cabe lembrar que, nas avaliações das seções VI a Vlll, foi considerada a corretagem
média para grandes investidores. Assim, será medida a sensibilidade através da
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mudança do valor da corretagem média para o caso de pequenos e médios investidores,

além de ser considerado o caso do mercado "ideal'', onde os custos de transação seriam

inexistentes.

Aa.!.abetasH3.t zlX.3.4apresentam os retomou médios do melhor :grupo de regras

de filtro, média móvel, suporte e resistência, além de canal, assim como das respectivas

subfàmílias geradas, quando se varia o percentual de corretagem.

Tabela IX.3.1: Retorno médio (+) para o mercado "ideal" e por tipo de investidor

Filtro -- subfamílias do melhor grupo no período de Análise -- Total

Tabela IX.3.2: Retorno médio (+) para o mercado "ideal" e por tipo de investidor

Média Móvel -- subfamílias do melhor grupo no período de Análise -- Total

('p) Unidade do retomo médio: 1 0'7 por amostra de 4 minutos (líquido da corretagem)

Subfamília   Mercado
6çidealPS

Grande

investidor

Médio

investidor
Pequeno

investidor

XEF-l 40 602 444 (357) (1.794)
XEF-2 36 536 403 (273) (1 .488)
XEF-3 12 517 384 (291) (1.504)
XEF-4 6 479 370 (182) (1.174)
XCF-l 12 408 333 (45)  
XCF-2 3 396 346 91 (367)
XYF-l 96 539 433 (104) (1.068)
XYF-2 8 404 375 232 (25)
XYF-3 4 364 328 144 (188)

Melhor Grupo 208 536 419 (172) (1.232)

Subfamília Casos
Mercado

"ideais
Grande

investidor

Médio

investidor
Pequeno

investidor

NBF-l 40 409 272 (424) r1.674)
NBF-2 24 369 302 ('36) (645)
NF-l 4 218 134 (287) (1 .045)

Melhor Grupo 150 278 172 (363) (1.323)
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Tabela IX.3.3: Retorno médio (dv) para o mercado "ideal" e por tipo de investidor

Sun. Resist. -- subfamílias do melhor grupo no período de Análise -- Total

Tabela IX.3.4: Retorno médio (+) para o mercado "ideal" e por tipo de investidor
Clanal -- subfamílias do melhor grupo no período de Análise -- Total

('p) Unidade do retomo médio: 1 0'7 por amostra de 4 minutos (líquido da corretagem)

Para o caso ''ideal'', os retemos foram em tomo de 30% maiores do que para o caso de

grandes investidores, quando considerados os âltroê, suportes e resistências e canais,

enquanto para as médias móveis este valor subiu para 40%. No entanto, os retomos
médios alcançados pelas médias móveis não chegaram a superar os dos filtros, nem se

fosse considerado o caso de grande investidor para estes últimos.

Já para os casos de pequeno e médio investidores, os retomos foram todos negativos, à

exceção de alguns âltros (menores subfamílias) e suportes e resistências (menor
subfamília) para médio investidor.

Subfamília   Mercado

"ideal"

Grande

investidor

Médio

investidor
Pequeno

investidor
NBFU 60 384 296    
B-l 3 171 165 134 79

EBF-l 12 258 179 (222) (942}
ECBF-l 84 391 288 (233) (1.169)

Melhor Grupo 184 363 27] (196) (1.033)

Subfamília   Mercado

"ideal"
Grande

investidor

Médio

investidor
Pequeno

investidor

XNBF-l 50 457 345 (218) (1.231)
XNBF-2 80 373 293 (1 17) (852)
XNBF-3 24 330 249 (162) (900)
NBF-l 12 285 211 (163) (836)
NBF-2 32 307 234 (135) (797)

F-l 2 300 239 (69) (623)
Melhor Grupo 192 376 283 (] 84) (1.025)
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De forma geral pode-se chegar às seguintes conclusões

1. 0s resultados são extremamente sensíveis à corretagem, de fomla que a
performance das regras acima do óelzcÀmar# só é válida para o grande investidor.

2. Os agrupamentos seriam totalmente distintos se fosse alterada a corretagem, já que

regras do mesmo grupo realizam um número diferente de negócios; logo, a análise

de agrupamentos deve ser direcionada confomie a esüutura de corretagem do
mercado.

3. A corretagem para o caso de pequeno e médio investidor elimina as possibilidades

de arbitragem, ao longo de períodos maiores, com as regras de análise técnica.

4. Em um mercado "ideal'', onde não existem custos de transação, o aumento da

perfomtance não chega a ser de 50% para os melhores grupos de regras, o que

indica que a corretagem para o grande investidor já é bem reduzida.
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X - Comentários Finais

.Nesta última parte;=serão feitas algumas considemções anais sobre a maioiríadag senões

apresentadas, além de expostos os possíveis ftlturos estudos sobre o assunto.

> Regras de Zradfng da Análise Técnica

Um dos pontos levantados por BLL e STW foi a necessidade de se utilizar regras que

soam conhecidas pelo mercado e tenham seu uso amplamente difundido. Para as regras

utilizadas neste estudo, não há evidências do uso sistemático por algum participante do

mercado brasileiro e, certamente, o uso das regras no intradiário não é amplamente

difundido (existe, ao contrário do caso de variações diárias, um obstáculo maior na

operacionalização dos modelos, pois a captura e o tratamento das informações em

tempo real não é trivial). Esta consideração é importante, pois se todo o mercado

conhecesse e usasse as regras, talvez as oportunidades de ganho desaparecessem, em

virtude do mercado se tomar mais eficiente, dificultando ainda mais qualquer tipo de
arbitragem.

Ainda sobre as regras de análise técnica, outras não puderam ser utilizadas, como o

indicador de volume, já que alguns dados de mercado não estavam disponíveis (como o

número de contratos negociados e o volume financeiro em cada transação). No entanto,

diversas variações podem ser feitas nas regras utilizadas, como utilização de
volatilidades, conjugação de regras, inclusão de estratégias operacionais (F/op /ois e

s/op gaí/z, ou seja, fechamento arbitrário de posições quando o ganho ou a perda
atingem um certo nível, absoluto ou relativo), entre outras.
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> Levantamento de dados

Neste trabalho foi utilizado o contrato futuro do lbovespa, sendo que esta escolha

aplwentz algumas. .vantagens .para a análiserparticularment& no que tanga a três
aspectos: ser um contrato futuro, ter como ativo subjacente um índice de ações e
apresentar liquidez durante períodos de duração semelhante.

Acerca do primeiro aspecto, nos mercados futuros é possível considerar os custos de

transação, já que são contratos negociados. Os custos de transação podem modiHlcar os

resultados, como apontado no estudo de BLL, onde foi utilizado o índice Dow Jones

(DJIA) à vista, que é somente um indicador, não sendo efetivamente transacionado.

Neste trabalho, como já comentado, a corretagem é decisiva na avaliação de

performance. Adicionalmente, num contrato futuro é possível assumir posição vendida,

o que enriquece a análise e amplia a gama de resultados.

Com relação ao segundo aspecto, pelo fato de ter como ativo subjacente um índice de

ações, e não a taxa de juros ou o dólar, o índice é menos dependente de eventos

especíâcos, como reuniões do COPOM (Comitê de Política Monetária), viradas de mês

(deânição da PTAX), políticas macro-económicas (inWaf/o/z /área/, câmbio âxo ou

banda cambial), o que retira possíveis vieres do mercado intradiário. Também os

dividendos não são um problema, o que não acontece no índice Bovespa à vista.

Um terceiro aspecto relevante é com relação à boa liquidez, durante quase dois meses,

para todos os contratos, o que não acontece, por exemplo, nos contratos flituros de juros

e de dólar, onde o mercado não tem um padrão regular.

Entretanto, dependendo da corretagem, a metodologia poderia ser aplicada a outros

contratos futuros, mas o uso nos mercado à vista (dólar, lbovespa como indicativo, ou

até mesmo ações) não parece razoável, já que a maioria das regras se caracteriza por um

grande número de operações no dia, elevando os custos de transação.

Cabe ainda destacar que, em termos de rentabilidade, por ser um contrato filturo, é
necessário apenas o depósito de margem de garantia (que geralmente é um valor bem
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menor do que o capital de referência), que também pode ter rendimento(por exemplo,

títulos do govemo), o que leva a um alto grau de alavancagem.

Z :411éli$gtDrat4mento Q:AmQ$tragem d&Bast4eüados

Foi observado que, de forma geral, para os subperíodos de análise (contratos de Abril,

Junho e Dezembro de 2000, além de Fevereiro e Abril de 2001) o volume e o número de

contratos negociados, assim como o número de operações, foi maior, em média, do que

para os subperíodos de teste (contratos de Junho, Agosto e Outubro de 2001). Este fato

está ligado ao "esvaziamento'' dos negócios na Bolsa de Valores de São Paulo, que têm

relação direta com o volume de negócios na BM&F, onde são transacionados os

contratos de lbovespa Futuro. Este ''esvaziamento" tem sido motivado pelo crescimento

dos negócios com ADR's brasileiras em Nova lorque, já que o custo de transação chega

a ser 15 vezes menor do que no Brasil.

Nos períodos avaliados, para os contratos em aberto, em média, os valores foram

menores quando o mercado esteve "em baixa", o que indica uma menor predisposição

dos investidores a "carregar" posições nestas circunstâncias.

Com relação ao tratamento inicial dos dados, foi feita uma amostragem da série a um

intervalo âxo de tempo: mesmo amostrando-se os dados, no intuito de se obter pontos

igualmente espaçados, a distribuição dos negócios esteve diretamente ligada à liquidez

destes. Assim, um outro tipo de amostragem, que possa levar em conta a concentração

de negócios, poderia ser utilizada com um intervalo de tempo variável entre as amostras.

Algumas adaptações foram feitas e alguns critérios foram adotados para aproximar o

estudo da realidade operacional. A utilização de dados de volume das operações, assim

como dos preços de óid (oferta de compra) e de ask (oferta de venda), poderia oferecer

outros subsídios ao estudo e, com certeza, aproxima-lo ainda mais do que efetivamente

acontece e é factível operacionalmente.
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> Avaliação do Efeito Da/a-S/zoaping

A metodologia aplicada, apresentada no estudo de STW, permite avaliar se o conteúdo

informacional e preditivo de regras de investimento implicam em um desempenho

superior-Levando:se.em.conta as dependências entre a.s diversasistratégias adotadas

(efeito da/a-s/zoopfng), através da aferição da significância estatística da medida de

performance. Merton (1987) já apontava para a necessidade de se controlar o viés

devido ao efeito da/a-.çnoopfng, o que pode ser alcançado com o algodtmo de WRC.

Em outras palavras, o objetivo é saber quanto da performance é resultado do efeito da/a-

snooping e quanto é devido a uma perfonnance genuinamente superiora.

Os resultados não foram totalmente robustos com relação ao efeito da/a-snoopi/zg,

havendo regras que tiveram performance superior na maioria dos subperíodos de análise

e de teste (exceção a Dezembro de 2000, Fevereiro e Abril de 2001), mas não nos

períodos gerais (análise e/ou teste). Além disso, não 6oi sempre a mesma regra que teve

o melhor desempenho em todos os períodos.

A comparação entre o p-valor de WRC e o p-valor nominal, em alguns casos, mostrou

que o efeito da/cz-snoopin# pode ser signiâcativo, negando a performance superior, do

ponto de vista estatístico, das melhores regras nos subperíodos avaliados.

Um ponto observado Êoi que o número de negócios com ganho não foi maior do que os

com perda, indicando que um bom modelo pode até acertar pouco, mas ganhar o

suHlciente para superar as perdas num número maior de vezes. Houve exceção quando o

número de negócios no período foi muito pequeno.

Outro ponto foi o fato da tendência definida, além do volume diário e da volatilidade do

intradiário elevados, terem sido indicadores de maior ganho médio; quando isto não

aconteceu, as melhores regras estiveram ligadas a valores sigtnficativos para o

parâmetro de Ào/d/ng.Ferida ("sentar e esperar"). De forma geral, os filtros e as médias

móveis apresentaram melhor desempenho individual, ainda que não tenham sido as

mesmas regras em todos os subperíodos, sendo seguidos pelos suportes e resistências;

os canais, por sua vez, não se destacaram na avaliação individual de perfomiance no

intradiário.
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Algumas altemativas para explicar o porquê dos resultados individuais não terem sido

satisfatórios, sob o ponto de vista estatístico (metodologia de WRC), poderiam ser:

1. 0 período de análise e de teste podem não ter sido representativos (alterações de

mercado;liquidez.volatilid ade,tendência,volume, etc.}

2. A melhor regra teve desempenho melhor na análise, mas o mercado vem ficando

mais técnico e eficiente, diminuindo as possibilidades de arbitragem com a análise
técnica.

3. Não existe regra que tenha performance superior ao óencÀmar# por "mérito próprio''

(levando em conta o efeito da/a-inoopí/zg) exclusivamente.

A segunda explicação possível parece menos provável, havendo uma maior chance da

verdadeira resposta estar "a meio caminho" da primeira e da terceira explicações.

> Avaliação das Propriedades Estocásticas dos Retornos

A metodologia boo/sü'ap utilizada, apresentada no estudo de BLL, possibilita avaliar a

consistência de alguns modelos estatísticos com os retomos da série original, ou sqa,

aqueles obtidos quando as regras de análise técnica são aplicadas à série intradiária do

lbovespa Futuro. O objetivo é investigar se a perfomiance superior de algumas regras é

auto de propriedades estocásticas, que estariam presentes nos retomou da série

financeira, e que de algum modo seriam capturadas pelas regras e traduzidas em poder

preditivo.

As características avaliadas nos modelos simulados (passeio aleatório, AR(2), MA(1),

GARCH, TARCH e E-GARCH) foram o retomo médio e o desvio-padrão maiores na
venda do que na compra, presentes nos retornou da série original. Os retomos obtidos

dos sinais de compra/venda não foram consistentes com os modelos estatísticos

estudados, sendo que os modelos ARCA explicaram melhor as mudanças de
volatilidade.
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Dada a aderência dos modelos ARCH, no caso da volatilidade, constatou-se que há a

presença de heteroscedasticidade na série intradiária do lbovespa Futuro, de alguma
forma capturada pelas regras de análise técnica estudadas. Pelos resultados obtidos, os

modelos que melhor explicam a volatilidade são o GARCH e o TARCH (o E-GARCH

çx121jçQILjgualmer!!e bem asioüatilidades.mas üá uma piora. sensíveLquando se

consideram os retomos condicionais).

A avaliação de BLL, acerca da incongruência na relação risco-retomo nos dados

utilizados, provavelmente foi equivocada, pois o retomo maior, se na compra ou na

venda, está mais relacionado à tendência do período (naquele estudo, as operações de

compra apresentaram retomo maior e risco menor). A volatilidade maior na venda pode

estar ligada ao fato de que as quedas de mercado são uma fomla de retomo ao modelo

de equilíbrio, corrigindo os excessos da alta, o que geralmente deflagra um movimento

mais "rápido" (que, por consequência, acaba sendo mais volátil também).

Algumas possíveis explicações para a não aderência dos modelos no caso dos retemos,

sob o ponto de vista estatístico (metodologia de WRC), poderiam ser:

e com exceção do E-GARCH, o valor do p-valor para o parâmetro de dreó/ estimado

(ó) foi relativamente alto;

e com relação ao E-GARCH, o parâmetro X foi negativo (-0,02), indicando uma

relação inversa entre o retomo atual e a volatilidade futura, contrariando

comportamento da série original (maiores retomou e desvios-padrão na venda)

apesar de, estatisticamente, o E-GARCH ter obtido os melhores valores de AIC e

BIC, gerando melhor aderência nos retomos e nos desvios-padrão /zef (compras e

vendas consideradas conjuntamente) com os parâmetros estimados, quando as

compras e vendas são avaliadas separadamente há uma discrepância no
comportamento dos retomou simulados.
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> Avaliação de Performance por Famílias Clustering

Na etapa inicial da análise de agrupamentos, quanto maior o número de regras, maior

foi a tendência de serem necessários mais c/us/ers para fazer a segregação em grupos.

E!!t!.çtantQ,]e .olipQ (!Q lrçgra,.wãa pmduz tons resultados quando -se avalia a

peúormance em grupos (como no caso das médias móveis), o número de iterações

(igual ao número de c/zzs/ers) fica sendo mais baixo, porque o número de casos se reduz

muito (para as médias móveis o número de casos se reduziu a 3% do total). A média dos

retomos de todos os grupos formados, para todos os tipos de regra, foi positiva, com

uma distribuição assiméüica para valores de resultado positivos.

A performance conjunta (considerando-se grupos, famílias ou subfamílias de regras)

mostrou-se mais "consistente'' do que nos casos individuais. Entretanto, não foi feita a

avaliação do efeito da/a-s/zoar/ng dos grupos formados, o que daria mais subsídio à

avaliação de performance. O melhor grupo de regras e as respectivas subfamílias dos

filtros foram os que tiveram melhor desempenho, além de apresentarem um grande
número de elementos.

Três subfamílias de âltros foram bastante robustas, sendo que ã maior delas também foi

a melhor. Em termos gerais, as únicas subfamílias robustas foram as de filtros e as de

alguns canais, sendo que estas últimas tiveram, em média, metade do retomo médio das

primeiras.

> Resultados Adicionais

Procedeu-se a uma análise de sensibilidade dos resultados à alteração de alguns dos

fatores que influenciam nas restrições e nas hipóteses do estudo. Os fatores avaliados

coram a taxa de amostragem e o /imí/zg da operação, as características do mercado e os

custos detransação.

Não houve sensibilidade relativa (alteração nos grupos de regras que seriam formados

em outras circunstâncias) à taxa de amostragem e ao /iming da operação. Por outro lado,

em termos absolutos (ganho/perda das regras nos períodos avaliados), observaram-se
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quedas de resultado de até 20% quando se altera a taxa de amostragem para 3 e 5

minutos, como também ganhos de mais de 100% no caso de compra/venda no momento

de ativação do sinal da regra ("t0"). Este último fato mostra que os ganhos médios

praticamente dobram se a operação for feita no "preço de ativação do sinal

(ÇQmp!-a/venda)::. suguindcLque Q timing- da operaçãct écrucial na-perfomiance.

Em função deste último resultado, a análise foi expandida para os casos em que a

compra/venda é considerada no preço da amostra seguinte à de ativação ("4m tl"), no

preço do primeiro negócio ("4m nl'') e na média dos dois ("4m n2") e três ("4m n3")

negócios seguintes ao de ativação da regra. A deterioração das performances, à medida

em que se afasta do caso estudado ("4m tm") em direção ao pior deles ("4m tl"),

reforça a idéia de que, mesmo havendo conteúdo informacional em alguns grupos das

regras estudadas, o rfmí/zg de operação pode impactar bastante na performance, algumas

vezes até inviabilizando as regras.

A sensibilidade às características de mercado foi medida com base em avaliações

julgamentais e em análise de agrupamentos, indicando que as melhores perfomlances

estiveram ligadas a um mercado com tendência definida, volatilidade intradiária acima

dà média e volume diário elevado(características que foram percebidas empiricamente

quando da análise do efeito da/a-.çnoopi/zg). Com relação ao volume diário elevado, o

subperíodo de Outubro de 2001 foi uma exceção, porém as duas tendências que se
seguiram (primeiro de baixa e depois de alta) podem ter ''suprido" a falta de volume --

não se pode esquecer que os eventos terroristas nos Estados Unidos ocorreram nesta

época.

A terceira análise de sensibilidade foi sobre os custos de transação. Foi encontrada uma

grande influência da corretagem nos resultados, tal que as regras estudadas poderiam

6omecer retomos positivos, caso a suposição fosse a de grande investidor (custos

reduzidos) ou de mercado "ideal'' (sem custos, aumentando em até 40% os resultados),

ou retemos negativos, caso a suposição fosse a de pequeno ou médio investidor.
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> Estudos Futuros

Alguns possíveis estudos futuros, no sentido de aperfeiçoamento dos modelos para
aumento da performance, seriam :

1 . Cada uma das técnicas foi testada, do ponto de vista estatístico, individualmente;

uma alternativa seria utiliza-las em conjunto (exemplo: efetuar compra e venda

quando mais de um indicador fosse ativado; considerar seqüencialmente as ordens

de um conjunto de indicadores; etc.).

2. Poderia ser feita a análise do efeito da/a-snoop/ng para os grupos formados na

análise de agrupamento (a ressalva seria o fato de que o total de grupos não passaria
de 50).

3 Adicionar regras de s/op /os.ç (liquidar a posição se houver perda acima de um valor

específico ou de um percentual sobre o financeiro) e/ou de s/op gaio (análogo ao

anterior, só que para ganho). Pode-se também avaliar o .ç/op/oss/gaio através da/do

perda/ganho máxima/mínimo para cada operação de ü'adl/zg, otimizando-se a

marcação a mercado(resultado amostra a amostra).

4. Acompanhar a evolução da análise de agrupamentos das famílias de técnicas a cada

novo subperíodo (período de análise móvel).

5. Observar famílias que sempre perdem, para inversão de regra se os retemos
absolutos forem significativos.

6. Adaptar os modelos para o ü'czchng da volatilidade em vez do nível de preços, assim

como construção de modelos mistos.

7. Utilizar variantes das medidas utilizadas para aplicação das regras; por exemplo, no

caso das médias móveis, pode-se levar em conta a "inclinação'' da média lenta, além

do cruzamento da média rápida.
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8. Reavaliação do procedimento de amostragem (por exemplo, tentar um número âxo

de operações: 5, 10, etc.).

9. Aprimorar a suposição de /imi/zg da operação, ou capturando os preços de ólcübxk

(çç)mpr4/ven(]a)Juistudando:setdistribuiçãn de[ preços--na ]y]zinhançab da

ativação/desativação da regra.

lO. Otimização do risco-retomo das técnicas (por exemplo, através da média ponderada

de técnicas, que ganham em condições distintas de mercado, para se estabilizar o

ganho em todos os subperíodos).
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Apêndice l

Tabela A.l: Valores utilizados para os parâmetros das regras

 PãÍâiÜdi'oÜ
Regras

SuporteeFiltro MédiaMóvel uportee Canal
Resistência

x (%%)

2; 4; 6; 8; 10; 12;

14; 16; 18;20; 24;

28; 32;36;40;48;

56; 64; 72; 80;

100; 120;160;200   
5; 10;20; 30; 50;

75; 100; 150

y (%%)
0; 2; 4; 6; 8; 10;

12; 16;20;30;40;
60: 80      

e
1; 2; 3; 4; 5; 10; 15

e20  
0; 2; 3; 4; 5; 10;

20; 25; 50; 100;
200  

C 1; 5; 10; 25; 50; 75; 100 e 150

n  
2; 5; 10; 15; 20;

25;30;40;50;75;

100; 125; 150;200
e250

0; 5; 10; 15; 20; 25; 50; 100; 150;
200 e250

   
1; 2; 5; 10; 15; 20;

25;30;40;50;75;

100; 125; 150 e

200    
b (o%o)   0; 1; 5; 10; 15; 20; 30;40 e 50

d   1; 2; 3; 4 e 5
f 0 e l

Total 1090 4818 4160 1 8160
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,4pêmz#ce 2

Gráfico A.2.1: Número de operações "intraday" Abr/00, Jun/00 e Dez/00

# Operações
3.000

2.500

2.000

1.500

l.ooo

500

0

--+--Abr/00 +--J un/00 Dez/00

11 21 31 41 Dia útil

Gráfico A.2.2 Número de operações "intraday"
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Apêndice2

Gráfico A.2.3: Número de operações "intraday" -- Jun/01, Ago/01 e Out/01
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Gráfico A.2.4: Desvio-padrão do lbovespa Futuro -- Abr/00, Jun/00 e Dez/00
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,4pêmí#ce 2

Gráfico A.2.5: Desvio-padrão do lbovespa Futuro -- Fev/01 e Abr/01
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Gráfico A.2.6: Desvio-padrão do lbovespa Futuro -- Jun/01, Ago/01 e Out/01
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,4pêmz#ce 2

Tabela A.2.1: Resumo Estatístico das operações ;nfralray por subperíodo - Análise

Subperíodo Medida
Estatísticas básicas

Média Mínimo Máximo Desvio-
padrão (DP)

Abr/00

# Operações 1.195 466 1.971 319

Média das
cotações

18.040 16.551 19.086 677

DP das
cotações

254 72 835 148

Jun/00

# Operações 1.521 867 2.739 468

Média das
cotações

15.271 13.947 17.035 728

DP das
cotações

297 118 587 135

Dez/00

# Operações 1.400 717 1.880 257

Média das

cotações
14.530 13.378 15.329 495

DP das
cotações

232 96 393 92

Fev/01

# Operações 1.223 334 1.765 288

Média das
cotações

16.732 14.856 18.026 985

DP das
cotações

225 61 909 137

Abr/Oll

# Operações 1.460 189 2.229 398

Média das
cotações

15.615 13.834 17.500 995

DP das
cotações

246 95 548 102
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.4pêmí#ce2

Tabela A.2.2: Resumo Estatístico das operações ;nfraí2ay por subperíodo - Teste

Gráfico A.2.7: Volume diário do lbovespa Futuro -- Abr/00, Jun/00 e Dez/00

(R$ miltlões) ''+'Abr/00 --n--Jun/00 Dez/00
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Subperíodo Medida
Estatísticas básicas

Média Mínimo Máximo Desvio-
adrão (DP)

Jun/01

# Operações 1.145 300 1.892 314

Média das
cotações

14.805 13.773 15.527 439

DP das
cotações

217 74 411 78

Ago/01

# Operações 849 285 1.289 212

Média das

cotações
14.242 13.733 15.291 420

DP das
cotações

166 38 314 66

Out/01

# Operações 949 295 1.532 258

Média das
cotações

11.498 9.803 13.485 1.311

DP das
cotações

183 38 562 109
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Gráfico A.2.8: Volume diário do lbovespa Futuro
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Gráfico A.2.9: Volume diário do lbovespa Futuro Jun/01, Ago/01 e Out/01
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Gráfico A.2.10 Contratos em Aberto do lbovespa Futuro Abr/00, Jun/00, Dez/00
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Gráfico A.2.11 Contratos em Aberto do lbovespa Futuro Fev/01 e Abr/01
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Gráfico A.2.12: Contratos em Aberto do lbovespa Futuro -- Jun/01, Ago/01, Out/01
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Gráfico A.2.13: Contratos Negociados do lbovespa Futuro -- Abr/00,Jun/00, Dez/00
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Gráfico A.2.14: Contratos Negociados do lbovespa Futuro -- Fev/01 e Abr/01
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Gráfico A.2.15: Contratos Negociados do lbovespa Futuro -- Jun/01,Ago/01, Out/01
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Tabela A.2.3 Resumo Estatístico de negócios diários do lbovespa Futu

Estatísticas básicas

Mínimo Máximo

579 2.139

17.321 30.042

l0.351 43.084

458 2.029

12.848 27.442

8.934 41.180

743 1.694

16.174 32.369

17.260 40.400

200 1.822

19.662 35.534

3.862 35.641

3 1.652

60 34.821

60 35.876

ro Análise

Subperíodo Medida
Média

1.571

27.056

29.115

1.271

25.378

1.253

28.467

28.724

1.114

29.488

22.113

1.088

27.296

23.403

Desvio-
padrão

353

2.271

6.771

307

2.604

6.856

262

2.977

5.897

378

3.305

7.389

379

7.708

8.109

Volume
(R$ milhões)

Conhatos em
Aberto

Contratos
Negociados

Volume
(R$ milhões)

Contratos em
Aberto

Contratos
Negociados

Volume
(R$ milhões)

Contratos em
Aberto

Contratos
Negociados

Volume
(R$ milhões)

Contratos em
Aberto

Contratos
Negociados

Volume
(R$ milhões)

Contratos em
Aberto

Contratos
Negociados

Abr/00

Jun/00

Dez/00

Fev/01

Abr/01
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Tabela A.2.4: Resumo Estatístico de negócios diários do lbovespa Futuro -- Teste

Subperíodo Medida
Estatísticas básicas

Média Mínimo Máximo Desvio-
padrão

Jun/01

Volume
(R$ milhões)

825 315 1.169 193

Contratos em
Aberto 31.240 17.335 34.169 2.949

Contratos
Negociados

18.559 6.917 25.937 4.213

Ago/01

Volume
(R$ milhões)

577 268 903 134

Contratos em
Aberto 27.426 17.675 30.610 2.758

Contratos
Negociados 13.530 5.835 21.916 3.189

Out/01

Volume
(R$ milhões)

600 164 1.069 156

Contratos em
Aberto 28.721 21.326 34.763 3.150

Contratos
Negociados

17.684 4.223 31.355 5.145
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Tabela A.2.5: Filtragem da base dos intervalos de almoço e de pós-pregão

Vencimento Filtragem dos dados amostrados

Abr/00

8 antes de 28/02/00: intervalo de 10h30 às l Ih30

8 entre 28/02/00 e 03/04/00: intervalo de l Ih30 às 12h30

e após 03/04/00: intervalo de 12h00 às 13h00

Jun/00
8 até l0/05/00: intervalo de 12h00 às 13h00

© após l0/05/00:11h00 às 13h00

Jun/01
© após 28/05/01 : intervalo de 13h00 às 14h00

B negócios apósas17h00

Ago/01
e até l0/07/01: intervalo de 13h00 às 14h00

B após l0/07/01: intervalo de 12h00 às 13h00

Out/01
B até 15/10/01 : intervalo de 12h00 às 13h00

e após 15/10/01: intervalo de l Ih30 às 12h30
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Tabela A.3.1: Sumário Estatístico das melhores regras Subperíodos de Análise

Observações:

(1) Unidade de Ganho Médio: pontos do índice futuro, não descontando a corretagem

(2) (G)

(3) (P) = Perda.

Estatística Abr/00 Jun/00 Dez/00 Fev/01 Abr/01 Análise

#totalde negócios 881 349 95 49 48 4.374

# negócios com ganho 408 163 59 32 32 1.888

# negócios com perda 473 186 36 17 16 2.486

média de negóc/os/dia 23,2 11,3 2,5 l , l 0,9 21,5

ganho médio/negócio l l,l 25,2 77,0 134,1 131,4 6,7

# negócios -- compra 435 163 38 24 25 2.213

# negócios na compra (G) 200 75 22 15 16 953

# negócios /za compra (P) 235 88 16 9 9 1.260

média de negócios/dia (C) 11,4 5,3 1,0 0,6 0,5 l0,9

ganho médio/negócio (C) 8,8 21,9 104,9 167,7 81,0 4,5

# negócios -- venda 446 186 57 25 23 2.161

# negócios na venda (G) 208 88 37 17 16 935

# negócios na venda (P) 238 98 20 8 7 1.226

média de /zegócíos/Ua (V) 11,7 6,0 1,5 0,6 0,4 l0,6

ganho médio/negóc/o (V) 13,4 28,1 58,3 101,9 186,2 7,1
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Tabela A.3.2: Sumário Estatístico da melhor regra Subperíodos de Análise

Observações:

(1) Unidade de Ganho Médio: pontos do índice futuro, não descontando a corretagem

(2) (G) = Ganho.

(3) (P) = Perda.

Estatística Abr/00 Jun/00 Dez/00 Fev/01 Abr/01 Análise

#totalde negócios 649 585 970 843 1.327 4.374

# negócios com ganho 306 273 433 335 541 1.888

# /negócios com perda 343 312 537 508 786 2.486

média de /negócios/dia 17,1 18,9 25,5 19,6 25,0 21,5

ganho médio/negócio 13,3 14,1 3,5 2,4 5,2 6,7

# /negócios -- compra 325 275 493 435 685 2.213

# negócios /za compra (G) 152 132 224 167 278 953

# negócios /za compra (P) 173 143 269 268 407 1.260

média de negócios/dia (C) 8,6 8,9 13,0 10,1 12,9 l0,9

ganho médio//negócio (C) l0,5 12,2 3,3 2,3 1,0 4,5

# negócios -- venda 324 310 477 408 642 2.161

# /zegócíos na venda (G) 154 141 209 168 263 935

# /zegóc/os na venda (P) 170 169 268 240 379 1.226

média de negócios/aia (V) 8,5 10,0 12,6 9,5 12,1 l0,6

ganho médio/negócio (V) 16,1 15,7 3,7 2,1 4,2 7,1
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Tabela A.3.3: Sumário Estatístico das melhores regras Subperíodos de Teste

Observações:

(1) Unidade de Ganho Médio: pontos do índice filturo, não descontando a corretagem

(2) (G) = Ganho.

(3) (P) = Perda.

Estatística Jun/01 Ago/01 Oul/01 Teste Geral

#totalde negócios 39 25 45 141 6.559

# negócios com ganho 33 19 30 91 2.801

# /zegóc/os com perda 6 6 15 50 3.758

média de negóc/os/dia 1,0 0,6 [,] l , l 20,0

ganho médio//zqgóclo 192,2 148,9 159,0 77,9 6,1

# /zegócíos -- compra 18 13 24 72 3.287

# /negócios na compra (G) 16 9 13 43 1.402

# negócios na compra (P) 2 4 1 ] 29 1.885

média de /negócios/dia (C) 0,5 0,3 0,6 0,9 10,0

ganho médio/negócio (C) 213,2 84,4 95,7 48,4 4,5

# negócios venda 21 12 21 69 3.272

# negócios na venda (G) 17 10 17 48 1.399

#/negócios na venda(P) 4 2 4 21 1.873

média de negócios/aia (V) 0,5 0,3 0,5 0,9 10,0

Ganho médio//zegócío (V) 174,1 218,7 231,3 108,7 6,7



215

.,4pêmí#ce 3

Tabela A.3.4: Sumário Estatístico da melhor regra Subperíodos de Teste

Observações:

(1) Unidade de Ganho Médio

(2) (G)

(3) (P) = Perda.

pontos do índice fiituro, não descontando a corretagem

Estatística Jun/01 Ago/01 Out/01 Teste Geral

# total de negóc/os 792 683 710 2.185 6.559

# negócios com ganho 335 275 303 913 2.801

# negóc/os com perda 457 408 407 1.272 3.758

média de negócios/dia 20,3 15,5 16,9 17,5 20,0

ganho médio//zegócío 6,3 1,7 7,1 5,1 6,1

# /negócios -- compra 387 341 346 1.074 3.287

# negócios na compra (G) 167 137 145 449 1.402

# negócios na compra (P) 220 204 201 625 1.885

média de negócios/dia (C) 9,9 7,8 8,2 8,6 10,0

ganho médio/negócio (C) 6,9 0,4 5,3 4,3 4,5

# negócios -- venda 405 342 364 l.l l l 3.272

# negócios /za venda (G) 168 138 158 464 1.399

# negóclosna venda(P) 237 204 206 647 1.873

média de negócios/aia (V) l0,4 7,8 8,7 8,9 10,0

Ganho médio/negócio (V) 5,8 3,1 8,7 5,9 6,7
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Tabela A.4.1: Performance das melhores regras -- Série original -- Análise -- Filtro

Tabela A.4.2: Performance das melhores regras Série original - Teste -- Filtro

Regra # !egócios
Retorno Médio

x101 # Retornou Desvio-padrão
x10'7)

C V C V c>o v>o C V
l 2.985 2.919 1.379 2.661 41,11% 40.77% 31.955 37.320

2 1.068 1.103 4.047 6.563 39,14% 41,07% 48.217 53.592

3 69 77 9.321 45.851 53.62% 59.74% 266.818 281.674

4 55 85 l0.822 28.760 47.27% 60,00% 253.049 216.276

5 1.611 1.543 1.287 3.945 50,71% 49,97% 45.342 50.782

7 995 935 (879) 3.716 49.75% 49,84% 64.712 66.846

8 155 154 (11.277) 20.639 52,90% 57.14% 191.383 189.611

10 130 158 18.316 33.565 52,30% 57.59% 181.841 194.084

11 2.228 2.156 2.389 3.856 42,19% 42,16% 32.867 38.560
Média 1.033 1.014 3.934 16.617 47.67% 50,92% 124.020 125.416

Regra
# Negócios

Retorno Médio
x10'l # Retornou Desvio-padrão

x10-l
C V C V c>o v>o C V

l 1.505 1.484 737 2.211 37,48% 40.03% 32.535 34.484

2 518 571 3.329 5.072 33,59% 38.70% 54.010 51.181

3 37 33 21.426 109.372 59.46% 60,61% 308.325 327.651

4 32 45 22.950 14.090 53,12% 55.55% 171.817 286.199

5   801 (728) 2.514 46.55% 50.69% 50.050 48.904

7 466 475 (586) 5.641 47.21% 48,84% 67.324 70.680

8 71 74 (459) 28.867 56,34% 55,40% 193.821 206.110

10 72 69 39.283 87.643 59.72% 69,56% 193.421 211.808

11 1.080 1.1 1 8 2.230 3.404 40.28% 40,79% 34.753 35.702

Média 505 519 9.798 28.757 48.19% 51,13% 122.895 141.413
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Tabela A.4.3: Performance das melhores regras -- Série original -- Análise - M.Móvel
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Tabela A.4.4: Performance das melhores regras Série original Teste -- M.Móvel

Regra
# Hegóçjgs

Retorno Médio
x101 # Retornos Desvio-padrão

x10'z)
C V C V c>o v>o C V

l 3.754 3.716 972 1.966 42.09% 42,11% 26.869 31.762

2 78 78 19.401 68.739 48.72% 64.10% 287.177 279.509

3 187 186 (2.037) 21.390 49.20% 54,84% 177.278 170.997

4 103 104 4.268 34.170 49.51% 54,81% 251.420 211.796

5 80 74 13.132 60.897 55.00% 56.76% 292.983 293.141

6 1.394 1.307 1.907 4.808 38,02% 39.09% 42.125 47.385

7 194 196 (7.045) (1.228) 21,13% 25,00% 145.313 146.735

8 76 82 (33.700) 14.252 40.79% 53,66% 292.076 276.170

10 142 140 (23.534) (226) 45,07% 52,86% 211.064 205.046

11 3.770 3.713 1.118 2.091 43,58% 43.25% 24.370 27.681
Média 978 960 (2.552) 20.686 43.31% 48.65% 175.068 169.022

Regra
# Negócios

Retorno Médio
x10'7

# Retornou Desvio-padrão
x10-7

C V C V c>o v>o C V
l 1.857 1.819 468 2.021 39,47% 42,66% 28.734 30.158

2 36 40 (38.349) 36.617 52.78% 55.00% 354.195 350.566

3 106 116 (2.836) 22.540 51.88% 59,48% 142.885 164.847

4 48 49 11.133 61.725 47,92% 51 ,02% 270.215 276.136

5 36 39 (22.815) 56.699 44,44% 56,41% 313.175 349.702

6 638 701 845 2.033 35,58% 36,38% 46.049 45.725

7 71 76 22.096 43.857 33.81% 30.26% 187.863 296.496

8 35 41 (131.992) (44.739') 37.14% 43.90% 354.922 329.341

10 66 70 36.432 73.612 62,12% 60,00% 196.725 267.578

11 1.853 1.828 600 1.964 40.69% 42.83% 26.510 26.456
Média 475 478 (12.442) 25.633 44,58% 47,79% 192.127 213.701
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Tabela A.4.5: Performance das melhores regras -- Série original -- Análise -- S&R

Tabela A.4.6: Performance das melhores regras Série original -- Teste -- S&R

Regra
# Negócios

Retorno Médio
x10:2

# Retornou Desvio-padrão
, . Ã-7.x10a

C V C V c>o v>o C V
l 2.960 2.904 930 2.450 41.32% 43,05% 26.147 32.379

2 2.931 2.889 926 2.337 40,77% 41,88% 27.973 34.357

3 218 237 (8.366) (14) 48.62% 52.74% 150.682 160.618

4 72 82 17.413 50.253 44,44% 56,10% 264.980  
5 112 124 (5.754) 13.849 52,68% 54,03% 238.477 209.065

7 102 120 (11.053) 2.023 49.02% 50,84% 241.223 228.570

8 132 152 (6.210) 4.840 46,97% 50,00% 189.530 199.768

9 143 152 (15.215) (346) 46,16% 50,66% 193.267 197.779

10 231 232 (11.255) 4.427 48,05% 54,31% 146.636 164.223

11 1.927 1.894 2.048 4.197 42.55% 44,56% 29.051 36.661
Média 883 879 (3.654) 8.402 46,06% 49,82% 150.797 153.419

Regra
# Negócios

Retorno Médio
x10-l

# Retornou Desvio-padrão
, . À-7.x10-l

C V C V c>o v>o C V
l 1.424 1.427 842 2.130 38,34% 41,49% 30.587 29.921

2 1.419 1.428 803 1.959 38.05% 40,40% 31.019 31.708

3 104 117 13.813 36.523 51,92% 58,97% 154.748 158.467

4 37 37 (49.809) 30.848 45,94% 51,35% 339.160 317.630

5 55 59 (30.732) 21.070 54,55% 52.54% 289.211 230.721

7 53 54 1.964 56.593 49,06% 62,96% 260.256 215.836

8 67 72 11.677 48.143 55.22% 58,34% 195.377 252.899

9 61 82 29.751 47.786 52,46% 58,54% 229.064 217.792

10 109 115 19.799 42.564 50.46% 58,26% 150.023 164.810

11 887 947 1.628 3.368 38.78% 40.65% 33.378 33.491
Média 422 434 (26) 29.098 47.48% 52.35% 171.282 165.328
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Tabela A.4.7: Performance das melhores regras -- Série original -- Análise -- Canal

Tabela A.4.8: Performance das melhores regras Série original -- Teste -- Canal

Regra
#BçgéçiQ$

Retorno Médio
x101

# Retornos Desvio-padrão
i10-7

C V C V c>o v>o C V
l 2.602 2.555 1.281 2.882 41.85% 43,09% 26.429 33.303
2 1.890 1.876 2.050 4.091 42,54% 44.51% 28.66] 35.629

3 124 141 (5.396) 15.817 50.81% 51.77% 205.155 205.654
4 194 187 (8.685) 8.328 46,91% 56.68% 161.603 156.032

5 89 110 21.502 8.548 60,67% 49,09% 185.672 229.264

6 1.912 1.884 1.993 4.094 42,52% 44.53% 28.840 35.656
7 122 145 1.299 (904) 45.90% 51,72% 199.548 192.523

8 419 397 2.368 8.416 50,60% 50,63% 95.656 121.366

9 206 176 (1.546) 14.514 50.49% 54,55% 166.281 174.725

10 150 137 (16.192) 9.138 46,00% 53.28% 185.385 198.237

11 1.890 1.861 1.946 4.025 42,43% #,71% 27.034 32.857
Média 873 861 56 7.177 47.34% 49,51% 119.115 128.659

Regra
# Negócios

Retorno Médio
x10-7 # Retornos Desvio-padrão/ dA'7\x10-7

C V C V c>o v>o C V
l 1.255 1.261 995 2.409 39.20% 41.16% 30.946 30.676
2 882 937 1.584 3.334 38,78% 40,56% 33.439 33.414
3 55 74 8.724 30.797 54.54% 55,41% 201.226 258.324
4 88 116 (5.628) 6.825 47.73% 53,45% 132.062 178.257

5 34 57 38.363 36.680 70,59% 52,63% 250.818 309.149

6 885 942 1.602 3.374 38.76% 40,87% 33.407 33.335

7 60 67 28.306 57.178 55.00% 61,19% 163.968 225.041

8 191 204 870 11.909 51,31% 54,41% 107.494 115.50]

9 73 82 (669) 36.511 52.05% 52.44% 213.534 235.185
10 65 72 23.054 60.584 52.31% 61.11% 199.619 235.388

11 864 933 1.634 3.051 39,23% 40.52% 31.308 31.324
Média 405 431 8.985 22.968 49.05% 50.34% 127.075 153.236
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Tabela A.4.9: Performance das regras -- Passeio Aleatório -- AnáHse -- Filtro

Tabela A.4.10: Performance das regras Passeio Aleatório -- Teste -- Filtro

  (1)[ Simulações(2) > Origina](3) ]
Retorno Médio Desvio-padrão (3)

Compra Venda NET Compra Venda NET
l o.oo% o.oo% o,oo% 2,80% o,oo% o,oo%
2 o,oo% o,oo% o,oo% 0,60% o.oo% o,oo%
3 16,40% 19,00% 9,20% 22,60% 9,40% 9.20%
4 11,80% 24,60% 6.40% 0,40% 9,60% 0,80%
5 2.60% o,oo% o,oo% 46.00% 4,00% 8,00%
7 41,80% 13.20% 17,00% 25,80% 9,00% 9.60%
8 59.20% 22.60% 35,20% 6.00% 5.40% 2,00%

10 2,40% 4,20% 0,40% 28.20% 6,20% 6,80%
11 o.oo% o,oo% o,oo% 1,80% o.oo% o,oo%

Média (1) 14,91% 9,29% 7,58% 14,91% 4,84% 4.04%

Média (2) (5.452) 7.457 726 109.695 109.571 109.172

Média (3) 3.958 16.619 l0.677 124.042 125.416 123.110

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 0,40% o.oo% o,oo% 4.80% 2.60% 0,40%
2 0,80% 0.80% o,oo% 0,80% 2.60% 0,20%
3 9,60% 3.40% 2.20% 6,20% 4,00% 1,00%

4 5.60% 53,20% 16,00% 58,80% 0,20% 0.20%

5 24,60% 12,80% 11.40% 15,80% 28.00% 14,40%
7 22,00% l0.60% 7.00% 21.00% 9.40% 9,60%
8 19,60% 30,40% 17,20% 21.20% l0,60% 11.60%

10 o,oo% o,oo% o,oo% 23,00% 5,00% 7.00%
11 o,oo% o.oo% o.oo% 3,20% 1.80% 0.20%

Média (1) 9.18% 12,36% 5,98% 17.20% 7,13% 4.96%
Média (2) (l0.397') 9.713 72 110.479 110.986 L10.919

Média (3) 9.883 28.748 18.937 122.918 141.411 132.821
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Tabela A.4.11: Performance das regras -- Passeio Aleatório -- Análise -- M. Móvel

Tabela A.4.12: Performance das regras Passeio Aleatório -- Teste - Média Móvel

Regra
(1) [ Simulações (2) > Original (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda NET

l o.oo% o,oo% o,oo% 2,20% o,oo% o,oo%
2 7,40% 5,00% 1.80% 8.40% 15.00% 5,00%
3 17,00% 11,20% 7,80% 5,20% 16,20% 2.80%
4 16,60% 15.60% 8,40% 3.00% 62.20% 14,80%
5 17,80% 13,60% 9,60% 9.80% 9.80% 5,20%
6 0.40% o.oo% o,oo% 1,80% o.oo% o.oo%
7 53,60% 77,00% 72,60% 30,20% 70,00% 59,20%
8 70,20% 60,00% 69,40% 4.40% 17.20% 4,80%

10 76.80% 76,80% 82,80% 5,00% 15.00% 4,20%
11 o,oo% o,oo% o,oo% 8,40% o,oo% o.oo%

Média (1) 25,98% 25.92% 25.24% 7,84% 20.54% 9,60%
Média (2) (lO.104) lO.173 314 151.853 157.499 154.066

Média (3) (2.878) 19.778 8.482 174.715 169.109 170.086

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 0,40% o.oo% o,oo% 2.40% 1,20% 0.20%
2 55,00% 51 ,00% 51 ,80% 1,20% 1,20% 0.20%
3 21,60% 21,60% 12,40% 49,40% 14,00% 22,60%
4 8,80% 12,20% 3,40% 2,60% 7,20% 2,40%
5 39,20% 32.60% 28,60% 7.40% 2.60% 2.00%
6 lO.oo% 13,20% 7,00% 2,20% 5,60% 0,60%
7 1,40% 8,80% 1,40% 5,00% 2,60% 1,40%
8 98.80% 98,40% 99,80% 0,80% 3,60% 0,20%

10 0,40% 0,20% o.oo% 30.20% L.OO% 1.20%
11 0,20% o,oo% o,oo% 4,40% 8,40% 1,60%

Média (1) 23,58% 23,80% 20,44% l0.56% 4,74% 3,24%
Média (2) (18.624) 19.584 458 152.503 160.559 157.338

Média (3) (12.442) 25.614 7.463 192.127 213.706 202.035
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Tabela A.4.14: Performance das regras Passeio Aleatório -- Teste Sup. e Resist.

  (1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]
Retorno Médio Desvio-padrão (3)

Compra Venda NET Compra Venda NET
l o.oo% o.oo% o.oo% 4.20% o,oo% o.oo%
2 o,oo% o.oo% o,oo% 7,00% o.oo% o,oo%
3 53.80% 78,20% 72,60% 13.60% 2.60% 2,20%
4 11,40% 12.40% 5,00% 20,60% 15.40% 13,00%
5 34,60% 48,40% 39.60% 2,00% 31.40% 4.80%
7 50,00% 73,80% 67,60% 0,60% 7,00% 0,40%
8 41,00% 66.20% 53.60% 7,60% 3,00% 2,00%
9 69,00% 79,40% 82,20% 6,00% 4,00% 2,00%

10 73,00% 60.20% 74.60% 22,60% 1,00% 2,00%
11 o,oo% o,oo% o.oo% 6,20% o,oo% o,oo%

Média (1) 33,28% 41,86% 39,52% 9,04% 6,44% 2,64%
Média (2) (8.627) 7.448 561 134.373 135.026 134.129

Média (3) (3.616) 8.478 2.724 150.698 153.460 150.683

Regra
(1) ] Simulações (2) > Original (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda NET

l o.oo% o,oo% o,oo% 1,20% 1,80% 0.40%
2 o,oo% o.oo% o,oo% 3.00% 2,60% 0,40%
3 2,80% 3,60% 0.40% 21,00% 15.00% 12,40%
4 63.40% 52,80% 63,80% 1,60% 6,00% 0,40%
5 61,00% 51.00% 57,60% 0,20% 18,20% 0,20%
7 21.00% 12,60% 9,40% 4.40% 30,80% 5,20%
8 9,40% 6,60% 1.80% 20,40% 0,20% 0,40%
9 0,80% 7,20% 0.40% 2,00% 2.60% o.oo%

10 0.60% 0.40% o.oo% 29,00% 8.80% 12.80%

11 o.oo% o.oo% o,oo% 1,80% 1,20% 0,20%
Média (1) 15,90% 13.42% 13,34% 8,46% 8.72% 3.24%
Média (2) (15.798) 12.742 298 137.873 137.779 138.076

Média (3) (26) 29.098 14.951 171.282 165.328 167.478
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Tabela A.4.15: Performance das regras -- Passeio Aleatório -- Análise -- Canal

Tabela A.4.16: Performance das regras Passeio Aleatório -- Teste -- Canal

Regr;ã
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda NET

l o.oo% o.oo% o.oo% 3,20% o,oo% o.oo%
2 o,oo% o,oo% o,oo% 6,80% o,oo% o.oo%
3 42,60% 34.20% 32,00% 3,60% 1.00% 0,40%
4 34.40% 30,40% 29,20% 18,60% 28,80% 17,80%
5 4,40% 64,20% 20,60% 65,20% 13,20% 29.00%
6 o,oo% o,oo% o,oo% 6,20% o,oo% o.oo%
7 25.80% 78.00% 52,60% 4.80% 8.40% 1.60%
8 18,80% 22,80% 12,40% 60,20% o,oo% 2.80%
9 42.60% 50,00% 44.60% 50,80% 69,60% 67,40%

10 69,20% 54.40% 71,80% 20,40% 2,40% 4,20%
11 o,oo% o.oo% o,oo% 11,60% o.oo% o.oo%

Média (1) 21,62% 30,36% 23.93% 22.85% 11,22% 11,20%

Média (2) r5.760) 6.038 753 112.200 113.485 112.424

Média (3) 150 7.346 3.599 119.442 128.466 123.302

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda NET

l o.oo% o,oo% o,oo% 1,40% 1,80% 0.40%
2 o.oo% o,oo% o,oo% 1.40% 1,20% 0.20%
3 12.60% 29.20% 11,20% 15,20% o,oo% 0.20%
4 30,00% 60,40% 43,40% 71,80% 3.20% 9.60%
5 2.40% 32.40% 6.00% 14.00% 0.40% 0,40%
6 o.oo% o,oo% o.oo% 1,60% 1.20% 0.20%
7 1,40% 2,80% 0,40% 67,00% 2,00% ll,oo%
8 18,60% 20,40% l0.40% 19,80% 7,80% 7.20%
9 15.80% 20,00% l0.20% 13.80% 4,00% 2,80%

10 2,80% 2.40% 0,40% 12.80% 0,60% 0,60%
11 o.oo% o,oo% o.oo% 3,80% 4.00% 1,00%

Média (1) 7.60% 15,24% 7.45% 20,24% 2,38% 3.05%
Média (2) (11.762) 9.869 393 115.429 116.202 116.052

Média (3) 9.002 22.968 16.471 127.077 153.236 141.347
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Tabela A.4.17: Performance das regras -- AR(2) -- Análise -- Filtro

Tabela A.4.18: Performance das regras AR(2) - Teste Filtro

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda l NET

l 52,40% 20.80% 31 .20% 59,00% 4,00% 11,60%

2 33,40% 12.20% 11,80% 32,20% 5,80% 9.20%
3 19,00% 28,00% 13,40% 64.20% 44.80% 63,40%
4 19,00% 34,20% 14,80% 5,60% 47.20% 22,20%
5 42.40% 17,80% 22,00% 99.40% 66,60% 98,40%
7 76.40% 49.80% 75.00% 94,40% 85,60% 96,40%
8 65.40% 32,20% 48,80% 37.00% 42.00% 37,60%

10 6,60% 11,20% 2,80% 81,80% 52,80% 77,80%
11 32,80% 8,00% 9,20% 53,80% 4.20% 13,20%

Média (1) 38,60% 23,80% 25,44% 58,60% 39,22% 47.76%
Média (2) (3.079) 11.014 3.656 123.536 124.143 123.324

Média (3) 3.934 16.617 l0.666 124.020 125.416 123.101

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda l NET

l 54,40% 46.00% 51,20% 45.40% 36.60% 40,00%
2 33,20% 44,40% 34,60% 12,60% 33,40% 18,80%
3 13,00% 7.80% 3,20% 27.60% 12,20% 15,60%
4 lO,oo% 63,60% 26.00% 83,60% 0.40% 2.40%

5 65,20% 59,40% 68,20% 72,00% 84,60% 92,20%
7 46.00% 36.00% 36,80% 78,20% 56,40% 75,60%
8 20,00% 37.80% 18,80% 62,00% 37,60% 55.80%

10 1,20% o,oo% o,oo% 60,00% 26.40% 41 ,00%
11 22,60% 27,00% 17.60% 30.60% 36.80% 30,80%

Média (1) 29.51% 35.78% 28,49% 52,44% 36,04% 41,36%
Média (2) (8.686) 13.488 2.825 124.997 125.174 125.367

Média (3) 9.798 28.757 18.904 122.895 141.413 132.812
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Tabela A.4.19: Performance das regras -- AR(2) -- Análise -- Média Móvel

Tabela A.4.20: Performance das regras AR(2) --Teste -- Média Móvel

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 46,60% 15,60% 20,80% 79.20% 6.20% 29,60%
2 8,20% 5,80% 1,80% 40,80% 55,00% 52,80%
3 27,60% 14.80% 11.80% 43,80% 68.80% 62,20%
4 20.00% 22,20% 11,20% 26,20% 91,40% 73,80%
5 14,40% 11,60% 6,40% 34.40% 36,00% 38.00%
6 64,60% 18.00% 38,20% 47.80% 15,40% 22,40%
7 60.60% 82.60% 83,00% 56,40% 85,80% 85,60%
8 66,00% 61,20% 68.00% 31 .60% 58.40% 49.80%

10 75,40% 76,20% 85.60% 36.20% 57.20% 48,80%
11 33.40% 6,40% 8,60% 92,80% 35.00% 75.20%

Média (1) 41,68% 31 ,44% 33,54% 48.92% 50,92% 53,82%
Média (2) (lO.150) 12.344 1.387 171.316 177.286 173.578

Média (3) (2.552) 20.686 9.057 175.068 169.022 170.230

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 50,80% 25.00% 31 ,20% 46.40% 36.60% 41,00%
2 47.80% 52,20% 47,60% 6.20% 8,60% 2,80%
3 23,40% 30,00% 16,20% 84.80% 54,40% 79,60%
4 11,20% 18.80% 7,20% 19,60% 20.00% 16,60%
5 35,20% 38.00% 29,40% 27.20% 8,00% 11.60%

6 64.20% 79,60% 80.00% 23,20% 40.60% 29,80%
7 3.60% 12,00% 3,00% l0.40% 5,20% 4.40%
8 97.60% 96.40% 99,20% 6.20% 15,00% 5.00%

10 0.80% 3,80% 0,20% 67.20% 3,80% 12,00%
11 46.40% 22,60% 26,20% 51 ,20% 67.20% 69.00%

Média (1) 38,10% 37.84% 34,02% 34,24% 25,94% 27,18%
Média (2) (19.462} 22.407 1.510 171.773 180.755 177.256

Média (3) (12.442) 25.633 7.473 192.127 2}3.701 202.033
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Tabela A.4.21: Performance das regras -- AR(2) -- Análise -- Suporte e Resistência

Tabela A.4.22: Performance das regras AR(2) - Teste Suporte e Resistência

Regra
(1) [ Simulações (2) > Original (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 68,80% l0.20% 28.80% 85,40% 2.80% 25,00%
2 69,80% 18.00% 38,60% 77,60% 2.80% 17.60%

3 64,20% 81,00% 81,60% 72,40% 34,00% 59,00%
4 12,40% 17,80% 6,40% 68,00% 58,00% 72,60%
5 38,80% 54.60% 44.80% 19,60% 78,80% 57,60%
7 50,60% 77.40% 68,40% 19.80% 43.40% 27.80%
8 51.20% 73,00% 66,20% 60.20% 33.80% 48,20%
9 66,60% 78,80% 81.60% 51 ,40% 37,40% 46,40%

10 73,00% 64.40% 75,80% 85,00% 25,60% 61.60%
11 41,00% 1,40% 3,40% 67,00% 1,20% 9,60%

Média (1) 53,64% 47,66% 49,56% 60,64% 31.78% 42,54%
Média (2) (7.568) 9.992 2.468 151.590 151.939 151.095

Média (3) (3.654) 8.402 2.662 150.797 153.419 150.700

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 43,80% 35,00% 33,80% 23,20% 39,40% 27.40%
2 46,20% 45,80% 43.20% 30.80% 36,40% 30.80%
3 5,60% 7.40% 1,40% 60.60% 51.80% 65,60%
4 61.80% 56,80% 64,40% 11.40% 17,40% 8,00%
5 60,20% 60.00% 64.20% 2,20% 44,20% 7,00%
7 20,60% 17,00% lO,oo% 13,60% 66,60% 33,60%
8 11.80% 14.60% 4.80% 53,00% 1,80% 4,60%
9 2,40% 11,40% 1,20% 8,40% 19,80% 9,80%
10 2.20% 4,80% 0.20% 74.60% 36,00% 62,00%
11 39.00% 18.20% 19,00% 19,00% 24,80% 15,60%

Média (1) 29.36% 27,10% 24,22% 29,68% 33.82% 26,44%
Média (2) ( J 5.0o7') 16.299 2.321 155.404 155.075 155.507

Média (3) (26) 29.098 14.951 171.282 165.328 167.478
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Tabela A.4.23: Performance das regras -- AR(2) -- Análise -- Canal

Tabela A.4.24: Performance das regras AR(2) -- Teste -- Canal

Regra
(1) ] Simulações (2) > Original (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 63.80% 7,20% 19,60% 85.40% 2.60% 18.40%
2 40.80% 1,60% 4,80% 73.40% 2,80% 17.40%
3 47,00% 51.00% 47,00% 24,60% 24.60% 21.60%
4 59,40% 59,00% 65,40% 70,40% 86,20% 90.20%
5 8,60% 67,00% 27.80% 98,20% 64,00% 93,00%
6 44.40% 1.60% 5,60% 70.40% 2,80% 15,60%
7 32,80% 82.60% 63,40% 35.20% 53.00% 50.00%
8 26,80% 30,80% 23,60% 98,40% 5,00% 65.20%
9 34,00% 46,00% 34.20% 97,40% 94.20% 99.60%

10 71.60% 64.80% 77,20% 70,60% 39,40% 58,80%
11 44.00% 1,40% 6,00% 90,60% 20.00% 58,20%

Média (1) 43,02% 37,55% 34.05% 74,05% 35,87% 53,45%
Média (2) (4.079) 8.865 2.981 128.746 129.518 128.642

Média (3) 56 7.177 3.474 119.115 128.659 123.180

Regra
(1) [ Simulações (2) > Original (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 51,80% 33,20% 38.60% 23,60% 34,80% 26.20%
2 40,80% 19,40% 20.80% 18,60% 25,40% 16.00%
3 17,00% 37,80% 15,80% 47.60% 1,80% 2.20%
4 37,20% 67,00% 50,60% 94.80% 18,00% 54,80%
5 4,40% 42,60% 12,00% 41,60% 6.60% 9,00%
6 40,00% 18.20% 19.00% 18,80% 25,80% 16.60%
7 3,40% 6,80% 1.00% 93,00% 14.60% 52,00%
8 25.60% 35,40% 23,00% 71,80% 38.80% 59.20%
9 20.20% 31,00% 15.00% 45.80% 20.00% 28.20%

10 4,00% 4,20% 1,00% 47.40% 7.00% 13.00%
11 38.00% 26,00% 23,80% 30,20% 41.20% 37,40%

Média (1) 25.67% 29,24% 20.05% 48.47% 21,27% 28.60%

Média (2) (l0.406) 13.043 2.682 131.782 132.304 132.276

Média (3) 8.985 22.968 16.464 127.075 153.236 141.347
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Tabela A.4.25: Performance das regras -- MA(1) -- Análise -- Filtro

Tabela A.4.26: Performance das regras MA(1) - Teste - Filtro

Regra
(1) ] Simulações (2) > Original (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda l NET

l 65,20% 29,40% 49.20% 66,40% 3,80% 14.60%

2 48.20% 19,00% 23,40% 38.60% 9.00% 14,00%

3 24,80% 27,20% 17,60% 70,60% 46,00% 65,20%
4 20,20% 33,80% 18,00% 7,00% 50.20% 22,40%
5 54.00% 20.20% 31 ,20% 100,00% 72,60% 99,40%
7 81,00% 52,60% 77,20% 96,00% 88,00% 98.80%

8 67,00% 28,80% 49,60% 42.80% 45.80% 43,00%
10 7,20% lO,oo% 2.40% 83,20% 57,80% 80,00%
11 49.40% 13,20% 21,60% 61,80% 4,00% 14,20%

Média (1) 46.33% 26.02% 32.24% 62.93% 41,91% 50, 18%

Média (2) (1.627) [0.69] 4.193 124.720 125.066 124.277

Média (3) 3.934 16.617 l0.666 124.020 125.416 123.101

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda l NET

l 60,60% 49,00% 56.80% 44.20% 40.00% 47,60%
2 39,60% 50,40% 43,60% 15,80% 38,00% 19.00%

3 15,20% 7,80% 5,40% 27,20% 13,20% 15.40%
4 11,20% 64,80% 27,40% 86.20% 0.20% 2.60%
5 69,40% 62.80% 70,80% 69,00% 87.60% 89,60%
7 53,20% 37,80% 41,60% 77,80% 60,00% 78,80%
8 26,60% 36.60% 25,00% 64.40% 39,40% 58,40%

10 1,00% 0,20% o.oo% 62,40% 30.40% 46.00%
11 31.80% 33,80% 23.00% 31,00% 37.80% 34,00%

Média (1) 34,29% 38.13% 32.62% 53,11% 38,51% 43.49%

Média (2) (7.064) 13.501 3.568 125.873 125.874 125.984

Média (3) 9.798 28.757 18.904 122.895 141.413 132.812
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Tabela A.4.27: Performance das regras -- MA(1) -- Análise -- Média Móvel

Tabela A.4.28: Performance das regras MA(1) - Teste - Média Móvel

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 53,20% 35.60% 44,00% 34.20% 47,40% 39.00%
2 o,oo% o,oo% o.oo% 64,40% 29.00% 43.60%
3 30,60% 14,80% 14.80% 42.80% 86,80% 74,80%
4 20,40% 21.60% 13,40% 41.60% 93,00% 83,20%
5 13,40% 5,80% 2,40% 55,40% 26.60% 44,00%
6 62.40% 2.40% 13.00% 68.00% 23.80% 43,00%
7 100.00% 96.40% 100,00% 75,40% 83,00% 91,20%
8 68,00% 59,00% 67,60% 18,80% 66.40% 41,80%

10 79,20% 73,40% 83,80% 28.00% 66,20% 46,40%
11 42,40% 24,20% 27,80% 68,80% 34.60% 53.00%

Média (1) 46,96% 33,32% 36,68% 49,74% 55.68% 56,00%
Média (2) (8.428) 11.385 1.750 146.665 149.771 147.356

Média (3) (2.552) 20.686 9.057 148.597 143.555 144.502

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 54,80% 26,20% 36.00% 41,40% 41.20% 45,20%
2 51,80% 50,40% 44,60% 7,40% 6,40% 3,20%
3 26,20% 26,40% 19,40% 88,00% 54,00% 81.00%
4 12.00% 14,80% 6,00% 18.00% 24,20% 19.60%
5 39,60% 38.60% 31.80% 27,00% l0,20% 12,00%
6 71,20% 87,20% 89,40% 22,80% 45,20% 31 ,00%
7 3,20% 11,60% 2.20% 12,00% 6,40% 5,00%
8 99,20% 96.60% 99.40% 6.00% 16.20% 4,80%

10 1.00% 2,60% o,oo% 71.40% 4,40% 14.80%

11 49.20% 25,00% 32.20% 47,60% 71.40% 67.00%

Média (1) 40,82% 37.94% 36.10% 34.16% 27,96% 28,36%
Média (2) (17.660) 21.081 1.725 172.817 182.381 178.250

Média (3) (12.442) 25.633 7.473 192.127 213.701 202.033
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Tabela A.4.29: Performance das regras -- MA(1) -- Análise -- Suporte e Resistência
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Tabela A.4.30: Performance das regras MA(1) - Teste Suporte e Resistência

Regra
(1) [ Simulações (2) > Original (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 80,00% 15,20% 51,80% 93,00% 3.80% 29.00%
2 81 ,20% 28.20% 60,80% 85,20% 4,40% 24,20%
3 69,60% 80.60% 80.60% 79,60% 45,40% 66.60%
4 15,40% 19,00% 8,20% 69,40% 65,40% 77.40%
5 46,00% 52,60% 48,40% 24,60% 83.00% 64,40%
7 55.20% 73,00% 70,20% 22.60% 50.60% 33,20%
8 52,40% 69.80% 68.80% 64,80% 40,00% 53.40%
9 73,00% 79,60% 85,60% 52,40% 45,60% 53.20%

10 75,60% 64,00% 79,20% 87,20% 30,60% 69.00%
11 57,00% 2,00% 8,60% 72.20% 2,20% 13,40%

Média (1) 60.54% 48.40% 56,22% 65,10% 37,10% 48,38%
Média (2) (5-868) 9.674 3.052 153.158 153.992 152.798

Média (3) (3.654) 8.401 2.662 150.797 153.419 150.699

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 50,20% 37,80% 39.80% 22.60% 42,20% 29,60%
2 50,60% 47,80% 47,60% 32,00% 38,80% 35.00%
3 5,80% 7.20% 1.40% 64,60% 56.20% 68,40%
4 65,80% 57.40% 69,00% 12.60% 20,60% l0.20%
5 61,20% 58.00% 62,40% 3,20% 50,40% 9.60%
7 20.60% 16,00% 12,20% 16.60% 71.40% 39,00%
8 l0.60% 11.20% 4,40% 56,40% 1.80% 6.80%
9 3.20% l0,80% 1,80% lO,oo% 22.20% 11,40%
10 3,00% 2.40% 0.20% 76,00% 42.60% 65.00%
11 42,00% 20.00% 23.40% 19.80% 26.80% 20,60%

Média (1) 31 .30% 26,86% 26.22% 31,38% 37,30% 29.56%

Média (2) (13.240) 15.533   156.482 156.688 156.711

Média (3) (26) 29.098 14.951 171.282 165.328 167.478



231

.Apêndice4

Tabela A.4.31: Performance das regras -- MA(1) -- Análise -- Canal

Tabela A.4.32: Performance das regras MA(1) -- Teste -- Canal

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 72,80% l0.80% 39,80% 90,60% 3.00% 25,60%
2 56,80% 3,40% l0.40% 79,80% 4,60% 22.40%
3 50,00% 47,00% 47,00% 25,80% 27.20% 23,00%
4 65.00% 53.00% 64,40% 76,80% 91.40% 94.00%
5 l0,40% 66,60% 30,20% 96,80% 63,00% 95.00%
6 58,80% 3,20% 11,40% 75,80% 4,40% 20.60%
7 35.40% 79.40% 64,00% 36.80% 59,80% 51,80%
8 26,00% 30,60% 24.80% 98,60% 7.80% 71.00%
9 34,20% 43.60% 37.80% 99,00% 96,40% 100.00%

10 77.00% 63,80% 79.20% 71,60% 42,20% 66,60%
11 61.20% 3,40% 14.40% 95,00% 22.00% 63.40%

Média (1) 49.78% 36,80% 38.49% 76,96% 38,35% 57.58%
Média (2) (2.886) 8.627 3.382 129.734 131.017 129.833

Média (3) 56 7.177 3.474 119.115 128.659 123.180

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 55,40% 36,60% 43,80% 22,40% 36.00% 28.00%
2 43.80% 20.60% 25,80% 19,60% 27.40% 20.60%
3 16,40% 33.40% 15,00% 45,80% 1,20% 3.80%
4 33,60% 65,00% 50.20% 95,20% 20,20% 57.00%
5 5.60% 42,00% 12,20% 42,20% 8.20% l0,80%
6 43,40% 20.00% 24,00% 19.60% 28,20% 21.00%
7 4,40% 6,20% 0,80% 94,80% 17.20% 57.60%
8 28,00% 30,00% 19,80% 72,80% 42.20% 63.40%
9 24,00% 28,60% 17,60% 47,40% 22,00% 28.80%
10 4.00% 3,80% 1,00% 46,60% 6.40% 14.00%
11 40,60% 30,00% 29.20% 29,60% 46,60% 40.00%

Média (1) 27.20% 28.75% 21.76% 48.73% 23,24% 31 .36%
Média (2) (9,28o} 12.533 2.781 132.545 133.705 133.221

Média (3) 8.985 22.968 L6.464 127.075 153.236 141.347
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Tabela A.4.33: Performance das regras GARCll -- Análise - Filtro

(1) [ Simulações
Retorno Médio

Venda l NET
57,60% l 81,60%

39,20% 54,00%

27,40% l 15,60%

36,80% l 18,80%

32,60% l 44,80%

62,20% 1 83,20%

34,60% l 50,20%

13,40% 2,60%

42,00% 58,40%

38,42% l 45,47%
11.840 4.521

16.617 f l0.666

(2) > Original (3) ]

Desvio-padrão

Compra Venda
82,60% l 9,40%

57,20% 18,40%

77,80% l 60,20%

l0,60% l 57,60%

100,00% 85,40%

98,20% 94,20%

55,80% l 56,00%

88,40% f 68,60%

79,80% l 12,60%

72,27% 51,38%
128.232 l 128.176

124.020 125.416

(3)
NET

36,20%

29,20%

79,20%

38,80%

100,00%

100,00%

61,00%

89,40%

34,20%

63,11%
127.612

123.101

Compra
83,80%

63,80%

21,60%

23,20%

59,20%

83,00%

66,20%

9,00%

70,80%

53,40%

(1.831)
3.934

l
2

3

4

5

7

8

10

11

Média

Média

Mlédía

(1)

(2)

(3)

Tabela A.4.34: Performance das regras GARCH - Teste - Filtro

Regra
(1) ] Simulações (2) > Original (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 75.40% 70,60% 82,80% 60.80% 57.40% 67,40%
2 53.60% 64,60% 64,80% 16,40% 51,20% 29.00%

3 ll,oo% 7,40% 4,40% 34.60% 20,00% 23,80%
4 11,20% 63,20% 29,00% 88,00% 0,80% 3.60%
5 78.20% 71.20% 80.60% 81,00% 95.20% 97,80%
7 53,40% 40,20% 46.80% 86,60% 71 ,20% 89,00%

8 25.80% 35.80% 23,00% 69,60% 50,00% 70,40%
10 0,80% o,oo% o,oo% 71.00% 36.20% 59,00%
11 47,20% 50,40% 50,60% 41,40% 51 ,00% 51 ,40%

Média (1) 39,62% 44.82% 42.44% 61.04% 48.11% 54.60%
Média (2) r7 003') 14.101 3.823 128.437 129.582 129.091

Média (3) 9.798 28.757 18.904 122.895 141.413 132.812
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Tabela A.4.35: Performance das regras -- GARCH -- Análise -- Média Móvel

Tabela A.4.36: Performance das regras GARCll -- Teste -- Média Móvel

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 80,00% 54.40% 76.00% 96.00% 16.00% 67.40%
2 l0.80% 7.20% 2,20% 53,60% 68.20% 67,20%
3 27,00% 15,00% 12,80% 59,20% 83,80% 82,80%
4 17,20% 20.40% 11,20% 39.80% 96.20% 85,60%
5 11,80% l0,60% 5.60% 52,40% 48.40% 54.20%
6 87.40% 44,40% 76,20% 68.40% 29,20% 49,80%
7 61,40% 82.20% 81,00% 67,20% 92,80% 94,40%
8 69.40% 63,20% 71,20% 48.20% 69.20% 67,20%

10 72,80% 76,00% 81 ,00% 52,20% 71,60% 68,40%
11 70.80% 39,20% 60.40% 99,40% 59,20% 95.80%

Média (1) 50.86% 41,26% 47,76% 63,64% 63,46% 73,28%
Média (2) (9. 1 78) 12.231 1.838 178.029 183.286 179.815

Média (3) (2.552) 20.686 9.057 175.068 169.022 170.230

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 74.00% 44.40% 67.00% 59,20% 58,40% 67,60%
2 49,00% 50.80% 49,40% ll.oo% 13.00% 6,20%
3 25,80% 24,60% 18,20% 90.20% 63,80% 91,00%
4 13,00% 16,60% 6,40% 24,80% 29,20% 23,80%
5 39,60% 34.00% 33,00% 32,80% 11.40% 15,40%
6 80.40% 91.80% 93,00% 29.80% 57,60% 44,20%
7 2,80% 13,40% 2.00% 15.20% 7.40% 5,20%
8 98.40% 96,60% 99,60% 7,40% 20,20% 9.20%

10 1,60% 2,80% 0,60% 75,00% 4,60% 21,20%
11 69.40% 46.00% 62.40% 65,80% 85,40% 86,80%

Média (1) 45.40% 42,10% 43,16% 41.12% 35.10% 37,06%
Média (2) (17.986) 21.473 1.750 177.503 186.532 182.621

Média (3) t12.442) 25.633 7.473 192.127 213.70] 202.033
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Tabela A.4.37: Performance das regras -- GARCll -- Análise -- Sup. Resistência

Tabela A.4.38: Performance das regras GARCH-Teste Sup. e Resistência

  (1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]
Retorno Médio Desvio-padrão (3)

Compra Venda NET Compra Venda NET
l 92.80% 42,60% 84,80% 97,20% 11,20% 56,80%
2 91,00% 55,60% 89.40% 93.60% 8.40% 45,00%
3 65.00% 81.20% 82,60% 86,80% 57,40% 80.20%
4 14.40% 21,60% 7,80% 79.00% 71,40% 85,60%
5 37,80% 55,40% 45,60% 34.40% 89,00% 74,40%
7 45.00% 74.80% 63,80% 33,40% 60.80% 50.60%
8 49.80% 73,00% 66,20% 70,20% 53.40% 69,20%
9 69,60% 83.00% 84,60% 66,20% 54,80% 67,80%

10 70.40% 67,40% 79.60% 94.20% 45,60% 82,40%
11 74,00% 8,80% 33.40% 86.60% 4.00% 28,00%

Média (1) 60,98% 56,34% 63,78% 74,16% 45,60% 64,00%
Média (2) (6.715) lO.192 2.921 156.798 157.648 156.493

Média (3) (3.654) 8.401 2.662 150.797 153.419 150.699

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 67,20% 59.80% 71.60% 31 ,20% 59,40% 49,60%
2 68.00% 71,00% 76,80% 42,00% 54,00% 55,00%
3 6,80% 6,60% 2.20% 71,80% 66,20% 79,40%
4 61,80% 55.60% 63,80% 12.20% 26,60% 15,20%
5 62,80% 60,60% 65,60% 4,60% 57.20% 11.80%
7 21.20% 16,20% ll.oo% 23,00% 77,20% 47.60%
8 14.20% 11.60% 4,60% 61,20% 2,20% lO.oo%
9 3,00% 13,80% 1,40% 12.60% 26,20% 14,20%

10 3.40% 4,00% 0,60% 81.40% 47,80% 75,80%
11 62.20% 36,00% 50,80% 24,40% 39.80% 32,80%

Média (1) 37,06% 33.52% 34,84% 36,44% 45,66% 39.14%
Média (2) (13.823) 15.966 2.744 159.478 160.369 160.083

Média (3) f261 29.098 14.951 171.282 165.328 167.478
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Tabela A.4.39: Performance das regras -- GARCH -- Análise -- Canal

Tabela A.4.40: Performance das regras GARCll -- Teste -- Canal

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 89,40% 37,00% 80.40% 96,80% 9,20% 49.00%
2 73.40% 12.00% 36,00% 91,20% l0.40% 41,20%
3 50,60% 50,40% 47,40% 39.00% 37,80% 38,60%
4 59,80% 54,60% 61.80% 84.00% 94,00% 97.60%
5 9,60% 69,40% 33.00% 98,60% 78,20% 98.00%
6 77,20% 11,40% 38,80% 89,60% l0.20% 39.80%
7 32,80% 79,80% 64,60% 46,40% 71,40% 68,20%
8 31,40% 39,20% 29,40% 100.00% 18,20% 88.00%
9 34.20% 49,20% 41.80% 99,60% 98,60% 100,00%
10 74,40% 64,00% 77,40% 79,60% 51,00% 78,40%
11 78,20% 14,00% 42.20% 98,00% 32.40% 82,60%

Média (1) 55,55% 43,73% 50,25% 83,89% 46.49% 71,04%
Média (2) (3.008) 9.366 3.742 133.229 134.787 133.459

Média (3) 56 7.177 3.474 119.115 128.659 123.180

Regra
(1) ] Simulações (2) > Original (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão (3)
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 71,80% 56,40% 74,20% 31 .40% 51,80% 47.00%
2 64.60% 36,80% 52.60% 23.80% 40,20% 33,00%
3 19,60% 35.60% 18,00% 51.00% 2,40% 6,00%
4 36,80% 68.20% 50,00% 97.00% 26,60% 68.00%
5 5,20% 44,80% 12.60% 53.00% lO,oo% 18.00%
6 63,60% 35,60% 51.40% 24.00% 41,40% 34,00%
7 4.60% 8,00% 1,80% 96,60% 18,20% 68.00%
8 30.60% 36.20% 25.80% 80,40% 50,60% 76,40%
9 23,20% 30.00% 19,00% 58.20% 25,40% 40.80%
10 6,60% 4.60% 1,40% 55.60% 8,80% 19,80%
11 60.20% 47,00% 56,20% 41,60% 60,00% 60.60%

Média (1) 35,16% 36,65% 33.00% 55.69% 30,49% 42.87%
Média (2) (8.897) 13.531 3.495 136.122 136.976 136.650

Média (3) 8.985 22.968 16.464 127.075 153.236 141.347
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Tabela A.4.41: Performance das regras -- TARCll -- Análise -- Filtro

Tabela A.4.42: Performance das regras TARCll - Teste -- Filtro

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão

Compra Venda NET Compra Venda NET
l 82.20% 58,00% 79,00% 82.60% 8,60% 35.40%

2 62.00% 34.80% 49,20% 51.60% 16,00% 30,00%
3 20,60% 25.60% L7.20% 77,20% 57,80% 74.80%

4 22,40% 35.20% 18,40% l0.60% 57,40% 35,00%
5 60,00% 32.20% 46.00% 100,00% 83.80% 100.00%

7 83,40% 62,60% 82,00% 98,80% 95,20% 99.80%
8 62,00% 31 .00% 43,20% 53.80% 59.60% 61,20%

10 5,80% 11,80% 3,00% 89.40% 67,00% 90,60%
11 69,60% 38.20% 56,00% 75.80% 8,80% 32.60%

Média (1) 52,00% 36,60% 43.78% 71.09% 50,47% 62.16%

Média (2) (1.885) 11.202 4.258 127.999 127.981 127.376

Média (3) 3.934 16.617 l0.666 124.020 125.416 123.101

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 75,80% 69,80% 79.80% 60,60% 54,60% 65.00%
2 55.00% 65,20% 65,00% 21.60% 47,20% 30,20%
3 13,80% 8,20% 4,20% 36,40% 20.00% 23,80%

4 lO,oo% 64,60% 26,00% 86,60% 1,20% 5,40%
5 74.60% 68,60% 77.60% 82.60% 95,00% 97.40%

7 53,80% 42,20% 48,60% 86,00% 68.20% 88,60%

8 26.20% 36.00% 24.40% 67,40% 51 ,40% 71.20%

10 1,20% o.oo% o.oo% 69,20% 39,00% 59.40%

11 47,40% 54.80% 49,60% 45,40% 47,00% 54,40%

Média (1) 39.76% 45.49% 41.69% 61.76% 47.07% 55.04%
Média (2) (7.214) 13.711 3.687 128.939 129.812 129.569

Média (3) 9.798 28.757 18.904 122.895 141.413 132.812
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Tabela A.4.43: Performance das regras -- TARCH -- Análise -- Média Móvel

Tabela A.4.44: Performance das regras TARCll -- Teste -- Média Móvel

Regra
(1) ] Simulações (2) > Original (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 76.00% 53.60% 72,40% 96,40% 16,60% 63,20%
2 11,40% 7,40% 3.40% 54,40% 67.20% 67,20%
3 29,40% 17.20% 15,60% 59,00% 82,60% 80,60%
4 18.20% 20.80% 11,40% 41,00% 96,60% 86,40%
5 16,60% 13,80% 7,40% 47,20% 49,40% 53.00%
6 88,20% 41.60% 77.20% 65,80% 29,20% 51,80%
7 61,00% 82.00% 81 .80% 64.80% 93.80% 93.40%
8 68,80% 58,80% 68,40% 41,20% 69,40% 63.00%
10 76,40% 78,00% 86,60% 49,60% 70,80% 68,20%
11 69,60% 36,00% 59.20% 99.40% 58.00% 95,40%

Média (1) 51,56% 40,92% 48,34% 61,88% 63,36% 72,22%
Média (2) (8.703) 12.383 2.150 177.045 182.285 178.760

Média (3) (2.552) 20.686 9.057 175.068 169.022 170.230

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão

Compra Venda NET Compra Venda l NET
l 72,40% 46,80% 66,60% 62,00% 56,20% 69,60%
2 51,00% 53.00% 48.00% lO,oo% 11,80% 7,00%
3 26.00% 27,20% 17,20% 90.60% 64,20% 87,80%
4 11,80% 14,40% 5,40% 24.20% 31 .40% 27,40%
5 39.40% 35,60% 30,40% 36,20% 12,80% 17,60%

6 83.40% 91.00% 96,00% 32,60% 52,60% 49,40%
7 3,80% 13,00% 3,20% 15.80% 5.60% 4.80%
8 97,40% 95,40% 99,60% l0,60% 20,00% ll,oo%

10 2,20% 3.60% 0,20% 74,60% 7,80% 23,60%
11 70,20% 44.20% 62.60% 67,60% 83,80% 86,80%

Média (1) 45.76% 42,42% 42,92% 42.42% 34.62% 38.50%

Média (2) 118.166) 21.441 1.641 178.002 186.872 183.159

Média (3) (12.442) 25.633 7.473 192.127 213.701 202.033
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Tabela A.4.45: Performance das regras -- TARCH -- Análise -- Sup. e Resistência

Tabela A.4.46: Performance das regras TARCH Teste - Suporte e Resistência

  (1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]
Retorno Médio Desvio-padrão

Compra Venda NET Compra Venda NET
l 90.60% 40,80% 81 ,60% 98,00% 9,20% 54.60%
2 90,60% 55,60% 85,40% 93.00% 7,00% 44,40%
3 67,40% 81 .60% 81.20% 83,80% 56,20% 80,40%
4 12.20% 18,80% 7,20% 76,80% 73,80% 85,80%
5 41 ,20% 53.60% 43,60% 30,60% 88,80% 75.20%
7 53,40% 74.20% 65,40% 32,00% 57.00% 48,20%
8 50,20% 70,40% 63.40% 75,00% 54,00% 72,20%
9 72.40% 81,80% 83,60% 65.20% 52,00% 68,20%

10 75.40% 66,60% 79.40% 94,20% 39.80% 82,60%
11 76,20% 6,80% 28.40% 85,80% 4,20% 26,60%

Média (1) 62,96% 55,02% 61,92% 73.44% 44.20% 63,82%
Média (2) (6.525) 9.995 2.829 156.656 157.145 156.133

Média (3) (3.654) 8.401 2.662 150.797 153.419 150.699

Regra
(1) [ Simulações (2) > Original (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 69.60% 58,00% 69.80% 35.60% 59,00% 50,40%
2 70.40% 69,20% 76,60% 45,80% 50.40% 55,80%
3 4,80% 8,20% 0,80% 73.40% 68,00% 80,80%
4 64,80% 57,00% 66.40% 17.80% 24,60% 15,00%
5 62.60% 57,40% 62,20% 8.20% 57.80% 16,20%
7 23,60% 16,60% 13,40% 22,60% 76,20% 47,60%
8 17,00% 13.00% 7,00% 62,00% 3,60% 13,40%
9 4,40% 14,80% 2.20% 15,80% 31.00% 17,00%
10 4.80% 3.40% 0,40% 85,00% 52,20% 78,40%
11 65.20% 37,60% 52,00% 26.40% 37,00% 34,20%

Média (1) 38.72% 33.52% 35.08% 39,26% 45.98% 40,88%
Média (2) r13,905) 15.855 2.770 160.580 160.773 160.878

Média (3) r'26) 29.098 14.95] 171.282 165.328 167.478
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Tabela A.4.47: Performance das regras -- TARCll -- Análise -- Canal

Tabela A.4.48: Performance das regras TARCll -- Teste -- Canal

  (1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]
Retorno Médio Desvio-padrão

Compra Venda NET Compra Venda NET
l 88.40% 38,00% 76.00% 97,00% 7,20% 46.60%
2 76,20% 8.80% 32.60% 90,80% 8,60% 40.40%
3 51.40% 50,00% 50,40% 33.80% 36,40% 37,20%
4 58,40% 53,80% 60,80% 82,80% 95,40% 97,20%
5 9,60% 68,60% 30,40% 99,80% 74,00% 98.00%
6 78,80% 8,80% 35.60% 88,40% 8.60% 39.20%
7 33.00% 81 ,00% 61 ,60% 51 ,40% 68,00% 70.40%
8 32,40% 34.40% 29,40% 99,60% 17,60% 85.80%
9 35,20% 44.20% 37.80% 99,00% 98,40% 100.00%

10 74.40% 66,40% 80,40% 78,80% 54.60% 80.60%
11 79.00% l0,60% 38,40% 98,60% 34,20% 83.20%

Média (1) 56,07% 42.24% 48,49% 83.64% 45,73% 70,78%
Média (2) (3.050) 9.116 3.526 133.163 134.181 133.102

Média (3) 56 7.177 3.474 119.115 128.659 123.180

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 74,00% 58,00% 73.20% 35,20% 51.00% 47.20%
2 67,00% 39,20% 54,00% 25,80% 38.20% 34.00%
3 21,00% 38,40% 20,00% 51.00% 3.60% 6.80%
4 41,00% 66,60% 56,80% 95,80% 23.60% 69.00%
5 5.20% 44,00% 13,20% 53,60% 8.20% 17,00%
6 66,20% 37,80% 52,60% 26,00% 39.60% 34.60%
7 4,40% 6,80% 0.80% 94,20% 22,80% 67.20%
8 29,20% 35,40% 25,40% 79,40% 53.60% 75.40%
9 23.40% 28,40% 18,60% 60,80% 29.00% 46.00%

10 7,60% 5,20% 1,20% 55.20% 12,20% 25.00%
11 63.40% 46,80% 58.40% 43.60% 56.80% 58.40%

Média (1) 36,58% 36,96% 34,02% 56.42% 30,78% 43,69%
Média (2) (9.760) 13.043 2.987 136.774 137.189 137.138

Média (3) 8.985 22.968 16.464 127.075 153.236 141.347
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Tabela A.4.49: Performance das regras -- E-GARCH -- Análise -- Filtro

Tabela A.4.50: Performance das regras E-GARCH - Teste - Filtro

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 99.80% 18,60% 86,00% 85.80% 13,80% 39,80%
2 90.20% 19,00% 60,40% 56,40% 22,60% 34,20%
3 68,80% 4,80% 18.20% 78,80% 64,40% 84.00%
4 54.80% 12.80% 20,00% 11,60% 68,80% 44.40%

5 94,00% 8,40% 57,00% 100,00% 86.60% 99,40%

7 98.40% 20.40% 86,60% 98,60% 96,40% 99.80%

8 94.60% 6,00% 52,00% 56,40% 64,20% 68,60%
10 37.20% 1.20% 3.40% 91,80% 73.00% 93,00%
11 93,80% 14,00% 61,80% 79.40% 13,00% 35,80%

Média (1) 81 ,29% 11.69% 49,49% 73,20% 55.87% 66,56%
Média (2) 9.998 (222) 4.504 128.906 130.265 128.893

Média (3) 3.934 16.617 l0.666 124.020 125.416 123.101

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão

Compra l Venda l NETCompra Venda NET
l 95,20% 34,80% 79.60% 62,80% 51 ,00% 63,60%
2 78,20% 42,00% 65,80% 18.00% 44,20% 26,20%
3 40,00% 1.20% 4,60% 34,60% 24.20% 23,20%
4 27,60% 39,60% 29.40% 90,60% 0,40% 4.60%
5 95.20% 38,20% 79,40% 82,60% 93.40% 96,40%

7 83,60% 18.00% 51.00% 88,40% 70.20% 88.00%

8 59,20% 13,40% 23,00% 71,40% 49,20% 70,80%
10 8,40% o.oo% o,oo% 67.60% 44,40% 60,40%
11 70,60% 29,60% 48,60% 44,00% 48,80% 50,60%

Média (1) 62.00% 24,09% 42.38% 62,22% 47,31 % 53,76%
Média (2) 5.482 2.647 4.103 129.343 130.694 129.493

Média (3) 9.798 28.757 18.904 122.895 141.413 132.812
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Tabela A.4.51: Performance das regras -- E-GARCll -- Análise -- Média Móvel

Tabela A.4.52: Performance das regras E-GARCll -- Teste - Média Móvel

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão

Compra Venda NET Compra Venda NET
l 99,60% 14,80% 82,00% 98,00% 21,00% 68.60%
2 54,40% 0.20% 3,00% 58,60% 67.60% 74,20%
3 80,80% 2,00% 15,80% 74.00% 83,60% 86,20%
4 71,60% 3,00% 15.80% 50,00% 95.20% 88.20%
5 58,60% 1,20% 5,60% 55.00% 53,00% 61,00%
6 99,00% 25,00% 87.20% 72,60% 34,60% 55,60%
7 95.60% 45,80% 89.00% 93,60% 75.80% 95,60%
8 97,20% 18.40% 70,40% 52,00% 68,60% 70.80%

10 98.20% 25,40% 85,40% 67,80% 68,00% 77,40%
11 96,40% 9,20% 65,00% 99,40% 62,40% 96.20%

Média (1) 85.14% 14,50% 51,92% 72,10% 62,98% 77.38%
Média (2) 13.546 (8.611) 2.750 184.344 181.209 181.867

Média (3) (2.552) 20.686 9.057 175.068 169.022 170.230

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 93.80% 17,20% 63,00% 59,60% 54,00% 63,80%
2 86,00% 19,00% 50,40% 12,20% 11,80% 5,40%
3 59,80% 8,00% 20.80% 93.00% 59.20% 90,20%
4 41.00% 3,40% 7.20% 34.20% 27.40% 26.40%
5 74,80% 8,20% 32,60% 35,00% 14,60% 16,00%
6 91.80% 83,20% 95,20% 30,80% 54,40% 47,00%
7 22,20% 1,60% 4,00% 40,40% 2.00% 3,60%
8 100,00% 84,40% 99.60% 9,80% 22.40% 7,00%

10 ll.oo% 0,40% 0,40% 81 ,40% 7,60% 24,20%
11 91 ,20% 16.80% 59,80% 69,60% 80,40% 86,00%

Média (1) 67,16% 24.22% 43,30% 46,60% 33.38% 36,96%
Média (2) 5.218 (282) 2.406 183.097 183.159 182.351

Média (3) t12.442) 25.633 7.473 192.127 213.70] 202.033
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Tabela A.4.53: Performance das regras -- E-GARCll -- Análise -- Sup. e Resistência

Tabela A.4.54: Performance das regras E-GARCH Teste -- Sup. e Resistência

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 100.00% 13.40% 90,00% 98,60% 15,40% 61,60%

2 100,00% 20.60% 93.00% 97,40% l0,60% 51,80%
3 96,20% 39.20% 85,00% 90.80% 64,20% 89.60%
4 57.40% 2.60% ll,oo% 80,00% 77.80% 89,80%
5 86,40% 14,00% 47,80% 40,60% 91,00% 80,80%
7 91.40% 29,20% 72,40% 34.00% 67.40% 59,60%
8 89,60% 30,00% 65,80% 77.80% 61,00% 79.80%
9 97.80% 40.20% 86,80% 67,60% 65.20% 75,20%

10 96,80% 22,20% 84,80% 94,40% 49,20% 89,60%
11 95,40% 3,60% 43,60% 89,40% 9,20% 31 ,20%

Média (1) 91,10% 21 ,50% 68,02% 77,06% 51,10% 70,90%
Média (2) l0.323 (5.656) 3.748 158.474 160.110 158.483

Média (3) (3.654) 8.401 2.662 150.797 153.419 150.699

Regra
(1) [ Simulações (2) > Origina] (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão

Compra Venda NET Compra Venda NET
l 91,40% 25.80% 69,80% 29,00% 53.00% 44.80%
2 92,00% 36,00% 75.80% 42,60% 46,40% 47.80%
3 28,40% 1,00% 2,00% 76.00% 66.60% 81 ,20%
4 90,60% 26,20% 66,80% 14.00% 28.40% 11,80%
5 93,40% 24.00% 63,40% 6,40% 55,60% 14,60%

7 55,60% 4,00% 13,20% 21,40% 77,40% 49,00%
8 39,40% 3.00% 8.00% 63,80% 4,20% 12.00%

9 15.20% 1,80% 2,00% 16.00% 30,60% 16.00%

10 17,20% 0,20% 0,60% 83,00% 55.20% 76,60%
11 81,80% 21.40% 50.80% 21.80% 35,60% 30.60%

Média (1) 60.50% 14.34% 35,24% 37.40% 45.30% 38,44%
Média (2) 4.625 418 3.597 160.601 161.982 160.626

Média (3) (26) 29.098 14.951 171.282 165.328 167.478
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Tabela A.4.55: Performance das regras -- E-GARCll -- Análise -- Canal

Tabela A.4.56: Performance das regras E-GARCll -- Teste -- Canal

Regra
(1) [ Simulações (2) > Original (3) J

Retorno Médio Desvio-padrão
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 99.60% 13,80% 83.00% 98,80% 11.60% 53.20%
2 95,00% 4.40% 46,20% 92.80% 13,00% 46.00%
3 86.00% 15.80% 51 ,20% 42,60% 46,00% 46,60%
4 93,80% 19,00% 67,60% 86,20% 95.60% 98.00%
5 47.60% 29,00% 34,60% 99.20% 79,40% 98.40%
6 96,20% 4,40% 49,60% 91 ,20% i3,00% 44.60%
7 75,60% 41.40% 63,60% 55,60% 75,20% 78,20%
8 79,80% 11,40% 39,20% 100,00% 22.40% 90,40%
9 82.60% ll.oo% 43,20% 99,80% 98.40% 100.00%

10 97,80% 21,40% 79,60% 84.00% 61,60% 85.20%
11 96,20% 4,60% 51 ,40% 99,60% 37,60% 85.40%

Média (1) 86,38% 16.02% 55,38% 86.35% 50,35% 75,09%
Média (2) 9.419 (2.453) 4.353 134.681 136.660 134.989

Média (3) 56 7.177 3.474 119.115 128.659 123.180

Regra
(1) ] Simulações (2) > Original (3) ]

Retorno Médio Desvio-padrão
Compra Venda NET Compra Venda NET

l 91,20% 30,00% 74,40% 29.80% 47.20% 40.00%
2 83,00% 22,00% 52,60% 21,80% 36.20% 30.60%
3 46.00% 14,20% 19,20% 54,60% 4.00% 6.60%
4 74.20% 38,00% 55.40% 98,00% 23.60% 69.60%
5 20,20% 17,20% 11.80% 55,40% ll,oo% 16.40%
6 82,60% 20,60% 51 ,20% 22,00% 37.40% 32.00%
7 18,60% 2.40% 2,00% 97,20% 23.40% 69.00%
8 67,00% 14,40% 31 .60% 79,60% 52.20% 77.80%
9 61,20% 9.20% 22,00% 58,60% 31 .40% 41.80%
10 22,60% 0.60% 1,40% 54,20% 14.40% 23.00%
11 81,40% 29.00% 56,80% 40,40% 55.80% 55.20%

Média (1) 58,91% 17.96% 34,40% 55.60% 30.60% 42.00%
Média (2) 4.439 1.723 3.636 136.636 138.385 137.049

Média (3) 8.985 22.968 16.464 127.075 153.236 141.347
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Gráfico A.5.1: Evolução de Número de CZKslers vs. Ganho Total (Filtro)

Casos = Casos e. GanhuTntal Pontos
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Tabela A.5.1: Ganho médio por CZwsfer Análise (Filtro)
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2 3 4 5 6 7

clusters

Cluster Casos Abr/00 Jun/00 Dez/00 Fev/01 Abr/01
Subtotal

Análise

l 208 6.188 6.826 1.589 486 2.980 18.070

2 163 3.550 4.524 377 706 2.477 11.634

3 22 4.279 2.076 1.490 (208) 1.197 8.834

4 155 694 2.749 (205) 977 989 5.203

5 19 149 (1.102) 3.692 (1.556) 123 1.306

6 423 209 411 (95) 244 (62) 708

7 2 3.026 (2.264) 562 1.294 (2.642) (24)

8 23 724 3.096 367 (701) (4.429) (943)

9 61 (1.417) (2.236) (1.061) 964 (760) (4.510)

10 14 988 (2.708) 349 (2.984) (3.443) (7.798)
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Tabela A.5.2: Sumário Estatístico do primeiro CZws/er -- Análise (Filtro)

Tabela A.5.3: Ganho médio por CZKsfer Teste (Filtro)

"=" Ganho Líquido

Médio Mínimo M.áximo

Abr/00 6.188 3.680 8.556

Jun/00 6.826 3.588 8.271

Dez/00 1.589 (87) 3.443

Fev/01 486 (1.430) 3.160

Abr/0] 2.980 99 5.150

Subtotal Análise 18.070 14.237 23.384

Cluster   Subtotal

Análise
Jun/01 Ago/01 Out/01

Subtotal

Teste  
l 208 18.070 2.182 494 3.198 5.874 23.943

2 163 11.634 870 212 2.979 4.060 15.695

3 22 8.834 1.029 839 1.535 3.403 12.237

4 155 5.203 154 18 1.740 1.912 7.115

5 19 1.306 636 976 18 1.630 2.936

6 423 708 (191) (83) 362 87 795

7 2 í24') 1.675 1.248 2.856 5.779 5.755

8 23 (943) 1.120 191 1.495 2.807 1.864

9 61 (4.510) (619) (725) 1.100 (244) (4.755)

10 14 (7.798) 717 398 1. l l l 2.226 r5.572)
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Tabela A.5.4: Sumário Estatístico do primeiro CZzisfer Teste (Filtro)

Gráfico A.5.2: Evolução de Número de CZzisfers vs. Ganho Total (Média Móvel)
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Subperíodo
Ganho Líquido

Médio Mínimo Máximo

Subtotal Análise 18.070 14.237 23.384

Jun/01 2.182 (506) 3.839

Ago/01 494 (1.222) 1.952

Out/01 3.198 341 4.452

Subtotal Teste 5.874 286 8.444

Total 23.943 17.787 30.491
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Tabela A.5.5: Ganho médio por C7zzs/er -- Análise (Média Móvel)

Tabela A.5.6: Sumário Estatístico do primeiro CZzzsfel. -- Análise (Média Móvel)

    Abr/00 LJun/00 Dez/00 Fev/01 AbEJ101
Subtotal

Análise
l 150 4.575 4.341 (193) (548) 1.279 9.454

2 677 1.374 1.905 410 890 361 4.940

3 1.023 841 1.507 520 658 (3.109) 416

4 648 (1.703) 1.301 (188) 568 (1.099) (1.120)
5 584 r292) (2.566) 976 (469) 455 (1.896)
6 985 603 (1.314) 452 (836) (1.920) (3.014)
7 485 (837) 127 513 (121) (4.691) (5.009)
8 266 (l.ooo) (2.864) 1.752 (156) (4.457) (6.725)

Subperíodo de
Análise

Ganho Líquido

Médio Mínimo Máximo

Abr/00 4.575 482 7.689

Jun/00 4.341 1.492 7.937

Dez/00 (193) (3.859) 2.826

Fev/01 (548) (3.342) 1.691

Abr/01 1.279 Í4.776) 4.847

Subtotal Análise 9.454 (1.618) 19.441
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Tabela A.5.7: Ganho médio por CZzlsfer -- Teste (Média Móvel)

Tabela A.5.8: Sumário Estatístico do primeiro CZwsfer -- Teste (Média Móvel)

P-   Subtotal

Análise   Ago/01   Subtota]

Teste  
l 150 9.454 612 (546) 1.862 1.928 11.383

2 677 4.940 1.094 (548) 1.995 2.541 7.481

3 1.023 416 1.814 (865) 1.722 2.672 3.088

4 648 (1.120) 1.416 (475) 1.501 2.442 1.322

5 584 (1.896) 223 (1.032) 1.312 503 (1.393)
6 985 (3.014) 1.065 (658) 1.100 1.507 (1.507)
7 485 (5.009) 1.073 (817) 1.588 1.844 (3.165)
8 266 (6.725) 628 (1.343) 1.563 848 (5.877)

».::::::
Ganho Líquido

Médio Mínimo Máximo

Subtotal Análise 9.454 (1.618) 19.441

Jun/01 612 (2.220) 3.880

Ago/01 (546) (2.840) 1.656

Out/0] 1.862 (2.547) 4.228

Subtotal Teste 1.928 í4.824) 7.335

Total 11.383 (3.712) 26.424
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Granito A.5.3
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Tabela A.5.9: Ganho médio por C7zlsíer A.nálise(Suporte e Resistência)
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Cluster Casos Abr/00 Jun/00 Dez/00 Fev/01 Abr/01
Subtotal

Análise

l 184 4.058 4.612 887 393 2.888 12.838

2 171 3.121 3.283 (1.050) (659) 1.530 6.224

3 490 1.732 1.474 484 651 1.319 5.660

4 297 (801) 1.865 351 1.411 1.109 3.934

5 163 983 1.717 1.139 (2.804) 62 1.096

6 1.252 357 463 (424) 724 245 1.365

7 182 2.719 1.255 692 425 (1.404) 3.688

8 622 347 (1.191) 833 153 817 959

9 227 (978) 562 1.099 593 (2.232) (956)

10 84 1.242 667 (174) (2.888) (3.591) (4.745)

11 190 (360) (1.772) 1.303 (3.304) (].544) (5.677)

12 298 (3.131) 425 (518) (2.087) (990) (6.300)
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Tabela A.5.10: Sumário Estatístico do primeiro C7ws/er -- Análise (Sup. Resistênc.)

Tabela A.5.11: Ganho médio por CZwsfer Teste (Suporte e Resistência)

  Ganho Líquido

Médio Mínimo Máximo

Abr/00 4.058 926 6.936

Jun/00 4.612 399 6.756

Dez/00 887 (671) 2.903

Fev/01 393 (2.107) 3.042

Abr/01 2.888 411 5.581

Subtotal Análise 12.838 9.371 18.271

Cluster Casos
Subtotal

Análise
Jun/01 Ago/01 0uU01

Subtotal

Teste
Total

l 184 12.838 892 406 2.278 3.577 16.415

2 171 6.224 593 (541) 1.598 1.650 7.874

3 490 5.660 571 (82) 1.556 2.046 7.706

4 297 3.934 449 (366) 1.186 1.270 5.204

5 163 1.096 792 r5) 1.722 2.509 6.197

6 1.252 1.365 113 (3 1 1) 1.058 860 2.225

7 182 3.688 262 (247) 1.507 1.522 2.618

8 622 959 286 (288) 1.151 1.149 2.108

9 227 (956) 491 (296) 1.198 1.393 438

10 84 r'4.745') 831 (408') 1.673 2.096 (2,649)
11 190 (5.6771 r338) (417) 390 (365) (6.042)

12 298 [6.300) 1237) (8q7i 1.083   r6.35 !)
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Tabela A.5.12: Sumário Estatístico do primeiro CZwsfer Teste (Sup. Resistência)

Subperíodo
Médio

12.838

892

406

2.278

3.577

16.415

Máximo

18.271

4.055

2.081

4.438

6.904

Gráfico A.5.4
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Tabela A.5.13: Ganho médio por C7as/er -- Análise (Canal)

Tabela A.5.14: Sumário Estatístico do primeiro C7Ksfer -- Análise (Canal)

Subperíodo de
Análise

Ganho Líquido

Médio l Mínimo l Máximo

Abr/00 4.045 2.247 6.970

Jun/00 4.452 2.462 6.309

Dez/00 544 (2.396) 2.968

Fev/01 470 (3.125) 1.325

Abr/0] 3.274 1.070 4.888

Subtotal Análise 12.785 6.704 18.497

Cluster. Casos Abr/00 Jun/00 Dez/00 Fev/01 Abr/01
Subtotal

Análise
l 192 4.045 4.452 544 470 3.274 12.785

2 409 2.859 3.295 (200) 431 1.376 7.760

3 1.207 1.599 1.172 313 580 1.263 4.927

4 107 3.142 (250) 1.801 (236) (127) 4.330

5 740 126 2.268 (211) 965 440 3.588

6 322 1.595 2.055 105 866 (1.517) 3.105

7 854 849 (1.229) 733 692 906 1.950

8 944 (1.036) 215 (355) 1.274 1.180 1.278

9 2.069 348 310 (90) 527 33 1.128

10 84 3.386 585 (1.039) (2.637) 364 658

11 169 (524) 33 959 (1.679) 1.267 56

12 391 503 (902) 726 (1.580) (1.321) (2.573)
13 83 1.354 610 (122) (1.253) (4.132) (3.54])
14 402 (2.957) 712 (740) (919) (1.803) (5-706)
15 187 (1.226) (2.143) 514 (3.667) (1.574) (8.095)
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Tabela A.5.15: Ganho médio por CZwsfer -- Teste (Canal)

Tabela A.5.16: Sumário Estatístico do primeiro C7Ksfer Teste (Canal)

Subperíodo
Ganho Líquido

Médio Mínimo Máximo

Subtotal Análise 12.785 6.704 18.497

Jun/01 1.008 (3.103) 2.239

Ago/01 214 (2.241) 1.354

Out/01 2.603   3.356

Subtotal Teste 3.825 (1.404) 5.962

Total 16.610 5.300 24.459

Cluster Casos
Subtotal

Análise
Jui#01 Ago/01 Out/01

Subtotal

Teste
Total

l 192 12.785 1.008 214 2.603 3.825 16.610

2 409   305 (423) 1.955 1.837 9.597

3 1.207 4.927 692 (!87) 1.587 2.092 7.019

4 107 4.330 604 (406) 1.881 2.079 6.409

5 740 3.588 310 (462) 1.757 1.605 5.193

6 322 3.105 1.193 54 2.048 3.295 6.400

7 854 1.950 442 (503) 1.244 1.183 3.133

8 944 1.278 (161) (575) 1.440 704 1.983

9 2.069 1.128 149 (218) 1.138 1.070 2.197

10 84 658 (83) (134) 2.251 2.034 2.692

11 169 56 254 (369) 1.754 1.639 1.695

12 391 (2.573) 769 (32) 1.723 2.460 (113)
13 83 (3.541) 918 (226) 1.451 2.144 (1.397)
14 402 (5.706) 34 (1.126) 1.972 880 (4.826)

15 187 (8.095) 750 (466) 1.458 1.742 (6.353)
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Tabela A.5.17: Ganho médio por Família -- Análise (Filtro)

Tabela A.5.18: Ganho médio por Família Teste (Filtro)

+- L- L.,.. L«"'. Dez/00 Fev/01 Abr/0]
Subtotal

Análise

XEF-l 40 5.842 6.662 1.821 173 3.061 17.558

XEF-2 36 5.662 6.588 1.175 131 3.012 16.568

XEF-3 12 5.874 6.203 840 213 3.426 16.557

XEF-4 6 4.260 5.486 1.340 856 3.821 15.763

XF-l 12 6.505 4.598 2.110 1.515 2.616 17.344

x-l 3 5.800 3.378 2.032 2.422 1.894 15.526

XYF-l 96 6.637 7.321 1.752 565 2.898 19.172

XYF-2 8 4.970 7.013 1.785 1.653 3.127 18.547

XY-l 4 4.489 6.446 693 684 2.195 14.508

Cluster Casos
Subtotal

Análise
Jun/01 Ago/01 Out/01

Subtotal

Teste
Total

XEF-l 40 17.558 2.637 325 3.656 6.619 24.177

XEF-2 36 16.568 2.037 545 3.344 5.926 22.495

XEF-3 12 16.557 1.878 758 2.967 5.603 22.160

XEF4 6 15.763 1.375 598 3.282 5.255 21.018

XF-l 12 17.344 1.642 407 1.977 4.027 21.372

x-l 3 15.526 90 1.414 3.425 4.929 20.456

XYF-l 96 19.172 2.370 529 3.081 5.980 25.152

XYF-2 8 18.547 (119) 585 2.941 3.407 21.955

XY-l 4 14.508 639 30 3.474 4.143 18.651
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Tabela A.5.19: Dispersão dos resultados (+) por Família Análise e Teste (Filtro)

('b) Ganho total em pontos do lbovespa Futuro no período, líquido de corretagem

Tabela A.5.20: Ganho médio (++) por Família -- Análise (Média Móvel)

Tabela A.5.21: Ganho médio (+#) por Família Teste (Média Móvel)

('p'k) Ganho em pontos do lbovespa Futuro no período, líquido de corretagem

  Casos
Análise Teste

Média Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo

XEF-l 40 17.558 15.515 19.471 6.619 5.241 8.161

XEF-2 36 16.568 14.520 18.182 5.926 4.466 7.365

XEF-3 12 16.557 14.577 17.648 5.603 5.173 6.438

XEF-4 6 15.763 14.137 17.204 5.255 4.446 6.122

XF-l 12 17.344 14.661 21.155 4.027 1.646 7.730

x-l 3 15.526 15.239 16.069 4.929 3.924 6.207

XYF-l 96 19.172 15.281 23.384 5.980 4.230 8.444

XYF-2 8 18.547 17.091 20.291 3.407 286 4.750

XY-l 4 14.508 12.616 15.544 4.143 3.678 4.888

Cluster Casos Abr/00 Jun/00 Dez/00 Fev/01 Abr/01
Subtotal

Análise

NBF-l 40 5.671 5.249 915 (172) 1.938 13.601

NBF-2 24 3.604 4.904 358 382 2.372 11.619

NF-l 4 4.746 2.895 (!24) 70 2.80] l0.388

c-l l 482 6.718 2.066 363 4.847 14.476

Cluster Casos
Subtotal

Análise
Jun/01 Ago/01 Out/01

Subtotal

Teste
Total

NBF-l 40 13.601 1.305 (39) 2.452 3.718 17.319

NBF-2 24 11.619 1.017 í411) 2.726 3.332 14.951

NF-l 4 l0.388 205 1430') 1.729 1.504 11.892

c-l l 14.476 1.314 (927) 116 503 14.979
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Tabela A.5.22: Dispersão dos resultados (+) por Família -- Análise e Teste(M.Móvel)

Tabela A.5.23: Ganho médio (++) por Família -- Análise (Suporte e Resistência)

Tabela A.5.24: Ganho médio (++) por Família -- Teste (Suporte e Resistência)

(+1') Ganho em pontos do lbovespa Futuro no período, líquido de corretagem

Cluster Casos
Análise Teste

Média Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo

NBF-l 40 13.601 6.585 19.441 3.718 103 7.335

NBF-2 24 11.619 6.254 15.064 3.332 2.083 5.411

NF-l 4 l0.388 7.634 12.157 1.504 (96) 2.855

Cluster Casos Abr/00 Jun/00 Dez/00 Fev/01 Abr/01
Subtotal

Análise

NBF-] 60 3.766 4.471 795 760 2.936 12.729

B-l 3 4.164 2.116 1.838 1.081 3.468 12.666

EBF-l 12 3.545 4.270 664 274 2.908 11.661

ECBF-l 84 4.053 4.816 821 523 2.459 12.673

Cluster Casos
Subtotal

Análise
Jun/01 Ago/01 Out/01

Subtotal

Teste
Total

NBF-l 60 12.729 1.248 518 2.622 4.389 17.117

B-l 3 12.666 (1.595) (282) (684) (2.562) lO.104

EBF-l 12 11.661 (525) 412 1.388 1.276 12.936

ECBF-l 84 12.673 1.199 456 2.573 4.228 16.901
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Tabela A.5.25: Dispersão dos resultados (+) por Família -- Análise e Teste (S.Res.)

Tabela A.5.26: Ganho médio (++) por Família Análise (Canal)

Tabela A.5.27: Ganho médio (++) por Família Teste (Canal)

(++) Ganho em pontos do lbovespa Futuro no período, líquido de corretagem

Cluster Casos
Análise Teste

Média Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo

NBF-l 60 12.729 6.749 18.271 4.389 2.460 6.021

B-l 3 12.666 11.637 13.995 (2.562) (3.572) (1.253)

EBF-] 12 11.661 9.839 13.379 1.276 (982) 3.340

EBF-2 84 12.673 6.310 16.737 4.228 2.317 6.069

Cluster Casos Abr/00 Jun/00 Dez/00 Fev/01 Abr/01
Subtotal

Análise
XNBF-l 50 4.410 5.089 825 794 3.597 14.716

XNBF-2 80 3.557 4.380 653 822 3.143 12.555

XNBF-3 24 4.683 3.110 593 49 3.787 12.222

NBF-] 12 4.033 3.376 (8) 611 2.800 l0.811

NBF-2 32 3.269 4.356 (32) 648 2.295 l0.536

F-l 2 2.471 2.235 1.577 833 3.881 l0.998

Cluster Casos
Subtotal

Análise
Jun/01 Ago/01 Out/01

Subtota]

Teste
Total

XNBF-l 50 14.716 1.570 534 2.925 5.029 19.745

XNBF-2 80 12.555 1.162 346 2.596 4.103 16.658

XNBF-3 24 12.222 432 209 2.646 3.288 15.510

NBF-l 12 l0.811 388 (246) 2.295 2.436 13.248

NBF-2 32 l0.536 794 (151) 2.475 3.118 13.655

F-l 2 l0.998 758 661 2.037 3.456 14.454
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Tabela A.5.28: Dispersão dos resultados (+) por Família -- Análise e Teste (Canal)

Cluster Casos
Análise Teste

Média Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo

XNBF-l 50 14.716 l0.711 18.497 5.029 3.674 5.962

XNBF-2 80 12.555 8.502 17.857 4.103 2.489 5.538

XNBF-3 24 12.222 l0.732 13.510 3.288 2.487 4.146

NBF-l 12 l0.811 8.934 12.107 2.436 1.399 3.766

NBF-2 32 l0.536 9.618 11.615 3.118 2.118 4.208

F-l 2 l0.998 l0.572 11.424 3.456 3.216 3.695
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Tabela A.6.1: Correlação dos ganhos líquidos das taxas de amostragem e /;m;ng
Técnica: Filtro -- Subperíodo: Análise (Abr/00 a Abr/01)

Tabela A.6.2: Correlação dos ganhos líquidos das taxas de amostragem e ffmíPzg

Técnica: Filtro -- Subperíodo: Teste (Jun/01 a Out/01)

Obs.: Notação conforme seções V.2 e V.3

Correlação
Amostragem e "timing"

3m tO 3mtm 4m tO 4mtm 5m tO 5mtm

3m tO l.oooo 0,9452 0.9762 0,9021 0.9610 1} \ '\t}

3mtm 0.9452 l.oooo 0.9252 0.9096 0.9224 E).\>

4m tO 0.9762 0.9252 l.oooo 0,9638 0.9801 0.9188

4mtm o.9021 0.9096 0,9638 l,oooo 0.9417 0.9295

5m tO 0,9610 0.9224 0.9801 0,9417 l,oooo 0.9667

5mtm o.8759 o.8879 0.9188 0.9295 0.9667 l.oooo

Correlação
Amostragem e "timing"

3m tO 3mtm 4m tO 4mtm 5m tO 5mtm
3m tO l.oooo 0,9258 0.9538 f).8348 0,9455 I'} s.ll

3mtm 0.9258 l,oooo o,8349 Í).7745 Í).832 1 1}.1's h

4m tO 0.9538 0.8349 l,oooo 0,9377 0,9665  
4mtm Í).8348 o.7745 0,9377 l.oooo (}.8745 1}.X i '7 '+

5m tO 0.9455 0.8321 0.9665 Í).8745 l.oooo 0.9267

5mtm 0.84{)3 0.7862 0.8584 f).8] 73 0,9267 l.oooo



260

,4pêmí#ce Ó

Tabela A.6.3: Correlação dos ganhos líquidos das taxas de amostragem e /ím;ng
Técnica: Média Móvel -- Subperíodo: Análj$çJAbr/00 a Abr/01)

Tabela A.6.4: Correlação dos ganhos líquidos das taxas de amostragem e /ImlPzg

Técnica: Mlédia Mlóvel -- Subperíodo: Teste (Jgn/Oll a Out/01)

Obs.: Notação conforme seções V.2 e V.3

Correlação
Amostragem e "timing"

3m tO 3mtm 4m tO 4mtm 5m tO 5mtm
3m tO l.oooo 0.9163 0.8530 o.704{) [).7497 0.5349

3mtm 0,9163 l.oooo o.7229 0.6641 0.5V96 0.4306

4m tO r).853o o.7229 l.oooo 0.9278 o.8491 0.6757

4mtm [).7{)4o 0,6641 0.9278 l,oooo f).7378 Ü.6628

5m tO o.7497 0,5796 0.849] Í).7378 l.oooo 0,9159
5mtm 0,5349 0.4306 0,6757 0.6628 0.9159 l.oooo

Correlação
Amostragem e "timing"

3m tO 3mtm 4m tO 4mtm 5m tO 5mtm
3m tO l.oooo 0.8465 0,6229 0.4274 0.4682 0.2937

3mtm [).8465 l.oooo 0.4033 0.4341 0.2173 0.2208

4m tO 0,6229 0,4033 l.oooo 0.8746 0.74}0 0.5923

4mtm 0.4274 o.4341 (}.8746 l,oooo 0.5844 0.6090

5m tO o.4682 í),21 73 o.74t0 0.5844 l.oooo 0.9048

5mtm 0,2937 0.2208 C).5923 0.6091) 0.9048 l.oooo
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Tabela A.6.5: Correlação dos ganhos líquidos das taxas de amostragem e fí z;ng
.I'étnica: Sup. e Resistência -- $ubperíodo: Análise (Abr/00 a Abr/01)

Tabela A.6.6: Correlação dos ganhos líquidos das taxas de amostragem e /;m;ng
11 éc!!iç41Sup. e Resistência -- $pbperíodo: Teste (Jun/01 a Out/01)

Obs.: Notação conforme seções V.2 e V.3

T'
Correlação

Amostragem e "timing"
3m tO 3mtm 4m tO 4mtm 5m tO 5mtm

3m tO l.oooo o.8892 0.8513 0.6268 o.8 1 5 ] 0.5584

3mtm Í).8892 l,oooo 0.6890 0.6083 0.6715 0.5638

4m tO ).85 1 3 0.6890 l.oooo Í).8924 Í}.8646 0.6519

4mtm 0.6268 0.6083 0.8924 l.oooo f).7278 0.6894

5m tO o.8 1 5 i 0.6715 o.8646 {).7278 [,oooo t) XX {J

5mtm 0,5584 0.5638 0,6519 0.6894 r).8834 l.oooo

Correlação
Amostragem e "timing"

3m tO 3mtm 4m tO 4mtm 5m tO 5mtm
3m tO l,oooo o.8520 o.76o7 0.5755 o.72o2 0.5427

3mtm o .852{ ) l.oooo 0,507] 0,551i 0.4695 0.4773

4m tO o .76o: 0.507] l.oooo (}.8535 Í} .78 o4 0.585]

4mtm 0.5755 0,5511 (}.8535 l,oooo o,5805 0.586]

5m tO t).7202 0.4695 o .78o4 0.5805 l,oooo  
5mtm 0,5427 0,4773 0.585] 0.5861 Í).8892 i.oooo
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Tabela A.6.7: Correlação dos ganhos líquidos das taxas de amostragem e flm;zzg
Téçpjçg; Çqpq! -- Subperíodo: Análise (Abr/00 a Abr/01)

Tabela A.6.8: Correlação dos ganhos líquidos das taxas de amostragem. e flmlPzg

Téçpiçq; Cpp41 -- Subperíodo: Te$tl(Jun/01 a Out/01)

Obs.: Notação conforme seções V.2 e V.3

Correlação
Amostragem e "timing"

3m tO 3mtm 4m tO 4mtm 5m tO 5mtm
3m tO l.oooo 0.9064 0.883o 0.6943 0.8342 0.6022

3mtm 0,9064 l.oooo o .769{ ) o,71 22 Í).7332 0.6316

4m tO 0.883(] 0.7690 l.oooo 0,9059 o.8740 0.6798

4mtm 0.6943 Í),71 22 0.9059 l.oooo 0.7Ó41 f).7242

5m tO Í).8342 Í}.7332 o .874o o,7641 l,oooo  
5mtm 0.6022 0.6316 0.6798 0,7242 0.8970 l.oooo

Correlação
Amostragem e "timing"

3m tO 3mtm 4m tO 4mtm 5m tO 5mtm
3m tO l,oooo r).865 i Í).7968 0.6353 o.7o55 0.5427

3mtm Í).865 ] !.oooo 0.5700 0.6246 0.4346 0.4352

4m tO o.7968 0,5700 l.oooo 0.8586 Í).7945 0.6121

4mtm 0.6353 0.6246 i).8S86 l.oooo 0.5802 0.5883

5m tO Í) .7 o 5 S 0.4346 o.7945 0.5802 l.oooo r) \

5mtm 0,5427 0,4352 0,6121 0.5883 0.8887 l.oooo
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Tabela A.6.9: Percentual médio de ganho (+) adicional para demais amostragens

Filtro -- subfamílias do melhor grupo no período de Análise -- Análise

Tabela A.6.10: Percentual médio de ganho (+) adicional para demais amostragens

- Filtro -- subfamílias do melhor grupo no período de Análise -- Teste

Obs.: Notação confomle seções V.2 e V.3.

(*) Ganho medido pelo resultado líquido em pontos do lbovespa Futuro

Subfamília Casos 3m tm (%) 5m tm (o%o) 4m tO (%)

XEF-l 40 (10) 6 151

XEF-2 36 (] 1) l 141

XEF-3 12 (] o) 3 139

XEF-4 6 (12) (9) 129

XCF-l 12   (28) 84

XCF-2 3 (17) (12) 67

XYF-l 96 (4) 7 108

XYF-2 8 (36) ( 1 1 ) 43

XYF-3 4 (24) 2 66

Melhor Grupo 208 (10) 3 119

Subfamília Casos 3m tm (%) 5m tm (%) 4m tO (%)

XEF-l 40 (5) 3 172

XEF-2 36 2 (13) 164

XEF-3 12 4 (20) 176

XEF-4 6 10 (2) 152

XCF-l 12 (63) 10 124

XCF-2 3 (67) (48) 88

XYF-l 96 l (2) 150

XYF-2 8 (13) (17) 102

XYF-3 4 0 (2) 101

Melhor Grupo 208 (3) (4) 155
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Tabela A.6.11: Percentual médio de ganho (+) adicional para demais amostragens

-- Média Móvel -- subfamílias do melhor grupo no período de Análise -- Análise

Tabela A.6.12: Percentual médio de ganho (+) adicional para demais amostragens

-- Média Móvel -- subfamílias do melhor grupo no período de Análise -- Teste

Tabela A.6.13: Percentual médio de ganho (+) adicional para demais amostragens

-- g!!EL.BÊlistência -- subfamílias do melhor grupo no período de Análise -- Análise

Obs.: Notação conforme seções V.2 e V.3.

(*) Ganho medido pelo resultado líquido em pontos do lbovespa Futuro

Subfamília Casos 3m tm (%) 5m tm (o%o) 4m tO (%)
NBF-l 40 (6) (7) 136

NBF-2 24 (4) ( 1) 103

NF-l 4 (36) (40) 72

Melhor Grupo 150 (21) ( 1 1 ) 120

Subfamília Casos 3m tm (%) 5m tm (%) 4m tO (%)

NBF-l 40 (8) 20 208

NBF-2 24 (5) 9 147

NF-l 4 (i39) 70 181

Melhor Grupo 150 (25) 40 243

Subfamília Casos 3m tm (%) 5m tm (%) 'lm tO (%)
NBF-l 60 (3) (5) 123

B-l 3 (77) (23) 4

EBF-l 12 (12) (44) 98

ECBF-l 84 (4) (6) 135

Melhor Grupo 184     117
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Tabela A.6.14: Percentual médio de ganho (+) adicional para demais amostragens

-- $!!pü.BÊsistência -- subfamílias do melhor grupo no período de Análise -- Teste

Tabela A.6.15: Percentual médio de ganho (+) adicional para demais amostragens

-- Canal -- subfamílias do melhor grupo no período de Análise -- Análise

Tabela A.6.16: Percentual médio de ganho (+) adicional para demais amostragens

-- Canal -- subfamílias do melhor grupo no período de Análise -- Teste

Obs.: Notação contam)e seções V.2 e V.3.
(1') Ganho medido pelo resultado líquido em pontos do [bovespa Futuro

SübhmMã Casos 3m tm (%) 5m tm (%) 4m tO (%)

NBF-l 60 7 í3) 152

B-l 3 (62) (268) (8)
EBF-l 12 (121) 150 293

ECBF-l 84 8 2 171

Melhor Grupo 184 (6) 14 171

Subfamília Casos 3m tm (%) 5m tm (%) 4m tO (%)

XNBF-l 50 (8) (4) 13]

XNBF-2 80 (4) (5) 119

XNBF-3 24 (7) (16) 104

NBF-l 12 (7) (14) 106

NBF-2 32 (10) 0 122

F-l 2 (57) (73) 76

Melhor Grupo 192 (9) (9) 122

Subfamília Casos 3m tm (%) 5m tm (%) 4m tO (%)

XNBF-l 50 2 (10) 160

XNBF-2 80 7 (3) 156

XNBF-3 24 (83) 19 134

NBF-l 12 (59) 38 168

NBF-2 32 9 4 173

F-l 2 l (7 1') 71

Melhor Grupo 192 (8)   166
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Tabela A.6.17: Percentual médio de ganho (+) adicional para outros f;míngs
Filtro -- subfamílias do melhor grupo no período de Análise -- Análise

Tabela A.6.18: Percentual médio de ganho (+) adicional para outros flmiags

Filtro -- subfamílias do melhor grupo nó período de Análise -- Teste

Obs.: Notação conforme seções V.2 e V.3.

('p) Ganho medido pelo resultado líquido em pontos do lbovespa Futuro

Subfamíliã Casos 4m tr(o%o) 4nüü(' ) 4mã2 (' ) 4m n3 (%)

XEF-l 40 (138) (88) (92') (98)
XEF-2 36 (130) (81) (85) (90)
XEF-3 12 (129) (70) (77) (83)
XEF-4 6 (122) (61) (71) (78)
XCF-l 12 (74) (29) (35) (39)
XCF-2 3 (61) (22) (27) (30)
XYF-l 96 (102) (57)   (69)
XYF-2 8 (45) (37)   (29)
XYF-3 4 (69)   (46) (48)

Melhor Grupo 208 (110) (65)   (75)

Subfamília Casos 4m tl (%) 4m nl (%) 4m n2 (%) 4m n3 (%)

XEF-l 40 (148) (51) (75)  
XEF-2 36 (145) (40) (65) (78)
XEF-3 12 r149) (29) (54') Í68)

XEF-4 6 (132) (26) (49) (62)
XCF-l 12 (108) (39)   (65)
XCF-2 3   (3) (] 7) (28)
XYF-l 96 (128) (43) MI) (71)

XYF-2 8 (106) (42) (55)  
XYF-3 4 Ct02) (45) (58)  

Melhor Grupo 208 (134)      
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Tabela A.6.19: Percentual médio de ganho (+) adicional para outros f;minas

Média Móvel -- subfamílias do melhor grupo no período de Análise -- Análise

Tabela A.6.20: Percentual médio de ganho (+) adicional para outros f;miags
Média Móvel - subfamílias do melhor grupo no período de Análise -- Teste

Tabela A.6.21: Percentual médio de ganho (+) adicional para outros f;m;ngs -- $BE:

Resist. -- subfamílias do melhor grupo no período de Análise -- Análise

Obs.: Notação conÊomie seções V.2 e V.3.

(+) Ganho medido pelo resultado líquido em pontos do lbovespa Futuro

Subfamília Casos 4m tl (%) 4m nl (%) 4m n2 (%) 4m n3 (%)

NBF-l 40 (1 ] 6) (39) (49) (57)
NBF-2 24 (93) (49) (53) (56)
NF-l 4 (51) 1 1 5 (2)

Melhor Grupo 150 (99) (26) (3U (39)

Subfamília Casos 4m tl (%) 4m nl (%) 4m n2 (%) 4m n3 (%)

NBF-] 40 (156) (29)   (69)
NBF-2 24 ('127) (40) (59') M8)

NF-l 4 (98) 66 53 37

Melhor Grupo 150 (170') 10 (23')  

Subfamília Casos 4m tl (%) 4m nl (%) 4m n2 (%) 4m n3 (%)

NBF-l 60 (120)   (80)  
B-l 3 (4) (3) (4) t'4)

EBF-l 12 (92) (25) (31)  
ECBF-l 84 (130) (76) (85) (89)

Melhor Grupo 184     (64) (69)
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Tabela A.6.22: Percentual médio de ganho (+) adicional para outros /fmiags -- $!!Ê=

Resist. -- subfamílias do melhor grupo no período de Análise -- Teste

Tabela A.6.23: Percentual médio de ganho (+) adicional para outros /;miags
Canal -- subfamílias do melhor grupo no período de Análise -- Análise

Tabela A.6.24: Percentual médio de ganho (+) adicional para outros /Imíngs

Canal -- subfamílias do melhor grupo no período de Análise -- Teste

Obs.: Notação conforme seções V.2 e V.3.

(#) Ganho medido pelo resultado líquido em pontos do lbovespa Futuro

Subfamília Casos 4nrtt(o%ã) 4m nl (OHã) 4nrn2 (%) 4m n3 (o%ã)

NBF-l 60 (138) (31) (54) (64)
B-l 3 l 4 3 2

EBF-l 12 (238) (34) (69) (91)
ECBF-l 84 (153) (36) (61) (72)

Melhor Grupo 184 (148) (27)   (63)

Subfamília Casos 4m tl (%) 4m nl (%) 4m n2 (%) 4m n3 (%)

XNBF-] 50 (122) (68) (77) (83)
XNBF-2 80 (118) (72) (79) (84)
XNBF-3 24 (87) (13) (20) (28)
NBF-l 12 (88) (18) (25) (31)
NBF-2 32 (117) (76) (84) (89)
F-l 2 (69) (10) (] o) (13)

Melhor Grupo 192 (1 ]4) (59) (67) (73)

Subfamília Casos 4m tl (%) 4m nl (%) 4m n2 (%) 4m n3 (%)

XNBF-l 50 (137) (21)   (59)
XNBF-2 80 (139)     (59)
XNBF-3 24 (96) 25 3 (io)
NBF-l 12 (121) 41 12 (2)
NBF-2 32 (153) (32)   (76)
F-l 2 (52) 48 28 12

Melhor Grupo 192 (141)   (41) (54)
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Gráfico A.6.1: Dendrograma da análise de agrupamento dos subperíodos

+ H l E R A R C H l C A L C L IJ S T ERANALYSI

Dendrogram using Average Linkage (Within Group)

Rescaled Distante Cluster Combine

CASE0 5 10 15 20 25
liam)el Nuirt+---------+---------+---------+---------+---------+

3 -+

7 -+

4 -+-+
6 -+ +--------

8 = = u = = = w w = H Hnu

+

5

l

s +


